
رییــس قــوه قضاییــه گفــت: دســتگاه 
ــه دارد  ــی ک ــی برخــاف محدویت های قضای
ــد  ــای مفاس ــده ه ــاض در پرون ــدون اغم ب
ورود کــرده و هیــچ گونــه خــط قرمــز 
ــی  ــت هللا آمل ــدارد. آی ــول ن ــی را قب توهم
الریجانــی طی ســخنانی بــه عنــوان میهمان 
ــن اجــاس رســمی مجلــس  ــژه پنجمی وی
خبــرگان رهبــری بــا ارائــه گزارش و تشــریح 
ــزان  ــاره می ــی درب اقدامــات دســتگاه قضائ
تحقــق »مطالبــات رهبــری در بهبــود اوضاع 
اقتصــادی، رفــع مشــکات معیشــتی مردم 
و رســیدگی بــه مفاســد اقتصــادی« گفــت: 
قــوه قضائیــه در ســالهای متمــادی برخــورد 
با مفاســد اقتصــادی را در اولویت و دســتور 
کار داشــته و در ســالهای اخیــر بــا جدیــت 
پرونــده  بــه  اغمــاض  بــدون  و  بیشــتر 
 مفســدین اقتصــادی ورود کــرده اســت.
وی افــزود: در بســیاری از مــوارد، توقعاتــی 
ــن دســتگاه وجــود دارد در حــوزه   ــه از ای ک
دســتگاه  شــرعی  و  قانونــی  اختیــارات 
نیســت. در عیــن حــال قــوه  قضایــی 
ــه  ــه، ضمــن تســریع در رســیدگی ب قضایی
پرونــده های فســاد اقتصــادی، بایــد اصول 
ــق  ــرد و ح ــر بگی ــی را در نظ ــت قضای عدال

 نــدارد از حــدود قانــون و شــرع تجــاوز کنــد.
آملــی الریجانــی افــزود: مــوارد بســیار 
مفاســد  هــای  پرونــده  از  متعــددی 
قضایــی  دســتگاه  توســط  اقتصــادی 
رســیدگی شــده کــه بــه دالیلــی دربــاره آنهــا 
اطــاع رســانی نشــده اســت و لــذا عــده ای 
ایــن دســتگاه را بــه مماشــات یــا کــم کاری 
متهــم مــی کننــد کــه ایــن امــر، منصفانــه 
ــد  ــا تاکی نیســت.رییس دســتگاه قضــاء ب
ــر اقدامــات درخــور قــوه قضاییــه  مجــدد ب
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــان و مجرم ــه متخلف علی
ــی  ــم محدویت های ــی رغ ــه عل ــوه قضائی ق
ــده هــای  ــدون اغمــاض در پرون ــه دارد ب ک
مفاســد ورود کــرده و هیــچ گونــه خــط 
قرمــز توهمــی را قبــول نــدارد، اما رســیدگی 
ــا مفســدان و مخــان  و برخــورد قضایــی ب
و   دقــت  نیازمنــد  اقتصــادی،  امنیــت 
همــکاری دســتگاه های اطاعاتــی، امنیتــی 
و انتظامــی اســت. رییــس دســتگاه قضــا 
افــزود: در مقــام اصــاح دســتگاه قضایــی 
مــا در برخــورد بــا برخــی قضــات و کارکنــان 
هیچــگاه  نیــز  قضائیــه  قــوه  متخلــف 
ــاره  مماشــات نکــرده ایــم گرچــه در ایــن ب

ــت. ــده اس ــانی نش ــاع رس اط

دستگاه قضا بدون اغماض 
در پرونده مفاسد ورود کرد

یادداشت مهمان
غامرضا فدایی
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انس طا         1.194.93

مثقال طا      15.660.000

گرم طای 1۸  3.615.192

گرم طای 24  4.۸20.7۸5

انس نقره               14.19

انس پاتین        773.000

انس پاالدیوم      973.000

بهار آزادی       42.510.000

امامی           45.050.000

نیم           22.500.000

ربع             12.000.000

گرمی          6.100.000

دالر                135.000

یورو                164.910

پوند                1۸1.040    

درهم امارات         3۸.900

لیر ترکیه             21.670

یوان چین           20.460

ین ژاپن             127.630    

دالر کانادا            107.620

دالر استرالیا         101.245 @  p a y a m e m a
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تهران

22  تا  33

رییس سازمان میراث فرهنگی:

سرباز هخامنشی در 
اختیار ایران قرار گرفت
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بازی سرکاری پیش فروش خودرو
توضیح شرکت سایپا درباره دادن زمان پنج ثانیه ای به 
متقاضیان خرید: شرکت اپل هم برای فروش آیفون 

روزانهم صبح اریانایکس از این روش استفاده کرد

با وجود اینکه طرح شفافیت آرای نمایندگان با 160 امضا کلید خورده بود، تنها 59 نماینده به آن رای مثبت دادند

پارلمان از شفافیت گریخت
2

5

در تحلیـل خبـری رسـانه ملـی، مدافعـان و 
مخالفـان ایجاد وزارتخانه هـای جدید مطالبی 
را گفتنـد کـه من دیگر آن هـا را تکرار نمی کنم. 
قبـا هـم در ایـن بـاره نکاتـی را یـادآور شـده 
تقسـیم  موافقـاِن  دلیـل  عمـده  امـا  بـودم. 
وزارتخانه هـا تخصصی شـدن وزارتخانه ها بود. 
آن چـه را بـه نظر من باید به آن توجه داشـت 

و کم تـر مطـرح شـده مطـرح می کنـم.
1- مدیریـت گـر چـه خـود تخصـص اسـت 
ولـی نبایـد آن را بـا تخصص هـای موضوعـی 
مخلـوط کـرد. سـخن در این اسـت کـه در هر 
وزارتخانـه ای درسـت اسـت که باید فـردی که 
تخصـص آن حـوزه را دارد و یـا بـا آن حـوزه 
تـا  شـود  متصـدی  دارد  بیشـتری  تناسـب 
خیلـی دور از موضـوع نباشـد، امـا معنـای آن 
ایـن نیسـت کـه هر کـس تخصصی داشـت 
باید وزارتخانه و سـازمان را به سمت تخصص 
اغلـب  مـا  بکشـاند.  خـودش  عاقـه  مـورد 
تخصـص را بـا مدیریـت مخلـوط می کنیـم. 
مدیـر کسـی اسـت کـه عـاوه بـر این کـه در 
حـوزه خـودش تخصـص دارد امـا هرگـز بـه 
نفـع حوزه خـودش نباید تصمیـم بگیرد بلکه 
بایـد از معاونـان قـوی در حوزه هـای مرتبـط 
اسـتفاده کنـد و خـوب بـه حـرف آنـان گوش 
بدهـد تـا تـوازن الزم بر قرار شـود و کار را برای 
مدیریت هـای بعـدی همـوار کنـد تـا برنامـه 
درسـت اجـرا شـود. اگـر چنین کـرد بـه واقع 
مدیـر خوبـی بـوده اسـت. مدیـران کان باید 
بداننـد کـه اگـر چـه تخصـص و یـا تجربه ای 
در یـک زمینـه موضوعـی دارنـد ولی کارشـان 
بیـش از آن کـه بـه تخصصشـان ربط داشـته 
باشـد بـه مدیریـت ربـط دارد. حتـی رئیـس 
جمهـور کـه بـر کل موضوعات کشـور ریاسـت 
دارد مگـر در چنـد موضـوع تخصـص دارد. او 
بایـد مدیـر باشـد و همـه حرف ها را بشـنود و 
با اسـتفاده از مشـاوران خـوب تصمیم بگیرد.
وزارتخانـه  هـر  در  می دانیـم  آن کـه  بـا   -2
موضوعـات مختلف جریـان دارد مگر می توان 
افـراد متخصصـی پیـدا کـرد کـه ذوجهـات 
باشـند. هـر فـردی در هـر رشـته ای تخصص 
داشـته باشـد بـه خوبـی می دانـد کـه رشـته 
موضوعـِی او، خـود، انـواع گرایش هـا را دارد 
و هـم ایـن کـه وزارتخانه هـای مطـرح از انواع 
تخصص هـا تشـکیل شـده کـه باید بـرای آن 
هـا هـم از افراد مرتبط کـه مدافع آن تخصص 
باشـند اسـتفاده کند. البته اگر بتوان برای هر 
زیرمجموعـة مدیریتی تخصص مرتبط را پیدا 

کـرد کار بسـیار مطلوبی اسـت.
3- اگـر مدیـری قـوی باشـد در هـر حـوزه 
موضوعـی کوچک تـر سـعی می کنـد افـرادی 
را انتخـاب کنـد کـه بـا آن موضـوع آشـنایی 
بیشـتری داشـته باشـند ولـی بـاز هـم بایـد 
بداننـد کـه توجه بـه موضوع مـورد عاقه خود 
مسـاله ای اسـت که با مدیریت سـالم تفاوت 

دارد. 
4- کار مدیـر نـه ایـن اسـت کـه بـه تخصص 
خـود بنگـرد بلکـه هم چـون قاضـی می مانـد 
کـه در بیـن توجه بـه تخصص هـای گوناگون 
داوری می کنـد کـه حقـی از موضوعی تضییع 

نشود.
5- اشـکال کار مـا )و عمـوم کشـورهای عقب 
نگهداشـته شده( این اسـت که موضوع نگری 

در باب تفکیک 
ایران سه هزار روز وزارتخانه ها

در خشکسالی  شدید

کاهش بارش، افزایش دما و 
تبخیر باعث شده از سال 90 به 
بعد خشکسالی در ایران شدت 

بیشتری یابد

رییس مرکز ملی خشکسالی 
می گوید 98 درصد از مساحت 
کشور تحت تاثیر خشکسالی 

انباشته است
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هماننـد بخشـی نگری و قومی نگـری در امـور 
اجرایـی دخالـت دارد. اگر فـردی در موضوعی 
تخصـص داشـت فکـر می کنیـم کـه بایـد به 
سـمت موضوع مـورد عاقـه اش حرکت کند، 
کـه همـان گونه کـه اگـر از منطقه ای بـود و یا 
گرایشـی قومـی داشـت انتظـار این اسـت که 
بـه آن مناطـق و اقـوام بـذل توجـه بیشـتری 

! کند
6- البته اگر مدیران موضوعی انتخاب شـوند 
بسـیاری از ایـن مشـکات بر طرف می شـود 
متخصـص  مثـا  کـه  زمانـی  از  وای  ولـی 
کشـاورزی وزیـر علـوم می شـود و متخصص 

مکانیـک مدیـر کشـاوری و یـا بـر عکس. 
و در آخر این که:

7- مدیـر هـر چـه سـطح مقـام اجرایـی اش 
باالتر باشـد عاوه بر قدرت مدیریت و شنیدن 
همـه نظـرات داخل وزارتخانه و بهـره وران، باید 
تصمیم گیـری  قـدرت  باشـد،  سیاسـت گذار 
داشـته باشـد و بـرای تصمیماتش پاسـخ گو 

باشد.
بنابرایـن تبدیـل یـک وزارتخانـه بـه چنـد تـا 
و بـه ویـژه در شـرائط حاضـر و بـا توجـه بـه 
تنهـا  نـه  دولـت  عمـر  از  نیمـی  گذشـتن 
مشکل گشـا نیست بلکه مشـکات را چندین 
برابـر می کنـد. راه حـل، انتخـاب وزیـرِ مدیـر، 
کاردان، قاطـع، شـجاع، غیر خطی و معتقد به 
حفظ کشـور اسـت که کم تـر اتفـاق می افتد./ 

خبرآناین

رنا
 ای

ع:
منب
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــارات  ــه اظه رییــس دفتــر رییــس جمهــور ب
رییــس مجلــس خبــرگان دربــاره دیــدار 
احتمالــی حســن روحانــی و دونالــد ترامــپ 

ــان داد.  ــش نش واکن
واعظــی  محمــود  ایســنا  گــزارش  بــه 
بــه  دولــت  هیــات  جلســه  حاشــیه  در 

محتــرم  رییــس  کــه  گفــت  خبرنــگاران 
برخــی  کــه  گفته انــد  خبــرگان  مجلــس 
می خواهنــد بــه نیویــورک برونــد تــا بــا 
ــرای  ترامــپ ماقــات کننــد؛ ایــن ســخنان ب
مــن خیلــی عجیــب بــود. ایــن ســخنان 
و  پایــه  و  نبــوده  مطــرح  وقــت  هیــچ 

نــدارد. اساســی هــم 
او همچنیــن خواســت کــه مســووالن بیشــتر 
ــردم  ــا م ــد ت ــت کنن در اظهارنظرهایشــان دق

ــاور کننــد. مطالبشــان را ب

رییس دفتر رییس جمهور:
سخنان جنتی درباره دیدار روحانی 

با ترامپ بی اساس است

ــاره  ــا اش ــور ب ــس جمه ــر ریی ــس دفت ریی
خبــرگان  مجلــس  رییــس  اظهــارات  بــه 
بــا  روحانــی  احتمالــی  دیــدار  دربــاره 
ــزرگان  ــام ب ــن از تم ــه م ــت ک ــپ گف ترام
ــد  ــی می خواهن ــه وقت ــم ک ــور می خواه کش
مصاحبــه و ســخنرانی کننــد، دقــت نظــر 
ــرای مــردم  ــا مطالبشــان ب داشــته باشــند ت

باورپذیــر باشــد.

پیام خبر
بریدن گوش کودک کار صحنه سازی بود
مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران از دستگیری دو نفر که حادثه 
بریده شدن گوش کودک کار را صحنه سازی کرده بودند، خبر داد. او گفت که علوم شد 
گوش کودک کار در حادثه ای دیگر در شهرری خراش دیده اما افرادی با صحنه سازی 
با زور و تهدید در جهت القای این بودند که شهرداری گوش وی را بریده.«

نماینــدگان مجلــس روز گذشــته بــا ســه 
بــه  می شــد  پیش بینــی  طــرح کــه 
ــد. ــت کردن ــد، مخالف ــی رای بیاورن راحت
ــن  ــی تامی ــدا طــرح دو فوریت ــا ابت آن ه
کاالهــای اساســی را بــا ۸6 رأی موافــق، 
9۸ رأی مخالــف و ۸ رأی ممتنــع از 
مجمــوع 199 نماینــده حاضــر در جلســه 

ــد. ــارج کردن از دســتور کار خ
ــت  ــن طــرح، مجلــس دول براســاس ای
ــرف  ــر ظ ــه حداکث ــرد ک ــف می ک را مکل
مــدت دو مــاه از تاریــخ ابــاغ ایــن 
قانــون، شــبکه توزیــع کاالهــای اساســی 
مــورد نیــاز خانوارهــا را بــا اســتفاده 
کارگــری،  مصــرف  تعاونی هــای  از 

کارمنــدی و روســتایی، فروشــگاه های 
زنجیــره ای، واحدهــای صنفــی منتخــب 
و اتحادیه هــای مربــوط، بــه گونــه ای 
ســاماندهی کنــد کــه نیازهــای اساســی 
تاییــد  مــورد  قیمــت  بــا  خانوارهــا 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 
ــرخ ارز  ــاس ن ــر اسـ ــدگان و ب تولیدکنن
ترجیحــی در اختیــار آن هــا قــرار گیــرد.

