
کاهش استفاده 
از خودرو را بخواهیم

رهبر انقالب:
وزارت اطالعات دنباله 

جنایتکاران را به دستگاه 
قضایی بسپارد
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ــه  ــت ب ــود. شــايد تصــور عزيم ــدون خــودرو ب ــی ب ــروز روز جهان دی
محــل كار و يــا مراكــز خريــد در كالن شــهری همچــون تهــران بــدون 
ــی در  ــش بســيار دور از ذهــن باشــد، ول ــام معضالت ــا تم خــودرو ب
صــورت اعتقــاد و پذيــرش ايــن سياســت امــكان تحقــق آن وجــود 
دارد. شــنبه پيــاده بــه محــل كار رفتــم و بــر خــالف تصــورم از فاصلــه 
و معضــالت پيــش رو، در يــك بــازه زمانــی چهــل و پنــج دقيقــه بــه 
ــادی  ــع زي ــه رســيدم. در مســير شــاهد مشــكالت و موان وزارت خان
بــرای تــردد پيــاده و بــه ويــژه ايمنــی شــهروندان بــودم ولــی ايــن 
بــه معنــای عــدم امــكان تــردد بــا پــای پيــاده نبــود، برعكــس، ايــن 
اقــدام باعــث اطمينــان از امــكان تحقق سياســت كاهش اســتفاده از 
خــودرو شــخصی و تــالش بــرای رفــع موانــع اجــرای ايــن سياســت 
ــدل  ــی مب ــك خواســت اجتماع ــه ي ــن سياســت را ب ــد اي شــد. باي
ــن خواســت اجتماعــی شــويم،  ــا پاســخگوی اي ــه م ــا هم ــم ت كني
ــه  ــی و هم ــهری و دولت ــران ش ــدان، مدي ــه من ــگاهيان، حرف دانش
كســانی كــه بــا ابزارهــای در اختيــار خــود می تواننــد بــه تحقــق ايــن 
ــد، ای كاش  ــر ايــن مهــم همــت كنن ــد ب ــد باي سياســت كمــك كنن
ــخصی،  ــووليت های ش ــه مس ــی ب ــرف و بی توجه ــاد ص ــای انتق بج
حرفــه ای و اجتماعــی خــود بــه يــاری همراهــان خــود بياييــم و بــا 
يكدلــی و صداقــت، شــهرهايمان را به مســير اعتــالء برگردانيــم، مردم 
مــا مســتحق زندگــی در شــهرهايی ايمــن، امــن و بــا هويت هســتند.

معاون معماری و شهرســازی وزارت راه

امید به سال زراعی مطلوب

انس طال             1.199.93

مثقال طال          17.440.000

گرم طالی 1۸      4.026.192

گرم طالی 24     5.371.7۸5

انس نقره                 14.21

انس پالتین          ۸2۸.000

انس پاالدیوم        .1.043.000

بهار آزادی             42.010.000

امامی                 45.160.000

نیم                 21.100.000

ربع                  11.100.000

گرمی               6.400.000

دالر                   145.050

یورو                   170.910

پوند                  1۸9.040    

درهم امارات           39.900

لیر ترکیه              23.670

یوان چین             21.460

ین ژاپن               12۸.630    

دالر کانادا               112.620

دالر استرالیا          105.245

دیروز سـال زراعی  96-97  پایان یافت و امروز 
آغـاز سـال زراعـی جدید اسـت. گرچه سـال آبی 
خوبی را پشـت سـر نگذاشتیم اما پیش بینی ها 
از سـه مـاه آینـده، وضعیـت آبی خوبـی را پیش 
بینـی می کند.سـال زراعـی در حالـی بـه پایـان 

رسـید کـه از لحـاظ بـارش وضعیت خوبـی برای 
حوضه های آبریز و اسـتان های کشـور نداشت. از 
بیـن شـش حوضـه آبریـز اصلـی، چهـار حوضه 
دچار کاهش بارندگی بودند و از بین 31 اسـتان، 

19 استان کاهش بارش را تجربه کردند.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

20  تا  29

تبر زدی جوانه شد
در حمله گروه های تروریستی به اهواز همزمان با سالگرد تجاوز عراق 

در ۳۱ شهریور ۵۹ به ایران دست کم ۲۶ نفر شهید شدند

در این پیام ما می خوانید
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ابالغ استاندارد 
محیط زیستی 
فضوالت نفتی

زباله، یکی 
از اولویت های 

برنامه ششم

تحصیل در گرداب  
چالش ها

سال تحصیلی جدید درحالی 
از راه رسیده که حوزه آموزش 

ایران با چالش اساسی 
دست و پنجه نرم می کند

سنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س :
عک

یادداشت مهمان
محمد سعید ایزدی

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
0۵:۵۲

غروب آفتاب 
۱8:0۱

تهران

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1269

یکشنبه 1 مهر 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
www.payamema.ir

 مناقصه عمومی
مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 موضوع مناقصه، واگذاری امورخدماتی و پشتیبانی کلینیک فرهنگیان کرمان 

مبلغ برآورد شده مناقصه: ۱8/8۵0/000/000
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۹4۲/۵00/000

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱4 مورخ ۱۳۹7/07/0۵ از طریق سامانه ستاد ایران 
جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطالعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه شود.

ــوب اســتان ــی جن ــع طبیع ــوزش کشــاورزی و مناب ــات و آم ــز تحقیق  مرک
 کرمــان بــه اســتناد آییــن نامــه مالــی و معامالتــی ســازمانتحقیقات، آموزش
ــرداری از ــره ب ــق به ــر دارد ح ــال 1397 در نظ ــاورزی در س ــج کش  و تروی

 محصــول باغــات مرکبــات خــود شــامل ارقــام مختلــف )پرتقــال والنســیا ومــارس ارلــی
 و نارنگــی کینــو، گریــپ فــروت ســفید و قرمــز( را از طریــق مزایــده عمومــی بــه صــورت
 یکجــا واگذارنمایــد. متقاضیــان مــی تواننــد همــه روزه بــه اســتثنای روزهــای تعطیــل ،
 حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 97/7/15 جهــت بازدیــد از باغــات و
 دریافــت فــرم شــرایط مزایــده و ســایر مــدارک بــه آدرس، کیلومتــر 15 جــاده عنبرآبــاد
.مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی جنــوب اســتان مراجعــه نماینــد
ــز  ــح در محــل مرک ــورخ 97/7/16 راس ســاعت 10صب  پیشــنهادات در روز دوشــنبه م

.تحقيقــات و آمــوزش کشــاورزی قرائــت خواهــد شــد

آگهی مزایده فروش محصول مرکبات 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

تولیدی سال ۹7 

)هزینه های مربوط به درج آگهی و ارزیابی محصول به عهده برنده مزایده می باشد(

آگهی مناقصه محدود نوبت اول شهرداری فهرج

شهرداری فهرج

)پل رفت و برگشت طاقی 6 دهانه 6 متری انتهای بلوار شهدا(

شــهرداری فهــرج قصــد دارد جهــت اجــرای پــل طاقــی ۶ دهانــه ۶ متــری بــر روی رودخانــه در انتهــای بلــوار شــهداء بصــورت 
رفــت و برگشــت اقــدام نمایــد. لــذا از شــرکت هــای واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی آیــد بــا در دســت داشــتن مــدارک معتبــر 
جهــت انجــام مناقصــه بــا شــرایط ذیــل حداکثــر ۱0 روز پــس از تاریــخ نشــر آگهــی بــه شــهرداری فهــرج مراجعــه و پــس از مطالعــه 
مشــخصات فنــی پــروژه نــرخ پیشــنهادی خــود را ارائــه داده تــا در کمیســیون مناقصــه ورســیدگی بــه پیشــنهادات مطــرح و برنــده 

نهایــی اعــالم گــردد.
۱.دادن سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ حداقل ۵ درصد مبلغ کل براورد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت بانکی

۲.هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
۳.برندگان اول، دوم، سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4.اطالعات و جزئیات اجرای طرح از جمله مشخصات فنی با مراجعه به شهرداری قبل از اعالم پیشنهاد به اطالع شرکت کننده مناقصه خواهد رسید و 
مهلت قبول پیشنهاد ها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم حداکثر ۱0 روز می باشد.

۵.شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد.
۶.ارائه گواهی تائید صالحیت شرکت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هنگام ارائه پیشنهاد مناقصه الزامی می باشد.

۶. کمیسیون مناقصه حداکثر تا ۱0  روز پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهادات برنده را اعالم و در صورتی که پیشنهادات رسیده از سه فقره کمتر باشد مناقصه 
را تجدید می نماید. 

 )نوبت دوم(
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استاندارد محیط زیستی امکانات 
و تاسیسات دریافت فضوالت 
نفتی نفت کش ها، کشتی ها و 

شناورها توسط سازمان حفاظت 
محیط زیست ابالغ شد

درپــی حادثــه تروریســتی صبــح روز گذشــته 
زخمــی شــدن  و  بــه شــهادت  کــه  اهــواز  در 
ــت هللا  ــد آی ــر ش ــان منج ــردم عزیزم ــی از م جمع
پیامــی  در  اســالمی  انقــالب  رهبــر  خامنــه ای 
ــه  ــن حادث ــهدای ای ــواده ش ــه خان ــلیت ب ــا تس ب
تلــخ و تأســف بار تأکیــد کردنــد: دســتگاه های 
ــا ســرعت و دقــت  ــد ب مســوول اطالعاتــی موظفن
را  آنــان  و  تعقیــب  را  جنایتــکاران  دنباله هــای 
ــی کشــور بســپارند. ــدر قضای ــه ســرپنجه ی مقت  ب

ــه  ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ ــام رهب ــن پی مت
شــرح زیــر اســت: بســمه تعالی

جمعــی  شــهادت  تأســفبار  و  تلــخ  حادثــه ی 

دســت  بــه  اهــواز  در  عزیزمــان  مــردم  از 
دیگــر  بــار  یــک  مــزدور،  تروریســت های 
را  ایــران  ملــت  و خباثــت دشــمنان  قســاوت 
قســی القلب  مــزدوران  ایــن  ســاخت.  آشــکار 
بیگنــاه  مــردم  و  و کــودک  زن  روی  بــه  کــه 
ــان  ــان مدعی ــه هم ــته ب ــایند وابس ــش میگش آت
ــوق  ــته دم از حق ــه پیوس ــد ک ــو و ریاکارن دروغگ
ــد  ــان نمیتوان ــه ی آن ــای پرکین ــد. دله بشــر می زنن
تجّلــی اقتــدار ملــی در نمایــش نیروهــای مســلح 
ــه ی  ــا ادامــه ی توطئ ــت اینه ــد. جنای را تحمــل کن
منطقــه  در  آمریــکا  دست نشــانده ی  دولتهــای 
اســت کــه هــدف خــود را ایجــاد ناامنــی در 

کشــور عزیــز مــا قــرار داده انــد. بــه کــوری چشــم 
آنــان ملــت ایــران راه شــرافتمندانه و افتخارآمیــز 
ماننــد گذشــته  و  داد  ادامــه خواهــد  را  خــود 
آمــد. خواهــد  فائــق  دشــمنی ها  همــه ی   بــر 
بــه  را  خــود  همــدردی  و  تســالّ  اینجانــب 
عــرض  عزیــز  شــهیدان  ایــن  خانواده هــای 
میکنــم و صبــر و ســکینه ی الهــی را بــرای آنــان و 
ــم.  ــرای شــهیدان مســألت مینمای ــّو درجــات ب عل
دســتگاه های مســوول اطالعاتــی موظفنــد بــا 
ســرعت و دقــت دنباله هــای ایــن جنایتــکاران 
را تعقیــب کننــد و آنــان را بــه ســرپنجه ی مقتــدر 

قضایــی کشــور بســپارند.

رهبر انقالب:
وزارت اطالعات دنباله جنایتکاران را به دستگاه قضایی بسپارد

گفــت:  کشــور  اورژانــس  ســازمان  سرپرســت 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتان و دانش ــس خوزس اورژان
جنــدی شــاپور اهــواز، خدمــات درمانــی مــورد نیــاز 
مصدومــان حادثــه تروریســتی روز گذشــته اهــواز را 
بــه خوبــی و با ســرعت ارائــه دادند و در حــال حاضر 
ــواز  ــای اه ــان از بیمارســتان ه ــدادی از مصدوم تع
ترخیــص شدند.پیرحســین کولیونــد  بــا اعــالم ایــن 

مطلــب، اظهــار داشــت: بــر اســاس اعــالم مســووالن 
ــر  ــه روز گذشــته 26نف ــی، در حادث ــی و نظام امنیت
شــهید و 60 نفــر مصــدوم شــدند کــه خدمــات 
مــورد نیــاز آنــان از جملــه اعمــال جراحــی پــس از 
 انتقــال آنهــا بــه مراکــز درمانــی، ارائــه شــده اســت.
وی تصریــح کــرد: پــس از ایــن حادثــه بــه دســتور 
وزارت  معــاون کل  همــراه  بــه  بهداشــت  وزیــر 

بهداشــت و همچنیــن رییــس ســازمان انتقــال 
ــان  ــر درم ــارت ب ــی و نظ ــرای بررس ــران ب ــون ای خ
مصدومــان، بــه اهــواز ســفر و از آنهــا عیــادت کردیم. 
شــرایط مصدومــان پایــدار اســت و هیــچ کمبــودی 
از نظــر دارو، تجهیــزات پزشــکی، امکانــات، خــون و 
ــدارد. کادر درمانــی تخصصــی و پرســتاری وجــود ن

تعدادی از مصدومان حادثه تروریستی اهواز ترخیص شدند
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استیضاح شریعتمداری به کجا رسید؟پیام خبر
قرار است استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته جاری در 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار گیرد.

پیش از این نمایندگان مجلس با استیضاح رای به برکناری ربیعی، وزیر کار و کرباسیان، وزیر 
اقتصاد داده بودند.
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تحصیل در گرداب چالش ها
سال تحصیلی جدید در حالی از راه رسیده که مدارس فرسوده، کمبود نیرو، توسعه نامتوازن 

آموزش در استان ها و افزایش هزینه ها چالش های حوزه آموزش در ایران هستند

به ازای هر ۲4 دانش آموز ابتدایی یک کالس درس وجود دارد. استاندارد جهانی وجود یک کالس به ازای ۲۲ نفر است

ــی از راه  ــد در حال ــی جدی ــال تحصیل س
ــا  ــران ب ــوزش ای ــوزه آم ــه ح ــیده ک رس
چالش هــای اساســی دســت و پنجــه 

نــرم می کنــد.
بــه گفتــه محمــد بطحایــی، وزیــر آموزش 
و پــرورش کشــورمان از امــروز 14 میلیــون 
و هفــت هــزار و 736 دانــش آمــوز در 
ــای درس  ــر کالس ه ــور س ــر کش سراس
ــه ســال  ــه نســبت ب حاضــر می شــوند ک
گذشــته رشــد شــش درصــدی را نشــان 

ــه نظــر می رســد  می دهــد. رشــدی کــه ب
ــوزش  ــوزه آم ــش ح ــن بخ ــا در همی تنه

ــت. ــران رخ داده اس ای

مدارس لرزان
چالش هــای  اصلی تریــن  از  یکــی 
ــودن  ــاوم ب ــران، نامق ــوزش ای ــوزه آم ح
کالس هــای درس اســت. آن هــم در 
ــه  ــد زلزل ــران روی کمربن ــه ای شــرایطی ک

ــده. ــع ش واق
ــه شــده از ســوی  براســاس آمارهــای ارائ
آمــوزش و پــرورش، تنهــا 39 درصــد 
مــدارس کشــور اســتحکام کافــی را دارنــد. 
بــه گفتــه رخشــانی مهــر، رییس ســازمان 

ــدارس  ــد م ــدارس، 27 درص ــازی م نوس
کشــور تخریبــی )عمــر بیــش از 35 
ســال( محســوب مــی شــوند و نزدیــک 
بــه 34 درصــد بــه بازســازی نیــاز دارنــد. 
کمبــود بودجــه اصلی تریــن مانعــی اســت 
کــه از ســوی مســووالن در پاســخ بــه ایــن 
ــدارس در  ــازی م ــرا بازس ــه »چ ــوال ک س
ــی رود« داده  ــش م ــدی پی ــه کن کشــور ب

می شــود.

کمبود نیرو
ابتــدای امســال بــود کــه وزارت آمــوزش و 
پــرورش از کمبــود ۸4 هــزار معلــم بــرای 
ــه  ــک هفت ــه ی ــر داد. اگرچ ــر 97 خب مه

ــد  ــه آغــاز ســال تحصیلــی جدی ــده ب مان
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت کــه ایــن 
مشــکل حــل شــده امــا بــه گفتــه رییــس 
ــانی  ــروی انس ــزی و نی ــه ری ــز برنام مرک
ایــن وزارتخانــه، مشــکل کمبــود معلــم و 
نیــرو آنقــدر جــدی اســت کــه تــا دو ســال 
ــران را  ــوزش ای ــد حــوزه آم ــر می توان دیگ

ــا در آورد. از پ
ــار رســمی منتشــر  ــن آم براســاس آخری
دانش آمــوز  تعــداد  نســبت  از  شــده 
بــه معلــم در کشــورمان )در ســالنامه 
ــتان  ــش اس ــا ش ــال 95( تنه ــاری س آم
خراســان جنوبــی، کهگیلویــه و بویراحمــد، 
چهارمحــال و بختیــاری، ایــالم، کرمانشــاه 
ــه  ــی ک ــتاندارد جهان ــه اس ــتان ب و کردس
بایــد بــه ازای هــر 14 دانــش آمــوز یــک 
معلــم وجــود داشــته باشــد، نزدیــک 
هســتند.   نســبت دانــش آمــوز بــه معلــم 
در ایــن اســتان ها 13 تــا 17 بــه یــک 
ــبت  ــن نس ــم ای ــتان ه ــت. در 19 اس اس
1۸ تــا 26 بــه یــک اعــالم شــده. ایــن در 
حالــی اســت کــه اســتان های تهــران، 
البــرز، قــم، مرکــزی، یــزد و سیســتان و 
ــت  ــاخص وضعی ــن ش ــتان در ای بلوچس
نامطلوبــی دارنــد و بــه ازای هــر 27 تا 33 
دانــش  آمــوز تنهــا یک معلــم وجــود دارد.

سرانه فضای آموزشی
ــم  ــرانه فضــای آموزشــی ه ــت س وضعی
ــت.  ــوب نیس ــدان مطل ــورمان چن در کش
اســتاندارد جهانی ســرانه فضای آموزشــی 
ــر  ــوز هشــت مت ــش ام ــر دان ــه ازای ه ب
مربــع اســت. ایــن در حالــی اســت 
ــی  ــای آموزش ــرانه فض ــن س ــه میانگی ک

کشــورمان بــه ازای هــر دانــش آمــوز پنــج 
ــع اســت و در برخــی اســتان ها  متــر مرب

ــد.   ــم می رس ــع ه ــر مرب ــه مت ــه س ب
و  آمــوزش  وزارت  اعــالم  اســاس  بــر 
ــی در 11  ــای آموزش ــرانه فض ــرورش س پ
اســتان از جملــه سیســتان و بلوچســتان، 
ــم و  ــران، ق ــرز، ته خراســان شــمالی، الب
گیــالن پایین تــر از میانگیــن کشــوری 
براســاس  حــال  همیــن  در  اســت. 
اطالعــات موجــود در ســالنامه آمــاری 
ســال 95، بــه ازای هــر 24 دانــش آمــوز 
مقطــع ابتدایــی یــک کالس درس در 
کشــور وجــود دارد. ایــن در حالــی اســت 
کــه اســتاندارد جهانــی وجــود یــک کالس 

ــت. ــوز اس ــش آم ــر 22 دان ــه ازای ه ب

فاصله پوشش آموزش
از دیگــر چالش هــای حــوزه آمــوزش 

در  آمــوزش  پوشــش  تفــاوت  ایــران 
کالنشــهرها و مناطــق محــروم اســت. 
را  باســوادی  نــرخ  پایین تریــن 
بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتان های 
کردســتان، اردبیــل و لرســتان دارنــد. 
بهتریــن اســتان ها هــم از نظــر نــرخ 
ــمنان،  ــران، س ــب ته ــه ترتی ــوادی ب باس
ــدی  ــن رتبه بن ــتند. ای ــزد هس ــرز و ی الب
پوشــش  وضعیــت  می دهــد  نشــان 
آمــوزش در اســتان های مرکــزی کــه 
حاشــیه ای  اســتان های  از  برخوردارتــر 
ــوده اســت. ــر ب ــب بهت ــه مرات هســتند، ب

ایــن چالش هــا در حالــی نفــس آمــوزش 
در ایــران را تنــگ کــرده کــه براســاس 
قانــون اساســی فراهــم کــردن حــق 
ــه  ــان از جمل ــه ایرانی ــرای هم ــل ب تحصی
اصلی تریــن وظایــف دولت هــا اســت.

ــدود  ــی ح ــه ارزش ــک ب ــره چ ــون فق ــر 1.2 میلی ــغ ب بال
ــال در مــرداد مــاه 97 در کل کشــور  ١٣ هــزار میلیــارد ری
برگشــت داده شــد کــه نســبت بــه مــاه قبــل از نظــر تعــداد 
ــش  ــد کاه ــد و ۸.5 درص ــب 9.6 درص ــه ترتی ــغ ب و مبل

نشــان می دهــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن، تــازه تریــن آمارهــای 
بانــک مرکــزی از معامــالت چکــی در کشــور نشــان 
ــی  ــه ارزش ــک ب ــره چ ــون فق ــدود 9.1 میلی ــد، ح می ده
ــاه ١٣٩٧،  ــرداد م ــال در م ــارد ری حــدود ٨٣٣ هــزار میلی
ــل  ــاه قب ــه م ــبت ب ــه نس ــده ک ــه ش ــور مبادل در کل کش
ــد و 3.9  ــب 4.6 درص ــه ترتی ــغ بـ ــداد و مبل ــر تع از نظ
ــزارش  ــورد گ ــاه م ــد. در م ــان می ده ــش نش ــد کاه درص
در اســتان تهــران بالــغ بــر 3.2 میلیــون فقــره چــک بــه 
ــر ٤٦٥ هــزار میلیــارد ریــال مبادلــه شــد. ــغ ب ارزشــی بال
ــداد  ــد از تع ــش از 53.1 درص ــاه ١٣٩٧ بی ــرداد م  در م
ــران،  ــتان ته ــه اس ــوردر س ــه ای کل کش ــای مبادل چک ه
ــه  ــت ک ــده اس ــه ش ــوی مبادل ــان رض ــان و خراس اصفه
ــد  ــد و ۸ درص ــد، 9.3 درص ــا 35.۸ درص ــب ب ــه ترتی ب
ــتان ها دارا  ــایر اس ــا س ــه ب ــهم را در مقایس ــترین س بیش
بوده انــد. همچنیــن 67.3 درصــد از ارزش چک هــای 
ــان  ــد(، خراس ــران )55.۸ درص ــتان ته ــه اس ــوق در س ف
ــه  ــان )5.7 درصــد( مبادل رضــوی )5.۸ درصــد( و اصفه
شــده اســت کــه بیشــترین ســهم را در مقایســه بــا ســایر 

بوده انــد. دارا  اســتان ها 
بالــغ بــر 1.2 میلیــون فقــره چــک بــه ارزشــی حــدود 130 
هزارمیلیــارد ریــال در مــرداد مــاه ١٣٩٧، در کل کشــور 
ــل از  ــاه قب ــه م ــه نســبت ب برگشــت داده شــده اســت ک
نظــر تعــداد و مبلــغ بــه ترتیــب 9.6 درصــد و ۸.5 درصــد 
کاهــش نشــان می دهــد. در مــاه مــورد گــزارش، در اســتان 
تهــران حــدود ٤١١ هـــزار فقــره چــک به ارزشــی بالــغ بر ٦٤ 

هــزار میلیــارد ریــال برگشــت داده شــد.
ــد از کل  ــور 13.5 درص ــزارش، در کل کش ــورد گ ــاه م در م
ــغ  ــد از کل مبل ــه ای و 15.6 درص ــای مبادل ــداد چک ه تع
در  اســت.  داده شــده  برگشــت  مبادلــه ای  چک هــای 
ــران 12.7 درصــد از کل  ــزارش، در اســتان ته ــورد گ ــاه م م
ــغ  ــد از کل مبل ــه ای و 13.۸ درص ــای مبادل ــداد چک ه تع
در  اســت.  داده شــده  برگشــت  مبادلــه ای  چک هــای 
ــتان های کشــور بیشــترین نســبت ارزش  ــایر اس ــن س بی
چک هــای برگشــتی بـــه کل ارزش چک هــای مبادلــه 
ــزگان  ــتان های هرم ــه اسـ ــب ب ــه ترتی ــتان ب ــده در اس ش
)39.2 درصــد(، ســمنان )24.4 درصــد( و گلســتان )21.7 
درصــد( اختصــاص یافتــه اســت واســتان های کهگیلویــه و 
بویراحمــد )10.3 درصــد(، البــرز )10.6 درصــد( و خوزســتان 
)11.1 درصــد( کمتریــن نســبت ارزش چک هــای برگشــتی 
ــه  ــتان را ب ــده در اس ــه ش ــای مبادل ــه کل ارزش چک ه ب

ــد. خــود اختصــاص داده ان
علــت 96 درصــد برگشــت خــوردن چک هــا، کســری و یــا 

فقــدان موجــودی بــوده اســت.

کاهش چک های 
برگشتی در مردادماه

1.2 میلیون فقره چک 
برگشت خورد

تولیــد خــودرو در مــرداد امســال نســبت 
بــه مــرداد ســال گذشــته حــدود ٦١ 

ــت. درصــد کاهــش یاف
ــزارش وزارت  ــن گ ــاس جدیدتری  براس
صنعــت، معــدن و تجــارت، تولیــد انــواع 
خودروهــای ســواری از 135 هــزار و 6۸0 
ــه  ــته ب ــال گذش ــرداد س ــتگاه در م دس
۸3 هــزار و 7۸7 دســتگاه در مــرداد 

امســال رســید.
تولیــد انــواع ســواری در گــروه صنعتــی 

ایــران خــودرو نزولــی بــوده و از 67 هزار 
و 604 دســتگاه در مــرداد مــاه 1396 بــه 
40 هــزار و 470 دســتگاه کاهــش یافت.
گــروه  در  محصــوالت  ایــن  تولیــد 
خودروســازی ســایپا نیــز کاهــش یافته 
و از 57 هــزار و ۸64 دســتگاه در مــرداد 
ــه 32 هــزار و 700  مــاه ســال گذشــته ب

دســتگاه رســید.
تولیــد ایــن محصــوالت در کارمانیــا نیــز 
نزولــی بــوده و از 139 دســتگاه در مرداد 

ــتگاه  ــه ۸۸ دس ــته ب ــال گذش ــاه س م
رســید.

امــا در مــرداد امســال تولیــد انــواع 
ســواری در گــروه بهمــن صعــودی بــود 
و از 654 دســتگاه در مــرداد مــاه ســال 
ــش  ــتگاه افزای ــه 1349 دس ــته ب گذش

ــت. یاف
کرمــان  در  محصــوالت  ایــن  تولیــد 
موتــور نیــز افزایــش یافتــه و از 3337 
بــه   1396 مــاه  مــرداد  در  دســتگاه 
4159 دســتگاه رســید. تولیــد ایــن 
ــم  ــم ه ــازان ب ــوالت در خودروس محص
ــاه  ــرداد م ــه 342 دســتگاه رســید. م ب
ــرکت  ــن ش ــواری در ای ــد س 1396 تولی

ــود. ــف ب متوق

کاهش 61 درصدی تولید 

خودرو در مرداد

انتظار متقاضیان دریافت وام به سر رسید
کمبود اعتبار مانع پرداخت وام 

بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی در حالــی از دو مــاه پیــش منتظــر دریافــت 
وام پنــج میلیــون تومانــی هســتند کــه شــنیده می شــود اعتبــار پرداخــت ایــن 

وام تامیــن نشــده اســت.
خبرگــزاری ایلنــا در ایــن خصــوص گــزارش داده کــه مســتمری بگیران 
ــرای  ــاه ب ــرداد م ــدای م ــی در سراســر کشــور از ابت ــن اجتماع ســازمان تامی
ــود  ــای بازنشســتگی شهرســتان های خ ــه کانون ه ــت وام ب ــام دریاف ــت ن ثب
مراجعــه کردنــد کــه بــه آنهــا اعــالم شــد کانون هــا از ایــن پــس مســوول ثبــت 
نــام بازنشســتگان نیســتند و آنهــا بــه ایــن منظــور بایــد بــه شــعب ســازمان 
تامیــن اجتماعــی مراجعــه کننــد تــا درنهایــت بانــک رفــاه پــول را بــه حســاب 
ــازه آغــاز شــده اســت؛ چراکــه اوال  ــد. امــا مشــکل ت ــز کن بازنشســتگان واری
ــی  ــه پنــج میلیــون تومان ــی و ن ــار میلیــون تومان شــعب از پرداخــت وام چه
آنگونــه کــه »ســیدتقی نوربخــش« مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی در 
ــد و  ــت می کنن ــده داد، صحب ــه« وع ــد فرادنب ــه ُامی ــی »خان مراســم کلنگ زن

ــان محــدود اســت. ــام از متقاضی ــرای ثبــت ن ــا ب ــا ســهمیه های آنه ثانی

ته
نک

احتمال ترک تحصیل فقرا
در حالـی آمـوزش و پـرورش کشـورمان بـا چالش هـای 
مختلفـی دسـت و پنجـه نـرم می کند کـه حاال بـا افزایش 
مشـکالت اقتصـادی مـردم، احتمال ترک تحصیل اقشـار 
روز  ایلنـا  خبرگـزاری  اسـت.  یافتـه  افزایـش  کم درآمـد 
گذشـته در ایـن بـاره گـزارش داد کـه بـه دلیل مشـکالت 
مالـی مـدارس به خصـوص در مناطق محـروم، از والدین 
دانش آمـوزان تحت عنوان مشـارکت پول گرفته می شـود. 
علـی خدایـی، عضـو هیـات مدیره کانـون عالی شـوراها با 
اشـاره بـه این موضـوع هشـدار داده که »اگـر بودجه کافی 
بـرای تحصیـل فرزنـدان طبقـه ی کارگر اختصـاص ندهند، 
تـرک تحصیل تعـداد زیـادی از دانش آمـوزان به خصوص 
دانش امـوزاِن دختـر، بـه هیچ وجـه دور از انتظـار نخواهد 
بـود.« او گفتـه »در شـرایطی که کارگران، نـان و پنیر خالی 
هـم نمی تواننـد بخورنـد، مدیـران مـدارس از آنهـا توقـِع 

مشـارکت در هزینه هـا را دارنـد! ایـن عادالنه نیسـت.«

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

دانشگاهبازار

ورود نهاد نمایندگی رهبری به احکام دانشجویانکاهش قیمت سکه در آخرین روز تابستان
ــرم  ــر گ ــت ه ــد قیم ــر چن ه
طــالی 1۸ عیــار بــا افزایــش در 
یــک قدمــی 400 هــزار تومــان 
ــر  ــای ه ــا به ــت ام ــرار گرف ق
ــه و  ــن روز هفت ــار آزادی در اولی ــام به ــه ســکه تم قطع
اخریــن روز تابســتان کاهشــی برابــر بــا 20 هــزار تومــان 

ــرد. ــه ک را تجرب
ــار  ــن، هــر قطعــه ســکه تمــام به ــه گــزارش خبرآنالی ب
ــزار  ــون و 501 ه ــار میلی ــت چه ــه قیم ــروز ب آزادی دی
تومــان معاملــه شــد.  بــا وجــود رشــد 10 هــزار تومانــی 
قیمــت ســکه تمــام بهــار طــرح قدیــم امــا قیمــت نیــم 
ســکه و ربــع ســکه بــه دلیــل کمبــود شــدید معامــالت، 

مشــخص نبــود و غالبــا معاملــه بــر روی ایــن قطعــات 
بــه صــورت توافقــی انجــام شــد.

هــر گــرم طــالی 1۸ عیــار نیــز دیــروز در بــازار بــا 
ــی 396  ــک قدم ــت در ی ــی قیم ــش 1۸50 تومان افزای

ــت. ــرار گرف ــان ق ــزار توم ه
همچنیــن هــر دالر آمریــکا در بــازار 14 هــزار و 369 
ــدک  ــش ان ــا کاه ــورو ب ــر ی ــورد. ه ــت خ ــان قیم توم
قیمــت بــه بهــای 16 هــزار و ۸64 تومــان معاملــه 
شــد. هــر پونــد انگلیــس نیــز در بــازار تهــران 1۸ هــزار 
ــدود  ــی در ح ــه کاهش ــورد ک ــت خ ــان قیم و 7۸0 توم
400 تومــان را نســبت بــه آخریــن روز کاری هفتــه قبــل 

ــرد. ــه ک تجرب

حجت االســـالم ســـید مهـــدی 
میراحمـــدی، 

رییـــس دفتـــر نهـــاد رهبـــری 
دانشـــگاه صنعتـــی امیرکبیـــر در 
ـــن دانشـــگاه  ـــی ای ـــاح ســـال تحصیل ـــن افتت حاشـــیه آیی
از ورود نهـــاد نمایندگـــی رهبـــری بـــه موضـــوع احـــکام 

ـــر داد. ـــجویان خب ـــی دانش قضای
بـــه گـــزارش ایســـنا او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه دانشـــجو 
بایـــد سیاســـی باشـــد، امـــا نبایـــد عناصـــر احـــزاب و 
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــد، گف ـــی باش ـــای سیاس ـــرباز مجموعه ه س
هـــر صـــورت امـــکان اشـــتباه و خطـــا بـــرای دانشـــجو 
هســـت امـــا تفـــاوت اینجاســـت کـــه عنصـــر سیاســـی 

از اشـــتباه خـــود روی گـــردان نیســـت؛ می خواهیـــم 
دانشـــجو خـــودش باشـــد.

ـــر،  ـــت اخی ـــد وق ـــع چن ـــه در وقای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــجوی  ــداران، دانشـ ــان پاسـ ــه خیابـ ــر از حادثـ ــه غیـ بـ
ـــورد  ـــن م ـــه در ای ـــرد ک ـــه ک ـــته ایم، اضاف ـــتی نداش بازداش
هـــم مســـووالن دانشـــگاه پیگیری هـــای الزم را بـــرای 
ـــدان مـــا هســـتند، انجـــام  دانشـــجویان کـــه همچـــون فرزن
ـــده اند  ـــر ش ـــوع درگی ـــن موض ـــر در ای داده و در کل دو نف
کـــه نهـــاد نمایندگـــی رهبـــری نیـــز بـــه ایـــن موضـــوع 
ورود پیـــدا کـــرده و آن را دنبـــال خواهـــد کـــرد. ایـــن افـــراد 
ـــه  ـــت ک ـــه آن هاس ـــی متوج ـــد و اتهامات ـــی دارن پرونده های

حقوقـــی فراتـــر از بحث هـــای سیاســـی  می طلبـــد.
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پیام رسـانه

خبرگـزاری سی ان ان تیتر اول 
بخش »تاپ اسـتوری« خود را به حمله 

تروریسـتی در اهواز اختصاص داده.

خبرگـزاری یورونیوز در تیتر یک 
خود از دسـتگیری عامالن تصادف 

یک قایق مسـافربری در تانزانیا در پی 
افزایش آمار کشـته ها خبر داده.

