
یادداشت مهمان
احسان محمدی

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1249

دوشنبه 5 شهریور 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r

انس طال         1.205.93

مثقال طال       12.760.000

گرم طالی 1۸  2.945.192

گرم طالی 24 3.929.7۸5

انس نقره              14.79

انس پالتین         790.000

انس پاالدیوم     919.000

بهار آزادی      34.560.000

امامی          3۸.600.000

نیم           17.300.000

ربع              9.000.000

گرمی          5.000.000

دالر                    ؟

یورو               123.910

پوند               136.040    

درهم امارات         2۸.900

لیر ترکیه             17.670

یوان چین           15.460

ین ژاپن              95.630    

دالر کانادا             ۸1.620

دالر استرالیا        77.245 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب
06:32

غروب آفتاب 
19:39

تهران

25  تا  35

رییس سازمان میراث فرهنگی:

ارز آوری 500 میلیون 
دالری صنایع دستی
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زنگ خطر کاهش سرمایه گذاری در تولید
در شش سال گذشته واردات کاالهای مصرفی 

روزانهم صبح اریانرشد کرده است

نمایندگان با برکناری وزیر اقتصاد دو روز پیش از حضور رییس جمهور در مجلس نشان دادند روحانی فردا روز سختی در پیش دارد

ضرب شست مجلس به روحانی
2
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نزدیـک بـه 20 سـال اسـت کـه در حـوزه 
بخشـی  کنـم،  مـی  کار  زیسـت  محیـط 
و  اسـت  حـوزه  ایـن  در  تحصیالتـم  از 
یـک دهـه می شـود کـه بـه عنـوان فعـال 
رسـانه ای محیـط زیسـت و منابـع طبیعی 
بـه  داده ام کـه  انجـام  کارهـای کوچکـی 
واسـطه آن در سـال 93 بـه عنـوان چهـره 
شـدم.  انتخـاب  زیسـت  محیـط  ملـی 
خـرداد مـاه بـود و بـرای دریافـت جایـزه 
بـه سـالن همایش هـای پـارک پردیسـان 
رفتـه بـودم. رییـس جمهـور روحانـی کـه 
بـرای اهـدای جوایـز بـه برگزیـدگان آمـده 
بعـد  و  کـرد  پرشـوری  سـخنرانی  بـود 
خواندنـد.  را  تندیـس  برنـدگان  اسـامی 
شـبیه  کـه  ای  جایـزه  دریافـت  بـرای 
طراحـی  فجـر  فیلـم  بلوریـن  سـیمرغ 
شـده روی سـن رفتـم، جایـزه را گرفتـم و 
سـرجایم نشسـتم. جایـزه گرفتن همیشـه 
می کـردم  احسـاس  دارد.  خوبـی  حـس 
بـی  نخوابـی، کار  از چندسـال شـب  بعـد 
وقفـه، دادگاه رفتـن، تهدید شـدن و تلخی 
 ... و  زدن  سـفر  و  اسـتراحت  از  دیـدن، 
خسـتگی ام در رفتـه اسـت. به چنـد برنده 
دیگـر نـگاه می کـردم کـه بـرای دریافـت 
جایـزه شـان روی سـن رفتنـد. تـا اینکـه 
افتـاد.  میرانـی  صالح الدیـن  بـه  چشـمم 
جـوان خـوش قـد و قامتـی کـه موهـای 
او گفت وگـو  بـا  قبـالً  و  داشـت  پرُپشـتی 
عبـدی  مظفـر  کنـارش  در  بـودم.  کـرده 
هـم بـود. اهـل کرمانشـاه و قربانـی آتش 
سـوزی جنـگل. از چند قدمی ام رد شـدند. 
بـه انگشـت های دو دسـت صـالح الدیـن 
کـه به هـم چسـبیده بودند نگاه کـردم، به 
دسـت هـای سـوخته اش و بـه صورتـش 
از آن را بلعیـده بـود.  کـه آتـش بخشـی 
بـه  بـود  چسـبیده  کـه  مظفـر  بـه گـوش 
الدیـن سـال ۸6  شـقیقه اش...  صـالح 
وقتی تنها 17سـال داشـت بـرای خاموش 
کـردن آتـش در جنگل هـای پـاوه کـه در 
هموطـن  یـک  انـگاری  سـهل  نتیجـه 
مشـتاق جوجـه کبـاب پدیـده آمـده بـود 
بـه شـدت دچـار سـوختگی شـد. خودش 
مـی گویـد وقتـی درخواسـت کمـک کردند 
داشـتم  وظیفـه ای کـه  حسـب  هـم  مـن 
رفتـم. تقریبـًا 40 کیلومتـر را بـا ماشـین 
آتش سـوزی  منطقـه  بـه  تـا  طـی کردیـم 
رسـیدیم. از سـاعت 11 شـب تـا 9 صبـح 
فـردای آن روز بـرای مهـار آتـش تـالش 
کردیـم دفعـه اول موفـق شـدیم آتـش را 
مهـار کنیـم. امـا وقتـی بـه خانه رسـیدیم 
شـروع  آتـش  کـه  دادنـد  خبـر  دوبـاره 
شـده، بـه خاطر شـیبی کـه منطقه داشـت 
کنده هـای سـوخته غلـت خـورده و پاییـن 
آمـده بودنـد. بـا وجـود خسـتگی دوبـاره 
بـدون هیـچ امکاناتـی بـرای مهـار آتـش 
رفتیـم. نزدیکی هـای عصـر بود کـه ناگهان 
گفتنـد فـرار کنید چـون آتش مثـل گردباد 
مـا می آمـد. چـاره ای  بـه سـمت  داشـت 
و مجبـور  بـودم  نداشـتم محاصـره شـده 
شـدم بـاالی درخت بـروم ولـی آتش من 
و درخـت را بـا هم بلعید. بـه زمین افتادم 

جایزه ای که در 
معمای مرگ در دستانم آتش گرفت

آتش جنگل های 

مریوان
فرماندار مریوان و رییس 

امداد و نجات هالل احمر در 
گفت وگو با »پیام ما« مرگ 

فعاالن محیط  زیست به دلیل 
انفجار مین را رد می کنند

یکی از اعضای هیات موسس 
انجمن چیا می گوید اگر علت 

مرگ آتش سوزی بوده، چرا 
برخی اندام های آن ها متالشی 

شده است
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و بلنـد شـدم دیـدم کل بدنـم آتش اسـت هر 
چـه تـالش کـردم دیـدم خامـوش نمی شـوم 
و حتـی سـه بـار شـهادتین خـودم را گفتـم و 
شـلوارم را در آوردم کـه بـه پاهایـم نچسـبد. 
دوبـاره بـاالی درخت رفتم ولـی دیدم لباس ها 
و دسـتانم آتـش گرفتـه، بـه زمیـن افتـادم و 
ایـن بـار آرنـج دسـت چپـم دچار شکسـتگی 
شـد و هنـوز هـم بعـد از 12سـال وضعیـت 
بـدی دارد.... رفـت روی صحنـه جایـزه اش را 
گرفـت و آمـد نشسـت. هـر دوی ما بـه خاطر 
کار بـرای محیط زیسـت برگزیده شـده بودیم 
امـا حـاال آن سـیمرغ فلزی توی دسـت هایم 
گُـر گرفتـه بود، احسـاس می کـردم اگر من و 
آن اسـتاد دانشـگاه که فقط مقالـه تولید کرده 
سـزاوار ایـن جایزه ایم صلح الدین سـزاوار چه 
جایزه ای اسـت؟ ظلم نیسـت که ما مثل هم 
تحسین شـویم؟ سالهاسـت جنگل های ایران 
انسـان های  سال هاسـت  می گیرنـد،  آتـش 
فـداکاری در ایـن حـوزه بـه دل جنـگل و مرتع 
می زنند و خاموشـش می کنند. بیشـتر اوقات 
بـا بیـل و دبـه آب! آتش سـوزی جنگل پدیده 
وحشـتناکی اسـت، از دور خامـوش کردنـش 

آسـان اسـت! مـردم می گوینـد همـه چیـز بـا 
هلـی کوپتـر آب پـاش حل می شـود. البته که 
موثـر اسـت اما حتی وقتی جنگل هـای کانادا 
و آمریـکا هـم دچار حریق می شـوند خاموش 
کـردن آنهـا بـه همه تجهیـزات فوق پیشـرفته 
زمـان مـی بـرد، خسـارت مالـی و جانـی بـه 
جنگل هـای  سالهاسـت   ... و  می گـذارد  جـا 
ایـران آتـش می گیرنـد، درختان بـه کنده های 
سـوخته تبدیل می شـوند و جان هـای عزیزی 
در میـان شـعله هـا پرپـر مـی زننـد. فرقـی 
نمی کند گلسـتان باشـد یا کرمانشاه، کهکیلویه 
آتـش  کردسـتان...  یـا  باشـد  بویراحمـد  و 
می سـوزاند، می بلعد و انسـان های ارزشـمندی 
کـه فداکارانـه و گاه بی مزد و منـت و داوطلبانه 
بـه کمک می آیند بـه خاطره تبدیل می شـوند. 
به افسـانه. بیشـتر اوقات افسـانه های محلی. 
گـم شـده زیـر نـام پررنـگ سـلبریتی هـای 

پرسـرو صـدا و پرمدعا...
یـاد حرف هـای صـالح الدیـن مـی افتـم: من 
قبـالً نوازنـده  فلـوت بـودم امـا حـاال بـا ایـن 
دسـتان هیـچ کاری نمی توانـم بکنـم، وقتـی 
دبیرسـتانی  دانش آمـوز  سـوختم  آتـش  در 

امـا جراحـت  بـودم،  و شـاگرد دوم مدرسـه 
سـنگین و وضعیـت بـد روحـی بـه مـدت دو 
سـال مـرا زمینگیـر کـرد و دیگـر نتوانسـتم 
ادامـه تحصیل بدهم. اینقدر از دسـتانم سـعی 
می کنـم کار بکشـم کـه گاهـی زخـم شـده و 
چـون کامـالً  می کنـد  عفونـت  و  خونریـزی 
پوسـت به استخوان چسـبیده است و خشک 
شـده اسـت حتـی لقمه غـذا را با دو انگشـتم 
کـه تقریبـًا حرکـت دارد می گیـرم. از طرفـی 
نمی توانـم حتی براحتی توی خیابـان راه بروم 
چـون مـردم وقتـی مـرا می بیننـد احسـاس 
وحشـت می کنند و واقعًا دلخورم از مسـووالنی 

کـه توجـه نمی کننـد....
جنگل هـای  سـوزی  آتـش  در  شـنبه  روز 
حکیمـی  رحمـت  پژوهـی،  محمـد  مریـوان 
نیـا، شـریف باجـور و امیـد حسـین زاده جان 
باختند. گفتنش سـاده اسـت، اما سوختن در 
میـان حلقه آتـش ... تصورش دشـوار اسـت. 
باورنکردنـی. روح شـان در آرامـش. آنهـا کـه 
جنـگل را بـه آتـش مـی کشـند شـب هـا آرام 

ایـران می خوابنـد؟/ عصـر 

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان

آگهی مزایده عمومی شماره 97-1
فروش یک دستگاه خودرو

زمان انتشار در سایت: 97/05/29 ساعت 12:00 /  مهلت دریافت اسناد مزایده: 97/06/17 ساعت 12:00
تاریخ بازدید: از تاریخ 97/05/30 تا تاریخ 97/06/17/ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 97/06/17 ساعت 14:00

زمان بازگشایی: 97/06/18 ساعت 09:00 صبح/  زمان اعالم برنده: 97/06/18
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت می باشـد و کلیه مراحـل فرآیند مزایده شـامل خرید و دریافت اسـناد 
مزایـده ) در صـورت وجـود هزینـه مربوطـه(، پرداخت تضمین شـرکت در مزایده)ودیعه(، ارسـال پیشـنهاد قیمت، بازگشـایی پـاکات، اعالم به 

برنـده، واریـز وجـه مزایـده و تحویل کاال در بسـتر سـامانه از ایـن طریق امکان پذیر می باشـد.
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3- عالقمنـدان بـه شـرکت در مزایـده مـی بایسـت جهـت ثبت نـام و دریافـت گواهـی الکترونیکی)توکـن( با شـماره های هـای ذیل تماس 
حاصـل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سامانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.

شـرکت شـهرکهای صنعتـی اسـتان کرمان در نظر دارد یک دسـتگاه پـژو 405 و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایـده را با بهره گیری 
از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شـماره مزایده 100971275000001 بصورت الکترونیکی به فروش برسـاند.

صفحه 5نوبت دوم

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

اصالحیـه 

بدینوسـیله شـماره شـبا ذکـر شـده در نوبـت اول آگهی تجدیـد مناقصه 
عمومـی یـک مرحلـه ای حمـل ونقـل وجابجایـی کاال ازمبـدا اسـتان 
کرمـان بـه سـایر نقاط کشـور ، شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی منطقه 

شـش اسـتان کرمـان چـاپ مـورخ 1397/6/4 اصـالح مـی گردد:
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در  مناقصه:

IR30-0100-0040-0105-8906-3768-34
IR25-0100-0040-0105-8904-0209-88 :هزینه خرید اسناد

امور قراردادهای شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش استان کرمان

ادعــای نماینــده مــردم ارومیــه بــا 
واکنــش دفتــر حســن روحانــی روبــرو 

شــد.
نــادر قاضی پــور روز گذشــته در تذکــری 
رییس جمهــور  آیــا   « کــه  گفــت 
می خواهــد فرمانــده کل قــوا باشــد؟ 
یــک بــار تجربــه بنی صــدر کافــی بــود، 
در هیــچ جــای دنیــا انتخــاب مقامــات 
مــردم  رأی  بــا  انتظامــی  و  نظامــی 
ــور  ــرد، چــرا رییس جمه صــورت نمی گی
ســخن از انتخــاب فرماندهــان نظامــی 
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  رأی  بــا 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد؟« او ب ــردم می کن م
قانــون اساســی نیروهــای مســلح را 
داده  قــرار  رهبــری  اختیــارات  جــزو 
اســت،گفت کــه تقاضــا می شــود در 
ــوص  ــن خص ــوا در ای ــران ق ــه س جلس

بــه رییس جمهــور تذکــرات الزم داده 
ــه  ــده ارومی ــای نماین ــن ادع ــود. ای ش
بــا واکنــش دفتــر حســن روحانــی 
ــر  ــن دفت ــه ای ــد. در اطالعی ــرو ش روب
ــارات یکــی از  آمــده کــه »در پــی اظه
ــس شــورای اســالمی  ــدگان مجل نماین
اساســی،  قانونــی  اخطــار  قالــب  در 
ــوت  ــن دع ــور ضم ــس جمه ــر ریی دفت
متــن  و  فیلــم  بازبینــی کامــل  بــه 
ســخنان رییــس جمهــور در مراســم 
تاکیــد کــرد:  دفاعــی،  صنعــت  روز 
تقابــل  و  جدایــی  القــای  هرگونــه 
میــان ارکان نظــام و بویــژه رییــس 
انقــالب  معظــم  رهبــر  و  جمهــوری 
و همچنیــن دولــت و نظــام، کمــک 
ــه دشــمنان  ــی و توطئ ــگ روان ــه جن ب

انقــالب اســالمی اســت.«

رد ادعای قاضی پور از سوی دولت
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سرپرســت وزارت کار گفتــه برابــر آمارهــا 
 36 شــهری  خانــوار  درآمــد  متوســط 
میلیــون تومــان در ســال و متوســط درآمــد 
خانــوار روســتایی 20 میلیــون تومــان اعــالم 

ــی  ــه عمیق ــد فاصل ــه نشــان می ده شــده ک
ــه  ــتاییان ب ــرت روس ــده و مهاج ــاد ش ایج
شــهرها را بــه دنبــال داشــته اســت. بــه 
ــنی  ــیروان محس ــن، انوش ــزارش خبرآنالی گ

رییــس  تاکیــد  کــرده  اضافــه  بندپــی 
ــتغال  ــهیالت اش ــه تس ــود ک ــن ب ــور ای جمه
روســتایی به طــور دقیــق رصــد شــود تــا بــه 
ــود،  ــر نش ــدار منج ــی و ناپای ــتغال موقت اش
ناموفــق  تجربــه  گذشــته  در  مــا  چــون 
ــه  ــازده را داشــتیم ک ــای زودب طــرح بنگاه ه
بایــد از آن درس بگیریــم. هنــوز شــکاف 
ــد خانوارهــای شــهری و  ــن درآم ــادی بی زی

روســتایی وجــود دارد.

فاصله معنادار درآمد خانوارهای 
روستایی با شهری

ضرب شست مجلس به روحانی
نمایندگان با برکناری وزیر اقتصاد دو روز پیش از حضور رییس جمهور 

در مجلس نشان دادند روحانی فردا روز سختی در پیش دارد

کرباسیان دومین وزیر دولت دوازدهم بود که از سوی مجلس برکنار شد

حســن روحانــی در شــرایطی فــردا 
ســوال  پنــج  بــه  پاســخ  بــرای 
مجلــس  در  نماینــدگان  اقتصــادی 
روز   20 در  کــه  می شــود  حاضــر 
ــت او از  ــه دول ــر کابین گذشــته دو وزی
شــده اند. برکنــار  مجلــس  ســوی 

موافــق،  رای   127 بــا  گذشــته  روز 
121 رای مخالــف و دو رای ممتنــع، 
ــر  اســتیضاح مســعود کرباســیان، وزی
اقتصــاد دولــت دوازدهــم رای آورد. 
18 روز پیــش از ایــن هــم نماینــدگان 
ــر کار  ــی، وزی ــی ربیع ــاری عل ــه برکن ب
ــت  ــاق هف ــن اتف ــد. ای رای داده بودن
اعــالم وصــول ســوال  از  روز پــس 
داد. رخ  روحانــی  از  نماینــدگان 

اســتیضاح دو وزیــر در فاصلــه زمانــی 
رییــس  از  ســوال  وصــول  اعــالم 
شــده  تعییــن  زمــان  تــا  جمهــور 
بــرای حضــور روحانــی در مجلــس 
چــه پیامــی دارد؟ آیــا او می توانــد 
پاســخ های خــود  بــا  را  نماینــدگان 

ــد؟  ــع کن قان

سه شنبه سخت در انتظار 
روحانی

وزیــر اقتصــاد در حالــی اســتیضاح 
دو  از  دیــروز  صبــح  کــه  شــد 
فراکســیون امیــد و والیــی خبــر رســید 
کــه بــا اســتیضاح کرباســیان مخالــف 
ایــن حــال در جمــع  بــا  هســتند. 
ــده  ــاح دی ــر دو جن ــان او، از ه مخالف
شــدند. نعمــت احمــدی، تحلیل گــر 
مســائل سیاســی ایــن اتفــاق را یــک 
پیــام مشــخص بــرای رییــس جمهــور 
ــردا روز  ــت ف ــد اس ــد. او معتق می دان

بســیار ســختی بــرای روحانــی خواهــد 
ــد  ــا« می گوی ــام م ــه »پی ــود. وی ب ب
جلســه  در  داده  رخ  اتفاقــات  کــه 
ــان داد  ــاد نش ــر اقتص ــتیضاح وزی اس
ــه  ــرده. ب ــل نک ــی عم ــس جناح مجل
امیــد  فراکســیون  از  مثــال  عنــوان 
ــارات  ــن اظه ــی تندتری ــاس حضرت الی
بــه  بــا کرباســیان  مخالفــت  در  را 
ــعود  ــر مس ــوی دیگ ــان آورد و از س زب
پزشــکیان از  او حمایــت کــرد. در ایــن 
ــخت تر  ــی س ــرای روحان ــرایط کار ب ش
حاضــر  حــال  در  چــرا کــه  اســت 
انســجام  مجلــس  در  او  حامیــان 
ندارنــد.  احمــدی اســتیضاح وزیــر 
اقتصــاد را ضــرب شســت مجلــس بــه 
ــد  ــه می کن ــد و اضاف ــی می دان روحان
رییــس  از  ســوال  محورهــای  کــه 
ــدف  ــی را ه ــان برنامه های ــور هم جمه
گرفتــه کــه دیــروز کرباســیان از آن هــا 

