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 قیمت 500 تومان
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انس طال         1.205.93

مثقال طال       12.750.000

گرم طالی 1۸  2.943.192

گرم طالی 24 3.924.7۸5

انس نقره             14.63

انس پالتین         790.000

انس پاالدیوم      931.000

بهار آزادی      34.510.000

امامی          3۸.300.000

نیم             17.600.000

ربع             9.030.000

گرمی          5.010.000

دالر                  10.420

یورو                 121.910

پوند                134.040    

درهم امارات          2۸.900

لیر ترکیه             17.670

یوان چین           15.460

ین ژاپن              94.630    

دالر کانادا             ۸0.620

دالر استرالیا         76.245 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب
06:31

غروب آفتاب 
19:40

تهران

24  تا  35

وزیر اقتصاد امروز 
استیضاح می شود
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آتش جنگل های مریوان جان چهار 
دوست دار محیط زیست را گرفت

روزانهم صبح اریانعلت فوت این افراد خفگی و سوختگی اعالم شده است

آذری جهرمی در حالی پرچم شفاف سازی را به دست گرفته که وزارت ارتباطات کارنامه درخشانی در سامانه دسترسی آزاد به اطالعات ندارد

وزارت خانه نیمه شفاف ارتباطات
2

12

مجلـس  بـه  رییـس جمهـوری  فراخوانـی 
برای پاسـخگویی به سـواالتی بیشتر درباره 
وضعیـت اقتصـادی و سیاسـی کشـور، یک 
فرصـت تاریخـی اسـت، تـا منتخـب مـردم 
از مجموعـه مسـایلی بگویـد که امور کشـور 
اسـت.  داده  قـرار  ویـژه ای  شـرایط  در  را 
رییـس  زبـان  از  مـردم می خواهنـد  آنچـه 
جمهـوری بـا شـجاعت تمـام، بـه صراحـت 
و بـدون اشـاره و کنایـه و اسـتعاره بشـنوند، 
همـان موضوعاتـی اسـت کـه او بـه عنـوان 
"حقایقـی" توصیـف کـرده کـه چـون "مردم 
صاحـب واقعـی کشـورند و مشـروعیت مـا 
نیـز از آرای آنهاسـت – روزنامـه ها دوشـنبه 
15 مـرداد 1397" بایـد بداننـد. حقیقتی که 
بخشـی از قدرت در طول 40 سـال گذشـته 
بـه صراحت بیـان کرده و عملی نشـان داده 
اسـت که بـه آن اعتقـادی نـدارد! و مردم را 

منشـا قـدرت نمی دانـد.
در فاصلـه زمانی مقـرر در قانون برای حضور 
رییـس جمهـوری در مجلس، ایـن احتمال 
پشـت صحنـه،  البی هـای  دارد کـه  وجـود 
طرفیـن را از ادامـه دادن بـه آن منصـرف 
کننـد و سـوال از رییـس جمهـوری پـس 
گرفتـه شـود! حتـی بـا فـرض ایـن اتفـاق، 
افـکار عمومـی حـاال در موضعـی اسـت کـه 
اجـازه چنیـن کاری را بـه هیـچ یـک از دو 
طـرف نمی دهـد و اجـازه نمی دهـد بـاز هـم 
حقایـق را پشـت مصلحت هـا پنهـان کـرد. 
هیـچ مصلحتـی باالتـر از حمایـت عمومـی 
ازنظـام نیسـت و واقعیـت ایـن اسـت کـه 
ایـن حمایـت اکنـون آسـیب دیـده اسـت. 

ادامه در صفحه 12

روحانی و فرصت
 تاریخی حضور در مجلس 

جنوب شرق ایران 

تا 30 سال دیگر 

خشک می شود

در 40 سال گذشته کارهایی 
کردیم که بیابان زایی تشدید 

شده است

فقط می توانیم شدت گردوغبار 
را تعدیل کنیم
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فراخوان انتخاب مشاور »ارزیابی كیفی«

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

نام كارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان
موضوع خدمات مشاوره: قرارداد شناسایی نیازهای تامین واحدهای صنعتی

رشـته يـا زمينـه تخصصـي مشـاور: داراي حداقـل مـدرك كارشناسـي در يكي از رشـته هـاي تحصيلي - مهندسـي 
صنايـع، مديريـت بازرگانـي و مديريـت اجرايـي - مـورد تاييـد وزارت علـوم، تحقيقات و فـن آوري

مهلت دریافت اسناد:  حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1397/6/10
مهلت تحويل اسناد:  حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ1397/6/17

 محـل دریافـت اسـناد:  کرمان، بلـوار شـهید عباسـپور)پارادیس(، نبش میدان عاشـورا ، معاونـت صنایع کوچک 
مراجعه و یا از طریق سـایت شـرکت به آدرس WWW.iec.kr.ir  و یا پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات کشـور 

بـه آدرس WWW.ietc.mporg.ir  مراجعه نمایند
 در صـورت تهیـه اسـناد بـه صورت حضوری هزينـه تهيه اسـناد ارزيابي كيفي:  مبلـغ 200.000 لاير می باشـد که  به 

شـماره حسـاب 5155673902011  بانک سـپه می بایسـت واریز گردد
محـل تحويـل اسـناد: معاونـت صنایـع کوچک شـرکت شـهرکهای صنعتـی کرمان به نشـاني کرمـان، بلوار شـهید 

عباسـپور)پارادیس(، نبـش میدان عاشـورا
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 31272035 

    تماس حاصل فرمایید

نوبت اول

صفحه 9

صفحه 5
امور قراردادهای شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش استان کرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
حمل ونقل وجابجایی کاال ازمبدا استان کرمان به سایر نقاط کشور

درافشانی، رییس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:
هفته فرهنگی قزوین امسال با شکوه تر و مردمی تر 

از سال های قبل برگزار می شود

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری عظیم می خواهد، برای شما و خانواده محترمتان 
صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم .

جناب آاقی یعقوب موسوی 
ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

خدیشی، مدیر مسوول روز نامه پیام ما

هشدار مدیرکل منابع 
طبیعی کرمان:
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رییــس جمهــور کشــورمان راه امــام راحــل را تنها راه 
موفقیت کشــور دانســت.

ــد  ــرای تجدی ــته ب ــه روز گذش ــی ک ــن روحان حس
میثــاق بــا آرمان هــای امــام راحــل در مرقــد 

بنیانگــذار کبیــر انقــالب اســالمی حاضــر شــده بود، 
گفــت کــه امــام خمینــی)ره( در ســایه حســن ظن 
ــه  ــواره امیدواران ــت، هم ــردم توانس ــدا و م ــه خ ب
ــه  ــزود ک ــزارش ایســنا، وی اف ــه گ ــد. ب حرکــت کن

ــران  ــزرگ ای ــت ب ــه مل ــام راحــل می دانســت ک ام
بــا فرهنــگ کهــن و بــا ایمــان بــه خداونــد و روحیــه 
ایثــار می توانــد بــه خوبــی از همــه مشــکالت عبــور 
ــا  ــد. امــام راحــل هیچــگاه نگفــت کــه همــه ب کن
مــن، بلکــه همیشــه عنــوان همــه بــا هــم بــودن را 
بــکار می بــرد. امــام راحــل از همــه اقشــار، اقــوام، 
افــکار و ســالیق می خواســت تــا در کنــار یکدیگــر 
باشــند و همــه جمعیت هــا، نهادهــا و مــردم در کنار 
هــم بــرای رســیدن بــه اهــداف بلنــد تــالش کننــد.

راه امام یعنی همه با هم
روحانی: امام راحل از همه می خواست کنار هم باشند

وزارت خانه نیمه شفاف ارتباطات
آذری جهرمی در حالی پرچم شفاف سازی را به دست گرفته که وزارت 
ارتباطات کارنامه درخشانی در سامانه دسترسی آزاد به اطالعات ندارد

وزیر ارتباطات دولت الکترونیک را راهکاری برای مقابله با فساد می داند

وزیــر ارتباطــات در ماه هــای اخیــر پرچــم 
شفاف ســازی را در حالــی بــه دســت 
ــخگویی وزارت  ــزان پاس ــه می ــه ک گرفت
متبــوع او در ســامانه دسترســی آزاد 
ــدارد،  ــی ن ــدان تعریف ــات چن ــه اطالع ب
ــت. ــم نیس ــد ه ــی ب ــه خیل ــد ک هرچن

روز گذشــته بحــث بــر ســر توییت هــای 
محمدجــواد آذری جهرمــی در خصــوص 
لــزوم شفاف ســازی داغ بــود. او شــامگاه 
ــاد  ــر فس ــت س ــای هف ــه از اژده جمع
بــا 1300 امضــای طالیــی نوشــت و از 
صداوســیما خواســت کــه بــه او فرصــت 
دهــد تــا »بــه تشــریح فرآیندهــای 
مافیاپــرور و امضاهــای طالیــی فســادزا« 
ــتقبال  ــا اس ــا ب ــن توییت ه ــردازد. ای بپ

و انتقــاد کاربــران مواجــه شــد. موافقــان 
جوان تریــن وزیــر کابینــه دوازدهــم او  
را بــه دلیــل پافشــاری بــر شفاف ســازی 
تحســین کردنــد. منتقدانــش هــم بابــت 
ــه  ــگ و البت ــر فیلترین ســکوت او در براب
افشــا نکــردن برخــی فشــارها، شــماتت 

ــد.  کردن
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه وزیــر 
ارتباطــات از مبــارزه بــا فســاد بــا ســالح 
شفاف ســازی می گویــد. او در جریــان 
کاالهــا  واردات  در  داده  رخ  تخلفــات 
بــا ارز 4200 تومانــی اولیــن وزیــری 
اســامی  اعــالم  خواســتار  کــه  بــود 
شــرکت های دریافــت کننــده ارز دولتــی 
ــن لیســت  ــتا اولی ــن راس شــد. در همی
حــوزه  شــرکت های  شــده،  اعــالم 
ــا آذری  ــا آی ــد. ام ــات بودن وزارت ارتباط
ــرف  ــه ح ــدازه ک ــان ان ــه هم ــی ب جهرم
از شفاف ســازی می زنــد بــه آن عمــل 

می کنــد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش 
ســری بــه ســامانه انتشــار و دسترســی 
ــامانه  ــن س ــم. ای ــات زدی ــه اطالع آزاد ب
از خــرداد ســال گذشــته در راســتای 
اجــرای قانونــی بــه همیــن نــام آغــاز بــه 
کار کــرده و تاکنــون 441 دســتگاه بــه آن 
پیوســته اند کــه وزارت ارتباطــات یکــی از 
ــف در  ــتگاه های مختل ــت.  دس آن هاس
صــورت درخواســت از ســوی شــهروندان 
بایــد ظــرف 10 روز اطالعــات مــورد نیــاز را 

ــد. ــا بگذارن ــار آن ه در اختی

پاسخگویی 71 درصدی
تا ســاعت 14 روز شــنبه، ســوم شــهریور، 
در مجمــوع دو هزار و 955 درخواســت در 
ســامانه ثبــت شــده کــه دو هــزار و 455 
ــف  پاســخ از ســوی دســتگاه های مختل
بــه مــردم داده شــده. یعنــی ۸3 درصــد 
ــوده.  ــراه ب ــخ هم ــا پاس ــت ها ب درخواس
وزارت ارتباطــات امــا از 75 درخواســت 

داده شــده، 53 مــورد را پاســخ داده. 
ــته  ــخگویی داش ــد پاس ــی 71 درص یعن
کــه اگرچــه خیلــی بــد نیســت امــا 
ایــن  اســت.  میانگیــن کل کمتــر  از 
وزارت خانــه در میــان 441 دســتگاه، رتبــه 
131 را از نظــر پاســخگویی دارد. البتــه 
از آنجــا کــه  بســیاری از دســتگاه ها 
درخواســت های کمــی بــرای انتشــار 
اطالعــات داشــتند، بــرای پــی بــردن بــه 
وضعیــت پاســخگویی وزارت تحــت امــر 
آذری جهرمــی، بهتــر اســت مقایســه 
ــزان  ــه نســبت می درصــد پاســخگویی ب

ــد. ــت باش درخواس

آمار ناامیدکننده
10 دســتگاه ها بیــش از 70 درخواســت 
انتشــار  بــرای  شــهروندان  ســوی  از 
ــات  ــه وزارت ارتباط ــتند ک ــات داش اطالع
ــه در  یکــی از آن هاســت. ایــن وزارت خان
بیــن ایــن ارگان هــا، نهمیــن دســتگاه از 
ــت. وزارت  ــخگویی اس ــزان پاس ــر می نظ
بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان  کشــور، 
ــت،  ــزگان، وزارت بهداش ــتانداری هرم اس
وزارت اقتصــاد، بانــک مرکــزی، وزارت 
ــن دســته بندی  کار  و وزارت ارشــاد در ای

میــزان  نظــر  از  بهتــری  وضعیــت 
پاســخگویی دارنــد.

اگــر تعــداد درخواســت ها را بیــش از 
50 مــورد در نظــر بگیریم، 15 دســتگاه در 
ــه  ــد ک ــن دســته بندی جــای می گیرن ای
وزارت ارتباطــات دوازدهمیــن دســتگاه از 

ــود. ــخگویی می ش ــر پاس نظ
در بــازه دســتگاه هایی کــه بیــش از 
ــات  ــار اطالع ــرای انتش ــت ب 20 درخواس
داشــتند، وزارت تحــت امــر آذری جهرمی 
رتبــه 27 از نظــر پاســخگویی در میان 32 

دســتگاه را دارد.
 64 دســتگاه هــم بیش از 10 درخواســت 
انتشــار اطالعــات داشــتند کــه وزارت 
ارتباطــات پنجــاه و دومیــن دســتگاه از 

نظــر میــزان پاســخگویی اســت.
ــه  ــن دارد ک ــان از ای ــاال نش ــای ب آماره
آذری جهرمــی اگرچــه بــر شفاف ســازی 
تاکیــد زیــادی دارد امــا نتوانســته در 
وزارت متبــوع خــود ایــن امــر را بــه طــور 
کامــل عملــی کنــد، هرچنــد کــه نبایــد از  
اصــرار او بــر مقابلــه بــا فســاد و تبدیــل 
ــای  ــی از اولویت ه ــه یک ــازی ب شفاف س

دولــت چشــم پوشــید.

وزیــر ارتباطــات در یــک رشــته توییــت نوشــت کــه  »بایــد 
ــای  ــه 1300 امض ــا هم ــاد را ب ــر فس ــت س ــای هف اژده
طالیــی اش، به مســلخ بــرد. انباشــت پرونــده در دســتگاه 
قضــا و انتظــار برخــورد ســخت، بعنــوان تنهــا راه مبــارزه 
ــوب  ــه مطل ــه نتیج ــت و ن ــی اس ــه منطق ــاد، ن ــا فس ب
ــت  ــی وق ــیمای مل ــر س ــاده ام؛ اگ ــت. آم ــد داش خواه
ــرور   ــای مافیاپ ــن فرآینده ــریح ای ــه تش ــد، ب ــی ده کاف
ــردم  ــرای م ــه و ب ــادزا پرداخت ــی فس ــای طالی و امضاه
ــه  ــه ک ــی آن گون ــت الکترونیک ــح دهــم، چــرا دول توضی
بایــد پیــش نمــی رود. #دولت_الکترونیکــی هــم معنــا 
بــا مکانیزاســیون امــورات داخلــی ســازمانها یا ایجــاد یک 
وب ســایت اطــالع رســانی یــا احــداث مرکــز داده و خریــد 
تجهیــزات گــران قیمــت ســخت افــزاری بــرای دســتگاهها 
نیســت. اتصــال فرآیندهــای بیــن دســتگاهی و امــکان 

ــر یکدیگــر مطلــوب نظــر اســت.« نظــارت دســتگاهها ب

رییــس جمهــور کشــورمان بــا اشــاره بــه اینکــه 
امــروز یکــی از روزهــای ســخت و دشــوار 
توطئه هــای  برابــر  در  ایــران  عزیــز  کشــور 
ــن  ــم چنی ــه رغ ــه ب ــت ک ــت، گف ــگان اس بیگان
ــور  ــی کش ــد منج ــام می توان ــرایطی، راه ام ش
ــام  ــه ام ــه تکی و مــردم باشــد و همانطــوری ک
ــح او  ــه خلــف صال ــود، تکی ــه مــردم ب راحــل ب

ــت. ــردم اس ــه م ــز ب نی

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

استیضاح وزیر کشور از دستور کار خارج شدپیام خبر
محمدجواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت که 
تقاضای استیضاح وزیر کشور، با توجه به اقناع تعدادی از نمایندگان از دستور کار این 
کمیسیون خارج شد و استیضاح »عبدالرضا رحمانی فضلی« در صحن علنی مجلس 
مطرح نمی شود.

می شــود  شــنیده 
ــرکت های  ــران ش مدی
موبایــل  واردکننــده 
بــا ارز 4200 تومانــی 

شــده اند. بازداشــت 
ایــن  در  گذشــته  روز  فــارس  خبرگــزاری 
درســتی،  ابراهیــم  از  نقــل  بــه  خصــوص 
ــراه  ــن هم ــه فروشــندگان تلف ــس اتحادی ریی
نوشــت کــه حــدود 40 شــرکت ارز دولتــی 
آ ن هــا  اکثــر  مدیــران  بودنــد کــه  گرفتــه 
پرونــده  وضعیــت  تــا  بازداشــت شــده اند 

آن هــا مشــخص شــود.
اتحادیــه  رییــس  میرمهــدی،  ســیدمهدی 
فنــاوران رایانــه تهــران هــم بــه ایــن خبرگــزاری 
گفتــه تنهــا واردکننــدگان گوشــی موبایــل 

بازداشــت شــده اند کــه در مجمــوع 40 شــرکت 
ــران  ــر از مدی ــه 3۸ نف ــد ک ــده بوده ان وارد کنن
آنهــا گرفتــار شــدند و اکنــون در زنــدان هســتند 
و در انتظــار محاکمــه بــه ســر می برنــد. او 
اضافــه کــرده کــه کاالهــای ایــن واردکننــدگان 
ــالم رای  ــان اع ــا زم ــده و ت ــط ش ــت و ضب ثب
ــان  ــا هم ــد. اینه ــروش ندارن ــق ف ــت ح دول
ــرای  ــی ب ــه ارز 4200 تومان کســانی هســتند ک
واردات موبایــل گرفتنــد و مرتکــب تخلــف 

شــده اند.
ــان ارز و  ــده متخلف ــه پرون ــیدگی ب دادگاه رس
ــه صــورت علنــی آغــاز  ســکه دولتــی امــروز ب
متهمــان  اســامی  اســت  قــرار  می شــود. 
و محتــوای جلســه بــه صــورت رســمی در 

رســانه ها منتشــر شــود. 

بازداشت مدیران شرکت های واردکننده 
موبایل با ارز 4200 تومانی

قضا

کاهش دستوری قیمت 
بلیت هواپیما

تعیین نرخ ثابت برای 
پروازها تا پایان مهر

تعییــن نــرخ ثابــت تازه تریــن نســخه بــرای 
آشــفته بــازار بلیــت هواپیمــا اســت.