خبرگزاری اسپوتنیک ضمن اطالع رسانی 
درباره حمله تروریستی اهواز از قول رییس 
جمهوری نوشته: آمریکا در صورت حمله به 

ایران به سرنوشت صدام دچار می شود.

روسیهاروپاآمریکا
پایگاه اینترنتی شـبکه خبری الجزیره 

تیتـر و عکـس یک خود را به حمله 
تروریسـتی اهواز با عنوان »تیراندازی در 

رژه نیروهای مسـلح« اختصاص داده.

خاورمیانه
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این صفحه می خوانیم
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تسلیت پوتین
به روحانی

رییـس   پوتیـن،  والدیمیـر 
پیامـی  در  روسـیه  جمهـور 
کشـورمان   بـه  رییس جمهـور 
هموطنـان  از  تعـدادی  شـهادت 
در حادثـه تروریسـتی صبـح دیـروز در اهـواز را تسـلیت 
گفـت.   او پیـام تسـلیت خـود را بـرای حسـن روحانـی 

کـرد. ارسـال 
همچنیـن رویتـرز بـه نقل از ریانووسـتی گـزارش داده که 
مسـکو در ایـن پیـام بـرای افزایش همکاری بـا ایران در 

زمینـه مبـارزه با تروریسـم اعـالم آمادگی کرده اسـت.
در  نظامـی  رژه  بـه  تروریسـتی  در حملـه  دیـروز  صبـح 

شـدند. شـهید  هموطنانمـان  از  تعـدادی  اهـواز 

دیپلماسی

سازمان دهی 
تروریست ها در 

حاشیه خلیج فارس
نیروهـای  ارشـد  سـخنگوی 
چهـار  کـه  کـرد  اعـالم  مسـلح 
عامـل عملیات تروریسـتی در رژه 
نیروهای مسـلح در اهواز وابسـته 
اطالعاتـی  سـرویس های  بـه 
آمریـکا و موسـاد بودنـد. آنـان در 
دو کشـور حاشـیه خلیـج فـارس 
تسـلیحاتی  و  مالـی  پشـتیبانی 
شـدند و در ایـن کشـورها آموزش 

شـدند. سـازماندهی  و  دیـده 
بـه گـزارش ایرنا، سـردار سـرتیپ 
شـکارچی  ابوالفضـل  پاسـدار 
اطالعـات  آخریـن  تشـریح  بـه 
ارزیابـی شـده دریافتـی از محـل 
وقـوع ایـن حادثه تروریسـتی در 
افـزود:  و  پرداخـت  اهـواز  شـهر 
شـده  ارزیابـی  اطالعـات  »طبـق 
ایـن  وقـوع  محـل  از  دریافتـی 
کـه  شـد  مشـخص  حادثـه 
کننـده  شـرکت  هـای  تروریسـت 
ایـن عملیـات مسـلحانه کـور،  در 
روزهـای  در  را  خـود  سـالح های 
در  و  کـرده  وارد کشـور  گذشـته 
رژه  محـل  نزدیکـی  در  محلـی 
کـرده  پنهـان  مسـلح  نیروهـای 
ارشـد  سـخنگوی  بودنـد.«  
کـرد:  اضافـه  مسـلح  نیروهـای 
هنـگام  بـه  و  سـریع  اقـدام  بـا 
انتظامـی  و  امنیتـی  نیروهـای 
حاضـر در محـل وقوع ایـن حادثه 
تروریسـتی سـه نفر تروریسـت با 
پاسـخ متقابـل نیروهـای امنیتـی 
حاضـر در محـل رژه در دم کشـته 
شـدند و نفـر چهـارم کـه مجـروح 
شـده بـود نیـز در بیمارسـتان بـه 

رسـید. هالکـت 

تبر زدی جوانه شد
در حمله گروه های تروریستی به اهواز همزمان با سالگرد تجاوز عراق 

در ۳۱ شهریور ۵۹ به ایران دست کم ۲۶ نفر شهید شدند

خبر

در بین شهدا یک کودک چهار ساله هم وجود دارد

رییــس جمهــور کشــورمان اهــداف ترامــپ، رییــس جمهــور 
ــابه  ــران مش ــه ای ــه ب ــدام از حمل ــدف ص ــا ه ــکا را ب آمری

دانســت.
ــای  ــم رژه نیروه ــروز در مراس ــح دی ــی صب ــن روحان حس
مســلح بــه مناســبت آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس گفــت کــه 
هــدف صــدام از جنــگ علیــه ایــران، تنهــا تجــاوز بــه خــاک 
کشــورمان نبــود، بلکــه باطــن آن از بین بردن انقــالب و نظام 
اســالمی بــود، ترامــپ هــم بــه ظاهــر از برجــام خــارج شــده 
اســت، امــا هــدف اصلــی او ضربــه بــه اصــل انقــالب و نظام 
ــت  ــم هش ــدام، علی رغ ــه ص ــت ک ــت. او گف ــالمی اس اس
ــش  ــه اهداف ــا، ب ــه قدرت ه ــت هم ــا حمای ــالش ب ســال ت
دســت نیافــت و نتوانســت معاهــده 1975 را عــوض کــرده، 
مرزهــا را تغییــر دهــد و یــا اینکــه نظام مســتحکم جمهوری 
اســالمی ایــران را بــا تغییــر مواجــه کنــد و هــر چــه زمــان 
گذشــت ملــت ایــران قوی تــر و نیروهــای مســلح مــا 
مســتحکم تر شــد و پــس از هشــت ســال پیــروزی نظامــی، 
اخالقــی و سیاســی در اختیــار ملــت ایــران قــرار گرفــت و 
توانســتیم ســرزمین مان را پــس بگیریــم و شــورای امنیــت 
ســازمان ملــل نیــز صــدام را آغازگــر جنــگ شــناخت و همــه 
کشــورهایی کــه از صــدام حمایــت می کردنــد، بعدهــا 
ــرد  ــه ک ــی اضاف ــد. روحان ــار پشــیمانی کردن ــه نوعــی اظه ب
کــه  عیــن ایــن ماجــرا بــرای ترامــپ پیــش خواهــد آمــد 
ــپ  ــکا و ترام ــر آمری ــر س ــد، ب ــدام آم ــر ص ــر س ــه ب و آنچ
خواهــد آمــد. مــا آغازگــر جنــگ نیســتیم؛ همانطــور کــه در 
ــا دفــاع و  ــم و تنه ســال 59 آغازگــر جنــگ و تجــاوز نبودی
مقاومــت و ایســتادگی کردیــم. رییــس جمهــور همچنیــن 
گفــت کــه امــروز جنــگ اقتصــادی را آمریــکا علیــه ایــران، 
ــان  ــر از پای ــان ایــن جنــگ خوش ت آغــاز کــرده اســت، پای
جنــگ هشــت ســاله خواهــد بــود؛ هــم زمانــش کوتاه تــر و 
هــم تجربــه مــا بســیار بیشــتر و هــم دشــمن از هــر زمــان 
دیگــر ضعیف تــر اســت. آن روز همــه شــرق و غــرب در کنــار 
صــدام جمــع شــدند و امــروز همــه شــرق و غــرب در کنــار 

ــد. ــکا را محکــوم می کنن ــا هســتند و کار آمری م
او در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: »آنهــا می گوینــد 
کــه مــا از ســالح های دفاعــی و موشــک های خــود دســت 
برداریــم و آنهــا را کنــار بگذاریــم و بــه تعبیــر خودشــان مــا 
ــا  ــه تنه ــران ن ــد، ای ــع می کنن ــه من ــت در منطق را از دخال
ــذارد،  ــار نمی گ ــود را کن ــک خ ــی و موش ــالح های دفاع س
بلکــه روز بــه روز بــر قــدرت دفاعــی خــود خواهــد افــزود.« 
وی اضافــه کــرد کــه »اینکــه آنهــا از موشــک های مــا 
عصبانــی هســتند بــه معنــای آن اســت کــه امــروز 
ــن  ــا ای ــس ب ــا موشــک اســت پ ــن ســالح م تأثیرگذارتری
ســخن آنــان مــا قــدر موشــک های خــود را بیشــتر 
ــی  ــخنان روحان ــس از س ــم پ ــن مراس ــم.« در ای می دانی
ــی  ــراه بخش ــه هم ــلح ب ــای مس ــه نیروه ــای نمون یگان ه
ــل  ــورمان از مقاب ــی کش ــتاوردهای دفاع ــن دس ــازه تری از ت

ــد. ــگاه رژه رفتن جای

اهداف ترامپ همانند 
اهداف صدام است

روحانی: رییس جمهور آمریکا 
می خواهد به اصل نظام ضربه بزند

ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
حملــه  محکــوم کــردن  بــا  اســالمی  شــورای  مجلــس 
تروریســتی بــه رژه نیروهــای مســلح گفــت کــه ایــن 
دســتگاه های  بــا حضــور  امــروز  جلســه  در  کمیســیون 

ذیربــط بــه بررســی ایــن موضــوع می پــردازد.

علــی نجفــی بــه ایســنا گفــت کــه این کــه حملــه تروریســتی 
ــاع  ــه دف ــا رژه نیروهــای مســلح و ســالگرد هفت همزمــان ب
ــرای  ــه ای ب ــالش مذبوحان ــانگر ت ــده نش ــام ش ــدس انج مق
ــه  ــت ک ــلح اس ــای مس ــدار نیروه ــیدن اقت ــش کش ــه چال ب
البتــه تــوان و آمادگــی نیروهــای مســلح، همبســتگی مــردم 

و حضــور آنهــا قطعــا ایــن اقدامــات را خنثــی خواهــد کــرد. 
وی بــا محکــوم کــردن ایــن حادثــه آن را ســند آشــکاری از 
حمایــت و پشــتیبانی برخــی از کشــورهای منطقــه و خــارج 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــتی عن ــای تروریس ــه از گروه ه از منطق
ــتار  ــرور و کش ــونت، ت ــق خش ــز منط ــه ج ــا ب ــن گروه ه ای
ــا تســلیت شــهادت  منطــق دیگــری نمی شناســند. نجفــی ب
ــه  ــن حمل ــی در ای ــای نظام ــان و نیروه ــدادی از هموطن تع
ــا هوشــیاری نیروهــای  ــرد ب ــدواری ک ــراز امی تروریســتی اب
امنیتــی هرچــه زودتــر عوامــل ایــن حادثــه شناســایی 

ــه ســزای عملشــان برســند. شــوند و ب
رییــس  فالحت پیشــه،  حشــمت هللا  حــال  همیــن  در 

کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی  مجلــس 
بــا بیــان اینکــه بــه طــور طبیعــی وقتــی مراســمی در 
شــهر مــرزی برگــزار می شــود بایــد کل جوانــب امنیتــی آن 
ــار رســیده  ــر اســاس کلیــت اخب دیــده شــود،  گفــت کــه ب
ــف  ــم ضع ــی مراس ــی و انتظام ــش امنیت ــا در پوش ــه م ب
وجــود داشــته اســت کــه بایــد ایــن موضــوع مــد نظــر قــرار 
ــهل انگاری  ــر س ــه خاط ــد ب ــه  نبای ــرد ک ــد ک ــرد. او تاکی گی
ــهر، کل  ــک ش ــووالن ی ــی از مس ــی برخ ــی و امنیت انتظام
تــوان  گیــرد.  قــرار  الشــعاع  تحــت  باشــکوه  همایــش 
دفاعــی و نظامــی جمهــوری اســالمی ایــران بــا یــک اقــدام 

ــی رود. ــوال نم ــر س ــور زی ــتی ک تروریس

بررسی حادثه تروریستی اهواز در مجلس
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: 

همزمانی این حادثه با سالگرد هفته دفاع مقدس معنادار است

گزارش
پیام ما

تشدید مراقبت ها در مرز شلمچه
شهریار حیدری، مدیرکل مرزی وزارت کشور گفت: مرز شلمچه بسته نشده، اما مراقبت ها بیشتر شده است. وی 
همچنین اضافه کرد که تردد در سایر مرزهای کشور مانند گذشته در حال انجام است. به گزارش ایسنا، در برخی 

اخبار آمده بود به دلیل حادثه تروریستی دیروز در رژه نیروهای مسلح در اهواز، مرز شلمچه بسته شده است.

واکنش منفی کاربران به 
شبکه های فارسی زبان

کاربـران ایرانـی در توییتـر به نحوه 
پوشـش حمله تروریستی در اهواز 
فارسـی زبان  از سـوی شـبکه های 

واکنـش منفـی نشـان دادند.
سـایت شـبکه بی بی سـی فارسـی در اولین خبرهایی که از 
این حادثه منتشـر کرد، واژه »تروریسـتی« را برای این حمله 
بـه کار نبـرد.  کاربـران بـا بازنشـر خبرهای مشـابه این شـبکه 
در مـوارد حملـه تروریسـتی در اروپـا، بـه ایـن اقـدام واکنش 
نشـان دادند. شـبکه ایران اینترنشـنال هم با سـخنگوی گروه 
االحوازیـه گفت وگـو کـرد. ایـن مصاحبه هم بـا واکنش منفی 

اغلـب کاربـران ایرانـی در فضای مجازی روبرو شـد.

توییتر

اقتدار نیروهای مسلح 
خارچشم دشمنان است

محمدرضا عارف، رییس فراکسـیون 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  امیـد 
نیروهـای  اقتـدار  این کـه  بیـان  بـا 
مسـلح ما خار چشـم دشمنان شده 
اسـت، دوران دفـاع مقدس را تجربه ای گرانسـنگ برای نظام 
جمهـوری اسـالمی دانسـت و بـر ضـرورت اسـتفاده از تجربه 
مدیریتـی زمـان جنـگ برای فائـق آمدن بر مشـکالت کنونی 
کشـور تاکیـد کـرد. به گـزارش ایرنـا، او گفت که ایـران همواره 
قربانـی تروریسـم بـوده اسـت. عـارف بـا تسـلیت شـهادت 
هموطنان ما در این حادثه تروریسـتی بر ضرورت شناسـایی 

دقیـق و سـریع عوامـل ایـن اقـدام تروریسـتی تاکیـد کرد.

نظر

پسرم قرار بود به مهدکودک 
برود اما شهید شد

تروریسـتی  حادثـه  شـهید  پـدر 
چهـار  پسـر  کـه  گفـت  اهـواز 
سـاله ام »طاهـا«، قـرار بـود بـه 
مهدکـودک بـرود، آمـده بـود کـه 
رژه ببینـد امـا ناجوانمردانـه او را مقابـل چشـمانم شـهید 
کردنـد. بـه گـزارش ایرنـا، »سـعدهللا اقدامـی«، شـاهد و 
مجـروح حادثـه کـه در بیمارسـتان بسـتری بـود گفـت که 
پسـر و همسـرم کـه بیینـده رژه بودنـد در ایـن حادثـه تیر 
خوردند؛ پسـرم را جلوی چشـمم کشـتند و همسـرم اکنون 
در اتـاق عمـل اسـت. فقـط امیدوارم کـه حال همسـرم که 

تیـر خـورده هـر چـه زودتـر خـوب شـود.

گفت وگو

»االحوازیه« در کدام کشور 
اعالم موجودیت کرد؟

برخـی  آنچـه  براسـاس 
منتشـر  خبـری  سـایت های 
»تضامـن  حـزب  کرده انـد، 
الدیمقراطـی االهـواز« یـا همـان 
»االحوازیـه« در انگلسـتان و بـرای مقابلـه بـا جمهـوری 
اسـالمی اعـالم موجودیـت کـرده اسـت. به گزارش ایسـنا 
افـراد ایـن گروهـک معتقدند که بایـد مبارزه مسـلحانه تا 
نابـودی فارس هـا و آزادی عربسـتان شـامل اسـتان های 
خوزسـتان، بوشـهر، هرمـزگان و جزایر خلیـج فارس ادامه 
یابـد. آنهـا در نقشـه های خـود عنـوان خلیـج عربـی را بـه 

برگزیده انـد. فـارس  خلیـج  جـای 

خبر

رژه  بــه  تروریســتی  حملــه 
ــهید  ــث ش ــواز باع ــی در اه نظام
از  تعــدادی  شــدن  زخمــی  و 

شــد. هموطنانمــان 
نیروهــای  رژه  کــه  حالــی  در 
مســلح در اهــواز همزمــان بــا 
ســایر نقــاط کشــور بــه مناســبت 
مقــدس  دفــاع  هفتــه  آغــاز 
ــا  ــراق ب ــگ ع ــاز جن )ســالروز آغ
ایــران( در جریــان بــود، چنــد 
بــه  وابســته  مســلح  عنصــر 
ــن  ــه« حاضری ــان »االحوازی جری
مراســم رژه نیروهــای مســلح را 

ــتند.  ــار بس ــه رگب ب
ــی  ــر و فیلم های ــن تصاوی در اولی
ــه تروریســتی  ــن حادث ــه از ای ک
منتشــر شــد، حاضــران از مــردم 
عــادی گرفتــه تــا ســربازان و 
مقامــات نظامــی، بــه تصــور 
اینکــه تیرانــدازی هــم جــزو 
بــه  توجهــی  اســت،  مراســم 
امــا  نمی کننــد  تیــر  صــدای 
افزایــش  بــا  بعــد  لحظاتــی 
ــه  ــن حمل ــدازی متوجــه ای تیران

. ند می شــو
ــن  ــم ای ــا لحظــه تنظی اگرچــه ت
گــزارش حســین زاده، معــاون 
سیاســی اســتاندار خوزســتان 
ــد  ــر را تایی ــهادت 12 نف ــا ش تنه
ــه  ــا ب ــزاری ایلن ــا خبرگ ــرد ام ک

نقــل از یــک منبــع آگاه خبــر داد 
ــه 26 نفــر و  کــه تعــداد شــهدا ب
ــیده  ــر رس ــه 61 نف ــان ب مجروح
آنجایــی کــه حــال  از  اســت. 
تعــدادی از مجروحــان وخیــم 
اعــالم شــده، احتمــال افزایــش 

ــود دارد. ــهدا وج ــداد ش تع

چگونگی حمله
خبرگــزاری ایســنا گــزارش داد 
کــه تیرانــدازی از پشــت جایــگاه 
انجــام  مســووالن  مخصــوص 
شــده و حاضــران بــرای احتیــاط 
روی زمیــن خوابیدنــد، مهاجمــان 
نیــز لبــاس نظامــی بــه تــن 
داشــتند. در همیــن حــال ســردار 
ســخنگوی  شــریف،  رمضــان 
ســپاه گفــت کــه در ایــن مراســم 

از مــردم هــم دعــوت شــده بــود 
ــه  ــم ب ــن عناصــر مســلح ه و ای
ــد  ــدازی کردن ســمت مــردم تیران
نیروهــای  بــه ســمت  و هــم 

ــر در رژه. ــلح حاض مس
از  یکــی  جابریــان،  مرتضــی 
ــش  ــم رژه ارت ــران در مراس حاض
در اهــواز کــه بــرای پوشــش 
ارتــش  روز  مراســم  تصویــری 
در محــل حادثــه حاضــر بــود 
بــه ایلنــا گفــت کــه مــا در حــال 
ــازه تمــام   عکاســی بودیــم؛ رژه ت
ــردان  ــار گ ــود و ســه چه شــده  ب
رفتــه بودنــد و یــک گــردان زره ای 
ــدازی  ــه تیران ــود ک ــده ب باقیمان
داد:  ادامــه  او  شــد.  شــروع 
فکــر کردیــم طبــق عــادت در 
ــر پخــش  ــه صــدای تی ــا ک رژه ه
فقــط  هــم  ایــن  می کننــد 
ــن  ــه همی ــر اســت. ب صــدای تی
ــم و  ــال بودی ــی بیخی ــل خیل دلی
ــور اســت.  ــم مان ــده گفتی ــا خن ب
ــه در  ــم هم ــه دیدی ــان لحظ هم
حال فــرار هســتند، شــخصیت ها 
و محافظــان در حــال تحــرک 
بودنــد. ایــن شــاهد عینــی حادثه 
ــه  ــت ک ــواز گف تروریســتی در اه
مــن  و  می آمــد  تیــر  صــدای 
بــرای عکاســی بــه دنبــال صــدای 
تیــر رفتــم کــه یکــی از حفاظــت 
ســپاه یــا ارتــش مــن را از پشــت 
گرفــت و بــه ســمت دیگــری 
ــرد  ــه ک ــرد. وی اضاف ــت ک هدای
ــان  ــک زم ــرای ی ــدا ب ــه در ابت ک
کمــی  تیرانــدازی  کوتاهــی 
ــدای  ــاره ص ــی دوب ــد ول آرام ش
تیرانــدازی شــدید شــد. همــه 

ــای  ــد. بچه ه ــده بودن ــوکه ش ش
عملیــات ســپاه و حفاظت نیروی 
انتظامــی و ارتــش فهمیدنــد این 
ــا  ــت و ب ــتی اس ــه تروریس حمل
ــط  ــا فق ــدند. م ــر ش ــا درگی آنه
صــدای تیــر می شــنیدم. خیلــی 
آب  کانال هــای  در  بچه هــا  از 
خوابیــده بودنــد. من رفتــم باالی 
ســر شــهدا و زخمی هــا. یکــی از 
ــود.  ــت ها ب ــته ها از تروریس کش
می گفتنــد  امنیــت  بچه هــای 
ــاس  ــن تروریســت اســت. لب ای
و  بــود  پوشــیده  شــخصی 
خشــاب کالش بــه او وصــل بــود.

هالکت تروریست ها
بــه گــزارش خبرآنالیــن، یعقــوب 
ســخنگوی  التســطری،  حــر 
ــه  گروهــک تروریســتی االحوازی
صبــح دیــروز در گفت وگــو بــا  
یــک شــبکه فارســی زبــان حمله 
تروریســتی دیــروز را پاســخی 
بــه آنچــه ســرکوب عرب هــای 
اهــوازی خوانــد، دانســت و گفــت 
کــه مــا راهــی جــز مقاومــت 
ــواز  ــی اه ــت مل ــم. مقاوم نداری

ــه ســپاه  ــروز را  علی ــات ام عملی
و نیروهــای نظامــی جمهــوری 

اســالمی انجــام داد.
ایــن ادعــا در حالــی صــورت 
ــه  ــهدا ن ــن ش ــه در بی ــه ک گرفت
ــک  ــه ی ــادی بلک ــردم ع ــا م تنه
کــودک چهــار ســاله هــم وجــود 

دارد.
ســپاه،  ســخنگوی  بــه گفتــه 
چنیــن اقداماتــی پیــش از ایــن 
ــه ســابقه اســت  هــم مســبوق ب
ســمت  بــه  جریــان  ایــن  و 
در  نــور  راهیــان  کاروان هــای 
ســال های گذشــته تیرانــدازی 
روز  حملــه  در  اســت.  کــرده 
گذشــته چهــار عضــو ایــن گــروه 

داشــتند. شــرکت 
شــاهوارپور  حســن  ســردار 
فرمانــده ســپاه ولیعصر)عــج( 
ــن  ــه از ای ــر داد ک خوزســتان خب
تیــم چهــار نفره تروریســتی، ســه 
نفــر در محــل کشــته شــدند. یک 
ــس  ــز مجــروح شــد و پ ــر نی نف
از انتقــال بــه بیمارســتان کشــته 

ــد.  ش

ته
نک

واکنش ظریف
ایـران  امورخارجـه  وزیـر  ظریـف،  جـواد  محمـد 
گروهـی  حملـه  بـه  واکنـش  در  کشـورمان 
تروریسـت بـه رژه نیروهـای مسـلح در اهـواز در 
صفحـه توییتـر خود  نوشـت کـه تروریسـت هایی 
گرفتـه،  بـه کار  خارجـی  رژیـم  یـک  توسـط  کـه 
آمـوزش دیـده، مسـلح شـده و از آن هـا دسـتمزد 
گرفتـه بودنـد بـه اهـواز حملـه کردنـد. کـودکان و 
بزرگسـاالن در میـان تلفـات حادثـه بودنـد.« او 
ادامـه داد که ایـران حامیان تروریسـت منطقه ای 
و اربابـان آمریکایی شـان را بـرای چنیـن حمالتی 
مسـئول می دانـد. ایـران در دفاع از جـان ایرانیان 

بـه سـرعت و قاطعانـه پاسـخ خواهـد داد.«

پیام رسـانه

روزنامـه گرانما در تیتر یک خود 
آورده: توجه به کشـاورزان و دهقانان 

رنج دیده پایه های انقالب کوبا هسـتند.

روزنامـه دیلی تلگراف از تنش 
بین مسـوولین بریتانیا در ارتباط با 

برگزیت نوشـته و گفته: وزیران از نخست 
وزیر نقشـه ب را می خواهند!

روزنامـه نیویورک تایمز در یک 
گزارش به این سـوال پاسخ داده: چرا آمار 

مرگ در افغانسـتان یک راز باقی مانده؟
روزنامـه ل موند از قول آلن دولن، آمریکاانگلستانکوبا

بازیگر قدیمی سـینما نوشته: زندگی من 
بصورت یک تصادف است!

فرانسه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامه  کاغذوطن به نقل از 
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 

کرمان: تاالب جازموریان مهم ترین بحران 
محیط زیستی استان 

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از 
استاندار اصفهان نوشت: 52 کیلومتر 

لوله گذاری آب به زنده رود صورت خواهد 
گرفت.

روزنامه بامدادجنوب نوشـت : 
شـرایط اقتصادی بر رای مردم اثر گذار 

است. 

روزنامه افسانه  به نقل از مدیر کل بوشهراصفهانجنوب کرمان
آموزش و پرورش فارس نوشت: آغاز سال 
تحصیلی ۸5 هزار کالس اولی در فارس  

فارس

مرمت مدرسه ثنایی ایوانکی آغاز شد
طرح مرمت و بازسازی بنای تاریخی مدرسه ثنایی 

ایوانکی در شهرستان گرمسار به اجرا گذاشته شد.
پیام میراث

هر
 م

س:
عک

قدیمی تریــن دوره شناســایی شــده در برنامــه بازنگــری 
تــا کنــون  قــروه  شهرســتان  شناســایی  و  بررســی 
دوره مــس و ســنگ قدیــم است.فرشــته شــریفی، 
شناســایی  و  بررســی  بازنگــری  برنامــه  سرپرســت 
شهرســتان قــروه در اســتان کردســتان ، بــا اعــالم ایــن 
خبــر گفــت: در برنامــه بازنگــری انجــام شــده، تالشــی 
ــه  ــوار« و »شــور« ب ــا حاشــیه رودخانه هــای »تل شــد ت
ــر  ــالوه ب ــی و ع ــی بررس ــورت پیمایش ــه ص ــت و ب دق
ــه  ــز نیم ــروه نی ــت ق ــه ای و دش ــی کوهپای ــه نواح آن ب
فشــرده مــورد پوشــش قــرار گیــرد تــا از وضعیــت 
الگــوی اســکان گاه های دوره هــای مختلــف آگاهــی الزم 
ــه  ــان این ک ــا بی ــناس ب ــن باستان ش ــت آید.ای ــه دس ب
ــه نظــر می رســد شــکل توزیــع محوطه هــای باســتانی  ب
ــه و قســمت  ــراف رودخان ــه در اط ــه ای باشــد ک ــه گون ب
پســت دشــت متمرکــز باشــند، افــزود: در بررســی 
روشــمند حاضــر منطقــه مــورد نظــر بــه شــبکه های 
تقریبــی 9 × 9 کیلومتــر تقســیم شــده اند و بــر اســاس 
ــر  ــکده ه ــی پژوهش ــه باستان شناس ــز نقش ــت مرک فرم
ــا  ــریفی ب ــود است.ش ــه خ ــوط ب ــد مرب ــع دارای ک مرب
تاکیــد بــر این کــه در ایــن بررســی هــر مربــع جداگانــه 
بررســی و کــد شناســایی مختــص بــه خــود را دارد، 
ــان کــرد: در بررســی های نخســت بیــش از نیمــی از  بی
منطقــه پوشــش داده شــده و تعــداد 140 اثــر شناســایی 
ــده  ــار دی ــتین ب ــرای نخس ــارم آن ب ــک چه ــه ی ــد ک ش

شــده اند.
سرپرســت هیــات باستان شناســی بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــر محوطه ه ــا اکث ــاس پیش بینی ه براس
ــد، افــزود: از ایــن میــان  دوره تاریخــی و اســالمی بودن
ــد،  ــوه می کن ــگ جل ــالمی پررن ــای اس ــش محوطه ه نق
آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه در حاشــیه رودهــای 
»شــور« و »تلــوار« اســتقرارها شــکل گرفته انــد و در 
ــه ســختی  رقــوم ارتفاعــی باالتــر از بــرش رودخانه هــا ب

ــرد. ــدا ک ــار تاریخــی پی ــری از آث ــوان اث می ت

خبر شناسایی 
دوره های مس 

در قروه 

سنا
 ای

س:
عک

»ایران«  ارزان ترین مقصد گردشگران
ایران به دلیل کاهش ارزش پولی خود به یکی از ارزان ترین مقصدهای سفر انتخاب شد است

ایران به خاطر کاهش ارزش پولی برای گردشگران خارجی، مقصدی به صرفه و یا اقتصادی به شمار می آید

روزنامـه انگلیسـی »دیلـی تلگراف« 
درحالـی ارزان تریـن مقاصـد را برای 
پیشـنهاد  طوالنی مـدت  سـفرهای 
بـه  ایـران  بیـن آن هـا  کـرده کـه در 
عنـوان انتخـاب نخسـت پیشـنهادی 
معرفـی  مقتصـد«  »گردشـگران  بـه 
کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  شـده، 
اخیـرا  انگلیـس  خارجـه  وزارت 
بـرای  تابعیتـی  دو  شـهروندان  بـه 
سـفر بـه ایـران هشـدار داده اسـت. 
بـرای  درحالـی  ارزان  مقاصـد 
پیشـنهاد  زمسـتانی  تعطیـالت 

علیـه  منفـی  تبلیغـات  شـده اند کـه 
را  مقاومت هایـی  کشـورها  برخـی 
کـرده  ایجـاد  حقایـق  پذیـرش  در 
تلگـراف  روزنامـه  آن کـه  بـا  اسـت. 
مقاصـد  »ارزان تریـن  معرفـی  بـرای 
مناسـب سـفرهای بلنـد مـدت« بـه 
اسـتناد  معتبـر  آمـاری  مرجـع  سـه 
کـرده امـا در نهایـت نظـران کاربـران 
»امنیـت«  می دهـد  نشـان  آن 
و  اولویـت  در  شـاخصی  همچنـان 

اسـت. »ارزانـی«  از  مهم تـر 
مقاصـد  جملـه  از  جنوبـی  آفریقـای 
ارزانـی اسـت کـه خیلی هـا بـا توجـه 
تبلیغـات  و  داخلـی  درگیرهـای  بـه 
و  اجتماعـی  شـرایط  دربـاره  سـیاه 

فرهنگـی مردمـش، آن را بـه عنـوان 
بـا  نمی کننـد،  انتخـاب  سـفر  گزینـه 
ایـن حـال »Post Office«  )یکـی 
خدمـات  زنجیره هـای  بزرگتریـن  از 
مالـی انگلیـس( در گـزارش سـاالنه 
کـه پاییـز اخیر منتشـر کـرده »کیپ 
بـه  جنوبـی  آفریقـای  در  را  تـاون« 
عنـوان ارزان تریـن مقصـد سـفرهای 
اسـت.  کـرده  معرفـی  بلندمـدت 
شـاخص های ایـن انتخـاب میانگین 
و  نوشـیدنی  غذایـی،  مـواد  قیمـت 
مقصـد   34 در  ضـروری  خریدهـای 

سـفر بـوده اسـت.
»توکیـو« بـا سـبدی شـامل 10 قلـم 
ارزش  بـه  سـفر  در  رایـج  مصرفـی 

51.4۸ پونـد، بـا فاصله کمـی از کپ 
را  رده بنـدی  ایـن  دوم  رتبـه  تـاون، 
به دسـت آورده کـه پـس از آن بالـی 
و  )کنیـا(  مومباسـا  )اندونـزی(، 
هویـی آن )ویتنـام( قـرار گرفته انـد.
آفریقـای جنوبـی پایین تریـن ارزش 
ارزی را در دو سـال اخیر داشـته، به 
طـوری کـه ارزش هـر پونـد انگلیس 
هجـده یـا نـوزده رانـد )واحـد پولـی 
آفریقـای جنوبـی( اسـت، درحالی که 
زمسـتان گذشـته ارزش این پول 15 
 Post Office رانـد بـود. به گـزارش
در شـهری مثـل »کـپ تـاون« یـک 
پیش غـذا،  شـامل  شـام کـه  وعـده 
بـه  اسـت  دسـر  و  اصلـی  خـوراک 
همـراه یـک بطـری نوشـیدنی بـرای 

دو نفـر فقـط 30 پونـد می شـود.
گونـه  بـه  »توکیـو«  در  وضعیـت 
رتبـه  این کـه  بـا  اسـت،  دیگـری 
بـرای  ارزان  مقاصـد  فهرسـت  دوم 
امـا  دارد،  را  طوالنـی  سـفرهای 
بـه نسـبت  ایـن کشـور  قیمت هـا در 
زمسـتان گذشـته 17 درصـد افزایش 

اسـت. داشـته 
کـه  دریافتـه   Post Office
بیـن  از  مقصـد   14 در  قیمت هـا 
شـده،  آمارگیـری  اسـتراحتگاه   34
همچـون ریودوژانیـرو )33 درصـد(، 
و کانکـون  درصـد(   20( تـاون  کـپ 
بیشـترین  ترتیـب  بـه  درصـد(   1۸(

داشـته اند. را  کاهـش 
رده بنـدی،  جـدول  ایـن  انتهـای  در 
قـرار  )سیشـل(  »ماهـی«  شـهر 
در  رایـج  مصرفـی  قلـم   10 دارد کـه 
هزینـه  پونـد   192.47 میانگیـن  آن 

برمـی دارد. بـه عنـوان مثـال قیمـت 
در  نفـر  دو  بـرای  وعـده شـام  یـک 
می شـود.  پونـد   126.۸4 شـهر  ایـن 
و  باربـادوس  دبـی،  ابوظبـی، 
پنـج  عنـوان  بـا  نیـز  لس آنجلـس 
جـدول  ایـن  انتهـای  گـران،  شـهر 
اسـت  واضـح  می کننـد.  کامـل  را 
دقیـق   Post Office مطالعـه  کـه 
نیسـت،  بـه عنوان مثـال در »دهلی« 
کـه رتبـه سـیزدهم ایـن رده بنـدی را 
۸0.42 پونـد  بـا  دارد گـزارش شـده 
شـام  کامـل  وعـده  یـک  می تـوان 
اصلـی  غـذای  پیش غـذا،  شـامل 
قیمتـی کـه  داد،  سـفارش  دسـر  و 
 )backpackers( هـزاران کوله گـرد
را متعجـب کـرده اسـت چـرا کـه بـه 
بـا چنـد  ایـن شـهر  گفتـه آن هـا در 
رسـتوران هایی  در  می تواننـد  پونـد 

)بـا سـرویس های بوفـه ای( هـر چه 
بخورنـد. می خواهنـد 

در عیـن حـال مجمع جهانـی اقتصاد 
و  سـفر  رقابت پذیـری  »گـزارش  در 
براسـاس  را  کشـورها  گردشـگری«، 
کـرده  مقایسـه  رقابتـی  قیمت هـای 
کـه ایـران به عنـوان انتخاب نخسـِت 
معرفـی  مقتصـد«  »گردشـگران 
بـه  بعـدی  رتبه هـای  اسـت.  شـده 
کشـورهای مصـر، مالـزی، اندونـزی 
کـرده،  پیـدا  اختصـاص  بوتـان  و 
بـه  هنـد  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
عنـوان ارزان تریـن کشـور بـه انتخاب 
Numbeo، رتبـه دهـم این فهرسـت 
را بدسـت آورده و تایلنـد در جایـگاه 
سـریالنکا  و  گرفتـه  قـرار  هجدهـم 
رتبـه بیسـتم را بدسـت آورده اسـت.

