
پنجمیـن اجالسـیه مجلـس خبـرگان رهبـری 
صبـح دیـروز در حالـی برگـزار شـد کـه یکـی از 
اعضـای هیات رییسـه این مجلـس و همچنین 
رییـس جمهـوری از غایبـان شـاخص آن بودند. 
به گزارش ایسـنا، سـاعت ۸:۳۵ صبح سه شـنبه 
بابـه صـدا درآمـدن زنگ مجلس قدیـم و قرائت 
دسـتور جلسـه از سـوی آیت هللا احمـد خاتمی، 
پنجمین اجالسیه مجلس خبرگان رهبری )دوره 
پنجم( به طور رسـمی آغاز به کار کرد. سـخنرانی 
آیـت هللا احمـد جنتی، رییـس مجلس خبرگان 
رهبـری در حالی آغاز شـد کـه در ابتدا تنها قریب 
بـه ۶۰ نفـر از اعضـا حضور داشـتند، امـا در حین 
صحبت هـای او اعضـای دیگـر انـدک انـدک وارد 
صحـن مجلـس شـده و در جایگاه خـود حضور 
یافتنـد. از جملـه متاخریـن جلسـه، می تـوان 
بـه آیـت هللا آملـی الریجانـی و حجـت االسـالم 
محمـود علـوی اشـاره کـرد. رییس قـوه قضائیه 
کـه سـخنران ویـژه افتتاحیـه پنجمیـن اجالس 
نیـز بـود، حیـن قرائت قـرآن خـود را به مراسـم 

افتتاحیـه رسـاند و در کنار سـایر متاخرین پس 
از پایـان تـالوت قـرآن در صندلـی شـماره ۶۱ و 
کنار محسـن اسماعیلی نشسـت. حجت االسالم 
ابتـدای سـخنرانی رییـس  علـوی نیـز کـه در 
مجلـس خبـرگان در جلسـه حضـور یافـت، در 
کنـار عباسـعلی کدخدایـی، رییس دفتـر آیت هللا 
جنتی نشسـت . آیت هللا ری شـهری نیز از دیگر 
متاخریـن جلسـه دیـروز بـود. در جلسـه دیروز 
امـا آنچـه کـه بیـش از هـر موضوعـی به چشـم 
می خـورد، غیبت شـخصیت هایی شـاخص بود. 
از جملـه ایـن افراد حجت االسـالم و المسـلمین 
حسـن روحانی بود که به دلیل سـفر به عسـلویه 
جهـت افتتاح چنـد پروژه پتروشـیمی و عمرانی 
در جلسـه حضور نیافت. در جایگاه هیات رییسه 
نیـز که آیت هللا جنتی، رییـس مجلس خبرگان، 
آیـت هللا موحـدی کرمانـی، نایـب رییـس دوم، 
آیـت هللا عبـاس کعبـی، منشـی هیات رییسـه و 
آیت هللا خاتمی، سـخنگوی هیات رییسه حضور 
داشـتند، غیبـت آیـت هللا هاشـمی شـاهرودی، 

نایـب رییـس اول در جایـگاه هیـات رییسـه به 
چشـم می خـورد. آیـت هللا حسـینی بوشـهری 
و حجت االسـالم رییسـی دیگـر اعضـای هیـات 
رییسـه مجلـس خبـرگان رهبـری نیـز در کنـار 
سـایر اعضای حاضر در اجالسـیه نشسـته بودند. 
در میـان صندلی هـای اعضـای خبـرگان رهبـری 
نیـز تصاویری از مرحوم آیـت هللا ایمانی، نماینده 
فـارس در خبرگان رهبری و آیـت هللا مهمان نواز، 
نماینـده خراسـان شـمالی در ایـن مجلـس کـه 
طـی شـش مـاه گذشـته از دنیـا رفته انـد، قـرار 
گرفتـه بـود. پـس از پایـان سـخنرانی رییـس 
االسـالم  حجـت  رهبـری،  خبـرگان  مجلـس 
خاتمـی ادامـه جلسـه را غیرعلنی اعالم کـرد و از 
خبرنـگاران خواسـت که جلسـه را تـرک کنند. او 
همچنین گفت که در جلسـه اختتامیـه این دوره 
ماننـد دوره هـای قبـل در جلسـه علنـی گزارشـی 
از اقدامـات انجـام شـده طـی دو روز اجالسـیه 
از سـوی رییـس مجلـس خبـرگان رهبـری ارائه 

خواهد شـد.

غیبت روحانی و شاهرودی در پنجمین اجالسیه خبرگان

یادداشت روز
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انس طال          ۱.۱94.9۳ 

مثقال طال       ۱۵.7۵۰.۰۰۰

گرم طالی ۱۸  ۳.۶۳۶.۱92

گرم طالی 24  4.۸4۸.7۸۵

انس نقره             ۱4.۵۸

انس پالتین       77۳.۰۰۰

انس پاالدیوم       947.۰۰۰

بهار آزادی        42.۵۱۰.۰۰۰

امامی            4۶.7۰۰.۰۰۰

نیم             22.۵۰۰.۰۰۰

ربع              ۱۱.۵۰۰.۰۰۰

گرمی            ۶.۱۰۰.۰۰۰

دالر                 ۱۳۳.۳۰۰

یورو                 ۱۶۰.9۱۰

پوند               ۱77.۰4۰    

درهم امارات           ۳7.9۰

لیر ترکیه              2۰.۶7۰

یوان چین            2۰.4۶۰

ین ژاپن             ۱24.۶۳۰    

دالر کانادا            ۱۰۵.۶2۰

دالر استرالیا         99.24۵ @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب
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غروب آفتاب 
19:26

تهران

21  تا  32

روحانی:
به قبل از انقالب 57 
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نگرانی از روند افزایشی سرقت های خرد
رییس پلیس آگاهی ناجا: سرقت از منازل و خودرو 

در چهار ماه ابتدای امسال به دلیل مشکالت اقتصادی 
روزانهم صبح اریانافزایش داشته است

نمایندگان اصالح طلب و اصولگرای مجلس روز گذشته از دولت و دیگر نهادها انتقادات تندی کردند

بهارستان در نقطه جوش
2

2

در  کشــور  در  مشــکلی  هــر  اصــوال 
پهنــه ســرزمینی مــا بــه بی تفاوتــی و 
ــر می گــردد. ــزداری ب ــه آبخی بی توجهــی ب

آبخیــزداری  بــه  دالر  میلیــون    2۰۰
اســت.  یافتــه  اختصــاص 

ــزوم  ایــن خبــری خــوب اســت چراکــه ل
ــز داری در کشــور بســیار  ــه آبخی توجــه ب
بیشــتر از گذشــته احســاس می شــود. 
بی اهمیتــی بــه مرزهــای آبخیــز داری 
در کشــور  تنش هــای محیطــی  ســبب 

شــده اســت.
هم اکنــون متاســفانه میــزان فرســایش 
خــاک در کشــور مــا بــه دو میلیــارد متــر 
رســیده اســت. کشــور ایــران یــک درصــد 
خــاک دنیــا را دارد امــا یــک دوازدهــم کل 

فرســایش خــاک جهــان را دارد. 

 ادامه در صفحه 12

پروژه های آبخیزداری 
خودکفایی به دام سدسازی نیفتد

در کشاورزی؛ 

خیال باطل

رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست:

 سیاست خودکفایی،کشاورزی 
را تعطیل می کند

عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس:

خودکفایی باید به شرط ضربه 
نخوردن منابع آبی ایران باشد
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شـهرداری بم در نظر دارد اجرای طرح پارکبانی تعدادی از خیابانهای سـطح شهر)شـهید بهشـتی، طباطبائی، آیت هللا کاشانی )یکطرفه(،بلوار 
امـام حـد فاصـل میدان ۱7 شـهریور تا میدان امام )ره(، بلوار شـهید صدوقی، بلوار پاسـداران حـد فاصل میدان امام )ره( تا سـه راه فاطمی، 
پارکینگ پاسـاژ اطلس سـنتر(را از طریق مزایده عمومی به صورت مشـارکتی به متقاضیان واگذار نماید ،لذا از کلیه شـرکتهایی که توانایی 
انجـام کار را دارنـد دعـوت بعمـل مـی آیـد ضمـن بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثر تـا تاریـخ 97/۰7/۰4 جهـت دریافت اسـناد مزایـده و ارایه 

پیشـنهادات خود به نشـانی : بم، بلوار شـهید رجایی- سـایت اداری،شـهرداری بم، امور قراردادها مراجعه نمایند.
۱-متقاضیان می توانند با پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال بحسـاب سـیبا شـماره ۰۱۰۵۶۵9۳9۰۰۰۳ بنام شـهرداری بم نسـبت به دریافت اسـناد 

مزایـده اقدام نمایند.
2- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد

۳- مدت قرارداد دو سال می باشد.
4- درصد پایه سهم شهرداری از فروش شارژ ۱۵% میباشد .

۵-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۶- شـرکت کننـدگان مـی بایسـت یـک فقـره ضمانتنامه یا چک تضمین شـده بانکـی به مبلـغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان سـپرده شـرکت در 

مزایـده ارائه نمایند.
7- هزینه چاپ اگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

۸-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است.
9- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن ۰۳444۳4۵2۱۱ تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده عمومی

علیرضا پشتیبان-شهردار بم

 )نوبت اول(

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسـازی جنوب اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شـرح ذیل را از طریق 
سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد 
مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( بـه آدرس 
www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صـورت عدم عضویـت قبلی، مراحل 

ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

نوبت اول

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1397/06/17 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت13 روز 1397/06/17 تا تاریخ 1397/06/25 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت13روز سه شنبه تاریخ 1397/07/10
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت8:00 روزچهارشنبه تاریخ 1397/07/11     

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت های 
الـف: آدرس: جيرفـت – حد فاصل سـيلو و پليس راه، بلوار ورودي شـهرك صنعتي شـماره 2 تلفـن: 034-43310516 

 )http://iets.mporg.ir( و پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور www.jkerman.mrud.ir  و سایت
اطالعـات تمـاس سـامانه جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه: مرکـز تمـاس 41934-021  و دفتـر ثبـت نـام 

   85193768 و   88969737

تضمين )لاير(عنوان شماره
نوع

فهرست بهابرآورد )لاير(تضمين

108/ج97/3
عملیات خاکی و ابنیه فنی 
راه روستایی زیارت دیوان 

مراد)تجدید(
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109/ج97/3
تکمیل اجرای عملیات 

خاکی و ابنیه فنی محور 
بندر دلفارد)تجدید(

۳2۳،۰۰۰،۰۰۰۶،44۶،۸۸2،۵4۸

110/ج97/3
اجرای عملیات خاکی 

و ابنیه فنی محور 
گور)تجدید2(

4۵۶،۰۰۰،۰۰۰9،۱۰۱،۱۵4،727

111/ج97/3

احداث و جمع آوری شبکه 
برق 2۰کیلو ولت و فشار 
ضعیف جهت آزاد سازی 
پروژه احداث باند دوم 
جیرفت- بافت)تجدید(

۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰۳،۰97،۵۳۶،72۵
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اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بهارستان در نقطه جوش
انتقادات تند نمایندگان از شرایط فعلی کشور

اصولگرایان دولت را هدف قرار دادند و اصالح طلبان دیگر نهادها

سلحشوری خواستار همه پرسی در مسائلی همچون نظارت استصوابی شد

افزایــش مشــکالت اقتصــادی صــدای 
نماینــدگان را درآورده اســت.

مــاه عســل دولــت روحانــی و مجلــس 
اســت.  رســیده  پایــان  بــه  دهــم 
تــا پیــش از ســال 97 بــه جــز 70 
فراکســیون  عضــو  نماینــده    80 تــا 
ــو  ــده عض ــش از 200 نماین ــی، بی والی
ــتقلین در  ــد و مس ــیون امی دو فراکس
ــان  ــته از حامی ــال گذش ــه س ــول س ط
دولــت تدبیــر و امیــد بــه حســاب 
ــا شــروع ســال جــاری،  ــد.  ب می آمدن
مشــکالت اقتصــادی در کشــور بیــش 
از پیــش شــد. بی توجهــی روحانــی 
بــه خواســت های حامیــان خــود در 
ــان  ــان اصالح طلب ــه  هم ــات  ک انتخاب
ــد  ــث شــد فراکســیون امی ــد، باع بودن
ــت  ــی خــود را از ســر دول ــر حمایت چت
بــردارد. از ســوی دیگــر نماینــدگان 
ــی  ــه عل ــه ب ــتقلین ک ــیون مس فراکس
ــک  ــس نزدی ــس مجل ــی، ریی الریجان
ــا بحرانــی شــدن شــرایط و  هســتند، ب
در نقطــه ضعــف قــرار گرفتــن دولــت، 
ســعی کردنــد تــا حــدودی از ســاکنان 
پاســتور فاصلــه بگیرنــد.  نتیجــه ایــن 
تنهایــی دولــت در مجلــس اســتیضاح 
منفــی  رای  و  وزیــر  دو  برکنــاری  و 
نماینــدگان بــه پاســخ های روحانــی 

ــن  ــا ای در جلســه ســوال از او شــده. ب
ایــن میــزان  بــه  نماینــدگان  حــال 
فشــار بســنده نکــرده و در هــر فرصتــی 
ــتفاده  ــت اس ــه دول ــراض ب ــرای اعت ب
ــته  ــه روز گذش ــور ک ــد. همانط می کنن
پنــج نماینــده مجلــس در نطــق میــان 
دســتور و تذکــر شــفاهی، دولــت و 
ــاد انتقــاد گرفتنــد. ــه ب فراتــر از آن را ب

اصالح طلبان چه گفتند
ــردم  ــده م ــوری، نماین ــه سلحش پروان
ــن  ــی از تندتری ــس یک ــران در مجل ته
ــرد.  ــراد ک ــتور را ای ــای میان دس نطق ه
او بــا اشــاره بــه بی ارزشــی واحــد پــول 
ایــران و مشــکالت اقتصادی شــدید، از 
دســتگیری وکال، معلمــان، دانشــجویان 
و فعــاالن محیط زیســتی در شــرایط 
بــه  کــرد.  انتقــاد  امــروز  بحرانــی 
گــزارش خانــه ملــت، او گفــت کــه »بــا 
ــدان  ــن منتق ــتن ده ــه داش ــته نگ بس
نمانــده  باقــی  از جمهوریــت  اثــری 
ــه  ــا فســاد و احــکام ناعادالن اســت و ب
مدینــه فاضلــه اســالمی کــه آرزوی آن 
را داشــتیم نهادینــه نکردیــم.« او در 
ــان اینکــه  ــا بی بخشــی از ســخنانش ب
»می خواســتم از نهادهــای نظامــی و 
ــه  ــه جانب ــور هم ــی و حض ــبه نظام ش
انتقــاد کنــم،  امــور کشــور  در  آنهــا 
ــه  ــی ک ــه گروه ــود ب ــر می ش ــی مگ ول
نیــروی  و  ثــروت  قــدرت،  ســه گانه 
نظامــی را بــا هــم دارنــد، اعتــراض 

ــه »می خواســتم  ــرد ک ــه ک ــرد« اضاف ک
ــردم  ــکاری و درد م ــی، بی ــر، گران از فق
ــدر  ــه آنق ــم ک ــه بگوی ــا چ ــم، ام بگوی
دولــت آشــکار و پنهــان وجــود دارد 
کــه نمــی دانیــم چــه کســی مســوول 
اقتصــاد اســت.« سلحشــوری از رهبــر 
ــکالت  ــه مش ــه ب ــت ک ــالب خواس انق
کشــور ورود کننــد تــا »در مــواردی 
ــت و  ــد جمهوری ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
اســالمی بــودن نظــام آنطــور کــه بایــد 
صــورت  بگیــرد،  شــکل  جامعــه  در 
ــوزه  ــن ح ــرات در ای ــه تغیی ــه ب نگرفت
هــا کمــک کننــد.« او تاکیــد کــرد 
کــه »در حــوزه سیاســت خارجــی و 
نحــوه اداره صــدا و ســیما، نظــارت 
بــرای  نگهبــان  شــورای  اســتصوابی 
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی و 
مجلــس خبــرگان کــه ُبعــد جمهوریــت 
نظــام را بــه شــدت تضعیــف کــرده 
ــی و رای  ــه ُپرس ــه هم ــاز ب ــت، نی اس
ــم،  ــوارد داری ــن م ــردم در ای ــر م و نظ
ــالمت از  ــه س ــردم ب ــک م ــه کم ــا ب ت
ــه  ــور کــرده و ب ایــن پیــچ تاریخــی عب
ــی و انســجام  ــاد عموم بازگشــت اعتم
ملــی کمــک کنیــم تــا اینکــه دشــمنان 
نتواننــد بــه گزافــه گویــی در ایــن مــورد 
بپردازنــد.« وی همچنیــن خواســتار 
رفــع حصــر، آزادی زندانیــان سیاســی، 
بــه  نظامــی  نهادهــای  بازگشــت 
ــاد،  ــا فس ــدی ب ــارزه ج ــا، مب پادگان ه

حمایــت از طبقــات فرودســت و پایــان 
ــد. ــه ش ــان در جامع ــر زن تحقی

نماینــده  دیگــر  حیــدری،  غالمرضــا 
ــت  ــران هــم گف ــردم ته ــب م اصال ح طل
کــه یکــی از ارکان نظــام جمهوریــت 
ــه ای  ــه گون ــت، ب ــی اس ــاد عموم اعتم
ــکای آرای  ــه ات ــز ب ــر نی ــه ارکان دیگ ک
ــا  ــن ج ــی اســتوار اســت، بنابرای عموم
معضــالت  برخــی  حــل  بــرای  دارد 
بــه  مراجعــه  از  خارجــی  و  داخلــی 
ــا  ــود. وی ب ــتفاده ش ــی اس آرای عموم
ــام اســالمی  ــأن نظ ــه در ش ــان اینک بی
رفــع  نتوانســته  هنــوز  نیســت کــه 
ممنوع التصویــری  رفــع  و  حصــر 
ــان  خاتمــی و آزادی بســیاری از زندانی
ــل  ــی را ح ــان سیاس ــژه زندانی ــه وی ب
کنــد، اضافــه کــرد کــه بــه هــوش 
باشــیم کــه باندهــای مافیایــی پشــت 
صحنــه موسســات مالــی، قاچــاق کاال، 
بدهــکاران بــزرگ مالــی، بــازار ارز و 
ســکه، خفــه کــردن در اســتخر، ناگهــان 
ــاند.  ــی نکش ــه خفگ ــام را ب ــت نظ کلی
ــذف  ــه ح ــاره ب ــا اش ــده ب ــن نماین ای
روســای  نخســت وزیران،  حصــر  و 
ــور، روســای مجلــس و بســیاری  جمه
دیگــر گفــت که ایــران در شــرایطی قرار 
گرفتــه کــه وضعیــت معیشــتی مــردم 
ــود  ــخت تر می ش ــخت و س ــر روز س ه
و متاســفانه جمهــوری اســالمی ایــران 
ــا  ــی ب ــگاه منف ــا ن ــدای انقــالب ب از ابت
دنیــا مواجــه شــد کــه ایــن نــگاه منفــی 
چــه در روابــط داخلــی و چــه خارجــی 
موجــب تنــش و روابــط حــذف گرایانــه 
شــد. او خواســتار ایــن شــد کــه خــود را 
حــق مطلــق نپنداریــم و آنچــه را کــه بــا 
فکــر مــا تفــاوت دارد، باطــل نپنداریــم.

اصولگرایان چه گفتند
ــرا هــم روز گذشــته  ــدگان اصولگ نماین
ــرایط  ــه ش ــبت ب ــدی نس ــادات تن انتق
ــه  ــد ک ــان آوردن ــه زب ــور ب ــی کش فعل
البتــه  دولــت هــدف اصلــی انتقــادات 

ــود. ــا ب آن ه
محســن بیگلــری، نماینــده اصولگــرای 
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــقز و بان ــردم س م
متأســفانه مــردم در زیــر فشــارهای 
زندگــی  ادامــه  تــاب  اقتصــادی 
ــت  ــی گف ــه روحان ــاب ب ــد، خط ندارن
کــه شــما چطــور شــب ســر بــر بالیــن 
محتــاج  مــردم  وقتــی  می گذاریــد 

ــتند. ــود هس ــب خ ــان ش ن
ــرای  ــده اصولگ ــی، نماین ــر چناران هاج
ــل  ــه چه مــردم نیشــابور هــم گفــت ک
ــد  ــذا بای ــذرد ل ــالب می گ ــال از انق س
آن  زمــان  فکــرد کــرد کــه  اندکــی 
نرســیده تــا اندکــی بــه مشــکالت 
خالــی  ســفره های  بــه  مــردم، 
مــردم، بــه دغدغه هــای مــردم، بــه 
بحران هایــی کــه در جمهــوری اســالمی 
ــر  ــا همدیگ ــه ب ــود دارد هم ــران وج ای
فکــر کنیــم و نگــرش سیاســی را بــرای 
اولیــن بــار بعــد از اربعیــن انقــالب 

ــم. ــار بگذاری ــران کن ــالمی ای اس
ــردم  ــده م ــی، نماین ــر کریم ــی اکب عل
اراک هــم گفــت کــه وضعیت نابســامان 
اقتصــادی ریشــه در تظاهــرات دی 
مــاه ســال گذشــته نــدارد، بلکــه ناشــی 
و  اقتصــاد  ســاختاری  اشــکاالت  از 
ــت  ــادی دول ــوب اقتص ــرد نامطل عملک
در پنــج ســال گذشــته بــوده، بنابرایــن 
ــذاری  ــل گ ــد ری ــور بای ــاد کش در اقتص

ــرد. ــد صــورت گی جدی

نمایندگان در ابراز عقاید آزادند
پــس از نطــق دو تــن از نماینــدگان اصالح طلــب مجلــس، 
ــی  ــیون والی ــس فراکس ــی، ریی ــی بابای ــا حاج حمیدرض
مجلــس در تذکــری شــفاهی گفــت کــه بــه نظــر وقتــی 
افــراد از رادیــو صــدای مجلــس را می شــنوند بــه اشــتباه 
می پندارنــد کــه رادیــو صــدای مجلــس کشــورهای دیگــر 
ــن  ــد. کمــر مــردم خــورد شــده و در ای را گــوش می دهن

ــه نظــام توهیــن می شــود. جــا ب
علــی مطهــری، نایــب رییــس مجلس که ریاســت جلســه 
را برعهــده داشــت خطــاب بــه او گفــت کــه نماینده هــا در 
ابــراز عقیــده و نطــق آزادنــد مگــر آنکــه شــامل توهیــن و 
افتــرا شــود، اگــر کســی هــم اعتقــادی دارد بایــد در تذکــر 
یــا نطــق بعــدی جــواب دهــد لــذا در مجلــس هرکــه نظر 

خــود را خالــی از توهیــن و افتــرا می توانــد بیــان کنــد.

