
وزارت راه تــا شــش مــاه دیگــر فرصــت 
دارد دربــاره امــکان انتقــال پایتخــت 
بــه  و  بررســی  را  تهــران  از  سیاســی 
ــد. روز گذشــته جلســه  ــه کن ــت ارائ دول
سیاســی  مرکــز  ســاماندهی  شــورای 
از  زدایــی  تمرکــز  و  کشــور  اداری  و 
تهــران بــه ریاســت معــاون اول رییــس 
ــت  ــال پایتخ ــد. انتق ــزار ش ــور برگ جمه
از  یکــی  کشــور  اداری  و  سیاســی 

دســتورهای جلســه مطــرح شــده در 
ایــن نشســت بــود کــه گزارش هایــی 
از ســوی مرکــز همکاری هــای تحــول 
و  جمهــوری  ریاســت  پیشــرفت  و 
نیــز نماینــده وزارت راه و شهرســازی 
ــال پایتخــت  ــه شــد و موضــوع انتق ارائ
ــث  ــورد بح ــور م ــی کش اداری و سیاس
بــه  گرفــت.  قــرار  نظــر  تبــادل  و 
ــد وزارت راه و  ــرر ش ــا مق ــزارش ایلن گ

شهرســازی بــا اســتفاده از نظــرات و 
دیدگاه هــای صاحــب نظــران دانشــگاه، 
تجربیــات  و  ذی ربــط  دســتگاه های 
مــاه  شــش  ظــرف  کشــورها  ســایر 
مطالعــه و پژوهشــی جامــع و دقیــق 
در خصــوص امــکان ســنجی انتقــال 
کشــور  سیاســی  و  اداری  پایتخــت 
تدویــن و آن را بــه دولــت ارائــه دهــد.

فرصت شش ماهه وزارت راه برای بررسی 
انتقال پایتخت سیاسی
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گوش کودک کار را بریدند
رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران: 

روزانهم صبح اریانشهرداری قول پیگیری داده است

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی معتقد است دولت با این چهره های فشل و بی انگیزه نمی تواند کشور را اداره کند

مرعشی: دولت 25میلیون رای را سوزاند
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و  توطئــه  ســال   12 از  انباشــتی 
پرونده ســازی هســته ای علیــه ایــران، از 
بیــش از 50 گــزارش 2 مدیــرکل آژانــس 
 ١٢ تــا  اتمــی  انــرژی  بین المللــی 
ــه  ــس علی ــکام آژان ــورای ح ــه ش قطعنام
امنیــت  6 قطعنامــه شــورای  ایــران و 
فصــل  تحــت  متحــد  ملــل  ســازمان 
ــام  ــا برج ــد، ب ــل متح ــور مل ــم منش هفت
دود شــدند و بــه هــوا رفتنــد. رســیدن بــه 
ــا  ــت، ام ــاده نیس ــتاوردی س ــن دس چنی
ــت.  ــاده اس ــیار س ــاد دادن آن بس ــر ب ب
بــه گمــان مــن آن چــه رهبــری در مــورد 
ــام  ــق برج ــران از طری ــع ای ــن مناف تامی
ــه  ــت ك ــن اس ــان دهنده ای ــد، نش فرمودن
امــروز ضرورتــی بــرای تــرك برجــام 
ــدارد. در طــول ســال های ٢٠٠٣  وجــود ن
تــا 2015، بــرگ بــه بــرگ و خــط بــه خــط 
ــو  ــی و یوكی ــد البرادع ــای محم گزارش ه
ــی  ــس بین الملل ــران كل آژان ــو مدی آمان
انــرژی اتمــی، علیــه ایــران بــود. ١٢ 
متونــی  حــكام،  شــورای  قطعنامــه 
ــه  ــادگی زمین ــه س ــه ب ــد ك ــی بودن حقوق
صــدور قطعنامه هــای ناحــق و نــاروای 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
علیــه ایــران را تامیــن می كردنــد. بــه 
ــل ٧  ــه فص ــه 6 قطعنام ــم ك ــاد بیاوری ی
ــد،  ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
ایــران را تهدیــدی بــرای صلــح و امنیــت 
چنــد  می كردنــد.  معرفــی  جهــان 
ــار  ــالگرد انتش ــن س ــه هفتمی ــه ای ب هفت
آمانــو،  یوكیــو   ٢٠١١ نوامبــر  گــزارش 
انــرژی  بین المللــی  آژانــس  مدیــركل 
 ١٢ در  كــه  گزارشــی  نمانــده،  اتمــی 
ــوط  ــی مرب ــد، ادعاهای ــرفصل و 66 بن س
بــه »ابعــاد احتمالــی نظامــی برنامــه 
هســته ای جمهــوری اســالمی ایــران« 
ــن  ــن بزرگ تری ــت، ای ــده اس ــرح ش مط
اتهام زنــی بــه ایــران در طــول تاریــخ 
 )NPT( ــی ــران در ان .پی .ت ــت ای عضوی
ــرد  ــم می ك ــران را مته ــال ای ــه عم ــود ك ب
ــالش  ــته ای ت ــب هس ــاخت بم ــرای س ب
ــزارش  ــن گ ــر اســاس ای ــرده اســت. ب ك
ــوان  ــا عن ــده ای ب ــود كــه پرون ــركل ب مدی
پــی.ام.دی )PMD( یــا ابعــاد احتمالــی 
ــران در شــورای حــكام  ــه ای نظامــی، علی
اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس 
ــات  ــه اقدام ــن مجموع ــد. ای ــوده ش گش
هســته ای  پرونده ســازی  مــن  را 
ســال  از  كــه  اقداماتــی  نامیــده ام، 
 1394 ســال  تــا  و  شــد  آغــاز   ١٣٨٢
ــرار  ــن ق ــق طرفی ــورد تواف ــام م ــه برج ك
گرفــت، ادامــه پیــدا كــرد. بعــد از برجــام 
انــرژی  بین المللــی  آژانــس  بــود كــه 
ــی.ام.دی  ــه پ ــوم ب ــده موس ــی پرون اتم
)PMD( را بســت و صراحتــًا اعــالم كــرد 
منتفــی  موضــوع  ایــن  پیگیــری  كــه 
امنیــت  شــورای  هم زمــان  می شــود. 
تصویــب  بــا  متحــد  ملــل  ســازمان 
قطعنامــه   6 تمامــی   ،٢٢٣١ قطعنامــه 
ــان  ــور را پای ــی تحــت فصــل ٧ منش قبل
شــد  موفــق  برجــام  مجمــوع  در  داد. 
 12 حقوقــی  پرونده ســازی  تمامــی 

دستور وزیر کشور توافق سخت

برای انتقال آب 

از دریای عمان

رحمانی فضلی:  
انتقال آب از دریای عمان 

حتما با اولویت  پیگیری شود

سازمان حفاظت محیط زیست 
پیش از این با هرگونه انتقال 
آب از دریا مخالفت کرده بود
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ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــاله علی س
گــزارش   50 فروبپاشــد،  هــم  از  را 
پــی.ام. پرونــده  آژانــس،  مدیــركل 

شــورای  قطعنامــه   ١٢  ،)PMD(دی
ــت،  ــورای امنی ــه ش ــكام و 6 قطعنام ح
بــا توافــق برجــام، عمــال منتفــی شــدند. 
ــس  ــركل آژان ــون، مدی ــان تاكن از آن زم
ــزارش  ــی ١٢ گ ــرژی اتم ــی ان بین الملل
ــك  ــازه منتشــر كــرده اســت كــه تك  ت ت
بیــن  خــالف گزارش هــای  بــر  آنهــا، 
ســال های ١٣٨٢ تــا 1394، مثبــت و 
مطابــق منافــع ایــران اســت. شــاید یكی 
برجــام،  دســتاوردهای  مهم تریــن  از 
غنی ســازی  حــق  حقوقــی  تضمیــن 
اســالمی  جمهــوری  بــرای  اورانیــوم 
ــه  ــرد ك ــوش ك ــد فرام ــود. نبای ــران ب ای
تمامــی ١٢ قطعنامــه شــورای حــكام 
ــت،  ــه شــورای امنی ــس و 6 قطعنام آژان
»بــدون  كــه  می خواســتند  ایــران  از 
فعالیت هــای  درنــگ كلیــه  لحظــه ای 
غنی ســازی را متوقــف كنــد.« امــروز 
چنیــن مطالبــه ای از ایــران دیگــر وجــود 
برجــام،  اســاس  بــر  نــدارد، هر چنــد 
ســقف  بــرای  محدودیت هــا  برخــی 
تولیــد  میــزان  و  غنی ســازی  درصــد 
ــرای مــدت  ــران ب اورانیــوم غنی شــده ای
ــن شــده اســت،  ــی مشــخص تعیی زمان
امــا دیگــر كســی نســبت بــه حــق ایــران 
بــرای غنی ســازی اورانیــوم اعتراضــی 
نــدارد و عمــال بــه رســمیت شــناخته 
یــك  اقــدام  صــرف  اســت.  شــده 
رییس جمهــور امریــكا، بــرای خــروج 
بین المللــی،  خــوب  توافــق  یــك  از 
ــوری  ــروج جمه ــرای خ ــی ب ــه كاف بهان
اســالمی ایــران از آن توافــق یــا بــر 
ــپ،  ــد ترام ــت. دونال ــم زدن آن نیس ه
بین المللــی  تعهــدات  یــك  بــه  یــك 
توافــق  از  می كنــد،  نقــض  را  امریــكا 
آب و هوایــی پاریــس خــارج می شــود، 
تجــارت  ســازمان  تــرك  بــه  تهدیــد 
جهانــی می كنــد، پیمــان تجــارت آزاد 
ــه هــم می ریــزد،  امریــكای شــمالی را ب
بشــر  حقــوق  شــورای  و  یونســكو  از 
ســازمان ملــل خداحافظــی می كنــد. 

كوته بینــی  دنبالــه روی  نمی تــوان 
ــك  ــت او ی ــر حرك ــا ه ــود و ب ــپ ب ترام
را  بین المللــی  توافــق  و  ســازمان 
ــوان  ــه عن ــكا ب ــی امری ــرد. وقت ــرك ك ت
زیســت  محیــط  آالینــده  بزرگ تریــن 
هوایــی  و  آب  پیمــان  زمیــن،  كــره 
دیگــر  می كنــد،  تــرك  را  پاریــس 
ــد  ــد اراده قدرتمن ــان نبای كشــورهای جه
از  زمیــن  كــره  نجــات  بــرای  خــود 
را  تغییــرات آب و هوایــی  و  آلودگــی 
ــای  ــت پ ــا پش ــر م ــد. اگ ــار بگذارن كن
امریــكا، از برجــام بیــرون برویــم، عمــال 
رییس جمهــور  فریبكارانــه  نقشــه  بــه 
برجــام  نكرده ایــم؟  خدمــت  امریــكا 
ــار  ــادی و كن ــتاوردهای اقتص ــط دس فق
ــت.  ــوده و نیس ــا نب ــتن تحریم ه گذاش
روشــن اســت در دوره ای كــه تمامــی 
برجــام  حفــظ  از  یك صــدا  جهانیــان 
پــاره  از  را  آن  و  می كننــد  حمایــت 
شــدن حفــظ كرده انــد، ضرورتــی وجــود 
نــدارد كــه مــا زیــر ایــن توافــق كبریتــی 
ــرای حفــظ  روشــن كنیــم. تــالش مــا ب
برجــام، شــاهد معتبــری بــر ایــن اســت 
كــه ایــاالت متحــده كشــوری یاغــی، 
آتش افــروز، ماجراجــو و توســعه طلب 
اســت و صلــح و امنیــت بین المللــی 
ــرك برجــام  ــرای ت ــد. ب ــد می كن را تهدی
ــرای  ــم ب ــت، تصمی ــت هس ــه وق همیش
خــروج، پــاره كــردن یــا آتــش زدن 
ــران اســت  ــار ای برجــام، امــروز در اختی
و هــر زمــان اراده كنــد، بــا اشــاره ای 
ــط  ــا فق ــد، ام ــی كن ــد آن را عمل می توان
ــه  ــود داشته باشــد. ب ــی وج ــر ضرورت اگ
گمــان مــن انگیزه هــای ایــران بــرای 
اســت،  روشــن  برجــام  در  مانــدن 
ــات  ــت مالحظ ــن اس ــه ممك ــد ك هر چن
دیگــر و دالیــل دیگــری هــم پشــت 
بیانــات رهبــری وجــود داشته باشــد. 
بــه گمــان مــن، برجــام حقانیــت ایــران 
ــام  ــه تم ــان داد ك ــرد و نش ــت ك را ثاب
پرونده ســازی ها علیــه ایــران بی مبنــا 

و مملــو از دروغ بــود. 

ادامه در صفحه 12

فضــای  در  فیلمــی  شــب  یکشــنبه 
مجــازی منتشــر شــد کــه نشــان مــی داد 
تحــت  پیمانــکاری  مامــوران  از  یکــی 
ــوش  ــه ســه، گ ــرارداد شــهرداری منطق ق
ــده  ــرد را بری ــودکان کار زباله گ ــی از ک یک

ــت. اس
ــع  ــون آشــغال جم ــدن؛ چ »گوشــمو بری
ــر  ــه س ــی ک ــن تیغ های ــا ای ــردم. ب می ک
و صــورت رو اصــالح می کنــن، گوشــم 
رو بریــدن.« یکشــنبه شــب بــود کــه 
زباله گــردی  کار  کــودک  از  فیلمــی 
منتشــر شــد کــه دربــاره بریده شــدن 
روایــت  می کــرد.  صحبــت  گوشــش 
ــردن  ــغول جمع ک ــه مش ــی ک ــخ کودک تل
بــوده  زباله هــا  و جداکــردن ضایعــات 
و یکــی از مامــوران پیمانــکاران تحــت 
بــا  ســه  منطقــه  شــهرداری  قــرارداد 
می بــرد.  را  گوشــش  اصــالح  تیــغ 
فیلــم  در  خبرآنالیــن  گــزارش  بــه 
قســمتی از گوشــش باندپیچــی شــده 
اســت.  بخیــه کــرده  می گویــد کــه  و 
انــواع  معــرض  در  کــودکان کاری کــه 

از  هــر  و  می گیرنــد  قــرار  خشــونت ها 
ــند  ــته باش ــانس داش ــر ش ــی اگ چندگاه
و دیــده شــوند، رســانه ای می شــود و 
ــه  ــووار ب ــه، دومین ــدون نتیج ــاال ب احتم
ــن  ــد.در همی ــری می رس ــودک کار دیگ ک
میــان الهــام فخــاری، رییــس کمیتــه 
از  تهــران  شــهر  شــورای  اجتماعــی 
پیگیــری موضــوع بریده شــدن گــوش 
اســت.  داده  خبــر  زباله گــرد  کــودک 
فیلمــی  انتشــار  بــه  واکنــش  در  او 
یــک  گــوش  بریده شــدن  بــر  مبنــی 
شــده  مدعــی  زباله گــرد کــه  کــودک 
افــرادی بــا پوشــش و لبــاس مامــور 
شــهرداری بــا تیــغ اصــالح گــوش او 
را بریده انــد، بــه ایســنا گفتــه اســت: 
ــت  ــه ســه صحب ــا شــهردار منطق ــن ب »م
کــردم و قــرار شــد کــه پیگیری هــای 
الزم را در مــورد صحــت و ســقم ایــن 
ادعــا انجــام دهــد.« او بــا بیــان این کــه 
موضــوع ایــن اســت کــه بایــد اصــل 
ماجــرا حــل شــود، گفتــه اســت: »در 
ــران  ــهر ته ــورای ش ــی ش ــه  اجتماع کمیت

ــای  ــه مولفه ه ــتیم ک ــال آن هس ــه دنب ب
ــرد  ــرل عملک ــورد کنت ــری را در م دقیق ت
باشــیم.«  داشــته  زبالــه  پیمانــکاران 
رییــس کمیتــه اجتماعــی شــورای شــهر 
تهــران بــا بیــان این کــه بعضــا دیــده 
ــود  ــف خ ــکاران وظای ــه پیمان ــود ک می ش
ســه  و  دو  درجــه  پیمانــکاران  بــه  را 
اتبــاع  از  حتــی  و  می کننــد  واگــذار 
گفتــه  می شــود،  بهره کشــی  بیگانــه 
را  نظارتی مــان  مــدل  »بایــد  اســت: 
مهــم  ایــن  قطعــا  و  کنیــم  موثرتــر 
ــت  ــن، عدال ــری می شــود.« همچنی پیگی
امیــرزاده، معــاون خدمــات شــهری و 
ــالم  ــا اع ــه ب ــه س ــت منطق ــط زیس محی
ــون هیــچ شــکایتی از ســوی  اینکــه تاکن
خصــوص  ایــن  در  افــرادی  یــا  فــرد 
شــهروندان  از  اســت،  نشــده  مطــرح 
درخواســت کــرد بــه نیروهــای شــهرداری 
ــد  ــک کنن ــودک کم ــن ک ــن ای ــرای یافت ب
ــا  ــود و ب ــن ش ــوع روش ــاد موض ــا ابع ت
ــورد  ــر برخ ــالوه ب ــی ع ــان احتمال متخلف
اداری برخــورد قضایــی صــورت گیــرد.

گوش کودک کار را بریدند
رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران: شهرداری قول پیگیری داده است
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حسین مرعشی:

دولت 25 میلیون رای را سوزاند

حسین مرعشی می گوید مشکالت امروز کشور نتیجه حضور افراد بی انگیزه در دولت است

ــر  ــی ب ــی مبن ــه خبرهای ــی ک در روزهای
اختــالف بیــن دو حــزب اصلــی حامــی 
می شــود،  منتشــر  روحانــی  دولــت 
حســین مرعشــی از اعضــای ارشــد 
ــد  ــازندگی می گوی ــزاران س ــزب کارگ ح
دولــت  در  اصلــی  تصمیم گیــران 
دوازدهــم در عــرض یــک ســال 25 

میلیــون رای را ســوزاندند.
بــه  او  اشــاره  می رســد  نظــر  بــه 
محمــود واعظــی، رییــس دفتــر رییــس 
ــر نوبخــت، رییــس  ــور و محمدباق جمه
ســازمان برنامــه و بودجــه اســت. ایــن 
ــی  ــاون سیاس ــب مع ــه ترتی ــر ب دو نف
و دبیــرکل حــزب اعتــدال و توســعه 
ــوی  ــدر معن ــی را پ ــه حســن روحان )ک
ــت  ــه در دول ــتند ک ــد( هس آن می دانن
تصمیم گیرنــدگان  بــه  روحانــی  دوم 
اصلــی تبدیــل شــدند. در عــوض نقــش 
ــات  ــه در انتخاب ــری ک ــحاق جهانگی اس
ریاســت جمهــوری 96 بــه عنــوان نامــزد 
روحانــی  از  حمایــت  در  و  پوششــی 
ــد.  ــر ش ــود، کمرنگ ت ــده ب ــدا ش کاندی
ــا  ــه ایلن ــوص ب ــن خص ــی در ای مرعش
گفتــه کــه »انتخابــات 96 از جهــت 
کاندیداتــوری جهانگیــری ضربــه بزرگی 
بــه اصالحــات بــود. بــه هرحــال حضــور 
ــی را  ــات ضررهای ــری در انتخاب جهانگی
متوجــه خــود جهانگیــری و جریــان 
او  کاندیداتــوری  کــرد.  اصالحــات 

تصمیــم روحانــی بــود و همــگان شــاهد 
بودیــم کــه بــه نفــع او هــم تمــام شــد 
امــا برداشــت مــن ایــن اســت کــه تیــم 
حلقــه یــک روحانــی از کاندیــدا شــدن 
جهانگیــری در انتخابــات رنجیدنــد و 
دولــت،  شــکل گیری  در  دوم  دوره  در 
رانــده  بــه کنــار  جهانگیــری کامــال 
شــد.« او البتــه تبعــات ایــن تصمیــم را 
مســتقیم بــه شــخص رییــس جمهــور 
ــه  ــرده ک ــه ک ــته و اضاف ــوط دانس مرب
ــا نقــش مســتقیم  ــاون اول اصالت »مع
و قانونــی برعهــده نــدارد جــز اختیــارات 
و تصمیماتــی کــه رییس جمهــور بــه 
ــی  ــا روحان ــن ت ــد، بنابرای ــول کن او مح
ــد نقــش  ــری نمی توان ــد جهانگی نخواه
کارســازی در دولــت ایفــا کنــد. روحانــی 
هــم در شــکل گیری دوره دوم دولــت 
و یکســال اخیــر اداره کشــور عالقه منــد 
را  نقــش کمتــری  جهانگیــری  بــود 
ــری  ــد. جهانگی ــته باش ــت داش در دول
ــام  ــده انج ــول ش ــه او مح ــا کار ب هرج
ــه هرحــال دوســتان  داده اســت، امــا ب
در  کــه  می کردنــد  تجربــه  بایــد 
عــرض یک ســال 25 میلیــون رای را 

ــوزانند.« بس
ــن  ــزاران همچنی ســخنگوی حــزب کارگ
از  ســوال  جلســه  بــه  اشــاره  بــا 
ــی در مجلــس تاکیــد کــرده کــه  روحان
ــس را  ــام رای مجل ــد پی ــی بای »روحان
بگیــرد، مجلــس پیــام مــردم را رســاند. 
ــی رای  ــه روحان ــن ب مــردم بیــش از ای
ــا  ــال ب ــی کام ــن رای منف ــد. ای نمی دادن

رای مــردم و گالیه هــای آن هــا از دولــت 
همــراه بــود. روحانــی بایــد بــا افــرادی 
بــا انگیــزه و دولتــی کارآمــد بــه صحنــه 
بیایــد تــا بتوانــد مســائل کشــور را حــل 
سه شــنبه  جمهــور  رییــس  کنــد.« 
ــه پنــج ســوال  ــرای پاســخ ب گذشــته ب
مجلــس  در  نماینــدگان  اقتصــادی 
حاضــر شــد کــه بــه جــز در پاســخ 
اســتمرار  خصــوص  در  ســوالی  بــه 
تحریم هــای بانکــی، در دیگــر مــوارد از 
قبیــل بیــکاری، قاچــاق و نوســان بــازار 