ــازمان  ــس س ــت، ریی ــر نوبخ محمدباق
علنــی  صحــن  در  بودجــه  و  برنامــه 
ــرح  ــن ط ــا ای ــت ب ــس در مخالف مجل
تصمیــم  ایــن  نتیجــه  کــه  گفــت 
ــل  ــی مقاب شــکل گیری صف هــای طوالن
ــد  ــود. او تاکی ــگاه ها می ش ــن فروش ای

کــرد کــه دولــت  پنــج بســته و 12 
برنامــه معیشــتی بــرای عبــور از شــرایط 
هــزار   30 بــا  اقتصــادی  نابســامان 
میلیــارد تومــان بودجــه تهیــه کــرده.

مردودی در آزمون شفافیت
ــز  ــدگان نی ــفافیت آرای نماین ــرح ش ط
در مجلــس رای نیــاورد. ایــن طــرح 
ــش از 160  ــا امضــا و تقاضــای بی ــه ب ک
نماینــده مجلــس تقدیــم هیات رییســه 
هنــگام  در  گذشــته  روز  بــود،  شــده 
ــت. از  ــی داش ــا 59 حام ــری تنه رای گی
ــد،  ــه بودن ــه در جلس ــده ای ک 194 نماین
10۸ نفــر بــه طــرح یــاد شــده رای 
ــد.  ــع دادن ــر رای ممتن ــج نف ــی و پن منف
ــده هــم در رای گیــری شــرکت  22 نماین

ــد.  نکردن
آرای  شــفافیت  طــرح  براســاس 
تمامــی  »در  بــود  قــرار  نماینــدگان 
مــواردی کــه بــه موجــب رأی گیــری 

بــه عمــل می آیــد و مصادیــق آن در 
ــت  ــده، جه ــاده )121( مشــخص گردی م
نماینــدگان  اســامی  مــردم،  اطــاع 
منتشــر  ممتنــع  و  مخالــف  موافــق، 
شــود.« همچنیــن »در مــوارد اســتثنایی 
ــدگان  ــر از نماین ــزده نف ــای پان ــا تقاض ب
مجلــس و بــا رأی موافــق اکثریــت 
مطلــق حاضــران، رأی گیــری بــه صــورت 

مخفــی انجــام گیــرد.«
اگرچــه در یــک مــاه گذشــته نماینــدگان 
اصولگــرای مجلــس بــر ســر کلیــد زدن 
ــه  ــادی ب ــر و صــدای زی ــرح س ــن ط ای
ــد امــا برخــی نماینــدگان  ــا کــرده بودن پ
تدویــن چنیــن  از  امیــد  فراکســیون 
صحبــت  ســال گذشــته  در  طرحــی 
می کردنــد. روز گذشــته هــم محمــد 
جــواد فتحــی، نماینــده مــردم تهــران  و 
عضــو ایــن فراکســیون در ایــن خصوص 
گفــت کــه در ابتــدا بنــده بــه همــراه 3۸ 
نفــر از نماینــدگان طــرح مذکــور را امضــا 

ــاب  ــی جن ــس از مدت ــم، پ ــرده بودی ک
آقــای حاجــی دلیگانــی طــرح مشــابهی 
ــن دو  را مطــرح کــرد کــه پــس از آن ای
طــرح بــا هــم ادغــام شــده و در مجمــوع 
ــد.  120 نفــر دیگــر نیــز آن را امضــا کردن
ــی  ــرح مصطف ــن ط ــا ای ــت ب در موافق
کواکبیــان، عضــو فراکســیون امیــد و 
ــلیمی،  ــا س ــا آن علیرض ــت ب در مخالف
عضــو فراکســیون والیــی صحبــت کردنــد 
امــا در نهایــت بــا وجــود اینکــه 55 
ــن طــرح را امضــا  ــدگان ای درصــد نماین
رای گیــری  هنــگام  در  بودنــد،  کــرده 
ــا علنــی  زیــر حرفشــان زدنــد و حتــی ب
بــودن نتایــج رای گیــری ایــن طــرح نیز 

ــد. ــت کردن مخالف

نه به تشدید مبارز با مفاسد
همچنیــن نماینــدگان در جریــان بررســی 
کلیــات طــرح یــک فوریــت تشــدید 
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی در دســتگاه 

قضایــی و ســازمان تعزیــرات حکومتــی، 
ــر  ــی ب ــان مبن ــی کواکبی ــار مصطف اخط
مغایــرت ایــن طــرح بــا اصــل 75 را بــه 
رأی گذاشــتند. کــه بــا 106 رأی موافــق و 
62 رأی مخالــف از مجمــوع 197 نماینــده 
ــر  ــرح را مغای ــن ط حاضــر در جلســه ای
اصــل 75 دانســتند. براســاس ایــن اصل 
مصوبــات مجلــس کــه بــه تقليــل درآمــد 
ــی  ــه عموم ــش هزين ــا افزاي ــی ي عموم
ــرح در  ــل ط ــی قاب ــد، در صورت می انجام
مجلــس اســت كــه در آن طريــق جبــران 
كاهــش درآمــد يــا تأميــن هزينــه جديد 

نيــز معلــوم شــده باشــد.
بــود  قــرار  طــرح  ایــن  براســاس 
مجازات هــای قضــات متخلــف تشــدید 
ــق،  ــازات، تعلی ــف مج ــه تخفی و هرگون
ســایر  و  مشــروط  آزادی  تعویــق، 
تخفیفــات بــرای قضــات و کارکنــان 
ــی  ــرات حکومت ــازمان تعزی ــف س متخل

ممنــوع شــود.

پارلمان از شفافیت گریخت
نمایندگان با طرح های شفافیت آرا، تامین کاالهای 

اساسی و تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفت کردند

مخالفت مسووالن زن 
با پیشنهاد حذف مهریه

اجتماعــی  کمیســیون  رییــس  نایــب 
مجلــس گفتــه برخــی مســووالن زن بــا 
پیشــنهاد حــذف مهریــه مخالفــت کرده انــد.
ــه  ــخ ب ــا در پاس ــه ایلن ــی ب ــعود رضای مس
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــه ب ــوال ک ــن س ای
ــاال رفتــن  ــه در پــی ب آمــار محکومــان مهری
بــرای  مجلــس  تدبیــر  ســکه،  قیمــت 
ــت؟  ــان چیس ــن محکوم ــار ای ــش آم کاه
ــوال خلق الســاعه نیســت  ــون معم ــه قان گفت
ــورا  ــد، ف ــه می افت ــی ک ــر اتفاق ــد ه و نبای
یــک قانــون بــرای آن بنویســند، ایــن روش 
نادرســت اســت. او اضافــه کــرده که شــخصا 
حــذف  ازدواج  از  بایــد  مهریــه  معتقــدم 
ــدارم،  ــه مهریــه ن شــود و هیــچ اعتقــادی ب
ــان  ــن زم ــا ای ــه را متناســب ب ــه مهری چراک
بــا  گذشــته  در  مهریــه  اگــر  نمی بینــم، 
ــن  ــی تعیی ــی و دین ــائل فقه ــتوانه مس پش
ــد  ــا ســال تول ــروزه متناســب ب می شــد، ام
توجیهــی  هیــچ  کــه  می شــود  تعییــن 
اینکــه  بــرای  هــم  نهایــت  در  و  نــدارد 
بتواننــد مهریه شــان را دریافــت کننــد، بایــد 
ــا  ــد. او ب ــل کنن ــی تحم ــرهای فراوان دردس
تاکیــد بــر اینکــه معتقــدم زنــان بایــد اولین 
ــت  ــر حمای ــن نظ ــه از ای ــی باشــند ک گروه
کننــد، گفــت: متاســفانه روزی کــه مــن 
ــی  ــیون اجتماع ــوع را در کمیس ــن موض ای
ــان مســوول  ــد نفــر از زن مطــرح کــردم، چن
کــه در ایــن جلســه حضــور داشــتند، اگرچــه 
تحصیــات عالــی هــم داشــتند، امــا بــا ایــن 

ــد. ــت کردن ــوع مخالف موض
بــه اعتقــاد ایــن نماینــده بهتــر اســت، 
ــیاری از  ــد بس ــود و مانن ــذف ش ــه ح مهری
ــم  ــا ه ــر ب ــی دو نف ــا، وقت ــورهای دنی کش
ازدواج می کننــد، بــه هــر چــه بعــد از زندگــی 
مشــترک رســیدند بــا هــم نصــف کننــد و بــه 
ایــن می گوینــد؛ نقــد شــدن مهریــه کــه 
پشــتوانه زنــان اســت و هــر کســی تــا قبــل 
از ازدواج هــر چــه دارد، بــرای خــودش و بعد 
ــان رشــدی داشــت،  ــر زندگی ش از ازدواج اگ
بیــن هــر دو تقســیم شــود، ایــن روش بهتــر 
ــه  ــه عندالمطالب ــت ک ــه ای اس ــن مهری از ای
بــوده و وقتــی زن می خواهــد آن را دریافــت 
کنــد، مشــکات فراوانــی بــرای هــر دو نفــر 
ــان  ــه زن ــرده ک ــد ک ــد. او تاکی ــاد می کن ایج
ــق  ــد و از طری ــن پیشــنهاد را بپذیرن ــد ای بای
ــوع را  ــن موض ــس ای ــان از مجل ــاالن زن فع
ــازی در  ــدا فضاس ــا در ابت ــد ت ــه کنن مطالب
ــی فضــای  ــاد شــود و وقت ــه ایج ــن زمین ای
ــت  ــق الیحــه دول ــا از طری آن ایجــاد شــد ی
وارد مجلــس شــود یــا بــه عنــوان طرحــی از 

ــدگان مطــرح شــود. ســوی نماین

بازی سرکاری پیش فروش خودرو سوژه
توضیح شرکت سایپا درباره دادن زمان پنج ثانیه ای به متقاضیان خرید: 

شرکت اپل هم برای فروش آیفون ایکس از همین روش استفاده کرد

سایت پیش فروش محصوالت سایپا یا مسدود بود یا این پیغام را نشان می داد

برخــی  اینترنتــی  پیش فــروش 
خودروســازی  شــرکت  محصــوالت 
ســایپا یــک بــار دیگــر حاشیه ســاز 

شــد.
ــاعت 10  ــود از س ــرار ب ــه ق ــی ک در حال
صبــح دیــروز 50 هــزار دســتگاه پرایــد، 
تیبــا، ســاینا و وانــت نیســان از طریــق 
ســایت iranecar.com بــه فــروش 
شــدن  خــارج  دســترس  از  برســد، 
ــدن  ــاز ش ــل از ب ــده قب ــاد ش ــایت ی س
بــرای خریــد و نشــان دادن پیغــام 
پایــان پذیــرش، ابهاماتــی را در ایــن 
ــن  ــرا از ای ــرد. ماج ــاد ک ــوص ایج خص
ــام  ــایپا اع ــرکت س ــه ش ــود ک ــرار ب ق
کــرده بــود کــه هــر یــک ربــع یــک بــار 

ــاز  ــودرو ب ــرای ســفارش خ ســایت را ب
می کنــد. در توضیحــات ســایت هــم 
آمــده بــود کــه هــر بــار پنــج تــا 20 ثانیه 
ــاز می شــود.  ــام ب ــرای ثبــت ن ســایت ب
بــه گفتــه حســن قــره ای، رییــس مرکــز 
تکنولــوژی اطاعــات گــروه ســایپا، ایــن 
ــرای ورود اولیــه اســت و  زمــان فقــط ب
پــس از اینکــه متقاضــی توانســت وارد 
شــود، حــدود 20 دقیقــه بــرای تکمیــل 
اولیــه  مبلــغ  پرداخــت  و  اطاعــات 

فرصــت دارد.
اگرچــه تــا اینجــای کار ابهامــی در 
خصــوص پیش فــروش محصــوالت 
روایــت  امــا  نــدارد  وجــود  ســایپا 
برخــی از کاربــران فضــای مجــازی 
از  قبــل  از مســدود شــدن ســایت 
خریــد،  بــرای  ســایت  شــدن  بــاز 
ــه  ــوص ب ــن خص ــائبه هایی را در ای ش

آورد. وجــود 

تالش ناکام
خبرنــگاران روزنامــه »پیــام مــا« در 
ــه ســاعت های  ــه از جمل ــن مرحل چندی
11 و 30 دقیقــه، 11 و 45 دقیقــه، 12 و 
15  دقیقــه و 12 و 30 دقیقــه بــرای ورود 
ــا  ــد ام ــاش کردن ــد ت ــایت خری ــه س ب
موفــق نشــدند. بدیــن صــورت که تــا 15 
ثانیــه قبــل از زمــان اعــام شــده بــرای 
آغــاز پذیرش، ســایت مشــکلی نداشــت 
ــردن،  ــا رفــرش ک ــن لحظــه ب ــا در ای ام
شــدن  خــارج  دســترس  از  پیغــام 
نمایــش داده می شــد. ایــن پیغــام تــا 
حــدود 30 ثانیــه بعــد از بــاز شــدن زمان 
خریــد نمایــش داده می شــد و پــس از 
آن بــا پیغــام» ایــن مرحلــه از پذیــرش 
انجــام شــد« روبــرو شــدیم. ایــن رونــد 
ــه  ــرای ورود ب ــه ب ــی ک ــه دفعات در هم

ســایت تــاش کردیــم، تکــرار شــد.
روز  هــم  مجــازی  فضــای  کاربــران 

را  مشــابهی  تجربه هــای  گذشــته 
ســایت  بــه  ورود  بــرای  تــاش  از 
ســایپا  محصــوالت  پیش فــروش 
از  برخــی  اگرچــه  کردنــد.  روایــت 
در  خریــداران  هجــوم  بــه  کاربــران 
ــه  ــه قیمــت خــودرو ســر ب شــرایطی ک
ــرار  ــر ق ــوی دیگ ــیده و از س ــک کش فل
اســت ایــن خودروهــا در زمــان تحویــل 
ــه قیمــت روز حســاب شــوند، خــرده  ب
می گرفتنــد امــا تعــدادی از کاربــران 
را  گذشــته  روز  پیش فــروش  هــم 
یــک نــوع بــازی ســرکاری از ســوی 
ــد دارد  ــه قص ــد ک ــداد کردن ــایپا قلم س
ــرای  ــت را ب ــس و دول ــا فشــار مجل تنه

فــروش خــودرو کــم کنــد.