گزارش
پیام ما

بنزین گران نمی شودپیام خبر
فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت که دولت و مجلس هیچ 
طرحی برای افزایش قیمت بنزین و یا دو نرخی کردن آن ندارند. او هرگونه گمانه زنی 
در این خصوص را شایعه خواند.
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ــی  ــس آگاه ــس پلی ریی
بــه  نســبت  ناجــا 
ســرقت های  افزایــش 
خــرد ابــراز نگرانــی کــرده 

اســت.
ــار  ــی، در چه ــا مقیم ــردار محمدرض ــه س ــه گفت ب
ــازل ۱۰ درصــد  ــدای امســال ســرقت از من ــاه ابت م
و ســرقت های خــرد از جملــه ســرقت قطعــات 
و جیب بــری  خــودرو  داخــل  لــوازم  اتومبیــل، 
ــه  ــه میــزان ۱۰ درصــد افزایــش داشــته اســت. ب ب
ــه در ســرقت های  ــه »آنچ ــزارش تســنیم او گفت گ
پــر اهمیــت نگــران کننــده اســت، ســرقت منــازل 
اســت کــه تاثیــر بســیار باالیــی در احســاس 
امنیــت شــهروندان دارد و عمدتــًا مــردم هــم بــرای 

نــکات  چنــدان  ایــن ســرقت ها  از  پیشــگیری 
ــور  ــن تص ــه م ــد. البت ــت نمی کنن ــی را رعای ایمن
می کنــم کــه افزایــش ســرقت از منــازل ناشــی از 

ــت.« ــور اس ــادی کش ــت اقتص وضعی
ــرایط  ــران ش ــاد ای ــاری اقتص ــال ج ــدای س از ابت
نابســامانی پیــدا کــرده. براســاس آخریــن گــزارش 
ــای  ــرداد امســال خانواره ــران، در م ــار ای ــز آم مرک
ــد کاال  ــرای خری ــرداد 9۶ ب ــه م ــبت ب ــی نس ایران
و خدمــات یکســان بایــد ۱9.۳ درصــد بیشــتر 
هزینــه می کردنــد. ایــن بــه معنــی کاهــش حــدود 
2۰ درصــدی قــدرت خریــد مــردم نســبت بــه یــک 
ســال پیــش اســت. در همیــن حــال قــدرت خریــد 
مــردم در مــرداد نســبت بــه تیــر امســال هــم ۵.۵ 
درصــد کاهــش داشــته. ایــن آمارهــا کــه برخــی از 

نماینــدگان مجلــس معتقدنــد بــا واقعیــت جامعــه 
ــکالت  ــش مش ــر افزای ــادی دارد، بیانگ ــه زی فاصل
اقتصــادی در کشــورمان اســت کــه بیشــترین 

ــد.  ــد وارد می کن ــم درآم ــار ک ــر اقش ــار را ب فش
ــس  ــادی، ریی ــکالت اقتص ــش مش ــی افزای در پ
پلیــس آگاهــی ناجــا بــه خانواده هــا توصیــه 
ــا انتقــاد  کــرده کــه منــازل، بانــک نیســتند. او ب
ــه  ــازل گفت ــال در من ــول و ط ــداری ارز، پ از نگه
ــم کــه از  ــه مــردم هشــدار داده ای مــا مســتمرًا ب
ــان  ــد و ارز در منازلش ــوه نق ــال، وج ــداری ط نگه
اجتنــاب کننــد ولــی متأســفانه هنــوز شــاهد 
منــازل  از  ســرقت  در  هســتیم کــه  مــواردی 
ــی رود.  ــرقت م ــه س ــول ب ــان پ ــا توم میلیون ه
ــوده کــه از  ــه ســردار مقیمــی مــواردی ب ــه گفت ب
یــک منــزل مســکونی 2۰۰ میلیــون تومــان، ۵۰۰ 
ــره ســرقت  ــون تومــان و حتــی در یــک فق میلی
ــت و  ــده اس ــام ش ــال انج ــمش  ط ــاردی ش میلی
ایــن نقدینگــی بــاال در منــازل، جذابیــت ســرقت 

ــت. ــش داده اس ــازل را افزای من

جمهــور  رییــس 
تاکیــد  کشــورمان 
ــه  ــران ب ــه ای ــرد ک ک
قبــل از انقــالب ۵7 
بازنمی گــردد. حســن روحانــی دیــروز در 
پتروشــیمی  طرح هــای  افتتــاح  مراســم 
مرجــان، دماونــد و پردیــس در عســلویه، بــا 
اشــاره بــه اینکــه دشــمن فقــط زمانــی موفــق 
ــف  ــا متوق ــت م ــد و حرک ــه امی ــود ک می ش
ــر  ــکالتی ب ــمنان مش ــه دش ــت ک ــود، گف ش
مــردم تحمیــل می کننــد، امــا محــال اســت 
بــر ایــران و ایرانیــان مســلط شــوند و اینکــه 
ــی  ــد، آرزوی ــل از ۵7 برگردانن ــه قب ــا را ب م
ــد  ــا تاکی ــود. او ب ــق نمی ش ــه محق ــت ک اس
ــق  ــی موف ــط زمان ــمن فق ــه » دش ــر اینک ب

ــف  ــا متوق ــت م ــد و حرک ــه امی ــود ک می ش
ــا  ــالش م ــت و ت ــر حرک ــت: اگ ــود«، گف ش
ــق  ــمن ناموف ــًا دش ــد، حتم ــدا کن ــه پی ادام
ــکالت  ــا مش ــردم ب ــروز م ــود. ام ــد ب خواه
جدیــدی مواجــه هســتند و همــه مــا در 
پــس  لمــس می کنیــم،  را  ایــن  زندگــی 
مشــکل  مــا  بــرای  می توانــد  دشــمن 
ــه  ــادر نیســت ب ــا دشــمن ق ــد ام درســت کن
اهدافــش برســد و ایــن بــرای مــا مثــل روز 
ــه  ــرد ک ــه ک ــی اضاف ــت. روحان ــن اس روش
»این هــا می خواهنــد مــا را بــه 4۰ ســال 
ــم  ــد، تســلیم شــویم و بگویی عقــب برگردانن
مســتقل  خواســتیم  اشــتباه کردیــم کــه 
ــکالت  ــم از مش ــار ه ــا در کن ــا م ــویم. ام ش

ــرد.« ــم ک ــور خواهی عب

روحانی: به قبل از انقالب 57 
بازنمی گردیم

دولتجامعه

ماجرای خودسوزی 
مقابل شهرداری تهران
شهردار منطقه دو: به دلیل 

تغییر کاربری ملک صرفا به 
این فرد اخطار داده بودیم 

ــته  ــح روز گذش ــاله صب ــدودا 4۵ س ــردی ح م
ــه آتــش  ــران خــود را ب ــل شــهرداری ته در مقاب

کشــید.
ــد  ــه دو فرزن ــزارش داد ک ــنا گ ــزاری ایس خبرگ
ــد  ــد و وی قص ــرد بودن ــن م ــراه ای ــم هم او ه
ــه  ــوزاند ک ــود بس ــا خ ــم ب ــا را ه ــته آن ه داش
ــاق رخ  ــن اتف ــس ای ــردم و پلی ــه م ــا مداخل ب
ــران  ــس ته ــه اورژان ــن حادث ــداده. پــس از ای ن
ــه  ــرد میانســال را ب در محــل حاضــر شــد و م
بیمارســتان منتقــل کــرد. خبرگــزاری فــارس در 
ایــن خصــوص نوشــت کــه ایــن فــرد دچــار ۵۰ 
ــت او  ــا ۶۰ درصــد ســوختگی شــده و وضعی ت

ــم اســت. وخی
در حالــی کــه خبرگــزاری ایلنــا ابتــدا گــزارش داد 
کــه ایــن اتفــاق در زمــان حضــور علــی افشــانی، 
شــهردار تهــران رخ داده، ســاعتی بعــد بــه نقل از 
محمــد علــی کریمــی، رییــس مرکــز ارتباطــات و 
امــور بیــن الملــل شــهرداری  تهــران نوشــت کــه 
ــه  ــح در جلس ــاعت ۸ صب ــران از س ــهردار ته ش
ــور  ــور حض ــهرها در وزارت کش ــهرداران کالنش ش
داشــت و حادثه خودســوزی در مقابل شــهرداری 
دقایقــی قبــل از ســاعت 9 صبــح اتفــاق افتــاد. 
ــا  ــران ب ــا گــزارش داد کــه شــهردار ته ــه ایرن البت
ابــراز تاســف از خودســوزی این شــهروند دســتور 
رســیدگی بــه ایــن حادثــه را صــادر کــرده اســت.

ــن  ــه ای ــزارش داد ک ــم گ ــزاری تســنیم ه خبرگ
ــه  ــورت گرفت ــارهای ص ــل فش ــه دلی ــه ب حادث
از طریــق شــهرداری منطقــه دو در شــهرک 
ــوده کــه ایــن  ــه مغــازه ای ب ــرات نســبت ب مخاب
مــرد داشــته و در حالــی کــه وی اخیــرا مبلغــی 
ــری مغــازه خــود پرداخــت  را بابــت تغییــر کارب
ــوز  ــران مج ــهرداری ته ــان ش ــا همچن ــرده ام ک
ــن  ــت. در همی ــرده اس ــادر نک ــت او را ص فعالی
ــور، شــهردار منطقــه  خصــوص رســول کشــت پ
دو تهــران گفــت کــه هیچ گونــه اقدامــی در 
خصــوص پلمــپ یــا جلوگیــری از فعالیــت 
ملــک موردنظــر صــورت نپذیرفته و صرفــا اخطار 
ــالغ شــده اســت.  ــرد موردنظــر اب ــه ف ــی ب قانون
ــه  ــک خان ــورد مناقشــه ی ــک م ــه او مل ــه گفت ب
ــرد خودســوزی  ــه ف ــه اســت ک ــی دو طبق ویالی
کــرده مالــک طبقــه همکــف ایــن خانــه بــوده. 
او نســبت بــه تغییــر کاربــری و ســاخت دو بــاب 
ــور در  ــک مزب ــگ مل ــاری در پارکین ــازه تج مغ
ســال های گذشــته اقــدام کــرده. او اضافــه کــرده 
کــه  یکــی از مالــکان مشــاعی هــم نســبت بــه 

ــراض دارد. ــری اعت ــر کارب تغیی

حادثه

نگرانی از روند افزایشی سرقت های خرد
رییس پلیس آگاهی ناجا: سرقت از منازل و خودرو در چهار ماه 
ابتدای امسال به دلیل مشکالت اقتصادی افزایش داشته است
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گزارش

معــاون پــروژه بیــن المللــی یوزپلنــگ 
ــروژه  ــت: ســومین گام از پ آســیایی گف
ــارکت  ــر مش ــیایی ب ــت از یوزآس حفاظ
ــز دارد.  ــی تمرک ــن از جوامــع محل گرفت
ــی کارگــر افــزود: پیــش نویــس  رجبعل
ــگ  ــت از یوزپلن ــاله حفاظ ــند پنجس س
آســیایی در گام ســوم بــا همــکاری 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
ایــن  بیــن  بایــد  و  شــده  تدویــن 

ســازمان و برنامــه پیشــرفت و توســعه 
ــود.  ــی ش ــد)UNDP( نهای ــل متح مل
ــروژه  ــوم پ ــرد: در گام س ــد ک وی تاکی
بیــن المللــی حفاظــت از یوزپلنــگ 
آســیایی ضمــن بررســی نقــاط ضعــف 
ــش و  ــر نق ــته، ب ــوت دو گام گذش و ق
همــکاری جوامــع محلــی و بخــش 
ــوز  ــتگاه ی ــع در زیس ــای دارای مناف ه
ــادآور شــد:  ــد شــده اســت. وی ی تاکی

بــر اســاس ایــن طــرح جوامــع محلــی 
ــوزش  ــت حفاظــت و آم ــد در مدیری بای
کنــار ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
باشــند و از مزایــای ایــن همــکاری نیــز 
بهــره منــد شــوند. او تاکیــد کــرد: بخش 
ادارات  ماننــد  اجرایــی کشــور  هــای 
راه، صنعــت و معــدن، معــدن داران و 
ــوز  ــه در مناطــق زیســتی ی ــداران ک دام
ــز  ــتند نی ــت هس ــع و فعالی دارای مناف
ــد  ــای الزم را فرابگیرن ــوزش ه ــد آم بای
و در حفــظ ایــن گونــه مشــارکت فعــال 
ــا، خراســان  ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب بپذیرن
ــمنان،  ــوی، س ــی و رض ــمالی، جنوب ش
یــزد، کرمــان و اصفهــان، اســتان هــای 
ــتند. ــیایی هس ــتگاه یوزآس دارای زیس

معــاون فنــی مرکــز ســالمت محیــط و کار وزارت بهداشــت 
ضمن تشــریح چرایی مشــکل دفع پســماند بیمارســتانی 
ــام  ــرد: انج ــد ک ــال تاکی ــن ح ــهرها، در عی ــی ش در برخ
ــای بیمارســتانی، مشــروط  ــه زباله ه ــوط ب ــات مرب اقدام
بــه ایجــاد سیســتمی توســط ســازمان مدیریــت پســماند 
ــتانی  ــماندهای بیمارس ــع آوری پس ــرای جم ــهرداری ب ش
اســت. محســن فرهــادی بــا اشــاره بــه در نظــر نگرفتــن 
سیســتمی بــرای جمــع آوری پســماندهای پزشــکی ُخــرد، 
ادامــه داد: یکــی از مشــکالت مــا در برخــی شــهرها کــه 
ــتمی  ــود سیس ــورد، نب ــم می خ ــه چش ــز ب ــران نی در ته
بــرای مراکــز خــرد تولیــد کننــده پســماند ویــژه پزشــکی 
ــن  ــت؛ ای ــگاه ها و مطب هاس ــا، آزمایش ــی درمانگاه ه یعن
درحالیســت کــه مراکــزی کــه زبالــه تولیــد می کننــد بایــد 
ــران حضــور  ــت پســماند شــهرداری ته ــه مدیری در چرخ

داشــته باشــند.
زباله هــای  دفــع  بــر  نظــارت  ســطوح  دربــاره  وی 
بیمارســتانی نیــز توضیــح داد و گفــت: اولیــن ســطح ایــن 
ــی  ــود؛ یعن ــام می ش ــتان انج ــود بیمارس ــا در خ نظارت ه

ــق  ــارت الزم را از طری ــه نظ ــف اســت ک ــتان موظ بیمارس
ــم بیمارســتان انجــام  ــط مقی کارشــناس بهداشــت محی
دهــد و آن را بــه مرکــز بهداشــت شهرســتان مربوطــه اظهار 
کنــد. نیروهــای مراکــز بهداشــت شهرســتان و اســتان نیز 
موظــف هســتند بــرای کنتــرل ایــن موضــوع بــه صــورت 
تصادفــی از مراکــز درمانــی بازدیــد کننــد. مــا نیز در ســطح 
وزارت بهداشــت بــا همیــن شــیوه نواقــص و مشــکالت را 

ــم. ــی می کنی بررس
ــماندهای  ــع پس ــر دف ــارت ب ــوم نظ ــطح س ــادی س فره
بیمارســتانی را کاهــش یــا افزایــش رتبــه بیمارســتان ها 
مهــم  محورهــای  از  یکــی  گفــت:  و  کــرد  اعــالم 
اعتباربخشــی بیمارســتان ها،  نمره دهــی بــه بیمارســتان 
اســت؛ اگــر درجــه بیمارســتانی – خصوصــی یــا دولتــی- 
ســقوط کنــد، تمــام درآمدهــای بیمــه ای و فرانشــیزی که 
دریافــت می کنــد نیــز کاهــش می یابــد؛  در ایــن صــورت 
انگیــزه کافــی بــرای تفکیــک پســماندها را دارد، امــا همه 
ــه ایجــاد سیســتمی توســط  ــات مشــروط ب ــن اقدام ای
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری بــرای جمــع آوری 
پســماندهای بیمارســتانی اســت؛ ایــن ســازمان می توانــد 
ــه دانشــگاه های  ــا ب ــن کار را انجــام دهــد ی ــا خــود ای ی
علــوم پزشــکی مســتقر در تهــران اجــازه دهــد پیمانــکار 

خــاص خــود را در ایــن زمینــه انتخــاب کننــد. 

تهران نیازمند سیستمی قاطع برای 
جمع آوری زباله های بیمارستانی است

فرهــادی بــا بیــان اینکــه حــدود ۱۵ تــا ۳۵ درصــد 
ــی  ــک بیمارســتان، عفون ــد شــده در ی پســماندهای تولی
در ۱۰۰  اتــوکالو  افــزود:  ویــژه محســوب می شــود،  و 
درصــد بیمارســتان های تهــران انجــام می شــود، امــا 
ــه خوبــی صــورت نگیــرد یــا  زمانــی کــه ایــن تفکیــک ب
ــه شــکل تفکیــک شــده حمــل نشــود، آن بیمارســتان  ب
۱۰۰ درصــد زبالــه ویــژه پزشــکی خواهــد داشــت و 
تفکیک ســازی بی اثــر می شــود.  بــه همیــن دلیــل 
آنچــه ســازمان محیــط زیســت دربــاره آمــار ۳۰ درصــدی 
بیمارســتان هایی کــه در تهــران زباله هــای خــود را اتــوکالو 
می کننــد، درســت نیســت. شــهری ماننــد تهــران نیازمنــد 
سیســتمی قاطــع، محکــم و وســیع بــرای جمــع آوری این 

زباله هاســت.

گام سوم پروژه حفاظت یوز 

بر جوامع محلی متمرکز است

گیاهی سمی در معابر 

شهری یزد

ــد  ــم تایی ــه رغ ــه ب ــت ک ــمی اس ــالً س ــا کام ــا ام ــی زیب ــام گیاه ــره« ن »خرزه
مســمومیت زایی آن در بســیاری از شــهرها و معابــر شــهری و بــرون شــهری 
کشــورمان از جملــه شــهر یــزد دیــده می شــود. بــرگ خرزهــره بــه بــرگ بیــد شــبیه 
اســت ولــی از بــرگ بیــد ســتبرتر و بزرگ تــر اســت. گل هــای ســرخ و ســفید دارد و 
از آنجایــی کــه اگــر حیواناتــی از جملــه االغ، بــرگ آن را بخورنــد، می میرنــد بــه آن 
»خــر زهــره« گفته انــد، البتــه برخــالف بیشــتر گیاهــان خطرنــاک کــه فقط قســمت 
ــد  ــره می توان ــه  خرزه ــای درختچ ــام بخش ه ــت، تم ــمی اس ــا س ــی از آنه خاص
موجــب مســمومیت شــود و حتــی تنفــس دود شــاخه در حــال ســوختن آن نیــز 
ــا  ــوارض مســمومیت ب ــه همــراه داشــته باشــد.معموالً ع ــد مشــکالتی را ب می توان
گیــاه خرزهــره بــه شــکل تغییــرات ناگهانــی ضربــان قلــب مثــل کنــد شــدن یــا 
تپــش و افزایــش ســطح پتاســیم خــون بــروز می کنــد و درمــان متــداول آن تجویز 
داروهــای کنتــرل ضربــان قلــب و ضــد تهــوع، شستشــوی معــده یــا خورانــدن زغال 
بــرای جــذب ســموم اســت.با ایــن حــال همچنــان در برخــی باغچه هــا، پارک هــا 
و معابــر شــهر یــزد شــاهد پــرورش و رشــد ایــن گیــاه ســمی هســتیم هــر چنــد 
کــه رییــس ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری یــزد می گویــد: گیاهــان 
خرزهــره موجــود در ســطح شــهر متعلــق بــه دوره هــای قبل شــهرداری اســت.  آنطور 
کــه ایســنا می نویســد محمــد صفدرپــور، رییــس ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شــهرداری یــزد بــا تاییــد ســمی بــودن گیــاه خرزهــره، اظهــار می کنــد: هــر چنــد این 
گیــاه ســمی اســت امــا ســمی بــودن آن بــه گونه ای نیســت کــه هنــگام عبــور از کنار 
آن منجــر بــه مســمومیت شــود. ایــن گیاه مقاوم و همیشــه ســبز در اکثر شــهرهای 
کشــور در میادیــن، حاشــیه شــهر و معابــر تنــدروی شــهری کشــت می شــود و یــزد 

نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت:

شهرداری، سیستم جمع آوری 
پسماند پزشکی ندارد

معـاون فنـی مرکز سـالمت محیـط و کار 
بهداشـت  وزارت  گفـت:  بهداشـت  وزارت 
و سـازمان محیـط زیسـت هـر دو معتقدنـد که 
دسـتگاه های  در  بایـد  پزشـکی  پسـماندهای 
نیـز  آن  تفکیـک  و  شـوند  بی خطـر  اتـوکالو 
ضـروری اسـت. همچنیـن سـازمان مدیریـت 
پسـماند بایـد بـه صورت مجزا نسـبت بـه حمل 
ایـن زبالـه اقـدام کنـد. او افـزود: دانشـگاه ها 
بایـد بـه نظارت بیشـتر بر بیمارسـتان ها و سـایر 

مراکـز تحـت پوشـش خـود اقـدام کننـد.

اســتادیار هواشناســی کشــاورزی گفــت: بارش هــای شــدید رگبــاری 
ــرای کشــاورزی محســوب شــده و  ــه ب همچــون شمشــیری دو لب
هــم فوایــد و هــم مضراتــی بــرای ایــن صنعــت دارند.رضــا نــوروز  
ــار  ــاری اظه ــای رگب ــت بارش ه ــف و عل ــورد تعری ــدی ، در م والش
ــاد و در  ــا حجــم زی ــی ب ــه بارندگی های ــار  ب ــی رگب ــه طــور کل کرد:ب
زمــان انــدک گفتــه می شــود؛ در فرهنــگ عامــه رگباربارانــی اســت 
کــه قــدری ببــارد و بعــد بایســتد، بــه عبارتــی بــاران تنــد و درشــت 
ــار کرد:بارش هــای  ــاه باشــد .او اظه ــًا مــدت آن کوت قطــره کــه غالب
ــدم  ــورت ع ــنگین در ص ــای س ــوع رواناب ه ــه وق ــر ب ــدید منج ش

وجــود پوشــش گیاهــی مناســب مــی شــوند. نــوروز بــا اشــاره بــه 
ایــن کــه توالــی رگبارهــا بــر مبنــای فواصــل زمانــی از یکدیگــر میزان 
ــوده و  ــرل نم ــر خــود کنت ــری آب در خــاک را تحــت تاثی نفوذپذی
ــد  ــاوت خواه ــی متف ــا شــدت و ضعف ــاب ب موجــب تشــکیل روان
ــوم  ــگاه عل ــی آب دانش ــروه مهندس ــی گ ــات علم ــو هی ــد .عض ش
کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری یــادآور شــد: بــا حفــظ پوشــش 
گیاهــی، خــاک و آب و البتــه مدیریــت صحیــح منابع و اســتفاده از 
پیش بینی هــای بــه هنــگام بارش هــای رگبــاری مــی تــوان از ایــن 

منبــع الیتناهــی پــروردگار بــه درســتی بهــره جســت.

۵۰ وال  آمارهــا نشــان می دهــد ژاپــن بــه کشــتار 
اقــدام  جنــوب  قطــب  شــده  حفاظــت  مناطــق  در 
ــرده   ــالم ک ــت اع ــی طبیع ــدوق جهان ــرده اســت. صن ک
ــش از ۵۰ وال  ــن بی ــگ در ژاپ ــکارچیان نهن ــت: ش اس
»مینــک« را در مناطــق حفاظــت شــده دریایــی قطــب 

جنــوب تلــف کرده انــد.
ایــن آمــار در حالــی در افتتاحیــه نشســت ســاالنه 
ریاســت  بــه  نهنــگ  بین المللــی شــکار  کمیســیون 
ــرق  ــورِ ش ــن کش ــه ای ــد ک ــا ش ــل افش ــن در برزی ژاپ

آســیایی بــه دنبــال آن اســت تــا تجــارت شــکار نهنــگ 
را از ســرگیرد.

 آنطــور کــه ایســنا بــه نقــل از روزنامــه گاردیــن گــزارش 
ــه  ــه ب ــد ک ــازه می ده ــود اج ــه خ ــن ب ــد ، ژاپ می ده
ــد و  ــدام کن ــه شــکار وال اق ــی« ب ــه علم ــه »برنام بهان
ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز فــروش گوشــِت ایــن 
آبزیــان در بازارهــای ایــن کشــور بــه چشــم می خــورد. 
در ســال 2۰۱۸ میــالدی ۳۳۳ وال مینــک در اقیانــوس 
منجمــد جنوبــی از جملــه ۱22 وال بــاردار تلــف شــدند.