ــد. ــع کن ــدگان را قان ــت نماین نتوانس

حضور افراد بی انگیزه در دولت
مرعشــی معتقــد اســت انتقــادات مردم 
از روحانــی امــروز بیشــتر معیشــتی 
اســت تــا سیاســی. مشــکالتی کــه بــه 
ــای  ــه او ناشــی از حضــور »چهره ه گفت
ــت.  ــت اس ــزه« در دول ــل و بی انگی فش
معــاون رییــس دولــت اصالحــات گفته 
»قیمت هــا بــه شــدت افزایــش یافتــه، 
ــود را  ــارج خ ــد مخ ــه بای ــردم چگون م
ــور را  ــد کش ــت بای ــد؟ دول ــن کنن تامی

جدی تــر اداره کنــد.«
مرعشــی یکــی از مــواردی را کــه دولــت 
در آن منفعــل عمــل کــرده، تدویــن 
بــرای  مشــخص  برنامــه ای  نکــردن 
ــکا از  ــروج آمری ــرات خ ــا اث ــه ب مقابل
برجــام دانســته و اضافــه کــرده کــه 
»خیلــی روشــن ایــن ســوال را مطــرح 
مســووالن  و  دولــت  چــرا  می کنــم 
از خــروج  عالــی رتبــه نظــام قبــل 
ــوه  ــوص نح ــام در خص ــکا از برج آمری

تصمیــم  چالــش  ایــن  بــا  تعامــل 
کــه  مــا  چــرا  نگرفتنــد؟  روشــن 
نمی خواســتیم از برجــام خــارج شــویم 
ایــن قــدر هزینــه دادیــم و بــرای اروپــا 
ــه  ــه داده ک ــتیم؟« او ادام ــرط گذاش ش
ــه  ــه ب ــن هم ــت ای ــی داش ــه دلیل »چ
ــه  ــم ک ــوک وارد کنی ــور ش ــاد کش اقتص
حتــی قبــل از شــروع تحریم هــا اثــرات 
آن را بــر اقتصــاد ببیینیــم و ارزش پــول 
ــان  ــود؟ آقای ــوم ش ــک س ــا ی ــی م مل
بایــد ایــن مســائل را پاســخ دهنــد 
کشــورداری کــه ایــن چنیــن نیســت و 
هماهنگــی و وحــدت می خواهــد. در 
شــورای عالــی امنیــت ملــی مطلقــا در 
ــروج  ــه خ ــبت ب ــل نس ــوص تعام خص
آمریــکا بحــث نشــده و گزارشــی بــرای  
رهبــری نرفتــه و نظــر ایشــان پرســیده 

ــت.« ــده اس نش

آتش به جان اقتصاد ایران
نــرخ دالر از مــرز 12 هــزار تومــان عبــور 
ــای  ــه در هفته ه ــم ک ــکه ه ــرده. س ک
گذشــته بــه کانــال زیــر چهــار میلیــون 
تومــان رســیده بــود، از چهــار میلیــون 
و 500 هــزار تومــان هــم رد شــده. 
ــران  ــار ای ــز آم ــزارش مرک ــاس گ براس
ــی  ــچ جنس ــال هی ــاه امس در مردادم
ــر  ــه تی ــا نســبت ب ــروه خوراکی ه در گ
کاهــش قیمــت نداشــته. وضعیــت 
بــازار خــودرو و لــوازم خانگــی هــم 
چنــان آشــفته اســت کــه کار بــه ورود 
ایــن  مرعشــی  کشــیده.  مجلــس 
اتفاقــات را ماننــد آتشــی دانســته کــه 
ــه  ــاده ک ــران افت ــان اقتصــاد ای ــه ج ب
ــل  ــن و گازوئی ــده ای روی آن بنزی »ع
ــد.« از نظــر ســخنگوی حــزب  می ریزن
کارگــزاران، ایــن عــده کســانی هســتند 

کــه »فکــر می کننــد شکســت دولــت، 
شکســت نظــام نیســت.« وی معتقــد 
ــته  ــال وابس ــام کام ــده نظ ــت »آین اس
بــه عملکــرد دولــت اســت و موفقیــت 

ــم جــدا نیســت.« ــن دو از ه ای

اتحاد کشور به هر قیمتی
مرعشــی کــه پیــش از ایــن گفتــه 
ــان و  ــر از اصالح طلب ــران مهم ت ــود ای ب
ــا  ــم ب ــار ه ــن ب ــان اســت، ای اصولگرای
گفتــن اینکــه »امــروز اختالفــات در 
ــت  ــرای تمامی ــی ب ــم مهلک ــور س کش
ــن  ــت ای ــران اس ــدت ای ــی و وح ارض
ــرده  ــد ک ــام« تاکی ــر از نظ ــی فرات یعن
»دولــت بایــد همــه آدم هایــی کــه 
ــه کار  ــد را ب ــت می خورن ــه درد مملک ب
بگیــرد. اینکــه افــراد را بــر مبنــای فتنــه،  
ــا جناحــی،  گریــن کارت، دوتابعیتــی ی
ــن  ــط اســت. ای ــم، غل دســته بندی کنی
تقســیم بندی ها بایــد کنــار گذاشــته 
و  پاک تریــن  کارآمدتریــن  و  شــود 
پرنشــاط ترین افــراد جمــع شــوند و 
بــا دولــت در تمــاس باشــند.« او البتــه 
ــه  ــادات را ب ــکان انتق در اینجــا هــم پی
ــه »ایــن  ــه و گفت ــی گرفت ســوی روحان
ســوال از رییس جمهــور وجــود دارد کــه 
ــرای جلســات  ــس ب ــوت مجل چــرا دع
مجلــس  نپذیرفتــه؟  را  خصوصــی 
مطــرح کــرده بیــش از پنــج مــاه اســت 
جلســه ای  در  خواســته  روحانــی  از 
ــی  ــا روحان ــد ام خصوصــی شــرکت کن
نپذیرفتــه اســت. چــرا ایــن اتفــاق رخ 
داده اســت؟ در چنیــن شــرایط ســختی 
چــرا بایــد ایــن فاصلــه بیــن مجلــس و 

ــد؟« ــوا باش ــوع ق ــت و در مجم دول

* اگــر روحانــی موقعیــت مجلــس دهــم را کــه 
ــا  ــت تنه ــناخت، دول ــت می ش ــق نداش ــت مطل اکثری
ــک  ــس ی ــروز مجل ــا ام ــد. ام ــس می ش ــده مجل برن

ــت. ــت اس ــم دول ــده دارد آن ه بازن
* خاتمــی درحــال حاضــر می توانســت پیــام آور صلــح 
ایــران در عرصه هــای بین المللــی و کمــک خوبــی 
ــای  ــن محدودیت ه ــم م ــه زع ــد. ب ــام باش ــرای نظ ب
او کــم نمی شــود و مــن بــه ایــن موضــوع اصــال 

ــتم. ــبین نیس خوش
* سیاســت مداران مــا بایــد بداننــد کــی وقــت رقابــت 

اســت و کــی وقــت همــکاری.
*  مســووالن رســمی و رییس جمهــور پشــت تریبــون 
ــوم  ــد مــا مشــکل و بحــران داریــم؟ خــب معل بپذیرن
را  تحریم هــا  آمریــکا  شــرایطی  چنیــن  در  اســت 

افزایــش می دهــد.

گفت وگو

دالر از مرز 12 هزار تومان رد شدپیام خبر
روز گذشته قیمت دالر سلیمانیه با 540 تومان افزایش به 12 هزار و 120 تومان و دالر 
هرات با افزایش 310 تومانی به 11 هزار و 760 تومان رسید.  دالر در سامانه سنا هم 11 
هزار و 106 تومان قیمت خورد.
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پرونده گرانی خودرو روی میز 
فراکسیون مبارزه با مفاسد

فراکســیون مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی مجلــس 
بــه پرونــده گرانــی خــودرو ورود کــرد. امیــر 
خجســته، رییــس ایــن فراکســیون در اینســتاگرام 
ــی  ــای خودروســازان مبن ــه ادع ــا اشــاره ب خــود ب
ــر گذاشــته  ــا تاثی ــت خودروه ــش قیم ــات در افزای ــود قطع ــه کمب ــر اینک ب
ــد و  ــی خریده ان ــا دالر 3200 تومان ــات را ب ــه »آن هــا قطع اســت، نوشــت ک
ــد و  ــو کرده ان ــار دپ ــت را در انب ــادی نداش ــتری زی ــه مش ــی را ک خودروهای
اکنــون می خواهنــد بــا دالر 10 هــزار تومانــی خودروهــا را در بــازار بفروشــند 
ــد  ــن انصــاف اســت؟« وی تاکی ــا ای ــم. آی ــه نداری ــد قطع ــد می گوین و بع
کــرده کــه دســتگاه های نظارتــی، دولــت و بــه ویــژه وزارت صنعــت و 
معــدن متولــی نظــارت بــر عملکــرد خــودرو ســازان و بــازار خــودرو هســتند 
و همیــن مــورد یکــی از مــوارد اســتیضاح شــریعتمداری در مجلــس اســت. 
ــه  ــش بی روی ــژه در بحــث افزای ــه وی ــدن ب ــت و مع ــر صنع اســتیضاح وزی

قیمــت خــودرو ایــن هفتــه در مجلــس بررســی خواهــد شــد.

واکنش فرزند جهانگیری به 
»فرزندت کجاست«

ــراری  ــک ِف ــی از ی ــازی فیلم ــرا در فضــای مج اخی
طالیــی و سرنشــینان آن منتشــر و ادعــا شــده 
اســت: »ایــن بزرگــوار پســر جهانگیــری عزیــزه کــه 
در اســپانیا بــا ماشــین فــراری طالئیــش داره بــا پول 
ملــت بیچــاره فخــر میفروشــه فرزنــدت کجاســت آقــای جهانگیری؟البــد میگه 
بیــکار و االف.« بــه گــزارش ایســنا،  پســر اســحاق جهانگیــری نیــز در واکنــش 
بــه انتشــار ایــن فیلــم در اینســتاگرام خــود نوشــته اســت: »من محمدحســین 
جهانگیــری فرزنــد دکتــر اســحاق جهانگیــری دانــش آموخته دکتــری مدیریت 
ــرادر  ــتم. ب ــربازی هس ــت س ــام خدم ــغول انج ــون مش ــن، اکن ــره تامی زنجی
ــتان اســت. دو  ــوم دبیرس ــال س ــوز س ــش آم ــد حســام دان ــرم محم کوچکت
خواهــرم هــم هــر دو ازدواج کرده انــد و ســاکن تهران انــد. همــه این هــا را بــرای 
ایــن نوشــتم کــه بگویــم هیــچ یــک از ما، نــه در اســپانیا هســتیم و نــه در هیچ 
کشــوری غیــر از ایــران، و نــه آنگونــه کــه »اخبــار جعلــی« بــه خانــواده مــا هــم 

رســید،  نــه »ِفــراری« داریــم، نــه از ایــران عزیــز »َفــراری« هســتیم.«

افزایشــی  رونــد 
قیمــت ســکه در روز 
گذشــته هــم ادامــه 

کــرد. پیــدا 
پــس از آنکــه روز یکشــنبه قیمــت هــر قطعــه 
ــی  ــزار تومان ــد 237 ه ــا رش ــی ب ــکه امام س
نســبت بــه روز شــنبه بــه چهــار میلیــون و 450 
هــزار تومــان رســید، در ســاعت 14 دیــروز رقــم 
چهــار میلیــون و 530 هــزار تومــان بــرای ســکه 
ثبــت شــد. ایــن در حالــی بــود کــه ســاعت 12 
دیــروز قیمــت ســکه بــه چهــار میلیــون و 610 

هــزار تومــان هــم رســیده بــود.
قیمــت هــر ســکه بهــار آزادی هــم روز گذشــته 
بــا 200 هــزار تومــان افزایــش نســبت بــه 
یکشــنبه، بــه چهــار میلیــون و 56 هــزار تومــان 

رســید. نیــم ســکه دو میلیــون و 164 هــزار و 
ربــع ســکه یــک میلیــون و 93 هــزار تومــان در 

بــازار تهــران قیمــت خــورد.
در همیــن حــال روابــط عمومــی بانــک مرکزی 
پیــش  ســکه های  مجمــوع  اعــالم کــرده 
فــروش شــده شــش ماهــه دو میلیــون و 600 
ــید دو  ــد سررس ــه موع ــت ک ــه اس ــزار قطع ه
میلیــون و 200 هــزار قطعــه از ایــن ســکه ها در 
ــان قــرار دارد. پیش بینــی  مهــر و نیمــه اول آب
ــازار،  ــه ب ــکه ب ــدار س ــن مق ــود ورود ای می ش
ــال داشــته باشــد. ــه دنب تعدیــل  قیمــت را ب

ــت  ــش قیم ــا افزای ــته ب ــم روز گذش ــال ه ط
حــدود 9 هــزار تومانــی روبــرو شــد و هــر گــرم 
طــالی  1۸ عیــار بــه 339 هــزار و ۸00 تومــان 

رســید.

پرواز سکه ادامه دارد
در انتظار تعدیل قیمت با تحویل سکه های پیش فروش

طالسوژهمجلس

ابتکار: 
قوه قضاییه بررسی الیحه 

تامین امنیت زنان را 
تسریع کند

دولــت و مجلــس همچنــان در انتظار بررســی 
ــه  ــان در قوه قضایی ــت زن ــن امنی الیحــه تامی

. هستند
معصومــه ابتــکار، معــاون رییــس جمهــور در 
ــی  ــته توییت ــواده روز گذش ــان و خان ــور زن ام
ــود،  ــرده ب ــر ک ــال منتش ــر امس ــه 24 تی را ک
بازنشــر کــرد. او در ایــن توییــت نوشــته 
کــه »براســاس ســالنمای آســیب هــای 
ــاله  ــا 49س ــان 19 ت ــد زن ــی 27درص اجتماع
اخیــر مــورد خشــونت همســر  در ســال 
ــی  ــکی قانون ــزارش پزش ــه و در گ ــرار گرفت ق
ــان  90درصــد خشــونت های خانگــی علیــه زن
ــی رود در  ــار م ــه انتظ ــوه قضایی ــت. از ق اس
ارســال #الیحه_تامین_امنیت_زنــان در برابــر 
خشــونت تســریع کــرده و درخواســت های 

ــد.« ــخ ده ــت را پاس ــن معاون ــرر ای مک
الیحــه تامیــن امنیت زنــان  در دولــت محمود 
احمدی نــژاد در دســتور کار قــرار گرفــت، امــا 
نهایتــا اســفندماه 95 مراحــل تدویــن الیحــه 
بــه پایــان رســید و در اردیبهشــت 96 کلیــات 
آن در هیــات دولــت تصویــب شــد. از آنجایی 
ــه قــوه  ــار حقوقــی دارد، ب کــه ایــن الیحــه ب
قضاییــه فرســتاده شــده امــا از آن زمــان 
ــه دســت مجلــس نرســیده  ــوز ب ــون هن تاکن
اســت. ایــن الیحــه در پنــج فصــل و 100 
ــی عدالتــی  ــری از ب ــه منظــور جلوگی مــاده ب
ــدی  ــم و تع ــع ظل ــی و رف ــط خانوادگ در رواب
نســبت بــه زنــان و نیــز پیش بینــی راهکارهــا 
از  جلوگیــری  و  قانونــی  ضمانت هــای  و 
افــراط و تفریــط در ایــن زمینــه و همچنیــن 
جلوگیــری از انــواع خوشــنت علیــه زنــان در 
ــاده  ــا 41 م ــود ام ــده ب ــن ش ــه تدوی جامع
آن بــه دلیــل وجــود قوانیــن مــوازی حــذف 

شــده اســت.
اواخــر اردیبهشــت امســال ابتــکار گفــت کــه از 
رییــس قــوه قضاییــه دربــاره الیحــه »تامیــن 
ــه در حــال  ــان« پرســیده و او گفت ــت زن امنی
پیگیــری وضعیــت ایــن الیحــه اســت و قــول 
داده کــه رونــد رســیدگی بــه آن تســریع شــود. 
بــا ایــن حــال چهــار مــاه پــس از ایــن اظهــار 
نظــر، همچنــان خبــری از ارســال ایــن الیحــه 
ــس نیســت.  ــه مجل ــه ب ــوی قوه قضایی از س
ــان  ــیون زن ــو فراکس ــی، عض ــه سیاوش طیب
مجلــس هــم چنــدی پیــش گفتــه بــود کــه 
ــس  ــا ریی ــتیم ب ــس خواس ــس مجل از ریی
الیحــه  ایــن  خصــوص  در  قوه قضاییــه 

ــد. ــت کن صحب

زنان

یده
گز
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یــک زمیــن شــناس بــا اشــاره بــه 
اینکــه فعالیــت کــوه آتشفشــانی دماونــد 
ــک  ــد عامــل ســیالب شــهر گزن نمی توان
ذوب  و  هــوا  باشــد، گفــت: گرمــای 
بــرف عامــل اصلــی ســیالب اســت. 
ســیدرمضان موســوی اظهــار کــرد: وقــوع 
ســیالب های اخیــر در روســتای گزانــه 
و شــهر گزنــک در بخــش الریجــان 
ــه  ــی اســت ک ــده طبیع ــک پدی ــل، ی آم
اتفــاق  تابســتان  فصــل  در  هرســاله 
ــرای  ــی ب ــل کاف ــن دلی ــد بنابرای می افت
فعالیــت آتــش فشــان دماوند محســوب 

نمی شــود. وی تصریــح کــرد: دماونــد 
یــک قلــه آتشفشــانی اســت کــه بیــش 
از 2 میلیــون ســال قدمــت دارد و ١٠ هــا 
بــار در طــول تاریــخ فــوران داشــته و هــر 
بــار رفتــار خاصــی از خــود بــروز داده 
ــی  ــل کاف ــواهد دلی ــن ش ــا ای ــت ام اس
بــرای احتمــال وقوع آتشفشــان نیســت. 
ایــن زمیــن شــناس بــا بیــان اینکه شــهر 
ــیله  ــه وس ــه ب ــتای گزان ــک و روس گزن
انباشــته شــدن رســوبات ســیالب از قلــه 
دماونــد در طــی ســال هــای طوالنــی 
شــکل گرفتــه اســت، ادامــه داد: چنیــن 

ــخ  ــف تاری ــای مختل ــی در دهه ه حوادث
ــی  ــد ناش ــت و نمی توان ــده اس ــرار ش تک
ــان  ــت آتشفش ــروع فعالی ــرارت ش از ح
باشــد. آنطــور کــه ایســنا می نویســد 
امســال  خاطرنشــان کــرد:  موســوی 
ــار  ــی را در در فصــل به ــرف خوب ــارش ب ب
ــل  ــه دلی ــا ب ــرف ه ــن ب ــه ای داشــتیم ک
گرمــای فصــل تابســتان، ذوب و موجــب 
ــروه  ــت. مدیرگ ــده اس ــیالب ش ــروز س ب
مهندســی آبخیزداری دانشــگاه کشاورزی 
در پایــان گفــت: وقــوع چنین ســیالبی در 
ــف  ــای مختل ــن حــد، در ادوار و دهه ه ای
نیــز بــوده و پدیــده جدیــد و نگــران 
ــه  ــر تاثیــر گرمــای قل ــی ب ــده ای مبن کنن

ــت. ــان نیس ــوع آتشفش ــد و وق دماون

کارشــناس دفتــر تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه تــا ســال 2030، تقاضــا بــرای 
ــال  ــد، و از س ــش می یاب ــد افزای ــا 50 درص ــا ت آب در دنی
1970، ۸0 درصــد تنــوع زیســتی آب هــای شــیرین از بیــن 
ــح داد و  ــی آب توضی ــه جهان ــورد هفت ــت، در م ــه اس رفت
ــا و  ــور م ــود مشــکل آب در کش ــه وج ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــی،  ــتم های آب ــت از اکوسیس ــترده در حفاظ ــرادات گس ای
می توانیــم از طریــق همــکاری بــا برنامــه آب اتحادیــه 
جهانــی حفاظــت از طبیعــت و منابــع طبیعــی )IUCN(، آب 
را در حــوزه بین الملــل دنبــال و از تجربه هــای جهانــی بــرای 

ــم. ــتفاده کنی ــی اس ــت بوم های آب ــت زیس مدیری
اصغــر مبارکــی، بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال 1991 هــر ســاله 
ــا  ــی آب« ب ــه جهان ــا 31 آگوســت، »هفت ــخ 26 ت ــار ی در ت
ــی حفاظــت از طبیعــت و  ــه جهان ــت IUCN )اتحادی حمای
منابــع طبیعــی( پاس داشــته می شــود،اظهارکرد: ســاالنه در 
ــی آب، برنامه هــای مختلفــی برگــزار می شــود  هفتــه جهان
کــه مجــری اصلــی آن موسســه بین المللــی آب اســتکهلم 
ــان و  ــزارش توســط محقق ــه و گ ــه مقال ســوئد اســت. ارائ

سیاســتگذاران حــوزه آب بخشــی از برنامه هــای اجــرا شــده 
هــر ســاله در هفتــه جهانــی آب اســت.