اپل هم همین کار را کرد!
ــز  ــد و تی ــادات تن ــن انتق ــود ای ــا وج ب
در فضــای مجــازی امــا شــرکت ســایپا 
ــن  ــروش ای ــد ف ــه فرآین ــرد ک ــام ک اع
شــرکت هماننــد روشــی اســت کــه 
شــرکت اپــل بــرای فــروش آیفــون 
ایکــس اســتفاده کــرده. بــه گفتــه 
قــره ای تــا ســاعت 13 روز گذشــته 
ــه ســایت  ــر ب ــون نف ــک میلی حــدود ی
ــد  ــه کردن ــودرو مراجع ــروش خ پیش ف

هــم  نفــر   801 و  هــزار  هفــت  کــه 
توانســتند خــودروی خــود را رزرو کننــد.

اســت  حالــی  در  اظهــارات  ایــن   
ــرای  ــم در ماج ــن ه ــش از ای ــه پی ک
ســایپا  محصــوالت  پیش فــروش 
حواشــی مشــابهی رخ داده بــود. خــرداد 
امســال کــه بــازار خــودرو متاطــم 
ــاز  ــف از ب ــود رســانه های مختل شــده ب
نشــدن ســایت در زمــان مشــخص 
ــاه  ــد. در آن م ــر دادن ــد خب ــرای خری ب
ســایپا اعــام کــرد کــه بيــش از شــش 
ميليــون بازديــد از ســامانه فــروش 
ســايپا انجــام شــده اســت كــه بســيار 
فراتــر از برآوردهــای انجــام شــده بــوده 
و بــه نوعــی يــك ركــورد محســوب 
ــداد  ــن تع ــان اي می شــود و ورود همزم
بازديد كننــده بــه هــر ســايتی می توانــد 
عملكــرد آن را بــا مشــكل مواجــه كنــد.

ورود  در  مــردم  از  بســیاری  ناکامــی 
ــوالت  ــروش محص ــایت پیش ف ــه س ب
ــازان  ــه خودروس ــرایطی ک ــایپا در ش س
ــد و  ــودرو دوختن ــی خ ــه گران ــم ب چش
تنهــا بــا فشــار دولــت و مجلــس حاضر 
بــه پیش فــروش محصــوالت خــود 
شــدند، ابهامــات را افزایش داده اســت.

ــه از  ــام مــا« در چندیــن مرحل ــگاران روزنامــه »پی خبرن
ــه،  ــه، 11 و 45 دقیق ــاعت های 11 و 30 دقیق ــه س جمل
12 و 15  دقیقــه و 12 و 30 دقیقــه بــرای ورود بــه 
ســایت خریــد تــالش کردنــد امــا موفــق نشــدند. 
ــالم  ــان اع ــل از زم ــه قب ــا 15 ثانی ــه ت ــورت ک ــن ص بدی
شــده بــرای آغــاز پذیــرش، ســایت مشــکلی نداشــت امــا 
ــترس  ــام از دس ــردن، پیغ ــرش ک ــا رف ــه ب ــن لحظ در ای
ــا  ــام ت ــن پیغ ــد. ای ــش داده می ش ــدن نمای ــارج ش خ
حــدود 30 ثانیــه بعــد از بــاز شــدن زمــان خریــد نمایش 
ــه  ــن مرحل ــام» ای ــا پیغ ــس از آن ب ــد و پ داده می ش
از پذیــرش انجــام شــد« روبــرو شــدیم. ایــن رونــد در 
همــه دفعاتــی کــه بــرای ورود بــه ســایت تــالش کردیم، 
ــران فضــای مجــازی هــم روز گذشــته  تکــرار شــد. کارب
تجربه هــای مشــابهی را از تــالش بــرای ورود بــه ســایت 

ــد. ــت کردن ــایپا روای ــوالت س ــروش محص پیش ف

گزارش
پیام ما
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گزارش

مارهــای  مهــم  زیســتگاه  تهــران 
ــدی  ــی دماون ــون افع ــمندی همچ ارزش
اســت و حضــور مارهــا در ســطح شــهر 
ــچ  ــا هی ــت ام ــی اس ــز طبیع ــران نی ته
ــان  ــران انس ــمی ای ــای س ــک از ماره ی
را دنبــال نمی کننــد و کافــی اســت از 
آن هــا فاصلــه گرفــت. کارشــناس بخــش 
ســازمان  حفاظــت  دفتــر  خزنــدگان 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــت گف ــط زیس محی
اقلیمــی  و  زمین شــناختی  وضعیــت 
و زیســتگاهی کــه تهــران دارد، حــوزه 
اســتان تهــران و محــدوده اطــراف شــهر 

مهمــی  گونه هــای  زیســتگاه  تهــران 
از مارهــای ایــران بــه شــمار مــی رود 
کــه هــم شــامل مارهــای ســمی و 
هــم مارهــای غیــر ســمی می شــود. 
اصغــر مبارکــی افــزود: بــرای نمونــه 
مثــل  مهمــی  خیلــی  زیســتگاه های 
پــارک ملــی الر را داریــم کــه مهم تریــن 
زیســتگاه گــزارش شــده بــرای گونــه 
ــی  ــدی اســت. یعن ــوم زاد افعــی دماون ب
مهمــی  اینکــه گونه هــای  بــر  عــاوه 
همجــوار  اســتان های  در  داریــم کــه 
ــک  ــه اندمی ــوند، گون ــده می ش ــم دی ه

تهــران  در  هــم  را  دماونــدی  افعــی 
ــردم  ــه م ــه اینک ــم.وی در پاســخ ب داری
ــق  ــا در مناط ــاهده ماره ــورت مش در ص
ــد چــه برخــوردی داشــته  مســکونی بای
ــه  ــاری ب ــی م ــًا وقت ــت: قطع باشــند گف
خانــه یــا منطقــه مســکونی می آیــد 
ــاط  ــا آن ارتب ــه ب ــوان از مردمــی ک نمی ت
ندارنــد توقــع داشــت تشــخیص بدهنــد 
ــه و  ــا ن ــت ی ــمی اس ــار س ــن م ــه ای ک
توقــع داشــت کــه نترســند، ولــی هیــچ 
کــدام از مارهــای ایــران بــه ایــن شــکل 
ــان  ــال انس ــد دنب ــه بخواهن ــتند ک نیس
ــد.  ــه کنن ــه انســان حمل ــد و ب راه بیافتن
ــم  ــا ه ــای م ــن ماره ــی مهاجم تری حت

ــد. ــار را ندارن ــن رفت ای

ــراف  ــتاهای اط ــه فاضــاب روس ــا اســت ک مدت ه
ــزد. ــتان می ری ــوار کردس ــه زری ــه دریاچ ب

ــده  ــه نماین ــود ک ــاه  ســال جــاری ب ــارم مردادم چه
در  ســروآباد  و  مریــوان  شهرســتان های  مــردم 
مجلــس، بــا انتقــاد شــدید از وضعیــت نگران کننــده 
دریاچــه زریبــار در ایــن شهرســتان صراحتــًا اعــام 
کــرد کــه متأســفانه محیــط زیســت کردســتان 
»هیــچ« برنامــه خاصــی بــرای رفــع و ســاماندهی 

ــدارد. ــوان ن ــار مری ــه زریب مشــکات دریاچ
ــرادی در  ــه تســنیم می نویســد منصــور م ــور ک آنط
ــود  بخشــی دیگــر از ســخنان خــود عنــوان کــرده ب
ــه  ــه دریاچ ــتا ب ــاب 3 روس ــوز ورود فاض ــه هن ک
ــی  ــورد بی توجه ــده و م ــع نش ــوان قط ــار مری زریب
مســووالن کشــوری و اســتانی قــرار گرفتــه اســت.

وعده جلوگیری از ورود فاضالب 
به دریاچه زریبار

ــود کــه معــاون امــور عمرانــی  خردادمــاه امســال ب
 42 اختصــاص  بــا  کردســتان گفــت:  اســتاندار 
طــرح  اجــرای  بــرای  اعتبــار  ریــال  میلیــارد 
ســاماندهی و جمــع آوری شــبکه فاضــاب، از ورود 

ــری  ــوان جلوگی ــار مری ــه زریب ــه دریاچ ــاب ب فاض
ــود. ــی ش م

امیــر قــادری در جلســه بررســی مشــکات پــروژه 
ــار داشــت:  ــوان اظه ــی شهرســتان مری هــای عمران
یکــی از دغدغــه هــای جــدی در ایــن شــهر جمــع 
آوری و هدایــت آب هــای ســطحی و همچنیــن 
ــه  ــه دریاچ ــک ب ــق نزدی ــژه در مناط ــاب بوی فاض

ــوار اســت. زری
ــودن  ــت دار ب ــه اولوی ــه ب ــا توج ــود: ب ــه ب وی گفت
ــل  ــار از مح ــال اعتب ــارد ری ــاله، 29 میلی ــن مس ای
ــوادث  ــه ح ــوط ب ــارات مرب ــه اعتب ــاده 10 و 12 ک م
اســت بــرای جمــع آوری فاضــاب در محــات 
ــوار  ــاط همج ــایر نق ــتادیوم و س ــی و اس سردوش
ــا شــرکت آب و  ــه شــد ت ــوار در نظــر گرفت ــه زری ب
فاضــاب شــهری کردســتان و امــور آبفــای شــهری 
ــوان حداکثــر در مــدت 5 مــاه کار ســاماندهی  مری
ایــن محــات را بــه اتمــام برســاند. مابقــی اعتبــار 
ــع  ــل مناب ــا از مح ــرکت آبف ــز ش ــاز را نی ــورد نی م
ــن  ــرای ای ــا اج ــا ب ــد ت ــی کن ــن م ــی تأمی داخل
پــروژه دیگــر فاضابــی از ســمت شــهر وارد زریــوار 

ــود. نش
نیــز  گذشــته  در  بــود:  شــده  یــادآور  قــادری 
فاضــاب  آوری  جمــع  خصــوص  در  اقداماتــی 
ــا و  ــط آبف ــوار توس ــی زری ــع غرب ــتای ضل 7 روس

ســپس آب و اضــاب روســتایی انجــام شــد و 
ــون کار ســاماندهی فاضــاب 3 روســتای  ــم اکن ه
ــمت  ــا از س ــت ت ــرا اس ــال اج ــرقی در ح ــع ش ضل
زریــوار  دریاچــه  وارد  فاضــاب  نیــز  روســتاها 
ــرده  ــد ک ــتاندار کردســتان تاکی ــاون اس نشــود. مع
بــود: ایــن طــرح هــم اکنــون 50 درصــد پیشــرفت 
تــا  اعتبــار  تامیــن  در صــورت  و  دارد  فیزیکــی 
ــرداری برســد. ــره ب ــه به اواخــر شــهریور امســال ب
قــادری گفتــه بــود: در بخــش فاضــاب روســتایی 
نیــز فاضــاب ســه روســتای کــوالن، ســیف و 
ــهری از  ــه ش ــه خان ــه تصفی ــال ب ــا انتق ــده ب محم
ورود آن بــه داخــل دریاچــه جلوگیــری مــی شــود 
کــه بــرای ایــن طــرح نیــز 13 میلیــارد ریــال 
هزینــه مــی شــود و هــم اکنــون ایــن طــرح دارای 

ــت. ــی اس ــرفت فیزیک ــد پیش 40 درص

تهران زیستگاه مهم افعی ها است

در گفت و گو با پیام ما مطرح شد 

کاهش عمر مفید سدها 

در نبود آبخیزداری

عبدالعلــی آبتیــن کارشــناس کشــاورزی و منابــع طبیعــی، در توضیــح آبخیــزداری 
ــل  ــن در مقاب ــی حفاظــت از بســتر زمی ــه معن ــزداری ب ــت: آبخی ــا گف ــام م ــه پی ب
شستشــوی خــاک اســت. بــرای اینــکار از کاشــت درخــت و گیاهانــی کــه ریشــه آنها 
ــه آبتیــن ارزشــمندترین  ــه گفت ــد. ب ــد خــاک را نگــه دارد اســتفاده می کنن می توان
مــاده روی زمیــن، خــاک کشــاورزی اســت و بیــش از 500 ســال طــول می کشــد 
ــن  ــادن خــاک، زمی ــر افت ــه خط ــا ب ــد شــود. ب ــک ســانتی متر خــاک تولی ــه ی ک
قوتــی بــرای پــرورش میــوه و ســبزیجات نخواهــد داشــت وعماکاشــت و برداشــت 
محصــوالت کشــاورزی بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد و همچنیــن در صــورت نبــود 
مرتعــی در زمیــن حیوانــات هــم در چــرا و تغذیــه خــود بــا معضــل روبرو می شــوند. 
عدنان آذرشــب کارشــناس ارشــد ســابق موسســه تحقیقات خاک و آب در خصوص 
اهمیــت آبخیــزداری در کشــور می گویــد: آبخیــزداری می توانــد بــه صیانــت از منابــع 
آب و خــاک کشــور کمــک کنــد. در صورتــی کــه بــه ایــن موضــوع توجــه نشــود بــه 
مــرور ســیل های شــدید، رســوب گل و الی فــراوان کــه مخــازن ســدهای پاییــن 
دســت حــوزه آبخیــز را بــه ســرعت پــر می کنــد، مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر را 
خواهیــم داشــت.اگر آبخیــز داری صــورت نگیــرد، خــاک دچــار فرســایش شــده و 
باهــر بارانــی روان می شــود.این آب همــراه بــا خــاک و گل حرکــت کــرده و در پشــت 
ســد انبــار می شــود وســبب می شــود از ظرفیــت ســدها بــرای نگهــداری آب کاســته 
شــود. همیــن موضــوع از عمــر مفیــد ســدها می کاهــد. بــرای جمــع کــردن خــاک 
پشــت ســدها نیــاز اســت دوکار صــورت گیــرد یــا اینکــه در زمــان ســاخت ســدهایی 
در عمــق ســد ایجــاد شــده تــا در مواقــع اینچنینــی بــاز شــود و آب و خــاک جمــع 
شــده در پشــت ســد را شســته و بــا خــود ببــرد. دومیــن کار کــه هزینه زیــادی را هم 
در پــی دارد ایــن اســت کــه الیروبــی انجــام دهنــد یعنــی بــا دســتگاه هایی خــاک را 

از درون ســدها بیــرون کشــند کــه فــوق العــاده گــران و هزینه بــر اســت.