کشتار ۵۰ وال به دست ژاپنی ها در منطقه حفاظت شدهبارش های رگباری؛ شمشیری دو لبه برای کشاورزی

پیام زیست مدیرگروه پژوهشی مدیریت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 
بحث فعال شدن آتشفشان دماوند مردود است به این دلیل که هیچ یک از نشانه ها 

در این آتشفشان مشاهده نشده است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعی 63 
ســنگ اصلــی 29 واقــع در قریــه ســیاهمرد بخــش 26 گیــان بعنــوان 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 47/67 مترمربــع مشــتمل 
ــه  ــه اول کا ب ــه در طبق ــاب خان ــف و یکب ــازه در همک ــاب مغ ــر دو ب ب
مســاحت 95/35 مترمربــع طــی رأی شــماره 139660318022001388 
ــد غامحســین از کمیســیون  ــی فرزن ــام مهیــن توکل ـ 1397/3/12 بن
ــرای  ــده ب ــزی ش ــی 884 مج ــاک فرع ــادر و پ ــور رأی ص ــاده مذک م
آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای 
ــت مذکــور تعییــن حــدود پــاک اخیرالذکــر ســاعت 12  ــم هیئ تصمی
ــه عمــل خواهــد آمــد و  ظهــر مــورخ 1397/7/10 در محــل شــروع و ب
مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی شــود 
چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند 
از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 روز اعتــراض خــود راکتبــًا بــا قیــد 
نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم و رســید 
ــون ثبــت اعتــراض  ــق مــاده 86 اصاحــی قان ــًا طب ــد ضمن اخــذ نماین
بایــد کتبــی و مســتقیمًا بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد 
ــه مرجــع ثبتــی  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب
ــی  ــد و گواه ــلیم نمای ــی تس ــاح قضای ــع ذیص ــه مرج ــت ب دادخواس
طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 
ثبــت مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
دریافــت و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 

اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد . 
تاریخ انتشار: 97/6/14  

 6641 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی 

            دادنامه
خواهــان علیرضــا تــاش بــا وکالــت فاطمــه 
ــده:  ــی – خوان ــد نوروزعل ــی فرزن ــفق مژده مش
 – الــه  بیــت  فرزنــد  ژالــه گشــتی  فرامــرز 
ــت یــک فقــره  ــال باب ــغ 27/000/000 ری ــه مبل خواســته: مطالب
چــک بــه شــماره 530113 مــورخ 94/6/17 عهــده بانــک ملــت 
رشــت بــه انضمــام خســارات دادرســی اعــم از هزینــه دادرســی 
و خســارت تاخیــر و تادیــه از سررســید چــک لغایــت اجــرای 
ــخ 97/1/29 دادخواســت خواهــان پــس از  ــه تاری حکــم – ب
ــل  ــورای ح ــعبه – ش ــوق در ش ــه ف ــه کاس ــت ب ــول و ثب وص
اختــاف و جــری تشــریفات قانونــی بــه تصــدی امضــا کننــده 
ــاش اعضــاء  ــه اینکــه ت ــراردارد و نظــر ب ــل تحــت نظــر ق ذی
ــع  ــر واق ــن میس ــن متداعیی ــاح ذات البی ــت اص ــورا جه ش
نشــده اســت قاضــی شــورا بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
در وقــت فــوق العــاده و بــا مشــورت و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــاء شــورا ختــم دادرســی را اعــام و بــا اســتعانت از 
ــاء رای  ــه انش ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــه ش ــال ب ــد متع خداون

ــد مــی نمای
رای قاضی شورا

ــه  ــت فاطم ــا وکال ــاش ب ــر ت ــوی علیرضــا اصغ درخصــوص دع
ــد  ــتی فرزن ــه گش ــرز ژال ــت فرام ــه طرفی ــی ب ــفق مژده مش
ــال بابــت  ــغ 27/000/000 ری ــه مبل ــه خواســته مطالب ــه ب بیــت ال
یــک فقــره چــک بــه شــماره 530113 – 94/6/17 بــه انضمــام 
خســارات دادرســی نظــر بــه اینکــه خواهــان بــا تقدیــم فتوکپــی 
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت وجــه آن از بانــک محال 
علیــه بدیــن شــرح کــه در سررســید چــک بــه خوانــده مراجعــه 
نمــوده ولــی مشــارالیه از پرداخــت دیــن خــود امتناع مــی نماید 

تقاضــای رســیدگی و صــدور حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــه  ــا توجــه ب شــرح متــن دادخواســت را نمــوده اســت شــورا ب
مفــاد دادخواســت تقدیمــی و محتویــات پرونــده و مســتندات 
ــه  ــه چــک ک ــان و وجــود اســناد تجــاری از جمل ــرازی خواه اب
ــر بقــاء  ــت ب ــده آن دالل ــد دارن ــده در ی ــه امضــا خوان ممضــی ب
دیــن و ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در 
مطالبــه وجــه آن را دارد و نیــز اســناد تجــاری و وصــف تنجیــزی 
ــاده 73  ــق م ــده وف ــی خوان ــی باشــد و از جهت ــدی  م و تجری
و ابــاغ قانونــی در وقــت رســیدگی در شــعبه حاضــر نگردیــد و 
هیچگونــه ایــراد و دلیلــی بــر پرداخــت دیــن و یــا برائــت ذمــه 
خویــش ارائــه نــداده اســت لــذا قاضــی شــورا بــه لحــاظ مصــون 
مانــدن مســتندات خواهــان از هرگونــه خدشــه و ایــرادی دعــوی 
خواهــان را محمــول بــه صحــت تلقــی و بــا اســتصحاب بقــاء 
دیــن مســتندا بــه مــواد 198- 515 – 519 قانــون آیین دادرســی 
ــی  ــره الحاق ــارت و تبص ــون تج ــواد 310- 313 قان ــی و م مدن
ــواد 27- 26- 9  ــک و م ــدور چ ــون ص ــاده 12 قان ــاده 2 و م م
قانــون شــوراهای حــل اختــاف حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ 27/000/000 ریــال از بابــت اصــل خواســته و 
هزینــه دادرســی 522/500 ریــال بــه انضمــام حــق الوکالــه وکیــل 
طبــق تعرفــه قانونــی خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان سررســید 
ــرخ شــاخص  ــم براســاس ن ــل حک ــت اجــرای کام چــک لغای
ــد  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــزی ص ــک مرک ــوی بان ــی از س اعام
ــس از  ــدت بیســت روز پ ــوده و ظــرف م ــی ب رای صــادره غیاب
ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از انقضــای مهلــت 
واخواهــی ظــرف بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 

در محاکــم عمومــی حقوقــی رشــت مــی باشــد.
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  رونوشت آگهی حصروراثت
ــل  ــورای ح ــوزه 7 ش ــده 970312 ح ــه پرون در کاس
میانکــوه  علیــزاده  ژیــا  آقــای  تالــش  اختــاف 
ــد عســگر دارای شــماره شناســنامه 123 از ایــن  فرزن
ــت  ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــورا گواه ش
کــه مرحــوم عســگر علیــزاده میانکــوه در تاریــخ 94/11/13 در 
شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و 
ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- رامیــن علیــزاده میانکــوه 
دارای ســند ســجلی شــماره 4422 صــادره از حــوزه 1 تالــش پســر 
متوفــی 2-ژیــا علیــزاده میانکــوه دارای ســند ســجلی شــماره 123 
صــادره از حــوزه 1 تالــش دختــر متوفــی 3- نازیــا علیــزاده میانکوه 
دارای ســند ســجلی شــماره 1214 صــادره از حــوزه 1 تالــش دختــر 
متوفــی 4- ســمیرا علیــزاده میانکــوه دارای ســند ســجلی شــماره 
ــمانه  ــی 5- س ــر متوف ــش دخت ــوزه 1 تال ــادره از ح 262004711 ص
علیــزاده میانکــوه دارای ســند ســجلی شــماره 2620488338 
صــادره از حــوزه 1 تالــش دختــر متوفــی 6- زینــب ســتاره شــمار 
ــوزه 2  ــادره از ح ــماره 59 ص ــجلی ش ــند س ــرا دارای س ــه س خطب
تالــش همســر متوفــی 7- گــرده نــاز زینلــی دارای ســند ســجلی 
ــا  ــک ب ــی این ــادر متوف ــش م ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 767 ص ش
ــه  ــور را در یــک نوبــت ب انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزب
ــراض  دارد و  ــی اعت ــا کس ــد ت ــی نمای ــی م ــاه آگه ــک م ــدت ی م
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع 
ــی  ــم دارد و اال گواه ــابق تقدی ــتری س ــی – دادگس ــان طالقان خیاب
صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 

ــود. ــر خواهــد ب ــار ســاقط و بااث ــراز شــود از درجــه اعتب اب
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  قرار تامین خواسته
بــه تاریــخ 97/2/31 شــماره قــرار: 57 
کاســه پرونــده: 97/ح90/2 مرجــع 
رســیدگی: حــوزه – شــورای حــل 
ــاب –  ــه حســینی جغن اختــاف – خواهــان: عزیزال
ــرقی  ــی خ 24 پ 27 ش ــهرک صنعت ــه ش چهاردانگ
– خوانــده: حمدالــه عالــی شــیرمرد – تهــران خانــی 
ــته:  ــزی- خواس ــتوران تبری ــی رس ــو خ لطف ــاد ن آب
صــدور قــرار تامیــن خواســته – گردشــکار: خواهــان 
بشــرح بــاال بطرفیــت خوانده دادخواســتی بخواســته 
ــرار  ــه و درخواســت رســیدگی و صــدور ق ــوق اقام ف
ــود  ــدارک موج ــتناد ) م ــه اس ــته ب ــن خواس تامی
در پرونــده( را نمــوده اســت کــه پــس از قبــول 
دادخواســت و ثبــت بــه کاســه فــوق حــوزه در وقــت 
فــوق العــاده بتصــدی امضا کننــدگان زیــر و در حضور 
/ غیــاب – خواهــان/ خوانــده – تشــکیل بــا بررســی 

ــه صــدور رای  ــادرت ب ــر مب ــده بشــرح زی اوراق پرون
مــی شــود

قرار تامین خواسته
ــت  ــم درخواس ــا تقدی ــان ب ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
تقاضــای صــدور قــرار تامیــن خواســته بــه اســتناد 
چــک بــه شــماره 949420-96/9/15 نمــوده اســت 
چــون ارکان و شــرایط درخواســت فراهــم مــی 
ــون  ــاده 292 قان ــتناد م ــه اس ــورا ب ــذا ش ــد ل باش
تجــارت و مــاده 108 و مــاده 117 قانــون آئیــن 
ــادل  ــته مع ــن خواس ــرار تامی ــی ق ــی مدن دادرس
خوانــده  امــوال  از  ریــال   57/220/000 مبالــغ 
ــن  ــا در نظــر گرفتــن مســتثنیات دی ــه ب بالمناصف
تــا پایــان رســیدگی صــادر و اعــام مــی دارد ایــن 
قــرار پــس از ابــاغ قابــل اجــرا و ظــرف ده روز قابل 
اعتــراض در ایــن حــوزه مــی باشــد. م/الــف: 1243
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ــه داود  آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم ب
محمــدی فرزنــد نیتعلــی

خواهــان نصرالــه عیســوند دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده داود محمــدی بــه خواســته ابطــال 
ســند مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و و بــه شــماره پرونــده کاســه 9709982929400425 شــعبه دوم دادگاه 
عمومــی بخــش چهاردانگــه ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/7/23 ســاعت 9 تعییــن کــه حســب دســتور 
ــده و  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آئی ــاده 73 قان ــق موضــوع م دادگاه طب
درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یک 
مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد.م/الــف: 1268
منشی دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه   6655
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               رونوشت آگهی حصروراثت
در کاســه پرونــده 970309 حــوزه 7 شــورای حــل اختــاف تالــش آقــای 
ــن  ــوب دارای شــماره شناســنامه 1215 از ای ــد یعق ــزون فرزن ــر اف عبدالرضــا دی
ــوم  ــه مرح ــح داده اســت ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــورا گواه ش
ــدرود  ــگاه دائمــی خــود ب ــان در تاریــخ 97/5/29 در شهرســتان تالــش اقامت ــه رفیعی مرضی
ــه: 1- عبدالرضــا دیرافــزون دارای ســند  ــه آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــه و ورث زندگــی گفت
ــند  ــزون دارای س ــا دیراف ــی 2-علیرض ــر متوف ــران پس ــادره از ته ــماره 1215 ص ــجلی ش س
ــی  ــا انجــام تشــریفات قانون ســجلی شــماره 183 صــادره از تالــش پســر متوفــی  اینــک ب
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه 
شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم 
دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز 

ــود. ــار ســاقط و بااثــر خواهــد ب شــود از درجــه اعتب
6643 قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش 

آگهــی مربــوط بــه تجدیــد نظــر – آگهی ابــالغ دادخواســت 
و ضمائــم تجدیــد نظــر خواهــی ناصــر رضایی

تجدیــد نظــر خــواه ناصــر رضایــی دادخواســت تجدیــد نظــر خواهــی بــه طرفیــت 
تجدیــد نظــر خوانــده فریــد نامدارپــور نســبت بــه دادنامــه شــماره 960148 درپرونــده کاســه 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 و 346 قان ــوع م ــق موض ــه طب ــم ک ــعبه دوم تقدی 960651 ش
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــود تجدیــد نظــر خوانــده مراتــب تبــادل لوایــح یــک نوبــت 
دریکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا تجدیــد نظــر خوانــده ظــرف ده روز پــس 
از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم تجدیــد نظــر خواهــی را دریافــت و چنانچــه پاســخی دارد کتبــا 
بــه ایــن دادگاه ارائــه نمایــد در غیــر ایــن ثــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر قانونــی نســبت 

بــه ارســال پرونــده بــه دادگاه تجدیــد نــر اقــدام خواهــد شــد.م/الف: 1267
6656 مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه   

       دادنامه
کاســه  پرونــده   97/4/30 تاریــخ 
 193 دادنامــه  شــماره  2/96ح/582 
حــوزه  کننــده:  رســیدگی  مرجــع   –
اختــاف چهاردانگــه  دوم حقوقــی شــورای حــل 
– خواهــان: رامیــن قهرمانــی بــا وکالــت فرزانــه 
بــه  نرســیده   – ســرمارلیک   – مــارد  رضامنــد- 
خیابــان مارلیــک – پ 19- واحــد 3- خوانــده: 
منوچهــر عارفــی – گلدســته – خ کانتــری -  خ 
شــمس آبــاد – خواســته: مطالبــه وجــه – گردشــکار: 
خواهــان دادخواســتی بطرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم 
شــورا نمــوده کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه ثبــت 
و طــی کاســه فــوق تحــت رســیدگی قــرار گرفتــه و 
بــا رعایــت تشــریفات آییــن دادرســی در وقــت فــوق 
ــر  ــده زی ــاء کنن ــدی امض ــورا بتص ــرر ش ــاده / مق الع
تشکیاســت و بــا بررســی جمیــع اوراق پرونــده ختــم 
ــه  ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع رس

ــد ــی نمای ــاء رای م انش
رای شورا

رامیــن  خواهــان  مطروحــه  دعــوی  درموضــوع 
ــت  ــه طرفی ــد ب ــه رضامن ــت فرزان ــا وکال ــی ب قهرمان
خوانــده منوچهــر عارفــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــی  ــارات قانون ــام خس ــه انضم ــال ب 131/895/000 ری
ازجملــه هزینــه دادرســی – حــق الوکالــه وکیــل 
ــا  ــخ 95/12/25 ت ــه در تاری ــر در تادی ــارت تاخی خس
زمــان اجــرای حکــم بــه اســتناد دالیــل و منضمــات 
پیوســت  مســتندا  اینکــه  بــه  نظــر  دادخواســت 

ــت  ــان دالل ــوی خواه ــده از س ــه ش ــت ارائ دادخواس
بــر اشــتغال ذمــه خوانــده بــر مبنــای رابطــه حقوقــی 
ــناد در  ــن اس ــود ای ــته و وج ــن داش ــت دی ــا ماهی ب
یــد خواهــان یــاد شــده حکایــت از اســتصحاب 
ــم  ــی رغ ــده عل ــده دارد و خوان ــده خوان ــر عه ــن ب دی
دعــوت از طریــق نشــر آگهــی در شــورا حاضــر نشــده 
ــه  ــی ب ــوی دفاع ــده و دع ــتندات پرون ــال مس و درقب
عمــل نیــاورده لــذا شــورا دعــوی مطروحــه را محمــول 
برصحــت تشــخیص و بــه اســتناد مــواد  198- 519 
– 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 131/895/000 
ریــال اصــل خواســته و مبلــغ 1/798/687 ریــال 
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه مبلــغ 
خواســته از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 96/11/13 
لغایــت زمــان وصــول براســاس شــاخص هــای تــورم 
ــران و  ــوری اســامی ای ــک مرکــزی جمه اعامــی بان
حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه صــادرو  اعــام مــی 
نمایــد و درخصــوص مــازاد بــر مــوارد محکومیــت بــا 
ــب ) خســارت از  ــه طل ــه عــدم احــراز مطالب توجــه ب
ــور  ــون مذک ــاده 197 قان ــه م ــتندا ب 95/12/25( مس
حکــم بــه بطــان دعــوی صــادر و اعــام مــی نمایــد 
رای صــادر شــده در بــاب محکومیــت غیابــی و ظــرف 
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــت بیس مهل
درایــن شــورا و پــس از انقضــای مهلــت واخواهــی در 
ســایر مــوارد ظــرف 20 روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 
ــی باشــد. ــه م ــی بخــش چهاردانگ ــم عموم در محاک
قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه                6657

آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم 
بــه خانــم لیــال صارمــی منــش فرزنــد ایــرج و شــرکت 

کاالی ســپهر پــارس
خواهــان آقــای بهــزاد زارع جونقانــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای اردشــیر 
قاســمی مفردفرزنــد قربانعلــی و خانــم لیــا صارمــی منــش فرزنــد ایــرج و شــرکت 
ــه  ــه ب ــرح ک ــودرو مط ــند خ ــال س ــه انتق ــزام ب ــته ال ــه خواس ــپهرپارس  ب کاالی س
ــعبه اول  ــه 9709983821400059ش ــده کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ای
دادگاه عمومــی حقوقــی دادگســتری شهرســتان فارســان ثبــت گردیــده ووقــت 
رســیدگی مــورخ 97/7/15ســاعت 10تعیــن کــه حســب دســتور شــورا طبــق موضــوع 
مــاده 73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و 
درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی 
گرددتــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــارآگهی بــه دفتــر شــعبه شــورا 
مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود ،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 

دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در شــورا حاضــر گــردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فارسان 

فریبرز محمودی    6661

                          اجرائیه
ــه نشــانی چ  ــدهللا ب ــد ی ــی فرزن ــه علیرضــا کریم ــوم ل مشــخصات محک
.م. ب-کوهرنــگ –صمصامــی –مالــک آبــاد مشــخصات محکــوم علیــه 
ــه نشــانی مجهــول المــکان محکــوم  ــد راه خــدا ب مســعود نوبخــت فرزن
بــه الــزام خوانــده بــه دادنامــه مربــوط 9709973854900076مــورخ 97/2/30شــورای 
ــت  ــوم اس ــت محک ــعود نوبخ ــه مس ــوم علی ــعبه دو محک ــرد ش ــاف چلگ ــل اخت ح
ــک  ــمی ی ــال رس ــند انتق ــم س ــمی و تنظی ــناد رس ــر اس ــد از دفات ــور در اح ــه حض ب
ــور s3183if وشــماره شاســی  ــه شــماره موت ــدل 68ب ــور فرگوســن م دســتگاه تراکت

ــد . ــه صــادر و اعــام مــی نمای 186750578ب
مدیر دفتر شورای حل اختالف شماره دو کوهرنگ - ستاره علیخانی  6660

      آگهی حصر وراثت 
آقــای مســعود  شــهرت نیــل ســاز  نــام پــدر 
ــواز  ــادره از اه ــنامه 15179 ص ــز بشناس پروی
ــت  ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس درخواس
تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحومــه  
صدیقــه  شــهرت حســین زاده حــدادی  بشناســنامه 
ــواز   ــخ 1397/01/25 در اه ــواز در تاری ــادره اه 673 ص
اقامتــگاه دائمــی فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- 
متقاضــی مســعود نیــل ســاز ش ش 15179 صــادره 
اهــواز 2- ســیاوش نیــل ســاز ش ش 2661 صــادره 
ــل ســاز ش ش 13494 صــادره  ــواز 3- ســعید نی اه
ــادره  ــاز ش ش 1018 ص ــل س ــیامک نی ــواز4- س اه
تهــران 5- ســیروس نیــل ســاز ش ش 1971 صــادره 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــران متوفی(.این تهران)پس
قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینماید 
تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت 
نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ 

ــار ســاقط اســت. ــراز شــود از درجــه اعتب اب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز        6658

ــه  ــوس هفت ــرار اســت سیســتم پاکســازی اقیان ق
بــزرگ  دان  زبالــه  در  را  فعالیــت خــود  آینــده 
اقیانــوس آرام آغــاز کند.آنطــور کــه ایرنــا  از پایــگاه 
ــروژه  ــی گــزارش می دهــد، پ ــری ســاینس دیل خب

ــی از  ــالش گروه ــل ت ــوس، حاص ــازی اقیان پاکس
محققــان بــرای پاکســازی حجــم عظیمــی از زبالــه 
هــای پالســتیکی اســت. ایــن سیســتم پاکســازی 
 U ›در واقــع یــک ســد 600 متــری بــه شــکل ›یــو

اســت کــه بــا اســتفاده از بــاد، جریــان هــای آب و 
ــرده و  ــور ک ــه دان عب ــطحی از درون زبال ــواج س ام
ضایعــات پالســتیکی را جمــع آوری مــی کنــد. قــرار 
اســت ایــن سیســتم روز شــنبه هشــتم ســپتامبر 
توســط یــک کشــتی بــه منطقــه ای در فاصلــه 463 
ــه مــدت دو  ــری ســاحل منتقــل شــود و ب کیلومت
هفتــه مــورد آزمایــش قــرار گیــرد و پــس از آن بــه 
ــد  ــل خواه ــوس آرام منتق ــزرگ اقیان ــه دان ب زبال

شــد تــا رســما فعالیــت خــود را آغــاز کنــد.

سیستم پاکسازی اقیانوس 
عملیاتی می شود

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: استان در خشکسالی هیدرولوژی و اقتصادی قرار 
گرفته است. بعد از مدت ها  و پس از 10 سال خشکسالی پی در پی، خشکسالی 
هیدرولوژی رخ می دهد.