سرپرســت ســازمان ســیما، منظــر و 
ــت:  ــرج گف ــهرداری ک ــبز ش ــای س فض
بنیــاد مســتضعفان  هــم  متأســفانه 
ــی در  ــراث فرهنگ ــازمان می ــم س و ه
نگهــداری از فضــای ســبز کاخ مرواریــد 
اهمــال کرده انــد و تــا کنــون هــم ایــن 

رونــد را تغییــر نداده انــد.
پیمــان بضاعتــی پــور اظهــار کــرد: 
متأســفانه حــال فضــای ســبز مجموعــه 
ــت و  ــوب نیس ــرج خ ــد ک کاخ مرواری

ــده  بســیاری از درختــان آن آســیب دی
یــا خشــک شــده اند.وی ادامــه داد: 
ــه  ــن مجموع ــبز ای ــای س ــودی فض ناب
در حقیقــت نابــودی بخشــی از ســرمایه 
ملــی اســت کــه دودش بــه چشــم 
ــاد  ــم بنی ــفانه ه ــی رود. متأس ــم م ه
ــراث  ــازمان می ــم س ــتضعفان و ه مس
ــداری از فضــای ســبز  فرهنگــی در نگه
ــم  ــون ه ــا کن ــد و ت ــال کرده ان کاخ اهم

ــد. ــر نداده ان ــد را تغیی ــن رون ای

وی توضیــح داد: مــا بارهــا بــا میــراث 
فرهنگــی مکاتبــه صــوررت داده ایــم تــا 
بــه نقطــه مشــترکی بــرای ســاماندهی 
وضعیــت فضــای ســبز ایــن مجموعــه 
کــرد:  ابــراز  مســوول  برســیم.این 
ــت  ــرای حفاظ ــه ای ب ــهرداری وظیف ش
از فضــای ســبز عرصه هــای میراثــی 
ــی تعییــن کــرده  ــًا ناظران ــدارد و صرف ن
نگهــداری  و  حفــظ  شــیوه  بــه  تــا 
داشــته  نظــارت  ایــن کاخ  درختــان 
ــت  ــد در وضعی ــرار باش ــر ق ــند. اگ باش
مجموعــه  ایــن  فضــای  نگهــداری 
چــاره ای  نشــود  ایجــاد  تغییــری 
نمی مانــد. باقــی  قانونــی  پیگیــری 

فضای سبز کاخ مروارید

 نابود شد

قنات های آسیب دیده یزد 
مرمت می شوند

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری در دیــدار بــا بخشــدار گاریــزات و بازدید 
ــتان  ــده  اس ــیب دی ــای آس ــت قنات ه ــر مرم ــش، ب ــن بخ ــای ای از قنات ه
تاکیــد کرد.هــادی هادی نســب بــا اشــاره بــه اهمیــت آموزش هــای مدیریــت 
بحــران، اظهــار کــرد: گســترش مباحــث آموزشــی  و آموزش هــای فراگیــر بــه 
ــروری  ــک، ض ــت ریس ــی و مدیری ــای طبیع ــارات بالی ــش خس ــور کاه منظ
ــه  ــا توجــه ب ــر اهمیــت موضــوع بیمــه، افــزود: ب ــد ب اســت.وی ضمــن تاکی
ــار از  ــن اعتب ــران خســارت، تامی ــرای جب ــن راه ب ــه، بهتری ــای مربوط قانون ه
محــل پوشــش های بیمــه ای اســت کــه مــردم و کشــاورزان بایــد بــه آن توجــه 
ــران  ــت بح ــان اداره کل مدیری ــرکل و کارشناس ــند .مدی ــته باش ــژه ای داش وی
اســتانداری یــزد بــه جــدی گرفتــن موضــوع پوشــش بیمــه در بالیــای طبیعــی 
ــه  ــه اســتفاده از بیم ــور تشــویق شــهروندان ب ــه منظ ــت: ب ــرد و گف اشــاره ک
ــا شــرکت بیمــه تنظیــم شــده  ــل حــوادث، تفاهــم نامــه ای ب ــازل در مقاب من
ــن اداره کل پرداخــت  ــه توســط ای ــد بیم ــغ خری ــه 50 درصــد از مبل اســت ک
ــن  ــر در ای ــالل احم ــاده ای ه ــداد ج ــگاه ام ــیس پای ــب تاس شود.هادی نس
بخــش را ضــروری دانســت و گفــت: ایــن موضــوع از ســوی مدیریــت بحــران 

ــری می شــود.  ــز پیگی اســتان نی

ته
نک

تهیـه شـده اند کـه  ایـن جـداول رده بندی هـا درحالـی 
قیمـت هتـل و بلیـت هواپیمـا بـه عنـوان اصلی تریـن 
بخـش هزینـه سـفر در آن هـا لحـاظ نشـده و بیشـتر به 
محاسـبه نـرخ کاالهای رایـج در مقصد، پرداخته اسـت. 
عالوه بـر این برخـی از این کشـورها پروازهای مسـتقیم 
محـدودی دارنـد کـه هزینه هـای سـفر را بیشـتر از حـد 
معمـول می کنـد و همیـن مسـاله آن هـا را از اولویـت 

گزینه هـای سـفر خـارج کرده اسـت.
از طرفـی برخـی از ایـن مقاصـد ارزان از جملـه ایـران 
بـه خاطـر کاهـش ارزش پولـی، فقط بـرای گردشـگران 
خارجـی، مقصـدی به صرفـه و یـا اقتصـادی بـه شـمار 
درآمـد  تفـاوت  سـطح  قیـاس  درحالی کـه  می آینـد، 
و  مخـارج  بـا  کشـور  آن  تابعیـن  یـا  شـهروندان 
بـه هـم  را  ارزان  هزینه هـای داخلـی، معادلـه مقصـد 
ریختـه و ایـن کشـورها را بـه مکانـی غیراقتصـادی یـا 

اسـت. تبدیـل کـرده  شهروندانشـان  بـرای  گـران 

گزارش
پیام ما

میراثگردشگری

2018  JATA رونمایی آثار عاشورایی کتابخانه سلطنتی نیاوران حضور ایران در نمایشگاه ژاپن
بین المللـــی  نمایشـــگاه 
ژاپـــن  گردشـــگری 
ــور  ــا حضـ )JATA 201۸( بـ
ــی  ــازمان جهانـ ــرکل سـ دبیـ
گردشـــگری و تعـــدادی از مقامـــات خارجـــی از 15 
ــل  ــی در محـ ــات ژاپنـ ــدادی از مقامـ ــور و تعـ کشـ
نمایشـــگاه های توکیـــو موســـوم بـــه بیـــگ ســـایت 

آغـــاز بـــه کار کـــرد.
ــرد: در ایـــن  ــو اعـــالم کـ ــران در توکیـ ــفارت ایـ  سـ
ــور،  ــرکت از 130 کشـ ــش از 1300 شـ ــگاه بیـ نمایشـ
ــه  ــران و 56 منطقـ ازجملـــه جمهـــوری اســـالمی ایـ
ــن  ــد. در ایـ ــه انـ ــور یافتـ ــن حضـ ــگری ژاپـ گردشـ

ــی  ــردی و اتومبیلرانـ ــون جهانگـ ــه کانـ ــگاه کـ نمایشـ
ــی،  ــراث فرهنگـ ــازمان میـ ــوز از سـ ــذ مجـ ــا اخـ بـ
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری از ســـوی کشـــورمان، 
ـــگری  ـــرکت گردش ـــو و دو ش ـــرکت آیت ـــا ش ـــراه ب هم
ـــفیر  ـــد، س ـــه ان ـــور یافت ـــران حض ـــه ای ـــر در غرف دیگ
ـــور  ـــن حض ـــن ضم ـــران در ژاپ ـــالمی ای ـــوری اس جمه
ـــرکل  ـــا دبی ـــه آن ب ـــان افتتاحی ـــگاه در جری در نمایش
ــو  ــدار و گفت وگـ ــگری دیـ ــی گردشـ ــازمان جهانـ سـ
ـــم  ـــس از مراس ـــو پ ـــورمان در توکی ـــفیر کش ـــرد. س ک
ـــد  ـــگاه بازدی ـــران در آن نمایش ـــه ای ـــه از غرف افتتاحی
و بـــا نماینـــدگان شـــرکت هـــای ایرانـــی حاضـــر در 

ــرد. ــو  کـ ــه گفت وگـ آن غرفـ

ســلطنتی  کتابخانــه  مــوزه 
ایــام  بــا  همزمــان  نیــاوران 
ســاالر  و  ســرور  ســوگواری 
امــام  حضــرت  شــهیدان 
ــورایی  ــار عاش ــمند از آث ــه ای ارزش ــین )ع( مجموع حس
ــار رونمایــی  ــرای نخســتین ب ــه نفیــس خــود را ب گنجین
کــرد. مجموعــه تاریخــی نیــاوران، مــوزه کتابخانــه نیــاوران 
بــه مناســبت فــرا رســیدن مــاه محــرم از ســه جلــد کتــاب 
چاپــی بــا موضــوع زندگانــی امــام حســین )ع( و جمالت 
ــی  ــن نمایشــگاه کتاب ــرد.در ای ــی ک قصــار ایشــان رونمای
تحــت عنــوان »ســخنان امــام حســین )ع(« در معــرض 
دیــد عالقــه منــدان قــرار گرفتــه کــه حــاوی جمــالت قصار 

ــی و  ــای فارســی، عرب ــان ه ــه زب آن حضــرت اســت و ب
انگلیســی نگاشــته شــده و ســخنان آن حضــرت در ایــن 
کتــاب بــا رباعیــات فارســی معــادل ســازی شــده اســت.

ــه  ــین )ع(« ب ــام حس ــی ام ــاب »زندگان ــن کت همچنی
تألیــف زیــن العابدیــن رهنمــا و کتــاب »امــام حســین و 
ایــران« بــه تألیــف نویســنده آلمانــی کــورت فریشــلر نیــز 
از جملــه آثــار بــه نمایــش در آمــده در ایــن مــوزه اســت. 
در کنــار ایــن کتــاب هــای نفیــس، تابلویــی بــا موضــوع 
واقعــه کربــال از گنجینــه ارزشــمند ایــن مــوزه بــرای 
ــک نقاشــی  ــا تکنی ــه ب ــی شــده ک ــار رونمای نخســتین ب
پشــت شیشــه در ســال ١٣٣٣ هجــری قمری بــه تصویر 

کشــیده شــده اســت.

هر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست آموزش های محیط زیستی در مدارس، ضروری و موثر هستند

گفتــه می شــود نســل فعلــی بــرای حفاظت 
ــرای  ــد، ب ــده ان از طبعیــت آمــوزش الزم ندی
ــد  ــای بع ــاق در نســل ه ــن اتف ــه ای ــن ک ای
نیفتــد و بیشــتر از ایــن، شــاهد از بیــن رفتن 
طبیعتمــان نباشــیم، بایــد راهــی پیــدا کنیــم.

بســیاری از فجایــع زیســت محیطــی و 
ــب طبیعــت،  ــب هــای عجیــب و غری تخری
ناشــی از ناآگاهــی و فهــم غلــط اســت. 
فهمــی کــه بایــد در ســنین پاییــن تــر 
ایجــاد مــی شــد کــه نشد.نســل فعلــی یــاد 
ــت  ــت دوس ــا طبیع ــور ب ــه چط ــت ک نگرف
باشــد و از عــوارض تخریــب محیــط زیســت 
ــرای  ــار آورد. ب ــه ب ــه ب ــع نشــد و فاجع مطل
ــد  ــای بع ــاق در نســل ه ــن اتف ــه ای ــن ک ای
نیفتــد و بیشــتر از ایــن، شــاهد از بیــن 
رفتــن طبیعتمــان نباشــیم، بایــد راهــی پیــدا 
کنیــم. بــدون شــک یکــی از ایــن راهکارهــا، 
آمــوزش و آشــنا کــردن کــودکان بــا طبیعــت 
و مفاهیــم محیــط زیســتی اســت. بــه 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــور، س ــن منظ همی
ــط  ــع محی ــدارس جام ــام م ــه ن ــی ب طرح

زیســتی را در دســتور کار قــرار داده

ــیوه هایی  ــا ش ــی، ب ــای درس ــر کتاب ه ــالوه ب ع
محیــط  مســائل  می تــوان  هــم  دیگــری 
ــه : ــوزش داد از جمل ــدارس آم ــت را در م  زیس

ــال،  1- مشــارکت دانــش آمــوزان در کاشــت نه
ــبز  ــای س ــت از فض ــت، مراقب ــازی طبیع پاکس
مدرســه، نظــارت بــر شــیوه ی مصــرف آب و بــرق 

در مدرســه . 
2- دعــوت از کارشناســان محیــط زیســت و 
برگــزاری جلســات پرســش و پاســخ بــا حضــور 
ــای  ــا راهکاره ــنایی ب ــرای آش ــوزان ب ــش آم دان
حفاظــت محیــط زیســت. بــه مناســبت های روز 
هــوای پــاک، روز زمیــن، هفتــه محیــط زیســت، 
روز درختــکاری، هفتــه معرفــی مشــاغل، روز 

ــوز و...،  ــش آم دان
نقاشــی   ، برگــزاری مســابقات عکاســی   -3
ــات  ــا موضوع ــواری و ... ب ــه دی ــه روزنام ، تهی
ــر  ــوزان . ه ــش آم ــرای دان ــت ب ــط زیس محی
تابــع  پرورشــی  معاونــت  برنامه هــای  چنــد 
امــا می تــوان  اداری هســتند  بخشــنامه های 
بــا ابتــکار بــه جــای بعضــی از آن هــا ، 
برنامه هــای دیگــری بــا موضــوع 
ــرد. ــزار ک ــط زیســت برگ محی

کتــاب » انســان و محیــط زیســت« کتابــی اســت کــه بــر هفــت فصــل بــا 
موضوعــات تنــوع زیســتی، آالینــده هــا، آب، پســماند، هــوا و گردشــگری 

 . ست ا
ــط زیســت  ــر آمــوزش ســازمان حفاظــت محی ــه سرپرســت دفت ــه گفت ب
ــه بســته هــای آموزشــی پیــش دبســتانی جهــت  کشــور، همچنیــن تهی
اســتفاده در مهدهــای کــودک و پیــش دبســتانی هــا در دســتور کار قــرار 
ــودکان )بیشــتر  ــوزش ک ــوزه آم ــن بســته ها در ســه ح ــه اســت. ای گرفت
آمــوزش هــا از جنــس تصاویــر و انیمیشــن انجــام خواهــد گرفــت(، حــوزه 
ــن  ــا تدوی ــوم خانواده ه ــوزه س ــتانی و ح ــش دبس ــان پی ــوزش معلم آم

شــده و در حــال تولیــد و تکثیــر اســت.
قــرار بــود در شــهریور مــاه کارگاه هــای آموزشــی بــه صــورت پایلــوت در 
تهــران برپــا شــود و در ســایر اســتان هــا هــم بــه صــورت فراگیــر جلســه 

هایــی برگــزار شــده و از مهرمــاه آمــوزش ایــن بســته ها شــروع شــود.

افزایــش نگرانــی هــا از وضعیــت محیــط زیســت و 
هشــدارهای مکــرر کارشناســان ایــن حــوزه، نیــاز بــه 
دانــش افزایــی و آگاهــی بخشــی محیط زیســتی در 
ســطح نظــام آمــوزش و پــرورش را دو چنــدان کــرده 
اســت تــا از ایــن طریــق و بــا ایجــاد نگــرش محیــط 
زیســتی در کتــاب هــای درســی، در مســیر توســعه 

پایــدار گام بــر داشــته شــود.
براســاس همیــن ضــرورت بــود کــه کتــاب »انســان و 
محیــط زیســت« از ســال گذشــته بــه دروس دانــش 
آمــوزان  پایــه  یازدهــم اضافــه شــد.  بــه اعتقاد ملک 
محمــودی، مولــف  کتــاب انســان و محیــط زیســت 
ــد:  ــت. او می گوی ــی اس ــه مل ــک دغدغ ــع ی در واق

در  برنامه ریــزی  و  پژوهــش  »مولفــان ســازمان 
صــدد آن بودنــد کــه کتابــی نوشــته شــود کــه دغدغــه 
حفاظــت از محیــط زیســت و کاهــش آلودگی هــای 
محیــط زیســت در آن بــه نــگارش درآمــده باشــد. در 
اواخــر ســال 94 در شــورای عالــی آمــوزش و پرورش 
بــه همــت دکتــر امانــی، مدیــرکل دفتــر تالیــف ایــن 
کتــاب مصــوب شــد و تدویــن آن بــا همــکاری 
ســازمان محیــط زیســت از خــرداد 95 شــروع شــد 
و کار تالیــف آن در اردیبهشــت 96 بــه اتمــام رســید 
و مراحــل چــاپ و ماکــت کلــی و طراحــی در خــرداد 
مــاه بــه پایــان رســید و در شــهریور دوره حضــوری آن 
در شــهر همــدان انجــام شــد و هــم اکنــون شــاهد آن 
هســتیم کــه ایــن کتــاب وارد نظــام آموزشــی در پایه 

یازدهــم بــرای کلیــه رشــته ها شــده اســت.«
هــای  ریــزی  برنامــه  و  هــا  سیاســت گذاری 
مختلــف جوامــع انســانی بــرای رســیدن بــه توســعه 

ــی پوشــد  ــق م ــل و توفی ــه عم ــی جام ــدار، زمان پای
کــه ســاختارهای فرهنگــی و آموزشــی الزم پایــه 
ــت  ــت اس ــن حال ــا در ای ــد و تنه ــده باش ــزی ش ری
کــه می تــوان انتظــار داشــت منابــع و هزینــه هــای 
انســانی و مــادی، منجــر بــه تحقــق اهــداف و نتایــج 
مــورد انتظــار سیاســت گذاران و برنامــه ریــزان شــود.
یکــی از مهمتریــن مولفــه هــا در ایــن ســاختارهای 
فرهنگــی، آمــوزش ســواد محیــط زیســتی اســت کــه 
ــرات اساســی در  ــاد تغیی ــا ایج ــد ب ــی کن ــالش م ت
رفتــار و عملکــرد دانــش آمــوزان در ارتبــاط بــا محیــط 
زیســت، زمینــه ایجــاد و شــکل گیــری یــک جامعــه 
انســانی ســالم، پیشــرفته و کارآمــد را فراهــم ســازد. 
آموزشــی کــه دانــش آمــوزان را شــهروندانی مســوول 
و متعهــد در حفــظ محیــط زیســت و گنجانــدن ایــن 
تعهــد در تمامــی اقدامــات فــردی و اجتماعــی خــود 

مــی کنــد.

»آموزش« کلید نجات محیط زیست
آموزش محیط زیست در مدارس قرار است نسلی آگاه و مسوولیت پذیر 

نسبت به محیط طبیعی تربیت کند

یک

هفت

چهار
هــدف از نگاشــتن ایــن کتــاب انســان ومحیــط 
ــئولیت پذیر،  ــرورش نســلی آگاه، مس زیســت پ
فعــال و امیــدوار بــه آینــده عنــوان شــده اســت. 
ــه  ــای دروس ارائ ــر فصل ه ــه س ــی ب ــا نگاه ب
شــده در ایــن کتــاب می تــوان فهمیــد کــه 
ــوزان  ــه دانش آم ــی ب ــی بخش ــر آگاه ــالوه ب ع
دربــاره مســائل و مشــکالت پیرامــون چهــار 
عنصــر مهــم یعنــی آب، خــاک، هوا و انــرژی، در 
ــه اصلی تریــن مشــکالت زیســت  ایــن کتــاب ب
محیطــی ایــران یعنــی پســماند، تنوع زیســتی و 
گونه هــای جانــوری و گیاهــی در خطــر و تبعــات 
نیــز  زیســت محیطــی صنعــت گردشــگری 
پرداختــه شــده اســت. موضوعاتــی کــه بــه نظــر 
ــی  ــده کم ــل های آین ــد نس ــد نباش ــد ب می رس
ــر اســت  ــی بهت ــا آن آشــنا شــوند. حت ــر ب زودت
کــه ایــن موضوعــات از حالــت آموزشــی صــرف 
خــارج شــوند و بیشــتر جنبــه عملــی پیــدا کننــد 

ــا در جــان کــودکان بنشــینند. ت

یکــی از مولفیــن کتــاب »انســان و محیــط زیســت« در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا در پایــه یازدهــم 
ایــن واحــد درســی گنجانــده شــده اســت، گفــت: مســائل محیــط زیســتی از جملــه آلودگــی، حفــظ منابــع 
ماننــد آب و خــاک و پســماندها از دوره اول ابتدایــی در کتــاب علــوم و از ســوم ابتدایــی در کتــاب مطالعــات 
اجتماعــی در صفحه هــای متعــدد کتــاب آورده شــده اســت. اضافــه شــدن کتــاب انســان و محیط زیســت در 
پایــه یازدهــم بــه ایــن معنــی نیســت کــه دانش آمــوزان فقــط در ایــن پایه بــا مشــکالت و موضوعــات محیط 
زیســتی آشــنا شــوند بلکــه از اول ابتدایــی ایــن جرقــه زده شــده و آرام آرام دانــش آمــوز بــا ایــن مســائل در 
کتــاب علــوم ابتدایــی و دوره متوســطه اول و در کتــاب مطالعــات اجتماعــی و متوســطه اول آشــنا می شــود. 
حتــی در پایــه دهــم تمــام دانــش آمــوزان در مباحثــی بــا عنــوان کتاب هــای اســتان شناســی کــه بــرای 
31 اســتان کشــور تدویــن شــده اســت آشــنایی کامــل بــا مشــکالت محیــط زیســتی خواهنــد داشــت ولــی 
بایــد بدانیــد کــه در متوســطه دوم دانــش آمــوزان از درک باالتــری بیشــتر برخــوردار اســت و هــم احســاس 
مســوولیت بیشــتری دارد. پایــه دهــم شــروع متوســطه دوم اســت و دانــش آمــوزان چــون رشــته تخصصی 
خــود را انتخــاب می کننــد و وارد آن حــوزه می شــوند تصمیــم گرفتیــم کــه ایــن کتــاب در آن ســال نباشــد. 
ایــن ســال، ســالی اســت کــه آخریــن ســال دوره متوســطه اســت. بنابرایــن پایــه یازدهــم بهتریــن زمانــی 

اســت کــه دانــش آمــوز می توانــد بــا مســائل محیــط زیســتی جــدی برخــورد کنــد.

 سه

دو

شش

پنج

در بخشــنامه ی معاونــت متوســطه وزارتخانــه آمــوزش و پــرورش، دبیرانــی 
ــی  ــی و زیست شناس ــا، زمین شناس ــته جغرافی ــل رش ــارغ التحصی ــه ف ک
ــد  ــت « را دارن ــط زیس ــان و محی ــس کتاب»انس ــی تدری ــتند توانای هس
ــته  ــک رش ــاص ی ــت و خ ــتهای اس ــان رش ــاب می ــک کت ــاب ی ــن کت ای
ــد.  ــوزش دهن ــد آن را آم ــز میتوانن ــران نی ــایر دبی ــا س ــت ام ــاص نیس خ
حتــی در انتهــای بخشــنامه نیــز آمــده اســت کــه دبیــران علــوم پایــه نیــز 
ــاب اطالعــات خــاص و  ــن کت ــد. ای ــاب را تدریــس کنن ــن کت ــد ای میتوانن
ــش  ــه اول دان ــه در مرحل ــد بلک ــوز نمیده ــه دانش آم ــای را ب ــوق العاده ف
ایــن کتــاب مــروری بــه اطالعــات گذشــته میکنــد و آنچــه بــرای مــا مهــم 
ــت و  ــط زیس ــا محی ــه آنه ــود ک ــوزان ب ــش آم ــرش دان ــر نگ ــت تغیی اس
محیــط پیرامــون خــود را بــا دیــد دیگــری نــگاه کنــد. مرحلــه ســوم شــامل 
فعالیتهایــی اســت کــه دغدغــه در دانــش آمــوزان ایجــاد میشــود و مرحلــه 
چهــارم کــه مرحلــه هــدف مــا اســت بحــث مســوولیت پذیــری در دانــش 

آمــوز ایجــاد میشــود.

سرپرســت دفتــر آمــوزش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور بــا اشــاره بــه ایــن 
کــه هــر برنامــه ریــزی محیــط زیســتی در زمــان حــال منجــر بــه رســیدن بــه توســعه 
پایــدار در آینــده خواهــد شــد می گویــد: در طــول 12 ســال تحصیلــی ابتدایــی، 
ــون  ــی همچ ــاب های ــط زیســتی در کت ــف محی ــات مختل متوســطه اول و دوم، موضوع
زیســت، علــوم و شــیمی وجــود دارد امــا یــک برنامــه گــردآوری و مطالعاتــی در بحــث 
ــرورش و  ــوزش و پ ــت، آم ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت س ــا هم ــت ب ــط زیس محی
ــی و  ــدل تلفیق ــاس دو م ــر اس ــه ب ــم ک ــش داری ــتی در پی ــای بهزیس ــگاه ه پژوهش

ــاده شــده اســت.  ــا نه ــی بن مفهوم
ــه دنبــال ایــن هســتیم کــه چــه موضوعاتــی وجــود دارد کــه بایــد  در مــدل مفهومــی ب

جانمایــی درســتی در کتــاب هــای درســی شــود.
ــه دنبــال ایــن هســتیم کــه مباحــث محیــط  'در مــدل تلفیقــی هــم ب
زیســتی را در کتــاب هــای ریاضــی و زبــان بگنجانیــم 
ــال  ــم مث و آن جــا کــه مــی خواهی
ــط  ــات محی ــم از موضوع بزنی
زیســتی اســتفاده کنیــم.' 

گزارش
پیام ما
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این صفحه می خوانیم
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خبر

دیــروز ســال زراعــی  96-97  پایــان یافــت و 
ــه  ــت. گرچ ــد اس ــی جدی ــال زراع ــاز س ــروز آغ ام
ــا  ــی را پشــت ســر نگذاشــتیم ام ــی خوب ســال آب
پیــش بینی هــا از ســه مــاه آینــده، وضعیــت آبــی 

خوبــی را پیــش بینــی می کنــد.
ــه از  ــید ک ــان رس ــه پای ــی ب ــی در حال ــال زراع س
لحــاظ بــارش وضعیــت خوبــی بــرای حوضه هــای 
آبریــز و اســتانهای کشــور نداشــت. از بیــن شــش 
ــش  ــار کاه ــه دچ ــی، 4 حوض ــز اصل ــه آبری حوض
ــد و از بیــن 31 اســتان، 19 اســتان  بارندگــی بودن
ــت  ــن وضعی ــد. ای ــه کردن ــارش را تجرب کاهــش ب
در حالــی اســت کــه پیــش بینــی ســه مــاه آینــده 
ــق  ــه طب ــد. البت ــی را می ده ــت نرمال ــد وضعی نوی
ــارش  ــزان ب ــالی می ــز خشکس ــس مرک ــه ریی گفت
هــا در فصــل پاییــز بــه گونــه ای نیســت کــه 
بتوانــد کمبــود میــزان بــارش در مــاه هــای قبــل را 
جبــران کنــد چــرا کــه در ســال زراعــی 96-97 بــه 
ــر  ــادی از ذخای ــتفاده زی ــود بارش،اس ــل کمب دلی

ــم. ــی داشــته ای ــع آب مناب
ــی  ــازمان هواشناس ــی س ــی فصل ــش بین ــق پی طب
ــا آذر  ــر ت ــارش ســه ماهــه مه ــن ب کشــور، میانگی
در اغلــب اســتانها نرمــال اســت. ایــن وضعیــت در 
ــال  ــر از نرم ــزر کمت ــای خ ــی و دری ســواحل جنوب

ــود. ــی می ش ــش بین پی
در ســه مــاه آینــده )مهــر تــا آذر( میانگیــن دمــا 
ــود.  ــد ب ــال خواه در بیشــتر اســتانهای کشــور نرم
دمــای هــوا طــی ایــن مــدت در اســتانهای شــرقی 

گرمتــر خواهــد شــد.

سال زراعی نحس
ــده  ــاه آین ــه م ــه س ــی رود ک ــد م ــه امی در حالیک

ــال  ــه س ــیم ک ــته باش ــش رو داش ــی را پی مطلوب
ــر  ــت س ــکی را پش ــخت و خش ــیار س ــی بس زراع
گذاشــتیم. شــرکت مدیریــت منابــع آب، وضعیــت 
بــارش را در شــش حوضــه اصلــی آبــی بــرای 
ــت. در  ــرده اس ــی ک ــال بررس ــی امس ــال زراع س

ــت: ــده اس ــن آم ــزارش اینچنی ــن گ ای
امســال در حوضــه دریــای خــزر، 399.2 میلیمتــر 
بارندگــی داشــتیم کــه نســبت بــه ســال آبــی 

گذشــته ) 345.3 میلیمتــر بــارش( می تــوان 
ــاهد  ــارش را ش ــش ب ــر افزای ــت 15.6 میلیمت گف
بوده ایــم. ایــن حوضــه آبریــز نســبت بــه 49 
ســال گذشــته )42۸.1 میلیمتــر بــارش( 6.۸- 

ــت. ــته اس ــارش داش ــش ب ــر کاه میلیمت
در حوضــه خلیــج فــارس و دریــای عمــان، امســال 
211.7 میلیمتــر بارندگــی بــوده کــه نســبت بــه 
ــی(  ــر بارندگ ــی گذشــته ) 36۸.9 میلیمت ســال آب
می تــوان گفــت 42.6- میلیمتــر کاهــش بارندگــی 
داشــتیم. ایــن حوضــه آبریــز نســبت بــه 49 ســال 

گذشــته ) 365.3 میلیمتــر بــارش(42- میلیمتــر 
کاهــش بــارش داشــته اســت.

ــر  ــه، 409 میلیمت ــز دریاچــه ارومی در حوضــه آبری
بارندگــی داشــتیم کــه نســبت بــه ســال آبــی 
می تــوان  بــارش(  میلیمتــر  گذشــته)277.2 
ــارش را شــاهد  ــش ب ــر افزای ــت 47.5 میلیمت گف
بوده ایــم. ایــن حوضــه آبریــز نســبت بــه 49 
ــارش( 20.2  ــر ب ــته ) 340.4 میلیمت ــال گذش س

ــت ــته اس ــارش داش ــش ب ــر افزای میلیمت
ــزی، امســال 104.5  ــالت مرک ــز ف در حوضــه آبری
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــوده ک ــی ب ــر بارندگ میلیمت

آبــی گذشــته )161 میلیمتــر بــارش( می تــوان 
بارندگــی  کاهــش  میلیمتــر   -35.1 گفــت 
داشــتیم. ایــن حوضــه آبریــز نســبت بــه 49 
ــارش( 36.6-  ــر ب ســال گذشــته )164.۸ میلیمت

میلیمتــر کاهــش بــارش داشــته اســت.
ــال 40.4  ــرقی، امس ــرزی ش ــز م ــه آبری در حوض
ــه ســال  میلیمتــر بارندگــی داشــتیم کــه نســبت ب
ــوان  ــارش( می ت ــر ب ــته )62.4 میلیمت ــی گذش آب
بارندگــی  کاهــش  35.3-میلیمتــر  گفــت 
داشــتیم. ایــن حوضــه آبریــز نســبت بــه 49 
ــارش(62.9-  ــر ب ــته ) 10۸.۸ میلیمت ــال گذش س

امید به سال زراعی مطلوب 
با اینکه سال زراعی مطلوبی نداشتیم اما پیش بینی می شود سه ماه آینده شرایط نرمال باشد

ســال زراعــی در حالــی بــه پایــان رســید کــه از لحــاظ بــارش وضعیــت خوبــی بــرای حوضه هــای 
آبریــز و اســتانهای کشــور نداشــت. از بیــن شــش حوضــه آبریــز اصلــی، 4 حوضــه دچــار کاهــش 
بارندگــی بودنــد و از بیــن ۳۱ اســتان، ۱۹ اســتان کاهــش بــارش را تجربــه کردنــد. ایــن وضعیــت 
در حالــی اســت کــه پیــش بینــی ســه مــاه آینــده نویــد وضعیــت نرمالــی را می دهــد. البتــه 
طبــق گفتــه رییــس مرکــز خشکســالی میــزان بــارش هــا در فصــل پاییــز بــه گونــه ای نیســت 
کــه بتوانــد کمبــود میــزان بــارش در مــاه هــای قبــل را جبــران کنــد چــرا کــه در ســال زراعــی 

۹۶-۹7 بــه دلیــل کمبــود بارش،اســتفاده زیــادی از ذخایــر منابــع آبــی داشــته ایــم.

ــران  ــالب ته ــرکت آب و فاض ــل ش ــه مدیرعام ــه گفت ب
ــاز  ــده آغ ــی آین ــال آب ــرای س ــا ب ــون نگرانی ه از اکن
شــده ، اگــر شــرایط هماننــد امســال باشــد قطعــا بــا 
ــا بیــان این کــه  مشــکالتی مواجــه خواهیــم شــد.او ب
ــار  ــود، اظه ــروع می ش ــد ش ــی جدی ــال آب ــروز س از ام
کــرد: »در حــال حاضــر میــزان ذخائــر ســدهای تهــران 
نیــز نســبت بــه ســال گذشــته ۲۵0 میلیــون مترمکعب 

کاهــش داشــته .