مرگ تدریجی دریاچه زریبار مریوان
هنوز فاضالب سه روستا به دریاچه زریبار کردستان می ریزد

مدت ها اسـت که فاضالب روسـتاهای 
اطـراف بـه دریاچـه زریـوار کردسـتان 
می ریزد.چهـارم مردادمـاه  سـال جـاری بود 
کـه نماینـده مـردم شهرسـتان های مریـوان 
شـدید  انتقـاد  بـا  مجلـس،  در  سـروآباد  و 
زریبـار  دریاچـه  نگران کننـده  وضعیـت  از 
در ایـن شهرسـتان صراحتـًا اعـالم کـرد کـه 
متأسـفانه محیـط زیسـت کردسـتان »هیچ« 
سـاماندهی  و  رفـع  بـرای  خاصـی  برنامـه 

مشـکالت دریاچـه زریبـار مریـوان نـدارد.

مدیــرکل پیش بینــی و هشــدار ســریع هواشناســی بــا اشــاره 
بــه پیش بینــی آســمان صــاف و آفتابــی بــرای غالــب مناطــق 
کشــور تــا پایــان هفتــه  از غبــار آلــود شــدن هــوای اســتان های 
خوزســتان و بوشــهر خبــر داد.احــد وظیفــه اظهــار کــرد: طــی 
خوزســتان  اســتان های  در  جمعــه  و  پنجشــنبه  روزهــای 
و بوشــهر بــا نفــوذ جریانــات جنوبــی ، غبــار محلــی و در 
اواخــر شــب و اوایــل صبــح نیــز مــه صبحگاهــی پیش بینــی 
می شــود. مدیــرکل پیش بینــی و هشــدار ســریع هواشناســی 
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرایط طــی روزهــای پنجشــنبه  و 

ــان و  شــرق  ــات کرم ــاه در ارتفاع ــه  15 و 16 شــهریور م جمع
ــق  ــایر مناط ــت : در س ــود، گف ــد ب ــرار خواه ــز برق ــارس نی ف
کشــور تــا پایــان هفتــه  آســمانی صــاف و آفتابــی پیش بینــی 
ــی  ــرایط آب و هوای ــورد ش ــان در م ــه  در پای ــود. وظیف می ش
پایتخــت طــی روزهــای پنجشــنبه و جمعــه، اظهــار کــرد:  
ــاه  ــهریور م ــه ( 15 و 16 ش ــنبه  و جمع ــران پنجش ــمان ته آس
ــود.  ــی می ش ــا د پیش بین ــا وزش ب ــراه ب ــی هم ــاف، گاه ص
ــب 34 و 22  ــه ترتی ــران ب ــای ته ــن دم ــترین و کمتری بیش
درجــه ســانتیگراد و 36 و 22 درجــه ســانتیگراد خواهــد بــود.

محققــان دانشــگاه رایــس راهــکار جدیــدی را برای شناســایی 
و انــدازه گیــری گازهــای ســمی و خطرنــاک در اتمســفر ابداع 
کردنــد کــه در آن از هواپیماهــای بــدون سرنشــین مجهــز بــه 
ــل از  ــه نق ــا ب ــه ایرن حســگر اســتفاده مــی شــود. انطــور  ک
پایــگاه خبــری ســاینس دیلــی گــزارش می دهــد، ترکیبــات 
ارگانیــک فــرار، گازهایــی هســتند کــه از محصــوالت روزمــره 
ماننــد اســپری هــای مــو، چســب هــا، اگــزوز اتومبیــل هــا، 
ــاق  ــوند. استنش ــی ش ــاطع م ــار س ــازن و انفج ــت مخ نش
ــتگی،  ــی، خس ــم و بین ــک چش ــب تحری ــا موج ــن گازه ای

تهــوع و ســردرد و در بلندمــدت موجــب بــروز ســرطان مــی 
شــود. هواپیماهــای بــدون سرنشــین رایــس کــه بــا عنــوان 
ASTRO شــناخته مــی شــوند بــه مجموعــه ای از حســگرها 
و ابزارهــای ارتباطــی و یــک ابــزار طیــف ســنج لیــزری قابــل 
ــه صــورت  ــد وجــود گاز را ب ــا بتوانن ــز هســتند ت حمــل مجه
لحظــه ای تشــخیص دهنــد و بــا یکدیگر ارتبــاط برقــرار کنند. 
بدیــن ترتیــب شــبکه ای از حســگرهای در حــال پــرواز، بــه 
صــورت لحظــه ای یــک نقشــه ســه بعــدی از آلودگــی هــا و 
بــه ویــژه ترکیبــات ارگانیــک فعــال بــه دســت مــی دهنــد.

شناسایی گازهای آالینده با هواپیمای بدون سرنشینهوای خوزستان و بوشهر غبارآلود می شود

پیام زیست مسوول بخش پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی با اعام این که خشکسالی ایران 
گریبانگیر حیات وحش شده است گفت: یکی از اقدامات انجمن تامین آب و حفاظت 

از آن در زیستگاه های یوز ایرانی بوده است.

آگهی مزایده کشتارگاه آگهی مزایده فروش زمین  آگهی مزایده آهن آالت اسقاطی

عبدالمهدی رنجبر – شهردار ماهان عبدالمهدی رنجبر – شهردار ماهان عبدالمهدی رنجبر – شهردار ماهان

بـه اسـتناد مجـوز صورتجلسـه  شـهرداری ماهـان 
شـماره 5/113-19 مـورخ 97/6/12 شـورای محتـرم 
و  بـرداری  بهـره  دارد  نظـر  در  ماهـان  اسـامی شـهر 
تمـام  بـا  را  ماهـان  شـهرداری  نگهـداری کشـتارگاه 
امکانـات بـه مدت یکسـال به بخـش خصوصی واگذار 
نمایـد. لـذا متقاضیـان مـی تواننـد حداکثـر تـا تاریخ 
97/06/25 جهـت بازدیـد و کسـب اطاعـات الزم بـه 
واحـد امـور مالـی شـهرداری مراجعـه و پیشـنهادات 
خـود را تـا تاریـخ 97/06/27 بـه همـراه ضمانتنامـه 
بانکـی و یـا پرداخـت سـپرده ) بـه حسـاب جـاری 
010۸113021002 نـزد بانـک ملـی شـعبه ماهـان بنـام 
حسـاب سـپرده شـهرداری ماهـان ( تحویـل نماینـد.

بـه اسـتناد مجـوز صورتجلسـه  شـهرداری ماهـان 
محتـرم  شـورای   97/5/6 مـورخ   19-5/۸5 شـماره 
اسـامی شـهر ماهان در نظـر دارد آهن آالت اسـقاطی 
و وسـایل فرسـوده را از طریـق مزایده حضـوری واگذار 
نمایـد. لـذا متقاضیـان می تواننـد حداکثـر تـا تاریـخ 
97/06/25 جهـت بازدیـد و کسـب اطاعـات الزم بـه 

واحـد نقلیـه شـهرداری مراجعـه نماینـد.
برگـزار  روز سـه شـنبه 97/7/3  در  مزایـده حضـوری 
یـا  بانکـی و  بـه همـراه داشـتن ضمانتنامـه  میگـردد 
پرداخت سـپرده ) به حسـاب جاری 010۸113021002 نزد 
بانک ملی شـعبه ماهان بنام حسـاب سـپرده شهرداری 

ماهـان ( الزامـی اسـت.

شـهرداری ماهـان بـه اسـتناد مجـوز صورتجلسـه شـماره 

5/۸۸-19 مـورخ 97/5/10 شـورای محتـرم اسـامی شـهر 

ماهـان در نظـر دارد نسـبت بـه فـروش قطعـات باقیمانـده 

از زمیـن تفکیکـی پـاک ثبتـی بـه شـماره 741۸ )پـاک 

قبلـی 7451( بـا کاربـری مسـکونی واقـع در خیابـان شـهید 

رجایـی شـرقی و شـهرک خواجـوی جنوبـی اقدام نمایـد. لذا 

متقاضیـان مـی تواننـد حداکثـر تـا تاریـخ 97/06/25  جهت 

کسـب اطاعات الزم و دریافت اسـناد مزایده به واحد فنی یا 

امـور مالـی شـهرداری مراجعه و پیشـنهادات خـود را تا تاریخ 

97/06/27 به همراه ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت سـپرده ) 

به حسـاب جاری 010۸113021002 نزد بانک ملی شـعبه ماهان 

بنـام حسـاب سـپرده شـهرداری ماهـان ( تحویـل نمایند.

نکته:  1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.

نکته:  1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.

نکته:  1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.

نوبت اول
نوبت اول

نوبت اول
آگهی مزایده مال غیر منقول مرحله دوم

اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمان در نظـر دارد در پرونـده اجرایی 
کاسـه 1/961573 لـه اقـای مرتضـی امیـدوار علیـه اقـای سـعید گیانی 
فرزنـد ابراهیـم دایـر بر مطالبه وجه چک شـش دانگ پاک ثبتی شـماره 
10699 فرعـی از 27۸۸ اصلـی بخـش 3 کرمـان متعلق به خانم زهـرا محمودی میمند با 
مشـخصات ذیـل به فروش برسـاند. ملک واقـع در کرمان خیابان مطهـری غربی بعد از 
کوچه شـماره 11 مجتمع تجاری مسـکونی اباصالح المهدی نرسـیده به مدرسـه راهنمایی 
شـاهد کدپسـتی 7617۸63364 شامل یک واحد تجاری به مساحت ۸۸/26  مترمربع 
واقع در زیرزمین یک از مجتمع تجاری مسـکونی با قدرالسـهم از عرصه و مشـترکات و 
مشـاعات طبـق قانـون تملک آپارتمان هـا و آئین نامه اجرایی آن می باشـد که از سـوی 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری  ارزش ششـدانگ پاک مذکور به میزان 4/450/000/000 
ریـال ارزیابـی شـده اسـت جلسـه مزایـده در روز یکشـنبه مـورخ 1397/06/25 راس 
سـاعت 10 صبـح در محـل اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمـان با حضـور نماینده 
محترم دادسـتان برگزار می گردد متقاضیان شـرکت در مزایده بایسـتی 10 درصد قیمت 
پیشـنهادی خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانـک ملی واریز و قبـض آن را به 
همـراه پیشـنهاد کتبـی ددر پاکت درب بسـته تا سـاعت مقـرر در روز مزایده بـه این اجرا 
تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت بـه پیشـنهاداتی کـه بعد سـاعت اعام شـده واصـل گردد 
ترتیب اثر داده نخواهد شـد برنده مزایده کسـی اسـت که قیمت باالتری پیشـنهاد داده 
باشـد و نامبـرده بایـد مابقـی وجه مزایـده را حداکثر ظرف 1 مـاه پس از برگـزاری مزایده 
بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری واریـز نماید در غیـر این صـورت 10 درصد سـپرده وی به 
نفـع دولـت ضبـط و مـال مـورد مزایـده به نفـر دوم واگـذار خواهد شـد. متقاضیـان می 
تواننـد جهـت کسـب اطاعات بیشـتر یا بازدیـد از ملک تـا 5 روز قبل از انجـام مزایده به 
اجـرای احـکام شـعبه اول حقوقی دادگسـتری کرمان مراجعه نمایند در ضمـن دایره اجرا 
هیـچ گونـه مسـئولیتی در قبال معامله معارض و یا سـند رسـمی نخواهد داشـت. برنده 

مزایـده مـی تواند نسـبت بـه اعیانی از طریق ثبت اسـناد اقـدام نمایـد.1212 م / الف
دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
ابوالفضل خـ دایاری  
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رونوشت آگهی حصروراثت
بتاریــخ 97/6/13 خانــم ملیحــه 
نوائیــان نومندانــی فرزنــد عــادل 
ایــن  از   - شناســنامه  بشــماره 
ــت نمــوده و  شــورا درخواســت گواهــی حصروراث
چنیــن توضیــح داده کــه مرحــوم وحیــد نظیــری 
وینــد در تاریــخ 97/6/7 دراقامتــگاه دائمــی 
ــه آن مرحــوم  ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ خــود ب
منحصــر اســت:1-نورالدین نظیــری وینــد فرزنــد 
متولــد   146656451 ملــی  شــماره  بــه  بشــر 
1318/2/2 صــادره از اردبیــل – پــدر متوفــی 
2- ملیحــه نوائیــان نومندانــی فرزنــد عــادل بــه 
شــماره ملــی 2620217938 متولــد 71/8/30 
صــادره از تالــش – همســر متوفــی 3- ســارینا 
ــی  ــماره مل ــه ش ــد ب ــد وحی ــد فرزن ــری وین نظی
2610339496 متولــد 90/4/28 صــادره از تالــش 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی این ــد متوف – فرزن
ــور یــک نوبــت آگهــی  مقدماتــی درخواســت مزب
ــا  ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــا اگ ــردد ت مــی گ
وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از 
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف مــدت یــک 
ــی  ــم دارد و اال گواه ــورا تقدی ــن ش ــه ای ــاه ب م
ــت  ــر وصی ــت ه ــد.بدیهی اس ــد ش ــادر خواه ص
ــن  ــد از ای ــه بع ــمی ک ــا رس ــری ی ــه  ای س نام
موعــد مقــرر ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط 

ــود. ــد ب ــر خواه و بالاث
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرلیسار6702