حاصــل  اقیانــوس،  پاکســازی  پــروژه 
بــرای  محققــان  از  گروهــی  تــالش 
ــای  ــه ه ــی از زبال ــم عظیم ــازی حج پاکس
ــاب  ــی از چرخ ــه در یک ــت ک ــتیکی اس پالس
ــه  ــه زبال ــوم ب ــوس آرام موس ــای اقیان ه
دان بــزرگ اقیانــوس آرام بــه صــورت یــک 

ــد.  ــده ان ــع ش ــم جم ــوده عظی ت

خبر

پیام زیست

خودکفایی در کشاورزی؛ خیال باطل
رییس سازمان حفاظت محیط زیست: 

سیاست خودکفایی کشاورزی را تعطیل می کند

آیا خودکفایی محصوالت کشاورزی امکانپذیر است؟

کشــاورزی  محصــوالت  در  خودکفایــی 
ــت،  ــا واقعی ــا ی ــران آب روی ــود بح ــا وج ب
ــرار  ــث ق ــورد بح ــم م ــه بازه ــی ک موضوع

ــت. ــه اس گرفت
ســازمان  رییــس  کالنتــری  عیســی 
حفاظــت محیــط زیســت روز سه شــنبه، در 
پانزدهمیــن کنگــره ملــی »علــوم زراعــت و 
اصــالح نباتــات« کــه در موسســه تحقیقات 
و اصــالح نهــال و بــذر در کــرج برگــزار شــد، 
بــا طــرح ایــن ســوال کــه »چــه کســی در 
حــوزه کشــاورزی تصمیم گیــر اســت؟« 
برخــی مســووالنی کــه  نظــر  اظهــار  از 
ــا  ــه وظایــف و اختیــارات آنه ایــن حــوزه ب
ارتباطــی نــدارد، گلــه کــرد و گفــت: » وقتــی 
ــی  ــک نظام ــوان ی ــه عن ــدی ب ــردار نق س
ــت  ــران ظرفی ــه ای ــد ک ــر می کن ــار نظ اظه

تولیــد غــذا بــرای جمعیــت زیــادی را دارد 
و انجمن هــای علمــی مــا در قبــال آن 
ــه  ــث می شــود هم ــد، باع ســکوت می کنن

ــوند.« ــرف ش ــران منح تصمیم گی
وی ادامــه انتقاداتــش را متوجــه مجلــس 
کــرد و افــزود: » وقتــی رییــس کمیســیون 
کشــاورزی هــم اعــالم کنــد می تــوان ایــن 
حجــم از غــذا را در ســرزمین ایــران تولیــد 
ــوند و  ــران منحــرف می ش ــرد تصمیم گی ک
کشــور بــه جایــی می رســد کــه بخشــی از 
همیــن کشــاورزی هــم بایــد تعطیل شــود. 
وقتــی انجمن هــای مــا ســکوت می کننــد 
و فکــر و ذکرشــان ارتقای تشــریفات اداری 
خودشــان می شــود، یــک نظامــی یــا 
ــد و سیاســت گذاری  ــد نماینــده می آین چن

می کننــد.«
اظهارنظرهــای  از  حالــی  در  کالنتــری 
خودکفایــی  خصــوص  در  اینچنینــی 
کشــاورزی و صــادرات محصــوالت غذایــی 
ــت  ــد اس ــه من ــر گل ــورهای دیگ ــه کش ب

کــه بارهــا پیــش از ایــن نیــز نســبت 
ــود.  ــرده ب ــراض ک ــوع اعت ــن موض ــه ای ب
چنــد ســال گذشــته کالنتــری گفتــه بــود: 
»زمانــی کــه کشــور بــا ایــن همــه مســایل 
ــود آب  ــی و کمب ــی، اقلیم ــت محیط زیس
مواجــه اســت، صحبــت از خودکفایــی بــی 

معناســت.« 

خودکفایی یا واردات 
محصوالت کشاورزی؟

ــود  ــرایط موج ــده بســیاری، در ش ــه عقی ب
و بــا توجــه بــه بحــران آب در کشــور، 
صحبــت از خودکفایــی در زمینــه محصوالت 
کشــاورزی کار درســتی نیســت و بایــد 
ــوالت آب بــر را  ــیاری از محص ــت بس کش
ــه کالنتــری  محــدود کــرد. در همیــن زمین
ــع  ــی مناب ــرایط فعل ــت، در ش ــد اس معتق
ــش  ــال کاه ــدت در ح ــه ش ــور ب آب کش
اســت و اگــر مــا دلمــان مــی خواهــد جــزو 
ــد  ــا باشــیم، بای ــده دنی ــدگان عم تولیدکنن
ــه  ایــن نکتــه را مدنظــر قــرار دهیــم کــه ب

بهــای نابــودی چــه می خواهیــم ایــن کار را 
انجــام دهیــم. امــا مخالفان ایــن نظریه در 
دیگــر ســوی ماجــرا معتقدنــد خودکفایــی 
در کشــاورزی مقدمــه ای اســت بــرای 
زمینه   هــای  در  خودکفایــی  و  اســتقالل 
دیگــر و محــدود کــردن کشــاورزی خیانتی 
اســت بــه کشــور. چراکــه در صــورت ایجــاد 
تحریم هــای بیشــتر، کشــور مــا نیــز ماننــد 
ــن  ــا در تامی ــر دنی ــورهای فقی ــر کش دیگ
ــد و دچــار  نیازهــای خوراکــی هــم می مان
قحطــی و وضعیت اســفباری خواهد شــد. 
امــا حــال ســوال اینجاســت کــه در شــرایط 
فعلــی و بــا وجــود خشکســالی های اخیــر 
ــا  ــا ب ــرد؟ و آی ــد ک ــه بای ــود آب چ و کمب
توجــه بــه ایــن بحــران آب خودکفایــی در 

ــر. ــا خی کشــاورزی کار درســتی اســت ی

درچه محصوالتی خودکفا شویم؟
محمدباقــر ســعادت عضــو کمیســیون 
کشــاورزی مجلــس بــه پیــام مــا می گوید: 
ــه  ــا شــویم ک ــی خودکف ــد در محصوالت بای
آب بــری کمتــری دارنــد. ایــن موضــوع هم 
ــاورزی  ــی کش ــز تحقیقات ــده مراک ــر عه ب
اســت کــه بررســی کننــد کــه در کشــور مــا 
ــریط آب و  ــا ش ــب ب ــه متناس ــر منطق ه
هوایــی اســتعداد کاشــت چــه محصوالتــی 

دارد. را 
ــه  ــه بهان ــوان ب ــعادت نمی ت ــه س ــه گفت ب
ــه  ــیم ب ــی برس ــه خودکفای ــد ب ــه بای اینگ
کشــاورز اجــازه دهیــم هــر جــور کــه مایــل 
ــد.  اســت عمــل کــرده و آب را مصــرف کن
ــه  ــی در محصــوالت کشــاورزی ب خودکفای
شــرطی اســت کــه بــه منابــع آب صدمــات 

ــد. ــری وارد نکن ــران ناپذی جب

کاالهای اساسی کدامند؟
ــی  ــی از خودکفای ــری وقت ــه کالنت ــه گفت ب
ــای  ــه کااله ــود، در زمین ــی ش ــت م صحب
اساســی اســت. اینکــه کــدام کاالهــای 
ــه  ــوان ب ــت می ت ــی اس ــورزی اساس کش

ــرد. ــوع ک ــاورزی رج ــر کش ــه وزی نام
محمــود حجتــی، وزیــر جهــاد کشــاورزی 
بــه   نامــه ای  در  امســال  تیرمــاه 
شــریعتمداری وزیــر صنعــت، معــدن، 
تجــارت و کرباســیان وزیــر اقتصــاد و 
دارایــی صــدور ۱۸ قلــم کاالی اساســی 
ــام کاالهــای  ــوع  اعــالم کــرد. کــه ن را ممن
ایــن  بیــن  در  هــم  زیــر  کشــاورزی 
محصــوالت اساســی بــه چشــم می خــورد.
»ذرت، گنــدم، جــو، جــو دوســر، دانه هــای 
روغنــی، یونجــه، کاه و کلــش، چــاودار، 

ــورگوم .« س
بــر اســاس آمارهــای داده شــده بــرای 
کشــت هــر کیلوگــرم ذرت 7۶۰ لیتــر آب. 
ــک  ــر. ی ــدم ۱۳۰۰ لیت ــرم گن ــک کیلوگ ی
کیلوگــرم جــو ۱4۰۰ لیتــر آب. جهــت تولیــد 
یــک کیلــو گــرم مــاده خشــک یونجــه در 
ــر  ــه ۸۰۰ لیت ــاز ب ــود نی ــدون ک ــای ب زمینه
آب اســت و در زمینهــای غنــی جهــت 
ــر 4۰۰  ــه لیت ــاز ب ــزان نی ــن می ــد ای تولی
ــه مشــخص  ــرای اینک آب اســت. حــال ب
ــه  ــوالت ب ــن محص ــت ای ــه کش ــود ک ش
صرفــه اســت یــا خیــر . بــه گفتــه یکــی از 
اعضــای کمیســیون کشــاورزی بایــد مراکز 

ــد. ــواب دهن ــه آن ج ــی ب تحقیقات

ی
هر

ش
هم

س: 
عک

وضعیت مطلوب 
تاالب های آذربایجان غربی
ــران  ــای ای ــاالب ه ــت از ت ــرح حفاظ ــر ط مدی
گفــت: تــاالب هــای آذربایجــان غربــی بــا 
اجــرای طــرح حفاظــت از ایــن مناطــق، وضعیت 
ــزوم  ــه ل مطلوبــی دارد. » ابوالفضــل آبشــت « ب
توجــه جــدی و انجــام اقدامــات حفاظتــی 
ــرد  ــاره ک ــجم اش ــای منس ــه ه ــب برنام در قال
و افــزود: هــم اکنــون اهمیــت تاالب هــا بــه 
خصــوص تاالب هــای اقمــاری دریاچــه ارومیــه 

ــت.  ــده اس ــکار ش ــه آش ــرای هم ب
وی اضافــه کــرد: در همیــن راســتا بــرای حفاظت 
از ایــن تاالب هــا برنامــه جامــع و فراگیــری نیــاز 
داریــم کــه ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت بــا 
همــکاری و مشــارکت دســت اندرکاران محلــی در 

حــال تدویــن ایــن برنامــه اســت.
وی بیــان کــرد: اقدامــات خوبــی طــی ســال های 
گذشــته در آذربایجــان غربــی از جملــه موضــوع 
کشــاورزی پایــدار، افزایش بهــره وری و مدیریت 
آب، معرفــی معیشــت هــای مکمــل و کاهــش 
بــار تأمیــن معیشــت از محیــط زیســت همچون 
ــون  ــان آغــاز شــده و هــم اکن ــدوق خــرد زن صن

نیــز در حــال اجراســت.
ــران،  ــای ای ــاالب ه ــت از ت ــرح حفاظ ــر ط مدی
تــاالب بیــن المللــی کانــی بــرازان مهابــاد را یکــی 
از نمونــه هــای موفــق اجــرای طــرح حفاظــت از 
ــن  ــوان کــرد و گفــت: ای ــاالب هــای کشــور عن ت
ــرح  ــق ط ــرای موف ــا اج ــی ب ــن الملل ــاالب بی ت
ــی  ــوان الگوی ــه عن ــت ب ــته اس ــت توانس حفاظ

ــود. ــرح ش ــور مط ــته در کش برجس
وی ادامــه داد: در حاشــیه دریاچــه ارومیــه بیش 
از ۱۰ تــاالب اقمــاری مهــم و بین المللــی کــه 
واجــد ارزش هــای زیســتی باالیــی اســت، قــرار 
ــای  ــع تاالب ه ــت جام ــه مدیری ــه برنام دارد ک
ــو و ســولدوز هــم  ــوری گل، قره قشــالق، نوروزل ق
اکنــون نهایــی شــده و برنامــه تــاالب کانی  بــرازان 
نیــز در دســت تدویــن اســت. آذربایجــان غربــی 
ــه  ــی دریاچ ــارک مل ــزرگ پ ــاالب ب ــر ت ــالوه ب ع
ارومیــه، ۳۰ تــاالب فصلــی و بین المللــی دارد که 
همــه ســاله در ایــام مختلــف پرنــدگان بســیاری 
در ایــن تــاالب هــا زمســتان گذرانــی مــی کننــد. 
تــاالب بیــن المللــی کانــی بــرازان مهابــاد یکــی 
ــوب  ــاری جن ــای اقم ــاالب ه ــن ت ــم تری از مه
ــا ارزش تریــن زیســتگاه  دریاچــه ارومیــه و از ب
هــای انــواع پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی مهاجر 
و بومــی درشــمال غــرب کشــور بــه شــمار مــی 
ــده  ــاالب کــه نخســتین ســایت پرن رود. ایــن ت
ــه  ــرار دارد در منطق ــز در آن ق ــور نی ــری کش نگ
جنــوب دریاچــه ارومیــه بــه دلیــل داشــتن 
قابلیــت هــای بــاال و پوشــش گیاهــی متنــوع و 
مهاجــرت ســاالنه 2۰۰ هــزار انــواع پرنــده بــه ایــن 

ــی دارد. زیســتگاه، اهمیــت بســیار فراوان

ــران  ــود بح ــا وج ــاورزی ب ــوالت کش ــی در محص خودکفای
آب رویــا یــا واقعیــت، موضوعــی کــه بازهــم مــورد بحــث 
ــاورزی  ــور در کش ــد آب کش ــت.  90درص ــه اس ــرار گرفت ق
هــدر مــی رود. اکنــون بــا توجــه بــه هشــدارها در خصوص 
ــدام  ــت ک ــد کش ــه بای ــت ک ــوال اینجاس ــران آب، س بح
محصــوالت کشــاورزی و بــا چــه شــیوه ای در دســتور کار 
ــیون  ــای کمیس ــی از اعض ــه یک ــی ک ــرد. موضوع ــرار گی ق
ــه آن  ــد ب ــی بای ــز تحقیقات ــد اســت مراک کشــاورزی معتق

ــد. جــواب دهن

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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این صفحه می خوانیم
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معاون گردشـگری کشـور از تکمیل بسته 
حمایـت از صنعـت گردشـگری و تحویل 
آینـده  هفتـه  در  دولـت  هیـات  بـه  آن 
خبـر داد.ایـن بسـته حمایتـی بـه دنبال 
نوسـانات ارز و اجـرای برخـی ترحیم هـا 
علیـه ایـران بـا خـروج یکجانبـه آمریـکا 

علی اصغـر  کـه  شـده  تهیـه  برجـام  از 
میـراث  سـازمان  رییـس   ، مونسـان 
و گردشـگری  دسـتی  صنـاع  فرهنگـی، 
پیش تـر بـه آن اشـاره ای کـرده و گفتـه 
بـود: »در بسـته حمایتی درخواسـت این 
اسـت کـه مالیـات بـر ارزش افـزوده یـا 

بـه تعویـق بیفتـد یـا بـا همراهـی دولت 
کاهـش پیـدا کنـد، درج نشـدن مهـر در 
پاسـپورت که خواسـته جامعـه هتلداران 
و  اسـت  خدمـات گردشـگری  دفاتـر  و 
بازپرداخـت  بـرای  یک سـاله  اسـتمهال 
دریافـت  هتلـداران  کـه  تسـهیالتی 
مطـرح  بسـته  ایـن  در  نیـز  کرده انـد 
محب خدایـی،  اسـت.«محمد  شـده 
معـاون گردشـگری ایـن سـازمان، بدون 
ایـن  از  تـازه ای  جزییـات  بـه  اشـاره 
بی اطالعـی  دربـاره  حمایتـی،  بسـته 
برخـی از تشـکل های گردشـگری بویـژه 

مجریـان تورهـای ایران از محتـوای این 
تعییـن  بـرای  کـرد:  اظهـار  حمایت هـا، 
از  تشـویق ها  و  حمایت هـا  محتـوای 
جوامـع و تشـکل های گردشـگری مطابق 
شـده  مشـورت گرفتـه  آن هـا،  نیـاز  بـا 
چـون  درخواسـت  هایـی  آن هـا  اسـت. 
معافیـت مالیاتی و رفـع محدودیت های 
را  خارجـی  گردشـگران  بـرای  بیمـه ای 
مطـرح کرده انـد کـه در ایـن بسـته لحاظ 
شـده و همچنـان درحـال تکمیـل اسـت 
می تواننـد  گردشـگری  تشـکل های  و 

مطـرح کننـد. را  خـود  خواسـته های 

بعـد از آتـش سـوزی مـوزه ملـی برزیـل و نابـود شـدن 
بـه  هـا  نـگاه  ایـن کشـور  تاریخـی  آثـار  از  بسـیاری 
ایـران دچـار  ایـن سـمت رفـت کـه اگـر مـوزه ای در 
آتـش سـوزی شـود  چـه فاجعـه ای رخ خواهـد داد. 
سـاده ترین مثـال  از این دسـته اتفاقات بعـد از حوادث 
ریـز و درشـت قبلـی ماننـد آتـش گرفتـن پـل سـیاه 
دانسـت  سـاری  جامـع  مسـجد  آتش سـوزی  و  اهـواز 
کـه ناگهـان خبـر رسـید مسـجد در آتـش سـوخت و با 
خامـوش کردنـش، جـز اسـکلت چیـزی از بنـای چنـد 

صـد سـاله ی آن باقـی نمانـده بـود.
ریـزش پـل بـزرگ و بـدون محدودیت سـرعت در شـهر 
شـمالی ایتالیـا »جنـوا« را یـک هشـدار دیگـر در ایـن 
زمینـه می تـوان دانسـت، آن پـل در سـال ۱9۶۸ میالدی 
بـه عنـوان نخسـتین پـل کابلـی اروپا سـاخته شـده بود 
و در یـک چشـم بـه هـم زدن و بـه صـورت ناگهانـی 
فروریخـت.در ایـن خصـوص نوشـاد رکنی، رییـس اداره 
اطالعـات فرهنگـی و حفاظـت فنـی مـوزه ملـی ملـک، 
می گویـد: ذات مـوزه هـا نه فقـط در ایران، بلکـه در همه 

جـای دنیـا ایـن اسـت که یک سـری آثـار بی بدیـل را در 
خـود نگـه دارنـد، اما از سـوی دیگـر بیشـتر موزه های ما 
در نقاطـی طراحـی می شـوند کـه به قصد مـوزه احداث و 
طراحـی نشـده اند، در هر نقطـه ای که یک بنـای تاریخی 
داشـته و ویژگی هایـش امـکان تبدیـل بـه مـوزه شـدن 
را داشـته باشـد، مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. امـا اگر 
بنایـی از ابتـدا برای موزه طراحی شـده باشـد، دسـت کم 
می تـوان اسـتانداردها را بـرای آن درنظـر گرفـت، ولـی 
زمانی کـه بنایـی از ابتـدا بـه ایـن منظـور طراحی نشـده، 
ممکـن اسـت حتی برخـی ویژگی هایـش برای مـوزه دار 
تـوان،  حداکثـر  بـا  بایـد  بنابرایـن  باشـد،  مضـر  بـودن 
امکاناتـی کـه داریـم در خدمت آن بنا بگذاریـم تا فضا را 

ایده آل تـر کنیـم، نـه فقط ایـده آل.

حوادثی مانند آتش سوزی موزه برزیل 
در ایران کم نداشته ایم

او بـا بیـان این کـه همـه ی مشـکل موزه هـا و بناهـای 
می دهـد:  ادامـه  نیسـت،  آتش سـوزی  فقـط  تاریخـی 
اتفاقـات زیـادی می توانـد رخ دهـد کـه نمونه هـای آن 
آب گرفتگـی  دیده ایـم،  زیـاد  سـال های گذشـته  در  را 
زیرزمیـن کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان 
بـه دلیـل شکسـتگی یـک لوله کـه آثـار ارزشـمندی در 

آن از بیـن رفـت، یـا آتش سـوزی کتابخانـه بهارسـتان، 
در واقـع اتفاقاتـی ماننـد حادثه ی موزه ملـی برزیل کم 

نداریـم، امـا معمـوال صـدای آن هـا در نمی آیـد.
رکنـی با اشـاره بـه این که مـوزه ملی برزیل سـاختمان 
2۰۰ سـاله و بـا کابـردی کاخ طراحـی شـده بـود، ادامه 
می دهـد: وقتـی می خواهنـد در چنیـن فضایـی بـرای 
مـوزه طـرح ارائـه دهنـد، آن هـم بـا اسـتانداردهایی که 
در گذشـته سـاخته شـده اسـت، قطعـا بـه فکـر ایـن 
برنامه ریـزی  آینـده اش  بـرای  بخواهنـد  نیسـتند کـه 
کننـد، آن هـم بـا توجـه بـه این کـه اسـتانداردها هـر 

سـال تغییـر می کننـد.

بسته حمایتی گردشگری هفته 

آینده به دست دولت می رسد

بیمه ها خانه های تاریخی 

را بیمه نمی کنند

درحالی که در خارج از کشـور خانه های تاریخی دارای ارزش هسـتند و حتی 
برخـی از خانه هـای تاریخـی بـه اندازه ای ارزشـمند هسـتند که قیمـت ندارند 
امـا در ایـران، بانک هـا هیـچ خانـه تاریخـی را به عنـوان وثیقـه نمی پذیرند از 
ایـن رو بیمه هـا هـم خانه هـای تاریخـی را بیمـه نمی کننـد. حفـظ و احیـای 
همیشـگی  دغدغه هـای  ازجملـه  تاریخـی  محوطه هـای  و  بافت هـا  بناهـا، 
دوسـتداران میـراث فرهنگـی بـوده و هسـت. سـیدهادی احمـدی روئینـی، 
مدیـرکل دفتـر حفـظ و احیـای بناها، بافت هـا و محوطه های تاریخـی با بیان 
ایـن کـه اینگونـه نیسـت کـه بیمـه نکنند امـا تاکنـون پیشـنهادی بـرای بیمه 
کـردن بناهـای تاریخـی نیـز نداشـتیم. بیمه هـا دارای اتـاق فکرهـای خاصی 
هسـتند کـه سـود و زیـان آینده را مدنظـر قـرار می دهند گفت نبایـد فراموش 
کـرد کـه در حـال حاضـر تمـام خانه هـا بیمـه می شـوند  البتـه ایـن کار فـارغ 
از آنکـه نـام میـراث فرهنگـی در میـان باشـد، انجـام می شـود. امـا اگر اسـم 
خانـه تاریخـی در میـان باشـد ایـن کار انجام نمی شـود.به گفته وی بسـیاری 
از مشـکالت مـا در جامعـه درگیـر خواسـته بانک هاسـت و ایـن مهـم نیـز بـه 
خواسـت بانک هـا بسـتگی دارد. هیـچ بانکـی، خانـه تاریخـی که در فهرسـت 
آثـار ملـی ثبت شـده اسـت را بـه عنـوان وثیقه نمی پـذرد. این درحالی اسـت 
کـه اگـر خانـه تاریخـی تخریـب شـود و زمیـن آن باقـی بماند، بانـک، زمین 
بـه عنـوان وثیقـه قبـول می کند امـا خانـه تاریخی را قبـول نمی کنـد.او تاکید 
کـرد البتـه در ایـن سـال ها هـر چـه تـالش کردیـم موفق نشـدیم کـه بتوانیم 
ایـن مهـم را در حـوزه بانکـداری بگنجانیم چراکـه ما نمی توانیم بـرای بانک ها 
تعییـن تکلیـف کنیـم. درعیـن این حـال نباید فرامـوش کرد که ایـن بانک ها 

هسـتند کـه مـراودات اقتصـادی جامعـه را شـکل می دهند.