دفــاع کــرد. بدیــن ترتیــب انتظــار 
مــی رود کســانی کــه بــه برکنــاری 
ــخ های  ــد، از پاس ــیان رای دادن کرباس
روحانــی هــم قانــع نشــوند. مگــر 
ــاق خاصــی  ــن دو روز اتف ــه در ای اینک
ــزه  ــور معج ــس جمه ــد و ریی رخ ده
ایــن کــه  بــه  پاســخ  در  او  کنــد. 
بســیاری از نماینــدگان حامــی روحانی 
ــق  ــن حقای ــان گفت ــات خواه در انتخاب
ــتند،  ــوی او هس ــت پرده ها از س و پش
ــرف  ــردا ح ــد او ف ــی می کنی پیش بین
وقتــی  بزنــد، گفــت کــه   تــازه ای 
از دو  بــرای دفــاع  رییــس جمهــور 
ــادی  ــم اقتص ــران تی ــه رهب ــری ک وزی
ــن  ــود، بدی ــر نمی ش ــتند حاض او هس
معنــی اســت کــه خــود او هــم از 
تیــم اقتصــادی اش راضــی نیســت. 
ــود  ــوان امیــدوار ب پــس چنــدان نمی ت

ــد. ــازه ای بزن ــرف ت ــی ح روحان

وزرا چوب روحانی را خوردند
نماینــده  ســلیمانی،  منصــور 
هــم  ششــم  مجلــس  اصالح طلــب 
معتقــد اســت اتفاقــات رخ داده در 20 
روز گذشــته خط ونشــان نماینــدگان 
ــه  ــوده اســت. وی ب ــی ب ــرای روحان ب

ــس  ــه ریی ــد ک ــا« می گوی ــام م »پی
جمهــور در یــک ســال گذشــته خــوب 
عمــل نکــرده. او بــه هیچکــدام از 
وعده هایــی کــه داده پایبنــد نبــوده 
حتــی  دلیــل  همیــن  بــه  اســت، 
اصالح طلبــان هــم در مجلــس از او 
حمایــت نمی کننــد. وی  بــا اشــاره 
ــی  ــاس حضرت ــد الی ــارات تن ــه اظه ب
ــه  ــود ک ــن ب ــش ای ــت »حق ــه گف ک
ــور اســتیضاح می شــد«  رییــس  جمه
ــری  ــی تی ــارات حضرت ــه اظه ــت ک گف
ــه  ــان ب ــوی اصالح طلب ــه از س ــود ک ب
ــن  ــد. ای ــاب ش ــی پرت ــوی روحان س
اصالح طلبــان  دیگــر  کــه  یعنــی 
هــم دســت کم در مجلــس پشــت 
ــم  ــان ه ــتند. اصولگرای ــی نیس روحان
کــه از همــان ابتــدا در مقابــل روحانی 
ــس  ــردا ریی ــب ف ــن ترتی ــد. بدی بودن
قانــع  بــرای  ســختی  کار  جمهــور 
ســلیمانی  دارد.  نماینــدگان  کــردن 
ــت  ــد اس ــدی معتق ــد احم ــم مانن ه
فــردا در مجلــس حــرف  روحانــی 
و  مــردم  نــه  و  نمی زنــد  تــازه ای 
نــه نماینــدگان از اظهــارات او قانــع 

. ند نمی شــو

حقش بود رییس جمهور استیضاح می شد
ــردم  ــب م ــالح طل ــده اص ــی، نماین ــاس حضرت الی
ــه  ــا را در جلس ــن انتقاده ــس تندتری ــران در مجل ته
ــت  ــان آورد. او گف ــه زب ــاد ب ــر اقتص ــتیضاح وزی اس
ــردم  ــا م ــم، ب ــردم مواجهی ــا م ــا ب ــروز م ــه ام ک
ــود شــدند و پوستشــان کنــده  اقشــار پاییــن کــه ناب
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــد. او ب ــن رفتن ــد و از بی ش
ــه  ــت ک ــور گف ــردم در کش ــب م ــادی نامناس اقتص
ــا  ــت. وی ب ــرده اس ــاره ک ــت را بیچ ــن مل ــورم ای ت
بیــان اینکــه روحانــی لحظــه بــه لحظــه عقــب 
ــه  ــت، اضاف ــت نشس ــن مل ــر ای ــأس ب ــت و ی نشس
ــور و  ــس  جمه ــه ریی ــود ک ــن ب ــش ای ــه حق ــرد ک ک
جهانگیــری و نیلــی و نهاوندیــان و نوبخــت و ســیف 
ــه  ــتمان ب ــط دس ــا فق ــا م ــدند، ام ــتیضاح می ش اس

ــید. ــاد رس ــر اقتص وزی

سرپرســت وزارت کار گفتــه اگــر زمینــه اشــتغال 
در روســتاها را فراهــم کنیــم، حاشیه نشــینی 
ــمت  ــه س ــع ب ــردن مناب ــد و ب ــش می یاب کاه
ــتغال  ــد اش ــه تولی ــر ب ــتایی منج ــتغال روس اش
طــرح  اطالعــات  تــا  درصددیــم  می شــود. 
ــتخراج  ــتان را اس ــر اس ــتایی در ه ــتغال روس اش
ــار نماینــدگان آن اســتان قــرار  کنیــم و در اختی

ــم. بدهی

آمادگی ایران برای کمک به جام جهانی 2022 قطرپیام خبر
حسن روحانی در گفت وگوی تلفنی با امیر قطر گفت که شرکتهای ایرانی برای صدور 
خدمات فنی و مهندسی بویژه مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی قطر برای 
مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2022  میالدی، کامال آمادگی دارند.
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اتــاق  رییــس 
ایــران  بازرگانــی 
کــه  اســت  معتقــد 
برخــورد  بــا  همــه 
ــا محتکــران موافــق هســتند و اتــاق  جــدی ب
ــد  ــز از آن اســتقبال می کن ــران نی ــی ای بازرگان
امــا ایــن فرآینــد بایــد بــه دور از فضــای 
بــرای  و مشــکلی  بگیــرد  امنیتــی شــکل 
بازاریــان بــه وجــود نیــاورد. غالمحســین 
ــه  ــه ایســنا گفت ــن خصــوص ب شــافعی در ای
ایــن شــیوه کــه فضــا را امنیتــی کنیــم، 
درســت نیســت. امــا بایــد بــا احتــکار شــدیدا 
ــه اشــد مجــازات  ــارزه کــرد و متخلــف را ب مب
رســاند. امــا در ایــن میــان بنکــداران ســالمی 
کــه کار می کننــد نبایــد آســیب ببیننــد و 

ــه  ــوزند. او اضاف ــم بس ــار ه ــک کن ــر و خش ت
ــه  ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــه ب ــه البت ــرده ک ک
بــا مبــارزه بــا احتــکار و برخــورد بــا متخلفــان 
مخالفیــم، بلکــه منظــور ایــن اســت کــه 
ــدگان  ــود و تولیدکنن ــی ش ــا امنیت ــد فض نبای
و بازاریــان واقعــی در ایــن میــان متضــرر 
ــا  ــه برخــورد ب ــی ک ــر جای ــه در ه شــوند. البت
محتکــران را ببینیــم ایســتاده بــرای مســووالن 
ــم. ــم و از آن اســتقبال می کنی دســت می زنی
در دو هفتــه گذشــته بــا اجــرای طــرح برخــورد 
بــا محتکــران کاال، انبارهــای بســیاری بــه 
عنــوان احتــکار پلمــپ شــد. ایــن اتفــاق 
از ضربــه  نگرانی هــا  برخــی  شــده  باعــث 
خــوردن بازاریانــی کــه ســالم کار می کننــد بــه 

ــد. ــود آی وج

با محتکران برخورد کنید 
اما به بازاری ها صدمه نزنید

اقتصاد

زنگ خطر کاهش 
سرمایه گذاری در تولید

در شش سال گذشته 
واردات کاالهای مصرفی 

رشد کرده است
ــد واردات کاالهــا در شــش ســال گذشــته  رون
حکایــت از کاهــش تمایــل بــه ســرمایه گذاری 

در بخــش تولیــد دارد.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گزارشــی بــه 
لــزوم مدیریــت واردات کاالهــای مصرفــی برای 
گــذر از بحــران و تحریم هــا پرداختــه  اســت. 
ــزارش، در ســال 90 ســهم  ــن گ ــر اســاس ای ب
واردات کاالهــای ســرمایه ای کــه مســتقيمًا 
بــرای توليــد كاالهــا يــا خدمــات بــه كار گرفتــه 
می شــوند و ايجــاد ارزش افــزوده می كننــد 
)مثــل ماشــین آالت خــط تولیــد(، 17 درصــد، 
ســهم واردات کاالهــای واســطه ای کــه تغييــر 
شــكل می يابنــد يــا مصــرف می شــوند )مثــل 
ــای  ــهم کااله ــد و  س ــه(، 70 درص ــواد اولی م
ــه دســت  ــور مســتقیم ب ــه ط ــه ب ــی ک مصرف
مصرف کننــده می رســند، 13 درصــد بــوده. 
ســهم ایــن ســه بخــش در ســال 96 بــه 
ترتیــب بــه 15.4، 5۸ و 1۸ درصــد رســیده. )در 
ایــن ســال ۸.07 درصــد کاالهــا در هیچکــدام 
ــن  ــدی نشــدند.( ای ــاال طبقه بن از ســه گــروه ب
ارقــام نشــان می دهــد ســهم واردات کاالهــای 
در  و  واســطه ای کــم شــده  و  ســرمایه ای 
ــی  ــای مصرف ــهم واردات کااله ــه س ــوض ب ع
اضافــه شــده. ایــن رونــد زنــگ خطــر کاهــش 
ــد  ــش تولی ــرمایه گذاری در بخ ــه س ــل ب تمای
ــش  ــه افزای ــی ک ــدا درآورده. در حال ــه ص را ب
ــت  ــش می توانس ــن بخ ــرمایه گذاری در ای س
ــرای  ــدی ب ــازوی قدرتمن ــا ب در دوران تحریم ه
عبــور از بحــران باشــد. از ســوی دیگر براســاس 
آمارهــای واردات مربــوط بــه شــش ســال 
گذشــته می بینیــم که بیشــترین ســهم واردات 
کشــور مربــوط بــه کاالهــای واســطه ای اســت. 
بــه اعتقــاد کارشناســان مرکــز پژوهش هــا، 
ســهم بــاالی واردات ایــن کاالهــا نشــان از 
ــواد  ــن م ــه تامی ــی ب ــع داخل ــتگی صنای وابس
اولیــه از خــارج کشــور اســت کــه در دوران 
تحریم هــا نقطــه ضعــف محســوب می شــود.
واردات  اولویــت  تغییــر  گــزارش  ایــن  در 
کاال و تامیــن کاالهــای اساســی در داخــل، 
ــرای ارتقــای ســهم توليــد در  ســرمايه گذاری ب
داخــل،  خریــد تضمینی محصوالت کشــاورزی 
ــر  ــه تغیی ــاورزان ب ــت کش ــرای رغب ــی ب اساس
ــای  ــن ارز واردات کااله ــت و تامی ــوی کش الگ
اساســی از ســوی دولــت بــرای مدیریــت 
واردات کاالهــای مصرفــی بــه دولــت پیشــنهاد 

ــت. ــده اس ش

اقتصاد

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

واکنش هــا بــه تجمــع 
در  طــالب  از  جمعــی 
قــم  فیضیــه  مدرســه 
دارد. ادامــه  همچنــان 
ــا  ــذی ب ــران کاغ ــی از حاض ــع یک ــن تجم در ای
ــتخر  ــعارت اس ــره ش ــه مذاک ــن »ای ک ــن مت ای
ــه از  ــت ک ــت داش ــارت«  در دس ــرح در انتظ ف
ســوی برخــی تهدیــد روحانــی تعبیــر شــد. 
ــت هللا هاشــمی  ــرگ آی ــه م ــن شــعار ب اشــاره ای
رفســنجانی در اســتخر بــود. در همیــن حــال 
مداحــان  از  یکــی  هــم  گذشــته  چهارشــنبه 
ــی را  ــن روحان ــی حس ــور تلویح ــه ط ــروف ب مع

ــرد. ــد ک تهدی

جنیــدی،  لعیــا  گذشــته  روز  رابطــه  ایــن  در 
ــه از  ــت ک ــور گف ــس جمه ــی ریی ــاون حقوق مع
ــه  ــور ب ــه رییــس  جمه ــر ب ــدگان اخی ــن کنن توهی
دلیــل جــرم مشــهود، شــکایت شــده اســت. 
ــدن  ــزل ش ــل متزل ــه دلی ــه ب ــنا گفت ــه ایس او ب
از  جلوگیــری  و  عمومــی  امنیــت  احســاس 
مایــوس شــدن مــردم و محــرز بــودن جــرم 
مشــهود از هتــاکان بــه رییــس جمهــور شــکایت 

خواهیــم کــرد.
ســخنگوی  اژه ای،  محســنی  حــال  همیــن  در 
قــوه قضاییــه گفتــه اتفاقــی در روزهــای گذشــته 
و  مطالبــی گفتــه  آنجــا  در  و  افتــاد  قــم  در 
ــد  ــته ش ــعاری نوش ــد و  ش ــعارهایی داده ش ش

ایــن حــرف محکــوم و رد شــد و قــوه  کــه 
ــرار  ــتور ق ــوع را در دس ــن موض ــم ای ــه ه قضایی
پرونــده  ویــژه روحانیــت  داد و در دادســرای 
تشــکیل شــد و دنبــال موضــوع اســت و سیســتم 

اطالعاتــی هــم قضیــه را دنبــال می کنــد. 
ــری، نایــب رییــس مجلــس شــورای  ــی مطه عل
مــداح  اظهــارات  خصــوص  در  هــم  اســالمی 
معــروف گفــت کــه »متهــم کــردن رییس جمهــور 
ــام  ــام  و انج ــق برج ــر تواف ــه خاط ــت ب ــه خیان ب
مذاکــره خــود می توانــد مصــداق خیانــت باشــد، 
ــا  ــردم خصوص ــب دادن م ــی فری ــه نوع ــرا ک چ
جوانــان پاکــدل و مومــن اســت. چگونــه ممکــن 
ــا  ــه ب ــام  را ک ــه برج ــی ب ــرات منته ــت مذاک اس
ــام  ــاز و انج ــالب آغ ــر انق ــارت رهب ــکار و نظ ابت
بــرای  توجهــی  قابــل  دســتاوردهای  و  شــد 
کشــور داشــت و البتــه بــه خاطــر جنــگ قدرتــی 
ــتی  ــه درس ــب آن ب ــت از مواه ــود داش ــه وج ک
اســتفاده نشــد، ایــن مذاکــرات را خیانــت و 

ــم؟« ــن بنامی ــت را خائ ــب مل منتخ

سیاست

ادامه واکنش ها به تهدید روحانی
معاون حقوقی رییس جمهور: شکایت کردیم

سخنگوی قوه قضاییه: دادگاه ویژه روحانیت تشکیل می شود
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزارش

ــت:  ــال زیســت محیطــی گف ــک فع ی
ــت  ــد کمپوس ــه تولی ــدازی کارخان راه ان
بــدون رویکــرد اجتماعــی و طــرح 
پــروژه ای  مبــدا،  از  زبالــه  تفکیــک 
علیرضــا  اســت،  خــورده  شکســت 
ــزرگ  ــه ب ــرد: نمون ــار ک ــکار اظه فالحت
تــر از مجموعــه ســایت زبالــه تنکابــن 
دارد  وجــود  بهشــهر  شهرســتان  در 
ــرد نامناســب در  ــل عملک ــه دلی ــا ب ام

تفکیــک زبالــه کمپوســت تولیــدی 
ــک  ــل مصــرف اســت. در تفکی غیرقاب
ــکال  ــا تکنی ــی ی ــرد فن ــه دو رویک زبال
و اجتماعــی وجــود دارد کــه پرداختــن 
ــا راه حــل  ــی تنه ــه مباحــث اجتماع ب
ــور  ــه در کش ــران زبال ــع بح ــی رف اصل
اســت. وی در مــورد رویکــرد فنــی 
و تکنیــکال گفــت: امحــا، تولیــد و 
ــتگاه های  ــط دس ــه توس ــت زبال بازیاف

زبالــه ســوز و دســتگاه هــای پــردازش، 
ترنرهــا  و  ســرند کمپوســت ســیار 
رویکــرد  بــه  اســت کــه  مراحلــی 
مربــوط  زبالــه  بحــث  در  تکنیــکال 
این کــه  بیــان  بــا  اســت.فالحتکار 
تفکیــک زبالــه تولیــدی از خانــه و 
ــان  ــاس و بنی ــا، اس ــط خانواده ه توس
ــردم در  ــد م ــوده و بای ــرد ب ــن رویک ای
ــروژه  ــرای پ ــف اول اج ــانی و ص پیش
ــادآور  ــد، ی ــرار گیرن ــه ق ــک زبال تفکی
از 195 روســتا و 206  بیــش  شــد: 
تفکیــک  آمــوزش  تحــت  مدرســه 
ــف  ــا توق ــا ب ــت، ام ــرار گرف ــه ق زبال
ــر  ــه زی ــان ب ــون راندم ــد اکن ــن رون ای
20 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت.

رییس اداره محیط زیسـت شـهر تهران از تعطیلی دو مرکز 
درمانی در سـال گذشـته بدلیل عدم مدیریت پسـماند خبر 
داد و گفـت: بـه طـور معمـول در هر پایش سـازمان محیط 
زیسـت از بیمارسـتان ها حـدود 30 الـی 40 درصـد از مراکز 
درمانی در خصوص مدیریت پسماندهای بیمارستانی دارای 
مشـکل هسـتند. آنطور که ایلنا می نویسـد محمدحسـین 
بازگیـر )رییـس اداره محیـط زیسـت شـهر تهران(  بـا بیان 
اینکـه پسـماندهای بیمارسـتانی بـه چهـار بخش تقسـیم 
می شـوند، گفـت: براسـاس قانـون مدیریـت پسـماند یک 
مرکـز درمانـی وظیفـه دارد، پسـماندهای تولیـد شـده را 
تفکیـک و در بسـته بندی های جداگانـه بـا رنگ بندی هـای 
مختلـف نگهـداری و لیبل گـذاری کنـد.وی بـا بیـان اینکـه 
شـهرداری تهـران و سـازمان پسـماند شـهرداری بایـد یـک 
نـاوگان جداگانـه در خصوص پسـماندهای بیمارسـتانی در 
نظـر بگیرنـد، ادامـه داد: براسـاس مقـررات مراکـز درمانـی 
بایـد پسـماندهای شـبه خانگی را در پالسـتیک های سـیاه 
رنگ قرارداده و پیمانکاران نیز موظف هسـتند پسـماندهای 
شـبه خانگی را از سـایر پسـماندهای شـهری جدا کننـد، در 

صورتـی کـه این پسـماندها بـا دیگر پسـماندهای شـهری 
مخلوط شـوند، پسـماندهای شـهری هم دیگر عادی نبوده 
و ایـن پسـماندها نیـز بایـد بی خطـر شـوند. رییـس اداره 
محیط زیسـت شـهر تهران خاطرنشـان کرد: دو گروه دیگر 
پسماندهای بیمارستانی پسماندهای عفونی و پسماندهای 
در  بایـد  نیـز   پسـماندها  ایـن  هسـتند.  برنـده  و  تیـز 
بسـته بندی هایی بـا رنگ بندی متفـاوت جمع آوری شـوند. 
در حقیقـت بایـد پسـماندهای عفونـی در پالسـتیک های 
زرد رنـگ و پسـماندهای تیـز و برنـده در جعبه های محکم 
بسـته بندی شـده و در محـل بیمارسـتان مراحـل امحـاء و 

بی خطرسـازی روی آنهـا انجـام شـود.
بازگیـر بـا بیـان اینکه در همه بیمارسـتان ها بـه طور معمول 
بـرای  کـرد:  تصریـح  دارد،  وجـود  امحـاء  دسـتگاه های 
انتقـال ایـن پسـماندها بـه سـایت آرادکـوه نیز بایـد ناوگان 
جداگانـه ای اختصـاص پیـدا کنـد تـا ایـن پسـماندها وارد 
پسـماندهای شـهری نشـود. در سـایت آرادکـوه نیـز بایـد 
یک سـلول جداگانه برای پسـماندهای بیمارسـتانی در نظر 

گرفتـه و ایـن پسـماندها بـه آنجـا منتقل شـود.
وی در خصـوص چهارمیـن نـوع پسـماندهای بیمارسـتانی 
بیمارسـتانی  پسـماندهای  دیگـر  نـوع  شـد:  یـادآور  نیـز 
پسـماندهای دارویی و شیمیایی هسـتند و این پسماندها 
بایـد از بیمارسـتان به پیمانـکاری که صالحیـت آن از طرف 

سـازمان محیط زیست تایید شـده، تحویل و در یک سایت 
تخصصـی امحـا شـود. در حـال حاضـر 6 الـی7 سـایت 
تخصصـی در ایـن زمینـه امحـاء پسـماندهای شـیمیایی 
پزشـکی در کشـور وجـود نـدارد و اسـتان های اصفهـان، 
مرکـزی، قزویـن، البـرز و سـمنان مجهـز بـه ایـن سـایت 
هسـتند، اما متاسـفانه در تهران چنین مرکزی وجود ندارد.