                   آگهی اخطار
بدینوســیله بــه خوانــده محمــد اف مایــس فرزنــد کتــاب الــه 
ــا  ــی ب ــردد خواهــان ســالمت قربان ــول المــکان اخطــار مــی گ مجه
وکالــت فــرداد حیدرنیــا دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه طلــب بــه 
مبلــغ 65/100 دالر بــه طرفیــت شــما در شــعبه اول دادگاه عمومــی بخــش حویــق 
تقدیــم نمــوده اســت لــذا پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه شــماره 
کالســه 970390 و انجــام تشــریفات قانونــی مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن 
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی بــا انتشــار ایــن آگهــی 
در یکــی نوبــت و در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار دعــوت مــی نمایــد در تاریــخ 
97/7/29 ســاعت 10 صبــح روز یــک شــنبه جهــت رســیدگی و اســتماع شــهادت 

شــهود در ایــن دادگاه حاضــر گــردد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حویق     6698

ــت و  ــی و دادخواس ــت دادرس ــالغ وق ــی اب آگه
ــم ضمائ

ــی  ــدی کیماس ــده مه ــت خوان ــه طرفی ــلیمی ب ــد س ــان: امی خواه
دادخواســتی مبنــی بــر تنظیــم ســند رســمی یــک خــط همــراه اول بــه شــماره 
09125353676 تحــت کالســه ح97/1-313 تقدیــم شــعبه یکــم حقوقــی 
شــورای حــل اختــالف چهاردانگــه بــه نشــانی آیــت الــه ســعیدی، روبــروی ایــران 
خــودرو دیــزل، خیابــان ســدید ، خیابــان صاحــب الزمــان نمــوده اســت کــه وقــت 
رســیدگی بــه تاریــخ 97/7/16 ســاعت 15 تعییــن گردیــده اســت لــذا بــه تجویــز 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب از طریــق نشــر آگهــی بــه خوانــده 
ابــالغ مــی گــردد تــا خوانــده بــا مراجعــه بــه دفتــر یکــم حقوقــی شــورای حــل 
اختــالف چهاردانگــه ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را دریافــت و نســبت بــه حضــور در جلســه رســیدگی و دفــاع از خــود 

اقــدام نمایند.م/الــف: 1298
6716 رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه    

     آگهی حصر وراثت
ــدر  ــام پ ــور  ن ــادر پ ــد  شــهرت ن ــای محم آق
ــادره از  ــنامه 157 ص ــن  بشناس ــد حس محم
دزفــول  درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثت 
تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  حمیــده  
ــول در  ــادره دزف ــنامه 38092 ص ــور بشناس ــهرت نادرپ ش
تاریــخ 97/04/28 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت 
ــور  ــادر پ ــد ن ــی محم ــد از : 1- متقاض ــه اش عبارتن ورث
فرزنــد محمــد حســن بــه ش ش 157 صــادره از دزفــول 
ــه ش ش  ــن ب ــد حس ــد محم ــور فرزن ــادر پ ــی ن 2- عل
941 صــادره از اهــواز )بــرادران متوفیــه(3- حبیبــه نــادر 
ــادره از  ــه ش ش 344 ص ــد حســن ب ــد محم ــور فرزن پ
دزفــول 4- گوهــر نــادر پــور فرزنــد محمــد حســن بــه ش 
ش 8141 صــادره از دزفــول )خواهــران متوفیــه( و ال غیــر 
شــرح دادخواســت تقدیمــی بــه شــماره 970406 حقوقــی 
ــب  ــی مرات ــا انجــام تشــریفات قانون ــی باشــد.اینک ب م
ــس  ــا هرک ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
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 
ــه  ــراز شــود از درج ــخ اب ــن تاری ــد از ای ــه بع و رســمی ک

اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز   6717

مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تــاالب هــای ایــران 
ــاش هــای انجــام  ــا ت ــه ب گفــت: دریاچــه ارومی
گرفتــه طــی چنــد ســال گذشــته از حالــت افــول 
خــارج شــده و بــه حالــت تثبیــت رســیده اســت 

. ابوالفضــل آبشــت افــزود: بعــد از گذشــت چهــار 
ــن  ــران و ژاپ ــترک ای ــرح مش ــرای ط ــال از اج س
ــن  ــمند، ای ــی ارزش ــه آب ــن پهن ــای ای ــرای احی ب
دریاچــه بــه حالــت تثبیــت پایــدار رســیده اســت. 

ــرای  ــم اج ــاز پنج ــال وارد ف ــرد: امس ــان ک وی بی
ــه  ــم ک ــده ای ــه ش ــه ارومی ــای دریاچ ــرح احی ط
بررســی هــا نشــان مــی دهــد بــا جــذب مشــارکت 
جوامــع محلــی بــرای اســتقرار کشــاورزی پایــدار 
و حفاظــت از تنــوع زیســتی تــا حــد زیــادی بــه 
اهــداف آن دســت پیــدا کــرده ایــم. آبشــت اضافــه 
کــرد: بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه وضعیــت 
ــدت  ــا م ــه ب ــال در مقایس ــه امس ــه ارومی دریاچ
مشــابه ســال گذشــته تغییری پیــدا نکرده اســت.

دریاچه ارومیه به حالت 
تثبیت رسیده است

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اردبیل گفت:
 تاکنــون یــک هزار و 500 میلیارد ریال در پروژه های مرزی 
بخش آب اســتان اردبیل هزینه شده است

آبشــت بــا اشــاره بــه اینکــه در قالــب اجــرای 
ایــن طــرح مشــترک بیــن ایــران و ژاپــن بــا 
عنــوان اســتقرار کشــاورزی پایــدار، 35 تــا 40 
درصــد در مصــرف آب در ایــن حوضــه آبریــز 
ــه داد: در  ــت، ادام ــده اس ــی ش ــه جوی صرف
اجــرای ایــن طــرح کشــور ژاپــن ســاالنه یــک 
ــتاد  ــن س ــار ای ــار در اختی ــون دالر اعتب میلی

قــرار مــی دهــد.
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پیام زیست

ایران سه هزار روز در خشکسالی شدید
کاهش بارش، افزایش دما و تبخیر باعث شده

از سال 90 به بعد خشکسالی در ایران شدت بیشتری یابد

ایران بیش از هفت سال است با خشکسالی درگیر شده است

اســت کــه  ســال  هفــت  از  بیــش 
ــدید  ــالی ش ــر خشکس ــورمان درگی کش
ــش  ــا کاه ــدت آماره ــن م ــده. در ای ش
ــر  ــش تبخی ــا، افزای محســوس بارش ه
و بــاال رفتــن دمــای کشــور را نشــان 

می دهنــد.
و  ملــی خشکســالی  مرکــز  رییــس 
مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی 
در  بلندمــدت  خشکســالی  وجــود  از 
ــر داده  ــران خب ــاحت ای ــد مس 9۸ درص
انباشــته  خشکســالی های  گفتــه  و 
وضعیــت  نشــان دهنده  بلندمــدت  و 

خطرنــاک آبــی اســت. 
گذشــته  روز  اظهــارات  ایــن  اگرچــه 
تازگــی  چنــدان  امــا  شــده  بیــان 
کــه  سال هاســت  کشــورمان  نــدارد. 

ــرم  ــه ن ــت و پنج ــالی دس ــا خشکس ب
ــود  ــه می ش ــا گفت ــی بعض ــد. حت می کن
کــه ایــران در ســه هــزار ســال گذشــته 
خشکســالی  بــا  ســال ها  اغلــب  در 
روبــرو بــوده. امــا گزارش هــا نشــان 
می دهــد دســت کم در 10 ســال گذشــته 
خشکســالی در ایــران بیــش از هــر زمان 
ــال  ــل در 32 س ــت. حداق ــری اس دیگ

ــت. ــوده اس ــن ب ــه اینچنی ــته ک گذش

خشکسالی طوالنی مدت
تغییــرات  رونــد  جــدول  طبــق 
  SPEI خشکســالی بر اســاس شــاخص
ــه اســفند 1365  هفــت ســال منتهــی ب
کشــورمان دچــار خشکســالی متوســط 
ــا 70 وضعیــت  ــا از ســال 66 ت ــوده ام ب
کشــور نرمــال شــده اســت. ســال 71 تــا 
ســال 7۸ رطوبــت کشــور متوســط بــوده 
ــاره کشــور بــه  . ســالهای79 تــا ۸3 دوب
حالــت نرمــال برگشــته و بعــد از آن در 
ســال ۸4 بــه مــدت یکســال کشــورمان 

ــط شــده  و  دچــار خشکســالی متوس
ــال  ــت نرم ــال وضعی ــاره 5 س ــد دوب بع
ــن  ــت و ای ــوده اس ــم ب ــور حاک ــر کش ب
ــه  ــال ۸9 ادام ــا س ــال ت ــت نرم موقعی

داشــته اســت. 
دوران خشکســالی  90 شــروع  ســال 
شــدید در کشــورمان اســت. از ســال 90 
تــا 93 کشــور دچــار خشکســالی بســیار 
شــدید شــده و ایــن وضعیــت در ســال 
94  و 95 تعدیــل شــده و شــاخص 
ــه اســت.  ــالی متوســط را گرفت خشکس
ــه  ــاره ب ــن وضعیــت در ســال 96 دوب ای
ــیده و  ــدید رس ــیار ش ــالی بس خشکس
نشــان می دهــد تــا آخــر ســال گذشــته، 
ــا  ــه ب ــت ک ــال اس ــت س ــش از هف بی

ــتیم. ــر هس ــالی درگی خشکس

طبقات مختلف 
SPEI شاخص های

ــا  ــه ب ــده ای اســت ک خشکســالی پدی
کمبــود بــارش یــا در برخــی مــوارد 

ــه  ــک منطق ــرق در ی ــر و تع ــا تبخی ب
ــت. ــط اس مرتب

 بــرای محاســبه خشکســالی، شــاخص 
SPEI،  بــارش، دمــا، تبخیــر و تعــرق 

ــد. ــبه می کن را محاس
  SPEI بــه ایــن دلیــل از شــاخص
اســتفاده  خشکســالی  محاســبه  در 
می شــود چراکــه در بســیاری از مــوارد 
۸0 درصــد از بارش هــا، بــه دلیــل بــاال 
دســترس  از  تبخیــر  و  دمــا  بــودن 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــارج می ش خ
دمــا نقــش بســیار مهمــی در تشــدید 

دارد. خشکســالی 
در شــاخص SPEI ، عــدد بیشــتر از 
ــدید، 1/5  ــیار ش ــت بس ــی رطوب 2 یعن
ــا 1/49  ــدید، 1 ت ــت ش ــا 1/99 رطوب ت
 0/99 0/99-تــا  متوســط،  رطوبــت 
خشکســالی   -1/49 تــا   -1 نرمــال، 
متوســط، 1/5- تــا 1/99- خشکســالی 
شــدید، کمتــر از 2-خشکســالی بســیار 

ــت. ــدید اس ش

 چرایی تداوم 
خشکسالی شدید

بــر  انســان ها  تاثیــر  از  جــدای 
طبیعیــت و مدیریــت نادرســت منابــع 
آبــی کشــورمان کــه تاثیــر زیــادی 

در گســترش خشکســالی در کشــور 
داشــته، افزایــش دمــا در ایــران یکــی 
از متهمــان ردیــف اول شــدت گرفتــن 
طبــق گــزارش  اســت.  خشکســالی 
کشــور،  خشکســالی  ملــی  مرکــز 
 1365 ســال  از  کشــورمان  دمــای 
ــش  ــه افزای ــدود دو درج ــا 1396 ح ت
ــه 1۸  ــه ب ــت و از 16 درج ــته اس داش
ــی  ــن در حال درجــه رســیده اســت. ای
ــه  ــته ب ــال گذش ــه در 50 س ــت ک اس
ــه 0.39 درجــه  ــر ده ــور متوســط ه ط
ســانتی گــراد بــه دمــای کشــور اضافــه 

ــده. ش
ــز،  ــن مرک ــزارش ای ــق گ ــن طب همچنی
میانگیــن تبخیــر از حــدود ســی ســال 
در  متــر  میلــی   1450 از  و  گذشــته 
ــه  1650 میلــی متــر در ســال  ســال ب
96 رســیده اســت. طــی 32 ســال 
گذشــته تبخیــر حــدود 200 میلــی متــر 

ــرده.  ــدا ک ــش پی ــال افزای در س
از ســویی کاهــش بارش هــا دیگــر 
ــالی  ــدت خشکس ــش ش ــل افزای عام
ــی در  ــارش تجمع ــن ب اســت. میانگی
بلنــد مــدت از 232 میلــی متــر در 
ــال  ــر در س ــی مت ــه 149 میل ــال ب س

ــت. ــیده اس 96 رس

ان
یز

 م
س:

عک

و  بنــادر  مدیــرکل 
گیــان  دریانــوردی 
کــرد:  تاکیــد 
بســیاری از مشــکات 
اقتصــادی و اشــتغال کشــور بــا اســتفاده از 
ظرفیت هــای صنعــت دریایــی برطــرف می شــود.