خطر در کمین موزه های ناایمن ایران
بسیاری از موزه ها استاندارد الزم را ندارند

مــوزه  ســاخت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــران در 80 ســال پیــش و در  ــی ای مل
قالــب یــک مــوزه مــدرن براســاس شــرایط 
ــه  ــوزه آبگین ــد: م ــه می ده ــان، ادام آن زم
ــه  ــوز آن ب ــن شــرایط را داشــت و هن ــز ای نی
عنــوان یکــی از بهتریــن موزه هــا از نظــر 
چیدمــان و اســتانداردها مطــرح اســت، امــا 
آیــا اکنــون آن مــوزه بــا اســتانداردهای 
اکنــون  آیــا  اســت  منطبــق  مــا  امــروز 
ــا  ــده ی ــف ش ــران در آن تعری ــت بح مدیری
زیــادی  کارهــای  کــه  می بینیــم  خیــر؟ 
ــم. ــام دهی ــرور انج ــه م ــد ب ــه بای ــم ک داری

بـا تـالش نیروهـای یـگان حفاظت اسـتان کرمـان 11 قلم شـی 
بـا قدمـت پیـش از تاریـخ و دوران تاریخی کشـف و ضبط شـد. 
سـردار سـرتیپ دوم امیـر رحمت اللهـی فرمانـده یـگان حفاظت 
میراث فرهنگـی، روز سه شـنبه 13 شـهریور بـا اعـالم ایـن خبـر 
گفـت: »مأمـوران یـگان حفاظت میـراث فرهنگی اسـتان کرمان 
در ادامـه رصـد و پایـش جرایم علیه مواریـث تاریخی و فرهنگی 
و به محـض اطـالع از خبـر واصلـه مربوط بـه نگهـداری مقادیری 
اشـیای عتیقـه در شهرسـتان جیرفـت بـا تحقیقـات گسـترده و 
تـالش بـی وقفـه  موفق به شناسـایی افـراد دخیـل درامر قاچاق 

امـوال تاریخـی شـدند.«او افـزود: »تیم عملیات یـگان حفاظت 
بـا همـکاری عوامـل انتظامـی و قضایـی در عملیاتـی غافلگیرانه 
در مراجعـه بـه منـزل یکـی از  قاچاقچیـان عتیقه و دسـتگیری 
1 متهـم، 37 قطعـه شـیء تاریخـی شـامل سـکه، مـدال، مهره، 
حلقـه و... از او کشـف و ضبـط کردند.«فرمانـده یـگان حفاظـت 
میـراث فرهنگـی خاطرنشـان کـرد: »بـا توجـه بـه بررسـی های 
اولیـه کارشناسـان میـراث فرهنگی بخشـی از اشـیای مکشـوفه 
دارای ارزش تاریخـی بـوده و قدمت آنها  احتمـاالً دوران پیش از 

تاریـخ، دوران تاریخـی و معاصر اسـت.«

در جلســه کمیتــه حریــم آثــار ملــی غیرمنقــول حریــم چهــار 
محوطــه و تپــه تاریخــی از اســتان لرســتان و خوزســتان 
ــی  ــازمان میراث فرهنگ ــد س ــان ارش ــب کارشناس ــورد تصوی م
قــرار گرفت.جلســه کمیتــه حریــم آثــار ملــی غیرمنقــول 
ــتان  ــی و باس ــراث فرهنگ ــد می ــان ارش ــور کارشناس ــا حض ب
ــرکل  ــزار شــد.فرهاد نظــری مدی ــرح کشــور برگ شناســان مط
دفتــر ثبــت آثــار و حفــظ و احیــای میــراث معنــوی و طبیعــی  
ــم  ــه حری ــه کمیت ــت: »در جلس ــب گف ــن مطل ــالم ای ــا اع ب
ــه تاریخــی از اســتان  ــول 10 محوطــه و تپ ــی غیرمنق ــار مل آث

لرســتان و خوزســتان مطــرح شــد کــه از ایــن تعــداد حریــم 
چهــار محوطــه تاریخــی مــورد تصویــب کارشناســان و باســتان 

ــت.« ــرار گرف شناســان ق
او گفــت: »از اســتان خوزســتان حریــم محوطــه تــاق طویلــه 
ایــذه، پــل صیحــه اندیمشــک )آبــاره عبــاس خــان( ، 
ســاختمان هــالل احمــر خرمشــهر، پــل صالــح آباد شهرســتان 
ــا  ــه ه ــن محوط ــه از ای ــت ک ــرار گرف ــی ق ــورد بررس کارون م
حریــم پــل صیحــه اندیمشــک و پــل صالــح آبــاد کارون مــورد 

ــرار گرفــت.« ــب ق تصوی

حریم 4 محوطه و تپه تاریخی مشخص شدکشف و ضبط اشیای تاریخی در جیرفت

برگزاری نخستین تور ادبی در 6 مسیر بافت تاریخی شیراز
پیام میراثنخستین مدل تور ادبی در شش مسیر بافت تاریخی فرهنگی شیراز برگزار شد.
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دادنامه 
 97۰99۸۳۸۶۰۳۰۰۱۳۶ کالسـه  پرونـده 
 ۳ شـماره  اختـالف  حـل  شـورای 
شهرسـتان زرنـد تصمیـم نهایی شـماره 
97۰997۳۸۶۰۳۰۰42۵- خواهـان: آقـای مجیـد سـیف 
اسـتان  نشـانی  بـه  علـی  فرزنـد  الدینـی جرجافکـی 
کرمـان – شهرسـتان زرنـد – شـهر زرنـد – روسـتا روح 
آبـاد بلـوار امـام حسـین ک 9 - خوانـدگان: ۱ – آقـای 
وحیـد فـرزادزاده فرزند احمد به نشـانی مجهول المکان 
2 – آقـای صـادق عبـدی قورتولمـش فرزنـد علـی بـه 
المـکان- خواسـته:  زرنـد مجهـول   – نشـانی کرمـان 
الـزام بـه تحویـل و تنظیم و انتقال سـند اتومبیـل پراید 
۱۱۱- گردشـکار: خواهـان دادخواسـتی به خواسـته فوق 
بـه طرفیـت خوانـده تقدیـم داشـته کـه پـس از ارجـاع 
بـه ایـن شـورا و ثبـت به کالسـه فـوق جری تشـریفات 
قانونـی در وقـت فوق العـاده مالحظه می گـردد اعضای 
شـورا نظریـه مشـورتی خود را کتبـا اعالم داشـته ، لذا با 
بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده ختم رسـیدگی اعالم 
بـه شـرح آتـی مبـادرت بـه صـدور رای مـی گـردد. "رای 
قاضـی شـورا" در خصـوص دعـوی اقـای مجیـد سـیف 
الدینـی جرجافکـی فرزنـد علـی بـه طرفیـت آقایـان 
۱ – وحیـد فـرزادزاده فرزنـد احمـد 2 – صـادق عبـدی 
قورتولمـش فرزنـد علـی بـه خواسـته الـزام بـه تحویل 
و تنظیـم و انتقـال سـند اتومبیـل پرایـد ۱۱۱ مقـوم بـه 
پنجـاه میلیـون ریـال و هزینـه دادرسـی که خواهـان در 
دادخواسـت و جلسـه رسـیدگی چنین بیان داشـته طی 

قولنامـه عادی مـورخ 9۶/4/۱۶ اتومبیل پراید به شـماره 
انتظامـی 7۸2 ه 4۵ایـران 99 مـدل ۱۳9۵برنگ سـفید 
را از خوانـده ردیـف اول خریـداری ثمـن معامله و عوض 
آن یکدسـتگاه اتومبیل تحویل و پرداخت گردید و سـند 
رسـمی بـه نـام خوانـده ردیـف دوم می باشـد که حاضر 
بـه تحویل و انتقال سـند نبوده لـذا تقاضای محکومیت 
نامبـردگان بـه شـرح خواسـته را داشـته، خوانـدگان بـا 
توجـه بـه اینکـه مجهـول المـکان اعـالم گردیـده انـد با 
ابـالغ وقـت رسـیدگی در روزنامـه کثیراالنتشـار پیـام ما 
مورخ 97/4/۱9 به شـمراه ۱2۰9 در شـورا حاضر نگردیده 
الیحـه ای هـم ارسـال نداشـته اند لـذا شـورا بـا توجه به 
اوراق و محتویات پرونده و پاسـخ استعالم پلیس راهور 
و اظهارات خواسـته وی را وارد و ثابت تشـخیص داده و 
به اسـتناد مـاده 9 قانون شـوراهای حل اختالف مصوب 
۱۳94 و مـاده ۱9۸ قانـون آییـن دادرسـی مدنـی و مواد 
2۱9 و 22۰ قانـون مدنی رای بر محکومیت خوانده ردیف 
اول بـه تحویـل و پرداخت هزینه دادرسـی و محکومیت 
خوانـده ردیـف دوم بـه حضـور در یکـی از دفاتـر اسـناد 
رسـمی و تنظیم و انتقال سند رسـمی اتومبیل پراید ۱۱۱ 
بـه شـماره انتظامـی 7۸2 ه 4۵ ایران 99 مـدل ۱۳9۵ را 
در حـق خواهـان صـادر و اعالم میـدارد رای صادره غیابی 
محسـوب و ظـرف مهلت بیسـت روز پـس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شـورا و سـپس ظرف بیسـت روز دیگر 
قابـل تجدیدنظـر در محاکـم محتـرم عمومـی حقوقـی 

شهرسـتان زرنـد می باشـد.م/الف2۰۵
علی اکبر عباس تبار 
 قاضی شورای حل اختالف شماره 3 زرند

آب جارو نیست

آگهی حصر وراثت 
خانـم سـکینه کریمی فر  فرزنـد گلزار  دارای 
شناسـنامه 2۵۸  بشـرح دادخواست شماره 
داده  توضیـح   97.۶.۱۳ مـورخ    97۰42۸
شـادروان مجتبـی نـوروزی  فرزنـد ابراهیـم   بشناسـنامه  
۱۰۵۸ در تاریـخ ۱۳97.۶.۳ در شهررفسـنجان  فـوت شـده  
و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: ۱-محمـد 
 ۳۰4۰9۱۱449 ش  ش  مجتبـی  فرزنـد  نـوروزی  حسـین 
متولـد ۱۳۸۸ صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی2-زهـره غله 
متولـد   ۳۰۵۱22972.۵ ش  ش  حسـین  فرزنـد  فـروش 

۱۳۵4 صـادره رفسـنجان همسـر متوفی۳-سـکینه کریمـی 
فـر فرزنـد گلـزار ش ش ۳۰۵۱۰۵47۸۱ متولد ۱۳۳4 صادره 
رفسـنجان مـادر متوفی.لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه 
هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی 
باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر 
وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. م-الف4۰۰2
 دفتر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان رفسنجان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
 139704019063000341.1

بدیـن وسـیله بـه آقـای علیرضا رمضانی نسـب 
ملـی  شـماره  بـه  محمـد  فرزنـد  آبـاد  حمیـد 
۳۰4۰۱۸۳494 سـاکن رفسـنجان  ابـالغ مـی 
شـود کـه خانـم زهرا نـوروزی نسـب حمیـد آباد جهـت وصول 
مبلـغ 4.۳۱۰.77۵.۰۰۰ ریـال بـه اسـتناد مهریـه منـدرج در 
سـند ازدواج شـماره ۳427 دفتر خانه ازدواج ۱۵7 رفسـنجان 
علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده و پرونـده اجرائی به کالسـه 
97۰۰۳۵4 در این اداره تشـکیل شـده و محل اقامت شـما به 
شـرح متـن سـند ناقص و شـناخته نشـده،لذا بنا بـه تقاضای 
بسـتانکار طبـق مـاده ۱۸ آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه فقط 
یـک مرتبـه در یکـی از روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی 
آگهـی مـی شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ۱۰ روز از تاریـخ این 
آگهـی کـه روز ابـالغ محسـوب مـی گردد،نسـبت بـه پرداخـت 
بدهـی خـود اقـدام ننمائید،عملیـات اجرائـی جریـان خواهـد 

یافت.م-الـف4۰۰۳
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

آگهی حصر وراثت 
آقـای علـی رحیمی نعمـت آباد فرزنـد غالمرضا 
دادخواسـت  بشـرح    ۳۵۰ شناسـنامه  دارای 
شـماره  97۰۳۸4مورخ 97.۶.۱2   توضیح داده 
شـادروان غالمرضا رحیمی نعمت آباد فرزند محمد   بشناسـنامه 
۳۳2 در تاریخ 97.۵.۱4 در شهررفسـنجان  فوت شـده  و وراثت 
منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند از: ۱-علی رحیمـی نعمت آباد 
فرزنـد غالمرضـا ش ش ۳۵۰ متولـد ۱۳47 صـادره رفسـنجان 
فرزنـد متوفـی2- محمـد حسـین  رحیمـی نعمـت آبـاد فرزنـد 
غالمرضـا ش ش ۳۰۵۱۶۰۱۱79 متولـد ۱۳۵9 صـادره رفسـنجان 
فرزنـد  آبـاد  نعمـت  رحیمـی  رضـا  متوفی۳-محمـد  فرزنـد 
غالمرضـا ش ش ۳۰۵۱۶۱94۵۰ متولـد ۱۳۶2 صـادره رفسـنجان 
فرزنـد متوفـی4- جمیلـه رحیمـی نعمـت آبـاد فرزنـد غالمرضا 
ش ش ۳۰۵۰4۵2۰4۸ متولـد ۱۳4۳ صـادره رفسـنجان فرزنـد 
متوفـی۵- پـوران علـی رحیمـی نعمت آبـاد فرزنـد غالمرضا ش 
ش ۳۰۵۰۱2۱۶۱۰متولـد ۱۳۵۳ صادره رفسـنجان فرزند متوفی۶- 

خاطـره رحیمی نعمت آباد فرزنـد غالمرضا ش ش ۳۰۵۱222۶9۰ 
متولـد ۱۳۵۶ صـادره رفسـنجان فرزند متوفی7-افسـانه رحیمی 
نعمـت آبـاد فرزنـد غالمرضـا ش ش ۳۰۵۱۶۱۵7۶۵ متولد ۱۳۶۱ 
صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی۸- فرزانـه رحیمی نعمـت آباد 
صـادره  متولـد ۱۳۶۵   ۳۰۵22۵۰4۰۱ غالمرضـا ش ش  فرزنـد 
رفسـنجان فرزنـد متوفـی9- فتانـه رحیمـی نعمـت آبـاد فرزنـد 
غالمرضـا ش ش ۳۰4۰۳۰۰۶۵2 متولـد ۱۳7۳ صادره رفسـنجان 
فرزنـد متوفی۱۰-فاطمـه عبداللهـی اودرجـی فرزنـد غالمرضا ش 
ش ۸ متولد ۱۳۳2 صادره رفسـنجان همسـر متوفـی. لذا مراتب 
یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر 
وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز 

شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی ثبتی
آگهـی تغییـرات شـرکت صنعتـی و معدنـی افـراز 
معـدن کویر بوتیا شـرکت سـهامی خاص به شـماره 
ثبـت ۱۶9۶ و شناسـه ملـی ۱4۰۰۶۸7۵۶۶4-  بـه 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی به طور 
فوق العـاده مورخ ۱۳97/4/۳۱- ترازنامه و حسـاب 
سـود و زیـان منتهـی به سـال ۱۳9۶ مـورد تصویب 
قـرار گرفـت. با ثبت این مسـتند تصمیمات تصویب 
ترازنامـه و صورت هـای مالـی انتخاب شـده توسـط 
متقاضـی در سـوابق الکترونیک شـخصیت حقوقی 
مرقـوم ثبـت و در پایـگاه آگهی هـای سـازمان ثبـت 

قابل دسـترس می باشـد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان-مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند کرمان
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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. 

مرگ تدریجی بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران    /   تسنیم پاک سازی ساحل خزر از گل های زیبا اما مرگ بار  /   تسنیم

خشکسالی و کمبود آب شرب در روستاهای گلستان   /  مهرروزهای پایانی تابستان در سواحل دریای خزر  /   تسنیم 33 سال قبل؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت هللا خامنه ای بر فرار آتش فشان ها در عکس نشنال جئوگرافیک

روزنامه اصفهان زیبا از ازدحام مخاطبان 
فیلم کودک در سینماهای اصفهان خبر داد.

روزنامه مهدتمدن نوشت: سهم باالی 
استقالل و تراکتور از لیست تیم ملی 

روزنامه افسانه به نقل از رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت فارس در باره بحران اقتصادی 
و نرخ ارز نوشت: هیچ راهکاری برای تعطیلی 

کارخانه ها ندارند.

روزنامه خبر شمال  به نقل از مدیر شعب 
بانک کشاورزی در استان مازندران نوشت: 

۵۳درصد از مطالبات گندم کاران پرداخت شده 
است.

روزنامه دریا به نقل از استاندار هرمزگان 
نوشت: تولیدات صادرات محور باید افزایش یابد.

روزنامـه کاغذ وطـن از روند افزایشـی نرخ 
بیـکاری در کرمـان خبر داد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

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

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

جزیره قشم یکی از جزایر استان هرمزگان است که به عنوان بزرگترین جزیره ایران و خلیج فارس در تنگه هرمز قرار دارد   /    میزان مرگ تدریجی بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران    /   تسنیم

نخلستان های روستای خنافره شادگان چندسالی است بر اثر خشکسالی 
بی محصول مانده اند   /   میزان غار یخی چما پس از ریزش    /  مهر خشکسالی و کمبود آب شرب در روستاهای گلستان   /  مهر

خبرگـزاری سـی ان ان در یـک پرونـده به 
نوسـاناتی کـه ترامـپ در ماه هـای اخیر دچارش 

شـده پرداخته.

روزنامـه نیویورک تایمز تصویـر یک خود 
را بـه موزه ملی نابودشـده برزیل در اثر آتش سـوزی 

اختصاص داده است.

رییـس  قـول  از  اسـپوتنیک  خبرگـزاری 
جمهوری آمریکا نوشـته: به شـما هشـدار می دهم، 

نگذاریـد عملیاتـی در ادلـب صـورت پذیـرد.

روزنامـه ایندیپندنـت تصویـر و تیتـر یک 
خـود را بـه خبرنگارهـای محکـوم شـده رویترز در 
میانمـار اختصـاص داده و نوشـته: زنـدان بـرای 

انجـام دادن شغلشـان.

پایـگاه اینترنتی شـبکه خبـری الجزیره مرگ 
جالل الدیـن حقانـی، رهبر شـبکه حقانـی مرتبط با 

طالبـان را تایید شـده اعالم کرد.

خبرگزاری یورونیوز از آتش سـوزی وسـیع در 
مـوزه ملـی برزیل و نابـودی این موزه خبـر داده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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پرداخت 50 درصد بهای گندم خریداری شده به کشاورزان کردستانپیام ایران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۵۰ درصد بهای گندم 
)در حدود۶۶۰میلیارد تومان( به کشاورزان این استان پرداخت شده است.

اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
47۰۰ کیلومتــر  از  ۱4۰۰ کیلومتــر  گفــت: 
فاقــد  نیــز  اســتان  جادهــای  مســیر 
ــان  ــا پای ــه ت ــت ک ــی اس ــش ارتباط پوش

ســال بــا احــداث ۶9 ســایت جــاده ای 
ــن مســیر تحــت پوشــش  ــد تمــام ای جدی

ارتباطــات مناســب قــرار مــی گیــرد.
چابهــار  بــه  ســفر  در  جهرمــی  آذری 

۵۸۰ میلیــارد تومــان  اینکــه   بیــان  بــا 
ــر ســاخت  ــار در حــوزه ارتباطــات و زی اعتب
ســال  طــی  بلوچســتان  و  سیســتان  در 
گذشــته ســرمایه گــذاری شــده اســت، 
ــذاری،  ــرمایه گ ــزان س ــن می ــزود: از ای اف
4۵۰ میلیــارد تومــان آن ســهم دولــت و 
بخــش  ســهم  آن  تومــان  میلیــارد   ۱۳2
خصوصــی بــوده کــه نشــان از توجــه ویــژه 

دولــت بــه ایــن اســتان دارد.

برقراری پوشش ارتباطی در تمام 

جاده های سیستان و بلوچستان

رانندگی زیر چرخ بی قانونی در همدان

مسیر مالیر-نهاوند به عنوان یکی از پر حادثه ترین محورهای مواصالتی استان همدان است

معـاون سـاخت و توسـعه اداره کل راه و شهرسـازی 
همـدان نیـز دایـن نویـد را بـه مـردم مالیـر داد کـه 
مطالعـات چهـار خطه محـور مالیر - آورزمـان - نهاوند 
تـا پایـان شـهریورماه امسـال تکمیـل و برای شـرکت 
سـاخت و توسـعه وزارت راه و شهرسـازی ارسال شود.
 42 را  مسـیر  ایـن  طـول کل  رفیـع  نادیـان  حبیـب 
کیلومتـر عنـوان کـرد و افـزود: از ایـن میـزان هشـت 
نهاونـد و حـدود 33  کیلومتـر در حـوزه اسـتحفاظی 

اسـت. اسـتحفاظی مالیـر  کیلومتـر در حـوزه 
وی ادامـه داد: از 2 سـال پیـش چهـار خطـه شـدن 
هشـت کیلومتـر در محـدوده نهاونـد آغاز شـد که چهار 
کیلومتـر آن سـال گذشـته زیر بار ترافیـک رفت و چهار 
کیلومتـر باقـی مانـده نیـز تا سـه راهی »اوشـوند« در 

ابتـدای حـوزه اسـتحفاظی مالیر در دسـت اجراسـت.

از  افـزود:  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
امسـال بـا توجه بـه آمـاده شـدن زیرسـاختها در 
سیسـتان و بلوچسـتان، رونـد توسـعه ارتباطـات 
نهایـی شـدن  بـا  رشـد شـتابنده ای می گیـرد  و 
برنامـه ای مـدون بـا همکاری اسـتاندار سیسـتان 
و بلوچسـتان، متعهـد می شـویم تا پایان امسـال 
کـه  ببریـم  سـمتی  بـه  را  زیرسـاختها  ظرفیـت 
برچسـب محرومیت از این اسـتان برداشته شود.

ــای  ــاده ه ــی ج ــی رحم ــاید اوج ب ش
ــان -  ــر - آورزم همــدان در محــور مالی
نهاونــد بــه عنــوان یکــی از پــر ترددترین 
محورهــای  تریــن  حادثــه  پــر  و 
ــدا  ــی پی ــتان تجل ــن اس ــی ای مواصالت
مــی کنــد؛ مســیری کــه بــه جــاده 
مــرگ مشــهور اســت و ســاالنه قربانــی 
هــای زیــادی مــی گیــرد. آخریــن 
تصــادف مرگبــار ایــن محــور در روزهــای 
گذشــته رقــم خــورد؛ تصادفــی کــه ســه 
کشــته و هفــت مجــروح بــر جــای 
گذاشــت و بــاز هــم قلــب هموطنــان را 

بــه درد آورد.
شــاید ایــن ۳۳ کیلومتــر محــور مالیــر 
- آورزمــان بــه نهاونــد، بــه نوعــی 
رانندگــی در وحشــت باشــد، آن هــم بــا 
ــک  ــا جــدای از ی چاشــنی ســرعت؛ ام
طرفــه بــودن مســیر، کــم عــرض بــودن 
جــاده، کوهســتانی و وجــود چنــد گردنه 
بــا پیــچ هــای تنــد، مــواردی همچــون 
راهنمایــی  قوانیــن  نکــردن  رعایــت 
و  قانــون  از  ســرپیچی  رانندگــی،  و 
رفتارهــای ناهنجــار برخــی افــراد هنگام 
ــر  ــور را تیت ــن مح ــا ای ــی، باره رانندگ

ــرده و وحشــت را در دل  ــار ک ــک اخب ی
ــرده اســت. ــده ک ــردم زن م

ایــن محــور طــی ســال هــای گذشــته 
ــراش  ــای دلخ ــه ه ــته صحن ــا توانس ت
تصــادف خلــق کــرده اســت. ســال 9۳ 
بــود کــه بــا وقــوع چنــد حادثــه مرگبــار 
بــر جــای  ۱۵ کشــته و 2۵ زخمــی 
گذاشــت و ایــن اوج بــی رحمــی جــاده 
ــرعت و  ــاده، س ــودرو و ج ــده، خ و رانن
گردنــه، آن هــم در پیــچ گریــز از قانــون 
ــد  ــان - نهاون ــر - آورزم ــور مالی در مح
بــود. در همیــن ارتبــاط نماینــده مــردم 
مالیــر در مجلــس شــورای اســالمی 
ــای  ــرح ه ــرای ط ــه اج ــان اینک ــا بی ب
ــا  ــان و ســال ه ــه زم ــاز ب راهســازی نی
مطالعــه دارد و یــک کار زیربنایــی مهــم 
ــروع دوره  ــدای ش ــت: از ابت ــت، گف اس
ــار  ــس تمــام تالشــمان چه دهــم مجل
ــان  ــر - آورزم خطــه شــدن محــور مالی

ــود. ــد ب - نهاون
ــد  ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــی ب ــد کاظم محم
ایــن  از  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ــام  ــت، اتم ــای نخس ــیر در گام ه مس
مطالعــات چهــار خطــه شــدن ایــن 

محــور را نتیجــه ایــن ســفر بیــان کــرد 
ــر راه  ــفر وزی ــن در س ــزود: همچنی و اف
عملیــات  آغــاز  بــرای  شهرســازی  و 
ــر،  ــه مالی ــدان ب ــن هم ــی راه آه اجرای
دســتور پیمــان ســپاری بخشــی از ایــن 
ــادر  ــدی ص ــر آخون ــط دکت ــور توس مح

ــد. ش
وی در تکمیــل ایــن مطلــب ادامــه داد: 
هفتــه گذشــته نیــز جلســه ای در وزارت 
راه و شهرســازی داشــتیم کــه مقــرر 
ــا  ــیر ب ــن مس ــر از ای ــد 2۳ کیلومت ش
اعتبــاری افــزون بــر ۵۰۰ میلیــارد ریــال 

ــی شــود. اجرای
ــی و  ــیون حقوق ــس کمیس ــب ریی نای
قضایــی مجلــس دهــم بیــان کــرد: 
معــاون توســعه و راهســازی وزارت راه و 
شهرســازی ایــن تصمیــم را گرفــت کــه 
بــزودی چهــار خطــه شــدن ایــن محــور 
ــه  ــر را ب ــه ســمت مالی ــدر ب ــه آب از گردن

ــد. ــکار واگــذار کن پیمان
ــرای  ــه اج ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب کاظم
همچــون  راهســازی  هــای  طــرح 
مالیــر - آورزمــان - نهاونــد، ســامن 
تــوره در  بــه  و مالیــر  بروجــرد  بــه 

اســت،  مــن  روزانــه  پیگیری هــای 
افــزود: تمــام تــالش مــا بــر ایــن اســت 
کــه طــرح چهــار خطــه محــور مالیــر - 

آورزمــان - نهاونــد اجرایــی شــود.
ــه 97  ــال در بودج ــد: امس ــادآور ش او ی
نماینــدگان مالیــر و نهاونــد ۶۰ میلیــارد 
ــان  ــه در اختیارش ــی ک ــال از اعتبارات ری
بــود، بــه ایــن محــور اختصــاص دادنــد.