ــن  ــته بی ــه روز گذش ــه ای ک ــی جلس خروج
ــی  ــی داخل مســووالن شــرکت های هواپیمای
برگــزار  هواپیمایــی کشــوری  ســازمان  و 
بلیــت  بــرای  شــد تعییــن نــرخ ثابــت 
ــه  ــه گفت ــود. ب ــاه ب ــان مهرم ــا پای هواپیمــا ت
ــن  ــر انجم ــامانی، دبی ــعدی س ــود اس مقص
تصمیــم  ایــن  هواپیمایــی،  شــرکت های 
هواپیمایــی  شــرکت های  درخواســت  بــه 
ــته،  ــنا نوش ــه ایس ــور ک ــده. آنط ــه ش گرفت
نــرخ بلیــت برخــی مســیرهای شــلوغ ماننــد 
ــان،  ــزار توم ــان 290 ه ــران ـ اصفه ــرواز ته پ
ــران  ــان، ته ــزار توم ــیراز 3۸0 ه ــران ـ  ش ته
ـ مشــهد 390 هــزار تومــان، تهــران ـ کیــش 
510 هــزار تومــان و تهــران ـ بندرعبــاس 
540 هــزار تومــان تعییــن شــده اســت. 
ایــن نــرخ حداکثــر مبلغــی اســت کــه 
از  بلیــت  بــرای  یــک شــرکت می توانــد 
مشــتری  دریافــت کنــد. در شــرایط خــاص 
ــود  ــت وج ــودن بلی ــر ب ــاال ارزان ت ــم احتم ه
ــا  ــم ت ــیرها ه ــر مس ــت دیگ ــرخ بلی دارد. ن
امــروز )یکشــنبه( روی ســایت شــرکت های 

هواپیمایــی قــرار می گیــرد.
ــده  ــالم ش ــت اع ــرخ قیم ــه ن ــی ب ــا نگاه ب
ــرخ  ــه ن ــم ک ــاال می بینی ــیرهای ب ــرای مس ب
ــت  ــن قیم ــا کمتری ــا ب ــده تقریب ــن ش تعیی
ــر اســت. از  ــته براب ــای گذش ــت در روزه بلی
آنجــا کــه قیمــت بلیــت پــرواز در ایــران بــه 
صــورت شــناور تعییــن می شــود، در روزهــای 
گذشــته کمتریــن قیمــت بلیــت پــرواز رفــت 
ــه  ــان ب ــیراز و اصفه ــهد، ش ــه مش ــران ب ته
ترتیــب حــدود 365 هــزار تومــان، 290 هــزار 
تومــان و  300 هــزار تومــان بــود.  بیشــترین 
قیمــت هــم در ایــن مســیرها بیــش از 600 
هــزار تومــان بــود کــه حــاال بــا تصمیــم گرفته 
شــده، تــا پایــان مهــر نــرخ بلیــت هواپیمــا 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــش می یابد.ای کاه
هفتــه گذشــته عبــاس آخونــدی، وزیــر 
ــا 55 درصــد  ــه 45 ت ــود ک ــه ب ــت گفت صنع
بلیــت  قیمــت  شــده  تمــام  هزینه   هــای 
هواپیمــا متاثــر از قیمــت ارز اســت و ســرپا 
نگهداشــتن صنعــت هواپیمایــی، مهم تریــن 
سیاســت ماســت. بــا ایــن حــال دو روز 
ــراث  پیــش، مونســان، رییــس ســازمان می
فرهنگــی خبــر داد کــه رییــس جمهــور بــرای 
کاهــش قیمــت بلیــت بــه وزرای صنعــت و 

ــت. ــتور داده اس راه دس

سوژه

ضــروری  وام  ثبت نــام 
پایــان  تــا  بازنشســتگان 

دارد. ادامــه  شــهریور 
جمشــید  گفتــه  بــه 
ــدوق بازنشســتگی کشــوری،  تقــی زاده، مدیرعامــل صن
مبلــغ ایــن وام پنــج میلیــون تومــان اســت و احتمــاال 
پرداخــت آن از مهــر امســال آغــاز می شــود. قــرار اســت 
امســال بــه 400 هــزار بازنشســته وام ضروری داده شــود. 
ــدوق  ــالم صن ــاس اع ــام براس ــرایط ثبت ن ــط و ش ضواب

ــر اســت:  ــه شــرح زی بازنشســتگی کشــوری ب
1. اعتبــار وام بــر اســاس تعداد بازنشســتگان و موظفين 

هــر اســتان تعييــن می شــود.
ــون از وام  ــه تاکن ــت ک ــی اس ــا متقاضيان ــت ب 2. اولوي

ــند. ــرده باش ــتفاده نک ــروری اس ض
ــه  ــغ وام پنــج میلیــون تومــان اســت و فقــط ب 3. مبل
حســاب متقاضــی در بانــک صــادرات کــه در سیســتم 
احــکام درج شــده و از این حســاب حقوق بازنشســتگی 

ــود. ــز می ش ــد، واری ــت می کنن دریاف
4. پرداخــت اقســاط وام 36 ماهــه بــا کارمــزد ســاليانه 

چهــار درصــد اســت.
ــی،  ــرکل بازنشســتگی، شــماره مل ــر شــماره دفت 5. ذک
شــماره حســاب بانــک صــادرات ايــران و شــماره تلفــن 

همــراه الزامــی اســت. 
6. تکميــل فــرم، حقــی را بــرای دريافــت وام بــه 

نمی کنــد. ايجــاد  متقاضــی 
7. چنانچــه تعــداد متقاضيان )در شــرايط برابر( بیشــتر 

از ميــزان مقــرر باشــد در ايــن صــورت از طريــق فرآينــد 
قرعــه کشــی، برنــدگان انتخــاب می شــوند.

۸. وام یــاد شــده در دوازده مرحلــه و بــه ترتيــب اولويــت 
بــه واجديــن شــرايط پرداخــت می شــود.

13 - تســويه حســاب قبــل از پايــان اقســاط وام 
ــت. ــی اس ــررات مال ــمول مق ــی، مش ــروری دريافت ض
www. بــرای ثبت نــام وام ضــروری بایــد بــه آدرس

cspf.ir  مراجعــه کنیــد و یــا می توانیــد بــا اســتفاده از 
ــد. ــام کنی ــر، ثبت ن ــه زی رمزین

جامعه

شرایط ثبت نام وام ضروری بازنشستگان
تا پایان شهریور برای ثبت نام وام پنج میلیون تومانی با 
کارمزد چهار درصد با بازپرداخت 36 ماهه فرصت دارید
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزارش

ــت  ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
ــوزی  ــش س ــوی از آت ــان رض خراس
ــع  ــار از مرات ــدی حــدود 25 هکت عم
پــارک ملــی تنــدوره توســط عــده ای 
همتــی  تــورج  خبــرداد.  ســودجو 
افــزود: پیــرو گــزارش واصلــه مبنــی 
بــر مشــاهده شــعله هــای آتــش 
در بخشــی از مراتــع پــارک ملــی 
ــی  ــه تخت ــوم ب ــز موس ــدوره درگ تن

جمعــه،  شــب  نیمــه  در  مــوری 
ماموریــن یــگان حفاظــت محیــط 
ــل  ــه مح ــه ب ــز بالفاصل ــت درگ زیس
اعــزام شــدند. وی ضمــن اشــاره 
ــوزی و  ــش س ــاد آت ــعت زی ــه وس ب
ارگان  ســایر  از  درخواســت کمــک 
هــا و دوســتداران محیــط زیســت 
نیروهــای  راســتا  ایــن  در  گفــت: 
ــز  ــزداری درگ ــی و آبخی ــع طبیع مناب

دوســتداران  از  تعــدادی  همــراه  و 
شهرســتانهای  زیســت  محیــط 
ــط  ــاری محی ــه ی ــز ب ــان و درگ قوچ
بانــان شــتافتند. همتــی در ادامــه 
اولیــه  هــای  بررســی  در  گفــت: 
محــرز شــد علــت آتــش ســوزی 
ویــژه  وتحقیقــات  بــوده  عمــدی 
ــد و  ــاز ش ــوص آغ ــن خص ای در ای
ــگان اســتان  ــی ی جانشــین فرمانده
بررســی  و  پیگیــری  جهــت  نیــز 
شــد.  اعــزام  محــل  بــه  موضــوع 
افــزود: بــه همــت محیــط بانــان، 
محیــط  دوســتداران  و  قرقبانــان 
ــح  ــاعت 9 صب ــا س ــش ت زیســت آت

ــد. ــار ش ــالً مه کام

ــع و  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــت س ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــوزی در  ــره آتش س ــوع 600 فق ــور از وق ــزداری کش آبخی
ــدای ســال جــاری  ــه ابت ــا در 4 ماه ــگل ه ــع و جن مرات
خبــر داد و گفــت: افزایــش قیمــت زمیــن در اســتانهای 
ــواری در  ــن خ ــد؛ زمی ــرز می توان ــران و الب ــمالی، ته ش
ایــن مناطــق را تشــدید کنــد. ســرهنگ قاســم ســبزعلی 
ــع  ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــت س ــگان حفاظ ــده ی )فرمان
و آبخیــزداری کشــور( بــا اشــاره بــه آخریــن آمــار 
ــال  ــدای س ــع از ابت ــا و مرات ــوزی ها در جنگل ه آتش س
تــا تیرمــاه گفــت: از ابتــدای ســال تــا تیرمــاه 600 فقــره 
آتش ســوزی در کل کشــور بــه وقــوع پیوســته و در 
حــدود 2 هــزار هکتــار از اراضــی جنگلــی و مراتــع دچــار 
ــوع  ــه کاهــش وق ــا اشــاره ب ــق شــده اســت. وی ب حری
ــت:  ــاری گف ــال ج ــع در س ــا و مرات ــق در جنگل ه حری
تعــداد فقــرات حریــق در جنگل هــا و مراتــع تغییــر 
چشــمگیری نداشــته اســت، امــا از نظــر ســطح وســعت 
ــال  ــه س ــد نســبت ب ــه 40 درص ــک ب ــوزی نزدی آتش س
گذشــته کاهــش داشــتیم. در ســال گذشــته در همیــن 
ایــام بیــش از ســه هــزار و 600 هکتــار از ارضــی جنگلــی 
و مراتــع دچــار حریــق شــده بودنــد، امــا در ســال جــاری 
ایــن وســعت بــر 2 هــزار هکتــار رســیده اســت. فرمانــده 

یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
کشــور بــا اشــاره بــه بارندگــی چشــمگیر در ابتــدای ســال 
خاطرنشــان کــرد: اگرچــه در ابتــدای ســال بــا افزایــش 
بارندگــی در کشــور مواجــه بودیــم و ایــن امــر باعث شــد؛ 
ــا  ــد، امــا ب پوشــش علفــی و مرتعــی افزایــش پیــدا کن
شــروع فصــل تابســتان و بــا افزایــش گرمــا بــه ویــژه در 
ــه  ــمالی از جمل ــتان های ش ــی و اس ــتان های زاگرس اس
اســتان گلســتان مواجــه بودیــم، از همیــن رو اقدامــات 
گســترده ای را بــرای مقابلــه بــا آتش ســوزی انجــام 
دادیــم. ســرهنگ ســبزعلی ادامــه داد: بــا اقداماتــی کــه 
در اســتان هایی ماننــد ایــالم، خوزســتان و ... انجــام 
دادیــم، توانســتیم تــا ۸0 درصــد وقــوع حریــق را نســبت 
ــه ســال گذشــته کاهــش دهیــم، امــا علیرغــم انجــام  ب
اقدامــات پیشــگیرانه نزدیــک بــه 250 فقــره آتش ســوزی 
ــوع پیوســته اســت.  ــه وق ــا ب ــن مــدت در جنگل ه در ای
ــش  ــت: بی ــش ســوزی ها گف ــن آت ــت ای ــاره عل وی درب
از 70 درصــد آتــش ســوزی ها ســهوی اســت و یکــی از 
علــل آن می توانــد ناشــی از افزایــش گردشــگری، حضــور 
شــکارچیان، چوپانــان و افــراد ســاکن در حاشــیه جنــگل 
باشــد، امــا تعــدادی از ایــن آتش ســوزی ها عمــدی 
بــوده و در برخــی از اســتان ها افــرادی بــه دلیــل حریــق 
جنــگل دســتگیر شــدند، بــه طــور مثــال در اســتان 
ــا آتــش ســوزی عمــدی  ــر در رابطــه ب خوزســتان دو نف
در جنــگل دســتگیر و بــه مقامــات قضایــی تحویــل داده 

ــد.  ــر می برن ــه س ــدان ب ــر در زن ــال حاض ــدند و در ح ش
همچنیــن اختالفــات قومــی و قبیلــه ای نیــز یکــی دیگــر 
ــات  ــی اوق ــل آتش ســوزی در جنگل هاســت، گاه از دالی
نیــز برخــی افــراد بــرای تصرفــات اراضــی ملــی اقــدام به 
آتــش زدن جنگل هــا می کننــد. فرمانــده یــگان حفاظــت 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور بــا اشــاره 
بــه اســتان هایی کــه در صــدر آمــار آتش ســوزی بودنــد، 
ــتان های  ــوزی در اس ــوع آتش س ــترین وق ــت: بیش گف
ــارس و گلســتان بوده اســت. خوشــبختانه  خوزســتان، ف
ــه ســال گذشــته 52 درصــد و در  در جنگل هــا نســبت ب
ــش  ــد کاه ــته 42 درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــع نس مرات
ــر  ــر اث ــه ب ــارتی ک ــن خس ــتیم. همچنی ــق را داش حری
ــم  ــیار ک ــود، بس ــا وارد می ش ــه جنگل ه ــوزی ب آتش س
ــر مــوارد الشــبرگ ها هســتند کــه دچــار  اســت و در اکث

ــوند. ــق می ش حری

آتش سوزی عمدی پارک 

ملی تندوره مهار شد

تکنولوژی  انتقال 

زباله از  تولید برق 

ــت:  ــل گف ــتاندار اردبی ــانی اس ــع انس ــادی و مناب ــور اقتص ــاون ام مع
بــرای اجــرای پــروژه تولیــد بــرق از زبالــه در چهــار شــهرداری اســتان 
ــن  ــال می کنیم.بهم ــن را دنب ــوژی از کشــور چی ــال تکنول ــل انتق اردبی
ــه  ــا و ب ــه دعــوت م ــی ب ــات چین ــرا هی ــار کــرد: اخی حســین زاده اظه
ــا  ــا م ــده ت ــر ش ــل حاض ــتان اردبی ــی در اس ــاق بازرگان ــی ات میزبان
در رایزنی هایــی کــه داشــتیم زمینــه انتقــال تکنولــوژی و حضــور 
کشــاورزی  گردشــگری،  حوزه هــای  در  را  چینــی  ســرمایه گذاران 
و صنعــت شــاهد باشــیم.وی خاطرنشــان کــرد: هیــات تجــاری 
عالقمنــد بــود تــا بــا توجــه بــه اینکــه اردبیــل قطــب توریســم 
ــش  ــن بخ ــرمایه گذاری را در ای ــفر س ــن س ــت در ای ــورمان اس کش
انجــام دهنــد کــه قــرار شــد تیمــی از ایــن کشــور بــا حضــور در شــهر 
ــرمایه گذاری  ــی س ــگری طبیع ــی و گردش ــوزه آبدرمان ــرعین در ح س
الزم را انجــام دهد.معــاون امــور اقتصــادی و منابــع انســانی اســتاندار 
اردبیــل افــزود: مــا بایــد در انتقــال صنایــع جدیــد و هایتکنولــوژی در 
کنــار همکاری هــای مشــترک در بخــش توریســم ســعی کنیــم تــا در 
ایــن حــوزه بــه اهــداف موردنظــر خودمــان دســت یابیــم. حســین زاده 
ــوان  ــه عن ــتیک ب ــع پالس ــش صنای ــن در بخ ــا همچنی ــرد: م ــان ک بی
ــی  ــت محیط ــد زیس ــاظ قواع ــا لح ــور ب ــادرات مح ــت ص ــک صنع ی
و همچنیــن تولیــد بــرق از زبالــه بــا همــکاری  چهــار شــهرداری 
ــن  ــا در ای ــم ت ــام دادی ــای الزم را انج ــا رایزنی ه ــا چینی ه ــتان ب اس

بخش هــا نیــز ســرمایه گذاری های مشــترک انجــام شــود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها

تصرف اراضی ملی با آتش زدن جنگل ها
سـازمان  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
وسـعت  کـرد:  تصریـح  جنگل هـا 
سـرزمینی مـا 135 میلیـون هکتـار اسـت 
و بایـد از ایـن اراضـی ملی حفاظت شـود. 
در حـال حاضـر بـه طـور تقریبی بـرای هر 
70 هـزار هکتـار یـک نفـر مأمـور داریـم و 
بـا توجـه بـه نـرم جهانـی ایـن عـدد قابل 
قبولـی نیسـت و بـر اسـاس نـرم جهانـی 
بایـد در هـر 10 هـزار هکتـار یـک مامـور به 

کار گرفتـه شـود.

ــی  ــان م ــکا نش ــیگان آمری ــگاه میش ــان دانش ــات محقق مطالع
 )CKD( دهــد آلودگــی هــوا موجــب بــروز بیمــاری مزمــن کلیــه
مــی شــود. آنطــور کــه ایرنــا بــه نقــل از  پایــگاه خبــری مدیــکال 
ســاینس گــزارش می دهــد  مطالعــات قبلــی ارتبــاط آلودگــی هــوا 
بــا بیمــاری هــای قلبــی، تنفســی و ریــوی و التهــاب ارگان هــای 
بــدن را ثابــت کــرد. مطالعــات جدیــد نشــان مــی دهــد آلودگــی 
ــه اســت. بیمــاری  ــروز بیمــاری مزمــن کلی ــل ب هــوا یکــی از عل
مزمــن کلیــه )CKD( یــک مشــکل بهداشــت عمومــی در سراســر 
جهــان بــا پیامدهــای نامطلــوب نارســایی کلیــه و مــرگ زودهنگام 

ــه خــون  ــی شــود تصفی ــث م ــه باع ــن کلی ــاری مزم اســت. بیم
کــه یکــی از مهمتریــن وظایــف کلیــه اســت، بــه درســتی انجــام 
نشــود. در ایــن مطالعــه آمــده اســت آلودگــی هــوا شــامل ذرات 
ســمی اســت کــه مســتقیما روی کلیــه هــا اثــر مــی گذارنــد. بــه 
طــور کلــی افــراد مبتــال بــه دیابــت، بیمــاری هــای قلبــی، چاقــی 
و فشــار خــون بــاال در معــرض ایــن عارضــه قــرار دارنــد؛ بنابرایــن 
افــرادی بــا ریســک بــاال کــه در معــرض آلودگــی هــوا نیــز قــرار 
ــی را  ــات احتیاط ــایی و اقدام ــر را شناس ــن خط ــد ای ــد، بای دارن

انجــام دهنــد.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان البــرز گفــت: هــم 
اکنــون در برخــی مناطــق اســتان البــرز، ســاالنه بــا نشســت 
15 ســانتیمتری زمیــن مواجــه هســتیم و اگــر جلــوی 
زیرزمینــی  آب هــای  از  غیرمجــاز  و  بی رویــه  برداشــت 
گرفتــه نشــود ایــن نشســت بیشــتر هــم خواهــد شــد.داوود 
نجفیــان در پاســخ بــه اینکــه در چنیــن وضعیتــی آیــا خطــر 
فروچالــه البــرز را نیــز تهدیــد می کنــد یــا خیــر گفــت: 
ــی  ــفره های زیرزمین ــه س ــدن تغذی ــدود ش ــل مح ــه دلی ب
ــرز  ــه الب ــا، فروچال ــر روی آبخوان ه ــذاری ب ــش بارگ و افزای

ــه  ــن زمین ــری در ای ــدام موث ــر اق ــد و اگ ــد می کن را تهدی
صــورت نگیــرد احتمــال وقــوع فروچالــه در البــرز هــم 
ــن  ــی در خصــوص تأمی ــراز نگران ــن اب ــود دارد. وی ضم وج
آب شــرب در اســتان البــرز اظهــار کــرد: تأمیــن آب شــرب در 
البــرز بیشــتر بــه منابــع زیرزمینــی وابســته اســت بنابرایــن 
ــی  ــفره های زیرزمین ــب س ــت نامناس ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
ــن آب  ــرای تأمی ــی ب ــرف، نگران ــد مص ــه رش ــد رو ب و رون
ــیم در  ــته باش ــردم را نداش ــارکت م ــر مش ــود دارد و اگ وج

ــد. ــم ش ــه خواهی ــکل مواج ــا مش ــی ب ــال های آت س

زمین البرز ساالنه 15 سانتی متر نشست می کندآلودگی هوا سالمت کلیه ها را تهدید می کند

پیام زیست رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: 
به منظور جلوگیری از تلفات جمعیت گونه های زنبور وحشی 

تخریب کندوی عسل ممنوع است.