رییـس اداره محیـط زیسـت شـهر تهـران با تاکیـد براینکه 
ناظـر اولیـه بـرای مراقبـت از عملکـرد مدیریـت پسـماند 
بیمارسـتانی وزارت بهداشـت و دانشـگاه های علوم پزشـکی 
اسـت، تصریـح کـرد: متاسـفانه در ایـن زمینـه خال هـای 
بسـیاری وجـود دارد و مـا بـه عنـوان ناظـر عالـی باید همه 
بیمارسـتان ها را بـه صورت جداگانه بررسـی کنیم. همانطور 
کـه گفتم در خصوص جمع آوری پسـماندهای بیمارسـتانی 
مشـکالت بسـیاری وجـود دارد در بسـیاری از مواقـع ایـن 
پسـماندها با هم مخلوط شـده و به خوبی امحا نمی شـوند.

تولید کمپوست از زباله 

شکست خورده است؟

یکه تازی قوچ ارمنی در 

پارک ملی دریاچه ارومیه

رییــس اداره پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه گفــت: پیــش بینــی مــی شــود 
ــه   ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل ــر پ ــی  در جزای ــش ارمن ــوچ و می ــداد ق تع
نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یابــد. بهــزاد شــیرپنجه افــزود: بــارش 
بــاران و پوشــش مطلــوب گیاهــی و آبشــخورهای مناســب موجــب شــده 
تــا شــرایط مطلــوب بــرای زاد آوری قــوچ و میــش اصیــل ارمنــی در جزایــر 
پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه مهیــا شــود. آنطــور کــه ایســنا می نویســد  وی 
گفــت: پیــش بینــی مــی شــود بــا توجه بــه ویژگــی قــوچ و میــش در چند 
قلــو زایــی تعــداد آن نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش یابــد کــه نتایــح 
ــان امســال مشــخص خواهــد شد.شــیرپنجه  زاد آوری  در سرشــماری آب
افــزود: همــه ســاله در اواســط فصــل بهــار، بــره آوری میــش هــای ارمنــی 
در ســطح جزایــر پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه بــه ویــژه جزیــره کبــودان کــه 
زیســتگاه اصلــی ایــن گونــه در پــارک ملــی اســت، آغــاز مــی شــود. رییس 
ــی در  ــش ارمن ــوچ و می ــه داد: ق ــه ادام ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل اداره پ
ســایر جزایــر دریاچــه ارومیــه از جملــه اســپیر، اشــک و بــه صــورت فصلی 
ــره  ــی آن در جزی ــتگاه اصل ــا زیس ــد ام ــی کنن ــت م ــره آرزو زیس در جزی
کبــودان اســت و دلیــل آن وجــود پوشــش گیاهــی مناســب و منابــع آبــی 
خــوب آن اســت. شــیرپنجه گفــت: ســال گذشــته یکهــزار و 200 راس قــوچ 
و میــش ارمنــی در پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه شــمارش شــد و در آبــان 
نیــز شــماری انجــام خواهــد شــد. وی افــزود:  قــوچ و میــش ارمنــی همان 
گوســفند وحشــی اســت، ایــن نــوع گوســفند بــا چندیــن نــژاد متفــاوت از 
جملــه )قــوچ اصفهــان، قــوچ لرســتان و قــوچ عریــان حوالــی مشــهد( در 

ــد. ــران زیســت می کن ای

رییس اداره محیط زیست شهر تهران:

مدیریت نادرست پسماند 
پزشکی در تهران

رییـس اداره محیط زیسـت شـهر تهران با 
بیان اینکه نگهداری و امحاء پسـماندهای 
بیمارسـتانی باید روزانه انجام شـود، خاطرنشان 
کـرد: مـا بـه طـور مسـتمر بـه مراکـز درمانـی 
مراجعـه می کنیـم و در هـر جایـی کـه اشـکالی 
در  و  اخطـار می دهیـم  باشـد،  داشـته  وجـود 
صـورت نیـاز بـه مراجـع قضایـی نیـز معرفـی 
می کنیـم. مراجـع قضایی از این موضوع بسـیار 
حمایـت می کند، امـا پایش بیمارسـتان ها باید 

بـه صـورت مسـتمر انجام شـود.

بــا وجــود کاهــش شــدید جمعیــت زرافه هــا در دنیــا، تجــارت 
ــه  ــه داشــته و رو ب ــان ادام ــکا هم چن ــات در آمری ــن حیوان ای
ــت  ــد جمعی ــزارش می ده ــنا گ ــه ایس ــور ک ــت. انط ــد اس رش
زرافه هــا از ســال 1990 میــالدی کاهــش حــدود 40 درصــدی 
داشــته بــه طــوری کــه در حــال حاضــر تنهــا کمتــر از 100 هــزار 
راس زرافــه در دنیــا وجــود دارد و تعــداد زرافه هــا بــه نســبت 

فیل هــا در آفریقــا کمتــر شــده اســت. بــا ایــن وجــود تجــارت 
زرافــه در آمریــکا در حــال رشــد بــوده و یــک گــزارش از ســوی 
ــاالت متحــده نشــان می دهــد حــدود 40  انجمــن انســانی ای
هــزار قطعــه از اعضــای بــدن ایــن حیوانــات در دهــه گذشــته 
ــادل کشــتار 4000  ــا مع ــه تقریب ــده شــده ک ــاالت متح وارد ای

راس زرافــه اســت.

کاهش جمعیت زرافه ها و رشد تجارت این 

حیوانات در آمریکا

پیام زیست معاون سالمت دامپزشکی گلستان گفت: با توجه به مشاهده مواردی از بیماری در 
نقاطی از کشور، طرح پایش و مراقبت و نمونه برداری از طیور بومی در بازارچه های 

فروش پرندگان در خصوص بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان شروع 
شده است.

خبر

بهره برداری از مجتمع 
آبرسانی روستای سیمین 
در دومیــن روز از هفتــه دولت 
ــتای  ــانی روس ــع آبرس مجتم
ــه  ــار ب ســیمین شهرســتان به

ــید. ــرداری رس بهره ب
ــاری  ــا اعتب ــیمین  ب ــتای س ــانی روس ــع آبرس مجتم
ــان،  ــون توم ــارد و 200 میلی ــک میلی ــه ی ــک ب نزدی
ــه،  ــه منطق ــاژ ب ــط پمپ ــر خ ــداث 3.5 کیلومت ــا اح ب
ــعاب  ــب 500 انش ــات، نص ــمه و قن ــاماندهی چش س
ــرای  ــاه ب ــه چ ــتی و میل ــاه دس ــر چ ــی و حف خانگ
و   رســید  بهره بــرداری  بــه  شــرب  آب  تأمیــن 
نزدیــک بــه 540 خانــوار بــا جمعیــت 1700 نفــری را 
ــد. ــد می کن ــتی بهره من ــالم و بهداش ــرب س مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانیاز آب ش

شماره 30/ج/6-97م آگهی مناقصـه
نوبت اول

ــورت  ــه ص ــر را ب ــای زی ــروژه ه ــرای پ ــر دارد اج ــان در نظ ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
جداگانــه و بــه شــرح ذیــل از محــل اعتبــارات عمرانــی )اســناد خزانــه اســالمی( و از طریــق برگــزاری 
مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای )و بــر اســاس فهــارس بهــای ســال 97 بــه پیمانــکار واجــد شــرایط 
ــکاری کــه دارای گواهــی صالحیــت انجــام کار در رشــته  ــذا از کلیــه شــرکتهای پیمان واگــذار نمایــد. ل
ابنیــه و گواهــی صالحیــت ایمنــی اداره کار را دارا مــی باشــند دعــوت مــی شــود ضمــن ارائــه مجوزهای 
مزبــور تــا پایــان وقــت اداری 97/6/13 جهــت دریافــت اســنادمناقصه بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت 
واقــع در کرمــان  بلــوار 22بهمــن مراجعــه نماینــد. ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و 

فاضــالب بــه آدرس WWW.abfakerman.ir  موجــود مــی باشــد.

مبلغ ضمانت شرکت در مبلغ برآورد)ریال(شرح کارردیف
فرایند اجرای کار)ریال(

5/23۸/776/93۸262/000/000اجرای حصار مخازن شهرستان شهربابک1

3/029/739/13۸151/500/000اجرای حصار مخزن آب     رفسنجان2

2/99۸/115/046150/000/000اجرای حصار مخزن آب 26000 زرند3

2/869/283/932143/500/000اجرای حصار مخازن آب شهرهای تابعه زرند4

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: تا ساعت 14 مورخ 97/6/24
تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ردیف 1 ساعت 9 مورخ 97/6/25

تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ردیف 2 ساعت 9:30  مورخ 97/6/25
تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ردیف 3 ساعت 10 مورخ 97/6/25

تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب و ج ردیف 4 ساعت 10:30 مورخ 97/6/25

آگهی اصالحی 
هـای  آگهـی  در  کـه  امالکـی 
پیشـین به شـماره 1195 و 1207 
مـا شـماره 271  پیـام  روزنامـه 
 97/04/2 مـورخ  وطـن  روزنامـه کاغـذ   259 و 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع   97/04/16  –
اشـتباها آگهـی و برابر اختیـارات تفویضی هیات 
هـای نظـارت آگهـی هـای آنهـا تجدیـد و مهلـت 
اعتـراض بـر آنهـا از تاریـخ انتشـار بمـدت دومـاه 
میباشد.برابر رای شـماره 139660319079000571 
قانـون  موضـوع  اول  هیـات   96/09/12 مـورخ 
تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 

مالکانـه  تصرفـات  رودبارجنـوب  ملـک  ثبـت 
بالمعـرض آقـای حسـین سـنجری نـژاد فرزنـد 
رودبـار  از  بشـماره شناسـنامه 9 صـادره  قاسـم 
جنـوب در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 5۸3 
مترمربـع پـالک 1204 فرعـی از 1۸۸ اصلی قطعه 
سـه واقـع در رودبارجنـوب- بلوار شـهید پیکان-
کوچـه شـماره 3- بخـش 46 کرمـان خریـداری 
خـدادادی  ایراندخـت  خانـم  رسـمی  مالـک  از 
فاطمـه  و خانـم  مهیمـی  ،محمدمهـدی، مهسـا 

بیـگ مـرادی محـرز گردیـده اسـت.
در آگهـی هـای منتشـر شـده قبلـی مالک رسـمی 
عبدالحسـین مهیمـی اشـتباها درج گردیـده بود . 

م الـف 611

آگهی اصالحی 
هـای  آگهـی  در  کـه  امالکـی 
 1195 شـماره  بـه  پیشـین 
مـا  پیـام  روزنامـه   1207 و 
شـماره 271 و 259 روزنامـه کاغـذ وطـن مـورخ 
97/04/2 – 97/04/16 موضـوع قانـون تعییـن 
اختیـارات  برابـر  و  آگهـی  اشـتباها  تکلیـف 
تفویضـی هیـات هـای نظـارت آگهیـه ای آنهـا 
تاریـخ  از  آنهـا  بـر  اعتـراض  مهلـت  و  تجدیـد 
انتشـار بمـدت دومـاه میباشـد.برابر رای شـماره 
 96/09/19 مـورخ   139660319079000579
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  وضعیـت 

رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
رودبارجنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـرض آقای 
حسـین سـنجری نـژاد فرزنـد قاسـم بشـماره 
شناسـنامه 9 صـادره از رودبـار جنـوب در یـک 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت 102 مترمربـع پـالک 
1205 فرعـی از 1۸۸ اصلـی قطعـه سـه واقـع در 
رودبارجنـوب- بلـوار امـام - بخـش 46 کرمـان 
خریـداری از مالک رسـمی محمد مهدی، مهسـا 
مهیمـی و خانـم فاطمـه بیـگ مـرادی محـرز 

اسـت. گردیـده 
در آگهی های منتشر شده قبلی نوع ملک یکباب 
خانه و مالک رسمی عبدالحسین مهیمی اشتباها 

درج گردیده بود . م الف 610
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــان  ــت خراس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
رضــوی از اتمــام طــرح توجیهــی رودخانــه 
ــزود: طــرح  ــرداد و اف حفاظــت شــده تجــن خب
ــد کمــک  ــه کــه مــی توان تفصیلــی ایــن رودخان

ــای  ــا و ارزش ه ــت ه ــظ قابلی ــر حف ــری ب موث
اکولوژیکــی منطقــه باشــد درحــال تکمیل اســت 
و تاپایــان ســال جــاری بــه اتمــام خواهد رســید. 
ــط  ــت محی ــری حفاظ ــه پیگی ــی ب ــورج همت ت

ارتقــاء ســطح  زیســت اســتان در موضــوع 
حفاظتــی مناطــق تحــت مدیریــت محیــط 
زیســت در فریمــان و ســرخس اشــاراتی داشــت 
و گفــت: درحــوزه محیــط زیســت طبیعــی 
ظرفیــت هــای متعــددی در حــوزه انتخابیــه مورد 
نظــر شناســایی شــده و بــه نظــر مــی رســد  بــه 
نتیجــه رســیدن برنامــه هــای پیــش بینی شــده 
درمدیریــت منطقــه ،رشــد اقتصــادی و اجتماعی 
را درحــوزه گردشــگری بــه دنبــال خواهــد داشــت.

اتمام طرح تفصیلی رودخانه

حفاظت شده تجن تاپایان امسال

معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در تولید 
پسته مقام دوم کشور را داریم، در گذشته 51۸ تن پسته در استان تولید می شد که در 
حال حاضر به 4۸ هزار تن رسیده است.

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان رضــوی 
ــه  ــی رودخان ــرح توجیه ــام ط ــه از اتم ــز درادام نی
حفاظــت شــده تجــن خبــرداد و افــزود: طــرح 
ــک  ــد کم ــی توان ــه م ــه ک ــن رودخان ــی ای تفصیل
موثــری بــر حفــظ قابلیــت هــا و ارزش هــای 
اکولوژیکــی منطقــه باشــد درحــال تکمیــل اســت و 
ــید. ــد رس ــام خواه ــه اتم ــاری ب ــال ج ــان س تاپای

خبر

پیام زیست

معمای مرگ در آتش جنگل های مریوان
»پیام ما« در گفت وگو با مسووالن به بررسی ابهامات مطرح شده در خصوص علت 

مرگ چهار فعال محیط زیست در آتش سوزی جنگل های مریوان پرداخته است

ماجرای مرگ 4 کشته جنگل های مریوان مبهم است

مــرگ  پیرامــون  بســیاری  گمانه هــای 
چهــار نفــر از فعالیــن محیــط زیســت 
در جریــان آتــش ســوزی جنگل هــای 
مریــوان مطــرح شــده اســت. خفگــی بــر 
ــر  ــا مــرگ ب ــر شــدت آتــش ســوزی ت اث
ــه  ــن، از جمل ــا می ــار ب ــه و انفج ــر گلول اث
شــائبه هایی اســت کــه در فضــای مجــازی 

بیــان می شــود.
بــه علــت اتفاقــات رخ داده در یکســال 
ــط  ــاالن محی ــرای برخــی از فع گذشــته ب
ســرعت  بــا  شــایعات  ایــن  زیســت، 

بیشــتری در حــال انتشــار اســت.
گفتــه می شــود کــه جان باختــگان اخیــر، 
ــای زیســت محیطی  ــر فعالیت ه ــه خاط ب

خــود، در میــان مــردم محلــی از محبوبیت 
زیــادی برخــوردار بوده انــد. بــه همیــن 
ــا  ــردم ب ــه، م ــن حادث ــس از ای ــل پ دلی
تجمــع و بــه دســت گرفتــن پالکاردهایــی 
»شــهید  چــون  نوشــته هایی  حــاوی 
نمی میــرد« و »کســانی کــه در قلــب مــردم 
جــای دارنــد نمی میرنــد«، عالقــه خــود را 
بــه ایــن جانباختــگان و ناراحتــی خــود را 

نســبت بــه ایــن ماجــرا بیــان کردنــد.

تناقض در شرح ماجرا
ظهــر روز شــنبه بــود کــه آتش ســوزی 
ــبب  ــوان س ــای مری ــترده  در جنگل ه گس
مــرگ دو نیــروی منابــع طبیعــی و دو نفــر 
ــال  ــه دنب ــد. ب ــت ش ــط زیس ــال محی فع
ــداد و  ــازمان ام ــس س ــاق، ریی ــن اتف ای
نجــات هــالل احمــر در گفت و گــو بــا 
شــبکه خبــر اعــالم کــرد: » منطقــه آلــوده 
ــی  ــوده و متاســفانه انفجارهای ــن ب ــه می ب

در منطقــه صــورت گرفتــه.« همیــن گفتــه 
ســبب شــد احتمــال مــرگ ایــن افــراد بــر 
اثــر انفجــار میــن قــوت بیشــتری بگیــرد. 
بــرای پیگیــری ایــن موضــوع بــا ســلیمی 
تمــاس برقــرار کردیــم امــا او ارتبــاط مــرگ 
ایــن افــراد بــا انفجــار میــن را تکذیــب کرد 
و گفــت: » مــن در گفت وگــوی تلفنــی 
نگفتــم کــه ایــن انفجارهــا علــت شــهادت 

ــوده اســت.«  ایــن افــراد ب
بــرای بررســی بیشــتر جنبه هــای موضــوع، 
ســراغ شــفیعی فرماندار کردســتان رفتیم. 
ــه را کال  ــن در منطق ــه می ــود هرگون او وج
ــت:  ــا« گف ــام م ــه »پی ــرده و ب ــب ک تکذی
»ایــن قســمت نــه منطقــه ای جنگــی و نه 
نقطــه صفــر مــرزی اســت، بلکــه در بیــن 
ــا  ــردم در آنج ــه م ــرار دارد ک ــتا ق دو روس
ــی  ــکل خاص ــد و مش ــاورزی می کنن کش

هــم بــرای تــردد ندارنــد.«
ــار  ــن چه ــرگ ای ــت م ــوص عل او در خص

ــه علــت  نفــر می گویــد: ایــن چهــار نفــر ب
دود حاصــل از آتــش ســوزی دچــار خفگی 
شــدند. در همــان لحظــات ابتدایــی آتــش 
احمــر،  هــالل  از  تیم هایــی  ســوزی، 
جمعیــت جوانــان، محیــط زیســت ، منابع 
طبیعــی، حــوزه بســیج مردمــی و غیــره به 
منطقــه اعــزام شــدند امــا از آنجایــی کــه 
ایــن چهــار نفــر ابتــدا وارد آتــش ســوزی 
ــودی  ــن در دره و گ ــرار گرفت ــا ق ــدند، ب ش

دچــار خفگــی شــدند.
بــه گفتــه شــفیعی، ایــن مطلــب هــم کــه 
ــازه  ــی اج ــک قانون ــه پزش ــداری ب فرمان
بازدیــد و بررســی جســد هــا را نداده اســت 
صحــت نــدارد، چراکــه ایــن جســدها دفن 
شــدند و همیــن نشــانه کــذب بــودن 
ــی  ــا زمان ــه ت ــت چراک ــوع اس ــن موض ای
کــه پزشــکی قانونــی بررســی های الزم 
را بــه عمــل نیــاورد اجــازه دفــن را صــادر 

نمی کنــد. 
ــا  ــی ب ــد: پزشــکی قانون شــفیعی می گوی
حضــور خانــواده هــا کار خــود را انجــام داده 

و مراســم دفــن هــم برگــزار شــد.