 حســین چراغــی در مراســم بزرگداشــت روز 
ــادر  ــات اداره کل بن ــالن اجتماع ــوردی در س دریان
و دریانــوردی گیــان در بندرانزلــی اظهــار کــرد: 
ــه  ــا پای ــاد دری ــه اقتص ــور محرک ــوردان موت دریان
ــه اینکــه امســال  ــا اشــاره ب کشــور هســتند.وی ب
دبیــرکل ســازمان جهانــی دریانــوردی بــه منظــور 
شــرکت در مراســم روز جهانــی دریانــوردی در 
ایــران حضــور دارد افــزود: ایــن امــر بیانگــر ایــن 

ــران در ســطح  ــوردی ای ــت دریان ــه صنع اســت ک
بین المللــی حضــور شایســته و مفیــد داشــته 
اســت. چراغــی بــا بیــان اینکــه ایــن امــر می توانــد 
فرصت هــای مناســبی را بــرای صنعــت دریانــوردی 
ــت: حضــور  ــد گف ــته باش ــال داش ــه دنب کشــور ب
آقــای کیتــا لیــم موجــب آشــنایی بیشــتر دبیرکل 
ــا و  ــا توانمندی ه ــوردی ب ــی دریان ــازمان جهان س
ظرفیت هــای دریایــی ایــران  می شــود.وی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه ایــن امــر موجــب می شــود تــا 
ــی  ــوزه بین الملل ــری در ح ــل موث ــاط و تعام ارتب
بــرای توســعه صنعــت دریانــوردی حاصــل شــود 
گفــت: صنعــت دریانــوردی ایــران همواره توانســته 
ــیون  ــن کنوانس ــی و تدوی ــای کارشناس در حوزه ه
ــد. ــی باش ــی دریای ــع بین الملل ــددکار جام ــا م ه

مشکالت اقتصادی با استفاده از ظرفیت 
صنعت دریایی برطرف می شود
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آمار بحران منابع آب 
در استان کرمان

پنــج اســتان شــامل اســتان های سیســتان 
و بلوچســتان، هرمــزگان، کرمــان، فــارس و 
بوشــهر در ســال آبــی جــاری بیــش از 50 درصــد 
کاهــش بارندگــی  داشــته و در پایــان شــهریور بــا 
کســری آب محسوســی وارد ســال آبــی جدیــد 

می شــوند.
، در حالــی بــه روزهــای پایانــی ســال آبــی 
ــابقه  ــت بی س ــه اف ــده ایم ک ــک ش ــاری نزدی ج
بارندگی هــای امســال کشــور در طــی نیــم 
ــی  ــا برخ ــت ت ــده اس ــب ش ــر موج ــرن اخی ق
بــا کاهــش  جنوبــی کشــور  اســتان های  از 
بی ســابقه نــزوالت جــوی مواجــه شــوند و 
ــژه ای  ــی وی ــش آب ــا تن ــال را ب ــتان امس تابس
 ســپری کننــد. براســاس ارزیابــی صــورت گرفتــه 
پنــج اســتان سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان، 
کرمــان، فــارس و بوشــهر در ســال آبــی جــاری 
بیــش از 50 درصــد کاهــش بارندگــی داشــته اند 
و بــه طبــع آن رواناب هــا و ذخایــر ســدهای ایــن 
ــه رو  ــابقه ای روب ــت بی س ــا اف ــز ب ــتان ها نی اس
کرمــان  اســتان  بارش هــای  شــده اند.حجم 
ــه 53  ــون ب ــی 96-97 تاکن ــال آب ــدای س از ابت
میلیمتــر رســیده اســت کــه در مقایســه بــا 172 
میلیمتــر بارندگــی ســال گذشــته، نــزوالت جوی 
ــه  ــن اســتان کاهــش 69 درصــدی نســبت ب ای
ــدت  ــا م ــه ب ــته و در مقایس ــش داش ــال پی س
ــدی را  ــت 59 درص ــم اف ــدت ه ــط درازم متوس
ایــن  بارندگی هــای  افــت  می دهــد.  نشــان 
منطقــه موجــب شــده تــا روان آب هــای اســتان 
ــا افــت بســیار محسوســی روبــه رو شــده  نیــز ب
و بــه تبــع آن ســدهای اســتان نیــز بــا کاهــش 
بی ســابقه ورودی آب بــه مخــزن مواجــه شــوند. 
ــت  ــه وضعی ــوط ب ــار مرب ــن آم ــی آخری بررس
ــت،  ــان )جیرف ــتان کرم ــه اس ــدهای چهارگان س
ــت 91  ــت از اف ــه( حکای ــت و تنگوئی ــاء، باف نس
درصــدی آب ورودی بــه مخــازن ســدهای ایــن 
ــا در  ــابقه بارندگی ه ــش بی س ــتان دارد. کاه اس
ســال گذشــته موجــب شــده تــا کل حجــم آب 
ــال  ــدای س ــان از ابت ــدهای کرم ــه س ورودی ب
آبــی تاکنــون بــه 129 میلیــون مترمکعــب 
برســد. عــددی کــه ســال گذشــته در همیــن بــازه 
ــی در حــدود یــک میلیــارد و 412 میلیــون  زمان
مترمکعــب بــوده اســت. بــر ایــن اســاس 
ورودی آب بــه ســدهای کرمــان افــت یــک 
ــه  ــی را تجرب ــون مترمکعب ــارد و 2۸3 میلی میلی
می کنــد. در حــال حاضــر حجــم ذخیــره آب در 
ســدهای چهارگانــه اســتان کرمــان 317 میلیــون 
ــه  ــی کاهــش بارش هــا و ب ــوده ول مترمکعــب ب
موجــب آن افــت ورود روان آب هــا باعــث شــده 
تــا مخــازن اســتان بــا ذخیــره آب 473 میلیــون 
مترمکعبی ســال گذشــته فاصله داشــته باشــند.

بیــش از هفــت ســال اســت کــه کشــورمان درگیــر 
خشکســالی شــدید شــده. در ایــن مــدت آمارهــا کاهــش 
محســوس بارش هــا، افزایــش تبخیــر و بــاال رفتــن 

دمــای کشــور را نشــان می دهنــد.
رییــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران 
ــدت  ــالی بلندم ــود خشکس ــی از وج ــازمان هواشناس س
گفتــه  و  داده  خبــر  ایــران  مســاحت  درصــد   98 در 
نشــان دهنده  بلندمــدت  و  انباشــته  خشکســالی های 

وضعیــت خطرنــاک آبــی اســت. 
اگرچــه ایــن اظهــارات روز گذشــته بیــان شــده امــا 
ــا  ــه ب ــت ک ــورمان سال هاس ــدارد. کش ــی ن ــدان تازگ چن
ــا  دســت کم  ــد ی ــرم می کن خشکســالی دســت و پنجــه ن
ــر  ــش از ه ــران بی ــالی در ای ــته خشکس ــال گذش در 10 س

ــت ــری اس ــان دیگ زم

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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پــروژه احیــاء کاشــی کاری  های ضلــع 
شــمالی کاخ اختصاصــی در مجموعــه 
فرهنگــی تاریخــی نیــاوران کــه از مــرداد 
ســال 95 آغــاز شــده بــود، پــس از اجــرا 

ــان رســید. ــه پای ــاز ب در ســه ف
ــر  ــان مدی ــوف حن ــه رئ ــت ال ــید رحم س

ایــن مجموعــه بــا اعــام ایــن خبــر گفت: 
ــمالی  ــع ش ــی کاری های ضل ــاء کاش احی
پــس  کــه  نیــاوران  اختصاصــی  کاخ 
از ارائــه پیشــنهادات دفتــر فنــی ایــن 
مجموعــه و تصویــب در شــورای راهبــردی 
بــا نظــارت دفتــر فنــی از مــرداد ماه ســال 

ــناخت  ــس از ش ــود پ ــده ب ــاز ش 95 آغ
آســیب  و  موجــود  وضــع  بررســی  و 
ــرا شــد  ــایش، اج ــل فرس شناســی عوام
ــی  ــات حفاظت ــال عملی ــس از دو س و پ
ــاره  ــید.وی درب ــام رس ــه اتم ــی ب و مرمت
کاشــیکاری ها  ایــن  احیــاء  ضــرورت 
گفــت: حفاظــت و نگهــداری از اصــل اثــر 
ــراث  ــازمان می ــف س ــن وظای از مهمتری
ــع دســتی و گردشــگری  ــی، صنای فرهنگ
اســت، بنابرایــن در بــدو مدیریــت در 
ایــن مجموعــه احیــاء و مرمــت بناهــای 
ــی  ــه و محوطــه پیرامون تاریخــی مجموع

ــتور  ــیکاری ها در دس ــه کاش آن و از جمل
کار قــرار گرفــت تــا در ادامــه ایــن طــرح، 
ــت  ــت نخس ــه حال ــز ب ــیکاری ها نی کاش
پهلــوی  دوره  طراحــی  مطابــق  خــود 

ــردد. برگ
ــروژه  او در خصــوص چگونگــی اجــرای پ
نیــز گفــت: در ایــن طــرح پس از بررســی 
و آســیب شناســی، راهــکار عملیاتــی 
ارائــه و مصــوب شــد و در ادامــه تمامــی 
ــیکاری ها  ــنگ و کاش ــر، س ــات آج جزئی

ــرداری شــد. ــه  ب مســتندنگاری و چرب

ســردیس هخامنشــی باالخــره پــس از مــدت هــا  از 
ــس  ــده و پ ــه ش ــل گرفت ــورک تحوی ــتانی نیوی دادس
در  خــود  اصلــی  جــای  در  ایــران،  بــه  انتقــال  از 

می گیــرد. قــرار  تخت جمشــید 
ــی  ــی دادگاه عال ــم قاض ــا حک ــال ب ــرداد امس دوم م
آمریــکا بــرای تکــه ای از تخت جمشــید کــه بخشــی از 
کتیبــه ی ســرباز هخامنشــی« اســت، قــرار بازگردانــدن 
ــنگ نگاره ای  ــد. س ــادر ش ــدأ آن ص ــور مب ــه کش آن ب
ــش  ــد و ش ــده ش ــران دزی ــل از ای ــال قب ــه ۸0 س ک
ــه  ــادا ب ــرال کان ــر مونت ــوزه هن ــم از م ــش ه ــال پی س
ســرقت رفــت و در نهایــت از یــک حراجــی در آمریــکا 
جــان ســالم بــه در بــرد. تــا این کــه آخریــن شــانس 
ــه کشــورش  ــا ب ــه ســرباز هخامنشــی رو کــرد ت هــم ب

ــده شــود. برگردان
تــا این کــه 29 مــرداد ابراهیــم شــقاقی، مدیــر کل امور 
حقوقــی و امــاک ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری گفتــه بــود : »مکاتبات مــان 

ــه  ــورک ب ــدن ســرباز هخامنشــی از نیوی ــرای برگردان ب
تهــران در حــال انجــام اســت، امیدواریــم ایــن اتفــاق 

زودتــر رخ دهــد.«
ــر  ــی اصغ ــدود 40 روز، عل ــت ح ــد از گذش ــون بع اکن
مونســان، معــاون رییــس جمهــوری و رییس ســازمان 
ــا  ــگری ب ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
ــه  ــردیس هخامنشــی  ب ــدن س ــر بازگردادن ــام خب اع
جایــگاه اصلــی خــود در تخــت جمشــید اعــام کــرد: 
ــای  ــس از هماهنگی ه ــی پ ــردیس هخامنش ــن س ای
ــود  ــده می ش ــور بازگردان ــه کش ــت ب ــرع وق الزم در اس
ــی کاخ شــورا  ــوان جنوب ــی خــود در ای و در جــای اصل
ــن  ــه داد: ای ــرد، ادام ــرار می گی ــید ق ــت جمش در تخ
شــیء تاریخــی اکنــون در اختیــار جمهــوری اســامی 

ایــران اســت..
پیگیری هــای  و  اقدامــات  مونســان،  بــه گفتــه ی 
ــدن اشــیای  ــرای بازگردان ــراث فرهنگــی ب ســازمان می

ــود. ــد ب ــه دار خواه ــران ادام ــه ای ــور ب ــی کش تاریخ
»ایــن قطعــه تاریخــی مربــوط بــه باالتنــه، ســر ســرباز 
هخامنشــی و نیــزه اســت کــه در ســال 1936 از ایــوان 
ــت  ــود و در نهای ــده ب ــوده ش ــورا« رب ــی کاخ »ش جنوب

ــر تاریخــی  ــن اث ــه ای ــود ک ــرار ب ــز ســال 2017 ق پایی
در نمایشــگاهی در نیویــورک بــه نمایــش گذاشــته 
شــود. عرضــه  حراجــی  در  آن  از   پــس  و  شــود 

ــاع  ــس از اط ــه پ ــی بافاصل ــراث فرهنگ ســازمان می
از ایــن موضــوع اقدامــات حقوقــی خــود را آغــاز 
کــرد و خوشــبختانه بــا هماهنگــی مرکــز خدمــات 
حقوقــی ریاســت جمهــوری، مرکــز الهــه، وزارت امــور 
خارجــه و ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــن شــیء تاریخــی  ــه ای ــد ک ــت ش و گردشــگری، ثاب
متعلــق بــه ایــران اســت و دادســتانی نیویــورک حکــم 

ــرد.« ــادر ک ــورمان را ص ــه کش ــترداد آن ب اس

پایان احیای کاشی کاری های 

کاخ نیاوران

آغاز عملیات اجرایی طرح 

سامان دهی گنبد قابوس

ــی در خصــوص اجــرای  ــرح ابهامات ــی ط ــوس در پ ــد قاب ــگاه گنب ــر پای مدی
طــرح ســاماندهی گنبــد قابــوس در فضــای مجــازی توضیحاتــی را در 
ــی در خصــوص اجــرای طــرح  ــه کرد.عبدالمجیــد نورتقان ایــن خصــوص ارائ
ســامان دهی ایــن بنــای تاریخــی در اســتان گلســتان گفــت: »اجــرای طــرح 
ســامان دهی گنبــد قابــوس در ســال هــای 94 و 95 تهیــه شــد کــه بعــد از 
تصویــب در شــورای راهبــردی، در شــورای تخصصــی میــراث فرهنگــی کشــور 

بــه تصویــب نرســید و بنــا بــه دالیلــی بــا اجــرای آن مخالفــت شــد.«
او افــزود: »شــورای تخصصــی میــراث فرهنگــی ایراداتــی را بــه ایــن طــرح 
وارد دانســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه ایــراد بــرای ایجــاد آمفــی تئاتــر 
در ایــن طــرح بــا توجــه بــه عمــق کــم دسترســی بــه آب هــای زیــر ســطحی 
ــد چگونگــی ایجــاد فضــای  ــی مانن ــه موضوعات ــن ک ــرد، ضمــن ای اشــاره ک
ــود و  ــود کــه بــه طــرح وارد ب ســبز و پوشــش گیاهــی از دیگــر اشــکاالتی ب
در کنــار ایــن، نظــر شــورای تخصصــی میــراث فرهنگــی کشــور ایــن بــود کــه 
ایــن طــرح بایــد رویکــرد اجتماعــی داشــته باشــد.«نورتقانی افــزود: »ایــن 
مــوارد باعــث شــد تــا اجــرای طــرح ســامان دهی گنبــد قابــوس بــه تصویــب 
شــورای تخصصــی میــراث فرهنگــی نرســد و طرحــی جدیــد ارائــه شــود کــه 
ــه تصویــب شــورای تخصصــی رســید و عملیــات اجرایــی آن  ایــن طــرح ب
آغــاز شــده اســت.«او تصریــح کــرد: »بخــش آزادسازی شــده محوطــه گنبــد 
قابــوس در حریــم درجــه یــک وجــود داشــت کــه قــرار بــود ایــن طــرح در 
ایــن بخــش اجــرا شــود چــرا کــه یــک زمیــن خالــی بــود امــا هیــچ کاری 
در آن انجــام نشــد و طرحــی کــه قبــا تهیــه شــده بــود بــا مخالفــت شــورای 