ــر راه  ــا وزی ــه طــور مســتمر ب ــه ب وی ک
ــال  ــان وی در ح ــازی و معاون و شهرس
رایزنــی بــرای انجــام هــر چــه ســریعتر 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــرح اس ــن ط ای
ایــن بــی انصافــی اســت کــه در فضــای 
مجــازی اتفاقــات جــاده ای کرمانشــاه 
بــه نهاونــد را بــه حســاب مالیــر بگذارند 
بایــد  دارد،  وجــود  انتقــادی  اگــر  و 

ــد. ــه باش ــازنده و منصفان س
ــدار  ــدان و فرمان ــتاندار هم ــاون اس مع
ویــژه مالیــر نیــز بــا اشــاره بــه گرفتــن 
اعتبــار مســتقل بــرای ایــن محــور 
ــدگان  ــای نماین ــری ه ــا پیگی ــت: ب گف
بــرای  دهــم  مجلــس  در  مالیــر 
تعریــض  و  توســعه  بــار  نخســتین 
ــا  ــد ب ــان - نهاون ــر - آورزم ــور مالی مح
اعتبــاری بیــش از 2۰۰ میلیــارد ریــال در 
پیوســت یــک قانــون بودجــه ســال 97 

ــت. ــرار گرف ق
بــاب هللا فتحــی ادامــه داد: بــا دســتور 
وزیــر راه و شهرســازی ایــن اعتبــار بــه 
ــت و  ــش یاف ــال افزای ــارد ری ۵۰۰ میلی
موافقــت نامــه واگــذاری ایــن طــرح بــه 
پیمانــکار از شــرکت ســاخت و توســعه 

وزارت راه و شهرســازی اخــذ شــد.
اقدامــات  ایــن  وی  گفتــه  بــه 
ــار و در  ــرای نخســتین ب امیدبخــش ب
ــور  ــه کش ــت ک ــورت گرف ــرایطی ص ش
و دولــت در شــرایط دشــوار مالــی و 
کمبــود منابــع مالــی ناشــی از تحریــم 
قــرار دارد و ایــن خــود گویــای اهتمــام 
و توجــه دولــت تدبیــر و امید، اســتاندار 
همــدان و نماینــدگان مجلــس بــه ایــن 
ــاه حــال  ــت و رف ــای امنی حــوزه و ارتق

ــت. ــردم اس م
ــت  ــروری اس ــه ض ــن نکن ــادآوری ای ی
کــه در یــک ســال گذشــته بیــش 
از ۱۰ کیلومتــر بــه طــول محورهــای 
محورهــای  در  مالیــر  خطــه  چهــار 
مختلــف اضافــه شــده اســت و حــدود 
۱۵ کیلومتــر بزرگــراه نیــز در دســت 
ــه ظرفیــت راه  ــزودی ب ــه ب اجراســت ک
هــای ایــن شهرســتان اضافــه مــی 

ــود. ش

گلستان

دیدار مدیر توزیع برق کوهبنان 
با خانواده شهدا 

درایـن دیـدار امیـر جهانشـاهی مدیرروابط عمومی  
ضمـن تبریـك بـه مناسـبت  گرامیداشـت هفتـه 
دولـت، از خانـواده هـای معظـم شـهدا بـه عنـوان 
سـرمایه هـای معنـوی یاد كرد و گفـت: امروز  باید 
همگـی بـه پاسداشـت خـون این عزیـزان در انجـام كارها با كمیـت و كیفیت 
مطلـوب تـالش كنیـم و كوتاهـی در ایـن زمینـه گناهـی نابخشودنیسـت و 
وجـدان هـر انسـان آگاهـی را به درد می آورد.جهانشـاهی  افـزود : تجلیل از 
شـهدا و پیمـودن راه حقیقـی این بـزرگان، مایه ی بقای فرهنـگ متعالی ما 
و پیشـرفت كشـورمان اسـت و بایـد مسـوولین آن را سـرلوحه كار خـود قرار 
دهنـد. محمدعلـی امیـری مسـئول پایـگاه مقاومـت بسـیج امـام علی )ع( 
نیـز ضمن بیان رشـادت ها و جانفشـانی های شـهدا ، جانبـازان و  ایثارگران 
در زمـان جنـگ بـه مقاومت و ایسـتادگی  خانوادهای معظم شـهدا  اشـاره و 
گفـت: خانـواده های شـهدا  اسـوه ایثـار وفـداكاری خانواده ها هسـتند و به 

حـق صبـر و شـكیبایی انهـا سـتودنی و قابل تقدیر اسـت.  

نقش مهم سران عشایر برای ایجاد 
فضای صلح و سازش در جامعه

رییس شـوراهای حل اختالف خوزسـتان در جلسه 
اعطـاء احـکام جدیـد اعضـاء شـورای حـل اختالف 
ویـژه عشـایر گفـت: هنـگام بـروز اختـالف و نـزاع، 
سـران عشـایر نقـش مهمـی بـرای ایجـاد فضـای 
صلـح و سـازش  در جامعـه دارند.عبدالعبـاس زبیـدی نیـا معـاون قضایـی 
و رییـس شـوراهای حـل اختـالف خوزسـتان در جلسـه اعطـاء احـکام جدید 
اعضـاء شـورای حـل اختـالف ویژه عشـایر ، بر نقش مهم سـران عشـایر برای 
ایجـاد فضـای صلح و سـازش در جامعـه تاکید کرد و گفت: بـا توجه به اینكه 
خوزسـتان دارای بافت عشـایری اسـت و سران عشـایر فعالیت هایی در زمینه 
ایجـاد صلـح و سـازش انجام می دهند، موضـوع همكاری با این افـراد از آغاز 
فعالیـت شـورای حـل اختـالف اسـتان در دسـتور كار قـرار گرفت ؛کـه در واقع 
هنـگام بـروز اختـالف و نزاع، سـران عشـایر نقش مهمـی برای ایجـاد فضای 
صلـح و سـازش در جامعـه دارند، بـه همین دلیل ترجیح دادیم كـه این افراد 

در مجموعـه شـورای حـل اختالف مشـاركت كنند.

اهوازکرمان

دیدار مدیرکل استاندارد 
گلستان با رییس 
دادگستری بندرگز

اسـتاندارد  کل  مدیـر  فرمانـی  محمـود 
عباسـی  حسـینعلی  همـراه  بـه  گلسـتان 
سرپرسـت اداره حقوقـی و پاسـخگویی بـه 
رضایـی  بـا محمودرضـا  اداره کل  شـکایات 
و  بندرگـز  شهرسـتان  دادگسـتری  رییـس 
شهرسـتان  ایـن  دادسـتان  محمدطالبـی 
فرمانـی  محمـود   . کـرد  گفتگـو  و  دیـدار 
همـراه  بـه  اسـتاندارد گلسـتان  کل  مدیـر 
حسـینعلی عباسـی سرپرسـت اداره حقوقی 
بـا  کل  اداره  شـکایات  بـه  پاسـخگویی  و 
دادگسـتری  رییـس  رضایـی  محمودرضـا 
شهرسـتان بندرگـز و محمدطالبی دادسـتان 

و گفتگـو کـرد.  دیـدار  ایـن شهرسـتان 
بهـرام زنـدی- بـه گـزارش روابـط عمومـی 
محمـود  گلسـتان،  اسـتاندارد  کل  اداره 
فرمانـی مدیرکل اسـتاندارد گلسـتان در این 
ضمـن تشـکر از مجموعـه همـکاران قضایی 
در شهرسـتان بندرگـز،  بـه تشـریح قانـون 
تقویـت و توسـعه نظام اسـتاندارد پرداخت.
طوالنـی  مراحـل  بـه  اشـاره  بـا  فرمانـی 
تصویـب ایـن قانـون، ادامه داد: ایـن قانون 
پـس از چنـد مرحلـه  رفـت و برگشـت  بـه 
نهایـت تصویـب شـد.  نگهبـان در  شـورای 
دبیر شـورای اسـتاندارد در ادامه به تشـریح 
و  پرداخـت  اداره كل  عملكـرد   و  وظائـف 
نامگـذاری شـعار حمایـت  بـه   اشـاره   بـا 
معظـم  مقـام  توسـط   ایرانـی   كاالی  از 
بـه رهنمودهـای  بـا توجـه  افـزود:  رهبـری 
ایشـان  نسـبت بـه حمایـت از تولیـد ملـی،  
ایـن اداره كل  نیزبـا برنامـه ریـزی و عـزم 
داخلـی  محصـوالت  كیفیـت  بـر   ، راسـخ 
اطمینـان  بـا  مـردم  تـا  می كنـد  نظـارت 
خاطـر بیشـتری كاالی اسـتاندارد داخلـی را 
خریـداری كننـد.وی ادامـه داد: ایـن اداره 
ایمنـی  و  راسـتای  حفـظ سـالمت  در  كل 
مـردم  ضمـن نظـارت برواحدهـای تولیدی  
بـا اجـرای طـرح نظـارت بـر بـازار  و مراكـز 
را  داخلـی  محصـوالت  كیفیـت  عرضـه  
اسـتاندارد  مدیـرکل   . نمایـد  مـی  كنتـرل 
گلسـتان اضافـه کرد: کاالهـای ایرانی دارای 
نشـان و ویژگـی هـای اسـتاندارد و کـد ۱۰ 
رقمـی هسـتند کـه می تـوان بـا اطمینان از 
سـالمت و بهداشـت کاال آن هـا را مصـرف 
کـرد و جهـت حصـول اطمینـان از اصالت و 
اعتبـار پروانـه کاربـرد عالمت اسـتاندارد می 
تواننـد کـد ده رقمی را به سـامانه ۱۰۰۰۱۵۱7 

پیامـک کننـد.

بحران کم آبی 

را جدی بگیریم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران غرق شدن مرد 50 ساله در سواحل عباس آباد
فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد از غرق شدن مرد ۵۰ ساله 

حین شنا در دریا خبر داد
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در  نشسـت معیـن هـای اقتصـادی 
اسـتان کرمان به میزبانی شـرکت گل 
گهر ، تقی زاده مدیرعامل این شرکت 
هفـت  منطقـه  اقتصـادی  معیـن  و 
بـه ارائـه گزارشـی مختصـر از عملکرد 
شـرکت گل گهـر در راسـتای اجـرای 
 سیاسـت اقتصاد مقاومتـی پرداخت.

شـرکت گل گهـر بنا دارد میـزان تولید 
محصـول خود را درسـال جاری به 29 

میلیون تن برسـاند، افزایش تولید از 
۱۳ میلیـون تن در سـه سـال قبل به 
29 میلیـون تن درسـال جـاری، یکی 
از مهمترین اقدامات شـرکت درجهت 
اسـت. مقاومتـی  اقتصـاد   اجـرای 

شـرکت گل گهـر طـی سـه سـال رقم 
در  صنعتـی  شـغل  توجهـی  قابـل 
اسـتان ایجـاد کـرد کـه بخـش عمده 
این اشـتغال ناشـی از به بهره برداری  

رسـیدن و اجـرای پـروژه هـای جدید 
راسـتای  در  موثـر  اقدامـی  و  بـود 
بـود. مقاومتـی  اقتصـاد   اجـرای 
سـایر اقدامات و برنامه های شـرکت 
گل گهـر در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی 
 در منطقه 7 اسـتان کرمان عبارتند از:
زمینـه  در  گـذاری  سـرمایه 
منطقـه  در  فـوالد  زنجیـره   تکمیـل 
بخـش  در  گـذاری  سـرمایه 
اجتماعـی و  پشـتیبانی   هـای 

صنایـع  در  سـرمایه گـذاری  جـذب 
فـوالد زنجیـره  پشـتیبانی  و   جنبـی 

نیازمنـدی  برنامـه ریـزی و هدایـت 
منطقـه  بـه  گلگهـر  منطقـه  هـای 

کرمـان. 7اسـتان 

ورود گل گهر به پروژه 

تیتانیوم کهنوج

جشن عاطفه ها از ۱۵ شهریورماه 

در کرمان آغاز می شود

ــرای  مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان برنامه هــای ایــن نهــاد ب
ــرد. ــا را تشــریح ک جشــن عاطفه ه

ــا اشــاره  ــان ب ــداد اســتان کرم ــه ام ــرکل کمیت ــی، مدی ــی صادق  یحی
بــه اینکــه جشــن ملــی عاطفه هــا از ۱۵ شــهریورماه هم زمــان بــا 
سراســر کشــور در اســتان کرمــان آغــاز می شــود، گفــت: ایــن جشــن 
ــه مهــر شــما« برگــزار  ــد مهــر بســته ب ــا شــعار »لبخن ملــی امســال ب

می شــود.
ــش  ــی دان ــی تمام ــی و آموزش ــای تحصیل ــه نیازه ــان اینک وی بابی
آمــوزان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد شناسایی شــده اســت، افــزود: 
بیــن  مــدارس  بازگشــایی  از  پیــش  جمع آوری شــده  کمک هــای 

ــود. ــع می ش ــد توزی ــوزان نیازمن ــش آم دان
ــزار و ۵۶9  ــی دو ه ــان از برپای ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــرکل کمیت مدی
پایــگاه جشــن عاطفه هــا امســال در اســتان کرمــان خبــر داد و 
ــه  ــا ک ــن عاطفه ه ــزاری جش ــداف برگ ــن اه ــی از مهم تری ــزود: یک اف
هرســاله در آســتانه بازگشــایی مــدارس انجــام می شــود جمــع آوری 
ــوزان  ــش آم ــن دان ــع بی ــوکار و توزی ــر و نیک ــردم خی ــای م کمک ه

ــت. ــد اس نیازمن
ــد  ــان می توانن ــتان کرم ــوکار اس ــر و نیک ــردم خی ــرد: م ــان ک وی بی
آمــوزان  دانــش  بــه  بــرای کمــک  را  خــود  نقــدی  کمک هــای 
نیازمنــد بــه شماره حســاب 22۰۳۱۳۶۱۰۵ و شــماره کارت مجــازی 
ــام کمیتــه امــداد واریــز  ــه ن ۵۸۵9۸۳7۰۰۰۰۶4۸79 بانــک تجــارت ب
ــان  ــتان کرم ــوکار اس ــردم نیک ــن م ــه داد: هم چنی ــی ادام کنند.صادق
می تواننــد از طریــق کــد #۰۳4*۸۸77* و یــا از طریــق تمــاس بــا 
ــش  ــت دان ــه دس ــود را ب ــای خ ــوکاری ۰9۶۸۸77 کمک ه ــن نیک تلف

ــانند. ــد برس ــوزان نیازمن آم
 وی بابیــان اینکــه جشــن عاطفه هــا نقــش مهمــی در ارتقــاء ســطح 
تحصیلــی دانــش آمــوزان نیازمنــد دارد، گفــت: جشــن عاطفه هــا 
پایگاه هــای  ســطح  در  شــهریورماه   ۱۵ روز  متمرکــز  به صــورت 
ــاه در  ــه و ۱۱ مهرم ــاز جمع ــای نم اســتان، ۱۶ شــهریورماه در مصلی ه

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــر اس ــدارس سراس م

اســتاندار آذربایجــان غربــی گفــت: آذربایجــان غربــی 
ــت و در  ــه اروپاس ــران ب ــاص و دروازه ورود ای ــیار خ بس
ــا  ــرز ب ــر م ــه 1000 کیلومت ــک ب ــتن نزدی ــا داش ــت ب حقیق
ــی  ــه شــمار م ــز اول کشــور ب ســه کشــور خارجــی، خاکری
رود کــه اگــر آســیب ببینــد دیگــر نقــاط کشــور بــا مشــکل 
ــه  ــهریاری در جلس ــدی ش ــوند.محمد مه ــی ش ــه م مواج

شــورای قضایــی اســتان کــه بــا حضــور رییــس و اعضــای 
ــل  ــالمی در مح ــورای اس ــس ش ــی مجل ــیون قضای کمیس
دادگســتری اســتان برگــزار شــد، گفــت: آذربایجــان غربــی 
بــا وجــود اینکــه ثروتمندتریــن اســتان کشــور اســت 
ــن  ــعه از میانگی ــای توس ــاخص ه ــیاری از ش ــا در بس ام

ــر اســت.    ــب ت کشــوری عق

مدیــرکل بهزیســتی اســتان قــم گفــت: 20درصــد کــودکان 
ــتند. ــودک کار هس ــا ک ــد آن ه ــی و 80درص ــت، خیابان بی سرپرس

رضــا ســلیقه مدیــر کل ســازمان بهزیســتی اســتان قم عنــوان کرد: 
کار کــردن کــودک تــا جایــی کــه ســبب محرومیــت اش از تحصیل 

نشــود آســیبی به هــراه نــدارد.
ــودکان کار را بررســی  ــای ک ــرد: بهزیســتی خانواده ه ــوان ک وی عن
می کنــد و اگــر فقــر عامــل محرومیــت کــودکان از تحصیــل 
صــورت  مالــی  بهزیســتی کمک هــای  ســوی  از  می شــود، 
ــورت  ــه دوص ــارت ب ــب مه ــه کس ــان اینک ــا بی ــلیقه ب می گیرد.س

تحصیــالت آکادمیــک و حضــور در جامعــه انجــام می شــود، خاطر 
نشــان کــرد: کار کــودک و کــودک کار دو مبحــث جداســت و بعضــا 
اگــر کــودکان مشــغول بــه کارهایــی شــوند که مهــارت آفرین باشــد 
ــه تنهــا محرومیــت نیســت بلکــه یــک امتیــاز اســت و ســبب  ن

ــود. ــودکان می ش ــری ک ــئولیت پذی ــن مس ــت و باالرفت تربی
مدیــر کل بهزیســتی اســتان قــم گفت: کــودکان بی سرپرســتی که 
در ایــن مراکــز نگهــداری می شــوند، باتوجــه بــه محرومیت هایــی 
کــه دارنــد، مــورد آموزش هــای مهارتــی بســیاری قــرار می گیرنــد 

تــا در آینــده خودشــان کار آفریــن باشــند.

دردسر ساز شدن عبورهای غیرمجاز از دروازه 

ورود ایران به اروپا

8۰درصد کودکان کار در قم بی سرپرست هستند

مدیـر عامـل شـرکت نفـت تشریح عملکرد یکساله شرکت نفت و گاز کارون
تشـریح  در  کارون  گاز  و 
اقدامـات عـام المنفعـه و عمل به 
مسـئولیت هـای اجتماعـی ایـن 
شـرکت گفت: از سـال 95 تا کنون 
میلیـارد   135 حـدود  مجموعـًا 
ریـال عـوارض بـه شـهرداری های 
مناطـق مختلـف كالن شـهر اهواز 
در  شـده،  پرداخـت  دارخویـن  و 
همیـن مـدت مبلـغ 180 میلیـارد 
عـوارض  ریـال  میلیـون   500 و 
آالیندگـی پرداخـت شـده اسـت.