سوختگی یا متالشی شدن 
اندام ها

»شــریف باجــور« یکــی از کشــته شــدگان 
ایــن حادثــه اســت کــه در انجمــن »ســبز 
چیــای کردســتان« عضــو بــوده. بــه همین 
دلیــل ایســنا بــا عرفــان حســینی یکــی از 
ــن ســبز  ــات موســس انجم اعضــای هی

ــام  ــی را انج ــتان گفت وگوی ــای کردس چی
ــوص  ــن خص ــینی در ای ــت. حس داده اس
گفتــه اســت: »چــرا علت مــرگ ایــن افراد 
بایــد مبهــم باشــد، ســوال ایــن اســت کــه 
اگــر ایــن افــراد بــر اثــر ســوختگی جــان 
باخته انــد، چــرا برخــی از اندام هــای آن هــا 
متالشــی شــده اســت. ایــن ابهامــات در 
حالــی مطــرح می شــود کــه مقامــات 
اســتانی علــت مــرگ را ســوختگی شــدید 
ــر  ــالل احم ــات ه ــداد و نج ــس ام و ریی
کشــور هــم روز گذشــته در گفــت و گــوی 
زنــده بــا شــبکه خبــر، علت ایــن حادثــه را 

ــد.« ــالم می کن ــن اع انفجــار می
همچنیــن در حالیکــه فرمانــده یــگان 
حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
ــی  ــکی قانون ــد: پزش ــزداری می گوی آبخی
تاییــد کــرده اســت کــه فــوت چهــار نفــر از 
ــوان  اعضــای تیــم اطفــای حریــق در مری
بــر اثــر حریــق بــود و آثــاری غیــر از 
ســوختگی در بــدن آن هــا وجــود نداشــت. 
قانونــی  پزشــکی  مســووالن  از  یکــی 
کردســتان ضمــن تکذیــب ایــن صحبــت، 
بــه ایســنا اعــالم می کنــد کــه هنــوز علــت 
اصلــی جــان باختــگان مشــخص و اعــالم 

نشــده اســت.
ــای  ــه جنگل ه ــت دو روز از حادث ــا گذش ب
مریــوان، ایــن اظهــارات نــه تنهــا گــره ای از 
ایــن ماجــرا بــاز نکــرده بلکــه بــه ابهامــات 

ایــن داســتان افــزوده اســت.
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ــال حواشــی  ــه دنب ب
ــاره  ایجــاد شــده درب
صیــادی  فعالیــت 

کشتی های 
در  نگرانی هــا  و  عمــان  دریــای  در  چینــی 
ایــن  مــورد آســیب های زیســت محیطــی 
کار، مدیــرکل دفتــر زیســت بوم های دریایــی 
ــاره  ــا اش ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــای  ــدن گونه ه ــار ش ــال گرفت ــه احتم ــه اینک ب
ــان در  ــای عم ــراض دری ــر انق ــرض خط در مع
تورهــای صیــادی وجــود دارد بر ضــرورت تجهیز 
ــی  ــد ضمن ــای کاهــش صی ــه ابزاره شــناورها ب
تاکیــد کــرد. داوود میرشــکار بــه ایــن پرســش 
ــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در  کــه آی

ــی  ــناورهای چین ــادی ش ــت صی ــان فعالی جری
ــخ  ــت، پاس ــته اس ــرار داش ــان ق ــای عم در دری
منفــی داد و اظهــار کــرد: طبــق قانــون حفاظت و 
بهره بــرداری از آبزیــان، ســازمان شــیالت ارزیابی 
ــه  ــزی را انجــام می دهــد و نســبت ب ــر آب ذخای
برداشــت پایــدار آبزیــان اقــدام می کنــد بنابرایــن 
ــان  ــای عم ــی در دری ــتی های چین ــور کش حض
بایــد توســط ســازمان شــیالت و ســازمان بنــادر 
و دریانــوردی کنتــرل و رصــد شــود. وی در 
ــادی  ــی صی ــت محیط ــیب های زیس ــورد آس م
ــای  ــر دری ــی در عمــق 200 مت کشــتی های چین
ــرات  ــانی تاثی ــت انس ــر فعالی ــت: ه ــان گف عم
نامطلــوب خــود را بــر محیــط زیســت کــره زمین 

می گــذارد.

واکنش سازمان محیط زیست به ماجرای 
ماهیگیری چینی ها

خبر

جنگ محیط زیست علیه 
ایران آغاز شده است

مشــاور ســابق ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت معتقــد اســت جنــگ محیــط زیســتی 
ــت  ــا محوری ــایه و ب ــورهای همس ــط کش توس
ــه  ــد علی کشــورهایی کــه در منطقــه نفــوذ دارن
ــری  ــرای جلوگی ــت و ب ــده اس ــاز ش ــران آغ ای
از گســترش دامنــه ایــن جنــگ نیــاز بــه 
تشــکیالت دیپلماســی جداگانــه اســت. آنطــور 
ــح  ــد صب ــزارش می ده ــا گ ــزاری برن ــه خبرگ ک
روز )4 شــهریور( حســن روحانــی، رییــس 
جمهــوری ایــران، محمــد جــواد ظریــف، وزیــر 
امــور خارجــه را مســوول پیگیــری آتش ســوزی 
پــر بحــث و حدیــث هورالعظیــم کــرد تــا بعــد 
از اینکــه نیروهــای امــدادی نتوانســتند آتــش 
را خامــوش کننــد اینبــار رییــس دســتگاه 
دیپلماســی دولــت ایــران قــدم جلــو بگــذارد تــا 
ــرای خاموشــی ایــن  ــد راه حلــی ب شــاید بتوان
ــی و ورود  ــن واکنــش روحان ــد . ای آتــش بیاب
ــه موضــوع آتش ســوزی هورالعظیــم  ظریــف ب
ــگ در  ــکل جن ــر ش ــه دیگ ــد ک ــان می ده نش
جهــان و منطقــه تغییــر کــرده اســت و دیگــر 
انــگار نیــازی بــه تــوپ و موشــک های ُدور 
ُبــرد نیســت و حــاال روش تئوریســین های 
جنــگ  در جهــان تغییــر کــرده اســت و بــدون 
اینکــه تیــری شــلیک کننــد و جامعــه جهانــی را 
نســبت بــه خــود بتازاننــد کافــی اســت ســدی 
ــد ، کافــی  ــی آب بمانن بســته شــود و مــردم ب
اســت آتشــی روشــن شــود و مردم بــرای گریز 
از دود کــوچ کننــد ،کافــی اســت مــواد نفتــی و 
ــه شــود  ــا ریخت ــزات ســنگین در آب دریاه فل
و اکوسیســتم را نابــود و هــزاران نفــر را بیمــار و 
گرســنه کننــد. اگــر کمــی اخبــار ایــن روزهــا را 
مــرور کنیــد می بینیــد کــه کشــور وســیع ایــران 
از هــر ســو بــا انــواع ایــن مــوارد کــه گفتــه شــد 
ــوان آن را جنــگ نویــن  درگیــر اســت کــه می ت
جهانــی نامیــد، جنگــی کــه باعــث شــده اســت 
ســاکنان مناطقــی کــه بــرای حفــظ آن ۸ ســال 
ــم، چــاره ای جــز کــوچ نداشــته  مقاومــت کردی
تاکیــد کــرد:  علی پــور  صدرالدیــن  باشــند! 
ــاز  ــه آغ ــتی در خاورمیان ــط زیس ــگ محی »جن
شــده اســت.« شــائبه آن هــم وجــود دارد کــه 
مســووالن کشــور عــراق بــرای خامــوش کــردن 
آتــش همــکاری نمی کننــد. دود حاصلــه از ایــن 
آتش ســوزی و همچنیــن ذراتــی کــه همــراه آن 
وارد کشــور می شــود همــکاری موثــری صــورت 
ــی  ــران را در حال ــه هــر شــکل ای ــرد و ب نمی گی
ــد  ــور بای ــه کش ــد ک ــد می کن ــش جدی وارد چال
ــار،  ــرد و غب ــد گ ــی مانن ــر از درگیری های ــه غی ب
کــم آبــی و ... بــا آتش ســوزی هورالعظیــم هــم 

مبــارزه کنــد!

ــن  ــر از فعالی ــار نف ــرگ چه ــون م ــیاری پیرام ــای بس گمانه ه
محیــط زیســت در جریــان آتــش ســوزی جنگل هــای مریــوان 
مطــرح شــده اســت. خفگــی بــر اثــر شــدت آتــش ســوزی تــا 
مــرگ بــر اثــر گلولــه و انفجــار بــا میــن، از جملــه شــائبه هایی 
اســت کــه در فضــای مجــازی بیــان می شــود.به علــت اتفاقات 
ــط  ــاالن محی ــی از فع ــرای برخ ــته ب ــال گذش رخ داده در یکس
زیســت، ایــن شــایعات بــا ســرعت بیشــتری در حــال انتشــار 
ــر  ــه خاط ــر، ب ــگان اخی ــه جان باخت ــود ک ــت.گفته می ش اس
فعالیت هــای زیســت محیطی خــود، در میــان مــردم محلــی از 
محبوبیــت زیــادی برخــوردار بوده انــد و بــه دنبــال ایــن حادثــه 

یــک روز عــزای عمومــی در مریــوان اعــالم شــد.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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تعییــن  قانــون  نامــه  آئیــن 
ــی  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
 1397/5/13 ـ   139760318019002804 رأی شــماره  برابــر 
هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب واحــد ثبت
بالمعــارض متقاضــی آقــای روح الــه میرزائــی طــوالرود 
فرزنــد شــیرینعلی بشــماره شناســنامه 2620185602 صــادره 
از تالــش ششــدانگ یــک بــاب بنــای مســکونی و محوطــه 
ــی 4173 از 10  ــالک فرع ــع پ ــاحت 280/44 مترمرب ــه مس ب
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 72 واقــع در قریــه 
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــدان بخ جولن
ــه  ــذا ب آقــای شــیرینعلی میرزائــی محــرز گردیــده اســت. ل
ــه 15  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــالع عم ــور اط منظ
ــه  روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــند  ــته باش ــت متقاضــی اعتراضــی داش ــند مالکی صــدور س
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
ــخ تســلیم  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م از اخــذ رســید ، ظ
ــم  ــه مراجــع قضایــی تقدی اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و  نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/5                 

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/19
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده        6304

                                      اخطاریه
آقــای غالمعلــی عالــم ســا فرزنــد مختــار بدینوســیله بــه شــما اخطــار مــی شــود جهــت امضــا ســند 
طــالق و دفتــر ثبــت طــالق از تاریــخ ابــالغ بــه مــدت ده روز در دفترخانــه طــالق 119 آســتارا حضــور 
ــه نمایندگــی از دادگاه از طــرف شــما امضــا نمــوده و  داشــته باشــید در غیــر ایــن صــورت ســردفتر ب

واقعــه طــالق ثبــت خواهــد شــد.
دفترخانه رسمی طالق 119 آستارا     6305

                                 آگهی ثبت طالق
آقــای عبــاس دهســتانی خواجــه فرزنــد اســماعیل مجهــول المــکان بــه اســتحضار مــی رســاند پیــرو 
ــررات  ــق مق ــی همســر شــما طب ــت عــدم حضــور جنابعال ــه عل ــکار 97/5/22 ب ــه ابت انتشــار در روزنام
در مورخــه 97/6/3 مطلقــه بــه طــالق خلعــی گردیــد لــذا علقــه زوجیــت فــی مابیــن ســاقط گردیــد.
6306 سردفتر طالق شماره 122 تالش – چوبر     

             آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
صنایــع ســنگ مهســتان بــا نمایندگــی ابراهیــم دینــاری و بــا وکالــت افســانه شــهبازی 
اورونــد  بــه طرفیــت حیــال غــزالوی بــه خواســته مطالبــه  تقدیــم کــرده اســت کــه 
بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 961012 حقوقــی بــه ثبــت رســیده اســت حســب تقاضــای 
نامبــرده و اجــازه محکمــه مســتندًا بــه مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت  در 
یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج و از خوانــده فــوق الذکــر دعــوت مــی شــود کــه پــس 
ــی در روز 1397/07/08 ســاعت 10:30  در جهــت دادرســی  در شــعبه شــورای حــل  از نشــر آگه
اختــالف مجتمــع شــماره دو حضــور یابــد و یــا قبــل از موعــد مقــرر بدفتــر دادگاه مراجعــه و بــا 
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم هــر گونــه دفــاع و پاســخی بــه دعــوی مطروحــه 
ــا عــدم  وارد قبــل از جلســه دادرســی اعــالم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم  حضــور و ی

ارســال الیحــه دادگاه تصمیــم مقتضــی خواهــد گرفــت. 
6307 شعبه 10 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز 
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این صفحه می خوانیم
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الیـه هایـی از دوره پیـش از تاریـخ دوره 
مـس و سـنگ، مفـرغ قدیـم و میانـی و 
 ،III گودیـن)  و  یانیـق  )فرهنـگ  جدیـد 
آهـن (III احتمـاال مـاد(، اشـکانی و دوره 
کاوش  در  اسـالمی  دوره  مختلـف  هـای 
نجـات بخشـی تپـه انـوج مالیـر همـدان 

شناسایی شد.اسـماعیل همتی ازندریانی، 
سرپرسـت کاوش نجـات بخشـی تپه انوج 
مالیـر در اسـتان همـدان روز یکشـنبه بـا 
اعـالم ایـن خبـر گفت: تپـه باسـتانی انوج 
)معـروف بـه قالء بلنـده( در روسـتایی به 
همیـن نـام در شهرسـتان مالیـر بـا ارتفاع 

21 متـر از سـطح زمیـن هـای اطـراف قرار 
گرفتـه اسـت.وی در ادامـه از تسـطیح و 
خاکبـرداری قسـمت قابـل توجهـی از این 
تپـه در جریـان سـاخت و سـازهای منازل 
مسـکونی خبـر داد و گفـت: در حال حاضر 
منازل مسـکونی گرداگـرد تپه را در برگرفته 
شـناس،  باسـتان  ایـن  گفتـه  اسـت.به 
سـاخت منـازل در ضلـع جنوبـی تا سـطح 
تپـه انجـام گرفتـه ایـن در حالی اسـت که 
ایـن محوطـه در تاریـخ 24 اسـفند 1353 
ملـی  آثـار  فهرسـت  در   1039 شـماره  بـا 
در  اسـت.همتی  رسـیده  ثبـت  بـه  ایـران 

ادامـه گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه در ضلـع 
شـمالی تپـه انـوج بخـش هایـی از تپه به 
صـورت جـدا افتـاده از هسـته اصلـی تپـه 
خطراتـی بـرای اهالی روسـتای انوج ایجاد 
کـرده بـود، بنابرایـن کاوش در این محوطه 
بـا هـدف رفـع خطـر احتمالی بقایـای جدا 
مانـده آغاز شـد.او افـزود: برای دسـتیابی 
بسـیار  بخـش  در  اطالعـات  حداکثـر  بـه 
خطرناک و نامسـاعد، محل تهیه سکشـن 
الیه نگاری داربسـت بسـته شـده و سپس 

پژوهـش میدانـی آغاز شـد.

اسـکان تابسـتانی و نـوروزی در مـدارس بـا وجـود غیـر 
قانونـی بـودن همچنـان پابرجاسـت و حـاال خوابگاه هـای 
دانشـجویی نیـز وارد عرصـه اسـکان گردشـگران شـده اند. 
ایـن درحالـی اسـت کـه رشـد اقامتگاه های غیرمجـاز این 
روزهـا برای فعـاالن هتلداران و مسـافرخانه تبدیل به یک 
معضـل شـده اسـت، چراکه عـالوه بر رکـود حاکـم بر این 
صنعـت رشـد قارچ گونه ایـن مراکز موجب شـده تا همان 
سـهم کم هتلداران در اسـکان مسـافران و گردشـگران نیز 

بـه صفر برسـد.
امـا حـال رشـد قـارچ گونـه اقامـت گاه هـای غیـر مجـاز 
قسـمتی از مشـکالت افـراد شـاغل در ایـن صنـف بـه 
حسـاب می آید.بخشـی دیگر  مربوط به  مدارسـی اسـت 
کـه در بزنگاه هـای گردشـگری اقدام به اسـکان مسـافران 
مـی کننـد اقدامـی کـه مخالفـان و موافقـان زیـادی دارد.

امـا حـاال پـس از مـدارس، خوابگاه هـای دانشـجویی نیز 
بـه عنـوان محل اسـکان گردشـگران در شـهرهای مختلف 
مـورد اسـتفاده قرار می گیرند. هتـل داران و اقامتـگاه داران 
سال هاسـت نسبت به اسکان گردشـگران در اقامتگاه  های 

غیـر رسـمی ماننـد مـدارس، خوابگاه هـا و مراکز اسـکانی 
دسـتگاه های مختلـف دولتی معترض هسـتند.

صنـدوق رفـاه دانشـجویی نیـز حـاال خوابگاه هـای تحـت 
اختیـار خـود کـه در تابسـتان ها تخلیـه می شـوند را بـه 
محـل  کـه  خوابگاه هایـی  می دهـد.  اجـاره  گردشـگران 
زندگـی دانشـجویان در طـول سـال اسـت و اکثـرا نیـز به 
بهانـه نبـود منابع مالـی با کمبـود امکانات روبرو هسـتند.

دولتی ها حق ندارند واحدهای
 اقامتی و گردشگری ایجاد کنند

اجـاره خوابگاه های دانشـجویی بـه گردشـگران احتماال به 
بهانه حمایت از سـفر دانشـجویان در حالی اتفاق می افتد 
کـه چنـد روز پیش علی اصغر مونسـان،  رییس سـازمان 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی کشـور بـا 
تاکیـد چنـد بـاره بر اینکـه دولتی ها حق ندارنـد واحدهای 
اقامتـی و گردشـگری ایجـاد کننـد، گفت: تـالش خواهیم 
کـرد کـه در دسـتگاه های دولتی این موضوع مرتفع شـود 

تا فشـاری بر دفاتر گردشـگری وارد نشـود.
مدیـران پیشـین سـازمان میـراث فرهنگـی نیـز پیگیـر 
سـکونت  چرخـه  از  رسـمی  غیـر  اقامتگاه هـای  حـذف 
گردشـگران بودنـد بـا ایـن وجـود نه تنهـا مـدارس هنوز 
از چرخـه اسـکان خـارج نشـده اند کـه حـاال دانشـگاه ها 

می کننـد.  دانشـجویی  خوابگاه هـای  اجـاره  بـه  اقـدام 
نشـان  دانشـجویی  رفـاه  صنـدوق  سـایت  بررسـی 
می دهـد کـه واحدهـای اقامتـی ایـن نهـاد خوابگاه های 
دانشـجویی بـا حداقـل امکانـات در اختیـار گردشـگران 
بـه  شـباهتی  هیـچ  خوابگاه هایـی کـه  می گیـرد.  قـرار 
سـرویس های  حتـی  و  نـدارد  گردشـگران  اقامتـگاه  
بهداشـتی آن هـا بـه صـورت مشـترک اسـت. از سـوی 
دیگـر مشـخص نیسـت خوابگاه هـای دانشـجویی کـه 
همـواره بـا مشـکالت رفاهـی بـرای دانشـجویان روبـرو 
هسـتند بـا چـه مجـوزی اجـاره داده می شـوند و درآمد 

حاصلـه از آن هـا در کجـا صـرف می شـود.