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 و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
ــأت اول  ــماره 139760318019002803 ـ 1397/5/13 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی کبــری باباخانــی داوان فرزنــد 
حســینعلی بشــماره شناســنامه 2620101761 صــادره از تالــش در 
ــی  ــوک زن ــک کارگاه بل ــر ی ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
بــه مســاحت 507/60 مترمربــع پــالک فرعــی 730 از 17 اصلــی 
ــش  ــار بخ ــه اوت ــع در قری ــالک 95 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــرز  ــی مح ــینعلی باباخان ــمی حس ــک رس ــداری از مال ــالن خری 28 گی
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 
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  وصــول اعتــراض طب

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/4               
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/18
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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 و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
ــأت اول  ــماره 139760318019002936 ـ 1397/5/15 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ــی  ــرام هاتف ــای به ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف تال
ــادره در 60  ــنامه 1425 ص ــماره شناس ــل بش ــد مرس ــاد فرزن محمودآب
ســهم مشــاع از 80 ســهم از ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه 
مســاحت 5000 مترمربــع پــالک فرعــی 93 از 34 اصلــی مفــروز و 
ــدان بخــش  ــه ییالقــی جوکن مجــزی شــده از پــالک 30 واقــع در قری
28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی یوســف وردی زاده 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 
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/4                 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/18
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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 و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
ــأت اول  ــماره 139760318019002783 ـ 1397/5/11 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــد  ــز رفاهــی فرزن ــای پروی ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــدانگ ی ــش در شش ــادره از تال ــنامه 13 ص ــماره شناس ــان بش قرب
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 2070 مترمربــع پــالک فرعــی 214 
ــه  ــع در قری ــالک 123 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از 41 اصل
ــوروز  ــک رســمی ن ــداری از مال ــالن خری ــک بخــش 28 گی ــی ری ییالق
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــوروزی محــرز گردی ــی ن عل
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 اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/4                 
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                 آگهی
ــورخ  ــه م ــالغ اجرائی ــی 139703818589000005 اب ــرو آگه پی
منتشــره در روزنامــه ابتــکار درخصــوص پرونــده اجرایــی 
کالســه 9600262 لــه بانــک ملــت آســتارا علیــه آقایــان 
محمــد صمــدی مینابــاد ســاکن آســتارا – خ فارابــی کوچــه ششــم و یاشــار 
صمــدی مینابــاد ســاکن آســتارا – خ کشــاورز – هشــت متــری دوم ابــالغ 
مــی گــردد طبــق گــزارش مــورخ 97/4/11 کارشــناس رســمی دادگســتری 
ملــک شــما بشــماره 59 فرعــی از 1550- اصلــی واقــع در آســتارا بخــش 31 
گیــالن مــورد وثیقــه ســند رهنــی شــماره 9538 تنظیمــی دفترخانــه اســناد 
رســمی شــماره 261 شــهر آســتارا اســتان گیــالن بــه مبلــغ ســه میلیــارد ریال 
ارزیابــی گردیــده لــذا چنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی پــالک مذکور معتــرض می 
باشــید اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــه ضمیمــه فیــش بانکــی  ــالغ محســوب مــی گــردد ب ــه کــه روز اب اخطاری
دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر بــه مبلــغ ســه میلیــون ریال بــه ایــن اداره 
تســلیم نماییــد ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش 
بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد 

شــد و آگهــی مزایــده از مبلــغ بــاال منتشــر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار: 97/6/4

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا     6228

                 آگهی
ــخ 970240- 97/2/19  ــماره و تاری ــه ش ــه ب ــرو دادنام پی
ــه کالســه 960256 از شــعبه هفتــم زوج آقــای علیرضــا  ب
رحیمــی ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ نشــر آگهــی 
بــه جهــت ثبــت طــالق همســر خــود بانــو معصومــه محمــدی ســعادت 

ــف: 1181 ــد. م/ال ــه طــالق دعــوت گردن در دفترخان
سردفتر ازدواج و طالق 19/13 اسالمشهر     6234

                دادنامه
دادگاه   1 شــعبه   9609981846300470 پرونــده کالســه 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  بخــش کرگانــرود  عمومــی 
9709971846300389 – خواهــان : صحبــت شــبرنگ 
ــه  ــد عزیزال ــی فرزن ــادر کیومرث ــت ق ــا وکال ــل ب ــد جلی ــه ســرا فرزن خطب
بــه نشــانی گیــالن آســتارا خیابــان حکیــم نظامــی غربــی دفتــر وکالــت – 
خوانــدگان: امیــن علیــزاده کاکلــر فرزنــد احــد بــه نشــانی گیــالن تالــش 
ــرزاده –  ــزل اســتیجاری احمــد جعف ــه ســرا باباســرا من ــرود خطب کرگان

ــی ــه دادرس ــت هزین ــار از پرداخ ــته: اعس خواس
رای دادگاه

ــا  ــل ب ــد جلی ــه ســرا فرزن ــت شــیرنگ خطب ــوی صحب درخصــوص دع
ــه  ــد احــد ب ــزاده فرزن ــه طرفیــت امیــن علی ــی ب ــادر کیومرث ــت ق وکال
ــدوی نســبت  ــه ب ــه دادرســی مرحل خواســته اعســار از پرداخــت هزین
ــغ  ــه مبل ــه ب ــه وج ــوع مطالب ــا موض ــه 960563 ب ــده کالس ــه پرون ب
610/000/000 ریــال دادگاه بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی خواهــان 
استشــهادیه تنظیمــی و اظهــارات گواهــان کــه داللــت بــر عــدم تمکــن 
ــر  ــق نش ــالغ از طری ــم اب ــز علیرغ ــده نی ــان دارد و خوان ــی خواه مال
ــی  ــت مال ــر مالئ ــی ب ــده و دلیل ــی در جلســه دادگاه حاضــر نگردی آگه
خواهــان را ثابــت تشــخیص مســتندا بــه مــواد 504 و 506 و 507 و 511 
و 513 قانــون آئیبــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور 
مدنــی حکــم بــه اعســار موقــت خواهــان از پرداخــت هزینــه دادرســی 
صــادر و اعــالم مــی نمایــد هــر گاه خواهــان در دعــوی اصلــی محکــوم 
ــه دادرســی از وی  ــردد هزین ــا از اعســار خــارج گ ــع شــود و ی ــه واق ل
ــوده و ظــرف بیســت روز  دریافــت خواهــد شــد ایــن رای حضــوری ب
پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی درمحاکــم محتــرم تجدیــد 

نظــر اســتان گیــالن اســت. 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش کرگانرود     6235
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         آگهی مزایده اموال غیر منقول
بــه موجــب اجرائیــه کالســه 960074 صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومــی 
بخــش کرگانــرود، موضــوع دعــوی ابراهیــم دریابیگــی بــا وکالــت قــادر کیومرثــی 
بطرفیــت محســن الیاســی و غیــره، بخواســته مطالبــه مــال مــورد مزایــده واقــع 
در دهســتان خطبــه ســرا روســتای لیســارا محلــه پاییــن انتهــای کوچــه فرهنــگ قطعــه زمینــی 
اســت بصــورت بــاغ کیــوی و شــیب 20 الــی 25 درصــد بــه مســاحت تقریبــی 400 مترمربــع بــه 
حــدودات اربعــه آن شــماال بطــول 20 متــر متصــل اســت بــه حریــم راه شــرقا: ســیم خــارداری 
اســت بطــول 20 متــر بــه ملــک شــعبان الیاســی غربــا بطــول 20 متــر متصــل اســت بــه ملــک 
آقــای قربانعلــی الیاســی و جنوبــا بطــول 20 متــر بــه باقیمانــده متصرفــات آقــای قربانعلــی 
الیاســی متصــل مــی باشــد کــه در مجــاورت خانــه و محوطــه پــدر محکــوم علیــه واقــع اســت 
بــا توجــه بــه موقعیــت و اســتقرار ملــک و بررســی ســایر عوامــل بطــور متوســط ارزش ریالــی 
ــه مبلــغ 450/000 )چهارصــد و پنجــاه هــزار ریــال( و  ــع از ملــک مرقــوم ب و بهــای هــر مترمرب
قیمــت متوســط کل عرصــه مجموعــا 180/000/000 ریــال معــادل هیجــده میلیــون تومــان ارزیابی 
و تعییــن بهــاء گردیــده اســت و قیمــت هــر اصلــه نهــای کیــوی بــا احتســاب عملیــات فنــی و 
اجرایــی آن بــه مبلــغ 3/000/000 ریــال و قیمــت کل درختــان مثمــر موجــود در عرصــه بــه مبلــغ 
93/000/000 ریــال ) نــه میلیــون و ســیصد هــزار تومــان( بــرآورد و اعــالم گردیــده اســت مــن 
حیــث المجمــوع ارزش کل عرصــه و اعیــان ملــک مــورد تعرفــه شــده در مجموعــا 273/000/000 
ریــال معــادل بیســت و هفــت میلیــون و ســیصد هــزار تومــان ارزیابــی و تعییــن بهــاء گردیــده 
اســت لــذا ملــک مــورد مزایــده در مــورخ 97/6/27 ســاعت 10 صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر 
اجــرای احــکام مدنــی دادگاه کرگانــرود بفــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده 
شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد و ده درصــد 
بهــای پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تا 
یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت باقیمانــده ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد و درغیــر ایــن صــورت ده 
درصــد اولیــه بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد متقاضیــان در صورت 
تمایــل مــی تواننــد 5 روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگاه کرگانرود 

مراجعــه نماینــد تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.
مدیرا جرای احکام مدنی دادگاه عمومی کرگانرود     6231

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139704018581000246/1
ــان وراث  ــان حیدری ــان و پیم ــتو حیدری ــش و پرس ــرین دان ــه نس ــیله ب بدینوس
مرحــوم حشــمت الــه حیدریــان بدهــکار پرونــده کالســه 139704018581000246/1 
کــه برابــر گــزارش 97/5/8 مامــور ابــالغ مربوطــه بعلــت عــدم حضــور شــما ابــالغ 
واقعــی میســر نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر ســند رهنــی 82896  مــورخ 82/12/13 
ــغ  ــگ رشــت مبل ــدان فرهن ــت شــعبه می ــک مل ــورث شــما و بان ــن م ــه 84 رشــت بی دفترخان
4061683385 ریــال بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت 
صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکالســه 97010667 درایــن 
اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 19/ 18 آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما 
ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط 
ــدت ده روز  ــردد ظــرف م ــی گ ــه کثیراالنتشــار چــاپ و درج و منتشــر م ــت در روزنام ــک نوب ی
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و درغیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری 

عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد.
مسئول شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی رشت     6233

               آگهی ابالغ اجرائیه 9700190
بدینوســیله بــه یاســر کــردی فرزنــد نــادر شناســنامه شــماره 9037 صــادره از تهــران 
ــه  ــتاتیس کوچ ــل ایس ــاز 2 پشــت هت ــاد ف ــاس آب ــهرک عب ــتارا – ش ــاکن آس س
ــت  ــور جه ــوردی پ ــمیه خالق ــه س ــود ک ــی ش ــالغ م ــردی اب ــزل ک ــتان 20 من بوس
ــدرج در ســند ازدواج شــماره  ــه من ــه اســتناد مهری ــار آزادی ب ــام به ــدد ســکه تم وصــول 101 ع
96/5/17 دفتــر 16 ازدواج آســتارا علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه 
9700190 در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 97/5/8 مامــور محــل اقامــت شــما 
بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه 
ــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی  اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتب
مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی 
گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا     6229

     دادنامه
کالســه  پرونــده 
 9 5 0 9 9 8 6 9 4 4 2 0 1 0 0 0
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   21 شــعبه 
شهرســتان اهــواز تصمیــم نهایــی شــماره 
9709976195900582 - خواهــان : آقــای 
ــح  ــی صال ــد عل ــوری فرزن ــی منص عیس
ــس  ــواز پردی ــتان- اه ــانی خوزس ــه نش ب
قطعــه 92 خ گلشــاد 5 دور برگــردان – 
خوانــده: آقــای نــری میســا بــه  نشــانی 
خوزســتان- اهــواز پردیــس قطعــه 92 
بــاال-  طبقــه  دوربرگــردان   5 گلشــاد 

خســارت مطالبــه  خواســته: 
»رأی دادگاه«

عیســی  دادخواســت  خصــوص  در 
منصــوری بــه طرفیــت علــی نــری میســا 
ــه  ــه خســارت وارده ب ــه خواســته مطالب ب
ملــک برابــر نظــر کارشــناس بــه انضمــام 
هزینــه دادرســی بدین شــرح کــه خواهان 
ــر نشــت  ــر اث دعــوی اعــالم نمــوده کــه ب
دچــار خســارت  ملــک خوانــده  از  آب 
ــوع  ــاع موض ــا ارج ــده ام و دادگاه ب گردی
ــه  ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس ــه کارش ب

ــادی  ــوام آب ــی ق ــنعلی ابراهیم ــام حس ن
ــت  ــرده اس ــر ک ــود ذک ــه خ ــه در نظری ک
ــه  ــده ب ــک خوان ــر نشــت آب از مل ــر اث ب
ــده و  ــان خســارت وارد گردی ــک خواه مل
مبلــغ آن را 8/000/000 ریــال بــرآورد کــرده 
اســت از اینــرو دادگاه دعــوی خواهــان را 
وارد تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 
519 و 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــه  ــم ب ــون حک ــان قان ــاده 198 از هم و م
محکومیــت خوانــده دعــوی بــه پرداخــت 
مبلــغ هشــت میلیــون ریــال بابــت اصــل 
خواســته و پرداخــت مبلــغ 2/250/000 
و  کارشناســی  هزینــه  بابــت  ریــال 
ــت  ــال باب ــغ 223/750 ری ــت مبل پرداخ
هزینــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر 
و اعــالم مــی نمایــد .رای صــادره غیابــی 
و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
از  پــس  و  دادگاه   ایــن  در  واخواهــی 
آن تــا بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان 

ــد. ــی باش ــتان م خوزس
دادرس شعبه 21 دادگاه حقوقی اهواز
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       آگهی حصر وراثت
آقــای ســید طالــب  شــهرت موســوی  
ــنامه 42  ــر  بشناس ــید طاه ــدر س ــام پ ن
ــدور  ــته ص ــتی بخواس ــز درخواس ــادره از رامهرم ص
ــه  ــح داده ک ــم و توضی ــت تقدی ــی حصروراث گواه
شــادروان  مرحــوم  ســید طاهــر  شــهرت موســوی  
بشناســنامه 7135 صــادره دشــت آزادگان  در تاریــخ 
ــوت  ــگاه دائمــی خــود ف ــواز  اقامت 96/09/15 در اه
ــب  ــید طال ــی س ــد از : 1- متقاض ــه اش عبارتن ورث
موســوی فرزنــد ســید طاهــر بــه ش ش 42 صــادره 
موســوی  آمنــه  متوفــی(2-  )پســر  رامهرمــز  از 
فرزنــد ســید طاهــر بــه ش ش 529 صــادره از 
دشــت آزادگان )دختــر متوفــی( و ال غیــر بــه شــرح 
دادخواســت تقدیمــی بــه شــماره 970373 حقوقــی 
مــی باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات قانونــی 
مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا 
هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر 
وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن 
ــار ســاقط اســت. ــراز شــود از درجــه اعتب ــخ اب تاری

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 
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ــث  ــوان باع ــای مری آتش ســوزی در جنگل ه
کشــته شــدن چهــار نفــر شــد. مدیــرکل 
روابــط عمومــی اســتانداری کردســتان در 
ــر از  ــه دو نف ــا گفت ــه ایرن ــوص ب ــن خص ای

ــی  ــت محیط ــاالن زیس ــگان فع ــان باخت ج
پیمانــکاران  از  نیــز  نفــر  دو  و  مریــوان 
ایــن  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره 
هیــرش  بــه گفتــه  هســتند.  شهرســتان 

ــی  ــراد خفگ ــن اف ــوت ای ــت ف ــی،  عل رضای
علــت  بــه  ســوختگی  و  دود  از  ناشــی 
نزدیــک  شــدت آتش ســوزی جنگل هــای 
ــتان  ــه در شهرس ــی و پیل ــتاهای سلس روس
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. او  ب ــوده اس ــوان ب مری
ــان  ــرای مهــار ایــن آتــش همچن تالش هــا ب
ــرد  ــه بالگ ــه س ــرد ک ــه ک ــه دارد، اضاف ادام
ــس  ــوس و آمبوالن ــدادی اتوب ــدادی و تع ام
ــه همــراه نیروهــای  از شهرســتان ســنندج ب
ــده اند. ــزام ش ــه اع ــن منطق ــه ای ــدادی ب ام

آتش جنگل های مریوان جان چهار 
دوست دار محیط زیست را گرفت

معاون فنی مرکز بهداشت خوزستان از ادامه مراجعه بیماران به مراکز درمانی با عارضه 
تنفسی در پی انتشار دود آتش سوزی بخش عراقی تاالب هورالعظیم خبر داد.

آتــش ســوزی از ظهــر شــنبه در مناطــق جنگلی 
مریــوان شــروع شــده اســت. هنــوز گزارشــی 
از جزییــات دیگــر ایــن حادثــه از جملــه علــت 
خســارت های  و  ســوزی  آتــش  وســعت  و 
ــت  ــه دریاف ــن منطق ــای ای ــه جنگل ه وارده ب
نشــده اســت. در ایــن حادثــه چهــار نفــر 
ــه دلیــل خفگــی و ســوختگی  جــان خــود را ب

ــد. ــت دادن از دس

خبر

پیام زیست

جنوب شرق ایران تا 30 سال دیگر خشک می شود
مدیر کل منابع طبیعی کرمان: در 40 سال گذشته کارهایی کردیم 

که بیابان زایی تشدید شده است

کرمان تا 30 سال دیگر سکونتگاه نخواهد بود

وضعیــت منابــع آبــی هــرروز بدتــر 
اظهــارات  تازه تریــن  در  می شــود. 
مدیــر کل منابــع طبیعــی کرمــان اعــالم 
کــرده اســت بــه دلیــل کــم آبــی، آینــده 
 شــهرهای کویــری در خطــر اســت.
مدیــر کل منابــع طبیعــی کرمــان در 
نشســت خبــری کــه بــه مناســبت 
اداره  ایــن  محــل  در  دولــت  هفتــه 
ــوال  ــه س ــخ ب ــد در پاس ــزار ش کل برگ
ــه  ــن موضــوع ک ــا« گفــت: ای ــام م »پی
ــل  ــه دلی ــده ب ــال آین ــا 50 س ــران ت ای
ــد  ــکونتگاه نخواه ــل س ــی مح ــر آب فق
ــال جــدی و درســت اســت و  ــود، کام ب
ایــن وضعیــت در اســتانهایی همچــون 

ــد داد. ــر رخ خواه ــان زودت ــزد و کرم  ی
در   ، رجبــی زاده  مهــدی  گفتــه  بــه 
ــا  ــن 20 ت ــزد بی ــان و ی ــتانهای کرم اس
ــود آب و  ــل نب ــه دلی ــر ب 30 ســال دیگ
ــد داد  ــار مهاجــرت رخ خواه ــرد و غب گ
و الزم اســت ایــن خطــر از هــم اکنــون 
گوشــزد شــود تــا در رونــد سیاســت ها 
شــود. ایجــاد  جــدی   تغییــر 

او معتقــد اســت، بایــد بــه دلیــل نبــود 
آب بســیاری از کشــت ها تعطیــل شــود 
و  گفتــن اینکــه 25 درصد باغات کشــور 
در کرمــان اســت، دیگــر افتخــاری ندارد 
ــم. ــن بیاوری ــار را پایی ــن آم ــد ای  و بای

تعدیل شرایط
رجبــی زاده مدیــرکل منابــع طبیعــی 
ــگار  ــه ســوال خبرن ــان در پاســخ ب کرم
پیــام مــا، در خصــوص اینکــه »چــرا بــا 
وجــود اجــرای طرح هایــی همچــون 

ــگل کاری در ســال  ــچ پاشــی و جن مال
گذشــته، امســال تعــداد روزهــای گــرد و 
غبــاری شــهر کرمــان افزایــش یافــت«، 
ــده  ــام ش ــات انج ــا اقدام ــا ب ــت: م گف
تنهــا می توانیــم شــرایط جــوی شــهر را 
ــم  ــز نمی توانی ــا هرگ ــم ام ــل کنی تعدی
بگوییــم کــه کارهــای انجــام شــده 
می توانــد از تعــداد روزهــای گــرد و 

ــد. ــم کن ــده ک ــال های آین ــاری س غب
درصــد   63 رجبــی زاده،  گفتــه  بــه 
فراخشــک  و  ایران،خشــک  اقلیــم 
اســت و اســتان کرمــان نیــز بــه دلیــل 
ــرد و  ــا و گ ــر، از باده ــا کوی هم مــرزی ب

غبــار ســهم بیشــتری دارد.
شناســایی  بــا  مــا  می گویــد:  او 
غبــار  و  حســاس گــرد  کانون هــای 
ــکونتگها  ــز س ــم از مراک ــعی می کنی س
ــم و  ــت کنی ــادی حفاظ ــز اقتص و مراک

ســعی داریــم تــا از شــدت گــرد و غبــار 
ــم.  ــم کنی در اســتان ک

مدیــرکل منابــع طبیعــی کرمــان معتقــد 
ــه دلیــل  اســت: در 40 ســال گذشــته ب
اقدامــات نادرســت از جملــه تخریب هــا 
و تصرفــات، هجــوم دام هــا و بهــره 
بــرداری بی رویــه از منابــع آبــی، بیابــان 
ــون  ــت و اکن ــده اس ــدید ش ــی تش زای
تنهــا هنــر مــا ایــن اســت کــه از ســرعت 

ایــن رونــد بکاهیــم. 

نیاز 15 میلیارد تومانی
 برای مالچ پاشی

رجبــی زاده در ایــن نشســت همچنیــن 
گفــت: در اســتان کرمــان حــدود 4.7 
دهــم هکتــار اراضــی تحــت تاثیــر 
فرســایش بــادی اســت و باالتریــن 
ســطح مالــچ پاشــی را ســال گذشــته 
ــا  ــه تقریب ــم ک ــام دادی ــتان انج در اس

ــود. ــان ب ــارد توم 30 میلی
بــه  دولــت  را  مالــچ  او،  بــه گفتــه 
ــه  ــا هزین ــد ام ــگان می ده صــورت رای
خودمــان  بایــد  را  توزیــع  و  حمــل 
تامیــن کنیــم. مــا 15 میلیــارد تومــان 
ــدد  ــم مج ــا بتوانی ــم ت ــاز داری ــد نی نق
عملیــات مالــچ را در مهــر شــروع کنیــم 
و اال عملیــات مالــچ در شــرق اســتان 

می شــود. متوقــف 
رجبــی زاده مــی گویــد: تاکنــون در 
مالــچ  2500 هکتــار  اســتان  شــرق 

در  اســت  گرفتــه  صــورت  پاشــی 
حالیکــه یــک ملیــون و200  هکتــار 
ــادی  ــع ب ــر مناب در اســتان تحــت تاثی
پاشــی  بــه مالــچ  نیــاز  و  هســتند 
طبیعــی  منابــع  تاریــخ  در  دارنــد. 
ــده  ــچ پاشــی ش ــن ســطح مال باالتری

300 هــزار هکتــار بــوده اســت.
در بحــث مالــچ پاشــی نیــاز اســت 
از تــوان مردمــی و بخشــهای غیــر 

دولتــی اســتفاده شــود.