ایــن کارشــناس معاونــت محیــط زیســت طبیعــی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت کــه عضــو گروه هــای تخصصــی 
IUCN نیــز اســت، ادامــه داد: بــه دلیــل اهمیــت آب 
بــرای همــه کشــورها، IUCN، برنامــه مجزایــی بــه منظــور 
پیگیــری ایــن موضــوع طراحــی کــرده اســت و عــالوه بــر 
تولیــد و انتشــار مقاله هــای علمــی متعــددی در مــورد آب، 
ــرای حــل بحــران آب در مناطــق  برنامه هــای مشــخصی ب
مختلــف دنیــا دارد. مبارکــی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــعار 
ــر  ــت: ه ــی آب گف ــه جهان ــرای هفت ــته ب ــال های گذش س
ســاله بــا توجــه بــه دغدغه هــای جهانــی مربــوط بــه حــوزه 
آب شــعارهایی انتخــاب می شــود تــا تالشــی جهانــی در آن 
زمینــه صــورت گیــرد. بــرای مثــال در ســال 2017 شــعار » 
آب، فاضــالب ، کاهــش و اســتفاده مجدد از آب« و در ســال 
ــا  ــد. وی ب ــاب ش ــعه« انتخ ــرای توس ــعار »آب ب 2016 ش
بیــان اینکــه شــعار امســال هفته جهانــی آب، »آب، زیســت 
بوم هــا و توســعه جوامــع انســانی« اســت،  تصریــح کــرد: 
ــن  ــه رک ــانی س ــع انس ــعه جوام ــت بوم ها و توس آب، زیس
ــن  ــری را تضمی ــای دیگ ــی بق ــتند و یک ــدنی هس جدانش
می کنــد. واضــح اســت کــه بــدون آب، زیســت بوم ها 
دچــار افــت و بــه تبــع آن فعالیت هــای توســعه ای تعطیــل 

می شــوند. ضمــن اینکــه اگــر زیســت بوم ســالمی نداشــته 
باشــیم، خطــرات شــدیدی توســعه جوامــع انســانی و حتی 
بقــای جوامــع انســانی را تهدیــد می کنــد. بــرای مثــال اگــر 
تــاالب، جنــگل و مراتــع در وضعیت مناســبی نباشــد، آب به 
لحــاظ کیفیــت و کمیــت دچــار افت می شــود و آســیب های 
ــای طبیعــی دامــن انســان  ــه شــکل بالی ــن وضعیــت ب ای
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــناس س ــن کارش ــرد. ای را می گی
ــی  ــای طبیع ــد بالی ــه 90 درص ــر اینک ــد ب ــا تاکی زیســت ب
مربــوط بــه آب اســت، گفــت: جنگل هــای مانگــرو در 
ــه  ــم ب ــا ه ــداری و تاالب ه ــواحل نگه ــواج از س ــل ام مقاب
ــده  ــیالب ها و بهبوددهن ــدت س ــش ش ــل کاه ــوان عام عن
کیفیــت آب و حتــی هــوا نقش آفرینــی  می کننــد بنابرایــن 
بــرای بقــا و توســعه جوامــع انســانی، الجــرم بایــد ســالمت 
طبیعــت و نظــم عملکــرد آن را تضمیــن کنیــم. به طــور قطــع 
چنیــن رونــدی ســود قابــل مالحظــه ای را نصیــب انســان 

خواهــد کــرد.

دماوند بیش فعال شده؟

تخصیص بودجه  

یورو برای جایگزینی 

خودروهای سنگین

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت از تخصیـص یـک میلیـارد و 400 میلیون 
یـورو تاکنـون بـرای 35 هزار دسـتگاه خودرو مشـمول طرح جایگزینی و نوسـازی 
نـاوگان حمـل و نقـل تجاری خبر داد. به گـزارش ایرنا، طرح جایگزینی و نوسـازی 
نـاوگان حمـل و نقـل تجاری بهمن پارسـال بـا حضور رییس جمهـوری کلید خورد.
قـرار اسـت ایـن طـرح بـا تامیـن مالی صنـدوق توسـعه ملـی و مدیریـت اجرایی 
سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایع ایران )ایدرو( عملیاتی می شـود و 202 هزار 
و 500 دسـتگاه انواع اتوبوس، کامیون، کشـنده، کامیونت و مینی بوس فرسـوده در 
سـه سـال اسـقاط و با جایگزینی تولیدات اسـتاندارد داخلی نوسازی شـود.اجرای 
ایـن طرح عالوه بر توسـعه و نوسـازی ناوگان حمل و نقـل عمومی، موجب کاهش 
چشـمگیر مصـرف سـوخت و کمـک بـه رفـع بخـش مهمـی از معضـالت زیسـت 
محیطی شـده و رونق بخش تولید و صنعت کشـور و ایجاد اشـتغال مولد را در پی 
دارد. رییـس هیـات عامل صندوق توسـعه ملی در نشسـت مشـترک امـروز اعالم 
کـرد: بایـد مالحظـات نظـام بانکی مـورد توجه قرار گیـرد تا برنامه هـا طبق ضوابط 
و مقـررات پیـش رود.»مرتضـی شـهیدزاده« افـزود: باید از سـوی خودروسـازها و 
دولـت تضمیـن های الزم تا مرحلـه ورود قطعات منفصل »سـی.کی.دی«، تبدیل 
قطعات به کامیون و تحویل آن به مشـتری نهایی اخذ شـود.به گفته وی، کار فراتر 
و سـریع تـر از حالـت عادی پیش رفته اسـت.مدیران بانک هـای عامل نیز ناتوانی 
خودروسـازان در تامین ضمانت و وثیقه الزم را از مشـکالت این طرح عنوان کردند 
و مقـرر شـد ایـن امـکان بـه خودروسـازها داده شـود کـه وثایق خـود را بـه صورت 
پارشـیال )چندبخشـی( تامین کنند.آنگونه که اردیبهشت ماه امسـال وزیر صنعت، 
معـدن و تجـارت اعـالم کرد، تا پایان سـال برای جایگزینی 60هزار دسـتگاه خودرو 

فرسـوده ناوگان حمل و نقل سـنگین کشـور برنامه ریزی شـده اسـت.

کارشناس تنوع زیستی محیط زیست مطرح کرد

ضرورت ورود به برنامه های 
بین المللی آب

کارشـناس معاونـت محیط زیسـت طبیعی 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، در صورت 
ایـن  مراتـع، کارکـرد  و  رفتـن جنگل هـا  بیـن  از 
اکوسیسـتم ها در جلوگیری از سـیالب های شـدید 
از بیـن مـی رود و منجـر به وارد شـدن خسـارت ها 
و آسـیب های جـدی به جوامع انسـانی می شـود. 
به همیـن علت سـازمان ملـل و IUCN  )اتحادیه 
جهانـی حفاظـت از طبیعـت و منابـع طبیعـی( بر 
ارائـه راهکارهـای مبتنی بر نظام طبیعـی به منظور 
حل مشـکالت محیـط زیسـتی تاکید بسـیار دارد. 

ــی  ــع طبیع ــات کشــاورزی و مناب ــز تحقیق ــاون پژوهشــی مرک مع
لرســتان از موفقیت آمیــز بــودن پــروژه خــاک ورزی حفاظتــی 
ــی از  ــرد: یک ــار ک ــین پور اظه ــب حس ــر داد. طهماس ــتان خب در اس
پروژه هایــی کــه توســط پــروژه ایــکاردا و مرکــز تحقیقــات کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی عملیاتــی می شــود طــرح ارزیابــی ارقام کشــاورزی 
ــا  ــه ب ــروژه در ســه زمین حفاظتــی اســت. وی اضافــه کــرد: ایــن پ
تیمارهــای مختلــف ســنتی، خــاک ورزی کــم و بــدون خــاک ورزی 
پیگیــری شد.حســین پور بیــان کــرد: طــی بررســی هایی کــه 
انجــام شــد نتایــج خوبــی بــه دســت آمــده اســت.معاون پژوهشــی 

مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعــی لرســتان ادامــه داد: 
ــش  ــث کاه ــه باع ــی ک ــوان روش ــه عن ــی ب ــاک ورزی حفاظت خ
ــود. وی  ــره آب در آن می ش ــه ذخی ــک ب ــاک و کم ــایش خ فرس
خاطرنشــان کــرد: ایــن شــیوه کشــاورزی در مناطــق نیمــه خشــک 
بــا مدیریــت صحیــح بقایــا جهت حصــول عملکــرد پایــدار از اهمیت 
ــاک ورزی  ــا خ ــا ب ــن روش ه ــوردار اســت. مقایســه ای ــی برخ باالی
مرســوم در چندیــن محصــول از نظــر عملکرد و ســایر صفــات زراعی 
و نهایتــًا انتخــاب و توصیــه مناســب ترین روش خــاک ورزی بــرای 

کاشــت محصــول از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

در  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس 
اجرایــی  دســتگاه های  تمامــی  بــه  بخشــنامه ای 
ــزر  ــای خ ــی دری ــای محیط ــت آب ه ــتاندارد کیفی اس
ابــالغ کــرد. در ابــالغ عیســی کالنتــری بــه تمامــی 
قانــون   5 مــاده  مشــمول  اجرایــی  دســتگاه های 
دســتگاه های  و  خدمــات کشــوری،نهادها  مدیریــت 
و  حقیقــی  اشــخاص  امنیتــی،  انتظامــی،  نظامــی، 
ــاده  ــره 3 م ــتناد تبص ــه اس ــت: ب ــده اس ــی آم حقوق
5 قانــون حفاظــت از دریاهــا و رودخانه هــای قابــل 

نفتــی،  مــواد  بــه  آلودگــی  مقابــل  در  کشــتیرانی 
ــزر  ــای خ ــی دری ــای محیط ــت آب ه ــتاندارد کیفی اس
اســتانداردهای  رعایــت  شــد.  اعــالم  اجــرا  بــرای 
ــها، کشــتی ها  ــام نفتکش ــرداران تم ــرای بهره ب ــی ب ابالغ
ــت و  ــی اس ــوق الزام ــون ف ــمول قان ــناورهای مش و ش
ــورد  ــا و دســتگاه های مخاطــب، حســب م ــه نهاده هم
و وظیفــه قانونــی مکلــف بــه اعمــال مقــررات هســتند 
ــی  ــالح قضائ ــات ذی ص ــه مقام ــف ب ــورت تخل و در ص

می شــوند. معرفــی 

استاندارد کیفیت آب های محیطی دریای خزر ابالغ شدخاک ورزی حفاظتی روشی برای کشاورزی پایدار

پیام زیست فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست خراسان رضوی گفت: پرورش عقرب نیاز به 
مجوز دارد با این حال مجوزی برای پرورش عقرب در مناطق مسکونی روستایی و 

شهری صادر نمی شود.

خبرخبر

شکار و صید در استان 
مازندران ممنوع است

مدیــرکل محیط زیســت مازنــدران 
گفــت: تــا اعــالم نظــر نهایــی 
ســازمان دامپزشــکی کشــور شــکار 
و صیــد در اســتان مازنــدران ممنــوع اســت. ابراهیمــی ، بــا بیان 
اینکــه تعــدادی از پیش قــراوالن پرنــدگان مهاجــر وارد مازندران 
شــدند، گفــت: از آغاز امســال تاکنــون پروانه شــکار و صید صادر 
نشــده اســت و منتظــر اعــالم نظــر ســازمان دامپزشــکی کشــور 
هســتیم. وی بــه شــیوع بیمــاری آنفلونــزای فوق حــاد پرندگان 
در ســال گذشــته در بســیاری از نقــاط کشــور از جملــه مازنــدران 
اشــاره کــرد و افــزود: اگــر چنانچــه بحــث فــوق حــاد پرنــدگان 
ــد. ــد ش ــادر خواه ــکار ص ــه ش ــاالً پروان ــد احتم ــرح نباش مط

پاکسازی جنگل مجازات 
محیط زیستی

آلـوده کننـده محیـط زیسـت  دو 
جنـگل  پاکسـازی  بـه  تالـش  در 
روسـتای شـیالن ایـن شهرسـتان 

شـدند. محکـوم 
رییـس اداره حفاظت محیط زیسـت تالش گفـت : 2 مرد 35 و 
36 سـاله اهـل تالش که فاضالب های خانگـی را با 2 خودروی 
لجـن کـش در جنـگل روسـتای شـیالن این شهرسـتان تخلیه 
کـرده بودنـد به پاکسـازی فاضالب این منطقـه جنگلی محکوم 
شـدند. شـادکام افـزود : قاضـی شـعبه 103 دادگسـتری تالش 
حکـم داد ایـن 2 متخلـف به جـای 6 ماه حبس بایـد فاضالب 

ریختـه شـده در 5 هـزار مترمربع جنـگل را جمع کنند.

آگهی مفقـود شده

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

ســند خــودروی وانــت دوکابین نیســان به 
شــماره KA24879200Y و شاسی 208538 

مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.
شناسه239394
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این صفحه می خوانیم
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
برابــر رأی شــماره 139760318019002790 ـ 1397/5/13 هیــأت 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــای  ــه بالمعــارض متقاضــی آق ــات مالکان ــک تالــش تصرف ــت مل ثب
منوچهــر خــدادادی فرزنــد علــی اکبــر بشــماره شناســنامه 17 صــادره 
ــع  ــه مســاحت 24 مترمرب ــازه ب ــاب مغ ــک ب از تالــش ششــدانگ ی
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 9791 از 8 اصل ــالک فرع پ
546 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک 
ــه  ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــو مح ــی نیکج ــای قربانعل ــمی آق رس
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــخ  ــاه از تاری ــک م تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت ی
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه نماین
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/13           
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/27
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هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون 
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 

ــد ســند رســمی  ــی و اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
ـ   139760318019002718  - رأی شــماره  139760318019002719  برابــر 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــأت اول موض 1397/5/8 هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم طاهــره 
ــد حســن بشــماره شناســنامه 32742 صــادره  ــادی فرزن ــک آب ــی نی صانع
از اصفهــان و آقــای محمــد صبــور فرزنــد جــواد بــه شــماره شناســنامه 112 
صــادره از اصفهــان ششــدانگ دو بــاب خانــه و محوطــه مشــاعا بالســویه بــه 
ــع پــالک فرعــی 937 از 15 اصلــی  مســاحت ششــدانگی 1302/74 مترمرب
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 521 واقــع در قریــه هــره دشــت بخــش 
28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای میرابوالفضــل شــوقی محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/13                 

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/27
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آگهی مزایده اموال غیر منقول 
        ) اسناد رهنی(

بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه فــوق 
ــه  ــاب خان ــر دوب ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــالک  ــماره پ ــع بش ــاحت 697/60 مترمرب ــه مس ــاری ب و انب
1121 فرعــی از 2 اصلــی واقــع در لوندویــل – بخــش 32 
گیــالن کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 8448 – 
ــت و  ــور ثب ــی میرعیســی پ ــام میرعل ــر 68 اداری بن 914 دفت
صــادر شــده اســت طبــق ســند رهنــی شــماره 95/8/9-4022 
ــال در  ــغ 650010000 ری ــال مبل ــل در قب ــه 187 لوندوی دفترخان
ــخصات  ــدود و مش ــه ح ــه ک ــرار گرفت ــت ق ــک مل ــن بان ره
ــر دوم  ــول 2/85 مت ــماال بط ــد ش ــی باش ــل م آن بشــرح ذی
بوضعیــت غربــی بطــول 4/80 متــر ســوم بطــول 17 متــر هــر 
ســه جــز دیــوار و دیــوار بناســت بــه باقیمانــده پــالک 2 اصلــی 
ــارم شــرقی بطــول  ــور چه ــر عیســی پ تصرفــی اســماعیل می
3/45 متــر پنجــم بطــول 10/45 متــر هــر دو جــز اخیــر دیــوار 
ــا ملــک مجــاور مرقــوم شــرقا اول بطــول  اشــتراکی اســت ب
4/10 متــر پــی اســت بــه قســمت تعریضــی کوچــه دوم بطــول 
16 متــر ســوم بطــور منکســر بطــول 11/85 متــر هــر دو جــز 
ــه  ــر ب ــول 13/40 مت ــا بط ــی . جنوب ــه راه محل ــت ب دیواریس
ــی –  ــالک 2 اصل ــده پ ــدی باقیمان ــان احم ــز خ ــک پروی مل
غربــا بطــول 21/10 متــر بــه دیــوار ملــک پرویــز خــان احمــدی 
از پــالک 2 اصلــی باقیمانــده و طبــق نظــر کارشــناس رســمی 
بــه مبلــغ دو میلیــارد و یکصــد میلیــون ریــال ارزیابــی شــده 
و پــالک فــوق دارای یــک ســاختمان دو طبقــه روی کرســی 
ــوک و پوشــش  ــی و ســقف هــای تیرچــه بل ــا اســکلت بتن ب
ســقف ایرانیــت بــا نمــای ســنگ پــالک بــه مســاحت تقریبــی 

200 مترمربــع و طبقــه همکــف مشــتمل بــر یــک اتــاق خــواب 
نشــیمن آشــپزخانه و حمــام و ســرویس بهداشــتی و طبقــه 
اول دارای دو اتــاق خــواب و هــال و اشــپزخانه و درب و 
پنجــره هــای چوبــی و آلومینیومــی و کــف ســرامیک و بتنــی 
ــا  ــد ب ــی باش ــتقل م ــعابات مس ــا انش ــزه ب ــت گلوانی و کابین
قدمــت حــدودا 15 ســال و کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در 
تصــرف مدیــون مــی باشــد پــالک فــوق ازســاعت 9 الــی 12 
ــت اســناد و امــالک  ــورخ 97/7/8 درا داره ثب روز یکشــنبه م
آســتارا واقــع درخیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از 
ــغ دو  ــده از مبل ــد مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای طری
میلیــارد و یکصــد میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن 
ــر  ــه ذک ــی شــود الزم ب ــه م ــدا فروخت قیمــت پیشــنهادی نق
اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق گاز اعــم از 
حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصرفــی در صورتــی کــه 
مــورد مزایــده دارای آن هــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی 
و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
ــده  ــه عه ــد ب ــده باش ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع رق
ــازاد وجــوه  ــز در صــورت وجــود م ــده اســت و نی ــده مزای برن
پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــرو حــق مزایــده نقــدا 
وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی 
ــاعت  ــان س ــی درهم ــد از تعطیل ــده روز اداری بع ــردد مزای گ
ــه  ــوق ب ــالک ف ــا پ ــد شــد ضمن ــزار خواه ــرر برگ ــکان مق و م
موجــب نامــه شــماره 97/282 – 97/5/21 دارای بیمــه آتــش 

ســوزی مــی باشــد.
تاریخ انتشار: 97/6/13
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آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه 
آقــای /خانــم میثــم ســلیمی فرزنــد امیــر حســین 

ــم  ــای میث ــده آق ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــری دادخواس ــد نصی ــای احم ــان آق خواه
ــده کالســه  ــه شــماره پرون ــه ایــن شــعبه ارجــاع و ب ــه مطــرح کــه ب ــه خواســته مطالب ســلیمی ب
9609983853200875شــورای حــل اختــالف شــماره 2شهرســتان فارســان ثبــت گردیــده ووقــت 
رســیدگی مــورخ 97/7/10ســاعت 15تعیــن کــه حســب دســتور شــورا طبــق موضــوع مــاده 73قانون 
آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یک 
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گرددتــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ 
انتشــارآگهی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خود ،نســخه ثانی دادخواســت 

و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در شــورا حاضــر گــردد.
دبیر شورای حل اختالف شماره 2شهرستان فارسان –مردانی   6621

              رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای رضــا طاهــری قلعــه تکــی دارای شناســنامه شــماره 11 بــه شــرح 
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش ــه 97/254 ازای ــه کالس ــت ب دادخواس
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه شــادروان براتعلــی طاهــری 
قلعــه تکــی بــه شــماره شناســنامه 57در تاریــخ1395/3/16در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــه 1-رضــا طاهــری قلعــه  ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه حی ــه ورث زندگــی گفت
ــری  ــا طاه ــی 2-علیرض ــد متوف ــد 1344فرزن ــه ش ش 11 متول ــی ب ــد براتعل ــی فرزن تک
قلعــه تکــی فرزنــد براتعلــی بــه ش ش 35 متولــد 1347فرزنــد متوفــی  3-محمــد رفیــع 
طاهــری قلعــه تکــی فرزنــد براتعلــی بــه ش ش 867 متولــد 1342فرزنــد متوفــی  4-غفــار 
طاهــری قلعــه تکــی فرزنــد براتعلــی بــه ش ش 6 متولــد 1350فرزنــد متوفــی  5-الهــام 
طاهــری قلعــه تکــی فرزنــد براتعلــی بــه ش ش 42 متولــد 1355فرزنــد متوفــی  وال غیــر 
........ اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 

ــه دادگاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد. آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
رئیس شورای حل اختالف حوزه قضایی کیار   6624

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان البــرز 
ــرای ســاخت یــک  ــه صــدور مجــوز ب ــا اشــاره ب ب
کارخانــه آســفالت در روســتای آزادبــر گفــت: 
مکانیابــی ایــن کارخانــه در حریــم کیفی سرشــاخه 

رودخانــه کــرج قــرار داشــته اســت. حکیمــی 
ــک  ــاخت ی ــرای س ــوز ب ــدور مج ــوص ص در خص
کارخانــه آســفالت در روســتای آزادبــر که در مســیر 
ــت: مجــوز احــداث  ــرار دارد گف ــوس ق جــاده چال

ایــن کارخانــه از طــرف صنعــت معــدن صادر شــده 
ــرای آن  ــوزی ب ــه مج ــت هیچگون ــط زیس و محی
صــادر نکــرده اســت. محــل احــداث ایــن کارخانــه 
ــه کــرج قــرار  در حریــم کیفــی سرشــاخه رودخان
ــی  ــه شــورای عال ــا مصوب ــر ب ــن مغای ــه و ای گرفت
ــرج  ــه ک ــت از رودخان ــرای حفاظ ــی ب ــت مل امنی
ــرار داشــته  ــم ق ــن حری ــی در ای ــا وقت اســت و ت
باشــد مجــوزی از طــرف محیــط زیســت بــرای آن 

صــادر نخواهــد شــد.