کشف الیه هایی تاریخی 
در تپه »انوج« مالیر

رییس سازمان میراث فرهنگی:

ارز آوری 500 میلیون 
دالری صنایع دستی

ملـی صنایع دسـتی گفـت:  نمایشـگاه  افتتـاح سـی امین  در حاشـیه  مونسـان 
»صنعتگـران و هنرمنـدان حـوزه صنایع دسـتی توانسـتند بیـش از 500میلیـون 
دالر ارز وارد کشـور کنند.«علی اصغـر مونسـان معـاون رییس جمهـوری و رییـس 
سـازمان میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری امـروز شـنبه 3 شـهریور 97 
پـس از افتتاح سـی امین نمایشـگاه ملی صنایع دسـتی در جمع خبرنـگاران گفت: 
»صنعتگـران و هنرمنـدان این حوزه توانسـتند بیـش از 500میلیون دالر بـه ارزآوری 
کشـور کمـک کننـد که جا دارد ایـن رقم تا دو میلیارد دالر هـم افزایش پیدا کند.«او 
افـزود: »خوشـبختانه بـا حمایـت های کافـی از سـوی دولت، در بخـش تولیدمان 
اتفاقـات خوبـی رقـم خـورده اسـت بـه طـوری که می تـوان گفـت در حـال حاضر 
تقریبا رشـته فراموش شـده ای نداریم.«معاون رییس جمهوری به اهمیت تمرکز 
در بخـش بازاریابـی و فـروش اشـاره کـرد و گفت: »از سـال گذشـته طـرح تجاری 
سـازی صنایع دسـتی آغاز شـده اسـت و روی برند سـازی، بسـته بندی، طراحی 
مبتنی بر سـلیقه مشـتری و توسـعه بازار کار کردیم.« مونسـان ادامه داد: »در این 
راسـتا همزمان با دو ماهه نخسـت سـال 97 روند رو به رشـدی را شـاهد بودیم. در 
مـاه هـای فروردیـن و اردیبهشـت، 32 میلیون دالر صادارت داشـته ایم که رشـد 66 
درصـدی در ایـن حـوزه را نشـان مـی دهد که امیدواریـم این روند رو به رشـد ادامه 
پیـدا کنـد.«او در ادامـه اظهـار داشـت: »در بخش تبصـره 1۸ قانون بودجه امسـال، 
براسـاس تفاهـم نامـه سـه جانبـه ای کـه میان سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری، سـازمان برنامـه و بودجـه و صنـدوق توسـعه ملـی بـه امضا 
رسـیده، ۸700 میلیارد تومان تسـهیالت ارزان قیمت در نظر گرفته شـده اسـت که 
ایـن مبلـغ بـه منظـور کار آفرینی و اشـتغال زایی هـم در اختیار صنایع دسـتی هم 

گردشـگری و هم میـراث فرهنگی قـرار دارد.«

قوز باالی قوز صنعت هتلداری ایران
خوابگاه های دانشجویی به تازگی وارد عرصه اسکان گردشگران شدند

وزارت خانه ها، سـازمان ها و نهادهای مختلف 
دولتـی و نیمـه دولتی سال هاسـت به بهانه 
حمایـت از کارمنـدان و کارگـران خـود اقدام بـه راه 
انـدازی اقامتگاه های غیر رسـمی کرده اندهتل داران 
سال هاسـت نسـبت بـه ایـن وضعیـت معتـرض 
ایجـاد  بـرای  خـود  آمادگـی  از  بارهـا  و  هسـتند 
قراردادهـای حمایتـی با دسـتگاه های مختلف خبر 
داده انـد تـا زمینـه برچیـده شـدن ایـن اقامتگاه ها 
ایجـاد شـود بـا ایـن وجـود دسـتگاه های مختلف 
علـوم  وزارت  و  پـرورش  و  آمـوزش  وزارت  ماننـد 
نسـبت بـه آن مقاومت می کنند و زیر سـاخت های 
غیـر مرتبط خـود را تبدیل بـه اقامتگاه ها کـرده اند.

پس از عود، نوبت ثبت جهانی سنتور است
 دبیر و سخنگوی شورای عالی خانه موسیقی می گوید که پرونده عود را برای 

ثبت در سال 2019 یونسکو به سازمان میراث فرهنگی ارسال کرده و پس از آن 
پرونده سنتور را برای ثبت، تدوین خواهد کرد.

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

نوبت دوم

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 ریــال بــه حســاب بــا شــماره شــباIR25-0100-0040-0105-8904-0209-88 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 .

جهت دریافت اطالعات تکمیلی می توانید باشماره 09129243987 تماس حاصل نمایید.

آگهی 
آگهـی ابـالغ وقـت دادرسـی و ضمائم آن بـه خوانـده مجهول المکان- 
کالسـه پرونـده 97099۸3۸۸6100162 وقـت رسـیدگی 1397/7/15 
سـاعت 10:00 خواهـان محسـن جدیـدی کوهبنانـی و خوانـده مریـم 
شـهرکی فرخنـده فرزنـد یوسـف خواسـته تنظیـم و تحویل سـند خودروی سـواری 
پـژو بـه شـماره پـالک 54 - 952 ل 24 و کلیـه خسـارت قانونـی اعـم از هزینـه 
دادرسـی خواهـان دادخواسـتی تسـلیم شـورا نمـوده وقـت رسـیدگی تعییـن شـده 
بـه علـت مجهول المـکان بـودن خوانـده بـه دسـتور خواهـان و دسـتور شـورای حـل 
اختـالف شـماره یـک شهرسـتان کوهبنـان و تجویـز مـاده 73 قانون آیین دادرسـی 
مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی ظـرف یـک ماه به 
دفتـر شـورا مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خـود نسـخه دوم دادخواسـت و 
ضمائـم را دریافـت نمایـد و در وقـت مقـرر باال جهت رسـیدگی حضور به هم رسـاند 
و چنانچـه بعـدا ابالغـی بـه وسـیله آگهـی الزم شـود فقـط یـک نوبـت نشـر و مدت 

آن ده روز می باشـد. م/الـف37
مسئول شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان - مریم مرتضی پور کوهبنانی 

آگهی حصر وراثت 
خانـم اشـرف تقـی زاده رفسـنجانی فرزنـد حسـین  دارای 
شـماره  دادخواسـت  بشـرح   3051035599 شناسـنامه  
970244مـورخ  97.6.3  توضیـح داده شـادروان حسـین 
تقـی زاده رفسـنجانی  فرزنـد تقـی   بشناسـنامه 910 در تاریخ 1331.4.1۸ 
در شهررفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حین الفـوت وی عبارتند 
1324 ش  متولـد  فرزنـد حسـین  رفسـنجانی  زاده  تقـی  1-عبـاس   از: 
ش 305101۸661 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی2- اشـرف تقـی زاده 
رفسـنجانی فرزنـد حسـین متولـد 1339 ش ش 3051035599 صـادره 
رفسـنجان فرزنـد متوفـی3- نصـرت تقـی زاده رفسـنجانی فرزند حسـین 
متولـد 1312 ش ش 3050۸۸4924صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی4- 
ش  ش   1327 متولـد  حسـین  فرزنـد  رفسـنجانی  زاده  تقـی  اصغـر 

305102۸290 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی 
باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختـالف تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری 
کـه بعـد از ایـن موعـد ابراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. م-الف39۸2
 دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رفسنجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  
اقـای  بـه  بدینوسـیله 
فرزنـد  بختیـاری  محمدرضـا 
معلـوم  واسـطه  بـه  اکبـر 
مـاده  راسـتای  در  اقامـت  محـل  نبـودن 
174 قانـون اییـن دادرسـی کیفـری ابـالغ 
فرزنـد  غفـاری  علـی  اقـای  کـه  میشـود 
حسـین علیـه شـما شـکایتی دائر بـر ایراد 
ضـرب و جـرح عمـدی مطرح نمـوده که به 
شـماره کالسـه 961214 دادسـرای عمومـی 
و انقـالب رفسـنجان ثبـت و بـرای مـورخ 
رسـیدگی  وقـت   ۸ صبـح   1397.7.12
تعییـن گردیـده لذا شـما برای وقـت مقرر 
فـوق جهـت دفاع از خـود احضـار میگردید 
نتیجـه عـدم حضـور برابـر مقـررات اعـالم 
غیابـی  محکومیـت  تقاضـای  و  مجرمیـت 

 39۸1 الـف  م  بـود.  خواهـد 
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب 
رفسنجان –امین روح االمینی

دادنامه 
حـل  شـورای   96099۸3492300۸37 کالسـه  پرونـده 
نهایـی  تصمیـم  رفسـنجان  3 شهرسـتان  اختـالف شـماره 
بهـادر  :اقـای  خواهـان   9709973492300500 شـماره 
علـی بیگـی پارسـان فرزنـد حسـن بـه نشـانی اسـتان کرمـان شهرسـتان 
رفسـنجان شـهر رفسـنجان عبـاس ابـاد آغفـور ک امـام جـواد)ع( پ 6 

فرزنـد موسـی  پـور جمالـی  :اقـای مرتضـی  خوانـده 
خواسـته:الزام به فک پالک خودرو

گردشـکار:خواهان دادخواسـتی فـوق بطرفیـت خوانـده تقدیـم داشـته که 
پـس از تشـریفات قانونـی در وقـت فوق العـاده تحت نظر اسـت.مالحضه 
مـی گـردد اعضـای شـورا نظریه مشـورتی خود را کتـال اعالم داشـته لذا با 

بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی اعـالم و به شـرح اتی 
مبـادرت به صـدور رای مـی گردد:

رای قاضـی شـورا:در خصـوص دادخواسـت بهـادر علی بیگی بـه طرفیت 
مرتضـی پـور جمالـی بـه خواسـته فـک پـالک یـک دسـتگاه ماشـین 
ای مـدل  نقـره  رنـگ  بـه  65-574ی95  بـه شـماره شـهربانی  پرایـد 
13۸4 لـذا شـورا بـا بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده رای بـر الـزام 
خوانـده بـه فـک و تحویـل پـالک خـودروی موصـوف صـادر و اعـالم 
مـی دارد رای صـادره غیابـی و ظـرف مـدت 20 روز پـس از ابـالغ قابـل 
واخواهـی در همیـن شـورا می باشـد و 20 روز پـس از آن قابل اعتراض 

در محاکـم عمومـی مـی باشـد.
قاضی شـعبه 3 شورای حل اختالف رفسنجان-امیر حسین پاکزاد

آگهی اخطار/ اجرایی
علـی  ده  صادقـی  حسـین  آقـای  محکوم لـه 
 5619954234 ملـی  شـماره  بـه  غضنفـر  فرزنـد 
شـخصی  منـزل  مهـر  مسـکن  کوهبنـان  آدرس 
طبقـه همکـف و محکـوم علیـه آقـای محسـن کـدوری فرزنـد 
شـماره  رای  موجـب  بـه  کـه  مجهول المـکان  آدرس  عبـاس 
شـورای  یـک  حـوزه   1397/3/7 مـورخ   9709973۸۸61000۸9
حـل اختالف شـماره یـک کوهبنـان قطعیت یافته اسـت محکوم 
علیـه محکـوم اسـت بـه تنظیم و تحویـل یک دسـتگاه خودروی 
پـژو 206 بـه شـماره انتظامـی 45 - 433 ص 97 و به پرداخت 
مبلـغ صـد و ده هـزار تومـان بابـت تمبـر هزینـه دادرسـی و بـه 
پرداخـت نیـم عشـر در حـق صنـدوق دولـت کـه توسـط واحـد 

اجرایـی احـکام محاسـبه خواهـد شـد. م/الـف34
مسئول شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان کوهبنان 
مریم مرتضی پور کوهبنانی
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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. 

آتش در خرمن محیط زیست   /     مهر وضعیت نامناسب اسکان کارگران فصلی در مازندران    /    میزان

حال و هوای مجلس در روز استیضاح وزیر اقتصاد / باشگاه خبرنگاران جوانایران زیباست؛  »پلنگ دره« - مازندران  / ایسنا
دالک و کیسه کش های عصر ناصرالدین شاه در مقابل درب

زندگی تمساح کایمن در عکس نشنال جئوگرافبک یک حمام در اصفهان

روزنامه اصفهان زیبا تیتر خود را به 
پرداخت مالیات طبیبان ، جنجال »کارت خوان« 

و »#پزشک -فراری -از -مالیات« اختصاص 
داده است. 

روزنامه مهدتمدن از توزیع 10هزار تن 
میلگرد احتکار شده در استان آذربایجان شرقی 

خبر داد.

روزنامه افسانه از بهره برداری 25 پروژه 
عمرانی شهر صدرا خبر داد.

روزنامه خبر شمال  به نقل از رییس 
سازمان جهاد کشاورزی مازندران نوشت: امادگی 

مازندران برای تامین مرکبات و لبنیات کشور های 
همسایه.

روزنامه دریا به نقل از مدیر کل امور مالیاتی 
هرمزگان نوشت: سود تولیدکننده در جیب داللی 

است که فرار مالیاتی دارد.

روزنامه کاغذ وطن به نقل از سرپرست 
استانداری کرمان نوشت:  شناسایی 100هزار 

فرصت  شغلی توسط فنی و حرفه ای

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.

عروسی سنتی در لرستان   /    ایرنا آتش در خرمن محیط زیست   /     مهر

فرش دستباف ایرانی از کهن ترین صنایع دستی کشورمان  /   مهر ساحل جزیره قشم   /     ایلنا حال و هوای مجلس در روز استیضاح وزیر اقتصاد / باشگاه خبرنگاران جوان

خبرگـزاری سی ان ان به مناسبت 
درگذشت سـناتور جان مک کین، تمام صفحه 

اول خـود را به زندگی او اختصاص داده.

روزنامـه نیویورک تایمز تصویر و تیتر اول 
خـود را بـه درگذشـت مک کیـن، سـناتور آمریکایی 

داده. اختصاص 

شـدن  آمـاده  از  اسـپوتنیک  خبرگـزاری 
نیروهـای سـوری بـرای حمله به مواضع دشـمنان 

در حلـب از قـول ارتـش روسـیه خبـر داده.

روزنامـه ایندیپندنـت بـه بازتاب سـخنان 
پـاپ و انتقـاد او از وضعیـت کلیسـاها، در ایرلنـد 

پرداختـه.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
مهاجـرت مـردم سـوریه بـه دلیـل عملیات هـای 
ارتـش سـوریه برای پاکسـازی این کشـور گزارش 

ویدیویـی آمـاده کـرده.

خبرگـزاری یورونیـوز بـه اطالع رسـانی زلزلـه 
بامـداد روز گذشـته در کرمانشـاه پرداختـه اسـت.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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چهارم شهریور آغاز به کار نمایشگاه هفته دولت در خوزستانپیام ایران
نمایشگاه هفته دولت در خوزستان با شعار شفافیت، پاسخگویی و کار آمدی، افتخار به گذشته 
و امید به آینده در محل نمایشگاه بین المللی خوزستان )اهواز( درحال برگزاری است.به نقل از 
ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان، این نمایشگاه از تاریخ 4 تا 7 شهریور ماه 97 با حضور 
50 دستگاه خصوصی و دولتی از ساعت 19 الی 23:30 میزبان عالقمندان خواهد بود.

مرتضــی رشــیدی اظهارکــرد: ایــن روزهــا 
خشکســالی و کمبــود منابــع آبــی از معضــالت 
اصلــی بســیاری از شــهرهای کشــور از جملــه 
ــن  ــل ای ــه ح ــی ک ــا جای ــت ت ــان اس اصفه

معضــل در اولویــت  برنامه ریزی هــای شــهری 
قــرار دارد.وی افــزود: شــهرداری اصفهــان 
نیــز اجــرای راهکارهــای فرهنگــی بــه منظــور 
رســانی های  اطــالع  آب،  کاهــش مصــرف 

عمومــی و آگاه ســازی شــهروندان نســبت 
ــح در مصــرف آب  ــاری صحی ــوی رفت ــه الگ ب
را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت در 
همیــن راســتا بــه پیشــنهاد معــاون فرهنگــی 
ــالمی  ــورای اس ــت ش ــان، هم ــهردار اصفه ش
شــهر اصفهــان و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــا  ــه ای ب ــان، هفت ــهرداری اصفه و ورزشــی ش
ــذاری  ــام گ ــی آب« ن ــه فرهنگ ــوان »هفت عن

شــده اســت.

هفته فرهنگی آب، فرصتی 

برای اتحاد ساکنان مسیر زاینده رود

زلزله دست از سر کرمانشاه برنمی دارد
زلزله ای به قدرت 5.9 ریشتر  »تازه آباد« کرمانشاه را لرزاند

قدرت زلزله به قدری زیاد بود که مردم در تمام استان کرمانشاه آن را احساس کردند

نیـز  مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای کرمانشـاه 
صبـح یکشـنبه اعـالم کـرد کـه پـس از وقـوع زلزلـه 
بـرق 70 روسـتا قطـع شـد کـه تا طلـوع آفتـاب برق 
مـرادی  اسـت.علیمرادی  شـده  وصـل  روسـتا   50
و  منطقـه گهـواره  در  روسـتا   10 بـرق  افـزود:  مجـد 
10 روسـتا در منطقـه ثـالث باباجانـی تاکنـون  بـرق 
وصـل نشـده کـه درصددیم بـرق آنهـا را نیز تـا ظهر 

امـروز وصـل کنیـم.
مـرادی مجـد عنـوان کـرد: تاکنـون بـرآورد دقیقی از 
میـزان خسـارت زلزلـه بـه تاسیسـات بـرق بـه دسـت 
اولیـه  برآوردهـای  انجـام  از  پـس  و  اسـت  نیامـده 

میـزان خسـارت هـا اعـالم خواهـد شـد.
اسـتان  روسـتای   622 و  هـزار  دو  و  تمامـی شـهرها 
)غیـر از روسـتاهای خالـی از سـکنه یـا دارای کمتـر از 
سـه خانـوار( بـه شـبکه توزیـع بـرق متصل هسـتند.

اجتماعـی  فرهنگـی،  سـازمان  اجتماعـی  معـاون 
اصفهـان  تعامـل شـهرداری  از  اصفهـان  شـهرداری 
افزود: در شهرسـتان هایی نظیر ورزنـه، درچه و... نیز 
طـی برنامه ریزی هـای انجـام شـده ایـن برنامه های 
فرهنگـی متناسـب با حـال و هـوا و فضای شـهری 
در این مناطق توسـط مسـووالن همان شهرستان ها 
اجرا خواهد شـد و شـهرداری اصفهان مساعدت های 

مقـدور را بـه عمل خواهـد آورد.

یکشــنبه  بامــداد  شــدیدی  زلزلــه 
چهــارم شــهریور خــواب بیشــتر مــردم 
و  پــاره کــرد  را  اســتان کرمانشــاه 
ــه را از کار  ــات اولی ــیاری از خدم بس
انداخــت؛ البتــه تجربــه زلزلــه مهیــب 
آبــان 96 ســبب شــد کــه قطعــی 
زود  خیلــی  زیرســاختی  نیازهــای 
برطــرف شــود. ایــن زمیــن لــرزه 
5.9 ریشــتری ســاعت 2:43 دقیقــه 
بامــداد امــروز )یکشــنبه( روی داد 
ــز  ــاد مرک ــازه آب ــهر ت ــز آن ش و مرک
ــی در غــرب  شهرســتان ثــالث باباجان
همــان  بــود؛  کرمانشــاه  اســتان 
ریشــتری   7.3 زلزلــه  جایــی کــه 

پارســال اتفــاق افتــاد.
شــدت زمیــن لــرزه امــروز آنقــدر 
ــا بیشــتر مــردم  ــود کــه تقریب ــاد ب زی
احســاس  را  آن  اســتان کرمانشــاه 
خیابــان  بــه  سراســیمه  و  کردنــد 
هــای  خانــواده  بردنــد؛  هجــوم 
زیــادی حتــی شــب را در بوســتان 

هــا ســپری کردنــد.