 میانگین بارش در کرمان
ــم  ــر اقلی ــا تغیی ــت:  ب ــی زاده گف رجب
بیــن  از  بــارش،  کمبــود  شــاهد 
نابــودی  و  پوشــش گیاهــی  رفتــن 
جنگل هــای طبیعــی هســتیم. بایــد بــه 
ســمتی بریــم از همیــن حداقــل بــارش 
میانگیــن  اکنــون  کنیــم.  اســتفاده 
بــارش در اســتان 125 میلیمتــر اســت، 
در ایــن شــرایط میانگیــن بارش کشــور 

240 میلیمتــر اســت. 
ــا  ــان، تنه ــتان کرم ــه او، در اس ــه گفت ب
منبــع آبــی کــه می توانیــم روی آن 
بارش هــا  کنیــم  گــذاری  ســرمایه 
اســت. بایــد روان آب هــا را مدیریــت 
حجــم  اســتان  در  اکنــون  و  کنیــم 
روان آبهــا 2 و نیــم میلیــارد متــر مکعب 
اســت و بــا هــر بــارش 50 میلیــون متر 
مکعــب بــه ســفره های آب زیــر زمینــی  

اضافــه می شــود.
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وعده جابجایی سنگ شکن های 
حاشیه رودخانه بشار

زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: درراســتای 
ــی  ــوج ط ــار یاس ــه بش ــاماندهی رودخان س
ــیه  ــکن های حاش ــنگ ش ــده س ــاه آین 6 م
رودخانــه جابه جــا می شــوند. آنطــور کــه 
ــژاد  ــری ن ــن جعف ــد محس ــنا می نویس ایس
کــم  خشکســالی ها،  افــزود:  بســطامی 
بارشــی های اخیــر، رعایــت نشــدن حــق 
آبه هــا و برداشــت های بــی رویــه از  آب 
ــرداران حاشــیه  ــره ب توســط کشــاورزان و به
ــده  ــی آب ش ــش دب ــث کاه ــه، باع رودخان
ــدی  ــی آب را تهدی ــش دب ــت. وی، کاه اس
ــرد:  ــار ک ــت و اظه ــتمندان دانس ــرای زیس ب
ــاهد  ــد ش ــیده نمی ش ــری اندیش ــر تدابی اگ
فجایــع زیســت محیطــی در رودخانــه بشــار 
ــت  ــط زیس ــرکل محی ــم. مدی ــوج بودی یاس
ــه  ــات کمیت ــد، تصمیم ــه و بویراحم کهگیلوی
اضطــرار رودخانــه بشــار را  مفیــد دانســت و 
خاطرنشــان کــرد: ارائــه مســتندات و گــزارش 
ــتان از  ــت اس ــط زیس ــت محی ــای حفاظ ه
رودخانــه بشــار بــه معاونت هماهنگــی و امور 
عمرانــی اســتانداری و اعضــای ایــن کمیتــه 
ــاره و  ــت به ــت کش ــب ممنوعی ــث تصوی باع
ــده،  ــار ش ــه بش ــیه رودخان ــزه در حاش پایی
ــه  ــن زمین ضمــن اینکــه مصــوب شــد در ای
تدابیــر الزم توســط دســتگاه های متولــی 
آب منطقــه ای و جهــاد کشــاورزی اندیشــیده 
شــود. جعفــری نــژاد بســطامی، ســنگ 
شــکن های حاشــیه رودخانــه بشــار را یکــی 
از تهدیــدات بالقــوه بــرای رودخانــه دانســت 
و تصریــح کــرد: وجــود ســنگ شــکن هــا در 
ــا ورود  ــتر و احیان ــت از بس ــیه، برداش حاش
پســاب آنهــا بــه رودخانــه، از دیگــر تهدیــدات 
ــی رود. وی  ــه شــمار م ــرای زیســتمندان ب ب
ادامــه داد: در جلســه اضطــرار و ســاماندهی 
رودخانــه بشــار جابجایــی کارخانــه هــای 
شــن و ماســه حاشــیه رودخانــه بشــار 
ــتورکار  ــده  در دس ــاه آین ــی6 م ــوج ط یاس
قــرار گرفتــه اســت. درایــن جلســه مصــوب 
شــد بعــد از مــکان یابــی مناســب عملیــات 
انتقــال کارخانــه هــا اجرایــی شــود. جعفــری 
نــژاد بســطامی، ســاماندهی رودخانــه بشــار 
را از اولویت هــای محیــط زیســت اســتان 
برشــمرد و اضافــه کــرد: پیگیــر مصوبه هــای 
جلســات ســاماندهی رودخانــه بشــار بــه 
ریاســت معــاون هماهنگــی و امــور عمرانــی 
محیــط  حفاظــت  دبیــری  و  اســتانداری 
زیســت اســتان تــا حصــول نتیجــه خواهیــم 
بــود. ضمــن اینکــه مجموعــه محیــط زیســت 
ــه بشــار  را  ــه وضعیــت رودخان اســتان روزان

رصــد و پایــش می کننــد.

مدیــر کل منابــع طبیعــی کرمــان در نشســت خبــری 
ــن اداره کل  ــل ای ــت در مح ــه دول ــبت هفت ــه مناس ــه ب ک
برگــزار شــد گفــت: ایــن موضــوع کــه ایــران تــا 50 ســال 
ــد  ــکونتگاه نخواه ــل س ــی مح ــر آب ــل فق ــه دلی ــده ب آین
ــود، کامــال جــدی و درســت اســت و ایــن وضعیــت در  ب
ــد  ــر رخ خواه ــان زودت ــزد و کرم ــون ی ــتانهایی همچ اس
ــن 20  ــزد بی ــان و ی ــتانهای کرم ــه او، در اس ــه گفت داد.ب
ــار  ــرد و غب ــود آب و گ ــل نب ــه دلی ــر ب ــال دیگ ــا 30 س ت
مهاجــرت رخ خواهــد داد و الزم اســت ایــن خطــر از هــم 
ــر  ــت ها تغیی ــد سیاس ــا در رون ــود ت ــزد ش ــون گوش اکن

ــود. ــاد ش ــدی ایج ج

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه 
نویـن تصویربـرداری  ابزارهـای  از  اسـتفاده 
بـرای پالن هـای آثارتاریخـی، گفـت: امـروز 
موضـوع اسـتفاده از ابزارهـای تکنیـکال در 
طراحـی مطـرح اسـت، بـرای مثال در سـال 

جـاری تصویرسـنجی)فتوگرامتری( میـدان 
ایـن  بـا  و  دادیـم  انجـام  را  نقـش جهـان 
فنـاوری حتـی تزئینـات میـدان را هـم ثبت 
کردیـم و در حـال حاضـر بـاغ فیـن کاشـان 
را در دسـت اقـدام داریم.فریـدون الهیـاری 
در حاشـیه دومیـن دوسـاالنه عکـس ایـن 

خبرگـزاری در خصـوص آخریـن وضعیـت 
تعـداد  کـرد:  اظهـار  تاریخـی  خانه هـای 
اصفهـان  اسـتان  در  تاریخـی  خانه هـای 
قابـل مالحظـه بـوده و طبیعـی اسـت کـه 
بایسـتی بـرای حفاظـت و حراسـت زمینـه 
مشـارکت عمومـی را فراهـم آوریـم. وی بـا 
اشـاره بـه اینکـه طی سـده های اخیـر خانه 
هـا و بناهـای تاریخـی در چالـش مواجـه با 
توسـعه و مدرنیزاسـیون دچار بحران شـدند 
و تخریـب هـای گسـترده ای در ایـن مـورد 
صـورت گرفته اسـت، افزود: خوشـبختانه در 
دهـه هـای اخیـر توجه بـه میـراث فرهنگی 

جـدی گرفته شـده اسـت و به لحـاظ همین 
شـود  مـی  وارد  هایـی کـه  آسـیب  توجـه 
حساسـیت بیشـتری را بر می انگیزد این در 
حالـی اسـت که سـالیان پیش شـاید بافت 
هـای بـزرگ تاریخـی در یک شـهر شـکافته 
مـی شـدند تا یک پـروژه عمرانی بـه نتیجه 
برسـد و کسـی هـم معتـرض نمـی شـد، 
امـا امـروز اینگونـه نیسـت.مدیرکل میـراث 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
اسـتان اصفهـان ادامـه داد: در مـورد خانـه 
هـای تاریخـی باید مشـارکت مـردم و زمینه 
هـای مشـارکت جویـی را افزایـش دهیـم.

خانــه نیمــا یوشــیج در حالــی رو بــه تخریــب تدریجی اســت 
ــوان اســت  ــک آن نات ــراث فرهنگــی از تمل ــه ســازمان می ک
ــه ســاخت روی  ــه اهــرم صــدور نکــردن پروان و شــهرداری ب

آورده اســت.
خانــه هــا و حتــی وســایل شــخصی شــخصیت های محبوب 
ــدان در  ــا، شــاعران، نویســندگان و هنرمن ــل عرف ــا از قبی دنی
ــی و  ــی، فرهنگ ــای تاریخ ــرمایه ه ــزو س ــع ج ــب جوام اغل
درآمــدی آنهــا بــه شــمار مــی رود و تنهــا در برخــی از جوامــع 
کــه عقــب افتادگــی را فخــر خــود مــی داننــد، و یــا فرهنــگ 
و عقایــد بــزرگان آن ســرزمین را بــر نمــی تابنــد، نســبت بــه 
ایــن اماکــن بــی اعتنایــی مــی شــود. حــال در کشــور مــا کــه 
دارای تاریخــی کهــن و فرهنگــی غنــی اســت، بــه قــدری این 
مــوارد زیــاد اســت کــه در بعضــی مــوارد، از رســیدگی بــه ایــن 
ــم ارزش  ــر ه ــوارد دیگ ــت شــده و در برخــی م ــن غفل اماک
ــه شــده  ــده گرفت ــا نادی تاریخــی، فرهنگــی و اقتصــادی آنه
است.خوشــبختانه طــی ســال های اخیــر اقدامــات مناســبی 
نســبت بــه ثبــت آثــار تاریخــی و خانه هــای شــخصیت های 
بــزرگ اجتماعــی انجــام شــده اســت، امــا خانــه هــای برخی 
ــوم  ــن مظل ــن بی شــخصیت هــای اجتماعــی معاصــر در ای

واقــع شــده اند.خانــه شــهید مطهــری، آیــت هللا طالقانــی و 
ــه هایــی هســتند کــه اقدامــی  ــه خان نیمــا یوشــیج از جمل
بــرای ثبــت و نگهــداری آن هــا صــورت نگرفتــه و یــا بــی ثمر 
بــوده اســت. در ایــن بیــن خانــه نیمــا یوشــیج وضــع بدتــری 
ــت دســتگاه های مســوول آن  ــی غفل ــه در پ دارد و کســی ک
ــرای  ــه فــروش آن نیســت و ب ــداری کــرده، حاضــر ب را خری
تخریــب ایــن خانــه و تبدیــل آن به ســاختمانی بلنــد از هیچ 
تالشــی دریــغ نمــی کند.مالــک جدیــد خانــه نیمــا یوشــیج 
پــس از آنکــه متوجــه مــی شــود ســازمان میــراث فرهنگــی 
بــه منظــور صیانــت از ایــن خانــه آن را ثبــت کــرده تــا معاملــه 
نشــود، بــا مراجعــه بــه دادگاه و بــا تکیــه بــه قانــون مالکیــت 
خصوصــی ثبــت میــراث را باطــل مــی کند.تصویــر زیــر حــال 
و روز امــروز خانــه نیمــا یوشــیج اســت کــه نشــانی از عــزم و 

اراده مالــک بــرای نگهــداری از آن نــدارد.

مالک به دنبال این است 
به هر طریق خانه را تخریب کند

ــی  ــس کمیســیون فرهنگ ــد جــواد حــق شــناس ریی محم
شــواری اســالمی شــهر تهــران در خصوص وضع موجــود خانه 
نیمــا یوشــیج گفــت: مالــک ایــن خانــه اصــرار دارد کــه به هر 
طریــق ممکــن ایــن ملــک را تخریب و نوســازی کنــد و چون 
شــهرداری بــه منظــور حفــظ آن پروانه ســاخت نمی دهــد، آن 
را رهــا کــرده و بــه ایــن روز انداختــه اســت. وی افــزود: وقتــی 

خانــه نیمــا بــه عنــوان اثــر ملی ثبــت شــود، میــراث فرهنگی 
مــی توانــد علیــه مالــک اعــالم جــرم کنــد و بــی توجهــی و 
 عــدم نگهــداری او را از طریــق مراجــع قضایــی پیگیــری کند.
ــرای  ــران ب ــع شــهرداری ته ــه موان ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
ــاه  ــهرداری در 5 م ــع ش ــرد: مناب ــار ک ــا اظه ــن بن ــک ای تمل
گذشــته بــه شــدت محــدود بــوده اســت و حجم عظیمــی از 
بدهــی هــا روی دوش شــهرداری اســت. از طــرف دیگر شــورا 
هــم اصــرار دارد کــه درآمدهــای خــالف قانــون بدســت نیایــد 

و درآمدهــا ســیر منطقــی داشــته باشــند.

جزییات میدان نقش جهان 

با تصویرسنجی ثبت گردید

کشف دیوار خشتی بی نظیر 

در تپه اشرف اصفهان

باســتان شناســان در ششــمین فصــل کاوش تپــه اشــرف اصفهــان بقایــای 
ــی نظیــر را کــه درتاریخ گــذاری آن و مطالعــه تاریــخ  ــوار خشــتی ب یــک دی

ــد. معمــاری شــهر اصفهــان بســیار بااهمیــت است،کشــف کردن
 علیرضــا جعفــری زنــد سرپرســت هیــات باستانشناســی امروز»شــنبه « بــا 
اعــالم ایــن خبــر گفت:فصــل ششــم کاوش تپــه اشــرف  پــس از وقفــه ای 
ســه ســاله بــا مجــوز ریاســت پژوهشــگاه بــا تمرکــز بــر ضلــع جنــوب غربــی 

آن انجــام شــد.
او افزود:بــا وجــود وســعت هفــت هکتــاری تپــه اشــرف نقــاط انتخــاب شــده 
بــرای ایجــاد ترانشــه بــر اســاس شــناخت ارتبــاط فضاهــای معمــاری ضلــع 
شــمالی بــا ضلــع جنوبــی تپــه انجــام گرفــت و مســئله گاهنــگاری آن نیــز در 

دســتور کار هیــات بــود.
ایــن باســتان شــناس،یکی از مهم تریــن یافته هــا در فصــول گذشــته کاوش 
را قطعاتــی از ســفال های منقــوش ســده ســوم پیــش از میــالد اعــالم کــرد .

ــوع ســفال در  ــودن الیه هایــی کــه ایــن ن ــه دلیــل مضطــرب ب وی افــزود: ب
آنهــا کشــف شــده ، هیــات بــه دنبــال الیــه ای دســت نخورده بــرای مطالعــه 

ایــن نــوع ســفال  در الیــه دوره یــاد شــده بــود.
جعفــری بــا اشــاره بــه حفــر چــاه در خــارج از دیــوار کشــی تپــه  در فصــل دوم 
کاوش بــرای ایجــاد چــاه فاضــالب کانکس هــای بهداشــتی مســتقر در ضلــع 
ــوش  ــه ســفال منق ــد قطع ــه چن ــن منطق ــزود : در ای ــه اف ــی تپ ــوب غرب جن
ســده ســوم پیــش از میــالد بــه دســت آمد.بــه گفتــه وی بــه همیــن دلیــل 
تمرکــز هیــات در فصــل ششــم بــه محوطــه پیرامــون چــاه قــرار گرفــت و بــا 

ایجــاد یــک ترانشــه 10×10 عملیــات کاوش آغــاز شــد. 

خانه نیما معلق میان زمین و هوا
میراث فرهنگی توان خرید ملک را ندارد مالک هم همکاری نمی کند

حق شـناس، عضو شـورای شـهر تهران 
بـا اشـاره بـه اینکـه در شـرایط فعلـی 
خاطرنشـان  شـده،  باطـل  بنـا  ایـن  ثبـت 
کـرد: میـراث فرهنگـی مـی توانـد همچنـان 
موثـر باشـد ولـی ایـن کار نیازمنـد همـکاری 
بافـت  طرفـدار  هـای  گـروه  بیـن  مشـترک 
فرهنگـی  میـراث  و  شـهرداری  و  تاریخـی 
اسـت.وی اظهـار کـرد: منابـع شـهرداری در 
پنـج مـاه گذشـته بـه شـدت محـدود بـوده 
روی  بدهی هـا  از  عظیمـی  حجـم  و  اسـت 
دوش شـهرداری اسـت. از طـرف دیگر شـورا 
هـم اصـرار دارد کـه درآمدهای خـالف قانون 
منطقـی  سـیر  درآمدهـا  و  نیایـد  بدسـت 

باشـند. داشـته 

مدیـرکل بازاریابـی و و تبلیغات گردشـگری از تشـکیل 
کمیته هـای فنـی بـا عـراق و افغانسـتان، بـه عنـوان دو 
کشـوری کـه رکـورد سـفر بـه ایـران را از ابتدای سـال تا 
کنـون شکسـته اند، خبـر داد.بنا بـه آمار سـازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری، در سـه ماه بهار 
امسـال یـک میلیـون و 440 هـزار نفـر بـه ایـران سـفر 
کردنـد کـه نسـبت بـه سـال گذشـته 30 درصـد رشـد، 
تجربـه شـده اسـت. در این میـان عراقی هـا 75 درصد 

و اتبـاع جمهوری آذربایجان و افغانسـتان نیز به ترتیب 
30 و 2۸ درصـد و ترک هـا هـم24  درصـد نسـبت بـه 
مـدت زمـان مشـابه سـال گذشـته، بیشـتر بـه ایـران 
سـفر کردند.این سـازمان به اسـتناد همین آمارها و در 
شـرایطی کـه حجـم سـفر اروپایی هـا بـه ایـران در این 
مـدت 24 درصـد کمتر شـده، بیشـترین تمرکـز را روی 
جـذب گردشـگر از کشـورهای همسـایه در کنـار چیـن، 
عمان، عراق، آلمان، روسـیه و آذربایجان گذاشـته است.

ایران روی گردشگران عراق و افغانستان 
زوم می کند

کشف آثار عصر آهن در فیلده رودبار
معاون میراث فرهنگی گیالن گفت: آثار عصر آهن در فیلده رودبار کشف شده است.ولی 

جهانی درباره حفاری اضطراری روستای فیلده رودبار گفت :  پس از شروع عملیات 
لوله گذاری به منظور گازرسانی در روستای تاریخی فیلده در حین خاکبرداری بقایای 

یک گور تاریخی مشخص شد که از ادامه حفار ی جلوگیری شد.