ساخت کارخانه آسفالت 
در رودخانه کرج

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: استان در خشکسالی هیدرولوژی و اقتصادی قرار 
گرفته است. بعد از مدت ها  و پس از ١٠ سال خشکسالی پی در پی، خشکسالی 
هیدرولوژی رخ می دهد.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان البــرز 
بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز بــرای ســاخت یــک 
ــت:  ــر گف ــتای آزادب ــفالت در روس ــه آس کارخان
کیفــی  حریــم  در  کارخانــه  ایــن  مکانیابــی 
سرشــاخه رودخانــه کــرج قــرار داشــته و مغایــر 
بــا مصوبــه شــورای عالــی امنیــت ملــی در 
ــت.  ــرج اس ــه ک ــت از رودخان ــوص حفاظ خص

خبر

پیام زیست

دستور وزیر کشور برای انتقال آب 

از دریای عمان
رحمانی فضلی:  انتقال آب از دریای عمان حتما با اولویت  پیگیری شود

وعده دوباره اجرای طرح انتقال آب دریای عمان

درحالیکــه محیــط زیســت بــا هرگونــه 
مخالفــت کــرده  آب  انتقــال  طــرح 
بــدون  را  اینچنینــی  طرح هــای  و 
پیوســت زیســت محیطــی می داندکــه 
ــرده  ــوان ک ــی عن ــه تازگ ــر کشــور ب وزی
انتقــال آب از دریــای عمــان حتمــا بــا 
ــت توســط دســتگاهای مســوول  اولوی

ــود. ــی ش ــری م پیگی
ــه  ــی درجلس ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
بررســی آخریــن وضعیــت خشکســالی 
کشــور که روز دوشــنبه در وزارت کشــور 
برگــزار شــد،  ضمــن تاکیــد بــر ضرورت 
ارائــه پیشــنهادات و روش هــای نویــن 

ــود  ــت موج ــا وضعی ــه ب ــت مقابل جه
خشکســالی و مصــرف بهینــه آب در 
کشــور اظهارکــرد: موضوع آب شــرب در 
ســال 9۸ بایــد در اولویــت قــرار گیــرد. 
آب  دســتگاه های  اســتقرار  موضــوع 
ــای  ــال آب از دری ــن و انتق ــیرین ک ش
ــا جدیــت پیگیــری می شــود. عمــان ب

ــام  ــرد: انج ــان ک ــن جلســه بی او در ای
به خصــوص  فرهنگــی  اقدامــات 
فرهنگ ســازی در مصــرف بهینــه آب 
دســتگاه های  کار  دســتور  در  بایــد 
ــه  ــم ب ــا بتوانی ــرد ت ــرار بگی ــی ق متول
کمــک مــردم بــا وضعیــت خشکســالی 

ــم. ــه کنی ــود مقابل موج

مخالفت کارشناسان
مخالفــت  کــه  کســانی  از  یکــی 
سرســختانه خــود را بــا هرگونــه طــرح 

انتقــال آب بیــان کــرد محمــد فاضلــی 
مشــاور وزیــر نیــرو در امــور راهبــردی و 
توســعه پایــدار بــود . او اردیبهشــت ماه 
ــای  ــال آب از دری ــرح انتق ــال ط امس
عمــان را خیــال پردازانــه توصیــف کــرد 
ــا بایــد  ــه جــای ایــن طرحه و گفــت: ب
ــرف آب روی  ــوی مص ــالح الگ ــه اص ب
آورد کــه طبــق بنــد هشــت سیاســتهای 
از ســوی مقــام  اقتصــاد مقاومتــی 
ــه شــده اســت. ــری توصی معظــم رهب

زیســت  مدیــرکل  میرشــکار  داوود 
حفاظــت  ســازمان  دریایــی  بــوم 
گذشــته  ســال  هــم  محیط زیســت 
اجــرای  بــا  را  خــود  مخالفــت 
بیــان  حوضــه ای  بیــن  طرح هــای 
انســان  اتفــاق  هــر  و گفــت:  کــرد 
ــی  ــرات منف ــد تاثی ــی توان ــاختی م س

خــود را در اکوسیســتم هــای ســاحلی 
ــال  ــذارد ،انتق ــکی بگ ــی و خش ،دریای
از  نیــز یکــی  ای  بیــن حوضــه  آب 
ــه  ــت ک ــاخت اس ــان س ــات انس اتفاق
ــال دارد.  ــه دنب ــادی ب اثــرات منفــی زی
میرشــکار هــم معتقــد اســت بایــد 
ــال  ــای انتق ــرای طرح ه ــای اج ــه ج ب
ــت  ــی مدیری ــع آب داخل ــر مناب آب، ب

درســتی صــورت گیــرد.

هزینه های مادی 
و محیط زیستی

بهــره  ســنگین  هــای  هزینــه 
انــرژی،  تامیــن  و  برداری،نگهــداری 
ــذاری،  ــرمایه گ ــای کالن س ــه ه هزین
هزینــه هــای قیمــت تمــام شــده آب، 
ــی از  ــی ناش ــای اجتماع ــواری ه دش
عبــور خطــوط انتقــال آب بــه شــهرها و 
روســتاهای مســیر انتقــال کــه همگــی 
بــا بحــران شــدید مواجــه هســتند 
همــه دالیلــی مــی شــود تــا ایــن گونــه 

ــد.  ــه کن ــد توجی ــرح را فاق ط
بــه گفتــه میرشــکار، آب را معمــوال 
ــد  ــی کنن ــمت م ــال 3 قس ــرای انتق ب
کــه یــک قســمت آن آب شــیرین مــی 
شــود و دو قســمت دیگــر را متاســفانه 
ــاالی آن  ــه دلیــل شــوری و دمــای ب ب
ــن  ــه همی ــد ک ــا مــی کنن ــا ره ــه دری ب
مــی توانــد اثــرات منفــی در دریــا 

ــد. ــته باش داش

ــران  ــب نظ ــی از صاح ــن برخ همچنی
معتقــد هســتند کــه بــا وارد کــردن 
در  آب  انتقــال  بودجــه  و  اعتبــارات 
همــان  مصــرف،  الگــوی  اصــالح 
منابــع آب بــه دســت مــی آیــد و 
نیــازی بــه انتقــال آب نیســت امــا 
برخــی کارشناســان معتقدنــد بــا رونــد 
خشکســالی هــا و بحــث تغییــرات 
اقلیمــی، مشــروط بــه رعایــت الزامــات 
زیســت محیطــی آب از دریــای عمــان 

ــود. ــل ش ــزی منتق ــالت مرک ــه ف ب

نامه سرگشاده
جمعــی  هــم،  پیــش  چنــدی 
ــط  ــوم مرتب ــان عل ــاتید و متخصص اس
نامــه ای  در  زیســت  محیــط  بــا 
مســوولین  بــه  خطــاب  سرگشــاده 
بــه خطــرات  نســبت  نظــام  ارشــد 
انتقــال  بــزرگ  اســتمرار طرح هــای 
آب هشــدار دادنــد و ایــن طرح هــا 
اکوسیســتم های  ویرانــی  عامــل  را 
حســاس کشــور دانســتند. در بخشــی 
ــر  ــوان شــد: اصــرار ب ــه عن ــن نام از ای
انتقــال  ماننــد  پروژه هایــی  ادامــه 
ــد  ــور را تهدی ــت کش ــا امنی آب ، نه تنه
بــردن  بیــن  از  بــا  بلکــه  می کنــد 
میــراث طبیعــی و فرهنگــی بــر دامنــه 
مشــکالت تخریــب زیســت بوم، ماننــد 
فرونشســت  ریزگردهــا،  گســترش 
ــد. ــا می افزای ــراض گونه ه ــن و انق زمی
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ابتال به هپاتیت 
به دلیل آلودگی آب 

در  خوزستان
بهداشــت  مرکــز  رییــس  درحالیکــه 
ــجد  ــبکه آب مس ــی ش ــتان از آلودگ خوزس
ســلیمان و ابتــال 17 نفــر بــه هپاتیــت آ 
ــد.  ــر می ده ــوع خب ــن موض ــل ای ــه دلی ب
رییــس محیــط زیســت مســجد ســلیمان از 
ایــن موضــوع اظهــار بــی اطالعــی می کنــد.

از  خوزســتان  بهداشــت  مرکــز  رییــس 
مشــاهده 34  مــورد بیمــاری »هپاتیــت 
مسجدســلیمان  شهرســتان های  «در  آ 
ایســنا  کــه  آنطــور  داد.  خبــر  ایــذه  و 
اظهــار  شــکرهللا  ســلمان زاده  می نویســد 
ــورد  ــون 17  م ــال تاکن ــدای س ــرد: از  ابت ک
منطقــه  در  آ  هپاتیــت  بیمــاری  بــروز 
ــورد  ــلیمان و 17  م ــت مسجدس ــهرک نف ش
نیــز در شهرســتان ایــذه مشــاهده شــده 
ــت آ از  ــروس هپاتی ــت: وی ــت. وی گف اس
و  منتقــل می شــود  آلــوده  غــذای  و  آب 
ــک  ــاری در ی ــن بیم ــان ای ــه طغی ــی ک زمان
ــی  ــا آلودگ ــد، قطع ــه شــهری رخ بده منطق
آب مطــرح اســت. رییــس مرکــز بهداشــت 
ــوارد  ــروز م ــت ب خوزســتان در خصــوص عل
ایــذه،  و  مسجدســلیمان  در  آ  هپاتیــت 
تصریــح کــرد: علــت بــروز ایــن تعــداد 
مــوارد هپاتیــت آ در مسجدســلیمان آلودگی 
شــبکه آب بــوده اســت. بــروز 17 مــورد 
ــن  ــت پایی ــه عل ــز ب ــذه نی ــت آ در ای هپاتی
بــودن کیفیــت آب بــوده اســت. ســلمان زاده 
ــا بیــان اینکــه ویــروس هپاتیــت آ از آب  ب
 17 بــروز  گفــت:  اســت،  جدایی ناپذیــر 
در  مسجدســلیمان  در  آ  هپاتیــت  مــورد 
ــن  ــته در ای ــال گذش ــه س ــت ک ــی اس حال
ــاهده  ــت آ مش ــوارد هپاتی ــروز م ــه ب منطق
نشــده بــود. بــرای پیگیــری ایــن موضــوع 
بــا وحیــد شــالویی رییــس محیــط زیســت 
ــم. او در  ــاس گرفتی ــلیمان تم ــجد س مس
ــا  ــام م ــه پی ــوع ب ــن موض ــه ای ــش ب واکن
ــدارم.  ــی ن ــوع اطالع ــن موض ــت: از ای گف
ــم شــبکه آب مشــکل خاصــی  فکــر نمی کن
داشــته باشــد تنهــا بــه دلیــل قدیمــی 
ــودن ایــن شــبکه در برخــی جاهــا دچــار  ب
شکســتگی شــده اســت. تاکنــون گزارشــی 
ــا داده نشــده اســت و  ــه م ــاره ب ــن ب در ای
ــته  ــه گذش ــد وقت ــت چن ــه بهداش در جلس
نشــد.  بیــان  موضــوع  ایــن  از  چیــزی 
شــالویی اذعــان کــرد بــرای پیگیــری بهتــر 
ــه  ــت ک ــدار رف ــراغ فرمان ــد س ــوع بای موض
ــز  ــلیمان نی ــجد س ــدار مس ــی فرمان گوروئ
ــداد. ــوع ن ــن موض ــه ای ــخی ب ــچ پاس هی

درحالیکــه عــده ای بــا هرگونــه طــرح انتقــال آب مخالفــت کرده 
ــی  ــت محیط ــت زیس ــدون پیوس ــی را ب ــای اینچنین و طرح ه
می داننــد، وزیــر کشــور بــه تازگــی عنــوان کــرده اســت 
ــط  ــت توس ــا اولوی ــا ب ــان حتم ــای عم ــال آب از دری ــه انتق ک

ــود. ــری ش ــوول پیگی ــتگاهی مس دس
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی درجلســه بررســی آخریــن وضعیــت 
خشکســالی کشــور کــه روز دوشــنبه در وزارت کشــور برگــزار شــد،  
ضمــن تاکیــد بر ضــرورت ارائــه پیشــنهادات و روش هــای نوین 
جهــت مقابلــه بــا وضعیت موجــود خشکســالی و مصــرف بهینه 
آب در کشــور اظهارکــرد: موضــوع آب شــرب در ســال 98 باید در 

اولویــت قــرار گیرد. 

گزارش
پیام ما
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گفــت:  کشــور  گردشــگری  معــاون 
»همــدان همیشــه بایــد ســطح پایتخــت 
حفــظ  را  بــودن  آســیایی  کشــورهای 
ــه آن معناســت کــه کســب  کنــد. ایــن ب
آســیا  گردشــگری  پایتخــت  عنــوان 
ــدگار  ــوان مان ــک عن ــدان ی ــط هم توس

محب خدایــی  بود.«محمــد  خواهــد 
عنــوان کــرد: »کســب ایــن عنــوان بــرای 
همــدان بیانگــر آن اســت کــه از ایــن بــه 
بعــد ایــن اســتان نــه تنهــا بایــد ســطح 
تعریــف شــده را حفــظ کنــد، بلکــه بایــد 
آن را ارتقــاء دهــد. ایــن بــدان معنــا 

اســت کــه همــدان بایــد بــرای 365 روز 
ــاد  ــه ایج ــد و زمین ــف کن ــداد تعری روی
ــتان را  ــن اس ــه ای ــفر ب ــرای س ــزه ب انگی

ــد.« ــم زن رق
ــرد:  ــوان ک ــاون گردشــگری کشــور عن مع
ــه گردشــگری یــک موضــوع  »از آنجــا ک
ــای  ــزاری برنامه ه ــت در برگ ــی اس جهان
بین المللــی در ســطح مشــارکت ملــی 
نقــش  بین المللــی  ســطح  در  حتــی 
کنفرانــس  دارد.  تأثیرگــذاری  بســیار 
ــطح  ــد س ــدان 201۸ بای ــی هم بین الملل
گونــه ای  بــه  را  اســتان  گردشــگری 

توســعه  زمینه هــای  دهــد کــه  ارتقــا 
ــور  ــد و مح ــاد کن ــوارد را ایج ــه م در هم
همــه  در  بایــد  اســتان  برنامه ریــزی 
گردشــگری  اســاس  بــر  بخش هــا 
مــدون شــود تــا بتوانــد همــه محصــوالت 

ــرد.« ــر گی ــوزه را در ب ــن ح ای
ــس  ــزاری کنفران ــطح برگ ــاره س وی درب
بین المللــی همــدان 201۸ اظهــار داشــت: 
»ســطح ایــن رویــداد مطلــوب و خــوب 
ــی  ــره قبول ــت نم ــدان توانس ــود و هم ب
ــاص  ــود اختص ــه خ ــرا ب ــاظ اج را از لح

ــد.« ده

پــس از پیــش بینــی هایــی در خصــوص تــرک ایرالین هــای 
ــی  ــه  هواپیمای ــیده ک ــر رس ــون  خب ــران اکن ــی از ای خارج
بریتیــش ایرویــز و پــس از آن دو ایرالیــن ک. ال. ام و 
ایرفرانــس رســما اعــالم کردنــد در تاریخــی مشــخص بــازار 

ــرد. ــد ک ــرک خواهن ــران را ت ای
ایــن پیــش بینــی درحالــی داده شــده کــه ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــا توجــه بــه ارزش 
ریــال در برابــر دالر و یــورو، پیش بینــی کــرده، جمعیــت 
ــه  ــی، روان ــر ارزان ــه خاط بیشــتری از گردشــگران خارجــی ب

کشــورمان شــوند.
رضــا ابــاذری، رییــس انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات 
ــی  ــده ســفرهای هوای ــاره آین ــران درب مســافرتی اســتان ته
ــت  ــک صنع ــده نزدی ــت: آین ــده گف ــت پیش آم ــا وضعی ب
دو  دســت  در  بین المللــی کشــور  مســافری  هوانــوردی 
بخــش خطــوط داخلــی و خطــوط منطقــه ای اســت. صنعــت 

هوانــوردی در جهــان بــه لحــاظ درآمــدی در ســه دهه گذشــته 
بســیار شــکننده و آســیب پذیر شــده و شــرکت ها بــرای 
سیاســت گذاری های خــود ازجملــه انتخــاب مســیر بــا 
ظرافــت و حساســیت باالیــی رفتــار می کننــد. خطــوط هوایی 
منطقــه ای ماننــد هواپیمایــی امــارات، ترکیش و قطــری برای 
ــکالت  ــا مش ــد و ب ــدی ای دارن ــزی ج ــران برنامه ری ــازار ای ب
کاری در کشــور ماننــد تحریم هــا و بی ثباتــی اقتصــادی 
ســازگاری بیشــتری بــه نســبت خطــوط اروپایــی دارنــد. در 
نتیجــه بــه احتمــال زیــاد در بــازار می ماننــد و ســهم بــازار رهــا 
شــده توســط ســایر ایرالین هــا را از آن خــود می کنند.ابــاذری 
ــت  ــه قابلی ــی ک ــرکت های داخل ــر ش ــوی دیگ ــزود: از س اف
ــهمی از  ــد س ــالش می کنن ــم ت ــد ه ــی دارن ــرواز بین الملل پ
ایــن بــازار داشــته باشــند امــا متاســفانه موانعــی مانند ضعف 
نــاوگان و مشــکالت مدیریتــی و زیربنایــی اجازه این توســعه 

ــد. ــی را نمی ده ــیرهای طوالن ــژه در مس بوی
ــن  ــگری ورودی از ای ــه گردش ــه متوج ــیبی ک ــه آس وی  ب
رهگــذر می شــود، اشــاره کــرد و افــزود: گردشــگران خارجــی 
ــان و  ــل سکونتش ــور مح ــقیم از کش ــرواز مس ــود پ ــا نب ب
ــه شــهرها و  ــوع پروازهــای خارجــی ب ــود تن همچنیــن کمب

مقاصــد گردشــگری داخلــی ماننــد شــیراز، اصفهان، مشــهد 
و تبریــز ناچارنــد از پــرواز بــا چنــد مســیر از طریــق فــرودگاه 
امــام خمینــی )ره( اقــدام کننــد کــه بــه جــز زمان بــر بــودن 
ــفر را  ــته س ــده بس ــام ش ــت تم ــتگی، قیم ــاد خس و ایج
ــفرنامه  ــده س ــام ش ــرخ تم ــه ن ــه در نتیج ــرد ک ــاال می ب ب
ایــران بــرای جامعــه بزرگــی از مســافران غیرقابــل رقابــت 
ــکل  ــن مش ــت از ای ــرون رف ــای ب ــی از راه ه ــود. یک می ش
بحرانــی نیــز تعریــف بازارهــای جایگزیــن و تدویــن 
مســیرهای جدیــد گردشــگری اســت کــه البته همچنــان به 
ــرکت های  ــه ش ــب R.O.E ب ــی در قال ــاص ارز دولت اختص

ــود. ــد می ش ــی تاکی هواپیمای

نمره قبولی همدان در 

کنفرانس  »همدان2018«

نصب درهای چوبی در 

مجموعه فین کاشان

سرپرســت مجموعــه جهانــی بــاغ تاریخــی فیــن از بازســازی و نصــب 
ــر داد. ــن خب ــاغ تاریخــی فی ــی ب ــه جهان ــی مجموع ــای چوب ــا و دره نرده ه

ــاغ تاریخــی فیــن کاشــان  ــی ب ســمیه فرهــادی سرپرســت مجموعــه جهان
ــر 125میلیــون تومــان و از محــل  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــروژه ب گفــت: »ایــن پ

ــی انجــام  شــد.« ــارات مل اعتب
ــاغ  ــاد ب ــعت زی ــدد و وس ــای متع ــه فضاه ــه ب ــا توج ــزود: »ب ــادی اف فره
تاریخــی فیــن و اینکــه هــر کــدام از ایــن فضاهــا دارای در و پنجــره هــای 
ــا  ــد ی ــده بودن ــیب دی ــادی آس ــالیان متم ــول س ــتند و در ط ــی هس زیبای
درهــای آهنــی بــه بعضــی از فضاهــا الحــاق شــده بــود، توجــه بــه ایــن امــر 

ــید.« ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض
سرپرســت مجموعــه جهانــی بــاغ تاریخــی فیــن کاشــان ادامــه داد: 
»بازســازی و نصــب نــرده هــای چوبــی بــا گــره هــای هندســی اطــراف مــوزه 
ملــی بــا متــراژ 60 متــر، بازســازی و نصــب درهــای چوبــی ســنتی و حــذف 
درهــای آهنــی الحاقــی و تبدیــل آن بــه درهــای چوبــی ســنتی، تعویــض در 
ــی ســنتی و روغــن کاری درهــا  ــا در چوب ــاغ فیــن ب آهنــی ورودی فرعــی ب
و پنجــره هــای چوبــی موجــود، از اقدامــات ایــن پــروژه مرمتــی اســت.«

بــاغ تاریخــی فیــن کاشــان پانزدهــم آذر 1314 بــا شــماره 23۸ در فهرســت 
ــه  ــه دوره صفوی ــن ب ــاغ فی ــت ب ــابقه و قدم ــت رسید.س ــه ثب ــی ب ــار مل آث
بــاز مــی گــردد، ناصرالدیــن شــاه در ســال 1۸52 میــالدی صدراعظــم خــود 
امیرکبیــر را در حمــام فیــن کاشــان بــه قتــل رســاند. مجموعــه بــاغ تاریخــی 
فیــن در اســتان اصفهــان و در جنــوب کاشــان در مجــاورت چشــمه ســلیمانیه 

بــه مســاحت 23 هــزار و 700 متــر مربــع قــرار دارد.