مدیر عامل شـركت بهره بـرداری نفت و گاز 
کارون عملكـرد ایـن شـركت در حـوزه های 
تولیـد، سـاخت داخـل و حمایـت از کاالی 
ایرانی و عمل به مسـئولیت های اجتماعی 

طی یکسـال گذشـته را تشـریح كرد .
مهندس محسـن دهانزاده اظهار داشت: در 
حـوزه تولید نفت حـدود 99 درصد از برنامه 
مصـوب شـرکت نفـت و گاز کارون محقـق 
شـده کـه این میـزان بـا احتسـاب کاهش 
های ناشـی از قطع برق، تعمیرات اساسـی 

و كاهـش هـای تكلیفی می باشـد.
مدیـر عامـل شـرکت بهـره بـرداری نفـت و 
گاز کارون در تکمیـل ایـن خبـر افزود : طی 
یك سـال گذشـته تعداد هشـت حلقه چاه 
توسـعه ای با تولیـد حدود ۱۱.9 هزار بشـكه 
در روز ، 24 حلقـه چـاه تعمیـری بـا تولیـد 
۳۳.۸ هـزار بشـكه و اقدامـات ترمیمـی بر 
روی حـدود 2۰۰ حلقـه چاه انجام شـده كه 
اسـتحصال بیش از 77 هزار بشكه نفت در 

روز را بدنبال داشـته اسـت.
وی اظهـار داشـت: تعمیـر تعـداد ۱92 حلقه 
چـاه توسـط دسـتگاه لولـه مغزی سـیار با 
۱2۱۶ دكل روز، 9 مـورد تعمیـر با لوله مغزی 
سـیار و  9 مـورد اسـیدكاری گسـترده چـاه 
هـای تزریقی در سـال گذشـته و همچنین 
هـزار    ۶7 شـدن  سـوزانده  از  جلوگیـری 

بشـكه نفت طـی ۱۰۶ مورد عملیات توسـط 
( طـی   MOT( فـرآورش سـیار  دسـتگاه 
یك سـال گذشـته از جمله اقدامـات فنی و 
مهندسـی اسـت که در تحقق اهـداف تولید 
این شـرکت نقش بسـزایی داشـته اسـت.
مهندس دهانـزاده با تاکید بر لزوم حمایت 
از تولیـد کننـدگان داخلـی و کاالی ایرانی بر 
اسـاس رهنمود مقام معظـم رهبری، گفت: 
شـركت بهـره بـرداری نفـت و گاز كارون بـه 
منظـور نگهداشـت و افزایش تولیـد نفت و 
گاز از میادین تحت سرپرسـتی، در راستای 
ظرفیـت  از  داخلـی  تولیـدات  از  حمایـت 
و خدمـات  تامیـن کننـده  هـای  شـركت 
دهنـده داخلـی جهـت تامیـن کاالی مـورد 
نیـاز و انجـام بخـش عظیمـی از اقدامات و 
عملیـات فنـی و مهندسـی در بخـش های 
باالدسـتی و پاییـن دسـتی اسـتفاده مـی 
نمایـد کـه در سـال ۱۳9۶ از مجمـوع حدود 
۳۰۰ میلیـارد ریـال كاالی خریـداری شـده، 
رقمـی بالـغ بـر ۱۸۰ میلیارد ریـال مربوط به 
كاالهـای داخلی از قبیـل: موتورجوش های 
دیزلـی، انـواع پمپ های آب، فیلتر، فشـار 
سـنج، شـیرآالت صنعتـی و سـاختمانی، 
لباس كار و پوتین ایمنی و سـایر ملزومات 

بوده اسـت.
تعـداد  سـازی  بومـی  از  همچنیـن  وی 

میلیـارد  ارزش۳۶.7   بـه  قلـم كاال   2۵۸
ریـال توسـط کارشناسـان اداره نگهـداری و 
تعمیـرات شـرکت کارون، نصـب دو تلمبـه 
SRP بومی سـازی شـده توسـط دانشـگاه 
شـهید چمـران اهـواز در چـاه هـای ایـن 
شـرکت  و مشـاركت در طراحی، سـاخت و 
 SRP نصـب فورانگیـر خـودكار تلمبه هـای
و PCP بـه همـراه پنـل بـه عنـوان بخـش 
بهـره  شـرکت  دسـتاوردهای  از  دیگـری 
بـرداری نفـت و گاز کارون در حوزه سـاخت 
داخـل و حمایـت از سـازندگان داخلـی در 

یـک سـال گذشـته نـام بـرد.
مدیـر عامـل شـرکت نفـت و گاز کارون در 
تشـریح اقدامـات عـام المنفعـه و عمل به 
مسـوولیت هـای اجتماعـی ایـن شـرکت 
مجموعـًا  کنـون  تـا   9۵ سـال  از  گفـت: 
بـه  عـوارض  ریـال  میلیـارد   ۱۳۵ حـدود 
شـهرداری های مناطـق مختلف كالن شـهر 
اهـواز و دارخویـن پرداخت شـده، در همین 
مـدت مبلـغ ۱۸۰ میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون 
میلیـارد   ۶۱۵ و  آالیندگـی  عـوارض  ریـال 
دریافتـی  خدمـات  افـزوده  ارزش  ریـال 
توسـط این شـرکت پرداخت شـده اسـت. 
بهـره  شـرکت  افـزود:  دهانـزاده  محسـن 
بـرداری نفـت و گاز کارون و مناطـق نفـت 
خیـز جنـوب در احداث کانال هـای اصلی و 

فرعـی ریزگردها و همچنین کانال آبرسـانی 
بـه نخیالت شـادگان در جنوب شـرق اهواز 
مشـارکت فعـال داشـته و همچنیـن ایـن 
شـرکت در طـرح آبرسـانی بـه روسـتاهای 
بخـش غیزانیـه بابـت احـداث ۳۰ كیلومتر 
خـط لوله آب آشـامیدنی مبلـغ ۶۰ میلیارد 
ریـال را متعهـد گردیـده کـه 2۵ میلیـارد 
ریـال آن پرداخـت شـده اسـت، و از سـال 
94 تاکنـون نیـز بـا شـروع فصل تابسـتان 
روزانـه حـدود ۶ هـزار لیتـر آب آشـامیدنی 
بـه وسـیله تانکـر در روسـتاهای همجـوار 
تأسیسـات در بخـش غیزانیـه توزیـع مـی 
گـردد و هـر سـال ایـن عملیـات تـا پایـان 

آبـان مـاه ادامـه دارد.

           دادنامه
ــعبه  ــه 9609988311000708 ش ــده کالس پرون
شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   10
شــماره  نهایــی  تصمیــم  کرمانشــاه 
9709978311000504  خواهــان هــا: 1. خانــم پریــوش 
ــی  ــای عبدالرحمــن ماراب ــق 2. آق ــد محمدفای نقشــی فرزن
ــد  ــی فرزن ــای مرتضــی جهان ــت آق ــا وکال ــود ب ــد مول فرزن
شهرســتان  اســتان کرمانشــاه-  نشــانی  بــه  علیرضــا 
کرمانشــاه- شــهر کرمانشــاه- بلــوار مصطفــی امامــی 
روبــه روی بازارچــه شهرســتانی مجتمــع اداری تجــاری 
ــای  ــدگان: 1. آق ــالک 3 خوان ــه دو پ ــر ورودی 2 طبق غدی
امیــن بهرامــی فرزنــد خلیــل بــه نشــانی کرمانشــاه- 
مــدرس- بــازار طــالی ایــران- طالفروشــی اهــورا 2. خانــم 
ــتان  ــانی اس ــه نش ــی ب ــه عل ــد کاک ــی فرزن ــا باباخان آزیت
کرمانشــاه- شهرســتان کرمانشــاه- شــهر کرمانشــاه- 22 

ــی ــر مال ــاوی غی ــایر دع ــته: س ــن  خواس بهم
** رأی دادگاه **

در خصــوص دادخواســت آقــای مرتضــی جهانــی بــه 
وکالــت از 1- آقــای عبدالرحمــن مارابــی فرزنــد مولــود2- 
ــه طرفیــت  ــد محمــد فایــق ب ــم پریــوش نقشــی فرزن خان
ــای  ــی 2- آق ــه عل ــد کاک ــی فرزن ــا باباخان ــم آزیت 1- خان
امیــن بهرامــی فرزنــد خلیــل بــا خواســته اعتــراض ثالــث 
نســبت بــه دادنامــه شــماره 96000302-96/4/21 صــادره از 
شــعبه دهــم دادگاه حقوقــی کرمانشــاه بدیــن توضیــح کــه 
وکیــل خواهــان هــا بیــان داشــته کــه مالکیــت ششــدانگ 
ــی 14742  ــالک ثبت ــکونی در پ ــان مس ــد آپارتم ــک واح ی
ــه  ــی قطع ــی از 93 اصل فرعــی مجــزی شــده از 232 فرع

12 متعلــق بــه خوانــده ردیــف اول بــوده کــه برابــر قولنامــه 
ــماره 93/4/19-11651  ــمی ش ــه رس ــاه 93 و وکالتنام تیرم
بــه  آنــرا  دفترخانــه شــماره 173 کرمانشــاه  تنظیمــی 
ــه  ــذار و کلی ــن بهرامــی واگ ــای امی ــف دوم آق ــده ردی خوان
ــه وی تفویــض  ــه حــق فــروش را ب ــارات الزم از جمل اختی
ــت  ــب وکال ــه موج ــی ب ــن بهرام ــای امی ــت آق ــوده اس نم
 136 شــماره  دفترخانــه   94/2/2-1258 شــماره  نامــه 
ــن  ــته ضم ــه داش ــی ک ــتفاده از اختیارات ــا اس ــاه ب کرمانش
اقــرار بــه اینکــه وکالــت نامــه شــماره 11651-93/4/19 بــه 
ــه اقــدام و  ــا کنــون هیــچ گون ــوده و ت قــوت خــود باقــی ب
عملــی نســبت بــه آن انجــام نــداده از حــق توکیــل اســتفاده 
نمــوده و کلیــه اختیاراتــی کــه از طــرف مــوکل خــود نســبت 
بــه آپارتمــان موصــوف داشــته عینــًا بــه شــخصی بــه نــام 
حمدالــه شــیرزادی تفویــض نمــوده کــه نامبــرده نیــز 
مطابــق وکالتنامــه شــماره 18507-94/6/23 دفترخانــه 
شــماره 125 مــورد معاملــه را بــه آقــای عبدالرحمــان 
مارابــی )خواهــان ردیــف اول( واگــذار مــی نمایــد و ایشــان 
ــغ  ــا اردیبهشــت ســال 95 جمعــًا مبل از تاریــخ 94/6/24 ت
ــت  ــک را پرداخ ــه بان ــاط معوق ــان اقس ــون توم 112 میلی
نمــوده و پــس از فــک رهــن از ملــک بــه موجــب وکالتنامــه 
تفویــض ســند آنــرا بــه نســبت هــر کــدام ســه دانــگ بــه 
ــم پریــوش نقشــی) خواهــان  ــام خــود و همســرش خان ن
ــات  ــب اقدام ــه متعاق ــد ک ــی نمای ــل م ــف دوم( منتق ردی
ــک  ــتناد ی ــه اس ــی ب ــا باباخان ــم آزیت ــه خان ــورت گرفت ص
بــرگ قــرارداد عــادی مــورخ 94/2/1 دادخواســتی بــه 
خواســته تأییــد فســخ وکالتنامــه اولیــه بــه شــماره 11651-
ــه طرفیــت آقــای امیــن بهرامــی مطــرح نمــوده  94/2/1 ب
ــی  ــم دادگاه حقوق ــعبه ده ــه 950765 در ش ــه کالس ــه ب ک

ــی  ــه صــدور دادنامــه غیاب کرمانشــاه رســیدگی و منتهــی ب
ــده  ــماره 96000302-96/4/21 گردی ــه ش ــه ب ــرض عن معت
ــه  ــرده صــادر شــده و ب ــه نامب ــه موجــب آن حکــم ل کــه ب
اســتناد همــان دادنامــه دادخواســت دیگــری بــه خواســته 
ابطــال ســند رســمی صــادره بــه نــام موکلیــن اقامــه نمــوده 
کــه بــه کالســه 960355 در شــعبه هشــتم دادگاه حقوقــی 
ــتناد  ــه اس ــتم ب ــعبه هش ــًا ش ــیدگی نهایت ــاه رس کرمانش
دادنامــه غیابــی مــورد اشــاره طــی دادنامــه شــماره 963-

96/10/12 حکــم بــه ابطــال اســناد صــادره بــه نــام موکلیــن 
صــادر نمــوده حــال بــا توجــه بــه اینکــه موکلیــن بــه عنــوان 
ــوده  ــه نب ــان اقدامــات صــورت گرفت ــی در جری ذینفــع اصل
و بــه عنــوان اصحــاب دعــوی در پرونــده دخالــت نداشــته 
ــه  ــده ب ــا گردی ــوق آنه ــع حق ــب تضیی ــادره موج و رأی ص
عنــوان اعتــراض ثالــث و بــه شــرح ســتون خواســته 
ــا  ــه ب ــرض عن ــه معت ــاء دادنام ــیدگی و الغ ــای رس تقاض
احتســاب کلیــه خســارات دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 
گردیــده اســت دادگاه بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق و احــراز 
مالکیــت رســمی خواهانهــا بــر ملــک مــورد ادعــا بــه 
ــورخ  ــه شــماره 6652 م ــت ب موجــب ســند رســمی مالکی
ــه اســناد رســمی شــماره 170  95/2/26 صــادره از دفترخان
ــارات اعطایــی  کرمانشــاه کــه ســند مذکــور براســاس اختی
از ســوی خوانــده ردیــف اول خانــم آریتاباباخانــی بــه 
خوانــده ردیــف دوم آقــای امیــن بهرامــی بــه موجــب 
وکالتنامــه رســمی شــماره 11651 مــورخ 93/4/19 تنظیمــی 
در دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 173 کرمانشــاه و 
ــده اســت و  ــدی صــادر گردی ــی بع ــای اعطای ــه ه وکالتنام
اینکــه در زمــان صــدور دادنامــه معتــرض عنــه یعنــی تاریــخ 
96/4/21 در واقــع مالکیــت رســمی ملــک مــورد اختــالف 

ــف  ــده ردی ــط خوان ــه توس ــمی ک ــه رس ــوع وکالتنام موض
ــه  ــد فســخ آن ب ــی تقاضــای تأیی ــا باباخان ــم آزیت اول خان
طرفیــت آقــای امیــن بهرامــی در ایــن مرجــع و بــه موجــب 
پرونــده کالســه بایگانــی 950765 مطــرح گردیــده بــه نــام 
ــده  ــان پرون ــوی خواه ــه از س ــوده ک ــوی ب ــای دع خواهانه
کالســه 950765 طــرف دعــوی قــرار نگرفتــه انــد کــه قطعــًا 
ــل وارد  ــث خل ــخص ثال ــوان ش ــه عن ــان ب ــوق آن ــه حق ب
گردیــده بــه نحــوی کــه خواهــان بالفاصلــه پــس از صــدور 
ــن مرجــع در شــعبه هشــتم  ــه در ای ــه معتــرض عن دادنام
ــده  ــای پرون ــت خواهانه ــه طرفی ــی ب دادگاه عمومــی حقوق
ــی  ــن بهرام ــای امی ــث( و آق ــن ثال ــر )معترضی ــت نظ تح
ــن  ــمی معترضی ــند رس ــال س ــر ابط ــی ب ــتی مبن دادخواس
ــند  ــال س ــدور رأی برابط ــه ص ــر ب ــه منج ــرح ک ــث مط ثال
رســمی خواهانهــا و قطعیــت آن گردیــده و بــه مرحلــه اجــرا 
ــا توجــه بــه مطالبــه پرونــده کالســه  در آمــده اســت کــه ب
96000339 از شــعبه هشــتم دادگاه عمومــی حقوقــی و 
ــه از ســوی خواهــان هــا  ــده ک مطالعــه آن مشــخص گردی
ــه دادنامــه  اعتــراض ثالــث طــاری در آن مراجــع نســبت ب
ــده  ــل نیام ــه عم ــعبه ب ــن ش ــادره از ای ــه ص ــرض عن معت
ــه مراتــب مذکــور و اینکــه اوالً  ــا توجــه ب اســت بنابرایــن ب
ــان  ــوی خواه ــاری از س ــث ط ــراض ثال ــرح اعت ــدم ط ع
ــی کرمانشــاه  ــی حقوق ــا در شــعبه هشــتم دادگاه عموم ه
مســقط حــق اعتــراض ثالــث اصلــی در راســتای مــاده 417 
قانــون آییــن دادرســی مدنــی در شــعبه صــادره کننــده رأی 
نمــی باشــد زیــرا اصــوالً اعتــراض ثالــث توســط قانونگــذار 
مقیــد بــه زمــان معیــن نشــده اســت و دادنامــه صــادره کــه 
موجــب خلــل در حقــوق شــخص ثالــث شــود هــر زمانــی 
مــی توانــد مــورد اعتــراض اصلــی قــرار گیــرد ثانیــًا دادنامــه 

معتــرض عنــه بــه حقــوق خواهــان هــا بــه عنــوان مالــک 
ــدون  ــوده ب ــل وارد نم ــالف خل ــورد اخت ــک م ــمی مل رس
ــف اول  ــده ردی ــد و خوان ــرار گیرن ــوی ق ــرف دع ــه ط اینک
علیرغــم اطــالع از مالکیــت رســمی معترضیــن ثالــث آنهــا 
ــم  ــًا گرچــه حک ــداده اســت و ثالث ــرار ن ــوی ق ــرف دع را ط
ــوان  ــه عن ــده و ب ــرا درآم ــه اج ــه مرحل ــراض ب ــورد اعت م
دلیــل در دادنامــه صــادره از شــعبه هشــتم دادگاه حقوقــی 
ــاس و  ــه اس ــی ک ــا حقوق ــه ام ــرار گرفت ــتناد ق ــورد اس م
مأخــذ اعتــراض اســت بــه جهتــی از جهــات قانونــی ســاقط 
ــا را وارد  ــوی خواهانه ــذا دادگاه دع ــی اســت ل نشــده و باق
-422-420-419-417 مــواد  بــه  مســتدًا  و  تشــخیص 
ــه  425-515 و 519 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم ب
الغــاء دادنامــه صــادره بــه شــماره 96/4/21-96000302 
صــادره از ایــن مرجــع بــه عنــوان اصــل خواســته و رأی بــر 
محکومیــت خوانــده ردیــف اول بــه پرداخــت هزینــه هــای 
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل براســاس توافــق و حداکثــر 
ــاب  ــا از ب ــان ه ــق خواه ــی در ح ــه قانون ــزان تعرف ــه می ب
تســبیب صــادر و اعــالم مــی گــردد رأی صــادره نســبت بــه 
خوانــده ردیــف دوم غیابــی ظــرف مــدت بیســت روز پــس 
ــل واخواهــی در ایــن مرجــع و ســپس ظــرف  ــالغ قاب از اب
ــل تجدیدنظرخواهــی در  مــدت بیســت روز پــس از آن قاب
ــده  ــه خوان ــبت ب ــتان و نس ــر اس ــرم تجدیدنظ دادگاه محت
ــس از  ــت روز پ ــدت بیس ــرف م ــوری ظ ــف اول حض ردی
ابــالغ قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه محتــرم تجدیدنظر 

اســتان مــی باشــد./ق
حمید رضا کریمی..........رئیس شعبه دهم دادگاه 

)حقوقی( کرمانشاه                      6658

مفــاد  ابــاغ  آگهــی 
ضمائــم و  دادخواســت 

آقــای لقمــان مراونــه  فرزنــد داراب 
ســواری  یوســف   -1 بطرفیــت  دادخواســت 
فرزنــد  ســواری  جاســم   -2 عــوده   فرزنــده 
ــم  ــودرو تقدی ــند خ ــال س ــته انتق ــول بخواس دری
ــه  ــاع ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــت ک ــرده اس ک
شــماره 970200/12/97  حقوقــی بــه ثبــت رســیده 
اســت حســب تقاضــای نامبــرده و اجــازه محکمــه 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــه م ــتندًا ب مس
ــای   ــه ه ــی از روزنام ــت  در یک ــک نوب ــی ی مدن
کثیراالنتشــار درج و از  نشــر آگهی در روز دوشــنبه 
ــی در  ــت دادرس ــاعت 18/30 در جه 97/7/30 س
شــعبه شــورای حــل اختــالف مجتمــع شــماره دو 
حضــور یابــد و یــا قبــل از موعــد مقــرر بدفترشــعبه  
مراجعــه و بــا دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
ــوی  ــخی بدع ــاع و پاس ــه دف ــر گون ــم ه و ضمائ
ــالم  ــی اع ــه دادرس ــل از جلس ــه وارد قب مطروح
ــدم حضــور و  ــی اســت در صــورت ع ــد بدیه نمای
یــا عــدم ارســال الیحــه دادگاه تصمیــم مقتضــی 

ــت.  ــد گرف خواه
شعبه 12 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو 

اهواز                 6659
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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

شـائبه  بـه  اصفهـان  مبارکـه  فـوالد  سـخنگوی 
فعالیـت انحصـاری ایـن شـرکت بـزرگ فـوالدی 
واکنـش نشـان داد. محمـد ناظمـی هرنـدی بـا 
ذکـر ایـن نکته که اساسـا انحصـار تعریف خاص 
خـودش را دارد، تصریـح کرد: در سـال های اخیر 
فـوالد مبارکـه بـا دوری از بازی هـای سیاسـی و 
منفعـت طلبی هـای فـردی و گروهـی توانسـته 
انـرژی خـودش را بر روی ماموریـت اصلی یعنی 
توسـعه متـوازن در طـول زنجیـره ارزش و تولیـد 
حداکثـری متمرکـز کنـد. این که در حـال حاضر 
کار  فـوالدی  گـرم  ورق  تولید کننـدگان  سـایر 
نمی کننـد و یـا بـا ظرفیـت پائیـن کار می کننـد 
شـرایط  سـخت ترین  در  مبارکـه  فـوالد  ولـی 
باالتریـن رکوردهـای تولیـد را دارد دلیل بر کارایی 
ایـن بنـگاه اقتصـادی اسـت و بـه همیـن دلیـل 
فـوالد مبارکـه همـواره فراتـر از تعهـدات در بـازار 
داخـل عرضـه محصـول داشـته است.سـخنگوی 

غـول  رکوردهـای  بـه  ادامـه  در  فوالدمبارکـه 
فوالدسـازی ایـران اشـاره کـرد و افـزود: امـروز 
نسـبت بـه سـال 9۱ فـوالد مبارکـه بـا سـرمایه 
گـذاری حـدود ۶۰۰۰ میلیـارد تومانـی، توانسـته 
افزایـش ظرفیـت 4۰ درصـدی و افزایـش تولیـد 
تکمیـل  ضمـن  و  باشـد  داشـته  درصـدی   ۳۰
معـدن،  بخـش  در  ویـژه  بـه  تولیـد  زنجیـره 
سـوددهی مناسـبی برای سـهامدار داشـته باشد.

ایـن مقـام مسـوول در فـوالد مبارکه بـا بیان این 
کـه امـروز کـه واردات ورق فـوالدی بـه صرفـه 
فـوالد  عرضه هـای  افزایـش  آقایـان  و  نیسـت 
مبارکـه تـا حـدود 7۰ درصـد بیش از سـال 94 را 
کتمـان می کننـد، تصریـح کـرد: برخـی افـراد هر 
از  بـه سـودآوری  روز اشـتهای بی انتهـای خـود 
طریـق رانـت تفاوت قیمت فـوالد در بورس کاال و 
و  بی پـروا  مصاحبه هـای  قالـب  در  را  آزاد  بـازار 
حملـه بـه مبارکـه به نمایـش می گذارنـد ؛ آن ها 

فرامـوش کرده انـد سـال 94 به دلیـل منفعت باال 
در واردات بـه دلیـل دریافـت ارز مبادله ای و عدم 
تعرفـه بـه دلیـل جعـل محصـول وارداتـی تحت 
عنـوان ورق ممـزوج چـه خسـارت هایی بـه کل 
تولیـد داخـل زدنـد ، حال آن که فـوالد مبارکه آن 
شـرایط را بـا سـالمت و البتـه بـه دشـواری و بـا 
مجاهـدت مدیـران و کارگـران زحمتکـش طـی 
کـرد امـا امـروز مـورد هجمه گروه فشـار مسـتقر 

در یک تشکل صنفی است.

فوالد مبارکه فراتر از تعهدات عرضه 
محصول داشته است

اصفهانگلستان

اضافه شدن 173 کیلومتر راه به 
شبکه راه های استان اصفهان

حجـت هللا غالمـی در آییـن افتتـاح و بهـره بـرداری از پـل 
دوم اسـتراتژیک غدیر محـور اصفهان-شـهرکرد، اظهار کرد: 
اسـتان اصفهـان بـه دلیـل قرارگیـری در مرکـز کشـور، از 
شـمال بـه جنوب و شـرق بـه غرب برای حمل بار و مسـافر 
و هم چنیـن حضـور صنعـت مادر فـوالد و صنایع وابسـته به 
آن و جاذبـه هـای قـوی گردشـگری تـردد و سـفر در آن 

بسیار انجام می شود
در ۱۰ روز گذشـته همـواره در راسـتای پروژه هـای مورد نیاز 
اسـتان ایـن اداره افتتـاح پـروژه داشـت، چرا کـه در بخش 
نیازمنـد توسـعه شـبکه راه هـا  توسـعه راه هـای اسـتان 
هسـتیم. وی گفـت: صنعـت گردشـگری در اسـتان اصفهان 
بـا بـوم گردی، طبیعـت گـردی و جاذبه هـای تاریخی یکی 
از مراکـز تولیـد بـار و مسـافر اسـت کـه نیـاز به زیرسـاخت 
خـاص خـود دارد و طـرح جامع حمل و نقل اسـتان به طور 
ویـژه بـه شـبکه راه هـا مـی پردازد.غالمی خاطرنشـان کرد: 
در چند روز گذشـته نزدیک به ۱7۳ کیلومتر راه به سـرجمع 
راه اسـتان اضافه شـده است.عبدالهاشـم حسـن نیا معاون 
وزیـر راه و شهرسـازی در ادامـه  اظهـار داشـت: 9۰ درصد از 
حمـل و نقـل بـار و مسـافر در کشـور از جاده هـا انجـام می 
شـود و ایـن مسـئله نشـان از اهمیت حمل و نقـل جاده ای 
بـه اهمیـت حمـل و نقـل جـاده ای  بـا توجـه  دارد حـال 
ویـژه ای  اهمیـت  از  نیـز  راه هـای کشـور  شـبکه  توسـعه 
برخـوردار اسـت کـه باید همـواره مـورد توجه قـرار گیرندوی 
بـا اشـاره بـه نقش اسـتان اصفهـان در کریدور حمـل و نقل 
شـمال_جنوب و شـرق و غرب کشـور، افزود: وجود راه های 
خـوب در اسـتان اصفهـان تاثیر به  سـزایی در توسـعه حمل 
و نقـل و راه هـای کشـور دارد و نمونـه بـارز آن وجـود دو 
کریدور بزرگ شـمال_جنوب که از اسـتان شـیراز به سـمت 
دلیجـان و کریـدور یزد_قـم بوده که بخش عمـده ای از این 
بـا  نیـا  از اسـتان اصفهـان عبـور می کند.حسـن  مسـیرها 
اشـاره بـه فعالیـت ۳۵ هـزار کامیـون و ۵۰ هـزار راننـده در 
اسـتان اصفهـان، ایـن اسـتان را قطـب حمـل و نقـل بـار 
کشـور دانسـت و گفـت: اسـتان اصفهـان دارای ظرفیـت و 
پتانسـیل های باالیـی اسـت و وجـود صنایـع بزرگـی فوالد، 
پتروشیمی،سـیمان و... در این اسـتان به گونه ای اسـت که 
اصفهـان را عنـوان قطب حمل و نقل بار کشـور می شناسـند 
برهمیـن اسـاس بایـد بـه معقولـه توسـعه راه هـا در ایـن 

استان توجه ویژه ای داشته باشیم.