رنا
 ای

س:
عک

و  امکانــات  زیســتی  محیــط  اســتاندارد 
نفتــی  فضــوالت  دریافــت  تأسیســات 
ــط  ــناورها توس ــتی ها و ش ــا، کش نفت کش ه
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ابالغ شــد.
ــن  ــد ضیاءالدی ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
بررســی  دفتــر  مدیــرکل   - الماســی 
آلودگی هــای دریایــی - بــا اعــالم ابــالغ 
بــه تمــام دســتگاه های  ایــن بخشــنامه 
ــت  ــون مدیری ــاده 5 قان ــی مشــمول م اجرای
ــتگاه های  ــا و دس ــوری، نهاده ــات کش خدم
اشــخاص  و  امنیتــی  انتظامــی،  نظامــی، 
ــنامه  ــن بخش ــت: ای ــی گف ــی و حقوق حقیق
بــه دســتور و بــا امضــای عیســی کالنتــری - 
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت - 

اســت. ابالغ شــده 
وی ادامــه داد: طبــق قانــون حفاظــت دریاهــا 
ــل  ــتیرانی در مقاب ــل کش ــای قاب و رودخانه ه
آلودگــی بــه مــواد نفتــی، مصــوب 27 مــرداد 
مــاه ســال ۸9 ســازمان بندرهــا و دریانــوردی 
موظــف اســت تــا در بندرهــا، اســکله ها و 
پایانه هــای نفتــی، امکانــات و تأسیســات 
ــوالت  ــوازن و فض ــت آب ت ــرای دریاف الزم ب
نفتــی از نفتکش هــا، کشــتی ها و شــناورها را 
ــن وزارتخانه هــای  ــد همچنی ایجــاد و اداره کن
نفــت، صنعت،معــدن و تجــارت و جهــاد 
ــهیالت  ــا تس ــتند ت ــف هس ــاورزی موظ کش
ــرای ایجــاد  مــورد نیــاز ازجملــه زمیــن الزم ب
چنیــن تأسیســاتی را در اختیــار ســازمان 
ــد. نیروهــای  ــرار دهن ــوردی ق ــا و دریان بندره
نظامــی و انتظامــی نیــز موظــف هســتند تــا 
امکانــات و تأسیســات مــورد نیــاز را در بندرهــا 
ــت  ــت مدیری ــی تح ــای دریای و تعمیرگاه ه
خــود ایجــاد کننــد بنابرایــن نفتکش هــا، 
کشــتی ها و شــناورهایی کــه وارد بندرهــا، 
نفتــی می شــوند  پایانه هــای  و  اســکله ها 
بایــد هرگونــه فضــوالت نفتــی از قبیــل لجــن 
مخــازن نفــت و ســوخت، روغن هــای حاصــل 
از عملیــات تعمیــر و نگهــداری و پســاب های 
آغشــته بــه مــواد نفتــی را بــه بنــدر تحویــل 
دهنــد. بدیهــی اســت تخلیــه ایــن مــواد بــه 

ــوع اســت. ــا ممن دری

ت
یس

ط ز
حی

وزارت نفت متولی سالمت هوا در عسلویه شودم
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر 
ــه  ــوط ب ــدد تاسیســات مرب ــه تع ــه ب ــت: باتوج گف
ــه  ــیمی در منطق ــت، گاز و پتروش ــای نف ــرکت ه ش
ــن  ــزان نقــش ای ــن می ــرای تعیی ــی ب ــارس جنوب پ
ــی  ــت محیط ــای زیس ــی ه ــا در آلودگ ــرکت ه ش
وزارت نفــت متولــی هــوای محیــط در عســلویه شــود.
ــار  ــهم انتش ــن س ــا تعی ــت ب ــزود: وزارت نف ــب اف ــین دلش حس
ــع  ــه وض ــبت ب ــد نس ــر واح ــی ه ــت محیط ــای زیس ــی ه آلودگ
مالیــات آلودگــی ) مالیــات کربــن ( بــه غیــر از دیگــر آلودگــی هــا 

ــد.  ــدم کن اق
وی یادآورشــد: ایــن اقــدام وزارت نفــت و دریافــت مبلــغ مالیــات 
کربــن از شــرکت هــای مســتقر در پــارس جنوبــی و دیگــر مناطــق 
ــتان  ــه اس ــغ ب ــن مبل ــدی از ای ــاص درص ــی و گازی و اختص نفت
زمینــه هزینــه کــرد بــرای مســایل بهداشــتی، ســالمت و محیــط 

زیســتی منطقــه فراهــم خواهــد شــد. 
ایــن مقــام مســوول گفت:برخــی از واحدهــای پتروشــیمی و 
فازهــای پاالیشــگاهی مســتقر در پــارس جنوبــی بــه صــورت فردی 
مشــکل زیســت محیطــی ندارنــد امــا اثــرات تجمعــی و ترکیبــی 

ــاد  ــث ایج ــدود باع ــی مح ــکان جغرافیای ــال در م ــای فع واحده
اثــرات تراکمــی و ترکیبــی شــده اســت. 

دلشــب اظهــار داشــت: هــم اینــک 24 فــاز پاالیشــگاهی و 
پتروشــیمی در مناطــق یــک و 2 پــارس جنوبــی فعــال اســت و 
ــت. ــت اجراس ــز در دس ــیمی نی ــگاه و پتروش ــش از 20پاالیش بی

او یادآورشــد: وجــود مناطــق صنعتــی متعــدد وابســته بــه شــرکت 
هــای نفــت ، گاز و پتروشــیمی ،ایــن اســتان را در معــرض ریســک 
بــروز مخاطــرات زیســت محیطــی و بهداشــتی جــدی قــرار داده 
اســت . دلشــب گفــت: در صــورت عــدم وجــود برنامــه و هــدف 
مــدون و زمــان بنــدی شــده در جهــت کاهــش آثــار ســوء زیســت 
ــان را  ــد منطقــه میزب محیطــی از ســوی مســووالن امــر مــی توان
بــا چالــش هــای جــدی تــری روبــرو کنــد. وی افــزود: مجــاورت 
منطقــه صنعتــی پــارس جنوبــی بــا مراکــز ســکونت گاهی شــهری 
ــه کاهــش مخاطــرات زیســت  ــژه ب ــزوم توجــه وی و روســتایی ل
محیطــی منطقــه و توجــه جــدی مســووالن وزارت نفــت در جهــت 
اجــرای برنامــه هــای مدیریــت کالن کاهــش انتشــار آالینــده هــا 
ــه منظــور بهبــود ســالمت عمومــی جامعــه پیرامونــی را متذکــر  ب

مــی شــود.

دیــروز 22 ســپتامبر )31 شــهریورماه( روز جهانــی بــدون خــودرو بود؛ 
هــدف ایــن رویــداد ایــن اســت کــه مــردم دســتکم بــرای یــک روز 
خودروهــای خــود را در خانــه بگذارنــد و بــا اســتفاده از روش هــای 
عبــور و مــرور جایگزیــن بــه مقصــد برســند و اگــر خــوب بــود تکــرار 

. کنند
افزایــش تعــداد خــودرو در جهــان در راســتای راحــت طلبــی انســان 
بــه مــرور مشــکالت زیــادی بــه بــار آورد و کار را بــه جایــی رســاند کــه 
در 1994 بــه پیشــنهاد یــک فعــال محیــط زیســت امریکایــی تبــار 
ــدون خــودرو ›  ــی ب ــوان › روز جهان ــه عن مقیــم فرانســه یــک روز ب
آغــاز و در ســال 2000 بــا ورود اتحادیــه اروپــا و ســازمان ملــل در ابعاد 

گســترده تــر گرامــی داشــته شــد. 
در راســتای حمایــت از ایــن روز جهانــی، هــر ســال یکی از شــهرهایی 
کــه بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــند تشــویق مــی شــوند و جایــزه 
مــی گیرنــد، در ســال 2000 شــهردار بوگوتــا پایتخــت کلمبیــا جایــزه 
ویــژه گرفــت و اکنــون نیــز هــزار و 500 شــهر جهــان ایــن روز را گرامی 
مــی دارد و هــر ســال هــم بــر تعــداد شــهرهایی کــه از روز جهانــی 

بــدون خــودرو حمایــت مــی کننــد اضافــه مــی شــود.
آنطــور کــه ایرنــا می نویســد محمــد درویــش دبیــر سیاســت محیط 
زیســت در مرکــز بررســی هــا اســتراتژیک نهــاد ریاســت جمهــوری 
ــالمت  ــر س ــر آن ب ــوا و تاثی ــی ه ــر آلودگ ــودرو ب ــش خ ــاره نق درب
انســان گفــت: آزمایشــی را شــرکت فولکــس واگــن دربــاره آخریــن 
مــدل خــودروی خــود انجــام داد نشــان مــی دهــد اگــر ایــن خــودرو 
بــدون ترمــز یــک مســیر 100 کیلومتــری را بــا ســرعت 100 کیلومتر در 
ســاعت طــی کنــد اکســیژن مــورد نیــاز 365 نفــر در روز را مصــرف 

مــی کنــد. 

ــودروی  ــک روز از خ ــر ی ــه اگ ــر اینک ــای دیگ ــه معن ــزود: ب وی اف
شــخصی آنهــم در تــردد هــای شــهری کــه بایــد زیــاد ترمــز و کالچ 
بگیریــم ، اســتفاده نکنیــم یعنــی دســتکم اکســیژن 365 همنــوع 
ــن  ــه کاری از ای ــم، چ ــی کنی ــره م ــک روز ذخی ــرای ی ــود را ب خ

ــوان انجــام داد.  ــی ت ــر م ارزشــمندتر و ســاده ت
ایــن فعــال محیــط زیســت ادامــه داد: پژوهش هــای زیــادی انجام 
شــد کــه نشــان مــی دهــد خودروهــا و وســایل نقلیــه موتــوری بــه 
خصــوص موتورســیکلت هــای بنزینــی یکــی از مهمتریــن مولفــه 

هــای تشــدید کننــده آلودگــی هــوا هســتند. 
ــت  ــط زیس ــس محی ــه آژان ــال 201۸ ک ــزارش س ــت: در گ وی گف
اتحادیــه اروپــا منتشــر کــرد مــی گویــد 400 هــزار نفــر از شــهروندان 
اتحادیــه اروپــا در ســال 2017 بــر اثــر آلودگــی هــوا کــه بیــش از 75 
درصــد آن ناشــی از فعالیــت وســایل حمــل و نقــل موتــوری بــوده 
ــا کــه جمعیتــی  دچــار مــرگ زودرس شــدند ایــن رقــم در بریتانی
تقریبــا برابــر ایــران دارد 50 هــزار نفــر و در شــهر لنــدن 9 هــزار و 500 
نفــر ذکــر شــد. درویــش افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه اســتاندارد 
ــا یکــی از بهتریــن اســتانداردها اســت و  ــه اروپ ســوخت در اتحادی
ــد  ــی کنن ــردد م ــا ت ــه اروپ ــورهای اتحادی ــه در کش ــی ک خودروهای
باالتریــن اســتاندارد یعنــی یــورو 6 دارنــد  بنابرایــن مشــخص اســت 
تکلیــف کشــورهای در حــال توســعه و فقیرتــر کــه از ابــزار و ثــروت 
ــه  ــرای اعمــال تمهیــدات اســتاندارد برخــوردار نیســتند چگون الزم ب
اســت. وی ادامــه داد: اینکــه اعــالم مــی شــود مثــال در کشــور مــا 
ســاالنه 35 هــزار نفــر و در تهــران از ایــن تعــداد 5 هــزار نفــر بــر اثــر 
آلودگــی هــوا جــان خــود را از دســت مــی دهنــد، مشــخص اســت 
ــه  ــاوت دارد و نشــان مــی دهــد کــه ب ــی تف ــا واقعیــت خیل کــه ب

دالیــل مختلــف واقعیــت هــا را آنطــور کــه بایــد بــه گــوش مــردم و 
مســووالن نمــی رســانیم و آنهــا هــم آنطــور کــه بایــد اولویت خــود را 
بــرای غلبــه بــر آلودگــی هــوا تخصیــص دهنــد، نــداده انــد. درویــش 
اظهــار داشــت: گــزارش اخیــر معاونــت شــهرداری تهــران کــه اعــالم 
کــرد فقــط آلودگــی تهــران ســاالنه 2.6 میلیــارد دالر یعنــی بیــش از 
30 هــزار میلیــارد تومــان بــه اقتصــاد کشــور ضربــه مــی زنــد، یکــی 
از تــکان دهنــده تریــن گــزارش هایــی اســت کــه هفتــه گذشــته در 

ســطح وســیعی منتشــر شــد. 
مدیــر کل ســابق دفتــر مشــارکت هــای مردمــی ســازمان حفاظــت 

محیــط زیســت گفــت: امیــدوارم انتشــار مــداوم ایــن گــزارش هــا 
ســبب شــود تــا مبلمــان شــهری بــا ســرعت بیشــتری از خــودرو 
محــوری بــه زیســت محــوری تغییــر کنــد و مــا بــه جــای اینکــه 
ــای  ــم فض ــاد کنی ــا ایج ــردد خودروه ــرای ت ــتری ب ــای بیش فض
ــرای تــردد آدم هــا ایجــاد کنیــم، آدم هــا همدیگــر را  بیشــتری ب
ببیننــد و از کنــار هــم کــه عبــور مــی کننــد لبخنــد بزننــد، ایمنــی 
ــوا و  ــی ه ــه آلودگ ــد و البت ــی یاب ــش م ــه افزای و ســالمتی اینگون
صوتــی اینگونــه اســت کــه کاهــش مــی یابــد و ترافیــک هــم مهــار 

مــی شــود.

محمــد باقــر نوبخــت در پاســخ بــه نامــه صــادق زیبــاکالم گفــت: 
زیــان بخشــی در مــورد دفــن زبالــه هــم اکنــون یکــی از چالش های 

خطیــر کشــوری اســت.
ــه و  ــازمان برنام ــس س ــت، ریی ــر نوبخ ــد باق ــخ محم ــن پاس  مت

ــن شــرح اســت: ــاکالم بدی ــه زیب ــه نام ــه ب بودج
استاد گرامی جناب اقای دکتر زیباکالم،

با سالم و احترام
ــما از  ــی ش ــای زیســت محیط ــن نگرانی ه ــی مبی ــه حضرتعال نام

ــید. ــول بخش ــزّ وص ــانه ها ع ــق رس طری

با خودروی شخصی خود قهر کنید
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نگرانی از سرازیر شدن 
فاضالب ها به دریاچه »اوان«

عزم ملی برای احیای دریاچه ارومیه 
نیاز است

معــاون محیــط زیســت 
قزویــن گفــت:  اســتان 
جــاری شــدن فاضــالب 
دریاچــه  بــه  روســتاها 
ــب  ــرای تخری ــد جــدی ب ــد تهدی ــی توان اوان م
ســیمای طبیعــی ایــن چشــم انــداز زیبــای 
گردشــگری باشــد و بایــد بــرای حــل آن اقــدام 

ــرد. ک
و  نظــارت  معــاون  مظفــری  عبدالحســین   
در  اســتان قزویــن  پایــش محیــط زیســت 
صنایــع  فرهنگــی.  میــراث  جلســه کارگــروه 
دســتی و گردشــگری اســتان کــه در ســالن 

شــد. تشــکیل  قزویــن  بحــران  مدیریــت 
در  طبیعــی  منظــر  حفــظ  اظهارداشــت:  او 
دریاچــه اوان ضــروری اســت و نبایــد تغییــرات 
بــه  ســاماندهی  و  عمرانــی  فعالیتهــای  و 

بزنــد.  آســیب  آن  طبیعــی  ســیمای 
وی افــزود: بایــد وضعیــت فاضــالب روســتاهای 
ســرازیر  اوان  دریاچــه  بــه  ورگل کــه  و  اوان 
ــتاها  ــد روس ــودهر چن ــت ش ــود مدیری ــی ش م
ــا  ــد ام ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــای جذب از چاهه
بایــد شــرکت آبفــا بــرای ســاماندهی آن برنامــه 

ــد. ــته باش داش
از   مظفــری تصریــح کــرد: ســیالبهایی کــه 
شــرق وارد دریاچــه مــی شــود همچنــان ادامــه 
دارد لــذا الزم اســت در ایــن زمینــه هــم اقــدام 

ــرد. ــورت گی ــی ص مقتض
در  اوان  دریاچــه  پتانســیل  اظهارداشــت:  وی 
خصــوص صیــد ورزشــی مهــم اســت و رویکــرد 
مــا بایــد اســتفاده از همــه ایــن قابلیتهــا باشــد 
اســت کــه  ای  دریاچــه  تنهــا  »اوان«  زیــرا 
ــت. ــرده اس ــظ ک ــود را حف ــی خ ــیمای طبیع س

تبریــز،  مــردم  نماینــده 
گفــت:  اســکو  و  آذرشــهر 
دریاچــه  احیــای  بــرای 
ارومیــه بایــد عــزم ملــی 

باشــیم.  داشــته 
ــرد:  ــار ک ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــاعی ب ــرا س   زه
مســاله دریاچــه ارومیــه بــرای تمــام نماینــدگان 
ــاله  ــک مس ــاله ی ــن مس ــوده و ای ــم ب ــس مه مجل
ــل دریاچــه،  ــا خشــکی کام ــه ب ــی اســت، چــرا ک مل
نیمــی از کشــور دچــار مشــکالتی همچــون مهاجــرت 
ــد شــد. وی  ــه دلیــل وزش بادهــای نمکــی خواهن ب
بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــه عنــوان یــک مســاله ملــی، 
پیگیــر تخصیــص بودجــه دریاچــه ارومیــه هســتیم، 
ــا  ــات باره ــا و جلس ــی نطق ه ــرد: در تمام ــوان ک عن
ــک  ــه ی ــه ارومی ــکل دریاچ ــه مش ــرده ام ک ــالم ک اع
مســاله منطقــه ای نبــوده و نگاه هــا بــه آن بایــد یــک 

ــگاه ملــی باشــد.  ن

ــدگان  ــا نماین ــه ب ــدی ک ــت: در بازدی ــه گف  او در ادام
اســتان از دریاچــه داشــتیم، متوجــه مشــکالت 
شــدیم و مــدام بــا ســتاد احیــای دریاچــه در ارتبــاط 
ــروژه ی  ــد از پ ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــاعی ب هســتیم. س
انتقــال آب از ســد کانــی ســیب بــه دریاچــه ارومیــه، 
ایــن پــروژه کــه توســط قــرارگاه  اضافــه کــرد: 
ــا مشــکالت  ــز ب ــوده نی ــا در حــال اجــرا ب خاتم االنبی
اعتبــاری روبــه رو شــده اســت و پیگیــر هســتیم 
ــن  ــا ای ــد، ب ــدا کن ــه طــور کامــل اختصــاص پی ــا ب ت
ــی پیــش مــی رود. وی  ــه خوب ــروژه ب ــن پ وجــود ای
از تخصیــص نیافتــن کامــل اعتبــارات بــرای احیــای 
دریاچــه ارومیــه در ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: 
ــل  ــور کام ــه ط ــا ب ــز بودجه ه ــال نی ــفانه امس متاس
ــر  ــد منتظ ــر چن ــت، ه ــرده اس ــدا نک ــص پی تخصی
ــد  ــا بای ــتیم، ام ــتانه هس ــزه و زمس ــای پایی بارش ه
فازهایــی تعریــف کــرده و طبــق آن بــه درســتی 

ــم. ــش بروی پی

 محیط زیست وجود »باریوم« و »آمونیوم« در کانسار خزر را تایید کرده و می گوید جای نگرانی 
نیست اما کارشناسان هر میزان از این مواد را ممنوع و خطرزا می دانند.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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حذف نزدیک به 20 هزار هکتار کشت گندمم
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  زراعــت  مدیرامــور 
اصفهــان گفــت: متاســفانه در ســال زراعــی جــاری 
ــاران،  ــرف و ب ــب ب ــارش مناس ــود ب ــل نب ــه دلی ب
ــرق  ــدم در ش ــت گن ــار کش ــزار هکت ــک 20 ه نزدی
اصفهــان حــذف شــد، هم چنیــن در ایــن منطقــه 
حــدود 5 هــزار هکتــار گنــدم براثــر خشکســالی رهــا شــد. 
محمدرضــا افالکــی در خصــوص آخریــن وضعیــت کشــت گنــدم 
و جــو در ســال زراعــی 97-96 در اســتان اصفهــان، اظهــار کــرد: 
ســطح زیــر کشــت آبــی و دیــم گنــدم نســبت بــه ســال زراعــی 
ــت. وی  ــه اس ــش یافت ــار کاه ــزار هکت ــدود 29 ه ــته ح گذش
ــاری  ــی ج ــال زراع ــدم در س ــد گن ــاس تولی ــن اس ــزود: برای اف
نســبت بــه  ســال زراعــی 96-95 از 250 هــزار تــن بــه 152 هــزار 
تــن کاهــش یافتــه اســت کــه نزدیــک بــه 101 هــزار تــن گنــدم 
ــی  ــد تضمین ــتان خری ــاورزان اس ــان از کش ــرخ 1300 توم ــا ن ب
شــده اســت، هم چنیــن میــزان تولیــد جــو 140 هــزار تــن 

اســت.
مدیــر امــور زراعــت جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان در 
خصــوص برنامــه کشــت گنــدم در اســتان بــا توجــه بــه بحــران 

ــی  ــه ابالغ ــق برنام ــت: مطاب ــی 9۸-97، گف ــال زراع ــی در س آب
ــال  ــرای س ــن، ب ــزار ت ــد 170 ه ــی تولی ــا پیش بین ــران و ب ته
آبــی جدیــد قــرار اســت 40 هــزار هکتــار گنــدم آبــی و 16 هــزار 
هکتــار گنــدم دیــم کشــت شــود. افالکــی دربــاره کمبــود گنــدم 
ــی در  ــل بی آب ــه دلی ــت آن ب ــر کش ــش زی ــه کاه ــه ب ــا توج ب
ــده  ــن کنن ــان تامی ــرد: اســتان اصفه ــار ک ــان، اظه اســتان اصفه
ــال  ــود در س ــن وج ــا ای ــت، ب ــود نیس ــدم خ ــی گن ــاز اصل نی
زراعــی 97-96 نزدیــک بــه 13.5 میلیــون تــن گنــدم در کشــور 
ــتراتژیک،  ــول اس ــن محص ــد ای ــان در تولی ــده و همچن تولیدش

ــتیم. ــا هس خودکف
وی در خصــوص گالیــه کشــاورزان نســبت بــه اینکــه دولــت هنــوز 
ــرده  ــت نک ــا پرداخ ــه آن ه ــدم را ب ــی گن ــد تضمین ــه خری هزین
اســت، اظهــار کــرد: دولــت بــرای رفــع ایــن مشــکل، 50 درصــد 
هزینــه خریــد تضمینــی گنــدم را بــه کشــاورزان پرداخــت می کنــد 
و تــا بــه امــروز نیــز تمــام ایــن درصــد پرداخــت شــده اســت و 
ــان  ــا پای ــزی ت ــار از ســوی ســازمان برنامه ری ــا تخصیــص اعتب ب
ــه کشــاورزان  ــدم ب ــی گن ــد تضمین ــه خری ــام هزین ــاه تم ــر م مه

پرداخــت خواهــد شــد.
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م

ــن  ــان وارث زمی ــاد جوان ــردم نه ــازمان م ــر س مدی
محمودآبــاد گفــت: دپــوی زبالــه بــه صــورت کنونــی، 
ذره ذره بــه کوهــی عظیــم در نقــاط مختلــف مازندران 
تبدیــل شــده امــا تصمیمــی درســت بــرای کنتــرل و 

مدیریــت زباله هــا گرفتــه نشــده اســت.
ــه آرامــی  ــه ب ــی ک ــه معضل ــن ک ــان ای ــا بی شــاهین دهســتانی ب
تبدیــل بــه کوهــی بــزرگ در نقــاط مختلــف اســتان شــده، بایــد 
بــا مدیریتــی صحیــح کنتــرل شــود، اظهــار کــرد: ایــن روزهــا در 
ــوان  ــران می ت ــای اقتصــادی و سیاســی ای ــن خبره ــار داغ تری کن
ــان  ــال ها گریب ــه س ــدنی ک ــوش نش ــالت فرام ــی از معض ــه یک ب
یکــی از ســبزترین اســتان های ایــران را گرفتــه اســت اشــاره کــرد. 
وی تصریــح کــرد: بــا نگاهــی گــذرا بــه ســطح زندگــی مــردم در 
کشــورهای اروپایــی و صنعتــی دنیــا متوجــه می شــویم کــه آنهــا 
عــالوه بــر اســتفاده فــراوان از تجهیــزات و مصنوعــات کــه منجــر 
بــه تولیــد زبالــه می شــود کنترلــی صحیــح در مدیریــت پســماند 
داشــته و بــه انــدازه ای ایــده آل اســت کــه صنعــت بازیافــت زبالــه 
ــه یکــی از پول ســازترین صنایــع تبدیــل  ــرای ایــن کشــورها ب را ب
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آبــی گذشــته )161 میلیمتــر بــارش( می تــوان 
بارندگــی  کاهــش  میلیمتــر   -35.1 گفــت 
داشــتیم. ایــن حوضــه آبریــز نســبت بــه 49 
ــارش( 36.6-  ــر ب ســال گذشــته )164.۸ میلیمت

میلیمتــر کاهــش بــارش داشــته اســت.
ــال 40.4  ــرقی، امس ــرزی ش ــز م ــه آبری در حوض
ــه ســال  میلیمتــر بارندگــی داشــتیم کــه نســبت ب
ــوان  ــارش( می ت ــر ب ــته )62.4 میلیمت ــی گذش آب
بارندگــی  کاهــش  35.3-میلیمتــر  گفــت 
داشــتیم. ایــن حوضــه آبریــز نســبت بــه 49 
ــارش(62.9-  ــر ب ــته ) 10۸.۸ میلیمت ــال گذش س

ــت. ــته اس ــارش داش ــش ب ــر کاه میلیمت
در حوضــه آبریــز قــره قــروم، امســال 142.5 
ــه ســال  میلیمتــر بارندگــی داشــتیم کــه نســبت ب
آبــی گذشــته ) 1۸0.3 میلیمتــر بــارش( می تــوان 
ــتیم.  ــی داش ــش بارندگ ــر کاه ــت 21- میلیمت گف
ایــن حوضــه آبریــز نســبت بــه 49 ســال گذشــته 
میلیمتــر   -35.7 بــارش(  میلیمتــر   221.7(

ــت. ــته اس ــارش داش ــش ب کاه
ایــن وضعیــت بــرای کل کشــور، طــی امســال 
171 میلیمتــر بارندگــی ثبــت شــده اســت کــه 
نســبت بــه ســال آبــی گذشــته ) 233.2 میلیمتــر 

بــارش( می تــوان گفــت 26.7- میلیمتــر کاهــش 
ــه  ــبت ب ــت نس ــن وضعی ــته ایم. ای ــی داش بارندگ
بــارش(  249.2 میلیمتــر  49 ســال گذشــته ) 
ــت. ــته اس ــارش داش ــش ب ــر کاه 31.4- میلیمت

گــزارش بارندگی تجمعی روزانه 
استان تفکیک  به 

ــتانهای  ــته، اس ــی گذش ــال زراع ــزارش س ــق گ طب
اصفهــان، البــرز، بوشــهر، تهــران، چهارمحــال و 
ــوی،  ــان رض ــی، خراس ــان جنوب ــاری، خراس بختی
بلوچســتان،  و  سیســتان  شــمالی،  خراســان 
و  کهگیلویــه  کرمــان،  قــم،  قزویــن،  فــارس، 

ــزگان  ــزی، هرم ــتان، مرک ــالن، لرس ــد، گی بویراحم
ــه ســال زراعــی گذشــته کاهــش  ــزد نســبت ب و ی

تجربــه کرده انــد. را  بــارش 
ــرقی،  ــان ش ــتانهای آذربایج ــزارش اس ــن ک در ای
آذربایجــان غربــی، اردبیــل، ایــالم، خوزســتان، 
زنجــان، ســمنان، کردســتان، کرمانشــاه، گلســتان، 
مازنــدران و همــدان نســبت بــه ســال زراعــی 

گذشــته افزایــش بــارش داشــته اند.

نگرانی برای ســال آبی آینده
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  بــه گفتــه 
ــن  ــروز آخری ــه دی ــه این ک ــه ب ــا توج ــران،  ب ته
روز از ســال آبــی 1396 – 1397 بــوده اســت، 
متاســفانه شــاهد 23 درصــد کاهــش بارندگــی 
می نویســد  ایســنا  کــه  بودیم.آنطــور  تهــران  در 
ــن  مســاله  ــر ای ــد ب ــا تاکی ــاری ب محمدرضــا بختی
ــز 90 درصــد کاهــش  ــرف نی ــر ب ــزان ذخای ــه می ک
ــا  ــون نگرانی ه ــرد: از اکن ــوان ک ــته اســت، عن داش
اســت،  آغــاز شــده  آینــده  آبــی  بــرای ســال 
چراکــه بایــد گفــت اگــر شــرایط نیــز هماننــد 
مواجــه  مشــکالتی  بــا  قطعــا  باشــد  امســال 
ــا بیــان این کــه از امــروز ســال  خواهیــم شــد.او ب
ــرد: »در  ــار ک ــود، اظه ــروع می ش ــد ش ــی جدی آب
حــال حاضــر میــزان ذخایــر ســدهای تهــران نیــز 
نســبت بــه ســال گذشــته 250 میلیــون مترمکعــب 
کاهــش داشــته اســت.این در شــرایطی اســت کــه 
ســال گذشــته میــزان ذخایــر ســدهای تهــران 900 
میلیــون مترمکعــب و امســال ایــن عــدد تنهــا 

650 میلیــون مترمکعــب بــوده اســت.«
بختیــاری اظهــار کــرد کــه عــالوه بــر افزایــش 
تهــران  در  بــرق  ذخیــره  باالرفتــن  و  بارندگــی 
افزایــش  نیــز  مشــترکان  صرفه جویــی  میــزان 
ــای پیــش رو را پشــت  ــم چالش ه ــا بتوانی ــد ت یاب

ــم. ــر بگذاری س
اســتان تهــران بزرگتریــن پایــگاه جمعیتــی در 
کشــور را دارد کــه در کنــار آن هیــچ رودخانــه  
محــدود  آن  آب  منابــع  و  نشــده  بنــا  پرآبــی 
داشــتن  بــا  ایــن  عالوه بــر  گــزارش می شــود؛ 
ســهم ســرانه آب تجدیــد پذیرغیرمتعــارف 350 
ــرده  ــور ک ــران عب ــرز بح ــال، از م ــب در س مترمکع
اســت؛ ایــن در حالیســت کــه ایــن میــزان در کل 
کشــور 1666 و در دنیــا 6660 مترمکعــب در ســال 

ــت. اس

طبق گزارش سال 
زراعی گذشته، 

استانهای اصفهان، 
البرز، بوشهر، تهران، 

چهارمحال و بختیاری، 
خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی، 

خراسان شمالی، 
سیستان و بلوچستان، 

فارس، قزوین، قم، 
کرمان، کهگیلویه و 
بویراحمد، گیالن، 
لرستان، مرکزی، 

هرمزگان و یزد نسبت 
به سال زراعی گذشته 
کاهش بارش را تجربه 

کرده اند.

امید به سال زراعی مطلوب 
با اینکه سال زراعی مطلوبی نداشتیم اما پیش بینی می شود سه ماه آینده شرایط نرمال باشد

محمــد باقــر نوبخــت در پاســخ بــه نامــه صــادق زیبــاکالم گفــت: 
زیــان بخشــی در مــورد دفــن زبالــه هــم اکنــون یکــی از چالش های 

خطیــر کشــوری اســت.
ــه و  ــازمان برنام ــس س ــت، ریی ــر نوبخ ــد باق ــخ محم ــن پاس  مت

ــن شــرح اســت: ــاکالم بدی ــه زیب ــه نام ــه ب بودج
استاد گرامی جناب اقای دکتر زیباکالم،

با سالم و احترام
ــما از  ــی ش ــای زیســت محیط ــن نگرانی ه ــی مبی ــه حضرتعال نام

ــید. ــول بخش ــزّ وص ــانه ها ع ــق رس طری

ــه  ــی نســبت ب ــم از توجــه و حساســیت جنابعال ــدا الزم می دان ابت
مســائل متنــوع جامعــه و صیانــت از منافــع مــردم و پیشــگیری از 

مضــار عمومــی تقدیــس نمایــم.
ــه در  ــان بخشــی کــه در مــورد دفــن زبال ــه رخــداد زی متاســفانه ب
ــه جغرافیــای گیــالن و  ــا ابعــاد آن ب ــه تنه ــد ن رشــت اشــاره نمودی
اســتان های شــمالی محــدود نمی شــود بلکــه هــم اکنــون یکــی از 
چالش هــای خطیــر کشــوری اســت. از ایــن رو در برنامــه ششــم 
توســعه بــه عنــوان یکــی از مســائل الویــت دار برنامــه مــورد تاکیــد و 
حتــی تقنیــن قــرار گرفــت و در الیحــه بودجــه٩٧ معــادل دو میلیارد 

دالر بــرای اجــرای طــرح هــای مختلــف پســماندها و باز یافــت آن ها 
پیــش بینــی شــد کــه مجلــس محتــرم در تبصــره )٦( مبلــغ هــزار 
میلیــارد تومــان در یــک ســاز و کار بــرای آن تأمیــن اعتبــار نمــود...

ــد،  ــای روز ام ــت ســرعت بخشــی و برخــورداری از فناوری ه در جه
بــه مســولین اجرایــی ذیربــط ابــالغ شــد تــا از تجــارب ســرکار خانم 
دکتــر شــیرزادی و اقــدام مؤثر ایشــان در کرمانشــاه اســتفاده نمایند.

مجــددا بــا تکریــم روحیــه مــردم دوســتی جنابعالــی تقاضــا دارم 
تشــریک مســاعی در شناســایی مشــکالت و اظهــار نظــر در حــل آنها 

را اســتمرار بخشــید.
ارادتمند شما،

محمد باقر نوبخت
آنطــور کــه ایســنا می نویســد اخیــرا صــادق زیبــاکالم اســتاد 
دانشــگاه تهــران و فعــال سیاســی اجتماعــی نامــه سرگشــاده ای را 

ــرد. ــه نوبخــت منتشــر ک خطــاب ب
متن نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت
معاون  رییس جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه

با سالم؛
وضعیــت وخیمــی کــه درنتیجــه نفــوذ شــیرابه های ناشــی از دفــن 
ــی شــمال بعــالوه جنگل هــا و فضــای  ــه آب هــای زیرزمین ــه ب زبال
ســبز آن ایجــاد کــرده باعــث شــد این نامــه را پیــرو عرایــض قبلی ام 

بــه محضرتــان ایفــاد نمایــم.
ــتان های  ــانیده ام اس ــتحضار رس ــه اس ــم ب ــالً ه ــه قب ــور ک همان ط
ــام  ــه ن ــی ب ــت هولناک ــا مصیب ــالن ب شــمالی کشــور باألخــص گی
ــه 20هــزار  ــه« مواجــه هســتند. در اســتان گیــالن روزان »دفــن زبال
ــالن  ــور، در گی ــی کش ــون مابق ــود. همچ ــد می ش ــه تولی ــن زبال ت

ــن در  ــی 600ت هــم زباله هــا دفــن می شــوند. ســهم رشــت به تنهای
ــه  روز اســت کــه امســال تابســتان به واســطه حضــور مســافرین ب

۸00تــن بالــغ شــد.
ــراوان در  ــای س ــی از جنگل ه ــش بخش ــال پی ــی س ــدود س در ح
20کیلومتــری رشــت تراشــیده و محــل دفــن زباله شــد. مســوولین 
ــن  ــراوان دف ــتانی در س ــی و بیمارس ــای صنعت ــد زباله ه می گوین
ــالف آن را  ــه خ ــه منطق ــطحی ب ــگاه س ــک ن ــا ی ــوند؛ ام نمی ش
ــای  ــن زباله ه ــرای دف ــری ب ــل دیگ ــالوه مح ــد. بع ــان می ده نش

ــدارد. بیمارســتانی و صنعتــی وجــود ن
زباله هــا به مــرور تبدیــل بــه مصیبتــی می شــوند بــه نــام »شــیرابه 
ــه در حــدود 100مترمکعــب  ــن زبال ــه«. در مناطــق دیگــر هــر ت زبال
شــیرابه تولیــد می کنــد. در گیــالن به واســطه رطوبــت و بــاران 
ایــن میــزان 20تا50درصــد افزایــش هــم پیــدا می کنــد. اگــر فقــط 
20درصــد اضافه تــر بگیریم،2000تــن زبالــه در روز در گیــالن نزدیــک 
بــه 90میلیــون مترمکعــب شــیرابه در ســال تولیــد می کنــد. جنــاب 
نوبخــت، 90میلیــون مترمکعــب شــیرابه در ســال راهــی رودخانه هــا، 
خــاک، آب هــای زیرزمینــی و جنگل هــای گیــالن می شــود. در شــهر 
محبــوب مــن رشــت، در حــدود 100هــزار مترمکعــب در روز شــیرابه 
ــا«  ــام »کچ ــی بن ــیرابه ها در محل ــود. ش ــاد می ش ــراوان ایج در س
ــه از وســط شــهر رشــت  ــه شــده ک ــه »زرچــوب« ریخت ــه رودخان ب
ــاالب انزلــی می شــود. در ممالــک توســعه یافته،  ــور کــرده وارد ت عب
زباله هــا نــه دفــن می شــوند و نــه ســوزانده می شــوند بلکــه 
بازیافــت می شــود. پالســتیک، کاغــذ، شیشــه و فلــزات جداشــده 
و نزدیــک بــه 70درصــد زبالــه مــواد غذایــی تبدیــل بــه کمپوســت 
می شــود. در آلمــان نزدیــک بــه ۸0درصــد زباله شــان بازیافــت 

ــد. ــم نمی رس ــد ه ــه 10درص ــران ب ــه در ای ــود درحالی ک می ش

زباله، یکی از اولویت های برنامه ششم

ــا  ــس شــورای اســالمی ب ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
اشــاره بــه عملکــرد مناســب آب و فاضــالب روســتایی نســبت بــه دیگر 
دســتگاه های خدمات رســان، گفــت: شــرکت آب و فاضــالب روســتایی 
بــه منظــور خدمات رســانی هرچــه بیشــتر نیازمنــد بهره منــدی از 
ــن  ــر ای ــه زودی پیگی ــه ب ــت ک ــی اس ــعه مل ــدوق توس ــارات صن اعتب

ــود.  موضــوع در مجلــس خواهیــم ب
میــر خجســته ضمــن تقدیــر از خدمــات ارائــه شــده از ســوی شــرکت 
آب و فاضــالب روســتایی اســتان همــدان اظهار کرد: در شــرایط ســخت 
موجــود، بحــث تأمیــن آب مشــترکین  یــک موضــوع حیاتی اســت که 
نمی تــوان آن را بــه بهانــه کمبــود و یــا نبــود بودجــه و اعتبــارات پشــت 

ــوش انداخت. گ
ــر در شــرکت  ــان ام ــی متولی ــه اینکــه در شــرایط فعل ــا اشــاره ب وی ب
آبفــار بــه صــورت جهــادی وارد عمــل شــده اند، خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــو و ســرو  ــدون هیاه ــه ب ــی اســت ک ــه مجموعه های ــه از جمل مجموع

صــدا خدمــات خــود را بــه مشــترکین ارائــه مــی دهــد.
ــه دیگــر  ــار نســبت ب ــان اینکــه عملکــرد خــوب آبف ــا اذع خجســته ب
ــر مربوطــه رســید،  ــه ســمع و نظــر وزی دســتگاه های خدمات رســان ب
ــه صــورت جهــادی و شــبانه روز پیگیــر  ــوان کــرد: ایــن مجموعــه ب عن
هســتند تــا آســیبی بــه مــردم وارد نشــود.وی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
نیــاز شــرکت آب و فاضــالب روســتایی بــه اعتبــارات صنــدوق توســعه 
ملــی، گفــت: در ایــن رابطــه نیــز در مجلــس موضــوع مربوطــه را مطــرح 
ــت  ــه مل ــدان در خان ــردم هم ــده م ــرد. نماین ــم ک ــری خواه و پیگی
همچنیــن عنــوان کــرد: مجلــس بــه طــور ویــژه بــه موضــوع آبرســانی 
بــه مــردم می پــردازد چــرا کــه در صــورت عــدم توجــه ایــن موضــوع بــه 
یــک فاجعــه تبدیــل خواهــد شد.خجســته در بخشــی از ســخنانش بــه 
آبرســانی از ســد تالــوار پرداخــت و گفــت: در صــورت فعالیــت این ســد، 
11 شــهر و 4۸ روســتا از نعمــت آب شــرب برخــوردار خواهنــد شــد و بــار 

ســنگینی را دوش اســتان برداشــته می شــود.