باخت گردشگری ایران با خروج 
ایرالین های خارجی

سه ایرالین خارجی  رسما اعالم کردند بازار ایران را ترک می کنند

رییــس انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات 
ــیبی  ــه آس ــران  ب ــتان ته ــافرتی اس مس
ــن رهگــذر  ــه متوجــه گردشــگری ورودی از ای ک
می شــود، اشــاره کــرد و افــزود: گردشــگران 
خارجــی بــا نبــود پــرواز مســقیم از کشــور محــل 
سکونتشــان و همچنین کمبــود تنــوع پروازهای 
خارجــی بــه شــهرها و مقاصــد گردشــگری داخلی 
ماننــد شــیراز، اصفهــان، مشــهد و تبریــز ناچارنــد 
از پــرواز بــا چنــد مســیر از طریــق فــرودگاه امــام 
خمینــی )ره( اقــدام کننــد کــه بــه جــز زمان بــر 
بــودن و ایجــاد خســتگی، قیمــت تمــام شــده 

ــرد. ــاال می ب ــفر را ب ــته س بس

معــاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دســتی 
خمــره  یــک  گفــت:  خراسان شــمالی  گردشــگری  و 
ــتان  ــفید شهرس ــرای س ــه س ــار در زینبی ــفالی دوره قاج س
ــره  ــن خم ــت: ای ــی گف ــد.علی اکبر وحدت ــف ش »گرمه«کش
ســفالی بــه همــراه یــک عــدد پیه ســوز در جریــان کار 
خاکبــرداری از محــل ســاختمان قدیمــی ایــن زینبیــه از 
دل خــاک بیــرون آمــد.وی افــزود: هم اکنــون عملیــات 
خاکبــرداری متوقــف و ایــن موضــوع در حــال پیگیــری 
میراث فرهنگــی،  اداره کل  میراث فرهنگــی  اســت.معاون 

بــا  خراسان شــمالی گفــت:  و گردشــگری  صنایع دســتی 
ــرای  ــای زینبیه س ــت بن ــاری و قدم ــت معم ــه باف ــه ب توج
ســفید و همجــواری آن بــا بنــای تاریخــی نظــرگاه علــی)ع(، 
ایــن خمــره در محــل مطبــخ بنــا قــرار داشــته و بــرای 
نگهــداری مــواد غذایــی در آشــپزخانه کاربــرد داشــته اســت. 
وحدتــی افــزود: بناهــای تاریخــی از جملــه مســاجد، تکایــا، 
کاروانســراها و قلعه هــا کــه کاربردهــای عمومــی دارنــد، 
مایعــات آب، ســرکه،  نگهــداری  بــرای  نیــز  خمره هایــی 

شــیره هم چنیــن غــالت و حبوبــات داشــته اند.

مدیـرکل میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری فـارس از 
واگـذاری تعـداد 2۸ خانـه واقـع در بافـت تاریخی فرهنگـی شـهر 
شـیراز به بخش خصوصی خبر داد.مصیـب امیری مدیرکل میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری ایـن اسـتان بـا اعـالم این 
خبـر گفـت: »بـا هـدف مرمـت، احیـا و تغییر کاربـری، تعـداد 2۸ 
خانـه  واقـع در بافـت تاریخـی شـیراز در مالکیـت اداره کل میـراث 
فرهنگـی اسـتان فارس تحت عنوان مجموعه بصیـر دیوان از طریق 
فراخـوان عمومـی بـه سـرمایه گـذار بخش خصوصـی، واگـذار می 
شـود.«او افـزود: »از ایـن 2۸ خانـه، تعـداد 11 خانـه ثبتـی و دارای 

ارزش تاریخـی و 17 خانـه فاقـد ارزش تاریخـی هسـتند.«امیری 
ادامـه داد: »بـا توجـه بـه جایـگاه بافـت فرهنگی تاریخـی شـیراز و 
ایجـاد بسـتر مناسـب  بهـره  وری از این موقعیت و معرفـی بیش از 
پیـش بافـت به عنـوان جاذبه جدید گردشـگری، ایـن تصمیم اخذ 
شـده اسـت.«مدیرکل میـراث فرهنگی فارس با اشـاره بـه کاربری 
ایـن بناهـا  تصریـح کـرد: »کاربـری پیـش بینـی شـده بـرای این 
پروژه شـامل هتل سـنتی، بازارچه صنایع دسـتی- هنرهای سنتی 
و سـوغات محلـی، سـفره خانه سـنتی، مرکز تفریحی توریسـتی و 

ورزشـی، مرکـز فرهنگـی و مذهبی خواهـد بود.«

28 خانه تاریخی به بخش خصوصی واگذار می شودکشف خمره قاجاری در» گرمه«

طرح مرمتی پل آب برترناو در خراسان جنوبی آغاز شد
معاون میراث فرهنگی خراسان جنوبی از آغاز مطالعات و اجرای طرح مرمتی پل 

آب برترناو در این استان خبر داد.

پیام میراث

لنا
:ای

س
عک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف

ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی -برابـر رای شـماره 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  اول موضـوع  139760319062000393 هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای حسـن ده باشـی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 
بـه مسـاحت  باغچـه  و  خانـه  بـاب  یـک  در  از جیرفـت  123 صـادره 
707/50 مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 1304-اصلـی مفـروز و مجـزی 
گلبـاف  در  واقـع  اصلـی  1301و1302و1303و1304  پالکهـای  از  شـده 
ملـی  بانـک  پشـت  زاده  پورمهـدی  شـهیدان  انقـالب کوچـه  خیابـان 
خریـداری از مالـکان رسـمی حسـین فرجام غالمرضایی و سـید محمد 
تهامـی زرنـدی و ابوالقاسـم خزائـی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
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 به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م الـف 6۸4
تاریخ انتشار نوبت اول :97/5/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/6/13
محمد مقصودی – رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی حصر وراثت
خانـم عصمـت مهـدی زاده دفعه  فرزند 
درویـش  دارای شناسـنامه  2  بشـرح 
مـورخ    970346 شـماره  دادخواسـت 
شـادروان   داده  توضیـح     97.6.10
عبـاس   فرزنـد  آبـادی  حسـن  صادقـی  محمـد 
بشناسـنامه 3  در تاریـخ 97.5.2 در شهررفسـنجان  
وی  الفـوت  حیـن  منحصـر  وراثـت  و  شـده   فـوت 
عبارتنـد از : 1-ابراهیـم صادقـی حسـن ابـادی فرزنـد 
محمـد  ش ش 11۸2 متولـد 1362 صادره رفسـنجان 
آبـادی  حسـن  صادقـی  متوفی2-اسـماعیل  فرزنـد 
صـادره   1362 متولـد   11۸3 محمـد ش ش  فرزنـد 
رفسـنجان فرزنـد متوفـی3- فاطمـه  صادقی حسـن 
 1356 متولـد   1256 محمـد ش ش  فرزنـد  آبـادی 
صادقـی  زهـرا  متوفـی4-  فرزنـد  رفسـنجان  صـادره 
حسـن آبـادی فرزنـد محمـد ش ش 1637۸ متولـد 
135۸ صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی 5-عصمـت 
فرزنـد   1336 متولـد   2 دفعـه ش ش  زاده  مهـدی 
لـذا  متوفـی-  همسـر  رفسـنجان  صـادره  درویـش 
هـای کثیراالنتشـار  روزنامـه  در  نوبـت  یـک  مراتـب 
محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و 
هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از 
ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره سوم شهرستان رفسنجان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی-  فاقـد سـند  و سـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی 
قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند 
برابـررای شـماره139760319014000074-97/01/16هیات  رسـمی 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
حـوزه  واحدثبتـی  در  مسـتقر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جیرفـت  ملـک  ثبـت 
آقـای علـی محمـدی رابرفرزنـد رضا بشـماره شناسـنامه197صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت220/67متر 
مربـع پالک3فرعـی از19- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 
- فرعـی از19- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی عبـاس آبـاد 
اسـفندقه جیرفـت بخش44کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
بـه منظوراطـالع  آقـای رضـا محمـدی محـرز گردیـده اسـت.لذا 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور وعـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف35۸
تاریخ انتشار نوبت اول:  97/06/13
تاریخ انتشار نوبت دوم:  97/06/27

جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

جلسـه هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی 
1360/09/20باحضـور  فاقـد سـند رسـمی مصـوب  و سـاختمانهای 
امضاءکننـدگان زیـر در وقـت مقـرر فوالعـاده در دبیـر خانـه هیـات تشـکیل رای 
 1393114419014000325 کالسـه   پرونـده    139660319014002276 شـماره 
مربـوط بـه تقاضـای اقای حسـین خداداد نـژاد جبالبـارزی مبنی بر صدور سـند 
مالکیـت ششـدانگ پـالک  19 فرعـی از 270 - اصلـی واقـع در بخش 45تحت 
بررسـی اسـت - پس از مطالعه پرونده ومالحظه سـوابق مشـخص شـد در رای 
صـادره شـماره         139660319014002276 اشـتباهاتی بـه شـرح زیـر صورت 
گرفتـه اسـت - در حـدود ومسـاحت تغییـر ایجاد شـده اسـت - رای اصالحی/ 
بـا توجـه بـه مفـاد گـزارش کارشـناس بـه شـماره 19450-96/10/07 وبـا عنایت 
بـه اینکـه طبـق گـزارش شـماره  19450- 96/10/07رای هیـات تـا کنـون اجـرا 
نشـده لـذا مفـاد رای صـادره به شـرح زیر اصالح میگردد- شـماال در دوقسـمت 
اول بطـول 99متـر دوم بطـول 44/30مترمهـره و غربـی اسـت به کوچه - شـرقا 
بطـول  30/10 مترمهـره بـه خانـه همجـوار جزء1فرعی از 270-اصلـی - جنوبا در 
سـه قسـمت که  سـوم شکسـته و منکسراسـت بطولهـای 65/10متـر ۸5/۸0متر 
و72متـر هـر سـه قسـمت مهره اسـت بـه زمیـن همجـوار جزءپالک فـوق الذکر 
- غربـا در چهـار قسـمت اول بطول106/33متـر مهـره اسـت بـه زمیـن همجـوار 
دوم بطـول 39متـر سـوم کـه شکسـته اسـت بطـول 34/40 متـر چهـارم بطـول 
2۸/40متـر بـر زمیـن همجوار1فرعـی از 270- اصلـی ومسـاحت از 16557متـر 
مربـع بـه  17160/67  متـر مربـع افزایـش می یابـد صادرمفـاد رای تغییر ایجاد 

نشـده وبـه قـوت خـود باقی اسـت . م الـف /1911
رای صادرقبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد.  

محسن طاهری –مدیریت جهاد کشاورزی
امر هللا کریمی مسکونی – رئیس ثبت اسناد وامالک 
احمد علی انجم روز- عضو قضائی

آب جارو نیست

 
دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی ، درمانــی 
شــاهرود از ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه 
گــذاری جهــت پــروژه ذيــل در راســتای اســتفاده از پتانســیل 

بخــش غیــر دولتــی بــر اســاس دســتورالعمل مــاده 27 قانــون الحــاق برخــي مــواد 
بــه قانــون تنظيــم بخشــي از مقــررات مالــي دولــت)2( دعــوت بــه عمل مــی آورد.
ــه 32  ــا )ع(از 12 ب ــام رض ــتان ام ــی  بیمارس ــز درمان ــاء مرک ــروژه ارتق 1- پ

ــی  ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــی میام تختخواب
بــرای دریافــت اطالعــات پــروژه هــا  بــه دفتــر فنی دانشــگاه بــه آدرس شــاهرود 
- ميــدان هفــت تيــر - بلــوار آيــت ا.. طاهــري - خيابــان شــيخ فضــل ا.. نــوري 
- ميــدان البــرز - خيابــان آيــت ا... بهجــت معاونــت توســعه مديريــت و منابــع  

-دفتــر فنــی دانشــگاه  بــه شــماره تلفــن 32391560-023 مراجعــه فرماینــد.
شناسه آگهی: 229921

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/13

آگهی دعوت به سرمایه گذاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود
6063

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

معضل زباله ها در خلخال    /     مهر راه رفتن روی ترسناک ترین پل معلق ایران   /   مهر

برداشت برنج در گلستان  /   تسنیم»کزج« ماسوله اردبیل    /  میزان روحانی زندان در بین مجرمان آنها را موعظه می کند 1310        چشم انداز منهتن از ساختمان امپایر استیت در عکس نشنال جئوگرافیک

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از شهردار 
اصفهان نوشت: برای کاهش افسردگی شهروندان 

اصفهان، فعالیت های فرهنگی توسعه می یابد

روزنامه مهدتمدن نوشت: رنگ »امید«بر 
شورای تبریز

روزنامه افسانه به نقل از رییس کل 
دادگستری فارس نوشت: 273سال حبس برای 

محکومان اقتصادی فارس 

روزنامه خبر شمال  نوشت : 
مازندران ، موثرترین در جاکاراتا

روزنامه دریا به نقل از استاندار هرمزگان 
نوشت: عملیات احداث بندرگاه خمیر به زودی 

آغاز می شود. 

روزنامه کاغذ وطن از موافقت مجلس 
با ایجاد پنج منطقه ویژه اقتصادی در کرمان 

خبر داد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1255| سه شنبه 13 شهریور 1397

7
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

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

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

برداشت خرما و رطب در روستای ابودبس شهرستان کارون    /    مهر معضل زباله ها در خلخال    /     مهر

روستای پسرکانلو در استان خراسان شمالی، در زلزله اردیبهشت 96 دچار 
80 درصد تخریب شد.  /  ایسنا جمع آوری شن های روان در منطقه سیستان   /    ایرنا برداشت برنج در گلستان  /   تسنیم

خبرگزاری سـی ان ان از مـرگ چهار نفر از 
پنـج نفـر اعضـای یـک خانـواده در اثـر واژگونی 

یـک کایـک، قایـق تفریحـی خبر داده.

روزنامه نیویورک تایمز از درگیری ارتش 
سوریه با تروریست ها و جنگ داخلی در این کشور و 

همت تمام مردم برای نابودی تروریست ها نوشته.

خبرگزاری اسپوتنیک از قول مکرون، 
رییس جمهوری فرانسه نوشته: اتحادیه اروپا 

نیازمند اتخاذ رویکردهای امنیتی جدید با روسیه 
است.

روزنامه تایمز، چاپ لندن در تیتر اول خود 
آورده: حزب محافظه کاران انگلیس کمر همت 

به تخریب برنامه برگزیت )جدایی انگلستان از 
اتحادیه اروپا( بسته است.

پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره نوشته: 
دستگاه قضایی میانمار حکم نهایی دو خبرنگار 

رویترز که به سرقت اطالعات دولتی محکوم شده 
بودند، صادر کرد: هر کدام 7 سال.

خبرگزاری یورونیوز در تیتر مصاحبه ای 
اختصاصی که با تونی بلر، نخست وزیر اسبق 

بریتانیا داشته نوشته: برگزیت محکوم به شکست 
است. 

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1255| سه شنبه 13 شهریور 1397

8
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

برطرف شدن مشکل آب شرب پست اصلی شوشترپیام ایران
مشکل آب شرب پست اصلی شوشتر که یکی از پست های مهم ناحیه شمال شرق 
شرکت برق منطقه ای خوزستان است برطرف شد.مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال 
شرق این شرکت، گفت: پست اصلی شوشتر فاقد انشعاب آب شرب بوده و این 
موضوع یکی از مشکالت مهم این پست به شمار می رفت.

زمین گیر شدن شناورهای تجاری با 

افزایش نرخ سوخت

قیمت سوخت شناورهای باری در آب های داخلی نیز با نرخ بین المللی حساب می شود

رییـس اتحادیـه لنجـداران و حمـل و نقل دریایی اسـتان 
بوشـهر نیز دراین خصـوص گفت: افزایـش ناگهانی قیمت 
سـوخت شناورهای سـفاری مدتی اسـت که برای صاحبان 
و ملوانان این شـناورها مشـکل ساز شـده است.سید علی 
موسـوی گمارانـی افزود: لنجداران سـنتی بـه عنوان قلب 
تپنـده و چـرخ نیـروی محـرک بنـادر بـه شـمار مـی روند 
و خیلـی از شـغل هـا خواسـته و ناخواسـته زیرمجموعـه 
فعالیـت ایـن شناورهاسـت کـه اگـر تعطیـل شـوند همه 
این شـغل ها روبه کسـادی و تعطیلی می رونـد.وی اظهار 
داشـت: سـوخت شـناورها بر اسـاس مصوبه ته لنجی باید 
بـه صـورت یارانـه ای تحویـل شـود امـا یـک شـبه همان 
سـوختی که به نرخ بانکرینگ )بین المللی( محاسـبه می 
شـد 2 برابـر شـده است.موسـوی گمارانی اضافه کـرد: این 
افزایش نرخ سـوخت باعث شـده همه شـناورها زمین گیر 

و خلیـج فارس از شـناورهای چوبـی ایرانی خالی شـود.

ــی اســتان  ــل دریای ــاالن حمــل و نق فع
ــت  ــش قیم ــه افزای ــهر معتقدندک بوش
ســوخت، شــناورهای ســفاری )تجاری( 
ــر  ــن گی ــتان را زمی ــن اس ــال در ای فع
کــرده و بخــش قابــل توجهــی از فعــاالن 
ایــن بخــش بیــکار و خانــه نشــین 
ــد  ــر ایــن باورن ــد. ایــن افــراد ب شــده ان
بــا توجــه بــه اینکــه2 هــزار و300 فرونــد 
لنــج ســفاری در اســتان بوشــهر وجــود 
دارد و بطــور معمــول هشــت نفــر ملــوان 
نیــز روی هــر فرونــد لنــج کار مــی کننــد؛ 
معیشــت  ســوخت،  نــرخ  افزایــش 
میانگیــن اقتصــاد 1۸هــزار و 400 خانواده 
بوشــهری را بطــور مســتقیم بــا مشــکل 

ــرده اســت. ــرو ک جــدی روب
فعــاالن حمــل و نقــل دریایی در اســتان 
بوشــهر مــی گوینــد کــه شــناورهای 
ــن  ــر تامی ــزون ب ســفاری )تجــاری( اف
نشــینیان  بنــدر  عمومــی  مایحتــاج 
ــادرات کاال و  ــز در ص ــی نی ــش مهم نق
ارز آوری بــرای کشــور دارنــد کــه زمیــن 

گیــر شــدن آنهــا تاثیــر زیــادی بــر دیگــر 
بخــش هــا نیــز خواهــد داشــت. رئیس 
هیــات مدیــره تعاونــی لنجداران بوشــهر 
در ایــن خصــوص گفــت: در حالــی 
کــه براســاس قانــون نــرخ ســوخت 
شــناورهای ســفاری در آب هــای داخلی 
بایــد بــا قیمــت داخــل کشــور و در 
آب هــای بیــن المللــی بــه نــرخ جهانــی 
محاســبه شــود امــا در زمــان حاضــر این 
کار انجــام نمــی شــود و حتــی قیمــت 
ــاری در آب هــای  ســوخت شــناورهای ب
داخلــی نیــز بــا نــرخ بیــن المللــی 

ــی شــود. حســاب م
ــزود: عــالوه  قاســم حلفــی دوســری اف
ــت  ــر، قیم ــنامه اخی ــن در بخش ــر ای ب
ســوخت از 27 هــزار ریــال بــه 46هــزار 
ــن  ــه ای ــه ک ــش یافت ــال افزای و 250 ری
وضعیــت باعــث ایجــاد اختــالل در امــر 
صــادرات و مقــرون بــه صرفــه نبــودن آن 

شــده اســت.
نــرخ  افزایــش  داشــت:  اظهــار  وی 

ســوخت باعــث شــده کــه در 40 روز 
گذشــته شــناورهای ســفاری اســتان 
بوشــهر بــه دریــا نرونــد و جمعیــت قابل 
ــکار  ــن بخــش بی ــاالن ای ــی از فع توجه

ــوند. ش
رئیــس هیــات مدیــره تعاونی لنجــداران 
بوشــهر تصریــح کــرد: ایــن درحالــی 
ــناورها در  ــوخت ش ــرخ س ــه ن ــت ک اس
آب هــای ایــران بایــد بــه نــرخ داخلــی 
محاســبه شــود امــا هــم اینــک بــه نــرخ 
بانکرینــگ )بیــن المللــی( بــه لنجــداران 

عرضــه مــی شــود. 
حلفــی دوســری ادامــه داد: شــناورهای 
بــاری ایــن شهرســتان بــه مقصــد دبــی 
ــا 50  ــود تنه ــافت خ ــل مس از 4۸0 مای
مایــل را در محــدوده آب هــای بیــن 
المللــی تــردد مــی کننــد و در حــوزه ایــن 
مــرز و بوم)آبهــای ســرزمینی( نبایــد 
قیمــت ســوخت گــزاف محاســبه شــود.

رئیــس هیــات مدیــره تعاونی لنجــداران 
بوشــهر گفــت: مــردم اســتان بوشــهر در 

دوران دفــاع مقــدس بــا اســتفاده از 
ــم  ــی مه ــی نقش ــای چوب ــج ه موتورلن
در حمایــت و پشــتیبانی از رزمنــدگان 
ــده نیســت هــم  اســالم داشــتند و زیبن
اینــک بــرای معیشــت خــود بــا مشــکل 

ــرو شــوند. روب
وی افــزود: صــدور بخشــنامه هــای غیــر 
کارشناســی باعــث ســردرگمی و بیــکاری 
قشــر عظیمــی از جامعــه مــی شــود کــه 
ــم  ــش تصمی ــن بخ ــد در ای ــت بای دول

مناســبی بگیــرد. 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــی دوس حلف
دریافــت کرایــه پهلوگیــری از شــناورهای 
ــج  ســفاری در کشــورهای حاشــیه خلی
ــه دالر اســت، گفــت: افزایــش  فــارس ب
قیمــت دالر مشــکالت زیــادی بــرای 
ــود آورده  ــه وج ــش ب ــن بخ ــاالن ای فع

اســت.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: بــا 
ــر  ــوخت اگ ــت س ــر قیم ــش اخی افزای
مقصــد یــک شــناور ســفاری قطر باشــد 
چهــار هــزار لیتــر ســوخت نیــاز دارد کــه 
بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت گازوئیــل، 
ــور  ــن کش ــه ای ــفر ب ــوخت س ارزش س
ــون  ــد ۸0 میلی ــال و بای ــون ری 200 میلی

ریــال بابــت عــوارض و غــذا هزینــه 
کنــد، ایــن درحالــی اســت کــه پیــش از 
ایــن بــه صــورت میانگیــن بیــن 160 تــا 
1۸0میلیــون ریــال بایــد بــرای ســوخت 
و ســایر مــوارد دیگــر هزینــه مــی شــد.