ارشــد  مســووالن  دیگــر  ســوی  از 
ســال  زلزلــه  برخــالف  اســتان 
گذشــته، ایــن بــار خیلــی ســریع تــر 
ــای  ــم ه ــدند و تی ــه کار ش ــت ب دس
بــرای رفــع مشــکالت  را  مختلفــی 

عــازم مناطــق زلزلــه کردنــد.
مدیریــت  ســتاد  جلســه  اولیــن 
چهــار  ســاعت  اســتان  بحــران 
بامــداد بــه ریاســت هوشــنگ بازونــد 
اســتاندار برگــزار شــد و در آن آخریــن 
ــد و  ــه زده رص ــق زلزل ــت مناط وضعی
دســتورات الزم بــرای رفــع برخــی 

مشــکالت موجــود صــادر شــد.
مهــرداد  جلســه  ایــن  از  پــس 
ســاالری، معــاون هماهنگــی امــور 
عمرانــی اســتانداری بــه نمایندگــی 
عــازم  بحــران  مدیریــت  ســتاد  از 

شــد. زده  زلزلــه  مناطــق 
گــزارش هــای ســاعت نخســت پــس 
ــت  ــان را هف ــداد مصدوم ــه تع از زلزل
نفــر اعــالم کــرد امــا بــا آمــاده بــاش 
مراکــز درمانــی، ایــن آمــار تــا هشــت 

صبــح یکشــنبه بــه 241 نفــر رســید.
ــش  ــس پی ــس اورژان ــه رئی ــه گفت ب
حــوادث  مدیــر  و  بیمارســتانی 
ــاه  ــکی کرمانش ــوم پزش ــگاه عل دانش
در ایــن زلزلــه یــک زن بــاردار در 
ــرد 70  ــک پیرم ــرب و ی اســالم آبادغ
ســاله در ثــالث باباجانــی نیــز بــه 
دلیــل اســترس ناشــی از زلزلــه جــان 

خــود را از دســت دادنــد.
داشــت:  اظهــار  مدرســی  صائــب 
ــل  ــه دلی ــان ب ــر از مصدوم ــش نف ش
مراکــز  بــه  وارده  آســیب  شــدت 
درمانــی کرمانشــاه انتقــال یافتنــد 
و مابقــی نیــز بیشــتر بــه صــورت 

شــدند. مــداوا  ســرپایی 
اولیــه  هــای  گــزارش  همچنیــن 
حاکــی از قطــع آب، بــرق، گاز، تلفــن 
و مســدود شــدن برخــی از راه هــای 
ارتباطــی در بخــش هایــی از مناطــق 

ــود. ــه زده ب زلزل
بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
بامــداد  کرمانشــاه  اســتانداری 

جــاده  کــه  داد  خبــر  یکشــنبه 
جوانــرود بــه ثــالث باباجانــی کــه بــر 
ــود،  ــه بســته شــده ب ــوع زلزل ــر وق اث

شــد. بازگشــایی 
رضــا محمودیــان افــزود: هــم اکنــون 
ــاز اســت  ــتان ب ــای اس ــام محوره تم

ــان اســت. و تــردد در آنهــا در جری
او صبــح یکشــنبه هــم گفــت کــه 
تیم هــای ارزیــاب در حــال بــرآورد 
و  هســتند  هــا  خســارت  میــزان 
عمــق  از  دقیقــی  تاکنــون گــزارش 
ــدارد. ــود ن ــی وج آســیب های احتمال

ــه ای  ــرق منطق ــل شــرکت ب مدیرعام
کرمانشــاه نیــز صبــح یکشــنبه اعــالم 
ــرق  ــه ب ــوع زلزل کــرد کــه پــس از وق
ــوع  ــا طل 70 روســتا قطــع شــد کــه ت
آفتــاب بــرق 50 روســتا وصــل شــده 

اســت.
علیمــرادی مــرادی مجــد در گفــت و 
گــو بــا ایرنــا افــزود: بــرق 10 روســتا 
ــتا  ــرق 10 روس ــواره و ب ــه گه در منطق
ــون  ــی تاکن ــالث باباجان ــه ث در منطق
وصــل نشــده کــه درصددیــم بــرق 
ــروز وصــل  ــر ام ــا ظه ــز ت ــا را نی آن ه

ــم. کنی

ــون  ــرد: تاکن ــوان ک ــد عن ــرادی مج م
ــارت  ــزان خس ــی از می ــرآورد دقیق ب
بــه  بــرق  تاسیســات  بــه  زلزلــه 
از  پــس  و  اســت  نیامــده  دســت 
میــزان  اولیــه  برآوردهــای  انجــام 
ــد. ــد ش ــالم خواه ــا اع ــارت ه خس
و  هــزار  دو  و  شــهرها  تمامــی 
از  )غیــر  اســتان  روســتای   622
یــا  ســکنه  از  خالــی  روســتاهای 
بــه  خانــوار(  ســه  از  دارای کمتــر 
شــبکه توزیــع بــرق متصــل هســتند. 
هــم  را  آبرســانی  شــبکه  زلزلــه، 
دچــار  هــا  شهرســتان  برخــی  در 
امــا  و شکســتگی کــرد  مشــکالت 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
ســاعاتی  کــه  کرمانشــاه  شــهری 
ــازم  ــرزه ع ــن ل ــوع زمی ــس از وق پ
گفــت:  شــده،  داالهــو  شهرســتان 
بیشــتر مشــکالت رفــع شــده اســت.

گفــت  در  شــاهی  تخــت  علیرضــا 
ــالش  ــا ت ــزود: ب ــا اف ــا ایرن ــو ب و گ
ــچ  ــون هی ــه اکن ــورت گرفت ــای ص ه
مشــکلی در شــبکه توزیــع داخــل 
مخــزن نداریــم و آب همــه شــهرهای 

ــت. ــده اس ــل ش ــه زده وص زلزل

خوزستان

احداث پیاده راه در بولوار 
هوشنگ مرادی کرمانی

شـهردار منطقـه دو کرمـان از آغـاز عملیـات احداث 
پیـاده راه در بولـوار هوشـنگ مـرادی کرمانـی خبـر 
داد.علـی سـعیدی بـا بیـان اینکـه طراحـی محـور 
پیـاده راه در بولوار هوشـنگ مـرادی کرمانی از اوایل 
مردادمـاه امسـال آغـاز شـده اسـت، گفـت: ایـن اقـدام بـا کمـک گرفتـن از 
متخصصـان سـاکن در ایـن محلـه و بـا طراحـی متفـاوت و زیبـا در حـال 
انجـام اسـت.وی هـدف از ایـن اقـدام را تکمیل محور سـالمت عنـوان کرد و 
افـزود: بـا اجـرای این طرح پـس از تکمیل پیاده راه سـازی در بولـوار معلم و 
حـد فاصـل تقاطع سـه راه معلم تا سـه راه هوشـنگ مـرادی در بولـوار آیت هللا 
رفسـنجانی، پـروژه ی محـور سـالمت در ایـن محـل تکمیـل خواهـد شـد. 
شـهردار منطقـه دو بـا اشـاره بـه اینکـه طراحی اصـالح هندسـی چهارراه های 
بولـوار جمهـوری توسـط متخصصـان در حـال انجام اسـت، خاطرنشـان کرد: 
اصـالح پیـاده رو خیابـان هـزار و یکشـب نیز بـا کمـک گرفتن از اسـاتید فن 

در حـال طراحـی اسـت و بـه زودی اجـرا می شـود.

عرضه بلیت اینترنتی اتوبوس های 
برون شهری با 20 درصد تخفیف 

بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه دولـت ، یادمـان 
شـهیدان رجایـی و باهنر، فـروش  اینتر نتی بلیت 
اتوبوس هـای بـرون شـهری از مبدا اسـتان كرمان  
در هفتـه دولـت از دوم لغایـت نهـم شـهریور مـاه  
بـا 20 درصـد تخفیـف بـه عمـوم متقاضیـان عرضـه می شود.سـید علی حاج 
سـید علیخانـی مدیـر كل راهـداری و حمل ونقل جـاده ای اسـتان كرمان با 
اعـالم ایـن خبـر  گفـت: طبـق هماهنگـی هـای بعمـل آمـده بـا انجمن های 
صنفـی شـرکت ها و موسسـات حمـل و نقـل مسـافر اسـتان ایـن تخفیـف 
ویـژه بـرای عمـوم مردم از روز سـوم شـهریورماه بـه مدت یك هفتـه در نظر 
گرفتـه شـده اسـت و مـورد اجرا قـرار می گیرد.حاج سـید علیخانـی در ادامه 
افـزود: متقاضیـان اسـتفاده از تخفیـف یـاد شـده مـی تواننـد بـا مراجعـه 
بـه آدرس اینترنتـی payaneha.com   مراجعـه نمـوده و بلیـت خـود رو 
خریـداری نمـوده و در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلف در ایـن رابطه مراتب 

را بـه شـماره پیامكـی  10000341 اطـالع دهند.

گیــالن  اســتاندار 
اینکــه  بیــان  بــا 
جــدی  مذاکــرات 
بــرای  دولــت  بــا 
ــرار  ــتور کار ق ــج در دس ــش واردات برن کاه
دارد، تصریــح کــرد: ســعی مــا بــر ایــن 
ــدری باشــد  ــه ق ــا حجــم واردات ب اســت ت
داخلــی  محصــول  قیمــت  افزایــش  کــه 
در  ســاالری  باشــیم.مصطفی  شــاهد  را 
تشــریح جزییــات نشســت خــود بــا مجمــع 
ــت:  ــگاران گف ــه خبرن ــتان ب ــدگان اس نماین
ــورد  ــت م ــن نشس ــی در ای ــائل مختلف مس
ــی از  ــه یک ــت ک ــرار گرف بحــث و بررســی ق
ــای  ــادرات چ ــت ص ــه ممنوعی ــا مصوب آن ه
بــا  توافــق شــفاهی  از حصــول  بــود.وی 

ــت  ــع ممنوعی ــرای رف ــه ب ــئولین مربوط مس
صــادرات چــای خبــرداد و افــزود: در تــالش 
ــه  ــن مصوب ــه هرچــه ســریعتر ای هســتیم ک
اصــالح شــود و در نتیجــه صادرکننــدگان 
ــی  ــوند.نماینده عال ــرر نش ــکاران متض و چای
را یکــی  برنــج  دولــت در گیــالن واردات 
دیگــر از محورهــای نشســت خــود بــا مجمــع 
ــادآور  ــرد و ی ــی ک ــتان معرف ــدگان اس نماین
ــور  ــرایط ارز در کش ــه ش ــه ب ــا توج ــد: ب ش
عمــال واردات از مبــادی غیــر رســمی امــکان 
پذیــر نیســت چراکــه توجیــه اقتصــادی 
ــرای  ــت ب ــه داد: دول ــاالری ادام ــدارد. س ن
حمایــت از وارد کننــدگان برنــج، ارز رســمی 
ایــن  می گــذارد کــه  هــا  آن  اختیــار  در 

میــزان کنتــرل شــده اســت.

مذاکرات جدی با دولت 
برای کاهش واردات برنج

گیالنکرمانشهرداری

شعب تامین اجتماعی 
مناطق محروم نیاز به 

تقویت دارند
حجـت االسـالم مجیـد ناصـری نـژاد نماینده 
مـردم شـادگان در مجلـس شـورای اسـالمی 
در دیـدار بـا سـید محمـد مرعشـی مدیـر کل 
تامیـن اجتماعی اسـتان خوزسـتان بـا تاکید 
براینکه برای رشـد و تعالی سـازمانهای کارآمد 
نیازمند سـرمایه گذاری بر روی منابع انسـانی 
هسـتیم گفـت : شـعب تامیـن اجتماعـی در 
مناطـق محروم و کم  برخوردار نیازمند تقویت 
و انگیـزه مضاعـف هسـتند ؛ ناصـری نـژاد بـا 
انتخابیـه خـود  بـه شهرسـتان حـوزه  اشـاره 
گفـت : تامیـن اجتماعـی شـعبه شهرسـتان 
شـادگان نیازمنـد آن اسـت تـا تقویـت شـود 
و ایـن امـر مسـتلزم جـذب نیروهـای جدیـد 
و پرداخـت مزایـای انگیزشـی بیشـتر اسـت 
تابتـوان شـاهد ارائه خدمات بیشـتر و بهتری 
بـه مـردم بـود ؛ نماینـده مـردم شـادگان در 
مجلس شـورای اسـالمی همچنین خواسـتار 
ارتقـاء تیـپ شـعبه و تاسـیس دفاتر رسـمی 
کارگـزاری در بخـش های خنافـره و دارخوین 
بـه جهـت بعـد مسـافت و دسترسـی بیمـه 
خدمـات  بـه  بگیـران  مسـتمری  و  شـدگان 
سـازمان شـدند. ناصـری نـژاد همچنیـن بـا 
تقدیـر از عملکرد تامیـن اجتماعی و همکاری 
هـای صمیمانـه ای کـه بعمـل آمـده اسـت 
تصریـح کـرد : در حـال حاضر این شهرسـتان 
دارای یـک درمانـگاه اسـت کـه امیدواریـم به 

دی کلینیـک ارتقـاء یابـد.
در ایـن دیـدار سـید محمد مرعشـی مدیر کل 
تامیـن اجتماعی اسـتان خوزسـتان بـا تاکید 
اعتقـاد  اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  براینکـه 
راسـخ دارد کـه نیـروی انسـانی شـاغل در آن 
بزرگترین سـرمایه سـازمان اسـت گفـت : در 
سـه شـهر شـادگان ، اروندکنـار و سوسـنگرد 
و  جابجایـی  و  انسـانی  نیـروی  کمبـود  بـا 
جایگزیـن نمـودن کارکنـان مواجـه هسـتیم 
و قطعـًا حفـظ و نگهـداری منابـع انسـانی در 
مناطـق محروم سـخت و دشـوار خواهـد بود. 
مدیـر کل تامین اجتماعی اسـتان خوزسـتان 
از  درصـد  بـه 35  قریـب  باینکـه  اشـاره  بـا 
سـازمان  پوشـش  تحـت  شـادگان  مـردم 
تامیـن اجتماعـی هسـتند گفت : بسـیاری از 
مشـکالت مبتـال به سـازمان در حـوزه عملکرد 
ایـن شهرسـتان متاثـر از دیگـر عوامـل اسـت 
ایـن  از  مناطقـی  یافتگـی  توسـعه  عـدم  و 
دسـت باعـث گردیـده تـا تقاضا بـرای کارهای 
کارشناسـی و تخصصـی در شـعب مناطق کم 

برخـوردار بـا اسـتقبال کمتـری روبـرو شـود
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پیام ایران کاهش چشمگیر محصوالت خرمای آبادان
مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: امسال محصول خرما در شهرستان آبادان به شدت 

کاهش پیدا کرد. ناجی شهیدزاده گفت: امسال با توجه به شرایط خشکسالی که به وجود 
آمده، دبی رودخانه کارون و بهمنشیر،کاهش بارندگی ها و همچنین قرار داشتن شهرستان 

آبادان در پایین دست باعث کاهش محصول خرما در این شهرستان شده است.
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رییــس اداره راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای شهرســتان نــور از 
ــتایی  ــور روس ــفالت مح ــش آس روك
»ورازان «  بــه طــول 1/1كیلومتــر 
ایــن شهرســتان بــا اعتبــاری بالــغ بر 
1600 میلیــون ریــال خبر داد.مســعود 
رامــی ضمــن اشــاره بــه ایــن مطلــب 
ــاخته شــده و تحــت  ــزود : راه س اف
بهــره بــرداری بــا گذشــت زمــان و بــا 
توجــه بــه شــرایط جــوی و طبیعــی 

، حجــم رفــت و آمــد ، بارهــای وارده 
و مشــخصات فنــی و اجرائــی اولیــه، 
ــی  ــع خراب ــداری و رف ــه نگه ــاز ب نی
ــا  ــرورت دارد ب ــن ض ــته بنابرای داش
آغــاز بهــره بــرداری از هــر راهــی 
عملیــات نگهــداری نیــز بصــورت 
مســتمر در تمــام مــدت  بــه انجــام 
رســد تــا ضمــن افزایــش عمــر راه از 
متالشــی شــدن و خرابی زودرس آن 

ــری شــود. جلوگی

ایــن رو  از   : وی تصریــح نمــود  
ــا  ــه ه ــتای برنام ــن اداره در راس ای
و اهــداف خــود در زمینــه حفــظ 
و نگهــداری رویــه راههــای تحــت 
ــترده  ــات گس ــود اقدام ــش خ پوش
ای را در دســتور كار خــود داشــته 
ــه  ــوان ب ــی ت ــا م ــه آنه ــه از جمل ك
ــور  ــفالت مح ــش آس ــات روك عملی
ــه طــول 1/1 كیلومتــر و  » ورازان » ب
بــا هزینــه ای بالــغ بــر 1600 میلیــون 
ــا  ریــال اشــاره نمود.رامــی افــزود: ب
بهســازی و ایمــن ســازی محــور 
روســتایی مذكــور تعــداد 166 خانــوار 
از نعمــت یــك راه ایمــن و اســتاندارد 

ــد شــدند. ــره من به

روکش آسفالت محور 

روستایي ورازان شهرستان نور

رونق مراجعات خرید و 

فروش مسکن در اصفهان

ــان گفــت: در حــال حاضــر مــوج  ــه مشــاوران امــالک اصفه رییــس اتحادی
خریــد و فــروش مســکن، تحــت تاثیــر نوســانات بــازار ارز شــکل گرفتــه بــه 
نحــوی کــه افــراد بــه دنبــال ایــن هســتند کــه ســرمایه و دارایــی هــای خــود 

را از شــکل پــول بــه دارایــی بــا ارزش مســکن تبدیــل کننــد.
رســول جهانگیــری منطقــه اصفهــان بــا اشــاره بــه رونــق نســبی بــازار مســکن 
در خریــد و فــروش، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر مراجعــات بــرای خریــد و 
فــروش مســکن در اصفهــان نســبت بــه چنــد ســال گذشــته بیشــتر شــده، 
امــا ایــن مراجعــات بایــد بــه زیرســاخت هــای بــازار مســکن گســترش یابــد 

تــا مفیــد باشــد.
وی افــزود: در صــورت مراجعــه مــردم بــه شــهرداری هــا بــرای گرفتــن پروانه 
ســاخت و ســاز مــی تــوان ادعــا کــرد کــه بــه طــور واقعــی بــازار مســکن دچار 

رونــق شــده اســت و می توانــد اقتصــاد شــهری را متحــول کنــد.
ــفانه  ــه متاس ــان اینک ــا بی ــان ب ــالک اصفه ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی ریی
ــه ســمت شــهرداری  ــوز ب ــازار مســکن هن ــروش در ب ــد و ف ــات خری مراجع
نرفتــه اســت، تاکیــد کــرد: افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی بــا توجــه 
بــه نوســانات نــرخ ارز، هزینــه هــای بــاالی گرفتــن پروانــه ســاخت و ســاز 
و .... باعــث شــده تــا رونــق بــازار مســکن تنهــا در حــد مراجعــه و خریــد و 
فــروش باشــد.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت بایــد بــا اخــذ سیاســت هــای 
کالن اقتصــادی موجــب افزایــش قــدرت خریــد مــردم شــود، تصریــح کــرد: 
در ایــن شــرایط رونــق می توانــد بــه زیرســاخت بــازار مســکن انتقــال یابــد.

ــروش مســکن،  ــد و ف ــوج خری ــرد: در حــال حاضــر م ــد ک ــری تاکی جهانگی
تحــت تاثیــر نوســانات بــازار ارز شــکل گرفتــه بــه نحــوی کــه افــراد بــه دنبــال 
ایــن هســتند کــه ســرمایه و دارایــی هــای خــود را از شــکل پــول بــه دارایــی 

بــا ارزش مســکن تبدیــل کننــد.

بانــک ملــی ایــران در راســتای ایفــای مســوولیت اجتماعــی 
ــه 53  ــای عام المنفع ــود در طرح ه ــارکت خ ــترش مش و گس
هــزار و 450 میلیــون ریــال در امــور آموزشــی، بهداشــتی 
و… مشــارکت مالــی داشــته اســت.این بانــک بــا حــدود 90 
ســال ســابقه ، صــرف نظــر از رســالت اقتصــادی خــود همــواره 
ــه داشــته  ــه جامع ــگاه اقتصــادی ب ــک بن ــدا از ی ــی ج نگاه

اســت و ســعی کــرده تــا در شــرایط مختلــف، حضــور خــود در 
کنــار اقشــار مختلــف را حفــظ کنــد.

ــام  ــک ســال گذشــته در 41 طــرح ع ــب طــی ی ــن ترتی بدی
النفعــه مشــارکت داشــته کــه بیشــتر ایــن طــرح هــا شــامل 
ــروم و  ــق مح ــدارس در مناط ــز م ــر و تجهی ــاخت، تعمی س

ــوده اســت. ــاده ب دورافت

همزمـان بـا مهلت دو ماهه بانک مرکزی بـرای تبادل چک های 
طـرح قدیـم در نظـام بانکـی و سـامانه چـکاوک، معـاون مالی 
بانـک صـادرات ایـران از ادامه پذیـرش چک های غیـر صیادی 
تـا ششـم آبان مـاه 97 در ایـن بانـک خبـر داد. شـاهین صالح 
محمـدزاده بـا اعـالم ایـن خبر گفت: بـر اسـاس اطالعیه جدید 
بانـک مرکـزی، مهلـت تعویـض و کارسـازی چک هـای طـرح 
قدیـم بـا دسـته چک های صیـادی کـه پیـش از ایـن ابتـدای 

شـهریور سـال 97 بود، تا ششـم آبان ماه تمدید شـده و فرصت 
تـازه ای بـه فعـاالن اقتصادی و صاحبان کسـب و کار داده شـده 
تـا چک هـای طـرح قدیم )غیـر صیادی( آنـان همچنـان تا دو 
مـاه دیگـر قابلیت تهاتر و نقل وانتقال از طریق سـامانه چکاوک 
)بـه صـورت کلرینگ( را داشـته باشـد  و از این رو شـعب بانک 
صـادرات ایـران نیـز تـا این تاریخ بـه پذیرش و ثبـت چک های 

طـرح قدیمی ادامـه خواهند داد.