تخصصــی میــراث فرهنگــی اجــرا نشــد.«

سرباز هخامنشی در اختیار ایران قرار گرفت
رییس سازمان میراث فرهنگی:به محض ورود به ایران این 

سردیس به جایگاه اصلی خود برمی گردد

ــه  ــی بالفاصل ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــر  ــن اث ــراج ای ــالع از ح ــس از اط پ
ــای  ــی ه ــی از حراج ــور در یک ــی کش تاریخ
ــاز  ــی خــود را آغ ــات حقوق ــورک اقدام نیوی
ــز  ــی مرک ــا هماهنگ ــبختانه ب ــرد و خوش ک
جمهــوری،  ریاســت  حقوقــی  خدمــات 
مرکــز الهــه، وزارت امــور خارجــه و ســازمان 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
ــیء  ــن ش ــه ای ــد ک ــت ش ــگری، ثاب گردش
و  اســت  ایــران  بــه  متعلــق  تاریخــی 
دادســتانی نیویــورک حکــم اســترداد آن 

ــرد.« ــادر ک ــورمان را ص ــه کش ب

کشف سفالهای اشکانیان البه الی فرش ها
فرماندار ماکو گفت: محموله اشیای تاریخی با تاش ماموران گمرک بازرگان از 

داخل بار یک کامیون صادراتی کشف و ضبط شد.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

 شماره 33/ب/6-97مآگهی مناقصـه
نوبت اول

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد: اجــرای پــروژه زیــر را از محل 
اعتبــارات داخلــی و از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای همــراه بــا 
ارزیابــی و بــر اســاس فهرســت فاضــالب ســال 97 بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار 
ــام کار  ــت انج ــی صالحی ــه دارای گواه ــکاری ک ــرکتهای پیمان ــه ش ــذا از کلی ــد. ل نمای
ــوت  ــی باشــند دع ــی اداره کار را دارا م ــت ایمن ــد و گواهــی صالحی در رشــته راه و بان
ــان وقــت اداری 97/6/19  جهــت  ــا پای ــور ت ــه مجوزهــای مزب مــی شــود ضمــن ارائ
دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت واقــع در کرمــان بلــوار 22 
بهمــن مراجعــه نماینــد. آگهــی ایــن مــاده در ســایت شــرکت مهندســی آب وفاضــالب 

ــد. ــود می باش ــه آدرس www.abfakerman.com  موج ب

 مبلغ ضمانت شرکتمبلغ برآوردشرح کارردیف
در فرآیند اجرای کار

1
 عملیات اجرای آسفالت انشعابات فاضاب

پراکنده سطح شهر کرمان
9/703/043/2004۸5/160/000

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای حاوی مدارک ارزیابی پیمانکاران ، نشین شرکت در مناقصه و پیشنهاد 

قیمت به دبیرخانه شرکت: ساعت 12 مورخ 97/07/03

تاریخ افتتاح پاکت های د ساعت 9 مورخ 97/04/04

باز گشایی پاکتهای الف ب وج بعد از ارزیابی در صورت رسیدن به حد نصاب امتیاز صورت می گیرد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

اداره کل منابــع طبیعــی وآبخیــزداری اســتان ایــام در اجــرای صــدر مــاده 2 قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخایــر جنگلــی 
کشــور 71/7/12 و تبصــره یــک مــاده 3 آییــن نامــه اجرایــی مصوبــه 71/12/16 هیئــت وزیــران و براســاس تفویــض اختیــار 704/100/90 

تاریــخ 72/4/27 ســازمان جنــگل هــا و مراتــع و آبخیــزداری کشــور محــدوده رقبــات حــوزه اســتحفاظی خــود را بشــرح زیــر: 

بــه اســتثنای مســتثنیات قانونــی تبصــره 3 ) هــر پــاک و فروعــات متعلقــه منــدرج در آگهــی( موضــوع مــاده 2 قانــون ملــی شــدن جنــگل هــا و مراتــع کشــور 
کــه بوســیله جنگلــداری و کارشناســان ذیصــاح ایــن اداره کل بازدیــد و مشــخصات هــر رقبــه در متــن ایــن آگهــی قیــد و ســوابق مربــوط در ادارات منابــع طبیعــی 
شهرســتان هــای ذیربــط و اداره کل موجــود اســت جــزء منابــع ملــی شــده مــاده یــک قانــون ملــی شــدن جنــگل هــا تشــخیص و مراتــب بــه اطــاع عمــوم 
رســانیده مــی شــود تــا چنانچــه بــه تشــخیص منابــع ملــی شــده هــر رقبــه معتــرض مــی باشــند از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار حداکثــر 
بمــدت 6 مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــا مــدارک و مســتندات قانونــی بــه مراجــع ذیصــاح تعییــن شــده توســط قانونگــذار ارســال تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد. 
بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــوف اعتــراض در فرجــه قانونــی تعییــن شــده حســب اعــام اداره کل منابــع منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان نســبت بــه 

اخــذ ســند مالکیــت منابــع ملــی شــده مــورد تشــخیص اقــدام خواهــد شــد.

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

ف
ردی

حدودات اربعهمشخصات فنی
مساحت 
مستثنیات

مساحت 
منابع ملی

مساحت کل 
به هکتار پاک نام رقبه

فرعی
پاک 
اصلی

مغربجنوبمشرقشمالبخشقطعه

سنگ 1
ایام – 25سفید

مهران

محدود 
به حریم 
رودخانه 

گاوی

در دو قسمت 
اول به حریم 

رودخانه 
گاوی دوم به 
جوی چفت 
و خط فاصل 
مرقوم است

به حد 
پاک 
 24

اصلی 
بهین و 
بهروزان

محدود 
است به 
حریم 

رودخانه 
گاوی

433/3213215/4891648/8104

بهین و 2
11 246بهروزان

کرمانشاه

محدود 
به حریم 
رودخانه 

گاوی

به سربند وی 
چفت

به شاه 
نهر جوی 
چفت و 
کور دره

به حد 
خسروآباد 
پاک 18 

اصلی
1711/2963148/58511859/8814

ایام - 11132جوجار3
مرکزی

محدود 
به تپه 
کبود 
و دره 
آبکن

آبکن تا 
اتصال به 
رودخانه 

خشک

دره 
خشک 

آبکن

به رودخانه 
خشک 
و زمین 
جوجار و 
رودخانه 

آبکن

111/912712/9127

2145/6176375/69812521/6045جمع کل

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم - رضا احمدی
6712

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ایالم
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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. 

فوتبال مه آلود - فومن   /   میزان روزهای پررونق کارگاه دمام سازی در آستانه محرم  /  مهر

یزد ، خاطره خشت های مخدوش /  ایسنامسابقات سوپر ماراتن مونت بالن  /  باشگاه خبرنگاران جوان نفتی در سالهای دور
عکس نشنال جئوگرافیک یک افعی آبی رنگ کمیاب را نشان می دهد که 

کمین کرده و با نگاه خیره به مقابل می نگرد.

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از رییس 
جمهور نوشت: آروزی دشمنان برای تسلط بر ایران 

محقق نمی شود.

روزنامه مهدتمدن تیتر خود را به کارآفرین، 
صنعتگر و خیر پر اوازه ایران و آذربایجان که ظهر 

دیروز در یک حادثه چشم از جهان فروبست 
اختصاص داده است.

روزنامه افسانه در گزارشی به افزایش سه 
برابری قیمت میوه به واسطه هاو قیمت گذاران 

در بازار شیراز، سهم گرانی میوه به جیب کشاورزان 
نمی رود.

روزنامه خبر شمال  به نقل از رییس 
سازمان بسیج سازندگی مازندران نوشت: مشکل 

مسکن محرومان را کاما حل می کنیم.

روزنامه دریا به نقل از مدیر عامل شرکت 
مدیریت منابع آب ایران نوشت: وضعیت سدهای 

هرمزگان نگران کننده است.

روزنامه کاغذ وطن به نقل از رییس مجمع 
نمایندگان نوشت: کرمان با ظرفیت معدنی باال 

نباید فقیر داشته باشد.

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.

دهکده گردشگری نمک پتاس، در ابتدای مسیر گردشگری معدن پتاس شهر خور استان اصفهان    /   ایسنا فوتبال مه آلود - فومن   /   میزان

بازدید شرکت کنندگان اجالس )OANA( از کاخ گلستان  /  ایرنا »عرب حسن« در مرکز بخش »میان دو آب« در شهرستان شوشتر/ ایسنا یزد ، خاطره خشت های مخدوش /  ایسنا

خبرگـزاری سی ان ان در گزارشی به 
موضوعاتـی که باب وودوارد در کتاب جدید 

خود فاش کرده پرداخته اسـت.

روزنامه وال اسـتریت بـه موضوع بررسـی 
صاحیـت قاضی کاوانا برای عضویـت در دیوان عالی 

آمریکا در سـنا پرداخته اسـت.

خبرگزاری اسپوتنیک از قول رسانه ها 
نوشته: رژیم صهیونیستی می خواهد حمات 

موشکی در سوریه را تشدید کند.

روزنامه گاردین در تیتر سـرمقاله اش نوشـته: 
فقیـر  آنقـدر  بریتانیایـی  میلیـون کـودک  چهـار 
هسـتند که نمی توانند رژیم سـالم داشـته باشـند.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
احتمـال درگیـری در ادلـب سـوریه خبـر داده.

خبرگزاری یورونیوز گزارشـی از سوریه منتشر 
کـرده بـا این عنـوان: آیا درگیـری در ادلـب می تواند 

پایان جنگ 7 سـاله در سـوریه باشد؟

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1257| پنجشنبه 15 شهریور 1397

8
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

علی اکبرپور، پیشکسوت موسیقی گیالن تجلیل می شودپیام ایران
برنامه موسیقی شناسی گیان در ادامه سلسه برنامه »خنیاگران سرزمین مادری«با 
نوای موسیقی گیلکی و تجلیل از علی اکبرپور پیشکسوت موسیقی خطه گیان برگزار 
می شود.

اعضای شـورای شـهر در جلسـه ای علنـی دو گزینه 
نهایـی تصـدی پسـت شـهرداری کـرج را انتخـاب 
کردند. جلسـه علنی شـورای شـهر کرج روز گذشته  
به انتخاب شـهردار کرج اختصاص داشـت، در این 

جلسـه نام محمدحسـین نژادفاح هم  به لیسـت 
گزینه هـای تصدی شـهرداری کـرج افزوده شـد.در 
ادامه اعضای شـورای شـهر کـرج در برگه های اعام 
رأی خـود نـام دو را ذکـر کردنـد تـا دو گزینه نهایی 

تصـدی کرسـی شـهرداری کـرج مشـخص شـود.
سـیروس شـفقی و علـی ترکاشـوند،  معصومـی 
و حکیمـی پـور بـه ترتیـب بـا ۸، 5، 4 و 3  رأی 
به عنوان 4 گزینه منتخب تصدی کرسـی شـهرداری 
کـرج مطـرح شـدند.  در مرحلـه بعـدی رأی گیری 
پـس از اعـام یـک نفـر کاندیـد از سـوی هر عضو 
شـورای شـهر و درج آن بـر روی برگه هـای اعـام 
رأی، سـیروس شـفقی و هیربـد معصومـی بـه 

ترتیـب بـا ۸ و 4 رأی حائـز بیشـترین آرا شـدند.

دو گزینه نهایی شهرداری کرج 

انتخاب شدند

بازنشستگان سمنان در تقالی بازگشت به کار

ساالنه 500 تا یک هزار نفر به بازنشسته های استان سمنان اضافه می شود

مدیریـت صندوق بازنشسـتگی اسـتان سـمنان یـادآوری 
تحـت  بازنشسـتگان  دریافتـی  حقـوق  متوسـط  کـرد: 
پوشـش ایـن صنـدوق در اسـتان سـمنان دو میلیـون و 
200 هـزار تومـان اسـت.وی با بیـان اینکه قریـب 6 درصد 
بازنشسـتگان اسـتان حقوقی کمتـر از یک و نیـم  میلیون 
تومـان دارند افزود: حقـوق حدود 90 درصد بازنشسـتگان 
اسـتان بیـن یک و نیم تا سـه میلیون تومان اسـت ضمن 
اینکه سـه درصد بازنشسـتگان بین سه تا 6 میلیون تومان 
و یک درصـد آنهـا نیـز حقوقـی بیـش از 6 میلیـون تومان 
دارنـد.وی بـا بیـان اینکـه همسان سـازی حقـوق و بیمـه  
تکمیلـی دو دغدغه  اصلی مسـووالن صندوق بازنشسـتگی 
در سـطح کشـور اسـت گفت: متاسـفانه دسـتگاه ها بعد از 
بازنشسـته شـدن نیروهای خود هیچ خدمتی بـه آنها ارائه 
نمی دهنـد و از ایـن رو بیمه تکمیلی بازنشسـته ها به باری 

بـر دوش صندوق تبدیل شـده اسـت.

هیربـد معصومی، علی ترکاشـوند، علیرضا عسـگری، 
محمدتقی ایرانی، وجه هللا خدمتگزار، علی شـمخانی، 
علی اصغـر کمالـی زاده، علـی مقـدس زاده، علیرضـا 
جاویـد، محمدحسـین نژادفـالح، محمـد علیخانـی، 
مهـدی جمالـی نژاد، سـید حسـین سـید حسـینی، 
احمـد حکیمـی پـور، علی نـوذر پـور، امیر محسـنی، 
مسـعود نصرتی، سیروس شـفقی از جمله گزینه های 

مطـرح شـده برای پسـت شـهرداری کـر ج بودند.