به بهانه کمبود بودجه 
نمی توان تامین آب را 

پشت گوش انداخت

خبر
مجازات غذا دادن به کبوترها

شــهرداری شــهر بانکــوک، پایتخــت تایلنــد در حــال 
آمــاده ســازی شــرایط اجــرای مجــازات بــرای 
غــذا دادن بــه کبوترهــا در میادیــن شــهر و در بــازار 
اســت. ایــن جریمــه 25 هــزار بــات تایلنــدی )77 
دالر( یــا یــک حکــم ســه ماهــه زنــدان اســت. تابلوهایــی بــا مضامیــن هشــدار 
ــه  ــه جریمــه در مــکان هایــی کــه گردشــگران و شــهروندان اغلــب ب نســبت ب
ــنا  ــه ایس ــور ک ــتند. آنط ــال نصــب شــدن هس ــد در ح ــذا می دهن ــدگان غ پرن
ــه نقــل از  روزنامــه بانکــوک پســت گــزارش می دهــد ممنوعیــت غــذا دادن  ب
بــه کبوترهــا در اماکــن عمومــی در ابتــدای ایــن هفتــه توســط نخســت وزیــر 

تایلنــد اعــالم شــد.

قدیمی ترین جانور 
شناسایی شده جهان

ــزارش  ــن گ ــل از گاردی ــه نق ــه تســنیم  ب ــور  ک آنط
ــیل  ــات، فس ــن تحقیق ــاس آخری ــر اس ــد ب می ده
ــایی  ــون شناس ــا کن ــه ت ــوری ک ــن جان قدیمی تری
شــده متعلــق بــه 55۸ میلیــون ســال پیــش اســت. بررســی های انجام شــده 
حکایــت از آن دارد کــه ایــن جانــور دســت کم 20 میلیــون ســال قبــل از فــوران 
حیــات جانــوری در دوره زمین شناســی کامبریــن می زیســته: دوره ای کــه 540 
ــون  ــروزی چ ــوری ام ــای جان ــکل گیری گونه ه ــا ش ــش ب ــال پی ــون س میلی

ــود. ــراه ب ــدف هم ــون ص ــی چ ــان و دوکفه ای های ــا، بندپای حلزون ه

رفع تعارض در 
منطقه خلیج فارس

ــداری  ــرات و نگه ــی تعمی ــد مهندس ــس واح  ریی
خــط شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران 
ــت  ــالش و هم ــا ت ــت: ب ــارس گف ــه خلیج ف منطق
کارکنــان منطقــه خلیج فــارس یــک هــزار و100 متــر از حریــم  عملیاتــی خــط 

ــارض شــد . ــع تع ــچ بندرعباس-رفســنجان ، رف 26 این
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــار ک ــدری اظه ــر پوربن ــنا می نویســد ناص ــه ایس ــور ک  آنط
ــم خطــوط  ــات غیرمجــاز در حری ــر انجــام عملی ــی ب ــان مبن ــزارش خــط بان گ
ــال  ــوط انتق ــم خط ــداری از حری ــظ و نگه ــتای حف ــد در راس ــن واح ــه، ای لول
حــوزه اســتحفاظی، بــا همــکاری واحــد ترابــری،  اقــدام بــه رفــع تعــارض کــرد . 

خبر

خبر

خبر

مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس از وقوع ٨٢ فقره آتش سوزی از ابتدای سال ٩٧ 
تاكنون در استان خبر داد و وسعت آن را ٣٧٢ هكتار از اراضی مرتعی و جنگلی اعالم كرد.
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ــزان  ــد می ــای انجــام شــده نشــان می ده ــن اندازه گیری ه جدیدتری
ــر  ــش از 3.5 براب ــت بی ــوای پایتخ ــزن در ه ــرطانزای بن ــده س آالین

حــدود مجــاز در دنیاســت.
ــرل کیفیــت هــوای  ــی شــرکت کنت ــاون فن ــی« مع »فرشــید باباخان
تهــران درایــن بــاره گفــت: همــه ســاله همزمــان با بازگشــایی مــدارس 
ترافیــک و آلودگــی هــوا در روزهــای پایانــی شــهریور مــاه و هفته های 
آغازیــن مهرمــاه  بــه ویــژه در تهــران افزایش چشــمگیری دارد در نیمه 
دوم ســال آلودگــی هــوا بــه دلیــل شــرایط جــوی و از طرفــی ترافیــک 
ناشــی از آمــد و شــد بدلیــل بازگشــایی مــدارس افزایــش مــی یابــد.

آنطــور کــه مهــر می نویســد باباخانــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر تهــران 
ــه لحــاظ آلودگــی هــوا در  ــوان یــک کالنشــهر پــر جمعیــت ب ــه عن ب
مرتبــه باالیــی قــرار دارد کــه بهداشــت و ســالمت ســاکنان ایــن شــهر 
را تهدیــد مــی کنــد، تاکیــد کــرد: از جملــه آالینــده هــای خطرنــاک در 
هــوای ایــن شــهر ترکیبــات آلــی فــرار نظیــر بنــزن بــوده کــه منجــر 
ــن رو  ــود. از ای ــی ش ــابه م ــای مش ــاری ه ــرطان و بیم ــروز س ــه ب ب
ــت  ــدات زیس ــات تمهی ــده از الزام ــن آالین ــرل ای ــایی و کنت شناس
ــا انتخــاب تعــدادی از  ــرای ایــن مهــم ب محیطــی شــهری اســت. ب
نقــاط آلــوده شــهر تهــران بــه منظــور بررســی مناطــق  آلــوده تــر امکان 
مدلســازی و بــرآورد دقیقتــر آلودگــی شــهر تهــران ممکــن مــی شــود. 
غلظــت محیطــی ترکیبــات آلــی فــرار )بنــزن( بــا روش نمونه بــرداری 
غیرفعــال در 22 منطقــه شــهر تهــران در ســال هــای گذشــته بــه طــور 

گســترده ای در بــازه زمانــی یکســاله بررســی شــده اســت.
ــران،  ــوای ته ــت ه ــرل کیفی ــن کارشــناس شــرکت کنت ــه ای ــه گفت ب
نمونــه  بــرداری بــه روش غیرفعــال، یــک تکنیک بســیار مرســوم برای 
ــن، اتیــل  ــزن، تولوئ ــات آروماتیــک – بن ــدازه گیــری ســطح ترکیب ان
بنــزن، زایلــن هــا و تــری متیــل بنــزن هــا – در محیــط داخــل، محــل 
کار و محیــط بیــرون اســت. چــرا کــه روش آســان و مقــرون بــه صرفه 
بــوده و فاقــد الزاماتــی چــون تامیــن برق و تعمیــر و نگهداری  اســت.

تهرانی ها سه برابر دنیا 
»بنزن« تنفس می کنند
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کوه زباله برای مازندران فرصت است اگر...م
ــن  ــان وارث زمی ــاد جوان ــردم نه ــازمان م ــر س مدی
محمودآبــاد گفــت: دپــوی زبالــه بــه صــورت کنونــی، 
ذره ذره بــه کوهــی عظیــم در نقــاط مختلــف مازندران 
تبدیــل شــده امــا تصمیمــی درســت بــرای کنتــرل و 

مدیریــت زباله هــا گرفتــه نشــده اســت.
ــه آرامــی  ــه ب ــی ک ــه معضل ــن ک ــان ای ــا بی شــاهین دهســتانی ب
تبدیــل بــه کوهــی بــزرگ در نقــاط مختلــف اســتان شــده، بایــد 
بــا مدیریتــی صحیــح کنتــرل شــود، اظهــار کــرد: ایــن روزهــا در 
ــوان  ــران می ت ــای اقتصــادی و سیاســی ای ــن خبره ــار داغ تری کن
ــان  ــال ها گریب ــه س ــدنی ک ــوش نش ــالت فرام ــی از معض ــه یک ب
یکــی از ســبزترین اســتان های ایــران را گرفتــه اســت اشــاره کــرد. 
وی تصریــح کــرد: بــا نگاهــی گــذرا بــه ســطح زندگــی مــردم در 
کشــورهای اروپایــی و صنعتــی دنیــا متوجــه می شــویم کــه آنهــا 
عــالوه بــر اســتفاده فــراوان از تجهیــزات و مصنوعــات کــه منجــر 
بــه تولیــد زبالــه می شــود کنترلــی صحیــح در مدیریــت پســماند 
داشــته و بــه انــدازه ای ایــده آل اســت کــه صنعــت بازیافــت زبالــه 
ــه یکــی از پول ســازترین صنایــع تبدیــل  ــرای ایــن کشــورها ب را ب

کــرد.
ایــن فعــال محیــط زیســت بــا اشــاره بــه این کــه ایــن رونــد قطعــا 
ــل  ــورها تبدی ــرای آن کش ــایندی ب ــات خوش ــه اتفاق ــد ب می توان
ــرل  ــه کنت ــورهایی ک ــرفت در کش ــرد: پیش ــان ک ــود، خاطرنش ش
ــد تــا حــدی شــتاب برداشــته کــه  ــه خــود دارن ــر زبال صحیــح ب
برخــی از کشــورهای اروپایــی بــه ســمت واردات زباله از کشــورهای 
فقیــر آفریقایــی تمایــل پیــدا کردنــد. دهســتانی در ادامــه گفــت: 
امــا در ایــران هرگــز تصمیمــی درســت بــرای کنتــرل و مدیریــت 
زباله هــا گرفتــه نشــد و هــر روز شــاهد از بیــن رفتــن و دپــو شــدن 
ایــن ســرمایه عظیــم بــوده کــه اگــر بــه صــورت جــدی بــه آن نــگاه 
ــط  ــالمت، محی ــت، س ــاله بهداش ــی از مس ــد بخش ــود می توان ش

زیســت و اشــتغال جامعــه را برطــرف کنــد.
ــز و  ــاک حاصلخی ــودن خ ــا دارا ب ــدران ب ــرد: مازن ــح ک وی تصری
آب و هوایــی مطلــوب می توانــد یکــی از برتریــن مراکــز صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی و دامپــروری بــه تمامــی نقــاط دنیــا 
باشــد امــا ایــن روزهــا شــاهد از بیــن رفتــن داشــته های اســتان 

هســتیم.
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محیط زیست تاالب انزلی مورد تهدید متصرفینم
رییــس اداره محیــط زیســت انزلــی گفــت: یکــی 
از مشــکالت عمــده در ایــن شهرســتان تخریــب و 
ــی توســط  ــن المللی انزل ــاالب بی تصــرف اراضــی ت

افــراد ســودجو اســت.
ــان اینکــه یکــی از مشــکالت  ــا بی ــور ب احســان هادی پ
عمــده در ایــن شهرســتان تخریــب و تصــرف اراضــی تــاالب 
ــت:در  ــت، گف ــودجو اس ــراد س ــط اف ــی توس ــی انزل ــن الملل بی
ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــات، ی ــه تخلف ــاهده اینگون ــورت مش ص
زیســت شهرســتان بــا جدیــت بــا ایــن مــوارد برخــورد و افــراد 

ــد شــد. ــه دادگســتری شهرســتان معرفــی خواهن خاطــی ب
وی افــزود: طــی گشــت و پایــش هــای مکــرر از عرصــه هــای 
ــل  ــتگاه بی ــک دس ــان، ی ــط بان ــط محی ــکی توس ــی و خش آب
ــب  ــال تخری ــی در ح ــاالب انزل ــی ت ــل اراض ــی در داخ مکانیک
ــوز  ــذ مج ــا اخ ــه ب ــد ک ــاهده ش ــه، مش ــت ماس ــاالب برداش ت
ــار  ــی آبکن ــگاه انتظام ــکاری پاس ــتان و هم ــتان شهرس از دادس
ضمــن توقــف عملیــات و توقیــف بیــل مکانیکــی مراتــب 
ــه  ــی ب صورتجلســه و افــراد خاطــی  جهــت ســیر مراحــل قانون
ــر  ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی شــدند. هادی پ دادســرا  معرف

ــان شــوند،  ــر و اراضــی خشــک و نمای ــاالب کمت چقــدر عمــق ت
ســودجویان بــرای تصــرف تــاالب بیشــتر اقــدام می کننــد، 
خاطرنشــان کــرد: اغلــب ایــن متخلفیــن افــراد محلــی هســتند 
ــه  ــاالب ب ــک ت ــی خش ــدن اراض ــل ش ــض متص ــه مح ــه ب ک
مزارعشــان بالفاصلــه بیــل مکانیکــی اجــاره کــرده و بــرای شــخم 
ــن کار خــود موجــب  ــا ای ــد و ب ــن اراضــی اقــدام می کنن زدن ای
تخریــب محیــط زیســت تــاالب مــی شــوند کــه بــه شــدت بــا 

ــم. ــورد می کنی ــا برخ آنه
رییــس اداره محیــط زیســت انزلــی تصریــح کــرد:  تــاالب انزلــی 
ــواران  ــی جان ــتگاه های طبیع ــن زیس ــن و بزرگتری از جالب تری
ــادی  ــداد زی ــرای تع ــران محســوب می شــود. هــر ســاله پذی ای
ــه از ســوی کشــورهای همســایه شــمالی  ــی اســت ک از پرندگان
ــیار  ــت از آن بس ــل حفاظ ــن دلی ــه همی ــد ب ــران می آین ــه ای ب

مهــم اســت.
ــه گــزارش ایســنا،این روزهــا شــاهد مهاجــرت اولیــن دســته  ب
پرنــدگان  هســتیم و تــاالب انزلــی هــم اکنــون میزبــان 

ــت. ــفید اس ــرو س ــای اب خوتکاه



32117852-034سال چهاردهم | شماره پیاپی 1269 | یکشنبه 1 مهر 1397

8
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیرعامل بانک دی:

برنامه ریزی استراتژیک ، ضامن پیشگامی 
سازمان در بازار رقابت است

خبر

سند استراتژیک بانک دی حاصل مشارکت فعال نمایندگان تمامی واحدهای بانک است 

بانـک  مدیرعامـل   ، قربانـی  محمدرضـا 
دی برنامـه ریـزی اسـتراتژیک را ضامـن 
پیشـگامی یـک سـازمان در بـازار رقابـت 

دانسـت.
بـه گـزارش اداره روابـط عمومی و تبلیغات 
بانـک دی، در نشسـت تخصصی بررسـی 
بـا  کـه  دی  بانـک  اسـتراتژیک  برنامـه 
حضـور محمدرضـا قربانـی، مدیرعامـل ، 
آذر محصصـی ، مدیـرکل طـرح و توسـعه 
و اعضـای دفتـر برنامه ریزی اسـتراتژیک 
بانک دی برگزار شد،اسـتراتژی های بانک 
در افـق 1400 مـورد بررسـی و ارزیابـی قرار 

گرفتند.
قربانـی،  محمدرضـا  جلسـه  ایـن  در 
از  قدردانـی  بـا  دی،  بانـک  مدیرعامـل 

برنامـه  دفتـر  کارشناسـان  تالش هـای 
ریـزی اسـتراتژیک بـرای تدویـن برنامـه 
اسـتراتژیک بانک در افق 1400گفت: امروز 
بدنه کارشناسـی بانک دی، علیرغم جوانی، 
بـه درجـه ای از بلـوغ رسـیده اسـت کـه 
می تـوان بـا اعتمـاد کامل مسـوولیت های 
بـزرگ را بـه آن هـا تفویـض کـرد و یقیـن 
داشـت کـه بهتریـن نتیجـه ممکـن از این 

می شـود. اعتمـاد حاصـل 
قربانـی با اشـاره بـه اهمیت برنامـه ریزی 
اسـتراتژیک در انجام فرآیندهای سازمانی 
بلندمـدت  اسـتراتژی  طراحـی  افـزود: 
بـرای یـک سـازمان یکـی از مهـم تریـن 
مسـائل اسـت کـه اگـر بـه درسـتی و بـا 
مطالعـه عمیـق همـراه شـود و در مرحلـه 

پیاده سـازی نیز تمامی ارکان سازمان خود 
را متعهـد بـه آن بداننـد، می تـوان مطمئن 
بود که پیشـرفت سـازمان در بـازار تضمین 

است. شـده 
یـک  طراحـی  کـرد:  تصریـح  قربانـی   
اسـتراتژی مشـتمل بر ارزیابی بسـیاری از 
ریسـک های سازمان اسـت که باید منجر 
بـه تعریـف راهکارهای مقابله بـا خطرات و 
اسـتفاده موثـر از منابـع شـود و  مدیریـت 
اسـتراتژیک نیـز مسـتلزم آمـاده سـازی 
سـازمان جهـت بهره گیـری از فرصت های 
آینـده و مواجهـه با خطـرات و پیش بینی 

رونـد بازار اسـت.
مدیرعامـل بانـک دی در ادامـه با اشـاره به 
اسـتراتژی طراحی شده بانک توسط دفتر 

برنامـه ریـزی اسـتراتژیک گفـت: مروری 
بـر اسـتراتژی هـای طراحی شـده نشـان 
مـی دهد کـه آگاهی و اشـراف تیـم طراح 
بـه مسـائل اقتصـادی کشـور، روندهـای 
پیـش رو، محیـط دور و نزدیـک صنعـت 
و چالش هـای نظـام بانکـی چنـان دقیـق 
بـوده کـه سـناریوهای ممکـن و احتماالت 
گوناگون برای حرکت در مسـیر سـودآوری 
پایدار و باکیفیت در آن لحاظ شـده اسـت.

قربانـی همچنیـن با اشـاره به عـزم جدی 
تیـم مدیریتـی بانـک دی برای تحـول در 
رویکردهـای آتی بانک گفـت: اهتمام تیم 
مدیریـت به حرکـت بر مدار اسـتراتژی ها 
جـدی اسـت و بدنه کارشناسـی بانک باید 
بـا شـناخت دقیـق و درک شـرایط حاکـم 
بـر نظام بانکـی و ضرورت تعهد بـه برنامه 
ریـزی، تمامـی تـالش خـود را در جهـت 

تحقق اهـداف بـه کار گیرند.
محصصـی،  آذر  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
مدیـرکل طـرح و توسـعه بانـک دی نیز با 
ارائـه گـزارش عملکردی از اقدامـات  انجام 
شـده در دفتـر برنامه ریـزی اسـتراتژیک 
گفـت: مجموعه نشسـت های دفتر برنامه 
ریـزی اسـتراتژیک کـه طـی ده جلسـه و 

بالـغ بر 1100 نفر سـاعت کارتخصصی برگزار 
شـد، منجر به شناسـایی پنج حوزه تمرکز 
بانـک دی در موضوعـات »سـاختاری - 
فرهنگی«، »سرمایه انسـانی«، »بازاریابی، 
تجهیزمنابـع و برنـد«، »اعتبـارات و وصول 
سـرمایه گذاری«  و  »مالـی  و  مطالبـات« 
شـد کـه نتیجـه آن نیـز طراحـی چشـم 
حوزه هـای   ،1400 سـال  تـا  بانـک  انـداز 
تمرکـز )میـدان بازی( بانـک دی در عرصه 
بانکـداری، مزیت هـای رقابتـی، قابلیت هـا 
و زیرسـاخت های مـورد نیـاز بـه منظـور 
مزیت هـا  تقویـت  و  قابلیت هـا  پوشـش 

است.
محصصـی ضمن قدردانـی از حمایت های 
واحدهـای  همـکاری  و  بانـک  مدیریـت 
مختلـف بـرای تدویـن اسـتراتژی هـای 
بانک در افق 1400 افزود: سـند استراتژیک 
فعـال  بانـک دی کـه حاصـل مشـارکت 
نماینـدگان تمامـی واحدهای بانک اسـت 
ایـن امـکان را ایجـاد می کنـد تـا مدیریت 
ارشـد بانـک بـا روشـن بینی و اسـتفاده از 
مسـیرهای معقـول و منطقـی، گزینه های 
بهتری را برای پیشـروی سازمان در محیط 

پرشـتاب کنونـی اتخـاذ نمایند.

مدیرعامـل و رییس هیات مدیره شـرکت ملـی حفاری ایران 
در پیامـی فرا رسـیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشـت.

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت ملی حفاری ایـران در پیام 
سـپهر سـپهری آمده اسـت : امسال در شـرایطی به استقبال 
بزرگداشـت هفتـه دفـاع مقـدس مـی رویم کـه ایـن رویداد 
حماسـی و مقاومـت ملت سـرافراز ایـران با ایام قیام سـرور 
آزادگان جهـان حضـرت اباعبدهللا الحسـین )ع( تقـارن یافته 

. است 
 دفـاع مقـدس مظهـر غـرور ملـی، خودبـاوری، معنویـت و 
دینـداری، یـادآور رشـادت ها و از  خودگذشـتگی هـا، انقالبی 
بـودن و انقالبـی مانـدن ، رسـاترین واژه در قامـوس مقاومت 
و بـرگ زرینـی در تاریـخ ایـران عزیز اسـت که آمـوزه های آن 
همچـون گنجینه ای ارزشـمند از چگونه زیسـتن برای تمامی 

عرصـه ها رهگشـا اسـت .
روایـت دفـاع مقـدس تداعـی عـزت، اقتـدار، پایمـردی ملت 
شـریف ایـران اسـت، تالشـگران بـی ادعای صنعـت نفت در 
طول این حماسـه ماندگار عاشـقانه همپای رزمندگان اسـالم 
در خطـوط مقـدم جبهه حضور یافته و در سـنگر اقتصادی نیز 
زیـر شـدیدترین بمبـاران های دشـمن جهت اسـتمرار تولید 
نفـت، داغ یـک روز قطـع صـادرات نفـت را بـه دل دشـمن 
گذاشـته و در ایـن راه بیـش از یک هزار شـهید تقدیم انقالب 

. نمودند 
هم اینک در آسـتانه بزرگداشـت سـی و هشـتمین سـالگرد 
هفتـه دفـاع مقـدس بـار دیگر ملـت ایـران در آزمونی دشـوار 
در کارزار اقتصـادی قـرار گرفتـه اسـت، لـذا جـای آن دارد تـا 
در راسـتای منویـات رهبـر معظـم انقـالب در بحـث اقتصـاد 
مقاومتـی همچـون رزمنـدگان دوران جنـگ تحمیلـی در این 
نبـرد پیچیـده اقتصـادی، پاسـداری نیکـو بـرای حفاظـت از 
آرمانهـا و ارزش هـای انقـالب و خـون شـهدا باشـیم .باعـث 
مباهـات اینجانـب اسـت کـه افتخـار خدمت در شـرکت ملی 
حفـاری ایـران را دارم، مجموعـه  ای کـه تفکـر کارکنـان آن 
بسـیجی و جمع کثیری از آزادگان، جانبازان، فرزندان شـهدای 
گرانقـدر و یادگاران عزیز هشـت سـال دفاع مقدس مشـغول 

بکار هسـتند .
ضمـن گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس و تاکیـد بـر لـزوم 
ترويـج فرهنـگ ایثـار و تکریـم و بزرگداشـت مقام آن اسـوه 
هـای همیشـه مانـدگار، امید که بـه لطف الهـی و دعای خیر 
خانواده های معظم شـهیدان همـواره در خدمتگزاری به نظام 

مقـدس جمهـوری اسـالمی ایران موفق باشـیم .

پیام مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران به مناسبت 

موفـق هفته دفاع مقدس اصفهـان  آهـن  ذوب  تالشـگران 
شـدند ، ریـل UIC60 را کـه در خطـوط 
پرسـرعت راه آهـن مـورد اسـتفاده اسـت 
بـرای اولیـن بـار در کشـور تولیـد کننـد . 
یوسـف زاده مدیـر مهندسـی نـورد ایـن 
شـرکت ضمـن بیـان خبـر فـوق گفـت : 
ذوب آهـن اصفهـان بـه عنوان تنهـا تولید 
کننـده ریـل در خاورمیانـه ، پـس از تولید 
آهـن  راه  بـه  آن  تحویـل  و   U33 ریـل
جمهـوری اسـالمی ، موفق بـه تولید ریل 

UIC60 بـر اسـاس اسـتانداردهای جهانی 
شـد . 

وی  گفـت : کارگاه نـورد 650 ذوب آهـن 
اصفهـان قـادر بـه تولیـد سـاالنه 400 هزار 
تـن ریـل اسـت . هـم اکنـون هـزار تـن 
ریـل UIC60 در ایـن شـرکت تولید شـده 
کـه کیفیـت آن فراتـر از انتظـار اسـت و 
از آمادگـی الزم بـرای تولیـد انبـوه ایـن 

محصـول برخـوردار هسـتیم . 
مدیـر مهندسـی نـورد ذوب آهـن ، تولیـد 

ایـن محصـول اسـتراتژیک در حمـل و 
نقـل ریلـی را در شـرایط کنونـی کـه بـا 
تحریـم هـای ظالمانـه مواجـه هسـتیم ، 
بسـیار ارزشـمند توصیـف کـرد و افـزود : 
خوشـبختانه قادر به تامین تمام نیازهای 
راه آهـن جمهـوری اسـالمی هسـتیم و 
لـذا نیـازی بـه واردات ایـن محصـول کـه 
در شـرایط تحریـم ، کار بسـیار مشـکلی 
اسـت ، نخواهیـم بـود .یوسـف زاده اظهار 
داشـت : در تولیـد ریـل UIC60 ، بـه طور 
کامـل از تـوان داخلـی بهـره گرفتـه شـده 
و  نیـروی انسـانی توانمنـد ذوب آهن که 
موفـق بـه تولید این محصول مهم شـدند 
، پرفورمنـس خود را با اطالع کارشناسـان 

آلمانـی اجـرا کردند .

بیـان  بـا  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
اینکـه تسـهیل رونـد تأمیـن ارز، مـواد اولیـه 
و سـرمایه در گـردش واحدهـای تولیـدی در 
دسـتور کار دولـت اسـت، ابراز امیـدواری کرد 
کـه بـا سیاسـتهای جدیـد در حـوزۀ فـوالد و 
پتروشـیمی شـرایط تأمین مـواد اولیه، تولید 
و توزیـع ایـن محصـوالت مطلـوب تـر شـود.
محمـد شـریعتمداری در سـفر بـه لرسـتان 
اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  الیگـودرز  و شهرسـتان 
منطقـه  صنعتـی  واحدهـای  عـام  مشـکل 
مربـوط بـه تغییـرات شـرایط تأمیـن ارز در 

کشـور اسـت، افـزود: بـا تصمیمـات جدیدی 
دولـت  ارزی  سیاسـتگذاری  کـه کمیسـیون 
اتخـاذ کـرده، بـه تدریج مشـکالت تأمین ارز 
واحدهـای تولیـدی از طریـق شـبکۀ »نیمـا« 
بیـش از پیـش رفـع مـی شـود و واحدهـای 
بیشـتری  سـهولت  بـا  صنعتـی  و  تولیـدی 
پیـدا  ارزی دسترسـی  منابـع  بـه  می تواننـد 

کننـد.
وی در همیـن زمینـه بـه تـالش هـای وزارت 
صمـت بـرای ترخیـص مـواد اولیـۀ موردنیاز 
معطـل  گمـرک  در  تولیـدی کـه  واحدهـای 

در  شـریعتمداری  کـرد.  اشـاره  نیـز  مانـده 
رقابـت  سـقف  شـدن  آزاد  موضـوع  ادامـه، 
فـوالد در بـورس را مـورد توجـه قـرار داد و 
گفـت: بـا حـذف سـقف رقابـت در معامـالت 
بـورس کاال در فـوالد، شـرایطی فراهـم شـده 
تـا بـه صـورت رقابتـی، واحدهـای تولیدی از 
مـواد اولیـه فـوالد برخـوردار شـوند و هیـچ 
رانتـی در خـط تولیـد فـوالد وجـود نداشـته 
باشـد. شـریعتمداری بـه بازدیـد خـود از دو 
واحـد صنعتـی تولیـد میلگـرد و محصـوالت 
پتروشـیمی اشـاره کـرد و افـزود: واحدهـای 

تولیـدی اسـتان کیفیت خوبـی دارند، اگرچه 
از کمبـود و نیازمندیهـای حـوزه پتروشـیمی 
گالیـه هایـی داشـتند کـه ایـن موضـوع بـا 
برداشـتن سـقف معاملـه در حـوزۀ فـروش 
پلیمـری  مـواد  ویـژه  بـه  پتروشـیمی  مـواد 
پـس  ایـن  از  و  شـده  مرتفـع  بـورس  در 
مـواد  تأمیـن  و  بـازار  شـدن  روانتـر  شـاهد 
اولیـۀ موردنیـاز واحدهـای مختلـف تولیـدی 
شـریعتمداری  بـود.  خواهیـم  پتروشـیمی 
بـا بیـان اینکـه سـرمایۀ در گـردش، مشـکل 
تأکیـد  اسـت،  تولیـدی  واحدهـای  عمومـی 
دسـت  در  پـول  شـورای  در  موضـوع  کـرد: 
بـا  امیدواریـم  همچنیـن  اسـت.  رسـیدگی 
افزایـش حـد اعتباری واحدهـای تولیدی در 
مصوبـۀ شـورای پـول و اعتبـار، ایـن مشـکل 
بـرای همـه واحدهـای تولیدی برطرف شـود

تولید ریل  UIC60 برای اولین 
بار در کشور

زمینه ی احیا و آبادانی قالع 
دختر و اردشیر فراهم شود

مدیرعامـل سـازمان قلعـه دختـر و اردشـیر شـهرداری کرمـان بـا اشـاره بـه 
وسـعت 100 هکتـاری ایـن مجموعـه تاریخـی گفـت: در تصویـب اولیه طرح، 
مسـاحت عرصـه تملکـی در اطـراف دو قلعـه 9۸ هکتـار تعییـن شـده بـود. 
مرتضـی جعفـری افـزود: پـس از بازدیـد وزرای کشـور و راه و شهرسـازی و 
بازنگـری بـرآورد هزینـه و بودجـه تملـک طـرح، مقـرر شـد قسـمت هایی 
از طـرح اصـالح شـده و مسـاحت تملکـی آن کاهـش یابـد. وی از کاهـش 
محـدوده تملکـی تـا 40 هکتـار خبـر داد و خاطرنشـان کـرد: ایـن کاهـش 
مسـاحت در 23 دی مـاه سـال 94 و بـر اسـاس بنـد 20 کمیسـیون مـاده 
پنـج صـورت گرفـت. جعفـری همچنیـن بـا بیـان این کـه ادامـه تملک ها به 
صـورت فازبنـدی آغـاز و بـه انجـام می رسـد، افـزود: در جلسـه ای بـا حضور 
اسـتاندار وقـت و مدیـران سـایر دسـتگاه های مرتبط مقرر شـد بـرای اجرای 
فـاز اول تملـک اطـراف ایـن دو قلعـه، 10 هکتـار زمیـن یـا معـوض ریالـی 
در اختیـار سـازمان قـرار گیـرد. وی همچنیـن بـا اشـاره بـه آغـاز عملیـات 
کاوش و مرمـت اطـراف قلعه از سـوی میـراث فرهنگی اظهـار امیدواری کرد 
بـا پشـتیبانی سرپرسـت اسـتانداری کرمـان، تعهـدات صـورت جلسـه مـورد 
اشـاره تحقـق یابـد تـا زمینـه احیـا و آبادانـی قلعـه دختـر و قلعه اردشـیر با 

حفـظ ارزش هـای تاریخـی و گردشـگری ایـن مجموعـه فراهـم شـود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
حذف سقف رقابت در معامالت بورس کاال رانت را از بین برد

ملـی، خودبـاوری،  غـرور  دفـاع مقـدس مظهـر 
از   معنویـت و دینـداری، یـادآور رشـادت هـا و 
خودگذشـتگی ها، انقالبی بـودن و انقالبی ماندن، 
رسـاترین واژه در قامـوس مقاومـت و برگ زرینی 
در تاریـخ ایـران عزیـز اسـت کـه آمـوزه هـای آن 
همچـون گنجینـه ای ارزشـمند از چگونه زیسـتن 
بـرای تمامی عرصه ها رهگشـا اسـت.روایت دفاع 
مقـدس تداعـی عـزت، اقتـدار، پایمـردی ملـت 
شـریف ایران اسـت، تالشـگران بی ادعای صنعت 
نفـت در طـول ایـن حماسـه عاشـقانه همپـای 

رزمنـدگان در خطـوط مقـدم حضـور یافتنـد.