مشارکت 53 هزار و 450 میلیون ریالی بانک 

ملی ایران در طرح های عام المنفعه

پذیرش چک های طرح قدیم در بانک صادرات 

ایران تا دو ماه دیگر ادامه دارد

به دنبال فوت یک دختر نوجوان

کادر اورژانس بیمارستان افشار 
یزد تغییر کرد

دانشـگاه  درمـان  معـاون 
شـهید  پزشـکی  علـوم 
صدوقـی یـزد ادامـه داد: اعضـای 
کمیتـه یـاد شـده بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدند کـه کادر درمانـی اورژانس 
بیمارسـتان افشار می توانست بهتر 
و دقیـق تـر در مورد ایـن بیمار هم 
در بحـث تشـخیص و هـم درمـان 
عمـل کنـد. شـادکام تصریـح کرد: 
تعییـن  بـرای  پرونـده  همچنیـن 
میـزان قصـور و درصـد آن به نظام 

پزشـکی اسـتان ارسـال شـد.

ــزدی،  ــاله ی ــر 14 س ــی دخت ــرا کریم زه
ــا  ــاه ب ــهریور م ــنبه، اول ش ــداد پنجش بام
عارضــه دل درد بــه بخــش اورژانــس 
بیمارســتان  افشــار یــزد مراجعــه امــا چهار 

ــرد. ــوت ک ــد ف ســاعت بع
ــروز / ــزود: دی ــادکام اف ــوری ش ــر ن دکت
درمــان  العــاده  فــوق  شــنبه/ کمیتــه 
اســتان بــرای بررســی ایــن موضــوع 
ــی،  ــب، جراح ــان قل ــور متخصص ــا حض ب
صاحــب نظــران و پزشــکی قانونــی و 
ــاری  ــد بیم ــه در رون ــرادی ک ــن اف همچنی
مداخلــه داشــته اند در بیمارســتان افشــار 
تشــکیل و ایــن موضــوع مــورد تجزیــه و 

ــت.  ــرار گرف ــق ق ــل دقی تحلی
ــان  ــا بی ــته وی ب ــا نوش ــه ایرن ــور ک آنط
دوربین هــای  ســاعت،   12 اینکــه 
مــورد  افشــار  اورژانــس  فیلمبــرداری 
بررســی قــرار گرفــت، اظهــار داشــت: 
ــت،  ــن نشس ــه در ای ــان مربوط متخصص
ــرگ  ــوان م ــود را پیرم ــرات خ ــه نظ نقط

بیمــار یــاد شــده بیــان نمودنــد. 

ــوم پزشــکی  ــان دانشــگاه عل ــاون درم مع
شــهید صدوقــی یــزد ادامــه داد: اعضــای 
کمیتــه یــاد شــده به ایــن نتیجه رســیدند 
ــتان  ــس بیمارس ــی اورژان ــه کادر درمان ک
افشــار مــی توانســت بهتــر و دقیــق تــر در 
مــورد ایــن بیمــار هــم در بحث تشــخیص 

و هــم درمــان عمــل کنــد. 
شــادکام تصریــح کــرد: همچنیــن پرونــده 
بــرای تعییــن میــزان قصــور و درصــد آن 
بــه نظــام پزشــکی اســتان ارســال شــد و 
والدیــن بیمــار نیــز مــی تواننــد از طریــق 

دادســرا پیگیــر پرونــده باشــند. 
وی یــادآور شــد: دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــرای جلوگیــری از تکــرار مــوارد مشــابه،  ب
تغییــرات ســاختاری در اورژانــس افشــار 
اعمــال و جابجایــی هایــی در ســطح 
سرپرســت اورژانــس، پزشــکان و پرســنل 

ــام داد.  انج
ــوم پزشــکی  ــان دانشــگاه عل ــاون درم مع
ــه  ــار داشــت: ب ــزد اظه شــهید صدوقــی ی
مــردم اطمینــان مــی دهــم کــه بــا تدابیــر 

اندیشــیده شــده، دیگــر شــاهد تکــرار 
ــخ، در هیــچ یــک از  ــه اتفاقــات تل اینگون
بیمارســتانهای اســتان و اورژانــس هــا 

ــود. ــم ب نخواهی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وظیفــه مــا 
خدمــت بــه مــردم و دفــاع از حقــوق 
بیمــار و تمــام مراجعــه کننــدگان بــه 
مراکــز درمانــی اســت اضافــه کــرد: معاینه 
و درمــان بیمــاری کــه بــه مراکــز درمانــی 
مراجعــه مــی کنــد بایــد در اســرع وقــت، 
ــن  ــا بهتری ــن، ب ــان ممک ــن زم در کمتری
حفــظ  و  هزینــه  کمتریــن  خدمــات، 

ــود. ــام ش ــت انج کرام
شــادکام بــا بیــان اینکــه مرجع تشــخیص 
قصــور پزشــکی، داداســر، نظام پزشــکی و 
پزشــکی قانونــی اســت، افــزود: معتقــدم 
حتــی یــک قصــور پزشــکی نبایــد رخ 
ــاران  ــان بیم ــوول ج ــا مس ــرا م ــد زی ده

هســتیم.
ــوم پزشــکی  ــان دانشــگاه عل ــاون درم مع
شــهید صدوقــی یــزد اضافــه کــرد: امــروز 

هــم دســتورالعملی بــه بیمارســتانهای 
دولتــی و خصوصــی اســتان ابــالغ شــد تــا 
کمیتــه نظــارت خــود را فعــال تــر و در این 
زمینــه ورود جــدی تــری داشــته باشــند.

در  نیســت  قــرار  کــرد:  تصریــح  وی 
سیســتم درمانــی، توجیــه کنیــم یــا 
اشــتباه خــود را بپوشــانیم، اگــر ضعفــی 
ــع  ــرای رف ــم و ب ــد بپذیری ــود دارد بای وج

آن اقــدام کنیــم.
14 بیمارســتان دولتــی در یــزد زیــر نظــر 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی 
ایــن اســتان اســت و در مجمــوع 132 
مرکــز بهداشــتی، درمانــی شــهری در 

ــال هســتند.  ــزد فع ــتان ی اس

لرستانکرمانمازندران خراسان

افتتاح آسفالت راه های 
روستایی شهرستان آمل

شهرسـازی  و  راه  اداره  رییـس 
شهرسـتان آمـل از بهـره بـرداری 
راه هـای  آسـفالت  عملیـات  از 
روسـتایی ایـن شهرسـتان بـه طـول 14 كیلومتـر بـا حضـور 
مهندس اسـالمی اسـتاندار مازندران ،  فرماندار آمل و جمعی 
از مسـئولین ایـن شهرسـتان در دومیـن روز هفتـه دولـت 
بـا صـرف هزینـه بالـغ بـر 25 میلیـارد ریـال خبـر داد.قاسـم 
رمضانـی  بـا بیـان ایـن خبـر افـزود: از آنجـا كـه مازنـدران به 
دلیل شـرایط خاص منطقه ای و تعدد روستاها دارای راههای 
روسـتایی پـر اهمیتی بـوده ، لذا نگاه به محورهای روسـتایی 
یكـی از برنامـه هـای اصلـی كاری ایـن اداره كل مـی باشـد.

کشف بیش از 7000 لیتر 
سوخت قاچاق

مــرزی  هنــگ  فرمانــده 
ــر  ــف 7270 لیت ــاد از کش تایب
ارزش  بــه  قاچــاق  ســوخت 
هــزار   4۸0 و  میلیــون   174
ــاعت  ــی 72 س ــرزی ط ــتان م ــن شهرس ــال در ای ری
گذشــته توســط مرزبانــان ایــن فرماندهــی خبــر 
ایــن  تشــریح  در  صمــدی   داد.ســرهنگ کاظــم 
خبــر گفــت: مرزبانــان مســتقر در پســت کنتــرل 
از  بازرســی  حیــن  دوغــارون  مــرزی  مراقبــت  و 
ــن مقــدار ســوخت قاچــاق  خودروهــای ترانزیتــی ای

را کشــف و ضبــط کردنــد.

به سازی لچکی ورودی 
خیابان سرآسیاب

شــهردار منطقــه چهــار کرمــان 
ورودی  لچکــی  به ســازی  از 
خیابــان سرآســیاب خبــر داد.
ضــرورت  بــر  تاکیــد  بــا  مومنــی  محمدحســین 
به ســازی و زیباســازی چشــم انداز شــهری و توســعه 
ســرانه فضــای ســبز شــهری،گفت: بــه همیــن منظــور 
در  سرآســیاب  خیابــان  ورودی  لچکــی  به ســازی 
دســت اجراســت کــه شــامل زیرســازی، دال فــرش، 
ــه  ــن روشــنایی اســت ک اجــرای فضــای ســبز و تامی
بــه زودی بــا تــالش پرســنل ایــن منطقــه بــه اتمــام 

می رســد.

شهربازی های مرکز 
لرستان استاندارد نیستند

مدیــرکل اســتاندارد لرســتان  
از  هیچ کــدام  گفــت: 
خرم آبــاد  شــهربازی های 

نیســتند. اســتاندارد 
ــه  ــر س ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــان  اظه ــه قنبری مرضی
ــاد وجــود دارد کــه هیچ کــدام  شــهربازی در شــهر خرم آب
ــا اســتاندارد نیســتند. وی ادامــه داد: از ایــن ســه  از آنه
ــچ  ــت اســتانداردها، هی ــدم رعای ــل ع ــه دلی شــهربازی ب
ــتند. وی  ــل هس ــه تعطی ــر س ــوده و ه ــال نب ــدام فع ک
خاطــر نشــان کــرد: بــه شــهربازی هایی کــه وســایل 
بــازی اســتاندارد ندارنــد، اجــازه فعالیــت داده نمی شــود.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اهدای عضو هدیه ای کمیاب در سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان با دارا بودن دو میلیون و 800 هزار نفر جمعیت و شمار زیاد 
تصادفات منجر به مرگ مغزی همچنان در زمینه اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی 
در رده های پایین کشوری قرار دارد و ضروری است فرهنگ سازی در این زمینه بیش 
از پیش مورد توجه قرار گیرد.

روابـط عمومـی فوالدمبارکـه درخصـوص میـزان 
پرداخـت  میـزان  بـازار،  بـه  محصـول  تحویـل 
مالیـات، افزایـش قیمـت محصوالت فـوالدی در 
بـازار آزاد و دسـتورالعمل وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت بـرای کنتـرل قیمـت هـا شـفاف سـازی 
کرد. هـــدف وزارت صنعت، معـــدن و تجارت از 
ابـالغ ایـن دســـتورالعمل، کنتـرل قیمـت هـا به 
نفـع مصـرف کننـدگان نهایی بوده اسـت و ما هم 
موافـق ایـن موضوع هسـتیم؛ اما متأسـفانه این 
اتفـاق نیفتاده اسـت.اجرای این دسـتورالعمل در 
حال حاضر بیشـترین تاثیر را در حق سـهامداران 
واحدهـای فـوالدی عرضـه کننـده در بـورس کاال 
گذاشـته و محصـوالت نهایی مثـل لوله و پروفیل 
همچنـان بـا قیمت های گـران به دسـت مصرف 
کننـده میرسـد؛ بـه طـوری کـه قیمـت ورق گـرم 
فـوالد مبارکـه در بـورس کاال بـا احتسـاب ارزش 
امـا  اسـت؛  تومـان  هـزار  از سـه  افـزوده کمتـر 
قیمـت محصـول نهایی ماننـد لولـه و پروفیل در 
کـف بـازار حـدود شـش هـزار تومـان اسـت. در 
پاسـخ بـه ادعـای مطـرح شـده در زمینـۀ عرضه 

قطـره چکانـی و انحصـاری در بـورس کاال آمـده 
اسـت: شـرکت هـای عرضـه کننده در بـورس کاال 
در طـول چهـار مـاه اول سـال 97 عرضـۀ خـود را 
انـد بـرای مثـال فوالدمبارکـه در  افزایـش داده 
چهـار ماهـه اول سـال 97 با تحویـل 2 میلیون و 
34 هـزار تـن محصـول بـه بـازار داخـل رشـد ۸ 
 27 مقـدار  ایـن  اسـت.از  زده  رقـم  را  درصـدی 
درصـد بـه صنـف لولـه و پروفیـل تحویـل شـده 
ایـن گـروه  بـه  تحویـل محصـول  لـذا  و  اسـت 
مشـتریان از 3۸3 هـزار تـن در چهـار ماهـه اول 
سـال 96 بـه 544 هـزار تـن در چهـار ماهـه اول 
سـال 97 افزایـش یافته که رشـدی 42 درصدی 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  میدهـد.  نشـان  را 
شـواهدی مبنـی بـر رشـد تولیـد در ایـن صنعـت 
پاییـن دسـتی وجـود نداشـته و مکانیـزم هـای 
کنترلـی مبنـی بـر عرضـه محصـوالت ایـن گـروه 
بـا قیمـت  و  اشـاره  مشـتریان در حجـم مـورد 
متناسـب بـا مـواد اولیـه دریافتـی بـه مصـرف 
نمیشـود. مشـاهده  نهایـی  و  واقعـی  کننـده 

همچنیـن از ابتـدای سـال 95 و طبـق اصالحیـۀ 

قانـون مالیات هـای جدیـد اشـخاص حقوقی، به 
ازای هـر 10 درصـد افزایـش در درآمـد یک درصد 
از نـرخ 25 درصـد کاسـته خواهد شـد که سـقف 
آن 5 درصـد خواهـد بـود. این در حالی اسـت که 
بـه دلیـل گسـتردگی فعالیـت هـای اقتصـادی 
ایـن  مالـی  و شـفافیت  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 
مجموعـه، شـرکت از تمامـی معافیـت هـای نوع 
اول و همچنیـن معافیـت هـای بورسـی بهره مند 

است.

سوداگران در کمین بازار فوالد کرمانالبرز

آموزش، فرهنگ سازی واصالح 
الگوی مصرف گام موثر درجهت 

تحقق اقتصاد مقاومتی
بــرق  هماهنگــی  معــاون  طاهــری،  محمــود 
شهرســتان ها  بــا بیــان اینكــه آمــوزش مدیریــت 
ــوی  مصــرف  ــگ ســازی واصــالح الگ ــرژی و فرهن ان
گامــی موثــر در جهــت تحقــق اقتصــاد مقاومتــی مــی 
ــدگاه  ــد دی ــی توان ــوزش م ــار داشــت:  آم باشــد، اظه
ــی  ــای دولت ــران و كارشناســان دســتگاه ه ــای مدی ه
را بــه تعمیــر و نگهــداری بــا رویكــرد مدیریــت انــرژی 
در ســاختمان هــا  را  تقویــت نمــوده و مانــع از هــدر 

رفت انرژی شود.
ــه  ــی و بهین ــاختار اجرای ــا در س ــگاه پوی ــزود: ن وی اف
ــوزش  ــردن آم ــه ك ــا نهادین ــرژی ب ــرف ان ــازی مص س
هــای كاربــردی  مدیریــت انــرژی محقــق خواهــد 
ــن  ــری در ای ــت پذی ــه رقاب ــان اینك ــا بی ــد. وی ب ش
ــوژی هــای  ــد محــور شــكوفایی تكنول عرصــه مــی توان
نویــن مدیریــت انــرژی دركشــور باشــد از آمادگــی 
صنعــت بــرق بــرای  اســتفاده از ظرفیــت و توانمنــدی 
ــرداد. معــاون هماهنگــی  ــگان در ایــن صنعــت خب نخب
ــه  ــری از مصاحب ــش دیگ ــا در بخ ــتان ه ــور شهرس ام
خــود بــه ســفر معــاون وزیــر نیــرو بــه كرمــان اشــاره 
كــرد وگفــت:  درایــن ســفر پــروژه احــداث خــط رینــگ 
ــا اعتبــاری  فیــدر قائــم شــهر و فیــدر ســنگ ســیریز ب

بالغ بر هشــت میلیارد ریال افتتاح  شــد.
وی افــزود: افتتــاح پــروژه خدمــات فــروش و پــس 
در  غیرحضــوری  بصــورت  انشــعاب  فــروش  از 
دیگــر  از  پایلــوت  عنــوان  بــه  زرنــد  شهرســتان 

اقدامات انجام شــده بوده است.
محمــود طاهــری بــه اجــرای قراردادهــای متقاضیــان 
ــع  ــای رف ــرح ه ــت: ط ــرد وگف ــاره ك ــبكه اش ــد ش فاق
افــت ولتــاژ و اصــالح حریــم و روشــنایی معابــر 

درســایر مناطق در اولویت می باشد.
 وی در بخــش دیگــر بــه وظیفــه معاونــت هماهنگــی 
ــان،  ــارت بركاركن ــال نظ ــاره و اعم ــا اش ــتان ه شهرس
كنتــرل و تائیــد هزینــه هــا و درآمدهــا و نظــارت بــر 
ــی و  ــررات ایمن ــا و مق ــح  بخشــنامه ه اجــرای صحی
اهــم  از  را  هــا  معاونــت  ســایر  بــا  هماهنگــی 

فعالیت های ایــن مجموعه ذكركرد.

 کسب رتبه نخست فضای 
سبز منطقه 2 بین مناطق 

دهگانه شهرداری کرج
سرپرسـت منطقه دو شـهرداری کرج از 
کسب رتبه نخسـت حوزه فضای سبزدر 
بیـن مناطـق ده گانـه شـهرداری کـرج 
خبـرداد. سـید رضا فیض با بیـان اینکه 
همـکاری و همدلی حـوزه های مختلف 
ایـن  موفقیـت  و  رشـد  اصلـی  عامـل 
هـای  بازدیـد  افـزود:  اسـت،  منطقـه 
میدانـی شـبانه روزی و شناسـایی نقاط 
ضعـف و تبدیـل آن بـه نقطـه قـوت از 
مهـم تریـن برنامـه هایی اسـت کـه در 
دسـتور کار ایـن حوزه قـرار دارد تا ضمن 
شـناخت مشـکالت بتوانیـم بـه بهترین 
رفـع کنیـم.  را  معایـب  ممکـن  روش 
فیـض با مثبـت ارزیابی کـردن اقدامات 
بـه  رسـیدگی  بـرای   137 سـامانه 
مشـکالت شـهروندان، افـزود: بی تردید 
ارزیابـی عملکـرد واحدهـای اجرایـی در 
شناسـایی دقیـق نقـاط قـوت و ضعـف 
برنامـه هـا و تدویـن زمان بنـدی دقیق 
تـر حوزه موثر اسـت. وی گفت: امسـال 
فضای سـبز منطقه توانسـت در راستای 
قـدم  شـهروندان  بـه  دهـی  خدمـات 
بـا رضایتمنـدی و  بـردارد کـه  موثـری 
اسـتقبال شـهروندان روبـرو شـد. ایـن 
و  برتـر  عنـوان  ایـن  مسـوول کسـب 
مجموعـه  از  شـهروندان  رضایتمنـدی 
تـالش  حاصـل  را  منطقـه  شـهرداری 
مطلـوب  خدمـات  ارایـه  در  پرسـنل 
دانسـت و گفت: افزایش فضای سـبز و 
اجـرای  محلـی،  هـای  پـارک  ایجـاد 
سیسـتم آبیاری تحت فشـار و...احداث 
دیگـر  از  سـبز  هـای  فضـا  ارتقـای  و 
اسـت.  سـبز  فضـای  حـوزه  اقدامـات 
فیـض افـزود: گل هـای کاشـته شـده 
زینـت  )ع(  حسـین  امـام  درمیـدان 
بخـش منطقه بـوده که با صـرف هزینه 

و نیروی انسانی زیاد ایجاد می شوند.

افقی
1 - بدهی هایی که باید در مدت یک 

سال مالی کارسازی کرد - عایدی از کار و 

 تجارت.

2 - رشته ای تابیده از ابریشم که روی یقه 

یا سرآستین ها و حاشیه لباس می دوزند 

 - مدل مقیاس - امر به آسودن.

3 - هنگام - هر پرده نمایش سینما - 

نوشته ای که در آن از مخاطب نامه خواسته 

شده باشد تا پول یا مالی را به آورنده 

 نوشته بپردازد.

4 - غذای اصلی - میهمانی - زشت - از 

 پساوند مصدری.

5 - دستوری - فرو فرستادن - دریای 

 تازی.

 6 - دشمن سرسخت - فقر - این جهان.

7 - هنر هفتم - از انواع انرژی - سفر 

 فرنگی.

۸ - حرف عطف - رییس بانک مرکزی 

 آمریکا - جدا.

9 - تخته باز حرفه ای - سخن گوشه دار 

 - از پیامبران.

10 - میوه تازه به بازار آمده - سنگریزه های 

 درخشان - ضمیر انگلیسی.

 11 - حیوان باوفا - آیینه ها - خو گرفتن.

12 - رود مرزی - چاشنی غذا - از ضمایر 

 ملکی - بلیغ.