پیام میراث

لنا
:ای

س
عک

اجرائیه 
مشـخصات محکـوم له/محکـوم لهـم: محمـد فیـروز آبـادی  
شـهید  خ   - کرمان-رفسـنجان  نشـانی  بـه  علـی  فرزنـد 
محکـوم  مشـخصات   -31 پ   7 پـور  سرچشـمه  خالوئـی 
علیه/محکـوم علیهم:فاطمـه عیدونـدی فرزنـد علـی- محکـوم به:بـه موجـب 
درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه بـه شـماره  و شـماره دادنامـه مربوطـه 
مبلـغ  پرداخـت  بـه  اسـت  محکـوم  علیـه  9609973492201175محکـوم 
30.000.000 ریـال بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ ۸۸0.000 ریـال هزینه دادرسـی 
و خسـارت تاخیـر تادیـه از زمـان سررسـید چـک1395.12.2۸ لغایـت اجرای 

حکـم در حـق محکـوم لـه و نیـم عشـر در حـق دولـت.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان رفسنجان-فاطمه نجاتی

دادگستری کل استان کرمان  
نظـر بـه دادخواسـت ثبـت شـده بـه شـماره960793 شـعبه 5 دادگاه 
خانـواده کرمـان مطروحـه آقـای سـعید فهیمـی نراقـی فرزنـد محمـد 
بطرفیـت اخوانـده محمـد فهیمـی نراقـی فرزنـد آقـا میـرزا ابومحمد به 
شـماره شناسـنامه 1921 مبنـی بـر صـدور حکـم مـوت فرضـی خوانـده و اینکـه ضمـن 
دادخواسـت بیـان داشـته پـدر اینجانـب که صاحب یـک فرزند بـوده و در سـال 1352 
مفقـود شـده و تـا کنـون اثـری از نامبـرده نمـی باشـد و نامبـرده متولـد 1294 بـوده 
و الزم بـه ذكـر اسـت مـادر اینجانـب در تاریـخ 13۸۸/03/21فـوت نمـوده بـا تقدیـم 
دادخواسـت فـوق تقاضـای رسـیدگی وفـق مـاده 1020 قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی و 
تقاضـای صدورحکـم مـوت فرضـی وی را نمـوده اسـت لـذا ضمـن اعـالم مراتـب فوق 
از اشـخاصی کـه ممکـن اسـت از شـخص غایـب آقـای محمـد فهیمـی نراقـی فرزنـد 
آقاميـرزا ابومحمـد خبـری داشـته باشـند بـه اطـالع محکمـه )شـعبه 5 دادگاه خانواده 

شهرسـتان کرمـان برسـانند(.
مدیر شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان کرمان-حمید وزیری نسب  م.الف 1149

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139704019063000220.1 
حسـین   فرزنـد  پناهـی  امیـر  مرتضـی  آقـای  بدینوسـیله 
پرونـده کالسـه  بدهـکار   305133۸۸۸5 ملـی  شـماره  بـه 
139704019063000220.1کـه برابـر گـزارش مامـور ابـالغ در 
متـن سـند  شـناخته نگردیـده ایـد  ابـالغ میگـردد کـه برابـر چـک صـادره 
بـه شـماره 526۸54 عهـده بانـک سـپه مبلـغ 9750000 ریـال  بدهـکار و 
آقـای مهـدی مداین زاده کرمانی بسـتانکار پرونده درخواسـت صدور اجرائیه 
نمـوده  پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و به کالسـه 9700230 در 
ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 1۸ آئین نامـه اجرائـی مفاد 
اسـناد رسـمی بـه شـما ابالغ میگـردد از تاریـخ انتشـار این آگهی کـه تاریخ 
ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در  روزنامه چاپ و منتشـر 
مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقـدام و در 
غیـر ایـن صورت بدون انتشـار آگهی دیگـری عملیات اجرائـی طبق مقررات 

علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد.م-الف3976
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139604019063000357.1 
بدیـن وسـیله بـه آقـای احسـان کامرانـی مهنـی فرزنـد حسـن رضا به 
شـماره ملـی 3031775661 سـاکن جیرفـت ابـالغ می شـود کـه خانم 
گالره عاصمـی جهـت وصول مبلـغ 5.679.۸46.4۸3 ریال به اسـتناد 
مهریه مندرج در سـند ازدواج شـماره 25۸0 دفتر خانه ازدواج 169 رفسـنجان علیه شـما 
اجرائیـه صـادر نمـوده و پرونده اجرائی به کالسـه 9600375 در این اداره تشـکیل شـده 
و محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده،لذا بنا به تقاضای بسـتانکار 
طبـق مـاده 1۸ آئیـن نامـه اجـرا مفاد اجرائیـه فقط یک مرتبـه در یکـی از روزنامه های 
کثیـر االنتشـار محلـی آگهی می شـود و چنانچه ظـرف مـدت 10 روز از تاریخ این آگهی 
کـه روز ابالغ محسـوب می گردد،نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقـدام ننمائید،عملیات 

اجرائـی جریان خواهـد یافت.م-الف3972
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
حمل ونقل وجابجایی کاال ازمبدا استان کرمان به سایر نقاط کشور

نوبت اول

امور قراردادهای شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش استان کرمان

شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانی منطقه شـش اسـتان کرمان در نظر دارد براسـاس دسـتورالعمل های ابالغی  شـرکت  مادر تخصصـی بازرگانی 
دولتـی ایـران  انجـام عملیـات تصـدی و مدیریت خدمـات حمل و نقـل و جابجایی حـدود 125000 تن ) یکصدو بیسـت و پنج هزارتـن ( کاال ازمبدا 
اسـتان کرمان به سـایر نقاط کشـور را از طریق مناقصه عمومی برای مدت یکسـال  به شـرکت  های حمل و نقل معتبر و واجد الشـرایط دارای مجوز 
فعالیـت از سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای کشـور و یا امکان صـدور بارنامه حمل اسـتانی از اداره کل راهـداری و حمل ونقل جـاده ای و 
دارای بنیـه مالـی کافـی و توانایـی پرداخت کرایه حمـل رانندگان قبل از وصول مطالبات خود از دسـتگاه مناقصه گذار  را داشـته باشـند واگذار نماید .

لــذا کلیــه شــرکتهایی کــه امکانــات و توانایــی الزم را در ایــن زمینــه در اختیــار دارنــد مــی تواننــد بــا توجــه بــه شــرایط ذیــل جهــت دریافــت اســناد و 
شــرایط مناقصــه،  بــرگ پیشــنهاد قیمــت بــه امورقراردادهــای شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقــه 6 واقــع در اســتان کرمــان مراجعــه نماینــد.

1. نام دستگاه مناقصه گذار : شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش استان کرمان 
2. آدرس دستگاه مناقصه گذار: کرمان –بلوار شهید صدوقی-روبردی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی

3. موضــوع مناقصــه : تجدیــد مناقصــه تصــدی و مدیریــت خدمــات حمــل و نقــل وجابجایــی مقــدار 125000 تــن کاال     ) گنــدم ، دانــه روغنــی ، برنج و 
...( از  ســیلوها ومراکــز ذخیــره ســازی اســتان کرمــان بــه ســایر نقاط کشــور.

4. نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در  مناقصــه : مبلــغ 4.427.700.000 لاير ) معــادل چهارصدوچهــل ودو میلیــون وهفتصــد و هفتــاد هــزار تومــان ( 
واریــز بــه حســاب بــا شــماره شــبا  IR30-0100-0040-0105-8906-3768-34 تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی 
منطقــه شــش نــزد بانــک مرکــزی و یــا معــادل ریالــی آن ضمانــت نامــه بانکــی بــا اعتبارحداقــل ســه ماهــه وقابــل تمدیــد بــه نــام  شــرکت غلــه و 

خدمــات بازرگانــی منطقــه شــش 
5.مهلت در یافت اسناد مناقصه : از تاریخ چاپ آگهی لغایت 1397/6/11 )تا پایان وقت اداری روز یکشنبه (

6.مهلت تحویل پاکات پیشنهادات  : از تاریخ   1397/6/12 لغایت 1397/6/22 )تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه(
7.تاریخ و مکان بازگشایی پاکات : ساعت 10 روز شنبه مورخ 1397/6/24 - به آدرس ردیف )2(

 8.  هزینــه خریــد اســناد : ارائــه فیــش واریــز بــه مبلــغ 300.000 ریال بــه حســاب بــا شــماره شــبا IR25-0100-0040-0105-8904-0209-88 نــزد بانک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران بــه نــام تمرکــز درآمــدی شــرکت غلــه وخدمــات بازرگانی منطقه شــش.

9..سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است .
10.آگهی فوق در سایت مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir   قابل رویت است .
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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. 

عشایر »کرمانج« خلخال   /    ایرنا آقازاده های تاریخ ایران اینجا زندانی می شدند!    /    تسنیم

آئین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام حکیم بوعلی سینا  /  فارسایران زیباست؛ »ماسوله« را باید دید ...  /    ایسنا سه راه زعفرانیه در دهه 50 راه رفتن روی های الین در عکس نشنال جئوگرافیک

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از مرتضی 
پدربان نوشت: حاشیه نشینی باید از نگاه 

جغرافیایی خارج شود.

روزنامه مهدتمدن نوشت به مناسبت هفته 
دولت در مصلی بزرگ تبریز پردازش مناسبتی 
مشکالت مردم چهره به چهره صورت می گیرد.

روزنامه افسانه از قهرمانی تیم کبدی بانوان و 
آقایان ایران در مسابقات جاکارتا خبر داد. 

روزنامه خبر شمال  به نقل از استاندار 
گلستان نوشت: مسیر رسیدن گلستان به توسعه 

هموارتر می شود.

روزنامه دریا به نقل از استاندار هرمزگان 
نوشت: بهره برداری از 821 پروژه در هفته دولت 

در هرمزگان

روزنامه کاغذ وطن به نقل از مدیر کل 
کمیته امداد امام  خمینی )ره(نوشت: مردم 
جنوب کرمان در اوج فقر و مظلومیت هستند.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

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

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

چشم اندازی کم نظیر در روستای فیلبند   / مهر عشایر »کرمانج« خلخال   /    ایرنا

بازی های آسیایی اندونزی 2018 - رقابت های سنگ نوردی    /   میزان دوچرخه تریال در روستای کندوان    /   تسنیم آئین ادای احترام دانشجویان پزشکی به مقام حکیم بوعلی سینا  /  فارس

درمـان  تحـت  از  سـی ان ان  خبرگـزاری 
بـه  آمریکایـی  قـرار گرفتـن مک کیـن، سـناتور 

دلیـل بـروز سـرطان مغـز خبـر داده.

روزنامـه نیویـورک تایمز در پرونـده ای به 
وضعیـت مهاجران پرداخته اسـت.

خبرگزاری اسـپوتنیک از قول وزارت خارجه 
آمریـکا نوشـته کمـک مالـی اروپـا به ایـران باعث 
قدرتمندتـر شـدن ایـن کشـور در زمینـه نظامـی 

می شـود.

روزنامـه گاردین تصویـر یک خود را به سـفر 
پـاپ به ایرلند اختصـاص داده.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
بـه  آمریـکا  قوانیـن کمک هـای  سـخت تر شـدن 
سـازمان های غیردولتـی فلسـطینیان خبـر داده.

خبرگزاری یورونیوز از اعتراضات به 
زمین خواری در دانمارک خبر داده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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پیام تبریک علی نیا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان پیام ایران
به استاندار مازندران به مناسبت هفته دولت

سیف اله علی نیا در پیامی با استاندار مازندران،  ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای واالمقام دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را تبریک گفت.

ــوت  ــدران از ف ــی مازن ــرکل پزشــکی قانون مدی
ــال  ــاه س ــادف در تیرم ــر تص ــر اث ــر ب 45 نف
علــی  داد.  خبــر  اســتان  ایــن  در  جــاری 
ــر  ــر براث ــوت 45 نف ــه ف ــاره ب ــا اش عباســی ب

ــدران  ــاری در مازن ــال ج ــاه س ــادف تیرم تص
اظهــار داشــت: کل متوفیــات حــوادث رانندگــی 
ــرون شــهری و راه روســتایی  تیرمــاه محــور ب
37 نفــر و درون شــهری هشــت نفــر را در 

ــرد  ــر م ــداد 36 نف ــن تع ــه از ای ــرد ک برمی گی
همچنیــن  افــزود:  بودنــد.وی  زن  بقیــه  و 
بیشــترین فوتــی مربــوط بــه شــهرهای ســاری 
ــل  ــش و آم ــا ش ــل ب ــا 10، باب ــدرود ب و میان
بــا 4 فوتــی اســت.وی ادامــه داد: تعــداد 
رانندگــی  تصادفــات  از  ناشــی  مصدومیــن 
ــزار و 63۸  ــالجاری، ه ــاه س ــی در تیرم ارجاع
ــه مشــابه  ــن رقــم نســبت ب ــوده کــه ای ــر ب نف
ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــل 7 درص ــال قب س

فوت ۴5 نفر بر اثر تصادف 
در تیرماه سال جاری

شهرفروشی با طعم تبلیغات حجمی

   اخیرا سـازه ها و ماکت های چندمتری در معابر شـیراز ایجاد شـده است

علـی ناصـری عضـو شـورای شـهر شـیراز  بـا اشـاره بـه 
تشـکیل خواهـد  ایـن خصـوص  در  ای  اینکـه جلسـه 
شـد، گفـت: بـه عنـوان یـک شـهروند از ایـن تبلیغـات 
حجمـی به ایـن شـکل رضایت نـدارم.وی تصریـح کرد: 
بایـد چهـره زیبای شـهر شـیراز در هر حالتی حفظ شـود 
و بـرای ایجـاد چنیـن تبلیغاتـی بایـد به فضـای بصری 
شـهر توجـه کرد.عضـو شـورای شـهر شـیراز تاکیـد کـرد: 
شـیراز دارای شـاخص هـای مذهبـی، ادبـی و فرهنگـی 
از تبلیغـات بـه  بایـد بـرای اسـتفاده  فـراوان اسـت و 
ایـن مباحـث نیـز توجـه کـرد و از طرفی موضـوع جذب 
گردشـگر بـا اسـتفاده از ایـن نـوع تبلیغـات و نـوآوری 
هـای جدیـد باید مـد نظر قـرار گیرد.ناصری یادآور شـد: 
نـوع تبلیغات در سـطح شـهر به طور مسـتقیم بـر روح و 
روان مـردم در ارتبـاط اسـت و نبایـد فضـای نامتعارف 

بـرای مـردم ایجـاد کرد.

به گفته عباسـی، در راسـتای کنتـرل و کاهش آمار 
تصادفـات در جاده هـای بـرون شـهری، رعایـت 
نـکات ایمنـی از قبیل بسـتن کمربنـد ایمنی برای 
راننـدگان و سرنشـینان و نیز عـدم مکالمه با تلفن 
همـراه و رعایـت مقـررات راهنمایـی و رانندگـی 
ضـروری اسـت. وی ادامه داد: تعـداد مصدومین 
ناشـی از تصادفـات رانندگـی ارجاعـی در تیرمـاه 

سـال جاری، هـزار و 638 نفـر بـوده اسـت.

هـای  ماکـت  و  هـا  سـازه  اخیـرا 
ایجـاد  شـیراز  معابـر  در  چندمتـری 
شـیر  و  دوغ  تبلیـغ  بـرای  شـده کـه 
اسـتفاده می شـوند، سـازه هـای غول 
پیکـری کـه انـگار تنهـا جنبه مالـی کار 
اسـت. بـوده  مهـم  شـهرداری  بـرای 

جایـگاه  امـروز  دنیـای  در  تبلیغـات   
اقتصـادی  مباحـث  در  باالیـی  بسـیار 
و اجتماعـی دارد کـه بـه راحتـی مـی 
بـه  را  خـود  خدمـات  و  کاال  توانـد 
دیگـران معرفـی و افـراد را بـه خرید و 

ترغیـب کـرد. آن  از  اسـتفاده  یـا 
در ایـن راسـتا تبلیغـات شـهری دارای 
توسـعه  و  فـروش  در  اول  جایـگاه 
فضـای کسـب و کار بـه حسـاب مـی 
آیـد کـه بـا پیشـرفت وسـایل تبلیغات 
تبلیغـات  گذشـته  سـال  چنـد  طـی 
شـهری چهـره جدیـد بـه خـود گرفـت 
و تبلیغـات بـا نوع سـازه هـای حجمی 
وارد خیابـان هـای شـهر شـیراز شـد.

در اوایـل  تبلیغـات حجمـی بـر روی 
چشـم  بـه  شـهر  سـطح  تابلوهـای 
آمـد کـه بـه نوعـی بـا اسـتقبال مـردم 

مواجـه شـده و چهـره شـهر را تغییـر 
و بـه قولـی زیبـا کـرد امـا طـی مـدت 
گذشـته تبلیغـات حجمـی چنـد متری 
بطری های دوغ،  ماسـت، شـیر شیراز 
از خیابـان هـای پرتـردد شـیراز سـر به 
اینگونـه  حالیکـه  در  کشـید  آسـمان 
تبلیغـات بـا ایـن حجـم بزرگ بـه طور 
معمـول بـرای بزرگـراه هـا و آزادراه هـا  
بـرای  اصـل  در  و  مـی شـود  تعریـف 
داشـته  وسـعت  اسـت کـه  مکانهایـی 

باشـد.
وجـود یک سـازه تبلیغاتـی چند متری 
در میـان خیابانـی پرتـردد و باریـک به 
طـور حتـم نمـی توانـد تاثیـر مثبت بر 
بیننـده داشـته باشـد و از طرفی فضا و 
منظـر شـهری را بـا مشـکالت مختلـف 

مواجـه مـی کند.
ایـن  از  نوشـته یکـی  آنطـور کـه مهـر 
بـه  معـروف  خیابانـی  در  تبلیغـات 
چهـار راه پـاک قـوری وجـود دارد کـه 
بـه راحتـی مـی تـوان از چند صـد متر 

را دیـد،  دورتـر آن 
شـهروندان  از  یکـی  خلـج  محسـن 

در  سـوالی  بـه  پاسـخ  در  شـیرازی 
خصـوص ایـن تبلیـغ در وسـط خیابان 
بارهـا  نـدارد،  زیبایـی  هیـچ  گفـت: 
تبلیغـات اینگونـه را از طریـق رسـانه ها 
امـا  ام  دیـده  دیگـر  کشـورهای  در 
هیچکـدام آنهـا در خیابـان و بلواری به 
ایـن باریکـی نبـوده اسـت. وی ادامـه 
داد: ایـن حجـم ماکـت در خیابـان در 
هنـگام تاریکی بـرای رانندگان مشـکل 
ایجـاد مـی کنـد و اگـر عابـر پیـاده از 
پشـت آن وارد خیابـان شـود بـه طـور 

حتـم مشـکل آفریـن خواهـد بـود.
دانشـجوی  رحمانیـان  فاطمـه  امـا 
رشـته حقـوق نیـز  گفـت: فضای شـهر 
بـا اینگونـه تبلیغـات زیبـا نمـی شـود 
زیـرا در اصـل ایـن بطـری هـا زیبایـی 

نـدارد. خاصـی 
بایـد  شـهر  تبلیغـات  داد:  ادامـه  وی 
زیبـا و جـذاب باشـد نـه اینکـه در در 
بلـوار  پرترددتریـن  یـا  و  مـکان  ایـن 
قـرار  متـری  چنـد  سـازه  یـک  شـهر 
گیـرد بـدون هیـچ زیبایـی کـه احتماال 
شـهرداری پـول خوبـی را دریافت کرده 

اسـت.

آلودگی تنها به ریزگرد نیست
رضـا رعیتی کارشـناس تبلیغـات گفت: 
تبلیغـات  بـرای  طـرح  یـک  زمانیکـه 
ارائـه مـی شـود بایـد هـدف از آن نیـز 
بررسـی شـود و در ابعـاد مختلـف یک 
طـرح تبلیغاتـی مـورد تجسـس قـرار 

. گیرد
وی تاکیـد کرد: تبلیغـات حجیم دارای 
شـرایط مکانـی خاص اسـت، در برخی 
از نقـاط دنیـا و مکانهـای پرتـردد حتی 
سـنگ  خیابانهـای  و  روهـا  پیـاده  در 
اینگونـه  وجـود  شـاهد  فـرش گاهـی 
ماکـت ها هسـتیم که اکثر گردشـگران 
عکـس  آنهـا  بـا  مـردم  حتـی  یـا  و 
یـادگاری مـی گیرنـد امـا ایـن بطـری 
هـای چند متـری هیچگونـه زیبایی به 

شـهر شـیراز نـداده اسـت.
در  زیبایـی  کـرد:  تصریـح  رعیتـی 
تبلیغـات حجمـی بایـد در حـد بسـیار 
باالیـی باشـد نـه اینکـه تنهـا بـا ایجـاد 
یـک ماکـت اسـم تبلیغـات حجمـی را 
بـر آن گذاشـت زیـرا در مرحله اول باید 
شـریط اسـتفاده و جانمایـی آن وجود 

داشـته باشـد.

داد:  ادامـه  تبلیغـات  ایـن کارشـناس 
آلودگـی شـهر تنهـا بـا ریزگـرد و گـرد 
و غبـار نیسـت بلکـه اسـتفاده از سـازه 
هـای نامناسـب نیـز مـی توانـد بـرای 

مـردم شـهر آلودگـی ایجـاد کـرد.

به عنوان یک شهروند
رضایت ندارم

شـهر  شـورای  عضـو  ناصـری  علـی 
شـیراز نیـز  بـا اشـاره بـه اینکه جلسـه 
ای در ایـن خصـوص تشـکیل خواهـد 
شـد، گفـت: بـه عنـوان یـک شـهروند 
ایـن  بـه  حجمـی  تبلیغـات  ایـن  از 
تصریـح  نـدارم.وی  رضایـت  شـکل 
کـرد: بایـد چهـره زیبـای شـهر شـیراز 
بـرای  و  شـود  حفـظ  حالتـی  هـر  در 
بـه  بایـد  تبلیغاتـی  چنیـن  ایجـاد 
فضـای بصـری شـهر توجـه کرد.عضـو 
شـورای شـهر شـیراز تاکید کرد: شیراز 
دارای شـاخص هـای مذهبـی، ادبی و 
فرهنگـی فـراوان اسـت و بایـد بـرای 
اسـتفاده از تبلیغـات بـه ایـن مباحـث 
موضـوع  از طرفـی  و  توجـه کـرد  نیـز 
ایـن  از  اسـتفاده  بـا  جـذب گردشـگر 
نـوع تبلیغـات و نـوآوری هـای جدیـد 

بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد.

اصفهان

پیام تبریک مدیر کل امور مالیاتی 
کرمان به مناسبت روز پزشک

مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان بـا صدور 
جامعـه  بـه  را  پزشـک  روز  فرارسـیدن  پیامـی 
پیـام  متـن  در  تبریـک گفـت.  اسـتان  پزشـکی 
اول  رسـیدن  اسـت:فرا  آمـده  سـلمانی  محمـد 
شـهریور مـاه سـالروز تولـد حکیـم بزرگـوار شـیخ الرئیـس ابوعلـی سـینا 
ملقـب بـه پـدر طـب ایـران شایسـته تریـن روز برای گرامیداشـت پزشـک 
مـی باشـد. میـراث آن اسـوه طـب و فیلسـوف فرزانـه امانتی اسـت گرانبها 
بـرای یکایـک پزشـکان محتـرم این مـرز و بوم در گسـتره زمان تا واسـطه 
تسـلی آالم و شـفای بیمـاران بـه اذن ذات مقـدس الهـی باشـند. جایگاه و 
شـأن طبیبـان بدرسـتی از دوران کهـن نـزد ایرانیـان مرتبـت باالئـی داشـته 
اسـت کـه مرهـون نقـش پزشـکان در حفـظ و ارتقاء سـالمت آحـاد جامعه 
مـی باشـد کـه شـاید بهتریـن مصـداق آن را در خدمات این قشـر در دوران 
دفـاع مقـدس بتـوان یافـت کـه افتخـاری جاودانـه بـرای خادمیـن عرصـه 

باشـد. سـالمت می 

نیازهای صنعت ریخته گری 
معطل در گمرک

گـری  ریختـه  همگـن  صنایـع  انجمـن  رییـس 
اسـتان اصفهـان گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه 50 
واحـد صنعـت ریختـه گری در حـال راه اندازی و 
برخـی واحدهـا کـه برای توسـعه نیازمنـد واردات 
مانـده  معطـل  گمـرک  در  آنهـا  نیازهـای  امـروز  هسـتند،  آالت  ماشـین 
در حالیکـه بایـد بـه سـرعت گشـایش ارزی صـورت گیـرد. سـید حسـن 
توانمنـدی  بـه دلیـل  اینکـه در حـال حاضـر اصفهـان  بیـان  بـا  موسـوی 
قطـب صنعـت  و هم چنیـن  فـوالد کشـور  قطـب صنعـت  تولیـد  تنـوع  و 
ریختـه گـری قطعـات در منطقـه و کشـورهای همجـوار اسـت، اظهـار کـرد: 
از سـوی دیگـر در سـاخت تمـام تجهیـزات و قطعـات ریختـه گـری سـایر 
صنایـع کشـور توانمنـد اسـت کـه با توجـه به حمایـت هـای مجموعه های 
سـاخت داخـل توسـط شـرکت فـوالد مبارکـه، ذوب آهـن، صنایع سـیمان 
و نیروگاه هـا، هـم اکنـون تمـام قطعـات ریختـه گـری توسـط واحدهـای 

زیرمجموعـه ایـن انجمـن در حـال تحویـل اسـت.