ته
نک

مدیرعامـل بانـک دی گفـت: مـروری بر اسـتراتژی هـای طراحی 
شـده نشـان مـی دهد کـه آگاهی و اشـراف تیـم طراح به مسـائل 
اقتصـادی کشـور، روندهای پیش رو، محیـط دور و نزدیک صنعت 
و چالش هـای نظـام بانکـی چنـان دقیـق بـوده که سـناریوهای 
ممکـن و احتمـاالت گوناگـون بـرای حرکت در مسـیر سـودآوری 
پایـدار و باکیفیـت در آن لحـاظ شـده اسـت.قربانی همچنیـن بـا 
اشـاره بـه عـزم جـدی تیـم مدیریتـی بانـک دی بـرای تحـول در 
رویکردهـای آتـی بانک گفت: اهتمـام تیم مدیریت بـه حرکت بر 
مـدار اسـتراتژی هـا جدی اسـت و بدنـه کارشناسـی بانـک باید با 
شـناخت دقیـق و درک شـرایط حاکـم بر نظـام بانکـی و ضرورت 
تعهـد به برنامه ریزی، تمامی تالش خـود را در جهت تحقق اهداف 
بـه کار گیرنـد. در ادامه این جلسـه آذر محصصی، مدیـرکل طرح و 
توسـعه بانک دی  گفت: مجموعه نشسـت های دفتر برنامه ریزی 
اسـتراتژیک  منجـر بـه شناسـایی پنـج حـوزه تمرکز بانـک دی در 

موضوعات »سـاختاری - فرهنگی«، »سـرمایه انسـانی« شـد.

بـه  زمینـه  همیـن  در  وی 
تالش هـای وزارت صمـت بـرای 
ترخیص مواد اولیـۀ موردنیاز واحدهای 
تولیـدی که در گمـرک معطل مانده نیز 
اشـاره کـرد. شـریعتمداری در ادامـه، 
موضوع آزاد شـدن سـقف رقابت فوالد 
در بـورس را مورد توجه قرار داد و گفت: 
بـا حـذف سـقف رقابـت در معامـالت 
بـورس کاال در فـوالد، شـرایطی فراهم 
شـده تا بـه صـورت رقابتـی، واحدهای 
تولیـدی از مـواد اولیۀ فـوالد برخوردار 
شـوند و هیچ رانتـی در خط تولید فوالد 

وجود نداشـته باشـد.

ساخت و نصب 100 تابلو 
شناسایی  در کرمان

از  سـه کرمـان  منطقـه  شـهردار 
سـاخت و نصب بیش از 100 تابلو 
شناسـایی معابـر در خیابان هـا و 
کوچه هـای فاقـد تابلـو در ایـن منطقـه خبـر داد. رامیـن 
امیرمـداح گفت: بـا پیگیری و هماهنگـی معاونت خدمات 
شـهر منطقـه، تابلوهـای معابـر فاقـد تابلو، تامیـن و نصب 
شـد.وی افـزود: پـس از شناسـایی کوچه های فاقـد تابلو، 
کار سـاخت و نصـب بیـش از 100 تابلـو در نقـاط مختلـف 
منطقـه از جمله شـهرک خواجو، شـهرک مطهـری، خیابان 
اسـتاد شـهریار و تعـداد زیـادی از خیابان هـا و کوچه هـای 

فاقدتابلـو آغاز شـد. 

شهرداری

بانک سپه در اقتصاد 
کشور نقش اساسی دارد

پایـگاه اطالع رسـانی بانک سـپه: 
سرپرسـت وزارت اقتصـاد پس از 
تصویـب صورتهـای مالـی بانـک 
گفـت: بانـک سـپه در اقتصاد کشـور نقـش اساسـی دارد.
سـید رحمـت هللا اکرمـی در مجمـع عمومی عادی سـالیانه 
بانـک سـپه، بررسـی عملکـرد سـال منتهـی 29 اسـفند 
بانـک  اولیـن  به عنـوان  بانـک سـپه  1396،ظهـار داشـت: 
ایرانی، باسـابقه ای بیش از 90 سـال به این کشـور خدمت 
کـرده و بخشـهای مختلـف اقتصـادی ازجملـه بخشـهای 
مولـد و زیربنایـی ، بازارهـای بین المللی و... شـاهد حضور 

اثرگـذار ایـن بانک اسـت.

سپه

کسب  افتخاری دیگر برای 
شرکت گاز استان کرمان 

ملـی  مسـابقات  دوره  اولیـن  در 
نابغـه هـای کوچک که در اسـتان 
اصفهـان و در بخـش محاسـبات 
سـریع ذهنـی )چرتکـه( برگـزار شـد، کـوروش رجایـی نیا 
فرزنـد کارمنـد شـرکت گاز جنـاب آقای مسـعود رجایی نیا 
بـا کسـب یک مـدال طال توانسـت بـار دیگر افتخـار بزرگی 
را برای اسـتان کرمان و  خانواده شـرکت گاز اسـتان کرمان 
کسـب نماید.منوچهـر فالح مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان گفـت:  تالش و کوشـش دانش آمـوزان  ایرانی در 
رسـیدن بـه موفقیـت زبانـزد تمام مـردم دنیا می باشـد و 

جـای بسـی افتخار اسـت .

گاز

پیام مهندس عالی پور به 
مناسبت هفته دفاع مقدس 
بیـژن عالـی پـور مدیرعامل شـرکت 
جنـوب  خیـز  نفـت  مناطـق  ملـی 
در پیامـی، هفتـه دفـاع مقـدس را 
گرامـی داشـت.متن ایـن پیـام بـه 
ایـن شـرح اسـت:31 شـهریور یـادآور حماسـه ۸ سـال "دفـاع 
مقـدس" و مقاومـت سـترگ ملـت ایـران در طوالنـی تریـن 
جنـگ تاریخ کشـور اسـت؛ جنگـی نابرابـر که در یک سـوی آن 
کشـوری برخاسـته از انقالب و در حال بازآرایی سـاختارهای از 
هـم گسـیخته و در سـوی دیگـر رژیمـی دسـت نشـانده، تا بن 
دنـدان مسـلح و متکـی بـه حمایـت قـوی تریـن قـدرت های 

مسـلط زمان قـرار داشـت.

خوزستان

نیازمند واردات 
مواد اولیه هستیم

رییـس اتحادیه پوشـاک مشـهد 
گفـت: بخش هایـی از نـخ کـه در 
بـازار موجـود اسـت وارداتـی بوده 
و مـا بـرای تولیـد بـه واردات مـواد اولیـه نیـاز داریم.جواد 
مفیـدی  در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا برای تهیـه فرم 
مـدارس ایـن اتحادیـه بـا مشـکل مواجـه شـده اسـت یـا 
خیـر، اظهـار کـرد: قراردادهـا از قبـل تنظیـم شـده و تهیـه 
پارچـه مقـداری بـرای تولیـد کننـده مشـکل ایجـاد کـرده 
اسـت، از طرفـی بـا افزایـش قیمت هـم مواجه شـدیم اما 
بـا همـه ایـن تفاسـیر تولیدکننـدگان بـا همـان قیمتـی که 

قـرارداد بسـتند ارائـه جنـس می کننـد.

مشهد

4۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد
فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد از کشف بیش از 49هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل، 
توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

پرداخت تسهیالت با نرخ 
سود ۶ درصدی دربانک 

صادرات ایران آغاز شد
دریافـت تسـهیالت بـا نـرخ سـود ٦ 
درصدی از شـعب بانک صـادرات ایران 
در قالـب »سـپرده کوتاه مـدت طـرح 

٦٧« عملیاتـی شـد.
ایـن بانک در راسـتای تامین نیازهای 
تسـهیالتی مشـتریان بـا ارائـه طـرح 
جدیـدی از مجموعـه خدمـات نویـن 
بانکی خود، شـرایط دریافت تسهیالت 
در تمامـی بخش هـای اقتصـادی را با 
طـرح  کوتاه مـدت  »سـپرده  اجـرای 
اسـاس  بـر  تسـهیل کـرد کـه   »٦٧
هموطنـان  عمـوم  و  مشـتریان  آن، 
»سـپرده  افتتـاح  بـا  می تواننـد 
کوتاه مـدت طـرح ٦٧«، منابـع خود را 
با نرخ سـود ٧ درصد سـاالنه در شعب 
بانـک صـادرات ایـران سـپرده گذاری 
ظـرف  حداکثـر  نیـاز،  شـرایط  در  و 
٤٨ سـاعت، ٨٠ درصـد آن را بـا نـرخ 
دریافـت کننـد. ٦ درصـد تسـهیالت 
حداقـل مبلـغ جهـت افتتاح ایـن نوع 
حسـاب ٥٠ میلیـون ریـال و حداکثـر 
سـقف تسـهیالت پرداختی ٢ میلیارد 
ریال اسـت. نرخ سـود علی الحسـاب 
در ایـن طـرح نیـز هفت درصد اسـت. 
ایـن طـرح در قالـب عقـد مرابحـه بـا 
اقسـاط ٣٦ ماهـه اجـرا مـی شـود و 
نیـازی به وثیقـه ندارد.بانک صـادرات 
ایـران طـی دو مـاه اخیـر تالش هـای 
دریافـت  تسـهیل  بـرای  ویـژه ای 
مشـوق های  ایجـاد  بـا  تسـهیالت 
ارزشـمند همچون ایجاد ارزش افزوده 
برای دارایی های مشـتریان و استفاده 
بهینـه از منابـع بانکی در مسـیر تولید 
داخلـی انجـام داده که مورد اسـتقبال  
فـراوان مشـتریان و هموطنان نیز قرار 

اسـت. گرفته 



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1269 | یکشنبه 1 مهر 1397 021-26325268

9
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران گالیه یک نماینده مجلس از بی توجهی به حوزه هواپیمایی چهارمحال و بختیاری
نماینده شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی ضمن گالیه مندی از وزارت راه و 

شهرسازی و معاون هواپیمایی کشور، گفت: متأسفانه با وجود قول هایی که داده شد توجهی به این استان در حوزه 
هواپیمایی نمی شود.

دستگیری کودک ربایان 
در شهرستان قاین

کـودک  ربـودن  بـه  متهـم  دو 
قایـن  شهرسـتان  در  ماهـه   1۸

شـدند. دسـتگیر 
اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
خراسـان جنوبـی گفـت: بـا اعـالم مرکـز فوریـت هـای 
بنزیـن  پمـپ  در  ایـن کـه کودکـی  مبنـی   110 پلیسـی 
بیـن راهـی حـد فاصل شهرسـتان بجسـتان و بردسـکن 
پیگیـری  بالفاصلـه  شـده،  ربـوده  رضـوی  خراسـان 
مأمـوران  کار  دسـتور  در  ویـژه  صـورت  بـه  موضـوع 

گرفـت. قـرار  انتظامـی 
سـردار مجیـد شـجاع افـزود: تحقیقات مأمـوران حاکی 
از ایـن بـود کـه پسـر بچـه توسـط سرنشـینان یـک پژو 
206 ربـوده شـده و خـودرو بـه سـمت خراسـان جنوبـی 

در حرکت اسـت.
فرمانـده انتظامـی اسـتان گفـت: بعـد از یـک سـاعت و 
نیـم از ربـودن کودک خردسـال، این افـراد در پلیس راه 
قایـن شناسـایی و سرنشـینان خودرو دسـتگیر شـدند.

بـا دسـتگیری آدم ربایـان، کـودک خردسـال در خـودرو 
کشـف شـد کـه بـا هماهنگـی مقـام قضایـی کـودک بـه 

پـدر و مـادرش تحویـل داده شـد.
در  شـده  دسـتگیر  مـرد  و  زن  افـزود:  شـجاع  سـردار 
جلـوی  از  را  داشـتند کـودک  اظهـار  پلیـس  تحقیقـات 
.وی  انـد  ربـوده  آبـاد  خلیـل  شهرسـتان  بنزیـن  پمـپ 
گفـت:  متهمـان بـا تشـکیل پرونـده بـه مقـام قضایـی 

زنـدان شـدند. روانـه  و  معرفـی 

خراسان

اجرای حکم اعدام ۹ متجاوز 
به عنف در شیراز

9 نفـر کـه به یـک زن در اطراف 
شـیراز تجـاوز کرده بودنـد صبح 
امـروز بـه دار مجـازات آویختـه 

. ند شد
9 متجـاوز بـه عنـف کـه در اقـدام مجرمانه خـود پس از 
ورود بـه عنـف، شـبانه بـه بـاغ ویالیـی در اطـراف یکـی 
از شهرسـتان های اسـتان فـارس یـک زن را مـورد آزار و 
اذیـت قـرار داده بودنـد؛ صبـح امروز شـنبه در شـیراز به 

دار مجـازات آویخته شـدند.
 حکـم ایـن محکومـان در شـعبه 3 دادگاه کیفـری یـک 
اسـتان فـارس صـادر و پـس از آن در شـعبه 29 دیـوان 

عالـی کشـور مـورد تأییـد قـرار گرفت.
و  تحقیقـات  تکمیـل  از  پـس  افـراد  ایـن  اتهامـات   
ابتـدا  9 متجـاوز  بررسـی هـای الزم محـرز شـد و هـر 
در دادگاه کیفـری یـک اسـتان بـه حـد شـرعی اعـدام 
محکـوم شـدند کـه پـس از فرجـام خواهـی متهمـان و 
تأییـد رأی در دیـوان عالـی کشـور و صـدور اسـتیذان 
توسـط معـاون اول قـوه قضاییـه صبـح روز گذشـته در 

زنـدان عـادل آبـاد شـیراز اجـرا شـد.
دادگسـتری  رییـس کل  ایـن  از  پیـش  اسـت  گفتنـی 
اسـتان فـارس در جمـع خبرنـگاران ضمن اعالم اسـامی 
ایـن محکومـان از قطعـی شـدن حکـم اعـدام آنـان در 
و  برخـورد جـدی  بـر  و  دیـوان عالـی کشـور خبـر داده 
و  نظـم  زننـدگان  برهـم  بـا  قانـون  چارچـوب  در  قاطـع 

امنیـت جامعـه تأکیـد کـرده بـود.

شیراز

عمده راتون گیالن در خانه 
کشاورزان مصرف می شود

سرپرسـت معاونت بهبود تولیدات 
گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی 
خـوش  دلیـل  بـه  گیـالن گفـت: 
طعـم و خـوش پخت بـودن اغلب 

کشـاورزان راتـون را در خانـه خـود مصـرف می کننـد.
لیـال بـذرکار  گفـت: شـالیکاران گیالنـی امسـال پـس از 
برداشـت برنـج، 73 هـزار هکتـار از شالیزارهایشـان را بـه 

پـرورش راتـون اختصـاص دادنـد.
وی افـزود: تاکنـون برداشـت راتـون در ۸هـزار هکتـار از 
شـالیزارهای گیـالن انجـام شـده اسـت و پیـش بینی می 
شـود تـا نیمـه اول مهر در گیالن برداشـت این محصول در 

اسـتان ادامه داشـته باشـد.
بـذرکار بـا بیـان اینکـه اغلـب راتون خـود مصرفی اسـت و 
کشـاورزان از ایـن محصـول در خانـه هـای خـود اسـتفاده 
مـی کننـد و مـازاد آن را بـه بازار می فروشـند، خاطرنشـان 
کـرد: قیمـت هـر کیلوگـرم راتـون در بـازار به علـت کیفیت، 
عطـر، طعـم و پخت بهتـر، هزارتومان گرانتر از برنج سـفید 

به فـروش می رسـد.
امسـال حـدود  پیش بینـی می شـود،  تصریـح کـرد:  وی 
36 هـزار و 500 تـن برنـج سـفید بـه ارزش بیـش از 430 

میلیـارد تومـان از مـزارع راتـون گیـالن بـه دسـت آیـد.
سرپرسـت معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی گیـالن تصریـح کرد: سـاالنه 36 تـا 40 هزار تن 
از 750 هـزار تـن برنـج سـفید تولیـدی گیـالن از طریـق 

پـرورش راتـون بـه دسـت می آید.

گیالن

تولید 40 میلیون لیتر بنزین در 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

مدیر عملیات پاالیشـگاه میعانات 
گازی سـتاره خلیج فـارس گفت: 
بـا تکمیـل فعالیـت هـای مرحله 
سـوم، ظرفیـت تولید بنزیـن این 
پاالیشـگاه تـا پایـان امسـال بـه 40 میلیـون لیتـر در روز 
می رسـد. سـروش ذیگلـری روز شـنبه در جمـع خبرنگاران 
افـزود: واحد بنزین سـازی نیز در مراحل پایانی سـاختمان 
و نصـب قـرار دارد و تـا پایـان سـال جـاری تکمیـل و بـه 
مـدار تولیـد وارد خواهد شـد. وی، با اشـاره بـه تکمیل و راه 
انـدازی واحد تقطیر مرحله سـوم پاالیشـگاه میعانات گازی 
سـتاره خلیـج فـارس، افـزود: ظرفیت نهایی ایـن واحد 120 
هزار بشـکه در روز اسـت. مدیر عملیات پاالیشـگاه میعانات 
گازی سـتاره خلیج فارس بیان داشـت: واحدهای شـیرین  
سـازی نفتـا در مراحـل پایانی سـاختمان و نصب قـرار دارد 
و در فصـل پاییـز امسـال راه انـدازی مـی  شـود. بـه گفتـه 
ذیگلـری، بـه دلیـل تامین خوراک پاالیشـگاه سـتاره خلیج 
بـرای  جنوبـی  پـارس  مشـترک گازی  میـدان  از  فـارس 
جلوگیری از خام فروشـی ذخایر کشـور تمام تالش خود را 
بـه کار گرفته ایم. پاالیشـگاه سـتاره خلیج فـارس به عنوان 
بـزرگ  ترین پاالیشـگاه میعانات گازی دنیـا با ظرفیت 360 
هـزار بشـکه در روز در قالـب 3 فـاز 120 هـزار بشـکه  ای بـا 
هـدف تولیـد بنزیـن، گازوییـل، گاز مایـع و سـوخت جـت 
تعریف شـده که مراحل سـاخت آن در زمینی به مسـاحت 
از سـال  بندرعبـاس  700 هکتـار در 25 کیلومتـری غـرب 
13۸5 در کنار پاالیشـگاه فعلی بندرعباس آغاز شـده اسـت.

خبر

عضو شورای شهر نیشابور 
بازداشت شد

رضـوی  خراسـان  دادگسـتری   
اعضـای  از  یکـی  بازداشـت  از 
شـورای اسـالمی شـهر نیشـابور 
مقدسـات  بـه  توهیـن  پـی  'در 
و عزاداریهـای حسـینی' خبـر داد. دادگسـتری خراسـان 
رضـوی روز شـنبه بـا انتشـار اطالعیـه ای اعـالم کـرد: در 
پـی انتشـار خبـر توهیـن یکـی از اعضـای شـورای شـهر 
نیشـابور نسـبت بـه مقدسـات و عـزاداران حسـینی کـه 
موجـی از اعتراضـات عمومی را به دنبال داشـت، دسـتور 
الزم توسـط رییـس کل دادگسـتری اسـتان خطـاب بـه 
و  انقـالب مرکـز خراسـان رضـوی  و  دادسـتان عمومـی 
همچنیـن دادسـتان عمومـی و انقـالب نیشـابور مبنـی بر 
رسـیدگی سـریع و دقیـق بـه ایـن موضـوع صـادر شـد. 
در ادامـه ایـن اطالعیـه آمـده اسـت: بـر ایـن اسـاس و 
علمـا،  عـزاداری،  هیات هـای  درخواسـت  بـه  پاسـخ  در 
روحانیـت و اقشـار جامعـه و در راسـتای اجـرای وظایف 
شـرعی و قانونـی پـس از صـدور دسـتور قضایـی، فـرد 
هتـاک مـورد تعقیـب قـرار گرفـت و صبـح روز گذشـته 
بـا صـدور قـرار قانونـی بازداشـت شـد. فرماندار نیشـابور 
شـده  بازداشـت  عضـو  عضویـت  قانونـی  رونـد  گفـت: 
شـورای شـهر بسـتگی به سـیر قانونـی پرونـده در هیات 
سـعید  دارد.  رضـوی  خراسـان  اسـتان  اختـالف  حـل 
شـیبانی افـزود: رونـد فعلـی بـه معنـای سـلب عضویـت 
رضـا مهـرداد از عضویت شـورای شـهر نیشـابور نیسـت و 

دارد.  دادگاه  نهایـی  رای  بـه  بسـتگی 

نیشابور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع ماده3قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 

سـاختمانهای فاقد سند رسمی
 برابـر رای شـماره 1397603190050002۸۸  مـورخ 1397/06/26 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه شـریفی  فرزند یدهللا به شـماره شناسـنامه 1695 صادره از کرمان در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1045  مترمربع پالک 1566 فرعی مفروز و مجزی شـده از پـالک 16۸ فرعی از 47 
اصلـی واقـع در بخـش 26کرمان به آدرس سـیرچ-خیابان سـلطان جالل الدین خریداری از مالک رسـمی یدهللا 
شـریفی فرزنـد هاشـم محرز گردیده اسـت لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک  مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض  دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد./ م الف ۸10

تاریخ انتشار نوبت اول:۹7/7/۱- تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/7/۱۶
ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه
پرونده کالسـه 97099۸3۸۸71001۸6 شـعبه 1 شـوراي حل اختالف شهرسـتان رودبارجنوب تصمیم نهایی شـماره 
9709973۸۸7100259 خواهـان: آقـای رضـا محمدعلـی زابلـی فرزنـد خـان محمـد بـه نشـانی اسـتان کرمان - 

شهرسـتان رودبارجنـوب - شـهر رودبار - شـهرک رزمندگان ک3 
خوانندگان:

1-خانـم بیتـا متوکلیـان بـه نشـانی اصفهـان خیابان کهنـدش محله سـودن خیابان 59 کوچـه فرعی 9. 2-آقـای مهدی عتیقه 
چـی فرزنـد عبـاس به نشـانی اصفهـان خیابان کهنـدش محله سـودن خیابان 59 کوچـه فرعی 9.

خواسته: تامین خواسته
رای قاضی شورا

در خصـوص دادخواسـت آقـای رضـا محمـد علـى زابلـی فرزنـد خـان محمـد بـه طرفیـت آقای مهـدی عتیقـه فرزند عبـاس وبيتا 
متوکلیـان بـه خواسـته تامیـن خواسـته لذا شـورا با توجـه به ارائه مـدارک و پرینت بانکی توسـط خواهان و با اسـتناد به مـاده 292 
قانـون تجـارت و بنـد 9 مـاده 10۸ق آیین دادرسـی مدنی قرار تامین خواسـته معادل بیسـت و پنج میلیون ریـال از اموال بالمعارض 
خوانـده بـا رعایـت مسـتثنيات ديـن صـادر و اعـالم میدارد این قـرار قابل اجرا ظـرف مهلـت ده روز قابل اعتـراض در محاکم عمومی 

رودبـار جنـوب مـی باشـد. م الـف 631                                     قاضـی شـورای حـل اختـالف شـماره یک-علـی مهدیانفـر

مفقودی
شناسـنامه خودرو مزدا دوکابین سـفید روغنی به شـماره موتور ۱۱8P0۱4۱۲۳۵ و شـماره شاسـی NAGP۲PE۲۲GA۲۱۲78۹ و 

شـماره انتظامـی ۲4و۲۳۲ایـران۶۵ متعلـق به خانم الهـام اقتداری مفقود و از درجه اعتبار سـاقط گردیده اسـت.

متن آگهی 
و  دادخواسـت  و  رسـیدگی   وقـت  ابـالغ  آگهـی 
ضمائـم بـه آقای فرشـاد طهماسـبی ارشـلو فرزند 

فریـدون
خواهـان آقـای علـی معصومـی دادخواسـتی بـه طرفیـت خوانـدگان 
مطالبـه  خواسـته  بـه  طهماسـبی  طهماسـبی-فریدون  فرشـاد  آقـای 
وجـه   مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع و بـه شـماره پرونـده کالسـه 
97099۸3492200304  شـورای حـل اختـالف شـماره 2  شهرسـتان 
رفسـنجان ثبت و وقت رسـیدگی مورخ 1397.۸.2ساعت 10:00 تعیین که 
حسـب دسـتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ائین دادرسـی مدنی 
بـه علت مجهـول المـکان بودن خوانـدگان و درخواسـت خواهـان مراتب 
یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیـر االنتشـار آگهـی می گـردد تـا خوانده 
ظـرف یـک مـاه پـس از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعه و 
ضمـن اعـالم نشـانی کامـل خود نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم را 
دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضـر گـردد.

متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره ۲ 
شهرستان رفسنجان- محدثه فروتنی راویز

اجرائیه 
مشـخصات محکـوم لـه/ محکـوم لهم:علی غیبـی پور فرزنـد داراب 
بـه نشـانی چلگـرد  - مشـخصات محکـوم علیـه /محکـوم علیهـم 
المـکان  مجهـول  نشـانی  رضـا  محمـد  فرزنـد  ارزومنـد  :محسـن 
مشـخصات نماینـده یـا قائـم مقـام قانونـی محکـوم لـه /محکوم علیـه  :زینـب گودرزی 
بابـادی فرزنـد حبیـب هللا به نشـانی چهارمحال وبختیـاری –کوهرنگ –چلکـرد –روبروی 
درخواسـت  بموجـب   - پـور  غیبـی  علـی  وکیـل  وکالـت گـودرزی  –دفتـر  دادگسـتری 
مربوطـه  دادنامـه  شـماره  و   9610093۸53100631 شـماره  بـه  مربوطـه  حکـم  اجـرای 
9609973۸53100620و محکـوم علیـه محکوم اسـت بـه پرداخت مبلـغ 200/000/000 ریال 
بابـت اصـل خواسـته یـک فقـره چـک ۸12320175و پرداخـت خسـارت تاخیـر تادیـه از 
تاریـخ سررسـید 93/2/2تـا اجـرای کامـل حکـم بـر اسـاس شـاخص اعالمـی از ناحیـه 
بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی و پرداخت مبلـغ 5/۸30/000ریال بابت هزینه دادرسـی 
و حـق لوکالـه وکیـل طبـق تعرفـه قانونـی در حق خواهـان پرداخـت مبلـغ 10/000/000ریال 
نیـم عشـر دولتـی  -قاضـی شـورای حـل اختـالف شـماره 1فارسـان –رضـا قنـد علـی  
-محکـوٌم علیـه مکلـف اسـت از تاریـخ ابـالغ اجرائیـه: 1-ظـرف ده روز مفـاد آنـرا بموقع 
اجـرا گـذارد) مـاده 34 قانون اجـرای احـکام مدنی(.2-تربیتی برای پرداخـت محکوٌم به 
بدهد.3-مالـی معرفـی کنـد کـه اجـرا حکم و اسـتیفا محکوٌم به از آن میسـر باشـد. خود 

را قـادر بـه اجـرای مفـاد اجراییـه ندانـد باید ظرف سـی روز کلیه امـوال خود را شـامل تعداد 
یـا مقـدار و قیمـت همـه امـوال منقـول و غیـر منقـول، بـه طور مشـروح مشـتمل بـر میزان 
وجـوه نقـدی کـه به هر عنوان نزد بانکها و موسسـات مالـی و اعتباری ایرانی یـا خارجی دارد 
بـه همـراه مشـخصات دقیق حسـابهای مذکـور و کلیه اموالی کـه او به هر نحو نزد اشـخاص 
ثالـث و نیـز فهرسـت نقـل و انتقاالت و هـر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سـال 
قبـل از طـرح دعـوای اعصـار بـه ضمیمه دادخواسـت اعسـار به مقـام قضائی ارائـه نماید واال 
بـه درخواسـت محکـوم له بازداشـت می شـود) مـواد ۸ و 3 قانون نحوه اجـرای محکومیت 
مالـی 1394(.4-خـودداری محکـوم علیـه از اعـالم کامـل صـورت امـوال بـه منظـور قـرار از 
اجـرای حکـم، حبـس تعزیـری درجه هفـت را در پـی دارد.) مـاده 34 قانون اجـرای احکام 
مدنـی و مـاده 20 ق.م.ا و مـاده 16 قانـون نحـوه اجـرای محکومیت مالـی 1394(.5-انتقال 
مـال بـه دیگـری بـه هر نحـو یا انگیـزه فـرار از ادای دین به نحوی کـه باقیمانده امـوال برای 
پرداخـت دیـون کافـی نباشـد موجب مجـازات تعزیری درجه شـش یا جزای نقـدی معادل 
نصـف محکـوم بـه یـا هـر دو مجـازات می شـود.) مـاده 21 قانون نحـوه اجـرای محکومیت 
مالـی 1394 (.6- چنانچـه صـورت امـوال پـس از مهلـت سـی روز ارائه شـود آزادی محکوٌم 
علیـه از زنـدان منـوط بـه موافقت محکـوٌم له یا تودیـع وثیقه یا معرفی کفیل توسـط محوٌم 

علیـه خواهـد بـود.) تبصـره1 مـاده 3 قانـون نحوه اجـرای محکومیت مالـی 1394 (
دبیر شـورای حل اختالف شماره ۱شهرستان فارسان – مهربان  7۲8۲

اجرائیه 
مشـخصات محکوم له/ محکوم لهم  : اعظم نادری بلداجی غالمرضا 
به نشـانی اسـتان چهارمحال و بختیاری –شهرسـتان بروجن –شـهر 
بلداجـی –امیـر کبیـر  مشـخصات محکـوم علیـه /محکـوم علیهـم 
:کسـری جعفریـان فرزنـد کـورش بـه نشـانی اسـتان کرمانشـاه –شهرسـتان ااسـالم ابـاد 
غـرب –اسـالم آباد غرب –مجتمع مسـکن مهـر –بلوک 16-پالک 3-  مشـخصات نماینده 
یـا قائـم مقـام قانونـی محکـوم لـه /محکـوم علیـه  - بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم 
مربوطه به شـماره 9710093۸53100310 و شـماره دادنامه مربوطه 9709973۸53100366و 
محکـوم خوانـده را بـه پرداخت مبلغ 20/000/000ریال بابت اصل خواسـته و خسـارت تاخیر 
تادیـه از تاریـخ تقدیـم دادخواسـت 96/12/15لغایـت زمـان اجـرای کامـل حکم بـر مبنای 
نـرخ اعـالم تـورم بانـک ملـی مرکـزی جمهـوری اسـالمی و مبلـغ 1/442/000ریـال بابـت 
هزینـه دادرسـی در حـف خواهـان محکـوم و نیـز پرداخـت مبلـغ 1/000/000بابت نیم عشـر 
دولتـی -قاضـی شـورای حـل اختـالف شـماره 1فارسـان –رضاقنـد علـی    -محکـوٌم علیه 
مکلـف اسـت از تاریـخ ابالغ اجرائیه: 1-ظـرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجـرا گذارد) ماده 34 
قانـون اجـرای احـکام مدنی(.2-تربیتـی برای پرداخت محکـوٌم بـه بدهد.3-مالی معرفی 
کنـد کـه اجـرا حکـم و اسـتیفا محکـوٌم به از آن میسـر باشـد. خود را قـادر به اجـرای مفاد 
اجراییـه ندانـد بایـد ظـرف سـی روز کلیـه امـوال خـود را شـامل تعـداد یـا مقـدار و قیمت 

همـه امـوال منقـول و غیـر منقـول، بـه طور مشـروح مشـتمل بر میـزان وجـوه نقدی که 
بـه هـر عنـوان نـزد بانکها و موسسـات مالـی و اعتباری ایرانـی یا خارجـی دارد به همراه 
مشـخصات دقیـق حسـابهای مذکـور و کلیـه اموالی کـه او به هر نحو نزد اشـخاص ثالث 
و نیـز فهرسـت نقـل و انتقـاالت و هـر نوع تغییر دیگـر در اموال مذکور از زمان یک سـال 
قبـل از طـرح دعـوای اعصـار به ضمیمه دادخواسـت اعسـار به مقـام قضائی ارائـه نماید 
واال بـه درخواسـت محکـوم لـه بازداشـت مـی شـود) مـواد ۸ و 3 قانـون نحـوه اجـرای 
محکومیـت مالـی 1394(.4-خـودداری محکـوم علیـه از اعـالم کامـل صورت امـوال به 
منظـور قـرار از اجـرای حکـم، حبـس تعزیـری درجـه هفـت را در پـی دارد.) مـاده 34 
قانـون اجـرای احـکام مدنـی و ماده 20 ق.م.ا و مـاده 16 قانون نحوه اجـرای محکومیت 
مالـی 1394(.5-انتقـال مـال بـه دیگـری بـه هـر نحـو یـا انگیـزه فـرار از ادای دیـن به 
نحـوی کـه باقیمانـده امـوال برای پرداخـت دیون کافی نباشـد موجب مجـازات تعزیری 
درجـه شـش یـا جـزای نقـدی معـادل نصـف محکوم به یـا هـر دو مجازات می شـود.) 
مـاده 21 قانـون نحـوه اجـرای محکومیت مالـی 1394 (.6- چنانچه صـورت اموال پس 
از مهلـت سـی روز ارائـه شـود آزادی محکـوٌم علیـه از زنـدان منـوط به موافقـت محکوٌم 
لـه یـا تودیـع وثیقـه یـا معرفی کفیل توسـط محـوٌم علیه خواهـد بود.) تبصـره1 ماده 3 

قانـون نحـوه اجـرای محکومیت مالـی 1394 (
دبیر شورای حل اختالف شماره ۱شهرستان فارسان – مهربان 7۲8۱

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسـین حیدری فیل آبادی دارای شناسنامه 
کالسـه  بـه  دادخواسـت  شـرح  بـه   4 شـماره 
خواسـت گواهـی حصـر  در  شـورا  97006۸ازایـن 
وراثـت نمـوده و چنیـن توضیح داده اسـت که شـادروان همـت حیدری 
فیل آبادی به شـماره شناسـنامه 46794924۸1در تاریـخ1397/5/5در 
اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگی گفتـه ورثه حین الفـوت آن مرحوم 
منحصـر اسـت به:1- مرضیه حیـدری فیل ابادی بـه ش ش 371فرزند   
2- نـدا حیـدری فیل ابادی به ش ش 46701731۸9فرزند 3-نسـرین 
حیـدری فیـل ابـادی بـه ش ش 34فرزنـد 4- شـهین حیـدری فیـل 
ابـادی بـه ش ش 116فرزنـد 5- فرزانـه حیـدری فیـل ابـادی بـه ش 
ش 132فرزنـد 6- آقـای حسـین حیـدری  حیـدری فیل ابـادی به ش 
ش 4فرزنـد 7- خانـم پرویـن کریمـزاده بـه ش ش 17همسـر متوفی  
وال غیـر ........ اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را 
یـک مرتبـه آگهـی می نمایـد تا هر کسـی اعتراضی دارد و یـا وصیتنامه 
از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف یـک ماه بـه دادگاه 

تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
حسـن پور –مسول دفتر شـورای حل اختالف شماره 7 فارسان   
باباحیدر  7۲84 شهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت
شناسـنامه  دارای  چلیچـه  محمـودی  عبـاس  آقـای 
شـماره 46702۸0716 بـه شـرح دادخواسـت به کالسـه 
970329ازایـن شـورا در خواسـت گواهـی حصـر وراثـت 
نموده و چنین توضیح داده اسـت که شـادروان رمضان محمودی چلیچه 
بـه شـماره شناسـنامه 4۸در تاریـخ1397/4/6در اقامتـگاه دائمـی خـود 
بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن مرحـوم منحصر اسـت به:1- 
بهـرام محمـودی چلیچه به ش ش 1096پدر متوفـی  2- عصمت نوروزی 
چلیچـه بـه ش ش 1467مادر متوفی 3-هاشـم محمودی چلیچه به ش 
ش 467035۸073نسـبت فرزنـد متوفی 4- عباس محمودی چلیچه به 
ش ش 46702۸0716نسـبت فرزنـد متوفـی 5- حامدمحمـودی چلیچه 
بـه ش ش 4670434217نسـبت فرزنـد متوفـی6- زهرا محمـودی زاده 
چلیچـه بـه ش ش 2021همسـر متوفـی وال غیـر ........اینـک بـا انجـام 
تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را یـک مرتبـه آگهـی مـی نمایـد 
تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از 
تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد و اال گواهـی 

صـادر خواهد شـد.
دبیر شورای حل اختالف شماره 4 
جهانبازی حوزه قضائی فارسان 7۲8۵

رونوشت آگهی حصر وراثت
شناسـنامه  دارای  فارسـانی  اسـالمی  مریـم  خانـم 
کالسـه  بـه  دادخواسـت  شـرح  بـه   142 شـماره 
970329ازاین شـورا در خواسـت گواهی حصر وراثت 
نمـوده و چنیـن توضیـح داده اسـت کـه شـادروان 
تاریـخ1395/4/16در  64در  شناسـنامه  شـماره  بـه  اسـالمی  منـور 
اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن 
مرحـوم منحصر اسـت بـه:1- مهرداد اسـالمی فارسـانی فرزند محمد 
ربیـع ش ش 227تولـد 1351،  2- مریـم اسـالمی فارسـانی فرزنـد 
محمـد ربیـع ش ش 142تولـد 1357، 3- همـا اسـالمی فارسـانی 
فرزنـد محمـد ربیـع ش ش 70تولـد 1346، 4- ریحـان اسـالمی 
فارسـانی فرزنـد محمـد ربیـع ش ش ۸7تولـد 1355، 5- اعظـم 
اسـالمی فارسـانی فرزنـد محمـد ربیـع ش ش 5تولـد 1339، 6- 
زینـب اسـالمی فارسـانی فرزنـد محمـد ربیـع ش ش 224متولـد 
1341، وال غیـر ........ اینـک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت 
مزبـور را یـک مرتبـه آگهـی می نماید تا هر کسـی اعتراضـی دارد و یا 
وصیتنامـه از متوفـی نزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهی ظـرف یک ماه 

بـه دادگاه تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
دبیر شورای حل اختالف شماره ۱
 جهانبازی حوزه قضائی فارسان  7۲8۶

آگهی
محکـوم لـه لهراسـب داودی فیـل آبـادی  محکـوم علیـه عبدالحمیـد 
بـه  بدینوسـیله  جرایـد  در  منتشـره  هـای  آگهـی  -پیـرو  عباسـی 
عبدالحمیـد عباسـی کـه مجهـول المکان می باشـد ابالغ می شـود طبق 
اجرائیـه صـادره از شـورای حـل اختالف فارسـان در پرونده کالسـه 960293به موجـب دادنامه 
شـماره 96099733۸97400755مـورخ 97/5/6صـادره از شـعبه 4 محکـوم علیـه محکوم به 
پرداخـت مبلـغ 35/000/000ریـال بابـت اصـل خواسـته و نیـز پرداخـت خسـارت تاخیـر تادیه 
مبلـغ مذکـور از تاریـخ 94/12/10لغایـت زمان اجرای حکـم و پرداخت  مبلـغ 1/745/000ریال 
بابـت خسـارات ناشـی از هزینـه دادرسـی و نیـز پرداخـت مبلـغ 1/950/000ریـال بابـت حـق 
الوکالـه وکیـل در مرحلـه بـدوی در حـق محکـوم له می باشـد پرداخت نیم عشـر حـق اجرا و 
نیـز هزینـه هـای اجرائـی بـر عهـده محکـوم علیـه می باشـد بدیهی اسـت بـا توجه بـه غیابی 
بـودن حکـم ،اجـرای حکـم غیابـی منـوط بـه معرفـی ضامـن معتبـر یا اخـذ تامین متناسـب 
از محکـوم لـه ،یـا ابـالغ واقعـی اجرائیـه به محکـوم علیه می باشـد لـذا مفاد اجرائیـه صادره 
یـک نوبـت در اجـرای مـاده 73آ.د.م و مـاده 9قانـون اجـرای احـکام مدنی در یکـی از جراید 
کثیـر االنتشـار درج مـی گـردد تـا ظـرف ده روز پـس از انتشـار اگهـی نسـبت به اجـرای مفاد 
اجرائیـه اقـدام گـردد در غیـر اینصـورت واحـد اجـرای احـکام طبق مقررات نسـبت بـه اجرای 

مدلـول اجرائیـه ووصـول هزینـه اجرایـی اقـدام خواهـد نمود .
مسول دفتر شورای حل اختالف شماره 4 
شهرستان فارسان –طاهری   7۲7۹

آگهـی ابالغ وقت رسـیدگی و دادخواسـت و ضمائم 
بـه آقای /خانـم ایرج احمـدی بنی فرزند قاسـم   

خواهـان آقـای بیـژن غیبـی حاجیـور بـا وکالـت خانـم نرگس 

مظفـری  دادخواسـتی بـه طرفیت خوانده آقـای ایرج احمدی 

بنـی بـه خواسـته مطالبـه چک به شـماره 11723۸بـه مبلـغ 30/000/000 مطرح که 

بـه ایـن شـعبه ارجـاع و به شـماره پرونـده کالسـه 97099۸3۸53100192شـورای 

حـل اختـالف شـماره 1شهرسـتان فارسـان ثبـت گردیـده ووقـت رسـیدگی مـورخ 

مـاده  موضـوع  طبـق  شـورا  دسـتور  15/30تعیـن کـه حسـب  97/7/14سـاعت 

و  خوانـده  بـودن  المـکان  مجهـول  علـت  بـه  مدنـی  دادرسـی  آئیـن  73قانـون 

درخواسـت خواهـان مراتـب یـک نوبـت در یکی از جرایـد کثیر االنتشـار آگهی می 

گرددتـا خوانـده ظـرف یـک مـاه پـس از تاریخ انتشـارآگهی به دفتر شـعبه شـورا 

مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامل خود ،نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائم را 

دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهـت رسـیدگی در شـورا حاضـر گردد.

دبیر شـورای حل اختالف شماره ۱شهرستان فارسان 
مهربان  7۲80 

مفقودی
  کارت و برگ سـبز سـواری MVM رنگ سـفید روغنی مدل 
1393بـه شـماره موتـور MVM4۸4FAFE0319۸9و شـماره 
شاسـی NATGBAXKXE1031979 و شـماره پـالک ایـران 
49  945ج 19 مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت  

72۸3

دادنامه 
پرونـده کالسـه 96099۸۸604000306 شـعبه 40 حقوقی 

شـورای حل اختالف شهرسـتان کرمانشاه تصمیم نهایی 

مهـدی  :آقـای  خواهـان   970997۸604000197 شـماره 

نـادری فرزنـد سـهراب به نشـانی اسـتان کرمانشـاه – شهرسـتان کرمانشـاه – 

شـهر کرمانشـاه – الهیـه شـهرک بهـداری مجتمـع کاج – طبقـه دوم – واحد 5 

خوانـده : خانـم شـاهدخت نوری فرزند علی اکبر به نشـانی -خواسـته :مطالبه 

وجه بابت پرونده کالسـه 96099۸۸604000306 شـعبه 40 حقوقی شـورای حل 

اختالف شهرسـتان کرمانشـاه تصمیم نهایی شـماره ........خواهان :آقای مهدی 

نـادری فرزنـد سـهراب به نشـانی اسـتان کرمانشـاه – شهرسـتان کرمانشـاه – 

شـهر کرمانشـاه – الهیـه شـهرک بهـداری مجتمـع کاج – طبقـه دوم – واحـد 

5 .......خوانـده : خانـم شـاهدخت نـوری فرزنـد علـی اکبـر به نشـانی مجهول 

المـکان- خواسـته : مطالبه

))رای قاضی شورا((

در خصـوص دعـوی مهـدی نـادری فرزند سـهراب بطرفیت خوانده شـاهدخت 

نـوری فرزنـد علـی اکبـر بخواسـته مطالبـه مبلـغ 33/033/۸00 ریـال وجـه با 

نضمـام هزینـه دادرسـی وخسـارت تاخیـر تادیـه مسـتند بـه یـک برگ سـند 

عـادی منتسـب بـه خوانـده بشـرح منـدرج در دادخواسـت تقدیمی می باشـد 

شـورا بـا عنایـت بـه اینکـه خوانـده با وصـف ابـالغ قانونی در جلسـه رسـیدگی 

حضـور نیافتـه ودر قبـال دعوی مطروحـه هیچگونه ایراد ودفاعی بعمـل نیاورده 

ونهایتـا "مسـتندات ابـرازی مصـون از هـر گونـه ایراد وتعـرض بافیمانـده ،فلذا 

شـورا بـا احـراز اشـتغال ذمـه خوانـده در قبـال خواهـان بـه میـزان خواسـته و 

اسـتحصاب بقاءآن ،دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشـخیص ، مسـتندا 

بـه مـواد 19۸ و 519 ق. آ. د .م خوانـده را بـه پرداخـت 33/033/۸00 ریال بابت 

اصـل خواسـته و 1/560/000 ریـال هرینه دادرسـی در خواهان محکوم می نماید 

رای صـادره غیابـی و ظـرف بیسـت روز از تاریـخ ابـالغ قابـل واخواهـی در ایـن 

شـعبه وبیسـت روز پـس از آن قابـل تجدید نظـر در محاکم عمومـی وحقوقی 

کرمانشـاه می باشـد 

محمد قیطاسی 
 قاضی شعبه 40 شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه  7۲78

آگهی احضار متهم حسب دستور رئیس شعبه 103 
کیفری 2 شهرستان رباط کریم بدینوسیله به متهمین 

1- شهرام نوید 2- اسفندیار میرزا نجفی در پرونده کالسه 
970957 شعبه 103 کیفری دو رباط کریم براساس 

شکایت شکات 1- محمد مختاری 2- حمید مخبر مانی و محتویات پرونده 
به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باشند طبق تبصره یک ماده 394 قانون 
آیین دادرسی کیفری ابالغ می شود در تاریخ رسیدگی مورخه 97/۸/9 ساعت 
11 صبح در این شعبه حاضر شده در غیر این صورت غیابا اتخاذ تصمیم بعمل 

خواهد آمد.م/الف: 143۸
مدیر دفتر شعبه ۱0۳ کیفری ۲ رباط کریم    7۲۵۵

آگهی رونوشت حصروراثت
دارای شـماره  تهرانـی  جواهـر محمـودی 
شناسـنامه 13 فرزنـد جعفـر متولد 1335 
دادخواسـت  بشـرح  قزویـن  از  صـادره 
شـورا  ایـن  از   515/3/97 بـه کالسـه  و 
در خواسـت حصروراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه 
شـادروان محمـد بدخشـان فرزنـد امیـن الـه بـه شـماره 
شناسـنامه 674۸ در تاریـخ ۸2/9/5 در اقامتـگاه دائمـی 
خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حیـن الفـوت آن مرحوم 
منحصـر اسـت بـه: 1- جواهـر محمـودی تهرانـی نـام پـدر 
جعفـر شـماره شناسـنامه 13 مـادر متوفـی 2- امیـن الـه 
محمـودی نیـک نـام پـدر نبی الـه شـماره شناسـنامه 1152 
پـدر متوفـی اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت 
مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هـر کسـی 
اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد از 
تاریـخ نشـر آگهی ظرف مـدت یک ماه به شـورا تقدیم دارد 
و اال گواهـی حصروراثـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف: 1436

شعبه سوم شورای 
حل اختالف مرکزی رباط کریم 7۲۵4

دادنامه
تاریـخ 97/5/24 – پرونـده کالسـه 115/4/97- شـماره دادنامـه 97/- مرجـع رسـیدگی: حـوزه 
چهـارم شـورای حـل اختـالف مرکـزی ربـاط کریـم – خواهـان: علـی رحیمـی الیـق – آدرس: رباط 
کریـم – خ نیـرو انتظامـی 10 متـری قائـم ولیعصـر یکـم سـاختمان مهـدی ط یـک واحـد یـک – 
خوانـده: مجیـد احمـدی – آدرس: مجهـول المـکان – خواسـته: مطالبـه وجـه یـک فقـره سـفته 
بـه میـزان پنـج میلیـون تومـان بـه انضمـام خسـارت هـای وارده – گردشـکار: پـس از وصـول و ثبـت پرونـده بـه 
کالسـه فـوق و جـری تشـریفات قانونـی و مالحظـه نظریـه مشـورتی اعضـای محترم شـورا ختـم رسـیدگی را اعالم 

و مبـادرت بـه صـدور رای مـی نمایـد
 رای قاضی شورا

درخصـوص دعـوی علـی رحیمـی الیـق بطرفیـت مجیـد احمـدی بخواسـته مطالبـه وجه یک فقره سـفته به شـماره 
022124 بـه مبلـغ پنـج میلیـون تومـان و خسـارت تاخیـر تادیـه و هزینـه هـای دادرسـی بـه اسـتناد کپـی مصـدق 
سـفته پیوسـتی توجهـا بـه اینکـه خوانـده بـا وصف ابـالغ قانونـی و نشـرآگهی در جلسـه رسـیدگی حاضـر نگردیده 
الیحـه ای نیـز ارسـال نداشـته دعـوی خواهـان و مسـتندات ابـرازی وی از هر گونه ایراد و خدشـه و تعـرض قانونی 
مصـون مانـده دعـوی مطروحـه را محمـول بـر صحـت تلقی به اسـتناد بنـد الف ماده 9 قانون شـورای حـل اختالف 
و مـواد 19۸ – 515- 522 قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی حکم بـه محکومیت خوانـده به پرداخت مبلـغ پنج میلیون 
تومـان بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ شـصت و هشـت هـزار و هفتصـد و پنجـاه تومـان هزینـه دادرسـی و خسـارت 
تاخیـر از تاریـخ دادخواسـت 97/2/29 لغایـت یـوم الوصـول در حـق خواهـان صـادر و اعـالم می نمایـد رای صادره 
غیابـی تلقـی ظـرف مهلـت بیسـت روز از تاریخ ابالغ قابـل واخواهی دراین شـورا و پس از انقضـای مهلت واخواهی 
ظـرف بیسـت روز قابـل تجدیـد نظـر در محاکـم محترم دادگسـتری شهرسـتان رباط کریـم می باشـد.م/الف: 1437
حوزه چهارم شـورای حل اختالف مرکزی رباط کریم   7۲۵۲

آگهی
محکـوم لـه: فاطمـه کلکو-محکـوم علیـه: اسـماعیل 
مغانـی – زهـرا مغانـی – ابراهیـم مغانـی – معصومـه 
 – مغانـی  فرشـته   – مغانـی  غالمرضـا   – مغانـی 
بموجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه به شـماره 
9710092290500264 و شـماره دادنامـه مربوطـه 9709972290500255 
محکـوم علیهـم محکوم هسـتند به پرداخـت 1/۸ از وجوه توقیف شـده 
توسـط اجـرای احـکام مدنی درحسـاب دادگسـتری در حـق محکوم له 
و سـایر وراث سـهم پسـر 2 دو برابـر دختـر بـه فرزنـدان متوفـی تعلـق 
مـی گیـرد کـه از وجـوه مذکـور اجـرای احـکام پرداخـت میگـردد و نیـم 
عشـر دولتـی . بدیهـی اسـت بـا توجـه بـه غیابـی بـودن حکـم اجـرای 
حکـم غیابـی منـوط بـه معرفـی ضامن معتبـر یا اخـذ تامین متناسـب 
از محکـوم لـه یـا ابـالغ واقعـی اجرائیـه بـه محکـوم علیه می باشـد لذا 
مفـاد اجرائیـه صـادره یـک نوبـت در اجـرای مـاده 73 آ د م و مـاده 9 
قانـون اجـرای احـکام مدنـی در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار درج مـی 
گـردد ت اظـرف ده روز پـس از انتشـار آگهـی نسـبت بـه اجـرای مفـاد 
اجرائیـه اقـدام گـردد در غیـرا یـن صـورت واحـد احـکام طبـق مقـررات 
نسـبت بـه اجـرای مدلول اجرائیه و وصـول هزینه اجرایـی اقدام خواهد 

نمـود. م/الـف: 1435
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی
 شهرستان رباط کریم 7۲۵۱

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و 
مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی 

فاقـد سـند رسـمی  و سـاختمانهای 
برابـر رأی شـماره 13976031۸019003254 ـ 1397/6/14 هیأت اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای قسـمت معافـی شکردشـت فرزنـد سـلطان بشـماره شناسـنامه 24 
صـادره از تالـش در ششـدانگ یـک قطعه زمین محصـور به مسـاحت 13/21 مترمربع 
پـالک فرعـی 11331 از 9 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 40 واقـع در قریـه 
ریـک بخـش 2۸ گیـالن خریـداری از مالک رسـمی آقـای محمدعلـی انتخابـی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یـک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشـار نوبت اول : ۱۳۹7/7/۱   تاریخ انتشـارنوبت دوم : ۱۳۹7/7/۱۵

رئیس ثبت اسـناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده    7۲44

آگهی فقدان سـند مالکیت پالک 4/۶۶0
مهنـاز حمیـدی بـه اسـتناد دو بـرگ گواهـی شـهادت شـهود 
شـماره 30466 مورخـه 97/6/13 دفتر 102 تالش بـه این اداره 
مراجعـه و اعـالم نمـوده اسـت که سـند مالکیت یک سـهم از 
9 سـهم از 7 سـهم از ۸ سـهم از ششـدانگ یـک قطعـه زمین 
به مسـاحت ششـدانگی 69/41 مترمربع به شـماره فرعی 660 باقیمانده واقع در 
قریه شکردشـت سـنگ اصلی 4 بخش 2۸ گیالن با حدود و مشـخصات معین 
ذیـل ثبـت و صفحـه 6۸/70۸33 دفتـر 2۸/۸۸ بـه نام متقاضـی المثنی ثبت و 
صـادر گردیـده اسـت و در اثـر جابجایی مفقود گردیده اسـت بدین لحاظ تقاضای 
صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نموده اسـت لذا بر اسـاس تبصـره اصالحی ذیل 
مـاده 120 ائیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت مراتـب فقدان سـند مالکیـت پالک 
مرقـوم جهـت اطـالع عمـوم در یـک نوبـت آگهـی مـی گـردد تا چنانچه شـخص 
یـا اشـخاص مدعـی وجـود سـند مرقـوم در نـزد خود یـا مدعـی انجام هـر گونه 
معاملـه قطعی باشـد مدارک و مسـتندات رسـمی خـود را در ظرف مهلـت ده روز 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک تالـش در قبـال اخذ 
رسـید تحویـل دهـد در غیـر این صورت پـس از انقضاء مهلـت مقرر ایـن اداره به 
وظایـف قانونـی خود عمل نموده و نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی به نام 

وی اقـدام خواهـد نمود. 
سـتاد اجرایی فرماد حضرت امام)ره(   تاریخ انتشـار: 97/7/1 

رئیس ثبت اسـناد و امالک تالش- فریدن نورزاده  7۲4۵

گهی آ
بـه  بدینوسـیله  جرایـد  در  منتشـره  هـای  اگهـی  پیـرو 
آیـت عقلمنـد کـه مجهـول المـکان مـی باشـد ابـالغ مـی 
شـود طبـق اجرائیـه صـادره از شـعبه دوم دادگاه عمومـی 
بخـش چهاردانگـه در پرونـده کالسـه 950532 بـه موجـب دادنامـه شـماره 
9609972929401069 مـورخ 96/10/14 صـادره از شـعبه دوم حقوقـی دادگاه 
عمومـی بخـش چهاردانگه محکـوم علیه محکوم به 1- الـزام به پرداخت مبلغ 
254000000 ریـال بابـت اصـل خواسـته 2- پرداخت نیم عشـر حق اجـرا و نیز 
هزینـه هـای اجرائـی بر عهده محکوم علیه می باشـد بدیهی اسـت با توجه به 
غیابـی بـودن حکـم اجرای حکـم غیابی منوط به معرفی ضامـن معتبر یا اخذ 
تامیـن متناسـب از محکـوم لـه یا ابـالغ واقعـی اجرائیه به محکـوم علیه می 
باشـد لـذا مفـاد اجرائیه صـادره یک نوبت در اجـرای مـاده 73 ق آ د م و ماده 
9 قانـون اجـرای احـکام مدنی در یکـی از جراید کثیراالنتشـار درج می گردد تا 
ظـرف ده روز پـس از انتشـار آگهی نسـبت به اجـرای مفاد اجرائیـه اقدام گردد 
در غیـر ایـن صـورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسـبت به اجرای مدلول 

اجرائیـه و وصـول هزینـه اجرایـی اقدام خواهـد نمود.م/الـف: 1407
منشی دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 7۲4۳

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
برابـر رأی شـماره 13976031۸019002795ـ  1397/5/13 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم پرسـا صفـی نژاد 
کاربندی فرزند جهانگیر بشـماره شناسـنامه 37 صادره از رشـت ششـدانگ یکباب سـاختمان 
تجـاری و مسـکونی و محوطـه به مسـاحت 321/32 مترمربـع پالک فرعـی 15۸1 از 93 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 367 واقع در قریه ناو شکردشـت بخش 27 گیـالن خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای افراسـیاب صفـی نژاد محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/1۸                   تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/1
رئیس ثبت اسناد و امالک تالشـ  فردین نورزاده    ۶7۳4

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
برابـر رأی شـماره 13976031۸019003009ـ  1397/5/22 هیـأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک تالـش تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای فتح اله اسـمعیل 
شکردشـت فرزند سـردار بشـماره شناسـنامه 6 صادره از تالش ششـدانگ سـه باب خانه و دو 
بـاب انبـاری و محوطـه بـه مسـاحت 9274/10 مترمربع پـالک فرعـی 113 از 35 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 96 واقـع در قریـه ییالقی شکردشـت بخـش 2۸ گیالن خریـداری از 
مالک رسـمی آقای سـردار اسـمعیل شکردشـت محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/1۸    تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/1
رئیس ثبت اسناد و امالک تالشـ  فردین نورزاده    ۶7۳۳

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد: اجــرای پــروژه زیــر را از محــل اعتبــارات داخلــی و از طریــق برگــزاری 
مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای مجــوز در رشــته امــور بهــره بــرداری از 
تاسیســات آب و خطــوط انتقــال و مخــازن آب از آب و فاضــالب کشــور مــی باشــند دعــوت مــی شــود جهــت دریافــت اســناد تــا پایــان وقــت 
اداری ٩٧/٧/٧ بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت واقــع در کرمــان بلــوار 22 بهمــن مراجعــه نماینــد. آگهــی ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی 

آب و فاضــالب بــه آدرس  www.abfakerman.ir موجــود میباشــد.

آب ناجی زندگی است.

آگهی مناقصه شماره 36/الف/7-۹7م )نوبت اول(

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

1
راهبری- بهره برداری - تعمیر و نگهداری از 
17/137/452/378857/000/000تاسیسات تامین و ذخیره شهرستان کرمان

ــه  ــه دبیرخان ــت ب ــنهاد قیم ــه و پیش ــرکت در مناقص ــن ش ــکاران ، تضمی ــی پیمان ــدارک ارزیاب ــاوی م ــای ح ــلیم پاکته ــت تس ــن مهل - آخری
ــورخ ٩٧/٧/١٧ ــاعت 13 م ــرکت: س ش

تاریخ افتتاح پاکت های الف وب وج ســاعت ۹ مورخ 97/7/18

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ایالم 7288

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان ایالم در نظر دارد نســبت به برگزاری مزایده ذیل اقدام نماید:

فراخوان مزایده عمومی
رشته مورد نیاز مبلغ تضمین-ریالموضوع مزایدهشماره مزایده
راه وترابری149/990400تهیه ونصب تابلو تبلیغاتی83/97/01

آخرین مهلت ارائه اســناد مزایده:1397/07/02    آخرین مهلت تحویل پیشــنهادات:1397/7/17    تاریخ بازگشــایی پاکات:1397/07/18 ســاعت 10

نــوع تضمیــن :تضمیــن معتبــر  شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه صــورت یــک یــا ترکیبــی از ضمانــت نامــه هــای موضــوع بندهــای الــف،ب ،پ،ج ،چ،وح 
مــاده ٤ آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتی)شــماره ١٢٣٤٠٢/ت ٥٠٦٥٩ ه مــورخ ٩٤/٠٩/٢٢ مــی باشــد.(

ــا پرداخــت  ــداز آن ت ــل بع ــاکات و مراح ــران وبازگشــایی پ ــده گ ــه پیشــنهاد مزای ــا ارائ ــده ت ــناد مزای ــت اس ــده از دریاف ــزاری مزای ــل برگ ــه مراح کلی
صــورت وضعیــت از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(به آدرسwww.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران 
درصــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی راجهــت شــرکت در  مزایــده محقــق ســازند.

محل تحویل پاکت الف:  ایالم-بلوار مدرس- اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایالم-واحد بیرخانه
)ضروری است ارائه پیشنهادات از طریق سامانه ستاد ارسال گردد درغیراینصورت پاکت پیشنهادی مفتوح نمی گردد(

جهت دریافت اطالعات مزایده به سایت اینترنتیwww.setadiran.irمراجعه نمایید.
تلفن تماس08433362922-0843330195-08433338400-اداره پیمان ورسیدگی       فاکس3341638

هزینه چاپ  آگهی برعهده برنده مزایده است 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سودوکو شماره ۱۲۶۹

پاسخ سودوکو شماره ۱۲۶8

افقی
1 - گرســنگی شدید - مادرزن - از 

پدیده هــای اقتصادی که زمانی رخ 

می دهد که نرخ رشــد تورم باال و نرخ 

 رشــد اقتصادی پایین باشد.

2 - از اســتان های کشورمان که رتبه 

96 را از 100 در ســال 13۸0 به لحاظ 

توســعه یافتگی صنعتی کســب کرد - 

 باریکــه پارچه - مرفق

3 - پایتخــت اداری اجرایی این 

کشــور طرابلس است - اقل - 

 اسلحه سازی

4 - رتبــه چهــارم جهان به لحاظ نرخ 

تورم، نرخ تورم این کشــور 15/5 

 درصد اســت - از رنگ ها

 5 - آرواره - شــرف - شبنم

6 - ســبزی پیچیده - نت بیمار - 

 دوستدار - شهرها

 7 - پیروان - ســتاره - فراوان

 ۸ - از اصطالحــات متداول اقتصادی

9 - محــل ورود غــذا - کاور - گنداب 

 روشهر

10 - گوســفند ماده - قدرت - تای 

 پارچــه و کاغذ - مردم

11 - اهــل هرات - محل پررفت و 

 آمد - گونه

 12 - از اوراق بهادار - کمک رســانی

13 - امور کلی - نشــانی - در حال 

 دویدن

14 - محــل و جا - دنباله رو - 

 وسطی

15 - بازار بورســی در لندن - تپانچه 

- شیوا

عمودی 
1 - بزرگ تریــن واگذارکننده وام 

مســکن در انگلستان - صید - 

 بیهوشی

2 - از جنــس نــی - همه - یک دوم 

 - بی اساس

3 - خردمندان - هر ســی روز یک 

 بار - خاطر

 4 - رســم - منزل - مرد خداپرست

 5 - کوزه - درســتی - چراگاه ایالت

 6 - تمام - آیینه ها - نت ســوم

7 - از هفت ســین - پنداشت - 

 کالهخود

۸ - مقابل آمد - از ورزشــکاران - 

پلوخوری  ظرف 

9 - مســابقه اسبدوانی - پرچم - 

 آشنا به کار

10 - طــرف - انعــکاس صدا - پنجم 

 تازی

11 - یکــی از بازی هــای نرد - نالوطی 

 - کافی

 12 - ســیاهدل - جرس - سرزمین

13 - آن طــرف - هم اکنون - 

 چرخش

14 - زعفــران - دون همت - خاندان 

 - الفت

15 - آرزوهــا - از قدرت های 

اقتصــادی نوظهــور جهان - از 5 تیم 

برتر فوتبال جهان در ســال 200۸

جدول شماره ۱۲۶۹

دفاعـی  بنیـه  مازنـدران گفـت:  اسـتاندار 
جمهـوری اسـالمی ایـران موجـب خنثـی 
کـردن تهدیـدات دشـمن بدخـواه و مـکار 
این سـرزمین شده اسـت.محمد اسالمی 
در  مسـلح  نیروهـای  مشـترک  رژه  در 
خداونـد  وعـده  داشـت:  اظهـار  سـاری 
حاکمیت مسـتصغفان به جهانیان اسـت 
و اینکـه حکومـت در زمیـن از آن پـاکان و 
صالحـان اسـت.وی افـزود: در ایام محرم 
امـام  قیـام  حقیقـی  معنـای  درک  بـا 
حسـین )ع(، برنتابیدن بر ظلم و فسـاد و 
جـور را الگـوی زندگی خـود قـرار داده ایم 
زیراو راه ما راه امام حسـین )ع( اسـت و 
ایـن راه و انتخـاب مردم ایـران در تبعیت 
اسـت. راهگشـا  بیـت  اهـل  مکتـب  از 

تاریخـی  راه  افـزود:  مازنـدران  اسـتاندار 
اسـتکبار  خوشـایند  هرگـز  ایـران  ملـت 
از  ،آنهـا  بـود  نخواهـد  و  نبـوده  جهانـی 
انقـالب  پیـروزی  روزهـای  نخسـتین 
اسـالمی تمام قـدرت خود را بـرای مقابله 
انـد و  بـکار گرفتـه  انقـالب اسـالمی  بـا 
امسـال  نیـز در پرتـو آیـات قـرآن مجید، 
تقویـت روحیـه دفاعـی برگرفتـه از تفکـر 
عاشـورایی چهلمین سـال پیروزی انقالب 

اسالمی را پشت سر گذاشته ایم.
جمهـوری  دفاعـی  بنیـه  داد:  ادامـه  وی 
کـردن  خنثـی  موجـب  ایـران  اسـالمی 
تهدیـدات دشـمن بدخـواه و مـکار ایـن 
سـرزمین شـده اسـت و اگـر ایـن تفکر و 
راسـتای حفاظـت  در  هـا  جهـت گیـری 

انقـالب اسـالمی نبـود در همـان روزهـای 
نخسـت کشـور را بـه کام خـود مصـادره 
عصبانیـت  افـزود:  می کردند.اسـالمی 
آمریـکای جهانخـوار از ایـن جهـت اسـت 
جمهوری اسـالمی ایران براساس منویات 
مـردم تصمیـم گیری می کند و در کشـور 
ایـران حکومت دسـت نشـانده و تسـلیم 
حاکـم نیسـت و از ایـن مسـتبکر جهانـی 

تبعیت نمی کند.
وی تصریـح کـرد: امـروز ارتـش جمهوری 
اسـالمی ایـران و سـپاه مـورد حمایـت و 
پشـتیبانی و نقـش آفرینـی بـرای حفـظ 
اسـتقالل و تمامیـت ارضـی ایران اسـت. 
اسـالمی گفـت: بازدارندگی دفاعی کشـور 
ایجـاد  رعـب  و  تـرس  دشـمنان  دل  در 

می کنـد ودشـمنان مـی داننـد جمهـوری 
هـای  سـالح  دنبـال  بـه  اسـالمی 
کشـتارجمعی و بمـب هسـته ای نیسـت 
امـا همچنان مولفه های قـدرت جمهوری 
اسـتاندار  نمـی کننـد.  درک  را  اسـالمی 
و  آزادی  اسـتقالل،  داد:  ادامـه  مازنـدران 

مـورد  همـواره  بایـد  اسـالمی  جمهـوری 
حفاظـت و صیانـت قـرار گیـرد و امـروز 
نیروهای مسـلح در تکنیک و تاکتیک به 
بیگانـه وابسـته نیسـتند و ایـن مهمترین 

دلیل عصبانیت دشمنان است.

بانــک ملــی ایــران در ســال حمایــت از کاالی 
ــهیالت  ــره تس ــزار و 900 فق ــداد 30 ه ــی، تع ایران
در قالــب فــروش اقســاطی خریــد کاالی مصرفــی 
بــا دوام داخلــی در پنــج مــاه ابتــدای ســال 
ــط  جــاری پرداخــت کــرده اســت.به گــزارش رواب

عمومــی بانــک ملــی ایــران، ایــن بانــک در 
ســالی کــه حمایــت از کاالی داخلــی نــام گرفتــه 
ــازار کاالی ســاخت  ــد و ب ــت از تولی اســت، حمای
داخــل را مــورد توجــه ویــژه قــرار داده و بــر 
همیــن اســاس در مــدت مذکــور دو هــزار و 944 
فــروش  قالــب  در  تســهیالت  ریــال  میلیــارد 

اقســاطی خریــد کاالی مصرفــی بــا دوام داخلــی 
به متقاضیان تخصیص داده اســت.

تســهیالت ســرمایه در گــردش بــرای حمایــت از 
ــهیالت  ــری از تس ــش دیگ ــتغال بخ ــد و اش تولی
مــاه  پنــج  در  ایــران  ملــی  بانــک  پرداختــی 
ابتــدای امســال بــوده بــه طــوری کــه طــی ایــن 
مــدت 29 هــزار و 553 فقــره تســهیالت بــه 
ــت  ــال پرداخ ــارد ری ــزار و 122 میلی ارزش 50 ه

کرده است.
رفــع نیازهــای اساســی خانــوار نیــز از دیگــر 
بانــک  ایــن  پرداختــی  تســهیالت  محورهــای 
اســت و در مــدت مذکــور 35۸ هــزار و 13۸ فقــره 
ــه  ــروش اقســاطی و جعال ــب ف تســهیالت در قال

ریــال  میلیــارد   206 و  هــزار   94 ارزش  بــه 
پرداخت شد.

بانــک ملــی ایــران بــا نــگاه حمایتــی بــه اقشــار 
کــم درآمــد و ضعیــف جامعــه در پنــج مــاه 
ابتــدای امســال یــک هــزار و 14۸ میلیــارد ریــال 
تســهیالت قــرض الحســنه نیازمنــدان نیــز بــدون 
ازدواج و اشــتغال در 31  احتســاب تســهیالت 

هزار و 35 فقره پرداخت کرده اســت.
ازدواج  از  حمایــت  در  همچنیــن  بانــک  ایــن 
فقــره   123 و  هــزار   123 از  بیــش  جوانــان 
بــه ارزش  ازدواج  الحســنه  تســهیالت قــرض 
ریــال  میلیــارد   21۸ و  هــزار   19 از  بیــش 

پرداخت کرد

سرپرسـت سـازمان اتوبوسـرانی کرمـان و حومـه 
از سـرویس دهی ویـژه بـه شـهروندان در اولیـن 
سـازمان  ایـن  توسـط  مـدارس،  بازگشـایی  روز 

خبر داد.
عبدالهـادی طاهـری ضمـن تسـلیت به مناسـبت 
ایـام سـوگواری سـید و سـاالر شـهیدان، حضـرت 
سـازمان  گفـت:  اباعبدهللا الحسـین)ع(، 
اتوبوسـرانی بـا توجـه بـه فـرا رسـیدن مهرمـاه و 
ارائـه  منظـور  بـه  جدیـد،  تحصیلـی  سـال  آغـاز 
خدمـات بهینـه حمـل و نقـل به شـهروندان اقدام 
مسـیرهای  تمامـی  در  ویـژه  سـرویس دهی  بـه 

سطح شهر کرده است.
وی افـزود: سـعی بـر این اسـت از تمـام ظرفیت 
تحصیلـی  سـال  آغـاز  در  اتوبوسـرانی  نـاوگان 

جدیـد، در تمامـی خطـوط اصلی و فرعی شـهر به 
نحو مطلوب استفاده شود.