گلستان استانی 
 با پوشش 100 

درصدی ارتباطات
محمـد احمـدی مدیـرکل ارتباطـات و 
فنـاوری اطالعـات اسـتان گلسـتان که 
بـه مناسـبت هفته دولت برگزار شـد از 
پوشـش ارتباطی صد درصد در اسـتان 
خبـر داد و گفـت: گلسـتان جـزو سـه 
اسـتان کشـور در زمینـه پوشـش صـد 

درصدی ارتباطات در کشور قرار دارد.
نماینـده عالـی وزارت در اسـتان ضمن 
ارائـه گـزارش از فعالیـت هـای انجـام 
شـده در حوزه پوشـش دهی ارتباطات 
در سـال جـاری، اظهـار داشـت: تمامی 
روسـتاهای اسـتان حداقـل دارای یک 
نـوع ارتبـاط هسـتند.وی بـا اشـاره بـه 
بـرای  ارتباطـات  وزارت  برنامه هـای 
اینترنـت  بـه  روسـتاییان  دسترسـی 
پرسـرعت، تصریـح کرد: در این راسـتا 
پروژه اینترنت پرسـرعت روسـتایی در 
نظـر گرفته شـد کـه در فاز نخسـت آن 
 ۱۰۰7 مجمـوع  از  روسـتا   ۶۶7 تعـداد 
پوشـش  تحـت  اسـتان،  روسـتای 
گرفتنـد. قـرار  پرسـرعت  اینترنـت 
احمـدی افـزود: در فـاز دوم نیـز تعداد 
2۶9 روسـتا در نظـر گرفتـه شـدند کـه 
تـا طـی ماه هـای آینـده بـه اینترنـت 
بـا  می شـوند.وی  متصـل  پرسـرعت 
اشـاره به پیشـرفت مناسـب استان در 
پرسـرعت  اینترنـت  طـرح  اجـرای 
روسـتایی، گفـت: بـا تکمیـل فـاز دوم 
این پـروژه، 99 درصد جمعیت اسـتان 
تحـت پوشـش اینترنـت پـر سـرعت 
قـرار می گیرنـد. روسـتاهایی که تحت 
عمدتـا  گیرنـد  نمـی  قـرار  پوشـش 
جمعیـت  کـه  هسـتند  روسـتاهایی 
بسـیار کمـی دارنـد و یا اینکـه ییالقی 
و قشـالقی هسـتند و جمعیتـی در آن 

ساکن نیست.

که
بار

 م
الد

فو
س:

عک

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد که 
مصرف موادمخدر در بین دانش آموزان این استان نسبت به میانگین کشوری بسیار 
پایین بوده و دانش آموز مصرف کننده حرفه ای موادمخدر در این استان وجود ندارد.

افقی
۱ - مدیر گروه بررسی توسعه و بخش 

تجارت جهانی بانک جهانی - از مواد 

 افیونی

2 - جنگ - مقوای نازک ثبت 

 مشخصات - مثل و مانند

۳ - زمان بی آغاز - عمارت بلند و باشکوه 

 - سرها

4 - حرف دهن کجی - یک حرف و سه 

 حرف - لگن ظرفشویی - مخفف کاه

 ۵ - طلوع ستاره - ناوارد - بارد

۶ - تکنیک - از حروف اضافه - ثمره 

 درخت - سفیدی چشم

 7 - درخت صنوبر - دهان - جاروکش

 ۸ - مارجین

9 - زن و شوهر نسبت به هم - چاه 

 جهنم - بخشنده

۱۰ - به خاطر - ناپایدار - ویتامین انعقاد 

 خون - شعر دلنشین

۱۱ - دریاچه ترکیه - ابزار تحلیل تکنیکال 

 در بازار فارکس - مذهب اهل سنت

۱2 - بی حرکت - لوح فشرده - از انواع 

 اتومبیل های آلمانی - مساوی

۱۳ - حمام الغری - شهر آرزو - 

 محله ای در شمال تهران

۱4 - از وسایل ورزشی - معرفت به خدا 

 - محکم و استوار

۱۵ - افسر - یکی از 49 عامل موثر بر 

قیمت دالر

عمودی 
۱ - شهر شرقی آلمان - عبارت است 

از سندی که مطابق آن شخص متعهد 

می شود مبلغ معینی را در وجه یا 

حواله کرد شخص دیگری بپردازد - 

 رییس بانک مرکزی نیوزلند

2 - استاندار - جنس مذکر - باک و 

 ترس - حرف ندا

۳ - از مهم ترین بازارهای مورد توجه 

ایران خودرو برای صادرات محصوالت خود 

 - فلک - پول فلزی

4 - چراگاه ایالت - تفتیش - اشتباه 

 کالمی

۵ - وحشی - سرمای شدید - تلخ تازی 

 - میزبان بازی های المپیک 2۰۰۸

۶ - سرازیری - از ویتامین ها - تا 

 زمانی که

7 - مغازه - هر چیز شبیه مار - بسیار 

 زیاد در لفظ فرنگی - نیم صدای سگ

۸ - پسوند شباهت - دارای شغلی در 

 بخشی از ساعت شبانه روز - لحظه ای

 9 - بدی - باج - نشانه قرآنی - پیشوا

۱۰ - رییس بانک مرکزی اروپا - آزاد - 

 کمی چاق

۱۱ - جدید ترکی - نیلوفر هندی - 

 بی حال - پروردگار

۱2 - رمنده - از بخش های کردستان - 

 پست و فرومایه

۱۳ - ناامیدی - لیست - نام پرده ای از 

 موسیقی در دستگاه اصفهان

۱4 - از حروف انگلیسی - حالت خشوع 

 - گوشت آذری - باالیی

۱۵ - افزایش ارزش پول در این کشور 

۸درصد است - کشوری که واحد پولش را 

به یورو تغییر داده است - سنت ها

جدول شماره 1256

سودوکو شماره 1256

پاسخ سودوکو شماره 1255
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مجازی

برکـت هـم زمینه ای بـرای اشـتغال افراد 
فراهـم کـرده و هـم فرصتـی در اختیـار 
شـما قـرار داده کـه ضمـن مشـارکت در 
کار خیـر و حمایـت مالـی از خانواده های 
نیازمنـد بتوانیـد مـواد اولیـه الزم بـرای 

آشـپزی را از فروشـگاه آن تهیـه کنیـد.

ضعیـف  اسـتقبال  خاطـر  بـه  اسـکایپ 
کاربـران از قابلیـت Highlights )کـه در 
واقـع کپی قابلیت اسـتوری  اینسـتاگرام 
ایـن  بـوده(  اسـنپ چت  اصـل  در  و 
خصوصیـت را بـه کلی از اپلیکیشـن خود 

کنـار گذاشـته اسـت.

تمامـی  کـه  گرفتـه  تصمیـم  یاهـو 
سـرویس ها را در قالـب یـک اپلیکیشـن 
واحـد بـه شـما ارائـه کنـد. ایـن اپ کـه به 
سـادگی !Yahoo نام گـذاری شـده، بـرای 
کاربران اندروید منتشـر گردیده و اطالعات 
سفارشی سـازی شده بیشـتری نسبت به 

قبـل در اختیارتـان قـرار می دهـد.

معرفی
برکت

خبر
اسکایپ

معرفی
یاهو

حمید فرخ نژاد تصویر زیر را از تمام نقش هایی که ایفا 
کرده همرسانی کرده و نوشته چه افتخاری باالتر از اینکه 

بازیگر شما هستم…؟
@hamid.farrokhnezhad

حیات وحش منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند 
در استان تهران. 

@esmailmirzakarimi

مرجانه گلچین تصویر زیر را از مضرات آلودگی 
محیط زیست و حیات وحش به اشتراک گذاشته و از 

دنبال کنندگانش خواسته بیشتر توجه کنند.
@marjanegolchin

پیمان معادی، بازیگر تصویر زیر را پست کرده و 
نوشته: تو زیباترینی، فقط اعتماد به نفس داشته 

باش.
@paymanmaadi

می گوید: امیرعلی 

ــه  ــاز ب ــون نی ــد 7نفرش ــه می کنن ــالق مراجع ــرای ط ــه ب ــی ک ــر ۱۰زوج از ه

مشــاور روانشــناس دارنــد تــا مشــاور حقوقــی. کاش فرهنــگ مراجعــه بــه مشــاور 

ــر  ــم دکت ــاده می ری ــرماخوردگی س ــک س ــرای ی ــه ب ــه ک ــه عجیب ــه. آخ ــا بیوفت ج

ــاز از مراجعــه  ــزده ســال بعــد از ازدواج هــم خودمــون رو بی نی ــب ده پان ــی اغل ول

ــم. ــواده می دونی ــاور خان ــه مش ب

محمــد حقیقت جو می گوید:

ــه  ــوی فاطم ــا رو جل ــر و پ ــح س ــن، مس ــو گرفت ــع وض ــده موق ــا ش باره

ــا دســتاش رو می شــورم، ســریع دستشــو  ــش ی ــت صورت ــر وق ــاال ه کشــیدم. ح

ــد  ــه بع ــو می کش ــای راستش ــح پ ــم اول مس ــد ه ــرش بع ــه روی س اول می کش

ــاله! ــر ۱.۵ س ــک دخت ــو. ی ــای چپش پ

تا خودمون رو درســت نکنیم چه بچه و چه دیگران اصالح نمی شــن!

آیــدا احدالدینی می گوید:

ــم  ــران« اطراف ــی دیگ ــر زندگ ــدام درگی ــای »م ــوام از آدم ه ــی می خ گاه

ــن  ــوری می تون ــه. چط ــون نمی کن ــودن اذیتش ــود ب ــل و حس ــه بخی ــم اینهم بپرس

ــه  ــا اونجــا ک ــه ت ــن و شــاد باشــن. البت ــن حجــم بخــل و حســد زندگــی کن ــا ای ب

مــن حــس می کنــم هیچکــدوم شــاد نیســتن ولــی نمی دونــم اول مــرغ بــوده یــا 

ــا برعکــس. ــودن بعــد بخیــل شــدن ی تخــم مــرغ. اول ناراحــت ب

نیمــا جم می گوید:

عجیب تریــن کار مرحــوم یارشــاطر ایــن نبــود کــه دهــه ســی رفــت 

ــن  ــه. ای ــی رو بنویس ــی جنوب ــان تات ــتور زب ــا دس ــت ت ــوت رو گش ــتاهای الم روس

بــود کــه چنــد ســال پیــش کــه می خواســتن کشــتی رو از المپیــک بــردارن، ایــران 

و آمریــکا در ســنترال استیشــن نیویــورک مســابقه دوســتانه کشــتی دادن، در نــود 

ــت. ــا شــد رفــت تماشــا و حمای ــدی ســالگی پ و ان

می گوید: شکس 

ــدش  ــه..." بع ــه ک ــا این ــی ه ــا ایران ــکل م ــه "مش ــدم گفت ــی رو دی هرکس

عیــب رفتــاری خــودش رو مطــرح کــرده و در دفعــات بعــد اون رفتــار رو بــا خیــال 

ــم  ــی ه ــش دونســته و کم ــی بودن ــری انجــام داده و اون رو امضــای ایران راحت ت

بهــش افتخــار کــرده.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

»قصه توپ رنگ« عنوان پویشی است که اسماعیل 
آذری نژاد، یک روحانی ساده اهل چهارمحال و بختیاری به 

راه انداخته و با سفر به روستاها برای بچه های ساکن در آن جا قصه 
می خواند، به آن ها کتاب هدیه می دهد و گاهی ماجراهایش را در 

توییتر تعریف می کند. 

تصویر زیر با عنوان »یک خاور ملی-مذهبی« ابتدا در یک کانال 
تلگرامی منتشر شد و سپس در توییتر در حال دست به دست شدن است.

لوگوی 61 ساله »کفش ملی« چه ایرادی داشت که اون رو عوض 
کردید؟ نکنه فکر کردید با تغییر لوگو کیفیت کفش ها نیز بهتر 

می شود؟
@marjanhrahimi

ایرانســل برای مشــترکان ســرویس اینترنت ثابت )TD-LTE( روش های جدیدی 
از بازیابی شــماره ســیمکارت فراهم کرده است. مشــترکان سرویس اینترنت 

پرســرعت ثابت )TD-LTE( که به دالیلی مانند فراموش کردن شــماره، امکان 
دسترســی به آن را ندارند، می توانند با وارد کردن شــماره ملی و کد IMEI مودم، از 

شــماره خود مطلع شوند.
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فراخوان جشنواره ملی »عکس آیات« 

با عنوان »قرآن، معنای زندگی« از 
سوی اداره کل ارشاد استان کرمان منتشر شد.

فیلم سینمایی 

»روزهای نارنجی« 
ساخته آرش الهوتی در دومین 

حضور جهانی خود در نوزدهمین دوره جشنواره فیلم 
کالگاری در کشور کانادا به نمایش درخواهد آمد.

سال گذشته در چنین روزی 
قشقاوی، معاون وزیر خارجه در 

کرمان از گران بودن بلیت های 
هواپیمایی ماهان انتقاد کرد. یک سال از آن روز گذشته اما 

بلیت هواپیما در ایران گران تر از قبل شده است.

فراخوان سمینار تئاتر ایران 
پس از انقالب اسالمی سی و 
هفتمین جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر منتشر شد.
www.fitf.ir

اکران فیلم سینمایی »هشتگ« به کارگردانی 
رحیم بهبودی فر و تهیه کنندگی مقصود جباری و 

محمدعلی کیانی در گروه زندگی قطعی شد.

کاش بیدار می شدیم 
می دیدیم 

همه ی اینا خواب بوده....

ابد و یک روز

جشنواره سینما

سینما

فراخوانسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

اندیشمندی كه با سلطه گری مبارزه 
كرد و واژه های مربوط ازوست

پنجـم سـپتامبر سـال ۳22 پیـش از میـالد را روزی 

نوشـته اند كـه دموسـتنسDemosthenes اندیشـمند 

پـس  روز  ایـن  كـرد.  خودكشـی  یونانـی  خطیـب  و 

بـه دسـت آمـده اسـت.  تـازه  از محاسـبات تقویمـی 

دموستنس اندیشمند یونان باستان را نخستین انتقادگر 

و اسـتاد نطـق و خطابـه عمومـی )بـه شـیوه انتقـادی و 

هیجـان برانگیـز( بشـمار آورده انـد. وی كـه از مخالفـان 

سـلطه فیلیـپ دوم )پـدر اسـكندر مقدونـی( بر كشـورـ  

شـهرهای یونانی بود یك رشـته سـخنرانی علیـه او ایراد 

كـرد كـه از مجموعـه مضامین آنها رسـاله »دیكتاتوری = 

حكومـت بدون رضایت« تالیف شـده اسـت كـه یكی از 

پایه های دمكراسـی اسـت. سـخنرانی های دموستنس 

در تاریـخ بـه »فیلیپیـكPhilippic« معـروف شـده اند 

و امـروزه هـم هـر نطـق سراسـر انتقـاد و حملـه و حتی 

لعـن و نفریـن را فیلیپیـك می خوانند كـه از نام فیلیپ 

دوم گرفتـه شـده كـه هـدف نطـق هـای تنـد و آتشـین 

دموسـتنس بـود. نـام اصلـی فیلیـپ دوم »فیلیپـوس

Philippos« بـه معنای »اسـب دوسـت« بـود. یونانیان 

باسـتان بـه اقتبـاس از ایرانیان كه بعضی نامهایشـان از 

اشـاره بـه اسبشـان گرفته شـده بـود مثال گشتاسـپ آن 

نـام را سـاخته بودند.

 سیسـرو خطیب معـروف روم باسـتان ۱4 نطق خود 

در انتقـاد از ماركـوس آنتونیـوس را »فیلیپیـك« هـا 

نامیـده بود.

دموسـتنس در نطق های انتقاد از فیلیپ دوم واژه هایی 

كـه تـا آن زمان رایج نبـود بكار برده بود كـه باقی مانده و 

 Hegemonia « هر روز بكار برده می شـوند ازجمله واژه

هژمونیـا )هیجیمانـیHegemony(« به معنای سـلطه 

گـرـ  فـرد و یـا گروهی كه روش و سیاسـت هایش را به 

 Hegemanic دیگـران دیكته كند. هیجیمانیك سـتیت

State یعنی كشـوری كه سـلطه گر اسـت و ....

رسانه در آینه تصویر
هفته نامه اصولگرای مثلث از تغییر رویکرد 
علی الریجانی در مقابل دولت نوشته است.

ز جام عشق تو عقلم خراب می گردد
ز تاب مهر تو جانم کباب می گردد
مرا دلیست که دائم بیاد لعل لبت
بگرد ساقی و جام شراب می گردد

هالک خود بدعا خواستم ولی چکنم
که دیر دعوت من مستجاب می گردد
دلست کاین همه خونم ز دیده می بارد

پرست کافت جان عقاب می گردد
تو خود چه آب و گلی کاب زندگی هردم

ز شرم چشمٔه نوش تو آب می گردد
چو برتو می فکنم دیده اشگ گلگونم
ز عکس گلشن رویت گالب می گردد

بجام باده چه حاجت که پیر گوشه نشین
بیاد چشم تو مست و خراب می گردد
عجب نباشد اگر شد سیاه و سودائی
چنین که زلف تو بر آفتاب می گردد

چو بر درت گذرم گوئیم که خواجو باز
بگرد خانٔه ما از چه باب می گردد

خواجوی کرمانی 

نمیتوانم 
از لحظات زودگذر

 لذت ببرم 
چون می دانم که فردا

 بارانیست

عکس نوشت

عکس: 
سمانه غالم نژاد

خبر خوان
حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو

ایسـنا نوشـت: در پـی اعـالم خبرهایی مبنی بـر صدور مجـوز افزایش 

قیمـت خـودرو، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت موضـوع افزایـش 

قیمـت خـودرو را تکذیـب و اعـالم کـرد: افزایـش قیمت خـودرو فعال 

در دسـتور کار نیسـت و ایـن وزارتخانـه برنامه ای بـرای افزایش قیمت 

نـدارد. طبـق اعـالم وزارت صنعـت، معـدن و تجارت، براسـاس مصوبه 

شـورای هماهنگی سـران سـه قوه، از این پس شـورای رقابت در مورد 

همـه کاالهـا از جملـه خودرو مسـوول قیمت گذاری نیسـت و می تواند 

پیشـنهاد دهنـده باشـد و سـتاد تنظیـم بـازار قیمت هـا را تعییـن و 

تصویـب می کنـد. پیش از این شـورای رقابـت در بـازار خودروهای زیر 

4۵ میلیـون تومـان قیمت گـذار بود.

پرواز قیمت طال در بازار
خبرآنالین نوشـت: قیمت سـکه تمام بهار آزادی با طی روند افزایشـی 

بـه بیـش از چهـار میلیـون و ۶۱۰ هـزار تومان رسـید. قیمـت هر قطعه 

سـکه تمـام بهار ازادی دوشـنبه نیز افزایشـی قابل توجـه را تجربه کرد 

و ایـن رونـد تـا نیمـه دیـروز دوام آورد. قیمـت هـر نیـم سـکه نیـز با 

افزایـش 2۰ هـزار تومانـی دو میلیـون و ۱24 هـزار تومـان شـد.هر نیم 

سـکه نیـز بـا افزایشـی معـادل 2۰ هزار تومـان به قیمت یـک میلیون 

و ۸۳ هـزار تومـان فروختـه شـد. در عین حال هر گرم طـالی ۱۸ عیار 

کـه دوشـنبه افزایشـی بیش از ۱4 هزار تومان را شـاهد بـود، دیروز نیز 

بیـش از ۱۰ هـزار تومـان در هرگـرم افزایش یافت تا بـه قیمتی برابر با 

۳4۱ هـزار و 9۱۰ تومان  شـود.

پرداخت بدهی تامین اجتماعی تا پایان مهر
مهـر نوشـت: نشسـت مشـترک رییـس مجلس شـورای اسـالمی با 

وزرای بهداشـت و صنعت و معدن و تجارت، سرپرسـت وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، روسـای بیمه تامین اجتماعی و بیمه سـالمت و 

بانک مرکزی و رییس کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس با هدف 

پیگیـری و بررسـی نحـوه تخصیـص ارز بـه واردات دارو و تجهیـزات 

پزشـکی دیـروز برگـزار شـد. علـی الریجانـی، رییس مجلس شـورای 

اسـالمی در دیدار با متولیان حوزه سـالمت بر ضرورت پرداخت بدهی 

تامیـن اجتماعـی بـه وزارت بهداشـت تـا پایـان مهرمـاه سـال جـاری 

تاکیـد کرد.

کمبودی در تامین شیر خشک نداریم
ایلنـا نوشـت: حسـین شـیرزاد، مدیـر عامـل سـازمان مرکـزی تعاون 

روسـتایی گفت: حدود هشـت هزار تن شـیر خشـک در انبارهای این 

سـازمان ذخیره سـازی شـده اسـت که هفته آینده عرضه می شـود. او 

اضافـه کـرد کـه در انبارهای این سـازمان شـیر خشـک به انـدازه کافی 

موجود اسـت و نیـازی به واردات نیسـت.

ادامه یادداشت از صفحه 1
اینهــا نتیجــه ایــن مســاله اســت کــه حوزه هــای آبخیــزداری 
ــی  ــی کشــور قربان ــای جنگل ــم. رویش ه ــت نکرده ای را مدیری
اراضــی کشــاورزی و باغ هــا شــده اند و راه ســازی و ســاخت 
ــرده  ــود ک ــا را ناب ــای م ــاورزی و باغ ه ــز کش ــال نی ــاز وی و س
ــه  ــزداری را در پهن ــت آبخی ــم مدیری ــم عل ــر بتوانی اســت. اگ
ــیم  ــته باش ــد داش ــم امی ــم می توانی ــال کنی ــرزمینی اعم س
ــل  ــه داخ ــده و ب ــا نش ــی ره ــل از بارندگ ــای حاص ــه آب ه ک
ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــدوارم پروژه های ــد. امی ــرو رون ــن ف زمی
ــزداری کشــور مصــوب شــود در  ــت آبخی ــود وضعی ــرای بهب ب
ــازه ای از  ــر س ــه تفک ــای غلب ــه ج ــد و ب ــازی نیفت دام سدس

ــود. ــتفاده ش ــه اس ــن زمین ــی در ای ــدات مدیریت تمهی