عملیـات  معـاون 
سـازمان آتش نشـانی 
مشـهد گفـت: ریـزش 
سـاختمان  سـه 
مسـکونی در خیابـان پورسـینای مشـهد هفت 
کشـته و 9 مجـروح بـر جـا گذاشـت. آتشـپاد 
ریـزش  حادثـه  افـزود:  رضایـی  مهـدی  دوم 
سـاختمان حوالـی سـاعت 6 صبـح بـا عنـوان 
اعـالم  سـازمان  ایـن  بـه  آبگرمکـن  حریـق 
و بیـش از 50 آتـش نشـان بـه محـل اعـزام 

شـدند. 
سـه  حادثـه  ایـن  در  داشـت:  اظهـار  وی 
سـاختمان فروریخـت و 15 منـزل مسـکونی 
اطـراف حادثـه نیـز 10 تـا 60 درصـد تخریـب 
شـد. وی گفت: طبق بررسـی هـای اولیه علت 

ایـن حادثه وقـوع انفجار بوده اسـت ولی بیان 
علـت دقیـق آن نیازمنـد بررسـی های بیشـتر 
آواربـرداری  عملیـات  افـزود:  رضایـی  اسـت. 
همچنـان ادامـه دارد. رییـس مرکـز هماهنگی 
و کنتـرل عملیـات هالل احمر خراسـان رضوی 
نیـز گفـت: با درخواسـت کمک از سـوی آتش 
احمـر  هـالل  از  تخصصـی  تیـم  دو  نشـانی 
مشـهد و تیم آنسـت )سـگ های زنـده یاب( 
بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند. رییـس اداره 
علـوم  دانشـگاه  بحـران  مدیریـت  و  حـوادث 
پزشـکی مشـهد نیز گفـت: برای امداد رسـانی 
ایـن حادثـه هشـت دسـتگاه آمبوالنـس  بـه 
اتوبـوس  دسـتگاه  یـک  و   115 اورژانـس 

آمبوالنـس بـه محـل اعـزام شـد. 

ریزش سه ساختمان مسکونی در مشهد 
هفت کشته داشت

مشهداصفهانکرمان

پروژه 106 کیلومتر خط 
انتقال آبرسانی روستاهای 

اردستان کلید خورد
محمدحسـین قرائتـی در مراسـم کلنگ زنـی 
کهنـگ  روسـتای  آبرسـانی  مجتمـع  پـروژه 
شهرسـتان اردسـتان، اظهار داشـت: بیشترین 
دغدغـه مـا مجتمـع کردن ایـن شهرسـتان با 
19 روسـتای آن برای آبرسـانی بوده است.وی 
یکـی از دغدغه هـا دیگـر شـرکت آب فاضالب 
روسـتایی استان اصفهان را مشکالت هومرات 
بیـان کرد و افزود: بـرای اجرای مجتمع کردن 
سـید  حجت السـالم  مناطـق  ایـن  آبرسـانی 
صـادق طباطبایی نـژاد نماینده مردم اردسـتان 
در مجلـس بسـیار پیگیـر اجـرا و مطالبات آن 
بودنـد و شـرکت هـم بنا بر وظیفه و براسـاس 
دسـتورات مهنـدس جانبـاز در همـان سـال 
نخسـت مطالبـات را بـه پایان رسـاند و اکنون 
می کنیـم. آغـاز  را  پـروژه  مرحلـه  نخسـتین 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی 
اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه مجتمـع 
آبرسـانی به روسـتاهای شهرسـتان اردسـتان 
دارای 106 کیلومتـر خـط انتقال اسـت، افزود: 
براسـاس مطالعـات باید بالغ بـر 2 هزار و 220 
مترمکعـب مخـزن در کل مجتمـع عملیاتی و 

احداث شـود.
مجتمـع  پـروژه  احـداث  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شهرسـتان  کهنـگ  روسـتای  در  آبرسـانی 
اردسـتان، بیـان کـرد: هـدف از اجـرای پـروژه 
در ایـن منطقـه آبرسـانی یکسـان بـه تمـام 
اقدامـات  مابقـی  اینکـه  و  بـوده  مناطـق 
و  احـداث  انـرژی  اتـالف  هیچ گونـه  بـدون 
اسـتفاده شـود.قرائتی اسـتفاده همزمـان بـا 
اجـرای پـروژه مجتمـع آبرسـانی را یکـی از 
ضروریت هـای احـداث طـرح در ایـن منطقـه 
بیـان کـرد و گفـت: در اجـرای ایـن طـرح نـه 
تنهـا مبحـث انتقـال آب از نطنـز به اردسـتان 
بایـد عملیاتـی شـود بلکـه از 106 کیلومتر خط 
انتقـال 45 کیلومتـر آن احـداث شـبکه های 
داخلـی ایـن روسـتا اسـت تـا آب انتقالـی با 
کیفیـت مورد اسـتفاده روسـتاها قـرار بگیرد.
پـروژه  ایـن  احـداث  در  داشـت:  اظهـار  وی 
همبسـتگی  و  همـکاری  همدلـی،  آبرسـانی 
مـردم نیـاز اسـت تـا پیمانکاران هـم با تالش 
و همـت مضاعـف اقدامـات را اجرایـی کننـد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی 
اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه خطـوط انتقال 
آب اصفهـان بـه شهرسـتان اردسـتان، افـزود: 
در اجـرای طـرح هـدف ایـن اسـت کـه آب 
مـورد نیـازی کـه از سـد زاینده رود شهرسـتان 
نطنـز را تغذیـه می کنـد در انتقال به اردسـتان 

دارای آبـی پایـدار باشـد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران واژگونی اتوبوس در قم یک کشته و 47 زخمی برجای گذاشت
معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور از واژگونی یک دستگاه اتوبوس 

مسافربری در محور قم به سلفچگان با 4۸ کشته و زخمی خبر داد.

رشد 67 درصدی صادرات 

از سیستان و بلوچستان
 رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت سیســتان و بلوچســتان گفــت: 
صــادرات کاال از گمــرکات و بازارچــه هــای مــرزی اســتان در چهــار ماه نخســت 
امســال 564 هــزار و 971 تــن بــه ارزش 192 میلیــون و 672 هــزار و 291 دالر 
بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از لحــاظ ارزش 67 درصــد 
افزایــش داشــته اســت.نادر میرشــکار بــا تشــریح فعالیــت هــای انجــام شــده 
در زمینــه صــادرات کاال از ایــن اســتان اظهــار داشــت: میــزان صــادرات چهــار 
ــزار و ۸05 دالر و از  ــون و 251 ه ــتان 60 میلی ــرکات اس ــال از گم ــه امس ماه
بازارچــه هــای مــرزی اســتان نیــز 132میلیــون و 420 هــزار و 4۸6 دالر اســت 
کــه ســهم صــادرات از گمــرکات اســتان 31 درصــد و بازارچه هــای مــرزی 69 
درصــد بــوده اســت. وی بیــان کــرد: بــر اســاس آمارهــای موجــود تــراز تجــاری 
ــه رقــم 119 میلیــون و 3۸9 هــزار و  ــوده و ب اســتان در ایــن مــدت مثبــت ب
407 دالر رســیده اســت. رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
ــوع صــادرات  ــت: مجم ــه کشــور پاکســتان گف ــه صــادرات کاال ب ــاره ب ــا اش ب
ــاه  ــار م ــرزی در چه ــای م ــه ه ــمی و بازارچ ــرکات رس ــق گم ــتان از طری اس
ســالجاری بــه کشــور پاکســتان 107میلیــون و 9۸ هــزار و 95 دالر بــوده اســت 
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۸5درصــد رشــد داشــته اســت.

میرشــکار بــا بیــان اینکــه از مجمــوع صــادرات اســتان در بــازه زمانــی 4 ماهــه 
امســال حــدود 55 درصــد بــه کشــور پاکســتان انجــام گرفتــه اســت، افــزود: 
مصالــح ســاختمانی )ســیمان(، خرمــا، ســیب درختــی، گوجــه فرنگــی، گاز و 
هندوانــه عمــده کاالهــای صــادره بــه کشــور پاکســتان بــوده اســت. وی ادامــه 
داد: مجمــوع صــادرات از گمــرکات و بازارچــه هــای مــرزی اســتان بــه کشــور 
ــون و 77۸ هــزار و 5۸6 دالر اســت  افغانســتان در مــدت یادشــده ۸3 میلی
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته 52 درصــد افزایــش نشــان 

مــی دهــد.

فرمانده انتظامی استان قزوین:

قزوین از استان های امن و توام 
با آرامش باال در کشور است

ــه  ــودی اضاف ــردار محم س
دســتگیری  در  کــرد: 
جرایــم  درصــد،   200 ســارقان 
ــان  ــادی و قاچاقچی ــی، اقتص مال
ــش از 700  ــدر و کاال بی ــواد مخ م
افزایــس  دســتگیری  درصــد 
و  امنیتــی  امــور  در  و  یافتــه 
افزایــش  درصــد   60 شــرارت 
اظهارداشــت:  ایــم.وی  داشــته 
ــوخت  ــاق کاال و س ــه قاچ در زمین
ــا قاچــاق  ــارزه ب ــرارگاه مب ــک ق ی
کاال و ارز راه انــدازی شــده  اســت.

قزویـن  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
پلیـس،  تـالش شـبانه روزی  بـا  گفـت: 
و  مـردم  قضایـی،  دسـتگاه  همراهـی 
و  جرایـم کاهش یافتـه  انـواع  رسـانه ها 
خوشـبختانه قزویـن از اسـتان های امـن 
کشـور اسـت. سـردار مهـدی محمـودی 
بـه  قزویـن  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
در  خبرنـگار  روز  فرارسـیدن  مناسـبت 
جلسـه ای صمیمـی بـا اصحـاب رسـانه 
از تـالش تاثیرگـذار خبرنـگاران در اطـالع 
رسـانی و انعـکاس فعالیت هـای نیـروی 
انتظامـی تشـکر و قدردانـی کرد.سـردار 
اظهارداشـت:  دیـدار  ایـن  در  محمـودی 
حفـظ احسـاس امنیت در جامعه بسـیار 
فعالیت هـا  بـا  ناجـا  در  و  اسـت  مهـم 
معاونت هـای تخصصـی داریـم و عرصـه 
فعالیـت بسـیار پویـا، آنالیـن و بـه روز 
از  کـه  نیسـت  خبـری  هیـچ  و  اسـت 
بیـان  وی  شـود.  ممانعـت  آن  انتشـار 
کـرد: در رسـانه ملـی، خبرگـزاری هـا و 
مطبوعـات اسـتان تعامـل بسـیار خوبـی 

حاکم اسـت و از انتشـار اخبـار و عملکرد 
رضایـت داریـم البتـه شـاید اشـتباهاتی 
شـود کـه  دیـده  مـوارد  برخـی  در  هـم 
قابـل اغمـاض و اصـالح اسـت.فرمانده 
نیـروی انتظامی اسـتان قزویـن تصریح 
کـرد: کار پلیـس تعطیلـی نـدارد و تالش 
می کنیـم تـا امنیـت مـردم تامین شـود 
و خبرنـگاران هـم ماننـد پلیس همیشـه 
در صحنـه هسـتند و بـدون نعطیلـی بـه 
رسـالت سـنگین خـود در روشـنگری و 
اطـالع رسـانی عمـل می کننـد کـه جـای 
تقدیـر دارد.سـردار محمـودی بیـان کـرد: 
قبـول  مـورد  قزویـن  اسـتان  امنیـت 
شـهروندان و مسـووالن اسـت که مرهون 
در  مـا  همـکاران  روزی  شـبانه  تـالش 
ناجاسـت امـا ماموریت نیـروی انتظامی 
بسـیار گسـترده، حسـاس و مهم است و 
بـدون همـکاری مـردم نمی تـوان موفق 
بود.سـردار مهدی محمودی یادآورشـد:با 
امیدواریـم  رسـانه ها  بیشـتر  تعامـل 
امسـال هـم بتوانیـم در مسـیر برقـراری 

امنیـت و آرامـش مـردم گام برداریم.وی 
افـزود: با مجموعه اقدامات انجام شـده، 
قزویـن از اسـتانهای امن کشـور اسـت و 
در وقـوع سـرقت در میـان 34 اسـتان 
در رده انتظامـی در رتبـه 23 کشـوری و 
انتهـای جـدول هسـتیم کـه بیانگـر مهار 
سـرقت اسـت.محمودی تصریح کرد: در 
نزاع رده آخر وقوع هسـتیم و در سـالمت 
حالـی کـه  در  هسـتیم  سـوم  رتبـه  کار 
موقعیت اسـتان به دلیل قـرار گرفتن در 
مسـیرهای مواصالتـی چنـد اسـتان ویژه 
اسـت.وی بیـان کـرد: اسـتان قزویـن با 
داشـتن 6600 کیلومتـر راه اصلی و فرعی 
اسـتان  قـرار گرفتـن در مسـیر چنـد  و 
مهـم از تـردد باالیـی برخـوردار اسـت لذا 
وقـوع تصـادف هـم در آن باالسـت امـا 
بـا اقدامـات مفیـدی که صـورت گرفته از 
جمله بـا همکاری دادسـتان در خصوص 
دریافـت عوارضـی و هزینه کـرد در ایمنی 
را  تلفـات  و  سـوانح  توانسـتیم  راههـا 
کاهـش دهیـم کـه در ایـن زمینـه اداره 

پایانه هـا و حمـل و نقـل جـاده ای هـم 
کمـک موثـری کـرده اسـت. محمـودی 
افـزود: کاهـش سـوانح را تکلیـف خـود 
رده هـای  در  گرفتـن  قـرار  و  می دانیـم 
انتهـای جـدول درتعداد سـوانح بـرای ما 
ارزشـمند اسـت هـر چنـد بایـد از وقـوع 
حتـی یـک حادثـه هـم نگـران باشـیم.

وی اظهارداشـت: در سـوانح جـاده ای و 
جرحـی در رده 32 کشـوری هسـتیم و 
ایـن موفقیـت در حالی کسـب شـده که 
در چهـار ماهه امسـال 93 میلیـون تردد 
دراسـتان ثبـت شـده و با افزایـش  9.۸ 
درصـدی عبـور خودروهـا در محورهـای 

مواصالتـی اسـتان مواجـه بـوده ایـم.

درافشانی، رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:
هفته فرهنگی قزوین امسال با شکوه تر و مردمی تر از سال های قبل برگزار می شود

اجرای 70 برنامه ی متنوع فرهنگی 
در شهر قزوین 

چنـد سـالی اسـت کـه نهـم شـهریور مـاه، 
سـالروز انتخاب قزوین بـه پایتختی دولت 
صفـوی و انتقـال پایتخـت از تبریـز به این 
خطـه، بـه معرفی ظرفیت های این شـهر به 
شـهروندان قزوینـی، هموطنـان و همچنین 
گردشـگران خارجـی بیـش از پیـش توجه 

می شـود.
شـهریور مـاه امسـال شـهرداری و شـواری 
»قزویـن  شـعار  بـا  قزویـن  پنجـم  شـهر 
شـهر شـاداب - نزدیکتریـن مقصد«،هفته 
فرهنگـی قزویـن را بـا شـکوه تـر و مردمی 
تـر از سـال های قبـل برگـزار خواهـد کـرد و 
رویکـرد مجموعه مدیریت شـهری تمرکز بر 
اجـرای برنامه هـای فاخر فرهنگی اسـت که 
از آن جملـه می تـوان بـه برگـزاری همایش 
هللا  آیـت  بزرگداشـت   – فـزا  روح  »آیـت 
آوران  نـام  از  تاکندی«،»تجلیـل  محمـدی 
فرهنـگ و هنـر« و »اولیـن جشـنواره ملی 

طنـز ادبـی فارسـی« اشـاره کرد.
درافشانی،رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی 
و ورزشـی شـهرداری قزوین در مصاحبه ای 

بـا خبرنـگار ما در این بـاره گفت:
بـر اسـاس تدابیـر شـهردار و شـورای شـهر 
پنجـم قزویـن و در راسـتای انتخاب شـعار 

نزدیکتریـن مقصـد(  )قزویـن شـاداب – 
فرهنگـی  هفتـه  برنامه هـای  در  امسـال 
قزویـن بـه موضـوع ایجاد نشـاط اجتماعی 
و همچنیـن معرفی قزوین بـه هم میهمان 
بعنـوان مقصـدی نزدیـک و در دسـترس 

توجـه ویـژه شـده اسـت.
امسال در هفته فرهنگی قزوین 

نواحی منفصل شهری دیده می شوند
اصلـی  افزود:رویکـرد  درافشـانی  محمـد 
اجـرای  در  قزویـن  شـهری  مدیریـت 
برنامه هـای هفته فرهنگـی قزوین توجه به 
فراگیر بودن برنامه ها و ایجاد شـور و نشـاط 
قزویـن  شـهری  اسـت،مدیریت  شـهری 
تالش کرده اسـت تا برنامه هـا در این هفته 
به صـورت عادالنه در سـطح محالت،مناطق 
کـم برخـوردار و نواحی شـهری توزیع شـود 
و حتـی می تـوان ادعـا کـرد کـه مناطـق کم 
برخـوردار و نواحـی منفصل شـهری بسـیار 
پررنـگ تر از سـال های گذشـته دیده شـده 
اسـت و ایـن یکـی از مهمتریـن تمایزهای 
هفتـه فرهنگـی قزویـن امسـال نسـبت به 

سـال های گذشـته اسـت.
برگزاری 70 برنامه فرهنگی و ورزشی 

در هفته فرهنگی قزوین
وی اظهـار کرد:امسـال بیـش از 70 برنامـه 
متنـوع فرهنگی،هنـری و ورزشـی در طـول 

هفته فرهنگی قزوین با هدف »شناسـاندن 
ابعـاد مختلـف فرهنگی و هنـری قزوین به 
شـهروندان و گردشـگران بعنـوان مقصـدی 
در دسـترس و نزدیک«،»معرفـی مزیتهای 
فرهنگی،هنـری  حـوزه  در  قزویـن  مطلـق 
و مذهبـی بـه مـردم )ابنیـه- مفاخـر، هنـر 
سـازی  ..(«،»حسـاس  و  خوشنویسـی 
مدیران و شـهروندان نسبت به سرمایه های 
شـهری« و »تالش در جهت افزایش حس 
تعلق خاطر به شـهر و مشـارکت با مدیریت 
شـهری« در سـطح شـهر قزویـن باالخـص 
در نواحـی منفصـل و مناطق کمتـر برخوردار 

برگـزار می شـود.

برگزاری همایش آیت روح فزا / 
همایش تجلیل از نام آوران فرهنگ 

و هنر قزوین
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
بـه تشـریح برخـی از برنامه هـای هفتـه 
گفـت  و  پرداخـت  قزویـن  فرهنگـی 
»همایـش آیـت روح فـزا - بزرگداشـت 
تاکنـدی«،»  محمـدی  علـی  ا...  آیـت 
فارسـی«،  ادبـی  طنـز  ملـی  جشـنواره 
»همایـش تجلیـل از نـام آوران فرهنـگ 
و هنـر قزوین«،»شـب خاطـره با شـهدای 
سـادات قزویـن بـه مناسـبت کنگـره سـه 
جملـه  از  قزویـن«  اسـتان  شـهید  هـزار 
برنامه های شـاخص فرهنگی اسـت که در 
هفتـه فرهنگـی قزویـن اجرا خواهد شـد.