وی افــزود: باتوجــه بــه افزایــش قیمــت 
ســوخت و ســایر هزینــه هــای جانبــی، 
لنجــدار بایــد نــرخ حمــل بــار را افزایــش 
ــه هــای خــود را  ــد هزین ــا بتوان دهــد ت
تامیــن کنــد کــه صاحبــان بــار صادراتــی 
یــا وارداتــی نیــز بــه دلیــل مقــرون بــه 
صرفــه نبــودن اســتقبالی در ایــن زمینــه 

نداشــته انــد. 
ــعار  ــه ش ــاره ب ــا اش ــی دوســری ب حلف
ســال  در  ایرانــی  کاالی  از  حمایــت 
ــت  ــن وضعی ــا ای ــه داد: ب ــاری، ادام ج
صــادرات تولیــد داخــل بــا مشــکل 

ــود. ــی ش ــرو م روب
کاهــش  افــزود:  دوســری  حلفــی 
ــا  ــث شــده ت ــی باع ــار صادرات ــزان ب می
ــوند و  ــف ش ــفاری متوق ــناورهای س ش
بــه جــای هــر 20 روز یــک ســفر امــروز 
هــر 2 تــا 3 مــاه یــک ســفر انجام شــود 
ــل  ــار غیرقاب ــرایط فش ــن ش ــه در ای ک
ــود. ــی ش ــان وارد م ــه ملوان ــی ب تحمل

اصفهان

شــهردار قزویــن گفــت: 
صنعــت  تقویــت 
ــه  گردشــگری منجــر ب
ــدار  ــق اقتصــاد پای رون
شــهرها، رفع مشــکل بیــکاری و دمیــدن روحیه 
می شــود.علی  شــهر  در  شــادابی  و  نشــاط 
صفــری در برنامــه شــب های فیــروزه ای کــه در 
ســرای سعدالســلطنه برگــزار شــد اظهــار کــرد: 
امــروز افســردگی بیمــاری چهــارم جهــان اســت 
ــی  ــرود پیش بین ــش ب ــور پی ــر همینط ــه اگ ک
شــده در 25 ســال آینــده بــه دومیــن بیمــاری 
خطرنــاک دنیــا تبدیــل شــود.وی افــزود: 
مــردم ایــران نیــز از بیمــاری افســردگی مصــون 
نیســتند و مســووالن مربوطــه بایــد در کاهــش 
و پیشــگیری ایــن بیمــاری اقدامــات الزم را 

ــد. ــام دهن انج
کاهــش  کــرد:  بیــان  قزویــن  شــهردار 
نشــاط  افزایــش  و  اجتماعــی  آســیب های 
ــروز  ــف ام ــن وظای ــی از مهمتری در شــهرها یک
مســووالن فرهنگــی و شــهری اســت تا شــهری 
شــاداب و شــهروندانی پــر نشــاط و فعــال 
داشــته باشــیم.این مســئول افــزود: مجموعــه 
مدیریــت شــهری اعتقــاد دارد کــه نگاه به شــهر 
فقــط توجــه بــه کالبــد جســم و جــان نیســت 
ــد. ــا باش ــده و پوی ــد زن ــهرها بای ــه روح ش بلک

ــن  ــه فرهنگــی قزوی ــرد: هفت ــار ک ــری اظه صف
بهانــه ای شــد تــا بــا اجــرای برنامه هــای متنــوع 
در نقــاط مختلــف شــهر قزویــن، نشــاط و 
شــادابی شــهروندان قزوینــی ارتقــا یابد و شــهر 

ــیم. ــته باش ــادابی داش ش

تقویت صنعت گردشگری منجر 
به رونق اقتصاد پایدار شهرها می شود

قزوین

درآمد100میلیاردتومانی 
دوربین های ثبت تخلف

حـوزه  در  کـرد:  اظهـار  نـوروزی  هللا  قـدرت 
مسـایل شـهری نیازمنـد تعامـل و همـکاری 
ایـن  چنانچـه  و  هسـتیم  نهادهـا  دیگـر 
همـکاری نباشـد هزینه هـا افزایـش و منجر 
مـی شـود رفتـن فرصت هـا  از دسـت  بـه 

وی افـزود: در برخـی مـوارد بـه دلیـل نبـود 
هماهنگـی بیـن دسـتگاهی با مشـکالتی رو 
بـه رو مـی شـویم کـه هزینه هـای سـنگینی 

را بـه شـهرداری تحمیـل میکنـد.
چنانچـه  اینکـه  بیـان  بـا  اصفهـان  شـهردار 
هماهنگی هـا بـا شـهرداری تا قبـل از اجرای 
پـروژه هـا انجـام شـود در کاهـش هزینه ها 
تاثیربسـزایی خواهـد داشـت، اضافـه کـرد: 
در شـرق  پروژه هـا  اجـرای  در  را  تجربـه ای 
اصفهـان داشـته ایم کـه هزینههـای زیادی را 

بـه شـهرداری وارد کـرده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم آمـاده شـدن طـرح 
تصریـح  اصفهـان  سـاماندهی حریـم شـهر 
کـرد: چنانچـه ایـن امرمحقـق شـود اجـرای 
باالتـری  سـرعت  اصفهـان  در  پروژه هـا 
خواهد داشـت و برای توسـعه شـهر اصفهان 
نیـاز فـوری بـه تدویـن ایـن طـرح داریـم.

غـرب  گـذر  اینکـه کنـار  بیـان  بـا  نـوروزی 
اصفهـان آمـاده شـده و ایـن در حالی اسـت 
بالتکلیـف  همچنـان  شـرق   کنارگـذر  کـه 
اسـت، افـزود:  بـرای ایـن امـر نیازمند ورود 
بیـن  هماهنگـی  ایجـاد  و  اسـتاندار  جـدی 
دسـتگاهی هسـتیم تـا با اجـرای آن بتوانیم 

حجـم ترافیـک شـهر را کاهـش دهیـم.
 وی بـا بیـان اینکـه ابتـکار و خالقیـت در 
بـرای  پایـدار  درآمدهـای  ایجـاد  زمینـه 
شـهرداری در دسـتور کار اسـت، افـزود: باید 
توجه داشـت که بـا سـرمایه گذاریهای انجام 
ثبـت  دوربین هـای  نصـب  حـوزه  در  شـده 
تخلفـات جرایـم رانندگـی در سـال گذشـته 
100 میلیارد تومان آورده برای شـهر داشـتیم 
کـه بایـد ایـن بودجـه بـه شـهرداری برگردد 

تـا بتـوان خدمـات بهتـری را ارایـه داد.
شـورای  اینکـه  بیـان  بـا  اصفهـان  شـهردار 
شـهر متکـی بـه آرای مردمـی اسـت و من 
همیشـه بـر ایـن بـاورم کـه منشـا قـدرت 
مدیریـت شـهری ریشـه در حمایـت مـردم 
مجلـس  در  طرحـی  اخیـرًا  افـزود:  دارد، 
مبنـی بر ایجـاد ممنوعیت برای شـوراها در 
زمینـه تصویـب عـوارض در دسـت بررسـی 
اسـت کـه مشـکالتی را بـرای شـهرداری ها 
ایـن  اسـت کـه  ضـروری  می کنـد.  ایجـاد 
و...  اسـتانداران  مجمـع  سـوی  از  امـر 

شـود. پیگیـری 

نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی 
باید استقرار یابد

بـر  کرمـان  اسـتان  مالیاتـی  امـور  کل  مدیـر 
اسـتقرار  و  اقتصـادی  فعالیت هـای  شـفافیت 
تاکیـد کـرد. مالیاتـی  اطالعـات  یکپارچـه  نظـام 
فعـاالن  همـه  داشـت:  اظهـار  سـلمانی  محمـد 
اقتصـادی اعـم از اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و همچنیـن کلیـه دسـتگاه 
هـای اجرایـی موضـوع مـاده )5( قانون خدمـات کشـوری، از جمله صرافی 
هـا، بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری و بانـک مرکـزی جمهـوری 
اسـالمی ایـران در اجـرای مـواد )169( و)169( مکـرر قانـون مالیات هـای 
مسـتقیم و بـه منظـور شـفافیت فعالیت هـای اقتصـادی و اسـتقرار نظـام 
یکپارچـه اطالعـات مالیاتـی، موظفنـد کلیـه اطالعـات مربـوط بـه معامالت 
خـود )خریـد و فـروش هرگونـه کاال و خدمـات مـن جملـه انـواع ارز( و 
همچنیـن اطالعـات هویتـی، عملکـردی و دارایـی اشـخاص نظیـر اطالعات 
مالـی، پولـی و اعتبـاری، معامالتی، سـرمایه ای و ملکی اشـخاص حقیقی 

و حقوقـی را در اختیـار سـازمان امـور مالیاتـی کشـور قـرار دهنـد. 

کلنگ پارک گردشگری کرمان 
به زمین زده شد

شــهردار کرمــان از افتتــاح دو پــروژه و کلنگ زنــی 
ســیدمهران  داد.  خبــر  گردشــگری  پــارک 
عالــم زاده در جمــع شــهروندان حاضــر در جشــن 
ــل  ــت: پ ــادر گف ــتان م ــت در بوس ــه ی دول هفت
بهره بــرداری  بــه  جــاری  شــهریورماه  در  )ســیدی(  بهشــتی  شــهید 
ــر  ــروژه ی آزادی خب ــن از پیشــرفت اجــرای پ خواهــد رســید.وی هم چنی
ــرداری خواهــد  ــاده بهره ب ــاه آم ــا مهرم ــز ت ــذر آزادی نی داد و گفــت: زیرگ
شد.شــهردار کرمــان بــه ســاخت ســگمنت های پــل شــهید هللا دادی 
ــم،  ــرارگاه خات ــه ی مســووالن ق ــق گفت ــت: طب ــرد و گف ــوذر( اشــاره ک )اب
ــد  ــرداری خواه ــه بهره ب ــال ب ــان امس ــا پای ــز ت ــهید هللا دادی نی ــل ش پ
ــز  ــان نی ــگری در کرم ــزرگ گردش ــارک ب ــی پ ــید.عالم زاده از کلنگ زن رس
ــار  ــه مســاحت 25 هکت ــارک گردشــگری ب ــه زودی پ ــر داد و گفــت: ب خب
در کرمــان کلنگ زنــی خواهــد شــد.وی افــزود: هم چنیــن تــا پایــان 

ــد. ــد ش ــاخته خواه ــهر س ــه از ش ــارک در 12 نقط ــال 12 پ امس

کرمانمالیات

عضــو هیات مدیــره بانــک صــادرات ایــران 
گفــت: مطالبــات بانــک صــادرات ایــران را بــا 
ــاری  ــا و مج ــات، ظرفیت ه ــتفاده از امکان اس
قانونــی قــوای ســه گانه و ســایر نهادهــای 

اجرایــی و نظارتــی کشــور بــا ســرعت بیشــتری 
پیگیــری خواهیــم کرد.ارســالن فتحی پــور 
بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: وصــول مطالبــات 
در نظــام بانکــی کشــور بــرای برون رفــت از 

ــتر  ــق بیش ــا و تزری ــی بانک ه ــای مال تنگناه
کشــور،  تولیــدی  بخش هــای  بــه  منابــع 
ــی اســت. ــم در اقتصــاد مل ــش مه ــک چال ی

وی افــزود: در تــالش هســتیم مطالبــات را از 
ــازمان  ــالمی، س ــورای اس ــس ش ــق مجل طری
ــری  ــا پیگی ــایر نهاده ــه و س ــه و بودج برنام
ــی  ــتا از تمام ــن راس ــم و در ای ــول کنی و وص
ظرفیت هــای قــوای مختلــف و بخش هــای 

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــور اس ــی کش اجرای

وصول مطالبات را از طریق ظرفیت های 

قانونی کشور دنبال می کنیم

از  را  مطالبـات  تـالش هسـتیم  در  افـزود:  وی 
طریـق مجلس شـورای اسـالمی، سـازمان برنامه 
و بودجـه و سـایر نهادها پیگیـری و وصول کنیم 
و در ایـن راسـتا از تمامـی ظرفیت هـای قـوای 
مختلـف و بخش هـای اجرایـی کشـور اسـتفاده 
خواهیـم کـرد.وی گفـت: اصالحـات سـاختاری 
حـال  در  ایـران  صـادرات  بانـک  در  خوبـی 

اسـت.       شـکل گیری 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران منطقه ویژه اقتصادی گل گهر تاسیس می شود
به حول و قوه الهی و با درایت نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه سیرجان، پشتیبانی 

مدیرعامل محترم شرکت گل گهر و انجام مطالعات راهبردی توسط شرکت های فعال 
منطقه باالخص شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه و با مصوبه امروز مجلس شورای 

اسالمی منطقه گل گهر به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل می شود.

لنا
:ای

س
عک

رنا
:ای

س
عک

بــا  گفــت:  البــرز  اســتاندار 
پیگیری هــای صــورت گرفتــه، منطقه 
ویــژه اقتصــادی دارویــی ســاوجبالغ 
نماینــدگان  ســوی  از  )برکــت( 
ــت  ــورد موافق ــس م ــردم در مجل م
ــه  ــی ب ــی نجف ــرار گرفت.محمدعل ق
اهمیــت شــهرک دارویــی برکــت 
به عنــوان یــک شــهرک تخصصــی 
ــرد و  ــی اشــاره ک ــی داروی و تحقیقات
افــزود: ایــن شــهرک قابلیــت تبدیــل 

شــدن بــه پایــگاه رشــد توســعه 
ــادی  ــع بنی ــی و صنای ــع داروی صنای
ــه را  ــه خاورمیان ــور و در منطق در کش
دارد.نجفــی گفــت: شــهرک صنعتــی 
دارویــی برکــت بــر مبنــای مطالعــات 
بــازار دارویــی کشــور اعــم از صــادرات 
ــت  ــه تقوی ــا توجــه ب و واردات دارو ب
ــازی و  ــع داروس ــد صنای ــگ رش آهن
ــرو  ــه و پیش ــع فناوران ــت صنای هدای
بــا مطالعــات جهانــی بــه منظــور 

ــب  ــاخت های متناس ــتقرار زیرس اس
صنایــع  و  دارو  تولیــد  حــوزه  بــا 
ایجــاد شــده اســت.وی  وابســته 
خاطرنشــان کــرد: از اثــرات اجتماعی 
ایــن پــروژه عظیــم و ملــی می تــوان 
ــی و توســعه  ــش فن ــال دان ــه انتق ب
ــی  ــادرات داروی ــعه ص ــی، توس علم
ــاد  ــی ارزی، ایجـ کشــور و صرفه جوی
بیــش از هفــت هزار فرصـــت شــغلی 
ــره  ــال زنجی ــکان اتص ــتقیم، ام مس
دانشــگاه، صنعــت و تجــارت، کاهش 
قابــل توجــه هزینــه تمــام شــده دارو 
ــه  ــران ب ــل ایـ ــرای بیمــاران و تبدی ب
ــی  ــای اصل ــی از قطب ه ــوان یک عنـ

ــرد. ــاره ک ــه اش ــی در منطق داروی

اولین منطقه ویژه اقتصادی 

دارویی در البرز ثبت شد

542 میلیون دالر کاال از 

گمرکات کرمانشاه صادر شد

مدیـرکل گمـرکات اسـتان کرمانشـاه گفـت: در پنـج مـاه گذشـته 541 
میلیـون و 969 هـزار و 650 دالر کاال بـا وزن یـک میلیـون و 332 هـزار 
و 31 تـن در گمـرکات کرمانشـاه، خسـروی، پرویزخـان و پـاوه اظهـار و 
صـادر شـد. خلیـل حیـدری، افـزود: ایـن میـزان کاالی اظهـار و صـادر 
شـده نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته از لحـاظ ارزش 52 درصـد 

و از حیـث وزن نیـز 27 درصـد افزایـش داشـته اسـت.
وی اظهار داشـت: از این میزان، تشـریفات صادرات از گمرک کرمانشـاه 
3۸۸ میلیـون و 64۸ هـزار و 121 دالر کاال بـه وزن ۸77 هـزار و 5۸1 
تـن بـوده کـه نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته از لحـاظ ارزش 43 

درصـد و از حیـث وزن نیـز هفـت درصـد افزایش داشـته اسـت. 
میـزان  نخسـت  سـهم  کرمانشـاه  گمـرک  مـدت  ایـن  در  افـزود:  وی 
صـادرات را در بیـن گمـرکات اسـتان بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

مدیـرکل گمـرکات کرمانشـاه در ادامـه بیـان داشـت: در ایـن مـدت نیـز 
تشـریفات صـادرات از گمـرک پرویزخـان 124 میلیـون و 506 هـزار و 
144 دالر کاال بـه وزن 3۸9 هـزار و ۸92 تـن بـوده کـه نسـبت بـه مـدت 
۸1 درصـد و از حیـث وزن نیـز  از لحـاظ ارزش  مشـابه سـال گذشـته 

افزایـش 11۸ درصـدی داشـته اسـت.
حیـدری اضافـه کـرد: در پنـج مـاه گذشـته از سـال جـاری تشـریفات 
صـادرات از گمـرک خسـروی هـم 20 میلیـون و 422 هـزار و 459 دالر 
کاال بـه وزن 51 هـزار و 4۸9 تـن مـی باشـد کـه نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته از حیـث وزن 43 درصـد و از لحـاظ ارزش 2۸1 درصـد 
رشـد داشـته اسـت. او تشـریفات صـادرات گمـرک پـاوه را نیـز در ایـن 
مـدت هشـت میلیـون و 392 هـزار و 926 دالر کاال بـه وزن 13 هـزار و 

67 تـن اعـالم کرد. 

همزمـان بـا هفتـه دولـت و بـه مناسـبت روز کارمنـد در آیینـی 
بـا حضـور مدیرعامـل و رییـس هیـات مدیـره شـرکت ملـی 
حفـاری ایـران از کارمنـدان نمونه واحدهای سـتادی، عملیاتی و 

پشـتیبانی ایـن شـرکت تجلیـل بـه عمـل آمد . 
در ایـن آییـن کـه قائـم مقـام و معاونـان مدیرعامـل، مدیـران 
ارشـد، روسـای بخـش هـای مختلـف و جمعـی از متخصصان، 
نفـر  از 150  داشـتند،  و کارکنـان شـرکت حضـور  کارشناسـان 

کارمنـدان نمونـه بـا اهـداء لـوح، تقدیـر شـد . 
آییـن کـه در سـالن اجتماعـات سـاختمان مرکـزی  ایـن  در 

شـرکت در اهـواز برگـزار گردیـد مهنـدس سـپهر سـپهری ضمن 
گرامیداشـت هفتـه دولـت و بزرگداشـت یـاد و خاطره شـهیدان 
رجایـی و باهنـر ، گفت: این مراسـم با هدف تجلیـل از کارگزاران 
و ارج نهـادن بـه خدمـات آنـان برگـزار شـده اسـت . مدیر عامل 
و رییـس هیـات مدیره  شـرکت ملـی حفاری ایـران  اظهار کرد: 
همـه کارکنـان ایـن شـرکت نمونـه و قابـل تقدیر هسـتند زیرا با 
تـالش و همـت خود زمینه رشـد و تعالی شـرکت را فراهم آورده 
انـد و نقـش مهمـی در فرآینـد تولیـد نفـت و گاز و بـه تبـع آن 

اقتصـاد کشـور ایفا مـی کنند . 

دســتگاه   ۸7 پلمــب  از  گلســتان  اســتاندارد  مدیــرکل 
ــاه نخســت ســال  ــج م ــازی شــهربازی ها در پن ــزات ب تجهی
ــه وجــود  ــا اشــاره ب ــی ب ــود فرمان ــر داد.محم در اســتان خب
263 تجهیــزات بــازی در 65 شــهربازی اســتان، اظهــار کــرد: 
در پنــج مــاه اول امســال 56۸ مــورد بازرســی از تجهیــزات 
شــهربازی و زمیــن بــازی صــورت گرفــت.وی افــزود: در ایــن 
بازرســی های بعمــل آمــده، ۸7 وســیله بــازی غیراســتاندارد 
ــر اســتاندارد  ــزات غی ــورد تجهی شناســایی و پلمــب و 72 م
شــد.فرمانی  جمــع آوری  بــازی  زمیــن  و  شــهربازی 

ــازی  ــایل ب ــی در وس ــکات ایمن ــت ن ــرد: رعای ــان ک خاطرنش
و تجهیــزات پارک هــا و شــهربازی ها مشــمول اســتاندارد 
اجبــاری هســتند.مدیر کل اســتاندارد گلســتان بــا بیــان 
و  پارک هــا  بــازی  تجهیــزات  ایمنــی  افزایــش  این کــه 
ــط  ــئوالن ذیرب ــتر مس ــکاری بیش ــد هم ــهربازی ها نیازمن ش
ــط از  ــای ذی رب ــرد: از مســئوالن و ارگان ه ــح ک اســت، تصری
جملــه شــهرداری ها خواســتاریم کــه بــه ایــن موضــوع توجــه 
و اهتمــام ویــژه ای داشــته باشــند و اقدامــات الزم را در ایــن 

خصــوص به عمــل آورنــد.

بهره برداری از 2 طرح راهسازی و آسفالت آیین تجلیل از کارمندان  شرکت ملی حفاری ایران

رییس اداره پیشـگیری های زاهدان؛ پر حاشیه ترین شهر کشور
امنیتی انتظامی دادگستری 
افـزود:  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
هیـچ کالنشـهری در ایران بـه اندازه 
زاهدان افراد فاقد شناسـنامه ندارد 
بـه طـوری کـه بـر اسـاس آخریـن 
آمـار 20 درصـد جمعیـت زاهـدان 
فاقـد شناسـامه هسـتند. در طـرح 
شناسـایی افراد فاقد شناسـامه در 
دو مـاه اخیـر 1500 خانـوار حـدود 
دریافـت  بـرای  نفـر  هـزار  هفـت 

شناسـامه مراجعـه کـرده اند.