طاهـری تصریـح کـرد: برنامه ریزی هـای الزم بـه 
تراکـم  بـا  مناطـق  در  انجـام شـده کـه  گونـه ای 
بـاالی واحدهـای آموزشـی، تعـداد اتوبوس هـای 
بیشـتری در طـول مسـیر قـرار داده شـده و تمام 
سـال  آغـاز  در  اتوبوسـرانی  نـاوگان  ظرفیـت 

تحصیلی جدید به کارگیری شود.
ترغیـب  و  تشـویق  را  اقـدام  ایـن  از  هـدف  وی 
دانش آمـوزان و سـایر شـهروندان بـه اسـتفاده از 
وسـایل نقلیـه عمومـی عنـوان و خاطرنشـان کرد: 
نقـل  و  حمـل  سیسـتم  از  قشـر  ایـن  اسـتقبال 
همگانـی، گام موثـری در جهـت کاهـش ترافیـک 

شهری محسوب می شود.

قدرت بازدارندگی کشور در دل دشمنان 
ترس ایجاد می کند

رونق بازار کاالی داخلی 
با تسهیالت بانک مّلی ایران

سرویس دهی ویژه به شهروندان 
در اولین روز بازگشایی مدارس

اردبیلشهرداری

دوگانه سوز شدن نانوایی ها 
در اردبیل تداوم می یابد

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار اردبیــل 
گفــت: اجــرای طــرح دو گانــه ســوز کــردن نانوایی هــای 
اســتان کــه در شــورای پدافنــد غیــر عامــل مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه بــرای پیشــگیری از تعطیلــی آنهــا در زمــان 
بــروز حــوادث احتمالــی تــداوم مــی یابــد. علــی نــواداد 
ــل  ــتان اردبی ــل اس ــر عام ــد غی ــورای پدافن در جلســه ش
ــه  ــث دوگان ــتان ها در بح ــای شهرس ــزود: نیازمندی ه اف
ــداری هــا  ســوز شــدن نانوایــی هــا بایــد از ســوی فرمان
ــود  ــکلی بوج ــروری مش ــع ض ــا در مواق ــود ت ــالم ش اع
ــد  ــی بای ــتگاه های دولت ــت: دس ــار داش ــد .وی اظه نیای
را جــزو  نامــه هــای پدافندغیرعامــل  آییــن  اجــرای 
ــای  ــزاری دوره ه ــا برگ ــد و ب ــود بدانن ــی خ ــف ذات وظای
ــرای مدیریــت  آموزشــی و مانورهــای تحکیــم آمادگــی ب
بحــران هــای احتمالــی برنامــه ریــزی کنند.نــواداد ادامــه 
اجــرای  شــدن  نهادینــه  بــرای  بایــد  همچنیــن  داد: 
ــی  ــل در ســاختمان های دولت ــد غیرعام ــای پدافن آموزه ه
یــک تیــم فنــی و مهندســی اقــدام هــای دســتگاه هــای 
اداری را پایــش و بــه صــورت مســتمر گــزارش کنــد.وی 
اضافــه کــرد: بخــش خصوصــی نیــز نبایــد اجــرای 
ــه  ــه باتوجــه ب ــد بلک ــی کن ــه تلق پدافندغیرعامــل را هزین
تجربــه خســارت هــای ناشــی از زلزلــه ســال هــای 
گذشــته، رعایــت آییــن نامــه هــای پدافنــد غیرعامــل در 
ــی  ــاون سیاســی و امنیت ــا را ضــروری بداند.مع ســازه ه
اعتبــارات  درصــد  یــک  گفــت:  اردبیــل  اســتاندار 
غیرتملیکــی بــرای پدافنــد غیــر عامــل تخصیــص یافتــه 
ــص آن  ــی در تخصی ــای اجرای ــتگاه ه ــت دس و الزم اس
توجــه کافــی داشــته باشــند. بخشــعلی لطیفــی مدیــرکل 
پدافنــد غیرعامــل اســتانداری اردبیــل هــم در ایــن 
در  عامــل  غیــر  پدافنــد  14 کارگــروه  جلســه گفــت: 
ــی از  ــه برخ ــده ک ــکیل ش ــی تش ــای اجرای ــتگاه ه دس
ــل  ــف عم ــروه ضعی ــزاری کارگ ــا در برگ ــتگاه ه ــن دس ای
مــی کننــد. وی افــزود: شــبکه رابطــان پدافنــد غیرعامــل 
مســتمر  ارتبــاط  هــدف  بــا  نفــر   150 از  متشــکل 
ــردم  ــا م ــر و ب ــا یکدیگ ــتان ب ــی اس ــتگاه های اجرای دس

در حال گســترش است .

راه اندازی دهمین 
  CNGجایگاه

تک منظوره 
مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل و 
از  کرمــان  شــهرداری  ترافیــک 
  CNGجایــگاه دهمیــن  راه انــدازی 
ــن ســازمان  ــوره توســط ای ــک منظ ت
روی  بــه  رو  غربــی،  بزرگــراه  در 
ــل  ــاز دوم، قب ــش )ف شــهرک ایرانمن

از دانشــگاه بعثت( خبر داد.
علــی زنگی آبــادی گفــت: جایــگاه 
ــد از  ــت بع ــوره بعث ــک منظ CNG ت
ســاخت و نصــب تجهیــزات، تحویــل 
ســازمان ترافیــک و بعــد از گذرانــدن 
آمــاده  الزم،  تســت های  مراحــل 

بهره برداری شد.
ــا اشــاره بــه تکمیــل تجهیــزات  وی ب
مربــوط،  تســت های  گذرانــدن  و 
 CNG گفــت: در ایــن راســتا جایــگاه
بعثــت آمــاده ارائــه خدمــات بــه 

است.  همشهریان 
اینکــه  بیــان  بــا  زنگی آبــادی 
جایگاه هــای تحــت نظــارت ســازمان 
بهره بــرداِر  بــه  مزایــده  طریــق  از 
ــت  دارای مجــوز از طــرف شــرکت نف
مزایــده  گفــت:  می شــود،  واگــذار 
امــور  توســط  جایــگاه  ایــن 
قراردادهــای شــهرداری مرکــز برگــزار 
و بعــد از مشــخص شــدن برنــده، 
جایــگاه تــک منظــوره بعثــت تحویــل 

بهره بردار شد. نماینده 
وی توســعه و گســترش جایگاه هــا 
و اســتفاده از ســوخت پــاک و در 
نهایــت کاهــش آلودگــی هــوا را از 
ــات  ــه اقدام ــن گون ــداف ای ــه اه جمل

برشمرد.

انا
س:پ

عک

سیستان و بلوچستان

جویی  صرفه 
با  برق  ۱۶هزارمگاوات 

ادارات تغییر ساعت کاری 
ــاعت کاری  ــر س ــر تغیی ــی ب ــت مبن ــات دول ــه هی مصوب
ــتان در  ــتان و بلوچس ــال ادارات در سیس ــتان امس تابس
ــزار  ــی 16 ه ــه جوی ــه صرف ــر ب ــول 60 روز کاری منج ط
ــای  ــد. گرم ــور ش ــرق در کش ــرژی ب ــاعت ان ــگاوات س م
طاقــت فرســا در بهــار و تابســتان امســال و افزایــش 
مصــرف انــرژی هیــات دولــت را وادار بــه تغییــر ســاعت 
و  سیســتان  در  مصوبــه  ایــن  ادارات کــرد کــه  کاری 
ــه عنــوان یکــی از اســتان هــای گرمســیری  بلوچســتان ب

نیز اجرا شد.
آغــاز و پایــان اجــرای ایــن مصوبــه در اســتان هــای 
کشــور متفــاوت بــود امــا در سیســتان و بلوچســتان ایــن 
تغییــر از 23 خــرداد شــروع و در 12 شــهریور مــاه پایــان 

یافت که این مدت 60 روز کاری را شــامل شــد.
ــت و تغییــر ســاعت کاری  ــه هیــات دول ــا اعمــال مصوب ب
تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی مکلــف شــدند در فصــل 
ــا  ــد ت ــرق را مدیریــت کنن ــه نحــوی مصــرف ب تابســتان ب
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  مصــرف آن هــا نســبت ب
از  برخــی  کــه  یابــد  کاهــش  درصــد   10 حداقــل 
ایــن زمینــه  دســتگاه های سیســتان و بلوچســتان در 
موفــق بودند.عــالوه بــر تغییــر ســاعت کاری امســال 
ــه خاموشــی  ــال برنام ــا اعم ــای کشــور ب ــه اســتان ه هم
در صرفــه جویــی مصــرف انــرژی ســهیم شــدند کــه 
ــا وجــود شــرایط متفــاوت  ــز ب سیســتان و بلوچســتان نی
از ایــن قاعــده مســتثنی نشــد هــر چنــد کــه ریزگردهــا در 
شــمال و گرمــا در جنــوب ایــن اســتان بــه کمــک مــردم 
ــت  ــدند وضعی ــه ش ــرو متوج ــووالن وزارت نی ــد و مس آم
ــر  ــا دیگــر نقــاط کشــور متفــاوت اســت. ب ایــن اســتان ب
همیــن اســاس از 1۸ مــرداد مــاه سیســتان و بلوچســتان 
از لیســت خاموشــی های وزارت نیــرو خــارج شــد. مدیــر 
بلوچســتان  بــرق سیســتان و  عامــل شــرکت توزیــع 
اظهــار داشــت: قبــل از تغییــر ســاعت کاری مصــرف بــرق 
روزانــه اســتان 2 هــزار و 57۸ مــگاوات ســاعت بــود کــه 
ایــن میــزان در طــول مــدت تغییــر ســاعت کاری ادارات 
300 مــگاوات ســاعت کاهــش  2 هــزار و  بــه  روزانــه 

یافت.
مــدت  در  اینکــه  بیــان  بــا  مهــر  رخشــانی  غالمعلــی 
ــه  ــتان روزان ــاعت کاری در اس ــر س ــه تغیی ــرای مصوب اج
ــی شــد،  ــه جوی ــرق صرف ــگاوات ســاعت ب حــدود 270 م
افــزود: در ایــن مــدت بیــش از 16 هــزار مــگاوات ســاعت 
ــزان  ــن می ــی ای ــی شــد کــه ارزش ریال ــه جوی ــرق صرف ب

انرژی برق بیش از 11 میلیارد تومان اســت.
ــی  ــه جوی ــزان صرف ــن می ــا ای ــرد: ب ــان ک ــر نش وی خاط
روســتا   22 بلوچســتان  و  سیســتان  در  شــده  انجــام 

قابلیت برق دار شــدن دارند.

 پیام
استان ها

آنا
س: 

عک

۵80 میلیارد تومان کاالی احتکاری در آذربایجان شرقی کشف شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: 
انواع کاالی احتکار شده به ارزش بیش از 5۸0 میلیارد تومان در این استان کشف و ضبط شد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

تهمینه میالنی که فعالیت های »حمایت از زنان« او مشهور است تصویر زیر را 
برای محکوم کردن حمله اهواز پست کرده.

@tahminehmilani

بسیاری از کاربران اینستاگرام به سرعت پس از اعالم خبر حمله تروریستی در 
اهواز تصاویری مشابه تصویر زیر را به اشتراک گذاشتند و با خوزستان همدردی 

کردند.

تصاویر بسیاری از همیاری شهروندان برای تمیز نگه داشتن محیط زیست پس 
از عزاداری ها در شناسه های دوستدار محیط زیست به اشتراک گذاشته می شود.

@environment_lovers

ارژنگ امیرفضلی که در چند وقت اخیر با ویدیوهای انتقادی طنزی که 
می ساخت پر فالوور شده بود، حاال تصویری از جوانی اش همرسانی کرده.

@arzhang_amirfazli

ــد،  ــارک داری ــه پ ــن ب ــد رفت ــر قص اگ
بــه باشــگاه  دوســت داریــد ســری 
بزنیــد یــا هــر چیــز دیگــر، !Yep شــما 
را بــا افــرادی کــه در نزدیکــی خــود 
داریــد آشــنا می کنــد و فعالیت هــای 

شــما را بــه اشــتراک می گــذارد.

افزونــه ای بــرای مرورگــر کــروم 
محدودیــت  ایجــاد  اجــازه  کــه 
ــده را  ــاز ش ــای ب ــداد تب ه ــه تع ب
می توانیــد  می دهــد.  شــما  بــه 
صفحــه ای کــه  تعــداد  حداکثــر 
می توانــد در کــروم بــاز شــود را 

مشــخص کنیــد.

ــد  ــن وبســایتی اســت کــه می توان ای
بــا  صــوت، اســناد و عکس هــا را 
ــه ســادگی  تنــوع فرمت هــای زیــاد ب
ــد. ــل کن ــر تبدی ــه یکدیگ ــن ب و آنالی

معرفی
ILoveFile

معرفی
xTab

معرفی
Yep

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
سلیمانی می گوید:

زشـت ترین کار در حمله تروریسـتی اهواز دسـتاویز کردن چیزی برای زدن جناح سیاسـی 
است. مقابل 

گلوله تروریست ها زن و کودک را هم تشخیص نمی دهد، چه برسد به چپ و راست!

جواد حیدریان می گوید:
رسـانه های فارسـی زبان خارج از کشـور با این شـیوه خبررسـانی که عملیات مسـلمی که 
در آن کـودکان هـم کشـته و زخمـی شـده اند را عملیـات تروریسـتی نمی  دانند توفع نداشـته باشـند 

حرفشـان بـرای مردم دیگر خریداری داشـته باشـد.

علی نصری می گوید:
اجـازه ندهیـم در تیتـر اخبـار و گزارشاتشـان اسـم حملـه تروریسـتی علیه کشـورمان را به 
»حمـالت اهـواز«٬ »حمله مسـلحانه«٬ »تیرانـدازی«٬ »مبارزه مسـلحانه«٬ و »حادثـه مرگبار« تغییر 
بدهند یا حتی واژه تروریسـم را در گیومه بگذارند. اجازه ندهیم به تروریسـم مشـروعیت ببخشـند.

احسان سلطانی می گوید:
تروریسـت های احمـق جـای بـدی را بـرای ترسـاندن مـردم انتخـاب کردنـد. روزی کـه 
بزرگ ترشـان بـا شـعار فتـح 3 روزه خوزسـتان هرکجـا که رسـیدند نوشـتند "جئنـا لنبقـی؛ آمده ایم 

کـه بمانیم"
احمق ها را با خرمشهر 36 میلیونی و 20هزار شهید عرب آشنا کنید.

ایران اگر می خواست از این حمالت بترسد از بزرگترتان ترسیده بود!

سارا معصومی می گوید:
ایـران اینترنشـنال تمـاس گرفتـه با سـخنگوی االحـواز و گفتـه آقای فالنـی خیلی خوش 
آمدیـد! مثـال روز یازدهـم سـپتامبر، مجـری یک شـبکه زنگ مـی زد به اسـامه بـن الدن و می گفت: 

آقـای اسـامه بـن الدن خیلی خـوش آمدیـد... توضیحاتتـون را ارائه بدید!

احسان می گوید:
بـه احمق هـا بگوییـد یـک دهـه ترورهای کـور تروریسـت ها، درسـت در زمانی که ایـران نه 
ارتـش منسـجمی داشـت و نـه نیـروی نظامی-امنیتی قدرتمندی، نـه تنها ایران را نترسـاند که همه 

ما را متحـد کرد.
بـه احمق هـا بگوییـد ایـران از تـرور نمی ترسـد. ایـران سـرافراز اگر می خواسـت از ترور بترسـد همان 

روزها تسـلیم می شـد.

آذر معصومی می گوید:
حملـه تروریسـت های تجزیه طلـب بـه رژه نیروهای مسـلح کشـوردر اهواز و شـهادت چند 
نفـر ازهموطنانمـان درسـت در روز آغـاز جنـگ تحمیلی صـدام علیه ایران )1359( ودر آسـتانه سـفر 

رییـس جمهـور به نیویورک، پیامش روشـن اسـت:تحت فشـار قـراردادن ایران
هوشیار باشیم؛ اتحاد راه مقابله برای عبور از این بزنگاه است.

شناسه سی ان ان تصویر بامزه زیر را از رژه پلیس شیلی 
و توله سگ هایی که قرار است تربیت و سگ پلیس 
شوند به اشتراک گذاشت و در بین کاربران دنیای مجازی 

دست به دست شد.

شبکه ماهواره ای »ایران اینترنشنال« که از افتتاحش 
مدت زیادی نمی گذرد بالفاصله پس از حمله 

تروریستی اهواز با سخنگوی گروه عامل حمله )االحواز( 
مصاحبه داشت که این موضوع چهره واقعی این رسانه 

ضدایرانی را نشان داد. 

حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهوری از جمله نخستین 
مسوولینی بود که در فضای مجازی نسبت به حمله 

تروریستی اهواز واکنش نشان داد.
@hesamodin۱

موضع گرفتن کاربران ایرانی در برابر واکنش شبکه های خبری 
و خبرنگارهای فارسی زبان در برابر حمله تروریستی اهواز 

بیشتر از تصاویری بود که از این حمله منتشر شد.

و  اســت  چــه گروهــی  االحوازیــه  گــروه 
ــتان را  ــق خوزس ــاع از خل ــای دف ــور ادع چط

می کنــد؟ پیگیــری 
تجزیه طلــب  گروه هــای  اصلــی  ریشــه 
خوزســتان بــه حــزب »تضامــن الدیمقراطــی 
نســخه ای  کــه  برمی گــردد  االهــواز« 
ــراد تروریســت  ــی اف ــرای برخ ــی ب انگلیس
ــا«  ــم اروپ ــرب مقی ــق ع ــه »خل ــوم ب موس

می شــود. محســوب 

ــران ایــن گــروه هــر چنــد داعیــه دفــاع  رهب
ــق  از خل

عــرب دارنــد امــا مانندداعــش، تعصبــات 
ــای تروریســتی  ــی و تندروی ه ــی و قوم دین
اکنــون  و  داده  قــرار  تاکیــد  رامــورد 
و  بــه کشــورمان  حملــه  بــا  می خواهنــد 
بــرای  را  زمینــه  تروریســتی،  عملیــات 
آورنــد.. فراهــم  ایــران  اقتــدار  تضعیــف 

در دو ســال اخیــر، داعــش صدهــا عملیــات 
تروریســتی در خــاک ایــران را طــرح ریــزی 
ــش  ــال پی ــا س ــن آن ه ــه مهم تری ــرده ک ک

ــه مجلــس و حــرم مطهــر امــام  ــه ب ــا حمل ب
ــه اجــرا درآمــد. خمینــی ب

تجزیه طلبــان وهابــی الحــوازی کــه مقــر 
لنــدن  درشــهر  و  درانگلســتان  اصلی شــان 
ــا  ــده آن ه ــری کنن ــکیالت رهب ــت در تش اس
ــود  ــس وج ــران و انگلی ــتی ای ــن دوس انجم
درصــدد  بیگانــگان  ســناریوی  بــا  و  دارد 
را   ازخوزســتان  بخش هایــی  هســتند کــه 
ــد و در همیــن رابطــه، تحرکاتــی  ــه کنن تجزی
را در جنــوب ایــران آغــاز و درگیری هــای 

ایجــاد کرده انــد. را  مســلحانه ای 

بنــام  را  خــود  کــه  تجزیه طلبــان  ایــن 
ــک  ــا تمس ــد ب ــی کرده ان ــوازی" معرف "االح
ــط  ــروزه توس ــه ام ــی ک ــی عرب ــه قوم گرای ب
انگلیــس و آمریــکا بــرای ایجــاد تفرقــه 
درکشــورهای مخالــف اســتکبار رواج داده 
شــده اســت اعتقــاد دارنــد کــه ازســال 
1925 میــالدی، فارس هــا منطقــه »االحــواز« 
رااشــغال کــرده و اکنــون فارس هــا بایســتی 

ــد! ــان دهن ــواز پای ــغال اه ــه اش ب
شــهرهای  جدایی طلــب  گــروه  ایــن 
اختصــاری  نــام  بــه  را  خوزســتان 

را  آبــادن  شــهر  ماننــد  جدایی طلبانــه 
ــهر  ــره" و ش ــهر را "محم ــادان" و خرمش "عب

نامیده انــد! "فلیحــه"  را  شــادگان 
عناصــر  از  کــه  عبدیــان«  »خالــد 
اهــواز  دوســتی  تشــکیالت  شناخته شــده 
دروغیــن  ادعایــی  در  اســت  انگلیــس  و 
بــه  اقــدام  ایــران  دولــت  می گویــد، 
ــاک  ــتان از خ ــای خوزس ــازی عرب ه جداس
زمین هــای  و  می کنــد  آشیانه شــان  و 
آن هــا را بــه زور تصاحــب کــرده و آن هــا را از 

می کنــد. خــارج  اهــواز  شــهر 

ایــن گــروه بــرای ایجــاد شــکاف میــان 
تحریــک  و  اســالمی  جمهــوری  و  مــردم 
کــه  می کنــد  ادعــا  دروغ  بــا  مــردم 
ــد رژیــم  جمهــوری اســالمی ایــران نیــز مانن
ــوام  ــه اق ــد دارد ک ــران قص ــاهی ای شاهنش
ــد. ــدا نمای ــتان ج ــه خوزس ــرب را در منطق ع
ایــن گــروه پیــش از حملــه تروریســتی 
آتــش  نیروهــای مســلح،  در مراســم رژه 
راه  بــه  هورالعظیــم  در  عمــدی  ســوزی 

نداختنــد. ا
@komiser_m

پیگیری مافیای سرویس های ارزش افزوده از سوی وزیر ارتباطات جدی به نظر می رسد.
 او که در روزهای گذشته در توییتر به این مسائل پرداخته و خبر از کالهبرداری 22 میلیارد تومانی داده بود، 

حاال تایید کرده که عضویت بدون اطالع کاربر در این سرویس ها وجود داشته است.

#رشتو
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سال گذشته در چنین روزهایی در پی 
اعتراض کارگران در استان مرکزی و 

برخورد با آن ها، هشتگ وزیر کار استعفا 
در توییتر داغ شد. ربیعی استعفا نکرد 

اما مجلس ماه گذشته او را برکنار کرد.

با آهنگسازی مجید درخشانی و صدای 
رحیم عدنانی آلبوم 

»دل رسوا« منتشر شد
موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه تجارت فردا در آخرین شماره خود به این موضوع 
پرداخت که چگونه در این شرایط اقتصادی از سرمایه خود 

محافظت کنیم.

نمایشگاه عکس "پودیوم، دو"

 گالری راه ابريشم - پارک الله

 23 شهریور 1397 تا 14 مهر 1397

کتاب "ایران ساخت"، برگرفته 

از بیانات رهبر فرزانه انقالب اسالمی 

درباره اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 

منتشر شد.

نمایش »دهانی پر از کالغ« به 

نویسندگی »جمشید خانیان« و کارگردانی 

»کامبیز جهانگیری« از روز یکشنبه 1 مهرماه 

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در پردیس تیاتر تهران روی 

صحنه می رود.    

شما همیشه اون مدلی که دلت خواسته 
زندگی کردی؛

من و خیلی های دیگه اون مدلی 
که مجبور بودیم زندگی کردیم.

قصه ها

کتابنمایشگاهنمایش دیالوگ

طوبی لک ای پیک صبا خرم رسیدی مرحبا

بالله قل لحاشتی ما بال رکب قد سری

یاران برون رفتند و من در بحرخون افتاده ام

طرفی علی هجرانهم تبکی و ما تغنی البکا

بار سفر بستند و من چون صید وحشی پای بند

ساروا و من آماقنا اجروا ینا بیع الدما

افتان و خیزان میروم تاکی رسم در کاروان

و الرکب قد ساروا الی االیحاد و الحادی حدا

محمل برون بردند و من چون ناقه میراندم ز پی

قلبی هوی فی هوة و الدهر، ملق فی الهوی

چون تیره نبود روز من کز آه عالم سوز من

مد الغمام سرادقا اعلی شماریخ الذری

راضی شدم کز کاروان بانگ درائی بشنوم

اکبو و اقفوا اثرهم والعیس تحدی فی الزبی

چون محمل سلطان شرق از سوی شام آمد برون

ریح الصبا سارت الی نجد و قلبی قد صبا

خواجو به شبگیر از هوا هر دم نوائی میزند

والورق اوراق المنی یتلو علی اهل الهوی

خواجوی کرمانی 

 تو نیستی که ببینی

چگونه با دیوار

به مهربانی یک دوست از تو 

می گویم

تو نیستی که ببینی، چگونه از 

دیوار

جواب می شنوم ...

فریدون مشیری

عکس نوشت

عکس: 
مژده يونس مهاجر

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

جنگ ایران و روم برسـر آبخازیا 
و اخـراج رومیان از قفقاز

زمـان  در  و  میـالدی   542 سـال  سـپتامبر   23
ایـران شـهر  ارتـش  پادشـاهی خسروانوشـیروان، 
از  را  آبخاریـا  در  )تسـوخامی(  سـوخامی  بنـدری 
رومیـان پـس گرفـت. رومـی هـا كـه نام این شـهر 
)پایتخـت كنونـی آبخازیـا( را بـه سباسـتوپولیس 
تغییـر داده بودنـد پیـش از عقـب نشـینی از شـهر، 
را  شـهر  ارگ  ازجملـه  و  سـاختمان ها  از  بسـیاری 
ویـران سـاخته بودنـد. ارگ ویـران شـده شـهر كـه 
بعـدا براثـر پیشـروی دریـا بـه زیـر آب فـرو رفتـه 
اسـت اخیرا توسـط باستانشناسـان شناسایی شده 
اسـت.دولت ایـران پـس از اخـراج رومیـان، به جای 
مرمـت عمـارات خراب شـده و در معرض خطر توفان 
دریایـی، محلـه هـای تـازه ای سـاخت و بـر شـهر 
اضافـه كـرد. از جمعیـت فعلی این شـهر كمتر از پنج 
درصدشـان گرجـی هسـتند و مابقـی آبخیزسـتانی، 
روس، ارمنـی و ارتـش ایـران مركب از هنگهای سـوار 
زرهپوش )سـربازان دارای روپـوش فلزی و كاله خود 

آهنـی( در ایـن عملیات رومیان را از بندر باطوم )پترا( 
نیـز بیـرون راندنـد بگونه ای كه دیگـر، رومی در قفقاز 
باقـی نمانـد. برخـی از مورخـان رومـی ادعا كـرده اند 
كـه بـه علـت شـیوع بیمـاری در نظامیان رومـی بود 
كـه پولیزاریـوس بـه آنان دسـتور عقب نشـینی داده 
بـود. ایـن دومین نبرد ایـران و روم در قفقـاز در عصر 
خسروانوشـیروان بـود و سـرانجام رومیـان مجبور به 
پرداخـت غرامـت )طال( شـدند تـا صلح برقرار شـود. 
سـوخامی تـا صـد سـال پـس از برافتـادن دولـت 
ساسـانی ایـران، بـه دسـت بازماندگان یـك حكمران 
ایرانـی منصـوب از جانـب آن دودمـان اداره می شـد 
و در سـال 736 بـه تصـرف یك لشـكر عـرب درآمد.

هزینه سنگین شاه شدن
 از كیسه میهن!

٢٣ سـپتامبر سـال ١٧٢٣ میـالدی طهماسـب میرزا 
پسـر شاه سلطان حسـین صفوی برای ارضای حس 
خودخواهی و شـاه بودن، مقاوله نامه سـن پترزبورگ 
را كـه امضای پتـر یکم )پتر بزرگ( تزار وقت روسـیه 
در زیـر آن بود امضاء كرد.طهماسـب میـرزا كه هنگام 

محاصـره اصفهـان از سـوی نیروهـای امیرمحمـود 
قندهـاری ازایـن شـهر فـرار كـرده بـود قبال بـه پتر 
یکـم كـه در جریـان ایجـاد امپراتـوری روسـیه بود 
پیشـنهاد داده بـود كـه اگـر اورا كمـك كنـد كـه بـه 
شـاهی ایـران برسـد بـر آنچـه كـه روسـیه تاكنون 
)تـا آن زمـان( از قلمـرو ایـران گرفتـه و یـا در نظر 
دارد بگیـرد از جملـه مناطـق شـرقی قفقـاز، گیالن 
و حتـی مازنـدران صّحـه خواهـد گـذارد!. بـا وجود 
ایـن، پتـر به خـود اجـازه تصـرف مازنـدران را نداد 
و بـه اشـغال مناطقـی از داغسـتان و شـهر َدرَبنـد 

قفقـاز تـا رشـت قانع شـد.
طهماسـب میرزا كه عطش قدرت شـعور اورا مختل 
كـرده بـود بعدا به سـلطان عثمانی هم تعهد سـپرد 
كـه اگـر اورا بـه عنـوان شـاه بـه رسـمیت بشناسـد 
همیـن  بخشـید.  خواهـد  او  بـه  را  ایـران  غـرب 
اشـتباهات سـبب شـد كـه نـادر پـس از سـركوب 
یاغیـان پشـتوِن ایـران خـاوری، در مجلسـی كـه 
در هزارجریـب اصفهـان بـر پـا كـرده بود طهماسـب 
میـرزا را بـر كنـار و زندانـی سـاخت، عثمانـی هـا را 
از ایـران بیـرون رانـد و روس هـا كـه چنیـن دیدند

نمایش »می سی سی پی 

نشسته می میرد« 
به کارگردانی همایون غنی زاده برای دومین بار با تغییراتی در فهرست 

بازیگران روی صحنه می رود.

نمایش

طنزیمات

اســد هللا عســکر اوالدی:»نــوزده شــغلم را در اتــاق بازرگانــی 

واگــذار کــردم.«

تغار شــروع به شــمردن شغل های خود کرد.

1-ســابیدن کشــک 2-نگهــداری کشــک 3- تحلیــل کشــکی 

ــار  ــاز 6-چه ــداری پی ــی 5- نگه ــیب زمین ــداری س 4- نگه

پایــه بــرای رفــع خســتگی طنزیماتچــی 7-خیــر مقــدم 

ــی ــاهد عینک ــردن ش ــخره ک ــاص ۸- مس ــب خ ــه مخاط  ب

آورد،  فشــار  خــود  فقــرات  ســتون  بــه  چــه  هــر  تغــار 

کنــد.  تعریــف  خــود  بــرای  دیگــری  شــغل  نتوانســت 

 دســتهایش را زیــر چانــه اش گذاشــت و بــه فکــر فــرو رفــت.

ــید و  ــی کش ــت گالب ــه درخ ــه تن ــتی ب ــاص دس ــب خ مخاط

بــه تغارنیــوز وارد شــد. ســرش را بــه ســمت راســت تکانــد. 

ــده  ــا خن ــت. ب ــار رف ــتش کن ــم راس ــش از روی چش موهای

ــت  ــم ناراح ــری. نبین ــوی فک ــی! ت ــار جون ــالم تغ گفت:»س

باشــی. عزیــزِ دِل مخاطــِب خــاص!« تغــار گفت:»ســالم 

ــد  ــن چن ــه در ای ــی ک ــه زحمات ــتم ب ــب! داش ــم مخاط خان

مــن  کــردم.  مــی  فکــر  ام  کشــیده  تغارنیــوز  در  مــاه 

مــی شناســم  را  دارم. کســانی  اینجــا هشــت شــغل  در 

ــم  ــن ه ــد. م ــرده ان ــذار ک ــود را واگ ــغل خ ــوزده ش ــه ن ک

ــم.« ــذار کن ــان واگ ــه جوان ــم را ب ــغل های ــم ش ــی خواه  م

ــذار  ــن واگ ــه. م ــی خوب ــت:»آره! خیل ــاص گف ــب خ مخاط

خــط  تازگیــا  نامــزدم  دارم.  دوســت  خیلــی  رو  کــردن 

موبایلــش رو واگــذار کــرده! اآلن دیگــه هــی موبایلــش زنــگ 

نمــی خــوره. مزاحمــن بعضیــا... مــی دونــی کــه چــی میگــم 

تغــار جــون!« تغــار؛ در افــکار خــود غــرق بــود. چرخــی بــه 

ــن  ــب! ای ــم مخاط ــت و گفت:»خان ــش انداخ ــتون فقرات س

ســتون فقــرات، تحمــل ایــن همــه بــار مســوولیت رو نــداره! 

ــم  ــی دون ــت:»آره! م ــاص گف ــب خ ــه!« مخاط ــد ک میدونی

ــین.  ــش باش ــت. مواظب ــه نیس ــن ک ــه! تیرآه ــتون فقرات س

شــما هنــوز جوونیــن تغــار جــون! آخــه مــن شــنیدم تغارهــا 

ــب  ــای مخاط ــرف ه ــه از ح ــار ک ــن.« تغ ــق میش ــم عاش ه

ــر  ــد از آخ ــود گفت:»بیایی ــه ب ــه اش ســر رفت خــاص حوصل

ــما  ــه ش ــی را ب ــاهد عینک ــرده ش ــخره ک ــم. مس ــروع کنی ش

واگــذار مــی کنــم.« مخاطــب خــاص گفت:»ممنــون کــه بــه 

مــن اعتمــاد کــردی تغــاری!« تغــار گلــو صــاف کــرد و ادامــه 

داد:»خیــر مقــدم بــه شــما را هــم بــه شــاهد عینکــی واگــذار 

مــی کنــم.« شــاهد عینکــی از پشــت دیــوار بیــرون پریــد و 

گفت:»یعنــی مــن بــه ایشــون خیــر مقــدم بگــم. ایشــون بنده 

رو مســخره کنــه!« تغــار گفت:»همیــن کــه هســت. خیلی هــا 

بیــکاری!واال!  ایــن  تــوی  دارن،  رو  شــغل  ایــن  آرزوی 

جنــاب  چارپایــه  میتونــی  نمیــده  زندگیــت کفــاف  اگــر 

طنزیماتچــی هــم بشــی!« شــاهد عینکــی گفت:»بهــش 

 فکــر مــی کنــم!« و بــی اختیــار در افــق ناپدیــد شــد.

تغــار دســتی بــه ســتون فقراتــش کشــید و گفت:»نگهــداری 

کشــک و ســیب زمینــی و پیــاز را خودمــان بــر عهــده 

مــی گیریــم. تحلیــل کشــکی و ســابیدن کشــک را نیــز 

ناگهــان صــدای  واگــذار مــی کنیــم.«  بــه طنزیماتچــی 

ــن!  ــدای م ــد:»وای خ ــد ش ــده بلن ــه خن ــاص ب ــب خ مخاط

هههــه.« تغــار بــّر و بــّر مخاطــب خــاص را نــگاه کــرد و 

پرســید:»چیزی شــده؟!« مخاطــب خــاص گفــت:»آره! مــن 

از همیــن لحظــه کارم رو شــروع کــردم. دارم شــاهد عینکــی 

ــدی؟« ــوق می ــی حق ــون ک ــار ج ــم. تغ ــی کن ــخره م  را مس

تغــار به افق خیره شــد. فکــر اینجایش را نکرده بود.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

تعدادی شغل 
واگذار می شود