13 - پایتخت کشور بولیوی - سرنیزه - 

 فراوان.

14 - همدم - سیاهی شهر از دور - شاعر 

 قرن ششم هجری خالق »کارنامه بلخ«.

15 - مالقات - اقتصاددان فرانسوی برنده 

نوبل اقتصاد.

عمودی 
1 - مسوول کمیسیون بازرگانی اتحادیه 

اروپا با نام کوچک »پیتر« - نوعی پیش 

 غذا.

 2 - آشوب - سرزمین - تورم.

 3 - الهه شکار - خرامان - از رنگ ها.

4 - از نام های زنانه فرنگی - زدنی 

 خودستا - از اعداد ترتیبی - خمیازه.

5 - »یک« خودمانی - جایی در زیرزمین 

 - جایزه مقام سوم.

 6 - پروتئین گیاهی - گیاه دفع سم مار.

7 - از مبحث های ریاضیات - استفاده 

از امکانات و اشخاص دولتی بانفوذ در 

نهادهای دولتی برای کسب سود شخصی 

 - ثلث.

۸ - عضوی در پا - از قدرت های اقتصادی 

 اروپا - کشتی جنگی.

9 - مساوی و همانند - انکارکننده - 

 بهشت زیر پای اوست.

 10 - دور نیست - از گازها.

 11 - جوانمردان - مرض - چاشنی ساالد.

12 - داستان گو - از قیود تمنا - نفرین - 

 از گناهان کبیره.

13 - به بند بستن - نوعی کفش و پنجره 

 - زنجیره.

14 - از کشورهای آسیایی که 60 تا 70 

درصد حجم معامالت روزانه بورس شان 

با ایران سنخیت دارد - آهسته - تیرگی 

 جسم روی دیوار.

15 - از معابد کشور نپال - تاج و افسر.

جدول شماره 1249

سودوکو شماره 1249

پاسخ سودوکو شماره 1248



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1249| دوشنبه 5 شهریور 1397

11
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

دانگل، پرفروش ترین محصول اپل 
لـوازم  و  محصـوالت  همـه  میـان  )در 
اسـت. گذشـته  دوسـال  در  جانبـی( 

اینسـتاگرام در حال تست قابلیتی است 
که دانشـجویان مشـغول بـه تحصیل در 
یـک دانشـگاه و ورودی یـک سـال را در 

گروهـی گـرد هم مـی آورد.

عرضـه  و  تولیـد  از  منظـور حمایـت  بـه 
مسـتقیم محصـوالت فرهنگـی و هنـری 
و کمـک به جلوگیـری از کپی غیرقانونی، 
محصـوالت  فـروش  پیـش  سـرویس 
پسـت  ملـی  شـرکت  توسـط  فرهنگـی 

طراحـی و اجـرا شـده اسـت.

خبر
اپل

خبر
اینستاگرام

خبر
کپی رایت

اگر رعایت نکنیم، در آینده همه جا از این خودپردازها 
خواهیم دید!

@mohit_zist_ir

معاون اول رییس جمهوری تصاویری از روز افتتاح 
خانه موزه آیت هللا هاشمی به اشتراک گذاشته است.

@eshaqjahangiri

خانم دو نقطه می گوید:
یکــی از نزدیکانــم پلیــس هســتند، بــرای دســتگیری یــک ســارق مســلح مجبــور 

شــدند شــلیک کننــد.
همکارشــون کــه 5 ســال زنــدان بودنــد بعــد هــم تبعیــد شــدند بــه پاســگاه مــرزی، ایشــون 

هــم سال هاســت ارتقــا درجــه نگرفتنــد.
ــم،  ــا ک ــوق و مزای ــد. حق ــدی دارن ــروی انتظامــی و راهــور شــرایط ب ــا نی ــا واقع در کشــور م

ــاد. زحمــت زی

حسین حمدیه می گوید:
ــای  ــر شــده از هم زادپنداری ه ــم پ ــار برای ــدر شــده ام و اخب ــه پ ــد ماهیســت ک چن
دردآور. تصویــر پــدر یمنــی کــه در فاصلــه بیــن دو عیــد قربــان ســه پســرش را از دســت داده 

ــد… ــم می کن ویران
ــال  ــی رود، احتم ــه م ــدت از خان ــه فرزن ــح ک ــر روز صب ــه در آن ه ــه ای ک ــه چرخ ــت ب لعن

ــد. ــتش باش ــتر از بازگش ــش بیش نیامدن

آرمان می گوید:
ــود، بچــه کــه بــودم یــه  خونــه  قبلــی مادربزرگــم یــه خونــه قدیمــی و ترســناک ب
ــن  ــرم از زیرزمی ــتم ب ــب می خواس ــش، آخرش ــودم پیش ــه ب ــن رفت ــود و م ــا ب ــب تنه ش
رخت خــواب بیــارم، مادربــزرگ اومــد یــه چیــز بگــه کــه نترســم گفــت رولــه )عزیــزم( اگــه 

ــی آزارن! ــا ب ــدی نترســیا، اون چیــزی دی

شهاب می گوید:
ــواده اش  ــون اون آدم، خان ــی مدی ــد یعن ــر رو نمی دی ــد و کارگ ــوق کارمن حــق و حق
ــای  ــات و چالش ه ــا و اختالف ــیاری از درده ــث بس ــن باع ــید و همچنی ــروش می ش و آب

ــی… اجتماع

جواد دلیری می گوید:
ــهامی  ــرکت س ــک ش ــه ی ــان را ب ــد رسانه هایش ــی بیاین ــای عموم ــت و نهاده دول
تبدیــل کننــد و ســهام آن را بــه پیشکســوتان آن رســانه، افــراد شــاغل درآن رســانه و آنانــی 
کــه زمــان آنجــا شــاغل بودنــد و نیــز افــراد عالقمنــد و دارای پــول و تجربــه واگــذار کننــد.

مژگان جمشیدی می گوید:
آقایان سردبیران و مدیران رسانه ای!

ــه در  ــش ســوختند! شــمایی ک ــم در آت ــگل ه ــان جن ــه محافظ ــگل ک ــط جن ــه فق ــروز ن ام
رســانه ات بــرای هــر مرخــرف گویــی جــا داری؛ اال مقولــه محیــط زیســت، اقــال یــه فــردا را در 

ــس! ــاالن ســبز کردســتان را بنوی ــه ات داســتان مــرگ شــریف ترین فع روزنام

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

صمد نيكخواه بهرامى، بسکتبالیست در اعتراض به 
عدم پخش بازى هاى تيم بسكتبال ايران از صداوسيما 

در بازی های آسیایی، اعتراض خودش را در استوری های 
اینستاگرامش همرسانی کرد.

انتصاب رزاقی بهار، به عنوان مدیر جدید مجالت »همشهری« 
انتقاد کاربران و همکاران رسانه ای بسیاری را به سمت  او  روانه 
کرد. رزاقی بهار نیز در توییتی رزومه اش را منتشر کرد اما کاربران همین 

توییت را سوژه قرار دادند و غلط های امالیی شخصی که خود را روزنامه نگار 
خطاب کرده، گرفتند.

پریسا پورطاهریان، عکاس خبری روی یک بام مشرف به زمین 
دستگردی در شهرک اکباتان. این دومین تجربه عکاسی او از 

مسابقات لیگ برتر بعد از بازی نساجی-ذوب آهن در قائمشهر بود.
@pejmanrahbar

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران: 40 شــرکت در حوزه واردات گوشــی موبایل 
فعالیت می کردند که 15 مردادماه دســتگیر شــدند. پس از تکمیل گزارشــات 
و دفاعیه های این افراد، قاضی دســتور داد به مدت 2 ماه در حبس باشــند 

تا تکلیف پرونده های آنان مشــخص شــود. قرار اســت در دادگاه های علنی به 
اتهامات این افراد رســیدگی شود.

1-دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب و فاضالب سیرجان 
2-موضــوع مناقصــه :راهبری،نگهداری،تعمیــرات تاسیســات آب و رفــع 

ــع  ــیرجان و تواب ــهر س ــد ش ــعابات جدی ــب انش ــانی و نص ــوادث آبرس ح
3-مهلــت و محــل دریافــت اســناد مناقصــه :متقاضیــان شــرکت در مناقصــه 
ــت  ــخ 1397/06/03 لغای ــه از تاری ــناد مناقص ــت اس ــت دریاف ــد جه میتوانن
ــه  ــر ب ــه معتب ــی نام ــا معرف ــورخ 1397/06/07 ب ــنبه م ــاعت 14 روز چهارش س
نشــانی ســیرجان-میدان امام حســین –خیابــان قدس-شــرکت آب و فاضالب 

ســیرجان-دبیرخانه مراجعــه نماینــد.
ــارد و  ــارده میلی ــرای کار:14،356،914،677)چه ــدت اج ــرآورد و م ــغ ب 4-مبل
ســیصدو و پنجــاه و شــش میلیــون و نهصــد و چهــارده هــزار و ششــصد و هفتاد 

و هفت(ریــال و 12 مــاه 
5-محل تامین اعتبار:از محل اعتبارات داخلی شرکت 

6-مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصه:بــه میــزان 718،000،000 ریال)هفتصــدو و 

هجــده میلیــون( و بــه یکــی از انــواع ذیــل مــی باشــد:
-ضمانتنامــه  بانکــی و یــا واریــز نقــدی بــه حســاب شــماره 3295495520 

نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی بنــام شــرکت آب و فاضــالب ســیرجان.
بــه پیشــنهاد هــای فاقــد امضا،مشــروط،مخدوش،فاقد ســپرده و ســپرده هــای 
مخــدوش بــا ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقرر،چــک شــخصی و نظایــر آن  و 
همچنیــن پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــای مــدت مقــرر واصــل شــود مطلقــا 

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
ــورخ  ــنبه م ــاعت 14 روز دوش ــنهادات:تا س ــل پیش ــل تحوی ــت و مح 7-مهل

ــور ــانی مذک ــه نش ــرکت ب ــن ش ــه ای ــه دبیرخان 1397/06/19 ب
8-زمــان و محــل گشــایش پیشنهادات:ســاعت 10 صبــح روز سه شــنبه مــورخ 

1397/06/20 در محــل شــرکت آب و فضــالب ســیرجان 
9- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوممناقصه عمومی یک مرحله ای
      97/6/3/1 م

 دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان
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شهرام ناظری خواننده شناخته شده موسیقی 
ایرانی تیتراژ پایانی انیمیشن سینمایی 

»آخرین داستان« به نویسندگی و 
کارگردانی اشکان رهگذر را خواند.

تازه ترین کنسرت ارکستر 
سمفونیک تهران پنجشنبه 15 

شهریور با اجرای اثر ماندگار 

»نی نوا« به آهنگسازی حسین علیزاده برگزار می شود، 
در این کنسرت شهرداد روحانی به عنوان رهبر و پدرام 

فریوسفی به عنوان سولیست ویولن حضور خواهد داشت.

سال گذشته در چنین روزی 
خانه بچاری آبادان پس از 
خروج از فهرست آثار ثبت 

ملی، از سوی مالک تخریب شد.

کنسرت نمایش»شّط رنج« 
به روایت علی قمصری که 

پیش از این در تاالر حافظ به 
صحنه رفته بود، از ششم شهریور در پردیس تئاتر شهرزاد 

روی صحنه می رود.

فیلم کوتاه »زونا« 
به کارگردانی طوفان نهان 
قدرتی به ایتالیا و لبنان 

می رود.

دنیا کثیفه، 
با اشکای توام تمیز نمیشه

فیلم مادر

موسیقیفیلم

موسیقی

نمایشسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

آلپ ارسالن سلجوقی رومانوس 
دیوژنس امپراتور روم شرقی را که به 

اسارت نیروهای او درآمده بود آزادکرد
آلــپ ارســالن ســلجوقی 27 آگوســت 1071 و یــک 

ــرقی  ــوری روم ش ــر امپرات ــروزی ب ــس از پی روز پ

و اســیرکردن رومانــوس دیوژنــس تصمیــم گرفــت 

ــد:  ــه اورا رهاســازد. برخــی از مورخــان نوشــته ان ک

ــرقی  ــور روم ش ــوس امپرات ــه رومان ــس از اینک " پ

ــید  ــد از او پرس ــالن آوردن ــپ ارس ــور آل ــه حض را ب

کــه اگــر نتیجــه جنــگ معکــوس بــود و وی اســیر 

رومیــان )دولــت بیزانــس( شــده بــود چــه می کــرد 

و رومانــوس پاســخ داده بــود شــمارا مــی کشــتم. 

آلــپ ارســالن در برابــر ایــن جــواب گفتــه بــود کــه 

مــن بالعکــس، و تصمیــم گرفتــه ام کــه شــمارا آزاد 

کنــم و برویــد و باقیمانــده قلمــرو خــودرا اداره کنیــد 

و ....".

وســطی  قــرون  تحــوالت  مورخــان کارشــناس 

شکســت بیزانــس )روم شــرقی( در نبــرد مالزگــرد 

را آغــاز پایــان ایــن امپراتــوری نوشــته انــد )کــه در 

ــوه زادگان  ــه دســت محمــد دوم از ن ســال 1453 ب

عثمــان از یــک طایفــه تــرکان ُغــز از میــان رفــت(. 

ــالن  ــپ ارس ــش آل ــالدی ارت ــت 1071 می 26 آگوس

Melazgerd )بــه زبــان  ســلجوقی در مالزگــرد 

ارمنــی: منزیكــرت( در شــرق آناتولــی و شــمال 

ــود  ــین ب ــی نش ــان ارمن ــه در آن زم ــه وان ك دریاچ

ارتــش روم شــرقی را شكســت داد و بــا ایــن 

ــان  ــا پای ــه ت ــك دوران تاریخــی ۸4۸ ك ــداد، ی روی

ــد. در  ــاز ش ــت آغ ــه یاف ــی اول ادام ــگ جهان جن

 R.Diogenes نبــرد مالزگــرد، رومانــوس دیوژنــس

امپراتــور روم شــرقی نیــز بــه اســارت آلــپ ارســالن 

ــود. ســلجوقیان در ســال 1054 میــالدی  درآمــده ب

ــد  ــرد را تصــرف كنن ــه مالزگ ــد ك ــرده بودن ــالش ك ت

ــد. ــورده بودن ــی شكســت خ ول

چون مرا دیده بر آن آتش رخسار افتد
آتشم بردل پرخون جگر خوار افتد

مکن انکار من ایخواجه گرم کار افتاد
زانکه معذور بود هر که در این کار افتد
برمن خسته مزن تیر مالمت بسیار

که درین منزل ازین واقعه بسیار افتد
گر چو فرهاد ز مژگان گهرافشان گردم
ای بسا لعل که در دامن کهسار افتد

ور چو منصور ز من بانگ انا الحق خیزد
آتشم از جگر سوخته در دار افتد

چون بیاد خط سبز تو برآرم نفسی
دودم از سینه برین پردٔه زنگار افتد

هر دم از آرزوی گوشه چشمت سرمست
زاهدی گوشه نشین بر در خمار افتد
گر برد باد صبا نکهت زلف تو بچین

خون دل در جگر نافٔه تاتار افتد
پیش آن نرگس بیمار بمیرد خواجو
اگرش دیده برآن نرگس بیمار افتد

خواجوی کرمانی 

بیا ُو بنشین
 تا 

دمی بیا ساییم 
تا 

نگاِه خسته
به یکدیگر نیندازیم

شاعر علی مهیار

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

طنزیمات

رییــس جهــاد کشــاورزی دنــا گفت:»متاســفانه فــردی بــا 

عنــوان اشــتغال زایــی مددجویــان کمیتــه امــداد، تســهیالت 400 

میلیــون تومانــی گرفــت و در  گلخانــه اش، گیــاه مخــدر مــاری 

ــا کاشــته اســت.« جوان

ــان  ــرد و چن ــاز ک ــانه ب ــرض ش ــر ع ــش را دو براب ــار؛ دهان تغ

قهقهــه ای زد کــه دیــوار تغارنیــوز فــرو ریخــت و شــاهد عینکــی 

بــه یکبــاره از پشــت آن نمایــان شــد. عینکــش را روی دماغــش 

جــا بــه جــا کــرد. چشــمهایش را دو برابــر شیشــه هــای عینکش 

گــرد کــرد و گفت:»جنــاب تغــار، اتفاقــی افتــاده؟« تغــار همچنان 

روی زمیــن مــی غلتیــد و قهقهــه مــی زد. شــاهد عینکــی 

گفت:»بــه چــه مــی خندید؟بــه رژیــم حقوقــی دریــای خــزر؟« 

تغــار بــا دســت اشــاره کــرد کــه نــه! شــاهد عینکــی پشــت کلــه 

اش را خارانــد و پرســید:»به ایــن مــی خندیــد کــه بــه فاصلــه ای 

ــار شــده انــد؟« صــدای تغــار در میــان  کــم دو وزیــر از کار برکن

ــاهد  ــه!« ش ــی گفت:»ن ــه م ــید ک ــی رس ــوش م ــه گ ــه ب قهقه

ــط  ــش را وس ــایی پیراهن ــدم. مش ــان فهمی ــی گفت:»آه عینک

ــه! بــه مــن چــه  دادگاه درآورده و پرتــاب کــرده!« تغــار گفت:»ن

ربطــی داره؟« و دوبــاره قهقهــه زد. مخاطــب خــاص از زیــر درخت 

گالبــی پیــدا شــد. آدامــس کشــکی اش را ترکانــد و تلــق تلــق پا 

بــه تغــار نیــوز گذاشــت. تغــار روی زمیــن مــی غلتیــد. مخاطــب 

ــادی؟دل درد  ــن افت ــرا روی زمی ــون! چ ــار ج ــاص گفت:»تغ خ

شــدی؟آخی!« تغــار بلنــد شــد و روی زمیــن نشســت. کشــک از 

چشــمانش ســرازیر بــود. آخریــن خنــده هــا مثــل هنــدل موتــور 

ســیکلت از دهانــش خــارج شــد و آرام گرفــت. ســالمی کــرد و 

گفت:»امــروز در خبرهــا خوانــدم کــه فــردی 400 میلیــون تومــان 

وام از کمیتــه امــداد گرفتــه. بــه ایــن منظــور کــه برای عــده ای از 

مددجویــان شــغل ایجــاد کنــد.« مخاطــب خــاص گفت:»آخــی! 

چــه آدم خوبــی!« تغــار گفت:»طــرف رفتــه گلخانــه زده!« 

ــت دارم.«  ــه دوس ــن گلخون ــاص گفت:»جونمی!م ــب خ مخاط

ــب  ــا!« مخاط ــاری جوان ــرای م ــه زده ب ــه داد:»گلخون ــار ادام تغ

خــاص بــاال و پاییــن پریــد. ریــز خندیــد و گفت:»خــدای 

ــه  ــوی گلخون ــدی! اآلن مــارِی جــوان ت من!چــه شــخص هنرمن

کار مــی کنه؟راســتی بــا رامبــد جوان،نســبتی داره؟مــن خندوانــه 

ــب  ــی مخاط ــم اطالع ــه ک ــن هم ــار از ای ــت دارم.« تغ رو دوس

ــا  ــت م ــودش گف ــا خ ــت. ب ــم ریخ ــه ه ــش ب ــاص اعصاب خ

ــوا  ــد محت ــب تولی ــا ش ــح ت ــم صب ــی داری ــرای ک ــه ب ــو ک را بگ

 مــی کنیــم. یــک مخاطــب داریــم. آن هــم ایــن همــه خنــگ!

شــاهد عینکــی از فرصــت اســتفاده کــرد و بــا مخاطــب خــاص 

همســخن شــد. گفت:»خــاص خانــوم! مــن خــودم بارهــا 

ــاص  ــب خ ــوده ام.« مخاط ــا ب ــاری جوان ــوزاندن م ــاهد س ش

جیــغ کشــید:»وای!چرا ایــن طفلــک رو ســوزوندن! مگــه چــی 

ــرو  ــود ف ــت و در خ ــه ای نشس ــار گوش ــوده؟« تغ ــرده ب کار ک

رفــت. شــاهد عینکــی بــه مخاطــب خــاص قــول داد کــه حتمــًا 

یــک روز مــاری جوانــا را بــه او نشــان بدهــد. مخاطــب خــاص 

گفت:»همیــن اآلن! همیــن اآلن!« و بــا هــم در افــق محــو 

ــت. ــرو رف ــار در خــود ف شــدند. تغ

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

مارِی جوان

رسانه در آینه تصویر
شماره تازه همشهری داستان منتشر  شد.