بـزرگ شـهر زاهدان مرکز اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان در حالـی از نظـر کیفی و کمی 
شـهری رو بـه رشـد و توسـعه محسـوب 
مـی شـود که همزمـان بـا این پیشـرفت از 
نظـر جمعیـت »اولیـن« و از نظـر وسـعت 
نشـین کشـور  حاشـیه  شـهر  »دومیـن« 
اسـت. اهـدان نیـز ماننـد 542 شـهر دیگـر 
در ایـران درگیـر معضـل حاشـیه نشـینی 
اسـت و براسـاس آمـار رسـمی اعالم شـده 
از سـوی کارگـروه اسـتانی پیـش بینـی و 
پیشـگیری از گسـترش بافت های ناکارآمد 
شـهری 44 درصد از جمعیت این کالنشـهر 
معـادل 260 هـزار نفـر سـاکن حاشـیه و یـا 
بـه عبارتـی بافـت هـای ناکارآمـد شـهری 
هسـتند. بافـت هـای ناکارآمـدی کـه اگـر 
برای شـهروندان و مسـووالن ناکارآمد است 
بـرای برخـی سـودجویان کارآمـدی خـاص 
خـود را دارد. رییـس اداره پیشـگیری هـای 
امنیتـی انتظامـی دادگسـتری سیسـتان و 
بلوچسـتان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا 
اظهـار داشـت: در کشـور و بـه تبـع آن در 
سیسـتان و بلوچستان مشکالت فراوانی در 
زمینه حاشـیه نشـینی وجـود دارد. بیش از 
140 هـزار هکتار بافت فرسـوده شـامل 2700 
محلـه وسـعت حاشـیه نشـینی در ایـران 
اسـت. 543 شـهر کشـور با جمعیتی حدود 

19تـا 20 میلیـون نفـر در ایـن بافـت هـای 
فرسـوده زندگـی مـی کنند کـه این جمعیت 
حدود 30 درصد جمعیت شـهر نشـین ایران 

است.
غالمرضا باغ شـیرین ادامه داد: در سیستان 
زاهـدان،  شـهرهای  در  نیـز  بلوچسـتان  و 
چابهار، زابل، ایرانشـهر و کنارک 5 هزار و 900 
هکتـار اراضی حاشـیه نشـین بـا 77 محله 
شناسـایی شـده اسـت. 441 هـزار نفـر از 
جمعیت اسـتان معـادل 41 درصد جمعیت 
پنـج شـهر نـام بـرده درگیر معضل حاشـیه 
نشـینی هسـتند بـه عبارتـی 50 درصـد در 
چابهـار، 44 درصـد در زاهـدان، 45 درصـد 
در زابـل، 45 درصـد در کنـارک و 23 درصـد 
ایرانشـهری هـا حاشـیه نشـین هسـتند که 
جمعیـت حاشـیه نشـین کالنشـهر زاهـدان 

260 هـزار نفـر اسـت.

 20 درصد جمعیت زاهدان 
شناسنامه ندارند

وی تصریـح کـرد: فقـدان عدالـت توزیعـی 
در مناطـق حاشـیه شـهر بـه نسـبت مناطق 
برخـوردار در ایـن اسـتان بـه گونه ای اسـت 
که مناطق حاشـیه نشـین در شـهری مانند 
مشـهد در مقایسـه با مناطق حاشیه نشین 
زاهـدان بـه اصطـالح »باالشـهر« محسـوب 

مـی شـود چرا کـه ارائـه خدمات در حاشـیه 
زاهـدان تحت تأثیر دو موضـوع اتباع بیگانه 
و مشـکوک التابعیـن و فاقدین شناسـنامه 

قـرار مـی گیرد. 
امنیتـی  هـای  پیشـگیری  اداره  رییـس 
انتظامی دادگسـتری سیستان و بلوچستان 
افـزود: هیـچ کالنشـهری در ایـران بـه اندازه 
بـه  نـدارد  افـراد فاقـد شناسـنامه  زاهـدان 
طـوری کـه بر اسـاس آخرین آمـار 20 درصد 
جمعیت زاهدان فاقد شناسـامه هستند. در 
طـرح شناسـایی افـراد فاقد شناسـامه در 2 
مـاه اخیر 1500 خانـوار حدود 7 هزار نفر برای 
دریافـت شناسـامه بـه دبیرخانـه سـازمان 
مردم نهاد معاونت پیشـگیری از وقوع جرم 

دادگسـتری زاهـدان مراجعـه کـرده اند.
باغ شـیرین افزود: از طرفی مشـکل حضور 
اتبـاع بیگانـه را در ایـن اسـتان داریـم که به 
اصطـالح آمار آنان رقم سـیاه محسـوب می 
شـود بـه ایـن معنی کـه آمـار دقیـق و قابل 
اعتمـادی از جمعیـت ایـن افـراد در دسـت 
نیسـت بلکه فقط بـا تخمین هـا و برآوردها 
بایـد ایـن موضـوع را مدیریـت کرد کـه این 
مسـاله یکـی از مشـکالت اصلـی در ارائـه 

خدمات شـهری اسـت.
ایـن جامعـه شـناس اظهـار داشـت: در این 
زمینـه بـرای ارائـه خدمات، جمعیت سـرانه 

یـا جمعیـت هـدف تعریـف شـده اسـت 
کـه از طریـق سرشـماری آمـار آن محاسـبه 
می شـود و به آن جمعیت اسمی شهر گفته 
مـی شـود. در همـه شـهرها تقریبا جمعیت 
اسـمی نزدیک به جمعیت واقعی اسـت اما 
در ایـن اسـتان و مخصوصـا در زاهـدان این 
گونـه نیسـت و جمعیت آمـاری با جمعیت 
واقعـی متفـاوت اسـت چرا که اتبـاع بیگانه 
در هنـگام سرشـماری اعـالم حضـور نمـی 
کننـد اما همه مـی دانیم که این افـراد روی 
زمیـن ایـن شـهر راه مـی روند، زبالـه تولید 
مـی کننـد، نـان مصـرف مـی کنند، سـقفی 
باالی سرشـان اسـت و از خدمات عمومی و 

بیـت المال اسـتفاده مـی کنند.

کرمان

4 منزل مسکونی در 
کرمان طعمه حریق شد

مدیرعامـل سـازمان آتش نشـانی 
شـهرداری  ایمنـی  خدمـات  و 
منـزل  چهـار  حریـق  اطفـای  از 
مسـکونی در شـهر کرمان توسـط آتش نشـانان خبر داد.علی 
عسـکری گفت: طی تماس تلفنی در سـاعت 12 و 41دقیقه 
ظهر هشـتم شـهریور مـاه با سـتاد مرکز فرماندهـی عملیات  
این سـازمان)125(، از حریق یک واحد منزل مسـکونی آگاه 
شـدیم.وی محـل این حادثـه را خیابان فلسـطین اعالم کرد 
و افـزود: بالفاصلـه دو تیـم اطفای حریق این سـازمان از دو 
ایسـتگاه آتش نشـانی بـه محل حادثـه اعـزام و در کم ترین 

زمـان ممکـن، حریـق توسـط آتش نشـانان اطفـا شـد.

 رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــنامه ش ــی دارای شناس ــا مطلب ــای علیرض آق
ــه 214/97  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 32 ب
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــورا در خواس ــن ش ازای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه شــادروان قنبــر علــی 
ــخ1396/2/22در  ــنامه 23در تاری ــماره شناس ــه ش ــی    ب مطلب
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــی  ــا مطلب ــه 1- علیرض ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
فرزنــد قنبــر علــی بــه ش ش 32متولــد 1352فرزنــد متوفــی  
2- محمــد علــی مطلبــی فرزنــد قنبــر علــی بــه ش ش 
6329541348متولــد 1339فرزنــد متوفــی  3- غالمرضامطلبی 
فرزنــد قنبــر علــی بــه ش ش 6339554598متولــد 1351فرزند 
ــه ش  ــی ب ــر عل ــد قنب ــی فرزن ــاس مطلب ــر عب ــی  4- امی متوف
ش 6301649991متولــد 1390فرزنــد متوفــی  5-مدینــه مطلبــی 
فرزنــد قنبــر علــی بــه ش ش 6339550551متولــد 1347فرزند 
متوفــی  6-حســینعلی مطلبــی فرزنــد قنبــر علــی بــه ش ش 
6329541941متولــد 1338فرزنــد متوفــی 7- ســکینه مطلبــی 
فرزنــد قنبــر علــی بــه ش ش 632954592متولــد 1343فرزنــد 
متوفــی  8-نــوروز علــی مطلبــی فرزنــد قنبــر علــی بــه ش ش 
ــر  ــد قتب ــد متوفــی  9-فــرح احمــدی فرزن ــد 1345فرزن 6متول
ــر  ــی  وال غی ــد متوف ــد 1357فرزن ــه ش ش 529متول ــی ب عل
........اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــادر  ــی ص ــم دارد و اال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

خواهــد شــد.
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غیــر  امــوال  مزایــده  آگهــی 
رهنــی( اســناد   ( منقــول 

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9600331 
ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــالک ثبتــی 19 فرعــی از 
ــان کشــاورز هشــت متــری  1975 واقــع در آســتارا – خیاب
ــه  ــع ک ــاحت 250 مترمرب ــه مس ــالن ب ــش 31 گی اول بخ
ــام  ــر 6 بن ــت 1310- 381 دفت ــل ثب ــت آن ذی ســند مالکی
ــند  ــق س ــت و صــادر شــده اســت طب ــکاری ثب حســن گل
ــه 258 آســتارا  ــی شــماره 10682 – 93/12/4 دفترخان رهن
ــت  ــک مل ــن بان ــال در ره ــغ 2268000000 ری ــال مبل در قب
آســتارا قــرار گرفتــه کــه حــدودو و مشــخصات آن بشــرح 
ــه  ــر ب ــول 10 مت ــت بط ــی اس ــماال پ ــد: ش ــی باش ــل م ذی
کوچــه بــه عــرض دو متــر شــرقا پــی مشــترک بطــول 25 
متــر بشــماره دو فرعــی از 1975 اصلــی جنوبــا چپریســت 
بطــول ده متــر بــه 1979 اصلــی غربــا پــی مشــترک بطــول 
25 متــر بشــماره چهــار فرعــی از 1975 اصلــی و طبــق 
ــد  ــارد و پانص ــغ دو میلی ــه مبل ــمی ب ــناس رس ــر کارش نظ
میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای یکبــاب 
خانــه یــک طبقــه روی کرســی بــا زیربنــای 127 مترمربــع 
بــا ســاختار مصالــح بنایــی و دارای هــال و نشــیمن و 
آشــپزخانه و دو اتــاق خــواب و ســرویس بهداشــتی و 
حمــام و ایــوان بــا کــف ســرامیک و ســیمانی و دیوارهــای 
ســیمانی یــا کاشــیکاری شــده ســقف لمبــه کوبــی بــا درب 
ــی و آلومینیومــی و محوطــه بصــورت  و پنجــره هــای چوب
فــرش موزائیــک و باغچــه بــا حصــار بلــوک ســیمانی 
ــرف  ــی از ط ــه درب آدم رو آلومینیوم ــا تعبی ــور و ب محص
ــه و  ــده اســت و دارای پروان ــدو ش ــه مح ــه کوچ ــمال ب ش

ــوده  ــا قدمــت بیــش از 25 ســال ب ــکار ســاختمانی ب پایان
دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز کــه برابــر گــزارش مامــور 
ــی از ســکنه مــی باشــد پــالک فــوق از ســاعت  اجــرا خال
9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 97/7/15 درا داره ثبــت 
اســنادو امــالک آســتارا واقــع در خیابــان جمهــوری جنــب 
دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد 
مزایــده از مبلــغ دو میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال شــروع 
و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه می شــود 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی ه ــت بده ــت پرداخ ــر اس ــه ذک الزم ب
ــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و  آب ب
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آن هــا باشــد 
و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره 
ــوم  ــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معل ــا تاریــخ مزای ت
ــده مزایــده اســت و  ــه عهــده برن ــا نشــده باشــد ب شــده ی
نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه 
ــترد  ــده مس ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ه
خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی 
ــردد  ــل رســمی گ ــده تعطی ــا چنانچــه روز مزای ــردد ضمن گ
مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و 
مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد ضمنــا مــازاد پــالک فــوق 
بــه موجــب نامــه شــماره 9510111820502485 -95/12/16 
دادرس اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا در قبــال 
265000000 ریــال بازداشــت مــی باشــد ضمنــا پــالک فــوق 
بــه موجــب نامــه شــماره 97/302- 97/5/20 دارای بیمــه 

آتــش ســوزی مــی باشــد.
تاریخ انتشار : 97/6/13

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی     6606

وقــت  ابــالغ  آگهــی 
شــخص  بــه  دادرســی 

ه  نــد ا خو
ــد  خواهــان آقــای نریمــان فاضلــی فارســانی فرزن
علــی مــراد دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه 
ــه  ــال ب ــغ 338/800/000 ری ــه مبل ــک ب ــه چ وج
طرفیــت فریبــا خلمــه بــه نشــانی مجهــول المــکان 
بــه ایــن دادگاه ارائــه نموده و وقت97/7/15ســاعت 
11 تعیــن گردیــده  لــذا بــه علــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده فــوق الذکربــه تجویــز م 73قانــون 
ــه  ــت داده میشــودتا ب ــی مهل ــن دادرســی مدن آئی
ایــن دادگاه مراجعــه نمــوده و نســبت بــه تحویــل 
گرفتــن دادخواســت و ضمائــم آن اقــدام نماینــد و 
ــن دادگاه حاضــر  ــرر ذکــر شــده در ای در وقــت مق
شــوند در غیــر اینصــورت دادگاه وفــق مقــررات 
اقــدام خواهــد نمــود .ضمنابــرای یــک نوبــت 

ــب اگهــی خواهــد شــد  مرات
دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری فارسان 

حسن اسالمی   6620

مفقودی
ــی  ــگ آب ــاد مــدل 1394رن ــت زامی ــرگ ســبز وان ب
روشــن روغنــی به شــماره موتــور 682243وشــماره 
شاســی NAZPL140TE0398074و شــماره پــالک 
ایــران 81  587ص 16 مفقــود گردیــده و از درجــه 
اعتبــار ســاقط اســت                            6622
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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  پیام
استان ها

رییـس اداره عمـران و بهسـازی شـهری اداره کل 
راه و شهرسـازی هرمـزگان عنـوان کـرد: به زودی 
عملیات بازگشـایی خیابان 16 متری و 20 متری 
محلـه چاهسـتانی ها در راسـتای ادامـه اجـرای 
طـرح احیـای بافت فرسـوده آغاز می شـود.داوود 
غالمـی در تشـریح برنامـه و طرح هـای احیـای 
بافـت فرسـوده بیـان کـرد: بـا توجه بـه تاکیدات 
مقـام معظـم رهبـری و رییس جمهـور در احیای 
بافـت فرسـوده و سـکونت گاههای غیـر رسـمی  
همچنیـن اجـرای برنامه و طرح هـای مطالعاتی 
در اسـتان شـهر بندرعبـاس بـه عنـوان پایلـوت 

اجرای این طرح انتخاب شد.
خیابـان  اجـرای  بـرای  افـزود:  ادامـه  در  وی 
فرهنگـی،  اجتماعـی،  مطالعـات  چاهسـتانی ها 
توسـط  و کاربـردی  توانمنـد سـازی  اقتصـادی، 
چهـار مشـاور زبـده انجـام و در پایـان تصمیم به 
ایجـاد معبـر و یـا خیابـان در ایـن محلـه گرفتـه 
شـد.این مقـام مسـوول در ادامـه توضیـح داد: 
جلسـات زیـادی با معتمدین و بـزرگان  محل در 
مسـاجد گرفتـه شـد که بـا رایزنی های فـراوان و 

معنـای  بـه  بازآفرینـی  طـرح  سـازی،  اعتمـاد 
مشـارکت مـردم در اجـرا آغـاز شـد کـه بخـش 
بزرگـی از سـرعت کار بـه سـبب حضـور پـر رنـگ 
مـردم در اجـرای ایـن خیابـان بود.رییـس اداره 
و  راه  کل  اداره  شـهری  بهسـازی  و  عمـران 
دسـتور  بـه  اضافـه کـرد:  هرمـزگان  شهرسـازی 
هرمـزگان  اسـتانداری  در  ای  جلسـه  اسـتاندار 
ماننـد  دیگـری  هـای  دسـتگاه  از  و  تشـکیل 
شـهرداری خواسـته شـد که در کنار اداره کل راه و 

شهرسازی همکاری داشته باشند.
غالمـی ادامـه داد: پـس از برگـزاری مناقصـه و 
تعییـن بخـش خصوصـی هزینـه ای بالـغ بر 100 
میلیـارد ریـال بـرای بازگشـایی این معبـر در نظر 
گرفتـه شـد کـه پـس از طـی مراحـل اداری اجرا 
ی خیابـان 24 متـری محله چاهسـتانی ها آغاز 
بـا  اشـاره بـه طـول یـک کیلومتـری  شـد.وی 
خیابـان محله چاهسـتانی ها اظهار کـرد: یکی از 
اهـداف اجـرای این طرح افزایـش ارزش افزوده 
ایـن خیابـان قـرار  ملـک هایـی کـه در مسـیر 
داشـتند بود.ایـن مقـام مسـوول تصریح کـرد: با 

توجـه بـه طـرح بازآفرینـی در ایـن محلـه یـک 
ایسـتگاه آتـش نشـانی، و یـک مرکـز سـالمت 
جانمایـی و در مرحلـه سـاخت قـرار دارد.رییـس 
اداره کل راه و  اداره عمـران و بهسـازی شـهری 
شهرسـازی هرمـزگان خاطـر نشـان سـاخت: بـر 
اسـاس توافقـات زمینی به مسـاحت 2.4 هکتار 
در اختیـار شـهرداری بـرای واگـذاری بـه افـرادی 
کـه ملک آنها در مسـیر بازگشـایی ایـن معبر بود 

قرار گرفت.

بندرعباس پایلوت احیای بافت فرسوده قزوینساوجبالغ

بهره برداری از 2 طرح راهسازی 
و آسفالت در قزوین

ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب ــق لطف ــعود ح ــن مس قزوی
گفــت: بهســازی و آســفالت راه هــای اصلــی شهرســتان 
ــز  ــال و نی ــون ری ــارد و 60۸ میلی ــا 10 میلی تاکســتان ب
بهســازی و آســفالت جــاده قزویــن - بوییــن زهــرا - 
ــا 13 میلیــارد و 256 میلیــون ریــال اعتبــار از  ســاوه ب
ــرداری هفتــه دولــت  ــه طــرح هــای مــورد بهــره ب جمل

در اســتان قزوین بودند. 
ــر  ــکن مه ــد مس ــه داد: 306 واح ــوول ادام ــن مس ای
شهرســتان البــرز نیــز دیگــر طــرح مــورد افتتــاح قــرار 

گرفتــه ایــن اداره کل در هفته دولت بود.
ــت  ــروژه در دس ــش پ ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب ــق لطف ح
ــداث راه  ــد: اح ــادآور ش ــتان، ی ــوزه راه اس ــداث ح اح
ــه طــول 60  ــد ب ــاد - نهاون ــاء آب ــی آبتــرش - ضی اصل
کیلومتــر کــه 7 کیلومتــر آن آســفالت و هفــت میلیــارد 
ــده و  ــالغ ش ــرای آن اب ــار ب ــال اعتب ــون ری و 500 میلی
اجــرای پــروژه هــم اکنــون در پــل تقاطــع بشــر ادامــه 

دارد از جمله این طرح هاســت.
ــاره  ــا اش ــن ب ــتان قزوی ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
بــه طــرح 55 کیلومتــری تعریــض جــاده بوییــن زهــرا 
- دانســفهان بــه ســه راهــی رحیــم آبــاد، اظهــار 
داشــت: 32.۸ کیلومتــر ایــن طــرح چهــار خطــه شــده 
 110 بــا  آن  دیگــر  ۸ کیلومتــر  تعریــض  قــرارداد  و 

میلیارد ریال اعتبار اولیه نیز منعقد شــده اســت.
مســیر  از  کیلومتــر   ۸1 داد:  ادامــه  لطفــی  حــق 
تاکســتان - رزن نیــز چهــار خطــه شــده و تنهــا 10 
ــا  ــر آن ب ــج کیلومت ــه پن ــده ک ــی مان ــر آن باق کیلومت
ــم  ــروژه ه ــا پ ــده ام ــز ش ــرارداد نی ــاد ق ــکار انعق پیمان
اکنــون بــه دلیــل عــدم تخصیــص اعتبــارات الزم، غیــر 

است. فعال 
ایــن مســوول در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
مشــکالت پــروژه جــاده اصلــی قزویــن -کالچــای 
اشــاره کــرد و گفــت: مطالعــات زیســت محیطــی ایــن 
ــته  ــای گذش ــال ه ــی س ــن ط ــتان قزوی ــرح در اس ط
ــا  ــر 46 ت ــز از کیلومت ــات ســاخت آن نی انجــام و عملی
70 آغــاز شــده بــود امــا ســازمان محیــط زیســت 
ــتی  ــی زیس ــع و کل ــرح جام ــک ط ــه ی ــتار ارای خواس
محیطــی از ســوی اســتان هــای قزویــن و گیــالن 

شده بود.