سعد السلطنه میزبان جنگ 
شبانگاهی شب های فیروزه ای

اجـرای جنـگ  آور شـد:  یـاد  درافشـانی   
شـبانگاهی شـب های فیـروزه ای در سـرای 
از دیگـر برنامه هـای اسـت  سعدالسـلطنه 
کـه در هفتـه فرهنگـی قزویـن بـه اجـرای 
برنامه هـای شـاد و معرفـی قزویـن خواهد 
کـرد کـه ایـن برنامـه از سـوم الـی هفتـم 
شـهریور مـاه بـه طـور زنـده از شـبکه پنـج 

سـیما پخـش خواهـد شـد.
وی اظهـار کـرد: »آئیـن رونمایـی از ثبـت 
جهانـی مکتـب میرعمـاد قزویـن«،»کارگاه 
تخصصـی کهـن پیشـه های شـهر قزوین«، 

»جشـنواره ملـی »غذاهای سـنتی باحضور 
کنسـرت  »اجـرای  اسـتان کشـور«،  سـه 
چارتار«،»اختتامیـه جشـنواره ملـی عکس 
گردشگری«،»سـمپوزیوم مجسمه سازی«، 
»دوسـاالنه خوشنویسـی« و »شب فرهنگ 
هنـر در بـرج میـالد« از دیگـر برنامه هـای 
فرهنگـی در نظـر گرفتـه شـده بـرای هفتـه 

فرهنگـی قزوین اسـت. 
برگزاری همایش ملی ورزش های 

پهلوانی و زورخانه ای 
ملـی  همایـش  برگـزاری  ادامـه  در  وی 
زورخانـه ای«،  و  پهلوانـی  »ورزش هـای 
همایـش »ورزش صبحگاهـی در زمیـن 
فوتبـال  »مسـابقات  شـقایق«،  ورزشـی 
محـالت بـا شـرکت 100 تیـم«، جشـنواره 
منفصـل  ناحیـه  در  زرمـی  »هنرهـای 
»آئین هـای  ملـی  شهری«،جشـنواره 
والیبـال  »مینـی  و  محلـی«  و  سـنتی 
دختـران در سـطح اسـتان قزویـن« را از 
جملـه برنامه های ورزشـی برشـمرد که به 
مناسـبت هفته فرهنگی قزوین در سـطح 
شـهر قزویـن و نواحـی منفصـل شـهری 

می شـود.  برگـزار 
جشنواره بانوان مینودری/اجرای 

جشن محله شاداب من 
»جشـنواره  برگـزاری  درافشـانی 
محـالت  سـطح  در  مینـودری  بانـوادن 
فکـری  بازی هـای  شهر«،»جشـنواره 
منفصـل  نواحـی  و  محـالت  سـطح  در 
فـراز  بـر  پاراگالیـدر  »پـرواز  شـهری«، 
شـهر قزویـن بـا هـدف معرفـی معرفـی 
ایجـاد  و  قزویـن  فرهنگـی  برنامه هـای 
شـهروندان«،»اجرای  بیـن  نشـاط 
جنـگ  کتاب«،»اجـرای  کولـه  طـرح 
شـاداب«،اجرای  شـهر  کاروان  فرهنگـی 
»جشـن محلـه شـاداب مـن« و دههـا 
برنامه هـای  جملـه  از  دیگـر  برنامه هـای 
قزویـن  فرهنگـی  هفتـه  در  شـهرداری 
آموزشـی  مراکـز  سـطح  در  کـه  اسـت 
ورزشـی  و  فرهنگی،اجتماعـی  سـازمان 
شـهرداری،مناطق کـم برخـوردار و نواحـی 
شـد. خواهـد  برگـزار  شـهری  منفصـل 

وی افزود:برگـزاری مراسـم» اجرای نمای 
رودخانـه  مجـاور  سـاختمان های  رنگـی 
نـواب بـه طـول 300 متـر توسـط شـرکت 
سـرمایه  »سـمینار  مسـکن«،  و  عمـران 
معاونـت  توسـط  قزویـن  در  گـذاری 
تورهـای  »برگـزاری  سـرمایه گذاری«، 
گردشـگری )شهرگشت، استانی و کودک( 
در طـی هفتـه قزویـن همـه روزه توسـط 
سـازمان نوسـازی و بهسـازی«، »پخـش 
قزویـن  فرهنگـی  هفتـه  برنامـه  ویـژه 
نهـم  تـا  اول  از  قزویـن  از مرکـز  پخـش 
شـهریور: از دیگـر برنامه هایـی اسـت کـه 
در هفتـه فرهنگـی قزوین برگزار می شـود.

پخش مستند قزوین 
شهر مینودری با موضوع 

معرفی قزوین از شبکه دو سیما
ورزشـی  فرهنگـی  سـازمان  رئیـس 

شـهرداری قزویـن از تهیه مسـتندی 
خبـر  قزویـن  معرفـی  خصـوص  در 
نـام  بـا  برنامـه  گفت:ایـن  و  داد 
از  قبـل  مینـودر«  شـهر  »قزویـن 
سـیما  دو  شـبکه  از   20:30 سـاعت 

شـد. خواهـد  پخـش 
از  دیگـری  بخـش  در  درافشـانی 
شـیوه های  خصـوص  در  سـخنانش 
هفتـه  برنامه هـای  رسـانی  اطـالع 
فرهنگـی قزویـن گفت:تـالش خواهیم 
محیطـی،  تبلیغـات  طریـق  از  کـرد 
پیامـک،  ارسـال  و  مجـازی  فضـای 
سـاخت و پخـش تیـزر در کانال هـای 
اطـالع رسـانی فضـای مجـازی، اطالع 
انجـام  برنامه هـا  از  مطلوبـی  رسـانی 
دعـوت  تمـام شـهروندان  از  و  دهیـم 
برنامه هـای متنـوع هفتـه  می کنـم در 
چـرا  شـرکت کننـد  قزویـن  فرهنگـی 
انگیـزه  شـهروندان  پرشـور  حضـور 
جهـت  را  قزویـن  شـهری  مدیریـت 
برگـزاری هـر چه باشـکوه تـر و پربارتر 

می کنـد. دوچنـدان  برنامه هـا 



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1248| یکشنبه 4 شهریور 1397

10
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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چهارم شــهریور ســال روز درگذشــت همایون صنعتی است.کســی که چند موسسه 
فرهنگــی و اقتصــادی در ایران را بنا کرد.

همایون صنعتی،نابغه بی تکرار

دوســاعتی از نمــاز مغــرب مــی گذشــت، 
ــود،  ــرده ب ــا را پرک ــال فض ــب کام ــیاهی ش س
ــرد  ــه پیرم ــود ک ــار ب ــن ب ــن صدمی ــاید ای ش
ــت   ــی گش ــت و برم ــی رف ــه م ــر کوچ ــا س ت

امــا از نوه اش خبری نبود!
همســر پیرمــرد کــه زیــر ســردر خانــه بــزرگ 
ــود  و قدیمــی  روی تخــت گاهــی نشســته ب
ــد و  ــاق ش ــش ط ــد، طاقت ــی خوان ــا م و دع
ــور  ــن چط ــاد زد  آخــه م ــرد فری برســر پیرم
ــم  ــم بزن ــاد ه ــه فری ــر چ ــم، ه ــو بگ ــه ت ب
گوشــای توکــه نمــی شــنوه ، اآلن دو ســاعته 
ــن  ــده ، ای ــه خبرب ــرو نظمی ــم ب ــی گ ــی م ه
ــداره ،  ــنائی ن ــهر آش ــن ش ــه ای ــه ب ــه ک بچ
غیــر از راه مدرســه وخونــه ، راه دیگــه ای رو 
ــاده ،  ــراش افت ــی ب ــا اتفاق ــد نیــس ،حتم بل
ــر  ــم دی ــه ه ــک دفع ــال ی ــن یکس ــوی ای ت
نکــرده، چنــد دفعــه گفتــم اونونیــار ایــن جــا، 
ــردی  ــوش نک ــه، گ ــدرش بمون ــش پ ــذار پی ب
کــه، حــاال چــه خاکــی بــه ســرم بریــزم ، هــا 

؟!...
پیــر مــرد از سرشناســان شــهر  کرمــان  بــود، 
ــودش:   ــول خ ــه ق ــت ب ــی خواس ــش نم دل
هیچــی نشــده  بــه نظمیــه خبــر بــده ، بــازار 
شــایعه تــوی شــهر گــرم بــود  و مــردم هــم 
اغلــب بیــکار! نمــی خواســت برایــش  حــرف  

دربیارند!....
جــدی  اش  نگرانــی  داشــت  دیگــر  امــا 
می شــد، دو ســاعت از  شــب گذشــته بــود و 
ــد،   ــم ش ــود ، خ ــزش نب ــوه عزی ــری ازن خب
پاشــنه گیــوه هایــش را ورکشــید و بــه عــزم 
ــان  ــه ناگه ــاد ، ک ــه راه افت ــه نظمی ــن ب رفت
ســیاهی کودکــی از ســر کوچــه نمــودار شــد . 
ــا  ــاد بکشــد ، ام مــی خواســت از شــوق فری
منصــرف شــد. در عــوض مــادر بــزرگ وی را 
بــه آغــوش کشــید ، بــه ســینه فشــرد و 
فریــاد زد  خــدارو شــکر پســرم، توکــه مــارو 
ــس  ــر عک ــردی !؟ پســرک ب ــون ک ــه ج نصف

پــدر بــزرگ و مــادر بــزرگ ، خیلــی هــم 
ــدان  ــید، چن ــی رس ــر م ــه  نظ ــحال  ب خوش
ــرد  ــی آن دو نشــد .پیرم متوجــه عمــق نگران
امــا بــی آ ن کــه بــه شــادمانی کــودک و 
ــه را  ــت بچ ــد دس ــی کن ــزرگ توجه ــادر ب م
گرفــت و بــا اندکــی تحکــم اورا از بغــل مــادر 

بــزرگ جــدا کرد   بیابریم اتاق من !! 
ــه  ــوه، هم ــاط ن ــدن نش ــه بادی ــزرگ ک مادرب
ــود، دادزد :   نگرانــی اش را فرامــوش کــرده ب
چیــه، حاجــی، دســت بــردار ، خــدارو شــکر 

نوه مون به ســالمت برگشته !؟ 
را ســاکت  او  ،بانــگاه عصبانیــش  پیرمــرد 
ــم  ــن نگفت ــا م ــه وت ــو خون ــو بروت ــرد     ت ک
ــه بچــه   زود بریــم تــو  بیــرون نیــا   و رو ب
ــن  ــو ای ــده ت ــح ب ــرام توضی ــن و ب ــاق م ات

چهار ســاعته کجا بودی؟ یا هللا!   
ــی  ــرد ، تختخواب ــواب پیرم ــاق خ ــل ات داخ
ــم  ــردو کناره ــوه ه ــزرگ ون ــدر ب ــه پ ــود ک ب
مــی خوابیدنــد. یکســالی مــی شــد کــه پــدر 
ــود  ــوه اش را از تهــران آورده ب ــزرگ ایــن ن ب
ــم  ــار ه ــک ب ــی ی ــودش و او حت ــش خ پی
اخــم پیرمــرد را ندیــده بــود ، چــه رســد بــه 

! عصبانیتش 
ــه  ــن دو ب ــه ای ــه ای ک ــدت عالق ــن م در ای
زبانــزد  بودنــد  کــرده  پیــدا  یکدیگــر 

. بود  همسایه ها 
وی را لبــه تخــت نشــاند و خیلــی جــدی 
شــروع کــرد بــه ســوال کــردن :   بگــو ببینــم، 

بعد از مدرســه تا اآلن کجا بودی ؟... 
از  یکــی   ، بــود  ســده  جشــن  امشــب   
بــرد   ســده  دوســتان زرتشــتی ام منــو 

ســوزی    و ازآن جا رفتیم خونه شــون .
 چرا خبر ندادی؟!  

 کســی نبود که بهش خبر  بدم  
ــی ،  ــرا نگفت ــه ، چ ــی مدرس ــه رفت ــر ک  ظه

عصر می رم پیش دوســتم ؟ 
 صبــح کــه بــا هــم صحبــت نکــرده بودیــم ، 

عصر بهم پیشــنهاد کرد 
ــن  ــو ای ــی ، ت ــر کن ــه فک ــن ک ــدون ای ــو ب وت
ــه ســرت  ــال ب ــه هــزار ب شــهر غریبــی و ممکن

ــی  ــران م ــا را نگ ــه ماه ــی ک ــر کن ــاد یافک بی
کنــی ، قبول کردی ، آره ؟!.... 

آخــه، اتفاقی نیفتاده ؟! 
مــا چــی  فهمــی کــه  نمــی  انــگار  اصــال 
ــه هــزار راه  ــال مــون ب کشــیدیم ، فکــرو خی
رفــت ، همــه کــه آدم هــای خوبــی نیســتن ، 
مــن همیــن االن داشــتم مــی رفتــم نظمیــه، 
بعــد   ، بــدم  خبــر  رو  شــدنت  گــم 
ــات در  ــه باب ــه ب ــرم تلگرافخان می خواســتم ب

تهــران و مــادرت در اصفهان خبر بدم ! 
من از بابام ، نمی ترســم! 

البــد   کــه  هــم  مــا  از   ، دیگــه  همینــه 
؟!  نمی ترسی 

پســرک خندیــد :   نــه، شــما هیچوقــت منــو 
زنین!  نمی  کتک 

ــات  ــن باه ــاال بیبی ــردی ، ح ــال ک ــس خی پ
چکار می کنم ! 

ــر تخــت دو ترکــه  پیرمــرد خــم شــد و از زی
! بیرون  انارکشید 

پســرک ناباورانــه ، نگاهــی بــه ترکــه هــا کــرد 
و ســاکت مانــد، پیرمــرد امــا دیگــر نــوه اش 
ــرون  ــغول بی ــت،باجدیت مش ــی نگریس را نم
آوردن جــوراب هــای خــودش شــد !  پســرک 
هنــوز گیــج بــود و نمــی دانســت پــدر بــزرگ 
بــی  پیرمــرد  بکنــد،  خواهــد  مــی  چــکار 
پــای  نشســت  تخــت  لبــه  بــر  معطلــی 
چپــش را در امتــداد تخــت بــاال کشــید و 
و  زمیــن کــرد  ســتون  را  راســتش  پــای 

شــروع کردبه فلک کردن خودش! 
ــی  ــه نگران ــدل ب ــودک ب ــاوری ک ــد و ناب تردی
ــود،  ــا پیرمــرد دســت بردارنب ــق شــد، ام عمی
ــر از  هــی زدو زدو زد و هــر لحظــه محکــم ت

قبل !
پســرک دیگــر طاقــت نیــاورد ، خــود را روی 
ــروع  ــت و ش ــرد انداخ ــای پیرم ــت و پ دس
ــا بــزرگ نــزن، تــو  کــرد بــه فریــاد  زدن: باب
روخــدا نــزن ، غلــط کــردم دیگــه دیرنمیــام، 
بابــا جــون قــول مــی دم دیگــه هیــچ وقــت 

دیرنیایــم نزن نزن نزن بابا جون ....!؟
پســرک بعدهــا تعریــف کــرد:    دیگــه ، 

یــادم نیســت چــی شــد و چطــور شــد.همین 
قــدر کــه فــردا صبــح در بغــل بابــا بــزرگ از 
خــواب بیــدار شدم،حواســم کــه جمــع و 
ــش  ــمان مهربان ــا چش ــدم ب ــد ، دی ــور ش ج
بــه مــن خیــره شــده ! غلتــی زدم و دو بــاره 
در گرمــای آغوشــش فــرو رفتــم ازم پرســید 

ناراحتی؟ ازمن 
نــه ولــی چرا خود تو زدی و منو نزدی ؟! 

ــم ،  ــه کن ــورو تنبی ــر ت ــم اگ ــودم گفت ــا خ ب
پاهــای تــو مــی ســوزد و دل خودم!خاطره ای 
هــم جــز نفــرت باقــی نمــی گــذارد ، خــودم 
رو تنبیــه کــردم تــا تــو دلــت بســوزه و چــون 
هرگزفراموشــت   ، داری  دوســت  منــو 

نمی شه! 
آنــگاه پیرمردشــروع  بــه گریســتن کــرد ، 
ــب  ــرد مرت ــم و پیرم ــه کردی ــون گری هردوم

می گفت 
 ! پسرم  منوببخش 

مــرا  او  کــه  خواســتم  مــی  ازش  ومــن 
ــه  ــول دادم ک ــه او ق ــا ب ــان ج ــد هم ببخش
از  بعــد  امــروز  و  نمــی کنــم  هرگــز دیــر 
گذشــت 70 ســال همچنــان بــر ســر آن قــول 

مانده ام.
ــر  ــی اکب ــاج عل ــز ح ــود ج ــرد کســی نب پیرم
ــی را  ــه در 1295 پرورشــگاه صنعت ــی ک صنعت
در کرمــان پایــه گذاشــت  واکنــون 102 ســال 

اســت همچنــان بــی وقفــه کار مــی کنــد و از 
ــد  ــی ده ــام م ــه ایت ــه ب ــی ک ــاظ امکانات لح
شــاید بهتریــن پروشــگاه ایــران اســت و 
ــون  ــوه اش _ همای ــم ن ــاله ه ــودک ۸ س ک
صنعتــی زاده نابغــه کار آفریــن و پایــه گــذار 
اقتصــاد فرهنگــی ایــران اســت کــه بــا نبــوغ 
بــی نظیــر خــود صنعــت ترجمــه و نشــر 
کتــاب را پایــه گــذاری و درآمــدزا نمــود، 
بنیــان  را  خاورمیانــه  چاپخانــه  بزرگتریــن 
ــارس را  در  ــازی پ ــذ س ــع کاغ ــاد و صنای نه
هفــت تپــه تاســیس نمــود، وی خدمــات 
ــه  ــاره ب ــوده و اش ــت نم ــه مملک ــی ب فراوان
همیــن ســه کارســترگ وی کافــی اســت کــه 

عظمــت او را باز نمایاند.
ــاب  ــارم شــهریور ۸9 رخ درنق ــون درچه همای
خــاک کشــید کــه در کنــار همســرش شــهین 
وســیع گالب  گلزارهــای  کنــار  در  ســرلتی 
ــود آورده  ــه وج ــم ب ــا ه ــر دو ب ــه ه ــرا ک زه
ــه  ــام ک ــتون ناتم ــار س ــدوده چه ــد،در مح ان
ــده  ــتورخودش برپاش ــه دس ــرگ ب ــل ازم قب
،آرمیده انــد کــه بــی شــک درفکــر آدمــی 
بایــد  خاصــی  ،معنــای  همایــون  چــون 

باشند! داشته 
چهارشهریورامســال،نهمین سالگرددرگذشــت 

این نابغه بی تکراراســت.

 روحشــان شاد ، یادشان گرامی 

علیجان غضنفری
روزنامه نگار 

افقی
1 - این اقدام بانک فدرال آمریکا 

موجب شده که ترازنامه بانک دامنه 
 عمل فعاالن بانک را محدود کند.

2 - خانه کنار دریا - نام همسر حاتم 
 طایی - ارزان نیست.

3 - دارای جایگاه اول فناوری نفت و 
 گاز در منطقه - محل ورود.

4 - اسب ترکی - روی تاریک زمین - 
 درخت زبان گنجشک - بیهوده - میوه.

5 - عملکرد - بخشی از استان 

 سیستان و بلوچستان.
6 - طاقچه باال - آماس - آرایش 

 درخت - پرنده سعادت.
7 - به عقیده این اقتصاددان 3 گرایش 

در بازار معامله وجود دارد: 1 بدبینی، 2 
بی طرفی، 3 در اختیار گرفتن امور - 

 مهتران.
۸ - شوربا - از حروف انگلیسی - 
برداشت محصول - گذراندن - اثر 

 چربی.
9 - خدمتکار مرد - عملیاتی که بانک 

مرکزی پایه پولی را با خرید و فروش 
 اوراق بهادار )قرضه و خزانه( تغییر دهد.

10 - زنگ بزرگ - همان سیب است - 
 ساز و آواز - یارسوزن.

11 - هم سوان - از ملزومات بازی 
 فوتبال.

12 - دور دهان - فرومایه - شرنگ و 
 زهر - نگاه خیره - مرکز ایتالیا.

 13 - یه کمی چاق - زن کمیاب.
14 - اقیانوس کبیر - نخ بافتنی - 

 نامی زنانه.
15 - وزیر دارایی فرانسه.

عمودی 
1 - توفان دریا - تحلیلی اقتصادی که 

 براساس چارت اخبار انجام می شود.
2 - حرف ندا - تیره - از مزه ها - از 

 وسایل دفاعی در جنگ های قدیم.
3 - نابودی - دوختن پارگی - جام 

 ورزشی - زینت ناخن.
4 - مخفف شاد - تردید - آتش - نام 

 آذری - تلخ عرب.
 5 - موچین - نغمه.

6 - بی سواد - نوعی کبک - آشکار - 
 فرد و شخص.

7 - وسیله برف روبی - مرسوم و رایج 
 - نفی انگلیسی.

 ۸ - پیش مزد - پول خارجی - زبانی.
9 - از حروف الفبای فارسی - پیروان 

 - تدوین شده.
10 - مخفف کاه - ساز چنگی - نهر 

 کوچک - خس خس برونشها.

11 - محله ای در شمال شهر - ستیز 
 و جنگ.

12 - تخم مرغ انگلیسی - زاییدن - 
 اجاره بها - رها و آزاد - مجرای خون.

13 - بارد - بازداشتن - از گناهان کبیره 

 - منفک.
14 - تقاضا - دارایی - بزرگ ترین 

 دریاچه جهان - مساوی.
15 - رییس بانک مرکزی آمریکا - 

دوقلو.

جدول شماره 1248
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

چالـش »بلندپـروازی« شـرکت علی  بابا 
و لوفت هانـزا شـرکت کنندگان را مجـاب 
خـود  خالقانـه  عکس هـای  می کنـد 
بـا هشـتگ  را  بلندپـروازی  بـا موضـوع 
#بلندپـروازی در اینسـتاگرام بـا دیگـران 

بـه اشـتراک بگذارنـد.