اولین حیات وحش  
ساوجبالغ کار خود 

را آغاز کرد
طــی مراســمی بــا حضــور فرمانــدار 
ســاوجبالغ ، مدیــرکل محیــط زیســت 
ــه دارای  ــن مجموع ــرز اولی ــتان الب اس
حیــات  از  نگهــداری  بــرای  پروانــه 
وحــش کار خــود را در روســتای ولیــان 
.فرمانــدار  کــرد  آغــاز  ســاوجبالغ 
ســاوجبالغ ایــن شهرســتان را بــه لحاظ 
گردشــگری از ظرفیــت هــای مناســب 
ــان  ــش بی ــن بخ ــعه در ای ــرای توس ب
کــرد و گفــت مــا از ســرمایه گــذاران در 
بخــش حمایــت مــی کنیــم .ابوالقاســم 
پالیــز گیــر گفــت مــا 12 روســتای 
ــا وجــود  ــم و ب هــدف گردشــگری داری
مجموعــه ایثــار و حیــات وحــش انجــا 
مــی تــوان امیــد وار بــود بخــش مهــم 
جادبــه هــای جانــوری اســتان البــرز در 
ســاوجبالغ بیشــتر از ســایر نقاط کشــور 
زیســت  محیــط  کل  .مدیــر  باشــد 
ــه  ــاغ ک ــن ب ــرز گفــت :در ای اســتان الب
فضــای مطلــوب بــرای حیــات وحــش 
اســت بیــش از 50 گونــه مختلــف از دام 

و طیور  نگهداری می شود .
از  بسـیاری  افـزود  حکیمـی  فردیـن 
جانـداران کـه آسـیب مـی بیننـد بـرای 
نگهداری از سـوی محیط زیسـت به این 
مرکز سـپرده می شـود تـا دوران نقاهت 
خود را زیر نظر پزشـکان اداره کل سـپری 
و بـه سـالمت کامـل برسـند .وی افـزود 
:این واحد توسـط بخش خصوصی اداره 
مـی شـود و عـالوه بـر ایجـاد اشـتعال 
بـرای 6 نفـر راه انـدازی شـده اسـت .

حکیمـی گفـت :بـا بررسـی هـای دقیق 
بـرای اولیـن بـار بـه ایـن مجموعـه در 
اسـتان تا البرز مجوز فعالیت داده شـد و 
موظـف بـه همـکاری بـا ایـن سـازمان 

برای نگهداری از حیات وحش شد .

یم
سن

س:ت
عک

آغاز برداشت پنبه و آفتابگردان در گلستان
رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان از آغاز برداشت پنبه 
و آفتابگردان در استان خبر داد و گفت: با توجه به باالتر بودن قیمت بازار این دو 
محصول نسبت به خرید تضمینی، اغلب این محصوالت به صورت توافقی به فروش 
می رسند.

افقی
1 - وقار - سندی که به وسیله آن طلبکار از 

بدهکار خود تقاضا می کند مبلغ معینی را در 

تاریخ معینی در وجه یا حواله کرد شخص 

 دیگری بپردازد - از ماه های میالدی

2 - ارز این کشور از ابتدای سال جاری تا به 

حال 20 درصد کاهش یافته است - از حروف 

 انگلیسی

3 - جوش ریز - اتکا کردن - ناپسند 

 داشتن

4 - بخشش - سخن چین - پادشاه 

 مغولی

5 - مادر تازی - جانشین او - گرسنه نیست 

 - واحد شمارش مغازه

 6 - گریه و زاری - از ابزار ماهیگیری - شبیه

 7 - نفی انگلیسی - باهوش - آشکار کردن

۸ - امر به یافتن - آواز - ضمیر مودبانه - 

 حرف فقدان

 9 - برابر - خرده سفال - عضو پرکار بدن

10 - نقطه های روی عکس - زمان - 

 مسابقات اتومبیلرانی

11 - خط راه آهن - کیف بزرگ - آخر - چه 

 کسی

 12 - دربند - پیمان شکن - جام ورزشی

13 - اسب نجیب - تربیت کننده - محل 

 ورود

14 - دختر کارتونی - یکی از استراتژیست 

 های ارزی فعال در تورنتو

15 - از یک رقمی ها - مبدع واژه »یادگیری 

ضمنی« در زمینه الگوهای بازار - روشنایی 

اندک

عمودی 
1 - من و تو - بدهی بانکی - یکی دیگر از 

 فعاالن موفق بازار تبادالت ارزی

 2 - درک متقابل - در خدمت بودن - راس

3 - خط مورب - مخفف شاه - سرپرست 

 قوم

4 - روشنی بخش - کشوری آسیایی که 

بدترین بازار را دارد و برای سرمایه گذاران هیچ 

 جذابیتی ندارد - افسانه گو

5 - نیم صدای در - مرد جوان - رود 

 شولوخوف - صحرای آفریقا

6 - کوچک ترین ذره - ساز - پسوند مبالغه 

 - مرطوب

7 - بدون حرفه و شغل - درخت انگور - 

 صدای گربه

۸ - ملعون - از برجسته ترین نمونه ها برای 

کنترل موفق تورم در کشورش - پایین آمدن 

 خورشید
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 کفه ترازو - جدا - بدبختی

10 - ضمیر مخاطب - از محصوالت نفت - 

 آبادی بزرگ - زمین کار و مکار

11 - کشاورز - پیشوند سال و روز - ماده 

 بیهوشی - تنها

12 - زوال پذیر - داد و ستد - برداشت 

 محصول

13 - محل ذخیره کاال - عدد ماه - بسیار 

 حمله برنده

 14 - طریق - بازگشت از گناه - خواب بد

15 - معامالتی که با هدف کسب سود 

در بازارهای مالی انجام می گیرد - واحد 

تغییرات نرخ ارز - جهت

جدول شماره 1255

سودوکو شماره 1255

پاسخ سودوکو شماره 1254
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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

جدیـدی  ابزارهایـی  به تازگـی  یوتیـوب 
 YouTube نـام  بـه  کـرده  معرفـی  را 
مؤسسـات  به کمـک  کـه   Giving
غیرانتفاعـی خواهنـد آمـد. توسـط ایـن 
ابزارهـا، کانال هـا می تواننـد بـرای اهداف 
خیرخواهانـه ی خود کمـک مالی دریافت 

کننـد. 

جشـنواره  سـومین  ایـران«  »متولـد 
تولیـدات  از  حمایـت  در  »کافه بـازار« 
کـه  اسـت  موبایـل  صنعـت  در  ایرانـی 
امسـال بـا شـعار »خوش نـام و نشـان، 
متولـد ایـران« بـا تمرکـز بـر محصـوالت 
 19 تـا   13 سه شـنبه  از  ایرانـی  پررونـق 

می شـود. برگـزار  جـاری  شـهریورماه 

کنفرانـس تکنولـوژی »دیجـی کاال« کـه 
برگـزار  تهـران  دانشـگاه  در  شـهریور   15
تبـادل  و  آشـنایی  امـکان  می شـود 
اطالعـات بـا اعضای تیم فنـی دیجی کاال 
تیـم  اعضـای  و  کـرد  خواهـد  مهیـا 
شـرکت کنندگان  بـه  را  خـود  تجربیـات 

خواهنـد کـرد. منتقـل 

خبر
یوتیوب

خبر
کافه بازار

خبر
دیجی کاال

دیرباز، بازیگر در توضیح تصویر زیر از تولدش آرزو کرده 
تمام مردم ایران »روی خوش زندگی« را ببینند.

@dirbaz_kambiz

پیدا شدن الشه هواپیمای آمریکایی پس از 72 سال 
در کوه های آلپ. گرمای شدید و ذوب شدن یخ ها 
موجب کشف الشه هواپیمای آمریکایی مفقود شده در 

@mohitzeest.iran                .جنگ جهانی دوم شد

خشکسالی کم سابقه در منطقه عباس آباد نایین باعث 
شده حیات  وحش از ارتفاعات برای بدست آوردن آب و 

علوفه به پایین کوه بیایند و وارد باغات مردم شوند.
@ahmad_bahri_mohitban

این کاربر تصویر زیر را از توریست های شاد در میدان 
نقش جهان اصفهان ثبت کرده و به اشتراک گذاشته.

@mariya.95a

می گوید: میرزا 
یعنــی یکــی نیســت بهــش بگــه کــه مــرد حســابی! تــوی ایــن ســن و 
ــرای  ــه ب ــتری دیگ ــای ش ــذل و کینه ه ــای مبت ــخیف و حرف ه ــا س ــه کاره ــال دیگ س
ــب  ــا مطل ــار ت ــرو. چه ــی ســفر ب ــن. کم ــر ک ــه گذشــته خــودت فک ــم ب ــرو یک ــه! ب چی
ــبکه و  ــن ش ــر و ای ــوک و توییت ــوی فیس ب ــب ت ــا ش ــح ت ــس! از صب ــور بنوی به دردبخ

ــه! ــبکه پالس آن ش

حمیدرضــا میرزاده می گوید:
دالری  میلیــارد  دو  اعــالم کــرد: »صــادرات  تلویزیــون   14 ســاعت  اخبــار 

محصــوالت باغــی در پنــج مــاه« 
دســتتان بــرای ارزآوری بــه کشــور درد نکنــد امــا آیــا تــوان اکولوژیــک مناطــق تولیــد 
ــا توجــه بــه شــرایط منابــع آب  ایــن محصــوالت محاســبه شــده و آیــا ایــن ارزآوری ب

کشــور بــه صرفــه اســت؟

امیر مســتکین می گوید:
ــدم از راننده هــاش  ــاز کــردم دی ــا ســفر داشــتم. االن اپــش رو ب ــر 6 ت ــا اوب ب
امتیــاز کامــل گرفتــم! بــه نظــرم ویژگــی جالبیــه کــه مســافر هــم امتیــازش رو بدونــه 

ــه نفــع راننده هــا هــم هســت. ــادی ب ــا حــد زی و ایــن شــفافیت ت

ســعید گودرزی می گوید:
1 نیمه شــب در راه بازگشــت بــه نجــف تــوی کوچه پســکوچه های  ســاعت 

ــم شــدیم!. ــال گ کرب
ــف  ــای نج ــه گاراژه ــا رو ب ــا م ــد ت ــون اوم ــاعت همراهم ــک س ــدود ی ــی ح ــه عراق ی

ــرد. ــاب ک ــه رو حس ــم کرای ــا بفهمی ــه م ــدون اینک ــوند و ب رس

مرتضی هاشــمی می گوید:
آرزوی مــن خاورمیانــه ای  اســت کــه دانشــگاه های بغــداد و تهــران و ســمرقند 
و اســتانبولش بهتریــن مراکــز آمــوزش عالــی دنیــا باشــند. واحــد پولمــان یکــی شــود 

ــا هــم متحدتــر کنــد.  و فجایــع محیط زیســتی و سیاســی و اســتعماری مــا را ب

اتوال فی می گوید:
ــه،  ــت نمى كن ــواد راضي ــى خ ــت م ــه دل ــورى ك ــى اونج ــا كس ــزى ي ــه چي اگ
ــه اى  ــه نقط ــو ي ــره ت ــا باالخ ــن ت ــارى پايي ــت رو بي ــطح توقعات ــه س ــه ك ــايد وقتش ش
ــره. ســخته  ــو نمي ــو جل ــته هاى ت ــاس خواس ــر اس ــا ب ــا دقيق ــه دني ــرى ك ــى بپذي بتون

ــدنيه.  ــى ش ول

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

مراسم تدفین مک کین، سناتور آمریکایی که در اول هفته جاری 
برگزار شد با حاشیه هایی همراه بود. از وصیت مک کین برای الزام 
عدم حضور ترامپ در مراسمش تا حضور افرادی مانند »اعضای گروهک 
تروریستی مجاهدین خلق«. پیش تر برخی کاربران مک کین را »سناتور 
صلح« می خواندند که دوستی او با منافقین نشان از این باور اشتباه دارد.

در حالی که برخی مسوولین برای محیط زیست و فضای 
سبز شهرها اهمیت الزم را قائل نیستند اما برخی کاربران نسبت 

به مسائل و معضالت مربوطه احساس مسوولیت می کنند و 
اهمال کاری شهرداری ها را اینگونه اطالع رسانی می کنند.

سال های 92، 93 شایعاتی از این دست در وایبر می چرخید که به »شایعات 
وایبری« معروف بودند. بعد این ارثیه به تلگرام رسید که به مدد گروه ها 

و کانال ها پخش می شد. همیشه هم توییتری ها به این مدل خبرها 
می خندیدند اما مدتی  است توییتر معدن همین شایعات شده و با 
@sadramohaqeq          .استقبال فراوان هم همراه می شوند

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با تاکید بر اقدامات انجام شــده طی ســال نخســت 
فعالیــت دولت دوازدهم برای افزایش دسترســی مردم بــه خدمات ارتباطی گفت: 

طی یک ســال اخیر و در ادامه مســیر توســعه ICT در کشــور، موفق شدیم پوشش 
باندپهــن را در همــه شــهرها کامل کنیم و امکان ارائه خدمــات باندپهن در تمام 

کشــور فراهم شده است.
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کتاب »سینمای 

عباس کیارستمی« 
نوشته آمبرتو النا چهارشنبه 
21 شهریور در خانه سینما 

رونمایی می شود.

فیلم مستند »معبر«
Safe Passage جایزه ویژه  

هیات داوران برای بهترین 
 ErtisCinema کارگردانی فیلم مستند را در جشنواره

به خود اختصاص داد.

سال گذشته در چنین 
روزهایی بحث بر سر رفع حصر باال 

گرفته بود. 
 اما سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد که حصر همچنان ادامه 

پیدا می کند.

رویداد چهار روزه

»بلوچی پجار« به معنای  
شناخت بلوچ با هدف آشنایی 
با چهره واقعی بلوچستان، به همراه نمایشگاه سوزن دوزی 
»بانوک« از 17 تا 19 شهریورماه در تهران میدان آرژانتین، 

خیابان الوند، خیابان 35، شماره 14 برگزار می شود.

سخنگوی کارگروه اکران از ثبت قرارداد نمایش 
چند فیلم جدید از جمله تازه ترین ساخته 

عبدالرضا کاهانی در سینماهای کشور خبر داد.

جهانگیرشاه: تو به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟
مستشار: درمورد شما کال من به عشق بدون نگاه هم 

اعتقاد دارم
قهوه تلخ

کتاب سینما

مستند

رویدادسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

روزی كه طغرل سلجوقی 
در »ری« درگذشت 

طغرل سـلجوقی که با غلبه برغزنویـان، ایران خاوری و 

سـپس همه ایران و نیز بغداد را تصرف و تا سـوریه و 

گوشـه هایی از آناتولی پیش رفته بود چهارم سـپتامبر 

1063 میـالدی در »ری« و در73 سـالگی درگذشـت و 

چـون فرزنـد نداشـت آلـپ ارسـالن )بـه معنای شـیر 

شـرزه( بـرادرزاده اش )پس از یك درگیری خانوادگی( 

برجـای او نشسـت. طغـرل )طعـرل بیگ( کـه قبال دو 

بـار ازدواج کـرده و دارای فرزنـد نشـده بـود، امیـد بـه 

داشـتن فرزنـد را از دسـت نداده بـود و چند ماه پیش 

از درگذشـتـ  در 72 سـالگی، »سـیده« دختـر خلیفه 

اسـمی بغـداد راـ  کـه سـّنی بـودـ  بـه عقد نـكاح خود 

درآورده و بـه ری منتقـل كـرده بود تا در اینجا عروسـی 

كند كه درگذشـت.

طغـرل كـه قبـال اتحادیـه ای از ترکمانـان )ُتـرکان ُغز= 

ُاغـوز Oghuz Turks( مهاجـرِ بـه منطقـه فـرارود را 

تشـکیل داده بـود پـس از درگذشـت محمـود غزنـوی 

و احسـاس ضعـف در پسـرش مسـعود، تعـرّض خود 

را آغـاز کـرده بود. 

سـال 1034  از  خـودرا  عمومـی  تعـرض  طغـرل كـه 

میـالدی آغـاز كـرده بود تـا سـال 1037 همه خراسـان 

)خراسـان بزرگتر( را متصرف شـده بود. طغرل پس از 

پیروزی سـال 103۸ در دندانقان Dandanghan)میان 

سـرخس و َمـرو( بـر سـلطان مسـعود غزنـوی بـه 

نیشـابور رفتـه و در بـاغ »شـادیاخ« پادشـاهی خـود را 

اعـالم داشـته بـود. تصرف سـایر ایالـت های ایـران از 

جمله آذربایجان توسـط طغرل 1۸ سـال طول كشـید. 

وی بـا تصـرف ایـران بـه حكومـت دودمانهـای ایرانـی 

ازجملـه بوئیـان )دیلمیـان( پایـان داد كـه اسـتقالل و 

حاکمّیـت ملـی ایـران را تأمیـن و بغـداد را هـم تحت 

كنتـرل داشـتند. دیلمیـان از منطقه ای در گیـالن و نه 

چنـدان دور از لنگـرود بپاخاسـته بودنـد.

رسانه در آینه تصویر
احسان یارشاطر، سردبیر ماهنامه راهنمای کتاب 
در سن 9۸ سالگی درگذشت. راهنمای کتاب از 
مهمترین نشریات دوره ی خود بود که از سال 

37 تا سال 57 منتشر میشد و الگویی شد برای 
ماهنامه های آینده، کلک و بخارا.

اگر آن ماه مهربان گردد
غم دل غمگسار جان گردد

آنکه چون نامش آورم بزبان
همه اجزای من زبان گردد
ور کنم یاد ناوک چشمش

مو بر اعضای من سنان گردد
چون کنم نقش ابرویش بردل
قد چون تیر من کمان گردد
مه ز شرم جمال او هرماه
در حجاب عدم نهان گردد
یا رب این آسیاب دوالبی
چند برخون عاشقان گردد

چون دلم با غم تو گوید راز
در میان خامه ترجمان گردد
از لبت هر که او نشان پرسد

چون دهان تو بی نشان گردد
چون ز لعلت سخن کند خواجو

شکر از منطقش روان گردد

خواجوی کرمانی 

خبرـ  تازه یا کهنه اشـ 
هیچ فرقی ندارد

همان زخم های همیشه
همان کینه های قدیمی

بشر چیست؟
مشقی است خونین

که آموزگارش کالغ است.

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: 
الهام عباسلو

ادامه یادداشت از صفحه 1
بــا وجــود برجــام، دشــمنان ایــران دیگــر نمی تواننــد ماننــد گذشــته 
در زمینــه هســته ای بهانه جویــی كننــد و اتهام هایــی را علیــه 
ایــران مطــرح كننــد و اگــر زمانــی ایــران احســاس كنــد كــه چنیــن 
منافعــی دیگــر برایــش تامیــن نمی شــود یــا ارزش كافــی نــدارد، 
در چشــم بــه هــم زدنــی می توانــد بــا یــك اراده تعهــدات برجــام 
ــل  ــام، قاب ــندی ها از برج ــی از ناخرس ــاید برخ ــد. ش ــرك كن را ت
درك باشــد. بــه هــر تقدیــر معضــالت اقتصــادی، اثــرات تحریم هــا 
و نقصان هــای مالــی، بــرای مــردم عــادی بســیار ملمــوس و 
ــائلی  ــالف مس ــر خ ــه ب ــت. در نتیج ــده اس ــه و تعیین كنن بالفاصل
ماننــد امنیــت ملــی، حقــوق هســته ای و حقانیــت بین المللــی، كــه 
ــی، حساســیت  ــد، مســاله اقتصــادی و مال ــاری بلندمــدت دارن آث
بیشــتری در افــكار عمومــی دارد. یكــی از اشــتباه های بزرگــی كــه 
از ســوی نخبــگان مــا رخ داد، ایــن بــود كــه وانمــود شــد برجــام 
می توانــد یكســره مشــكالت مــردم را حــل كنــد. امــا حقیقــت اینجا 
ــه  ــود، هم ــا نب ــه تحریم ه ــوط ب ــا مرب ــه مشــكالت م ــه هم ــود ك ب
مشــكالت متاثــر از برنامــه هســته ای یــا برجــام نبودنــد. هــواداران 
برجــام، بــه شــكلی تبلیــغ كردنــد كــه گویــی برجــام یكســره دوای 
همــه دردهــای كشــور اســت. برجــام را شــاید بتــوان یك شــرط الزم 
بــرای رونــق و گشــایش در كشــور دانســت، امــا قطعــا شــرط كافــی 
و همه جانبــه نبــود. برجــام، اگــر در چارچــوب تــوان و محــدوده اثــر 
ــای  ــروز ســاده تر می شــد از ثمره ه ــی شــده بود، ام خــودش معرف
آن دفــاع كــرد، واقعیــت ایــن اســت كــه دســتاوردهای برجــام در 
زمینــه هســته ای و امنیــت ملــی، بــدون تردیــد بی ســابقه و عظیــم 
ــوب  ــت چارچ ــام در شكس ــی برج ــتاوردهای حقوق ــتند. دس هس
ــوب  ــران، بی شــك مطل ــه ای ــی علی ــی تحریم هــای بین الملل حقوق
ــك  ــه از ی ــت ك ــام دار اس ــردی زم ــكا، ف ــروز در امری ــتند. ام هس
ــران را درك  ــا ای ــته ای ب ــق هس ــی تواف ــم امنیت ــاد مه ــرف ابع ط
ــه  ــد ك ــی تصــور می كن ــا خوش خیال ــر ب ــد و از ســوی دیگ نمی كن
ــزار  ــان اب ــا هم ــرد ب ــا بگی ــته از ایرانی ه ــلفش نتوانس ــه را س آنچ
قبلــی می توانــد بــه زور بگیــرد. امــروز بایــد افــكار عمومــی كشــور 
ــن  ــدت آن روش ــرات بلندم ــام و ثم ــی برج ــاد امنیت ــورد ابع در م
ــه  ــرد ك ــردم تشــریح ك ــرای م ــد ب ــر نشــده و بای ــوز دی شــود. هن
نبایــد برجــام را یكســره در تحریــم و دســتاوردهای اقتصــادی دید، 
بایــد توضیــح داد كــه حــل مشــكالت كشــور در گــرو برجــام نیســت 
و راه هــای زیــاد دیگــری بــرای حــل مشــكالت كشــور وجــود دارد 
كــه بــا یــا بــدون برجــام در دســترس مــا اســت. اتحــاد در میــان 
گروه هــا، مــردم، نخبــگان و سیاســتمداران، الزمــه حــل مشــكالت 
كشــور اســت، نــه جناح بندی هــا و اتهام زنی هــا و تفرقه هــا و 

ــن ــكاف ها. / خبرآنالی ش

کنگره شعر جوان وزهای 
چهاردهم و پانزدهم شهریورماه

 در خانه هنرمندان ایران 
برگزار می شود.

شعر