بـر اسـاس آمارهـای جدید کشـور قطر با 
سـرعت دانلـود 63.22 مگابیـت بـر ثانیه 
کـه 3 برابـر میانگیـن جهانـی ) 23.54 
مگابیـت بـر ثانیـه( اسـت، بیش تریـن 
سـرعت اینترنـت همـراه در جهـان را بـه 

کاربـران و شـهروندانش ارائـه داده.

جدیـدی  ویژگـی   Bedtime Mode
اپ Datally اسـت کـه شـب ها جلـوی 
اینترنـت دیتـا را می گیـرد.  از  اسـتفاده 
زمـان  می توانیـد  کـه  صـورت  بدیـن 
خوابیـدن و برخاسـتن از خـواب را بـرای 
اپ تعریـف کنیـد تـا در ایـن بـازه اجـازه 
ندهـد کـه اینترنـت دیتـا فعـال بمانـد.

معرفی
چالش

آمار
اینترنت جهانی

به روزرسانی
Datally

شناسه محسن هاشمی، فرزند آیت هللا هاشمی با انتشار 
تصویر زیر از افتتاح خانه موزه آیت هللا در جماران خبر 

داده.
@mohsen_hashemirafsanjani

این کاربر تصویر زیر را از سردر باغ ملی تهران به 
اشتراک گذاشته است.

@bahar.khodami

متحیرالسلطنه می گوید:
ــا  ــچ وقــت ب ــه ناراحــت باشــن هی ــی از شــادی و خوشــبختی بقی ــا وقت آدم هــا ت

ــن...  ــح نمی رس ــه صل ــون ب خودش

علیرضا وهاب زاده می گوید:
وزیر بهداشت گفته همه جای دنیا به سرمایه دارها احترام میذارن!

امــا ایشــون نگفــت همه جــای دنیــا کســی کــه چنــد هــزار میلیــارد ســرمایه داره چقــدر بایــد 
مالیــات داده باشــه!

میشه از روی اسناد مالیاتی خیلی از حقایق ثروت های باد آورده رو فهمید.

سارا لویی می گوید:
تــوی همیــن دو ســاعتی کــه تــوی یــه رســتوران در ارمنســتان نشســتیم، پنجــاه 
و پنــج  تــا آهنــگ بــا مفهــوم عشــق بــه ایــروان  و وطن دوســتی پخــش شــده. باشــه آقــا. 

باشــه فهمیدیــم.
ــت را  ــران اس ــه ته ــع ب ــه راج ــی ک ــداد آهنگ های ــش تع ــدیدی در ذهن ــادت ش ــا حس )ب

می شــمارد، کــم اســت(

پینه می گوید:
عــده ای ازهموطنــان تعجــب کــردن کــه چــرا زهــرا نعمتــی بخاطــر ســومدیریت از 

ــده اســت. انجــام مســابقه بازمان
مسوول مربوطه هم گفته این اتفاق ها طبیعیست!

مســوول محتــرم درســت می گویــد؛ درجامعــه ای کــه بخاطــر ســومدیریت درســاخت 1 ســد، 
ــه خطــر افتــاده و تمــام کشــاورزی اســتانی بــزرگ ازبیــن رفتــه،  زندگــی میلیون هــا نفــر ب

کســی پاســخگو نیســت…

داوود زارعی می گوید:
کویــن اسپیســی بــرای کاری کــه 20 ســال پیــش کــرده طــوری از ســینما حذف شــد 
کــه فیلمــی کــه ســاخته بــودن باهــاش رو دوبــاره بــا یــه بازیگــر دیگــه فیلمبــرداری کــردن، 

فیلمــی هــم کــه مــال خــودش بــود تحریــم شــد و فروشــش بــه هــزار دالر نرســیده! 
اونوقــت ملــت صــف میکشــن بــرای کنســرت کســی، درســت یــک مــاه بعــد قضیــه ثامــن 

الحجــج!

سینا می گوید:
پلیــس یــه لندکــروز کــه خــالف کــرده و فــرار کــرده رو تعقیــب کــرده طــرف هــم 
چــپ کــرده، اونوقــت طــرف اومــده پاییــن پلیــس رو گرفتــه بــه بــاد کتــک کــه میدونــی 1 

میلیــارد چقــدره؟!
بعد شما متوقعید که مسوولین اشتباهشون رو بپذیرن؟

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

گور پسر کریم خان زند در کنار رودخانه خشک شیراز!
@omidshokoohi

اگر بخواهیم مکانی را نام ببریم که توجه به مناطق محروم 
در آن از همه جا بیشتر است، بی شک این افتخار نصیب 
فضای مجازی می شود. کاربران ایرانی توییتر موفقیت های 

فرزندان مناطق محروم کشور را باارزش تر می دانند و اخبار آن را 
بیشتر از هر رسانه دیگری همرسانی می کنند.

نمایی دیگر از وضعیت اقتصادی مردم در تصویر پرواز بازیکنان پرسپولیس؛ 
بازیکنان این تیم روز جمعه در شرایطی آبادان را به مقصد تهران ترک کردند 
که صندلی های هواپیمای آن ها تقریبا خالی است، در حالی که این مسیر 

همواره یکی از پرمسافرترین مسیرهای هوایی ایران بوده.
@ehsanbodaghi

مدیرکل ارتباطات همراه اول، اخبار منتشــر شــده درخصــوص تغییرات در هیات 
مدیــره و تغییــر مدیر عامل این شــرکت را تکذیب کرد. شــاهین آرپناهی در 

گفت وگو با ایرنا از رســانه ها خواســت، با پرهیز از انتشــار خبرهای کذب و گمانه 
زنی ها، فقط به اطالع رســانی و خبرهای رســمی منتشــر شــده این شرکت توجه 

کنند.

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مقــداری لولــه فــوالدی 800 مــورد نیــاز خــود را از طریــق تولیدکننــدگان 
خریــداری نمایــد. لــذا واجدیــن شــرایط میتواننــد بــا ارائــه معرفینامــه از تاریــخ 97/6/4 لغایــت 97/6/12 جهــت دریافــت 
اســنادمناقصه بــه آدرس کرمــان انتهــای بلــوار 22بهمــن شــرکت آب و فاضــالب اســتان_مدیریت بازرگانــی مراجعــه نماینــد.

نوبت اولآگهی مناقصه 
شماره ب/19/97-5۴

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مبلغ برآورد اولیه: 90/573/120/000 ریال
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: 3/011/463/000 ریــال بصــورت ضمانــت نامــع بانکــی در وجــه شــرکت آب و فاضــالب 

اســتان کرمــان
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف،ب،ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 14 مورخ 97/6/24

افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 9صبح مورخ 97/6/25
افتتاح پاکت ج: پس از ارزیابی

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3ماه از تاریخ بازگشایی پاکات / پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.
محل تامین اعتبار: منابع داخلی 05/23
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برنامه ی 

"سه روز با نمایش 
آثاری از عزت هللا 

انتظامی" 
در خانه هنرمندان ایران 

برگزار می شود.

سال گذشته در چنین روزی 
رییس کمیسیون اقتصادی 

مجلس به »پیام ما« گفت که 
به دنبال استیضاح وزیر کار 

است. این اتفاق مرداد امسال رخ داد.

گروه تیاتر »مهر« با نمایش »شنیدن« 
در چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر 

»اینگمار برگمن« در کشور سوئد حاضر می شود. اینجا هشت ساله شبها 
تصمیم می گیرن

زندگی رو عوض کنند 
صبحها یادشون میره.

اینجا کسی عوض بشو نیست
اینجا همه چی ادامه داره

هر یه جمله ی آدمها به هم 
یه داستان پشتش داره

ابد یک روز

سینماتیاتر

سال گشت

دیالوگ

هندوئی را باغبان سوی گلستان می فرستد
یا به یاقوت تو سنبل خط ریحان می فرستد
یا شب شامی ز روز خاوری رخ می نماید

یا خضر خطی بسوی آب حیوان می فرستد
جان بجانان می فرستادم دلم می رفت و می گفت

مفلسی نزلی بخلوتگاه سلطان می فرستد
می رساند رنج و پندارم که راحت می رساند

می فرستد درد و می گویم که درمان می فرستد
هر که جانی دارد و در دل ندارد ترک جانان
دل بدلبر می سپارد جان بجانان می فرستد

با وجودم هر که روی چشم پرخون می نماید
زربکان می آورد لل بعمان می فرستد

همچو خواجو هر که جان در پای جانان می فشاند
روح پاکش را ز جنت حور رضوان می فرستد

خواجوی کرمانی 

شهر ویران شده از شومی 
شیطان و کسی 

یک دم از زوزه ی ابلیس 
نیاسود بیا

چکاد

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی

طنزیمات

داریــوش مهرجویی گفت:

 »سیســتم سانســور و نظــارت، قــدری کوتــاه بیایــد.«

ــالی  ــن ارس ــدید اللح ــه ش ــی بیانی ــور ط ــتم سانس سیس

ــود  ــع خ ــز از مواض ــا هرگ ــالم کرد:»م ــوز اع ــار نی ــه تغ ب

کوتــاه نمــی آییــم و سیاســت جنگجویانــه مــان را در 

وجهــی  شــدیدترین  بــه  امثالهــم  و  مهرجویــی  قبــال 

ــن  ــر ای ــد ب ــا تأکی ادامــه خواهیــم داد.« ایــن سیســتم ب

ــره و  ــا و غی ــاب ه ــا، کت ــا، تئاتره ــم ه ــی فیل ــه تمام ک

مفهومشــان  از  چیــزی  نبایــد  بازبینــی  از  بعــد  ذلــک 

ــم.  ــه گفتی ــت:»همین ک ــار داش ــد، اظه ــده باش ــی مان باق

چانــه زنــی ممنــوع!« تغــار در حــال خوانــدن بیانیــه 

ــت  ــل ثاب ــته بی ــیله دس ــه وس ــود را ب ــرات خ ــتون فق س

ــکان نخــورد و مشــمول سانســور  ــا ت ــود، ت نگــه داشــته ب

نشــود. در همیــن حــال مخاطــب خــاص، گیتــار بــر 

هایــش  لــب  الی  را  آدامــس کشــکی  رســید.  دوش 

ــرو  ــرد، ب ــا چشــم اشــاره ک ــار ب ــرد. تغ ــد و ســالم ک ترکان

ــون!  ــار ج ــده تغ ــی ش ــاص گفت:»چ ــب خ ــار! مخاط کن

چــرا چشــات چــپ چــپ میزنــه؟« تغــار ســرفه ای 

ــت،  ــا دس ــاص ب ــب خ ــرد. مخاط ــاره ک ــاره اش زد و دوب

ــه!  ــه آخ ــم آورد و گفت:»چی ــه ه ــش را ب ــوی مانتوی جل

ــته  ــرا دس ــه ای؟ چ ــدی اول هفت ــوری ش ــن ج ــرا ای چ

ــه  ــر رفت ــه اش س ــه حوصل ــار ک ــورت دادی؟« تغ ــل ق بی

ــر  ــل را از زی ــد. بی ــن کوبی ــه زمی ــه را محکــم ب ــود، بیانی ب

و گفــت:»َاه! خانــم  بیــرون کشــید  فقراتــش  ســتون 

ــانه  ــای رس ــت ه ــرا محدودی ــما چ ــاص! ش ــب خ مخاط

ــره  ــه چه ــتید ک ــه نیس ــرا متوج ــد؟ چ ــی کنی را درک نم

ــا  ــاص ب ــب خ ــت؟« مخاط ــوری هاس ــزو سانس ــما ج ش

دلخــوری گفــت:»از تــو توقــع نداشــتم تغــار جــون! مــن 

ــه  ــا ب ــح ه ــودم. صب ــادار ب ــو وف ــه ت ــال ب ــه س ــن هم ای

عشــق تغارنیــوز از خــواب پــا شــدم. شــبا بــه عشــق تغــار 

نیــوز...« تغــار جنبیــد و کشــک هــا را از گوشــه چشــمش 

ــان  ــد. ناگه ــک ش ــاص نزدی ــب خ ــه مخاط ــرد. ب ــاک ک پ

ــه  ــار ب ــد. تغ ــرون پری ــوار بی ــی از پشــت دی ــاهد عینک ش

ــا گوشــه شــال اشــک  عقــب برگشــت. مخاطــب خــاص ب

هایــش را پــاک کــرد. شــاهد عینکــی زیرچشــمی نگاهــی 

ــدی زد و  ــت. پوزخن ــاص انداخ ــب خ ــار و مخاط ــه تغ ب

گفت:»چیــزی شــده؟ مســأله قابــل سانســوری هســت؟« 

ــار از  ــده!« تغ ــم ب ــدا مرگ ــت:»وا، خ مخاطــب خــاص گف

ــه زمیــن کوبیــد. آب  جــا برخاســت. محکــم خــودش را ب

ــی  ــاهد عینک ــک ش ــای عین ــه ه ــه شیش ــا ب ــک ه و کش

ســوخت.  عینکــی  شــاهد  چشــمهای  شــد.  پاشــیده 

هیــچ جــا را نمــی دیــد. تغــار در ادامــه بیانیــه مــی 

گفــت:»اول مــا فیلــم را مــی بینیــم و ســپس در اختیــار 

ــد.« ــتفاده کنن ــد و اس ــا ببینن ــم ت ــی گذاری ــاهدان م  ش

ــاهد  ــوش ش ــه گ ــاص ب ــب خ ــده مخاط ــز خن ــدای ری ص

ــید. ــی رس عینک

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

سانسوریجات

جلسـه اسـتیضاح وزیر اقتصاد امروز در 
مجلـس برگزار می شـود. هفته گذشـته 
را  امضـای خـود  اگرچـه  نماینـده   37
برای اسـتیضاح مسعود کرباسیان پس 
گرفتنـد امـا باقـی مانـدن 33 نماینـده 
پای طرح اسـتیضاح بـرای اعالم وصول 
شـدن آن کافـی بـود. در حالـی طـرح 
اسـتیضاح او رای آورده کـه 17 مـرداد 
امسـال نماینـدگان مجلس بـه برکناری 
علـی ربیعـی، وزیـر کار رای داده بودنـد. 
در پـی افزایـش التهابـات اقتصـادی در 
ایران، 1۸7 نمایندگان مجلس از حسـن 
روحانـی خواسـتند کـه تیـم اقتصـادی 
دولـت دوازدهـم را تغییـر دهـد. اگرچـه 
ابتدای مرداد امسـال رییس جمهور رای 
بـه تغییر رییـس کل بانک مرکـزی داد 

امـا ایـن اقـدام از دید نماینـدگان کافی 
نبود و خودشـان قصد دارند برای تغییر 
تیـم اقتصادی دولت آسـتین باال بزنند. 
آن هـا کار خـود را با برکنـاری ربیعی آغاز 
کردنـد و حـاال قـرار اسـت کرباسـیان را 
بـه اسـتیضاح بکشـند. بـا ایـن حـال 
برخـی  گذشـته  روز  اظهارنظرهـای 
نمایندگان نشـان از این داشـت که هنوز 
فراکسـیون های مختلف بـه جمع بندی 
برای رای مثبت و یا منفی به اسـتیضاح 
بابایـی،  حاجـی  حمیدرضـا  نرسـیدند. 
رییس فراکسـیون نماینـدگان والیی در 
ایـن خصـوص بـه باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان گفتـه یکشـنبه بـا وزیـر اقتصـاد 
جلسـه داریم و در پایان این جلسه نظر 
فراکسـیون اعالم می شـود. بـه اعتقاد او 

اگر دولت در مجلس از کرباسـیان دفاع 
کنـد، احتمـال رای آوری وزیـر باالسـت. 
در سـوی دیگر هـم ابوالفضل سـروش، 
عضو شـورای مرکزی فراکسـیون امید و 
از امضاکنندگان اسـتیضاح وزیر اقتصاد 
اسـتیضاح  هنـوز  گفـت کـه  مهـر  بـه 
کننـدگان تصمیمی بـرای سـخنرانی در 
صحـن علنـی مجلـس نگرفته انـد. قرار 
بـود اسـتیضاح روز سـه شـنبه برگـزار 
شـود اما یکدفعه اعالم شـد روز یکشنبه 
اسـتیضاح وزیـر اقتصـاد برگـزار خواهد 
شـد. او گفتـه در صورتـی که فراکسـیون 
مخالفـت  بـر  مبنـی  تصمیمـی  امیـد 
بـا اسـتیضاح بگیـرد، امـکان دارد کـه 
اعضـای فراکسـیون امیـد در موافقـت 
بـا اسـتیضاح سـخنرانی نکننـد امـا بـه 

اسـتیضاح رأی مثبـت خواهیـم داد.

وزیر اقتصاد امروز استیضاح می شود

ادامه یادداشت از صفحه 1
" اقتـدار " از آن مـردم اسـت، مـردم حـق دارنـد 
بداننـد کـدام بخـش از قـدرت بـه خاطـر ذائقه و 
منافع خاص خود، کشـور را در شـرایطی قرار داده 
کـه "منافـع ملـی " در آن فرامـوش شـده اسـت. 
مـردم بـه یک دولـت بـرای اداره امور کشـور خود 
رای داده انـد و آن را مسـوول امـور می دانند و باید 
پاسـخگو مسائل باشـد و حاکمیت دوگانه معنی 
بضاعت هـای  ایـران  نیسـت.  پذیرفتـه  و  نـدارد 
بسـیاری دارد کـه حتـی در سـخت ترین شـرایط 
بـه شـرط مدیریـت درسـت و صحیـح و بسـیج 
مردمـی بـا اعتنای کامـل به خواسـته ها و نظرات 
آن کـه در صـدرش توجـه بـه منافـع ملی اسـت، 
بـه آن قـدرت تـاب آوری و امـکان زندگـی تـوام 
بـا آرامـش و امیـد را بـه مـردم می دهـد. امیـد 

بـه آینـده صرفـا بـا مشـاهده و لمـس افق هـای 
روشـن ممکـن اسـت، نـه وعـده! ما در شـرایطی 
هسـتیم که اعتمـاد مردم بـه دولت، مـورد حمله 
قـرار گرفتـه و بـرون رفـت از ایـن وضعیـت جز با 
تدبیـر، همـت و همدلـی عمومی ممکن نیسـت 
و ایـن هـم، بسـتگی به میـزان صداقت بـا مردم 
دارد. مـردم نیـاز بـه دلداری ندارنـد، برنامه عملی 
می خواهنـد. برنامـه ای کـه در آن افقی روشـن به 
صـورت علمـی و عملی و نه شـعار! هویدا باشـد. 
مـردم اگـر چنین افقـی را نبیننـد، در خود چیزی 
بـرای از دسـت دادن نمی بینند .جامعه شناسـان 
را  جامعـه  در  مسـاله گسسـت  سالهاسـت کـه 
هشـدار می دهنـد. آنهـا این نظـر مـردم را بازتاب 
می دهنـد کـه یـک عـده کامـال در اقلیـت عـددی 
و فکـری نمی تواننـد در یـک جامعـه کـه ادعـای 

دموکراتیـک بـودن دارد، باورهـا  و برداشـت های 
خـود را از زندگـی در ابعاد مختلـف آن به اکثریت 
تحمیـل کنند، اگر چـه اقلیت حـق دارد از راه های 
دموکراتیـک و بـا ابزار دموکراتیـک،  افکار و عقاید 
خـود را برای رسـیدن به قـدرت تبلیغ کند .تحقق 
بـه مولفه هـای  وحـدت ملـی در گـروی عمـل 
بسـیاری اسـت کـه اساسـی ترین آنهـا احتـرام 
بـه خواسـته مـردم اسـت کـه در آرا و نظـرات آنها 
منعکـس می شـود. قانـون اساسـی بـه عنـوان 
سـند اصلـی تنظیـم رابطـه مـردم بـا حاکمیـت 
خوشبختانه راهکارهای دمکراتیک را در خود برای 
بـرون رفـت از بن بسـت ها دارد کـه از آن جملـه 
مراجعـه بـه آرای عمومی یا همان رفراندم اسـت. 
بایـد پذیرفته شـود کـه چـاره بحران ها بازگشـت 
بـه رای مـردم اسـت کـه نیروهـای صـف در همه 

حـاالت محسـوب می شـوند. از دیگـر مولفه های 
اساسـی بـرای توسـعه و تعمیـق وحـدت ملـی، 
رسـانه های آزاد هسـتند کـه آرا و افـکار مختلـف 
را بازتـاب دهنـد. حاکمیـت بایـد بپذیرد کـه نگاه 
امنیتـی تاریخـی خود را به رسـانه ها و کارکردهای 
آنهـا اصـالح کند. در جامعه ای که رسـانه هایش یا 
در انحصار حاکمیت هسـتند و یـا در مالکیت آن، 
رسـانه های مسـتقل فضـای تنفس ندارنـد. چند 
صدایی فقط با رسـانه های آزاد و مسـتقل ممکن 
اسـت و دولتـی ترجیـح دارد که روزنامه – رسـانه 
نداشـته باشـد و مبلـغ او عملکـردش، بخصوص 
میـزان قانونمندی آن و اقبال افکار عمومی باشـد 
و رسـانه ها بـه عنـوان نماینـده افـکار عمومـی بر 

کارش نظـارت کنند.
روزنامه نگار و استاد دانشگاه 