مدیریت صندوق بازنشسـتگی اسـتان 
از  بسـیاری  اینکـه  بیـان  بـا  سـمنان 
بازنشسـتگان می خواهنـد کـه بـه بازار 
دلیـل  مهمتریـن  برگردنـد گفـت:  کار 
ایـن اشـتیاق بـه بازگشـت این اسـت 
را  آنهـا  زندگـی  حقوق هـا کفـاف  کـه 

نمی دهـد.
بـا  نشسـتی  در  نیکـدل  صـادق 
تـداوم  کـرد:  اظهـار  خبرنـگاران 
حقوق هـا کـه  پلکانـی  همسان سـازی 
می شـود  اجـرا  کـه  اسـت  سـال  دو 
مشـکل  ایـن  بـه  مـرور  می توانـد 

کنـد. مرتفـع  را  بازنشسـتگان 
حقـوق  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
بازنشسـتگان در دو سـال اخیر اضافه 
کـرد: بـا وجـود اینکه حقـوق کارمندان 
امسـال 6درصـد افزایـش یافته میزان 
بازنشسـتگان  حقـوق  و  دریافتـی 

20درصـد افزایـش داشـته اسـت.
همسان سـازی  مسـوول  مدیـر  ایـن 
را  آن  تـداوم  و  بازنشسـتگان  حقـوق 
ایـن  دغدغه هـای  مهمتریـن  از  یکـی 
صنـدوق عنـوان و اظهـار کـرد: اگـر در 
سـال آینـده نیـز مثـل دو سـال اخیـر 

تامیـن  طـرح  ایـن  اجـرای  منابـع 
صـورت  بـه  بازنشسـتگان  حقـوق  و 
پلکانـی و بـه تدریـج افزایـش یابـد، 
بخشـی از مشـکات ایـن قشـر مرتفع 
و اقبـال آنهـا بـه بازگشـت بـه کار نیـز 

می شـود. کمتـر 
وی بـا بیـان اینکـه براسـاس برنامـه 
بازنشسـتگان  حقـوق  میـزان  ششـم 
شـاغلین  حقـوق  ۸5درصـد  بـه  بایـد 
برسـد گفـت: اگر ایـن قانـون عملیاتی 
دیگـر  اسـت  بعیـد  شـود  اجـرا  و 
بازنشسـتگان بـا وجـود افزایش سـن 
تـاش کننـد. اشـتغال مجـدد  بـرای 

مدیریت صندوق بازنشسـتگی اسـتان 
سـمنان از وجـود 19 هـزار بازنشسـته 
تحـت  پوشـش ایـن صنـدوق خبر داد 
و بـا اشـاره بـه رشـد رونـد روبه رشـد 
اسـتان  در  بازنشسـته ها  جمعیـت 
در  صنـدوق  کـه   77 سـال  افـزود: 
اسـتان کار خود را شـروع کرده شـمار 
بازنشسـتگان اسـتان  پنج هـزار و 400 
نفـر و آمار شـاغلین 14 هـزار نفر بوده 
امـا امـروز شـمار بازنشسـتگان بـه 19 
هـزار نفـر و آمار شـاغلین مـا به حدود 

10 هـزار نفـر رسـیده اسـت.
بازنشسـته   5000 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
زن در اسـتان وجـود دارد اضافـه کرد: 
14 هـزار نفـر از بازنشسـتگان صنـدوق 
نیـز  را  سـمنان  اسـتان  بازنشسـتگی 
مـردان بازنشسـته تشـکیل می دهـد.

پیشـی گرفتن بازنشستگان
 از شاغلین

بازنشسـتگی  صنـدوق  مدیریـت 
گرفتـن  پیشـی  سـمنان  اسـتان 
نتیجـه  را  شـاغلین  از  بازنشسـتگان 
در  موعـد  از  قبـل  بازنشسـتگی های 
ایـن  زیـان  بـه  و  قبـل  دولت هـای 
کـرد:  تصریـح  و  دانسـت  صنـدوق 
اقدامات غیرکارشناسـی گذشـته سبب 
از  و  بهم خـورده  تعادل هـا  کـه  شـده 
همیـن رو یکـی از سـه چالـش بزرگی 
کـه کشـور بـا آن روبرو اسـت، مسـئله 
اسـت. بازنشسـتگی  صندوق هـای 

وی بـا بیـان اینکـه منابـع صندوق هـا 
بازنشسـته ها  شـمار  و  کاهـش 
از  خاطرنشـان کـرد:  یافتـه  افزایـش 
همیـن رو صندوق هـا نیازمنـد حمایت 

هسـتند. مسـووالن  و  دولـت  ویـژه 
بازنشسـتگی  صنـدوق  مدیریـت 
اگـر  داد:  ادامـه  سـمنان  اسـتان 
فرآینـد بازنشسـتگی ها روان عـادی و 
طبیعـی خـود را طـی کنـد سـاالنه 500 
بازنشسـته های  بـه  نفـر  یک هـزار  تـا 

شـد. خواهـد  اضافـه  اسـتان 

حداقل و حداکثر دریافتی 
سمنان  در  بازنشسته ها 

در  پرسشـی  بـه  پاسـخ  در  وی 
خصـوص حداقـل و حداکثـر دریافتی 
اسـتان گفـت:  ایـن  در  بازنشسـته ها 
در  بازنشسـته ها  دریافتـی  حداقـل 
هـزار   13۸ و  میلیـون  یـک  اسـتان 
کـه  آن  دریافتـی  حداکثـر  و  تومـان 
مربـوط بـه قضـات و اعضـای هیئـت 
علمـی دانشگاه هاسـت کـه 16 میلیون 

اسـت. تومـان 
شـمار  اینکـه  بیـان  بـا  نیکـدل 
نزدیـک  حقوقـی  کـه  بازنشسـتگانی 
بـه حداقل هـا یـا حداکثرهـا دریافـت 
تصریـح  اسـت  کـم  بسـیار  می کننـد 
بازنشسـتگان  درصـد   96 کـرد: 
میلیـون   3 از  سـمنان کمتـر  اسـتان 
می کننـد  دریافـت  حقـوق  تومـان 

بازنشسـتگی  صنـدوق  .مدیریـت 
متوسـط  کـرد:  یـادآوری  اسـتان 
حقـوق دریافتـی بازنشسـتگان تحـت 
اسـتان  در  صنـدوق  ایـن  پوشـش 
سـمنان دو میلیـون و 200 هزار تومان 
 6 قریـب  اینکـه  بیـان  بـا  اسـت.وی 
درصـد بازنشسـتگان اسـتان حقوقـی 
کمتـر از یـک و نیـم  میلیـون تومـان 
دارنـد افـزود: حقوق حـدود 90 درصد 
بازنشسـتگان اسـتان بیـن یـک و نیم 
تـا سـه میلیـون تومـان اسـت ضمـن 
اینکـه سـه درصـد بازنشسـتگان بیـن 
سـه تـا 6 میلیـون تومـان و یک درصد 
آنهـا نیـز حقوقـی بیـش از 6 میلیـون 

دارنـد. تومـان 
همسان سـازی  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
دو  تکمیلـی  بیمـه   و  حقـوق 
صنـدوق  مسـووالن  اصلـی  دغدغـه  
اسـت  در سـطح کشـور  بازنشسـتگی 
از  بعـد  دسـتگاه ها  متاسـفانه  گفـت: 
بازنشسـته شـدن نیروهای خود هیچ 
خدمتـی بـه آنهـا ارائـه نمی دهنـد و از 
بازنشسـته ها  تکمیلـی  بیمـه  رو  ایـن 
تبدیـل  دوش صنـدوق  بـر  بـاری  بـه 

اسـت. شـده 

اصفهان

آمارهای اعالمی نرخ بیکاری 
فصلی است

چنـدی پیـش آمـاری توسـط مرکـز آمـار ایـران 
اینکـه نـرخ بیـکاری در  منتشـر شـد مبنـی بـر 
اسـتان هرمـزگان در بهـار 1397 نسـبت به مدت 
مشـابه سـال 1396 رشـدی 2.3 درصدی داشته 
و از 9.2 بـه 11.5 درصـد رسـیده اسـت.با توجـه بـه اینکـه ایـن آمـار بـا 
تناقـض  در جلسـات متعـدد  اسـتان  توسـط مسـوولین  ارائه شـده  آمـار 
دارد در ایـن خصـوص بـا مدیـرکل کار، تعـاون و رفاه اجتماعـی هرمزگان 
را جویـا شـدیم.محمدعلی  تناقـض  ایـن  علـت  و  بـه گفت وگـو نشسـته 
سـلیمی اظهـار کـرد: آمارهایـی کـه به عنـوان نرخ بیـکاری اعام می شـود 
شـرایط  هرمـزگان  اسـتان  اینکـه  بیـان  بـا  اسـت.وی  فصلـی  به صـورت 
خاصـی نسـبت بـه سـایر اسـتان ها دارد، افـزود: بـا توجـه بـه شـرایط 
و هوایـی  در فصولـی کـه شـرایط آب  اسـتان  و هوایـی  و آب  اقلیمـی 
مناسـب تری داریـم نـرخ بیـکاری باالتـر مـی رود چراکه همیشـه سـرریز 

افـراد بیـکار از سـایر اسـتان ها را هـم داریـم.

قفل رکود ساخت و ساز با بسته 
تشویقی شهرداری باز می شود

سـیداحمد حسـینی نیا اظهارکـرد: بسـته تشـویقی 
شـهرداری  15 گانـه  مناطـق  در  سـاز  و  سـاخت 
اصفهـان براسـاس مصوبـه شـورای اسـامی شـهر 
سـازی  سـاختمان  رونـق  منظـور  بـه  اصفهـان 
همچنیـن مدیریـت سـاخت هایـی کـه در شـهر صـورت گرفتـه و بـه دلیـل 
مشـکات مالـی باتکلیـف و نیمـه تمـام باقـی مانده، اجرا شـده اسـت.وی 
ادامـه داد: ایـن بسـته تشـویقی در حوزه هـای تجـاری، اداری، صنعتـی و 
تراکم هـای مسـکونی کـه از جنـس ارزش افـزوده اسـت، تدویـن و مصـوب 
شـده و در مقایسـه با سـایر بسـته هایی که در سـنوات گذشـته اباغ شـده، 
متفـاوت اسـت.معاون شهرسـازی و معماری شـهردار اصفهان بـا بیان اینکه 
در بسـته جدیـد تشـویقی سـاخت و سـاز دریافت نقـدی مبلغ عـوارض تنها 
معـادل30 درصـد اسـت، گفـت: ایـن موضـوع، جاذبـه ای بـرای اسـتفاده از 
بسـته تشـویقی سـاخت و سـاز ایجاد کرده اسـت، البته در خصوص میزان و 
نـوع تخفیف هـا و پرداخـت نیز تغییراتی را در بسـته جدید شـاهد هسـتیم.

 نزدیـک بـه 10 ماه از 
ویرانگـر  لـرزه  زمیـن 
کرمانشـاه مـی گـذرد 
سـازها  و  سـاخت  و 
همچنـان بـا مشـارکت اهالـی و کمـک هـای 
دولتـی ادامـه دارد، امـا آنچـه ایـن روزهـا با 
وجـود همـه سـختی ها بـه مشـکل و دغدغه 
جـدی مردم آسـیب دیده تبدیل شـده گرانی 
مصالـح و مـواد سـاختمانی اسـت. مدیـرکل 
دفتر بازسـازی بنیاد مسـکن انقاب اسـامی 
گفـت: پـس از وقـوع زلزلـه آبـان پارسـال و 
آغـاز کار بازسـازی در مناطـق زلزلـه زده غرب 
هایـی کـه  مخالفـت  وجـود  بـا   ، کرمانشـاه 
مسـئوالن اسـتانی داشـتند ، بنیاد مسـکن با 
تدبیـر کنتـرل بـازار مصالح سـاختمانی اقدام 

بـه ذخیـره سـازی و انبـار کردن 20 هـزار تن 
آهـن آالت در مناطـق حادثه دیـده کرد.مجید 
ایـن  بـرای  سـازی  ذخیـره  افـزود:  جـودی 
بـود کـه در صـورت تـورم و نوسـانات قیمـت 
تامیـن  بـرای  زدگان  زلزلـه  بـازار،  تاطـم  و 
مصالـح سـاختمانی بـا مشـکل جـدی مواجه 
نشـوند.وی ادامـه داد: بـا بـاال رفتـن قیمـت 
آهـن آالت و نوسـانات اقتصـادی در بـازار ، 
مـردم بـا مشـکات عدیـده ای روبرو شـدند 
و از ایـن رو بنیـاد مسـکن ورود پیـدا کـرد و 
در مرحلـه نخسـت از طریـق حواله نسـبت به 
فـروش 36 هـزار تن آهن آالت بـا 50 درصد 
پاییـن تـر از قیمـت بـازار اقدام کـرد تا مردم 
بتواننـد از انبـار آهـن آالت ، اقـام مـورد نیاز 

خـود را تهیـه کننـد.

گرانی مصالح ساختمانی و گالیه های 
زلزله زدگان

کرمانشاهاصفهانهرمزگان

ارایه خدمات ترافیکی 
در منطقه 3 با بیش از 

9 میلیارد ریال اعتبار
حسـین کارگـر اظهارکـرد: منطقـه سـه یکـی از 
مناطـق مرکـزی و پر رفت و آمد شـهر محسـوب 
مـی شـود از ایـن رو برنامـه ریـزی بـرای کنترل 
ترافیـک و تردد آسـان شـهروندان در این منطقه 
از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت در این راسـتا 
امسـال 9 میلیـارد و 900 میلیـون ریـال بودجـه 
بـرای مباحث ترافیکـی این منطقه در نظر گرفته 
شـده اسـت.وی افزود: نصـب و راه انـدازی تابلو 
پیـام متغیـر خبـری »وی. ام. اس« در میـدان 
بـا  ولیعصر)عـج(  خیابـان  ابتـدای  احمدآبـاد 
هزینـه ای بالـغ بر یک میلیـارد و پانصد میلیون 
ریـال در سـال جاری انجـام شـد.وی از سـاخت، 
نصـب پایـه و دوربین هـای نظارتـی ثبت تخلف 
پـارک دوبـل یا مـورب حاشـیه ای خیابان صغیر 
اصفهانـی که منجر به ترافیک سـنگین می شـد، 
خبـر داد و افزود: عملیـات نصب این دوربین ۸0 
درصـد پیشـرفت داشـته و ایـن پروژه افـزون بر 
سـه میلیارد ریال هزینه در بر داشـته است.مدیر 
منطقـه سـه شـهرداری اصفهان ادامـه داد: نصب 
دوربیـن ثبت تخلف عبـور از چراغ قرمز در تقاطع 
خیابـان هـای پاسـداران- کمال اسـماعیل نیز با 
هزینـه 700 میلیـون ریـال انجـام شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: اجـرای خط کشـی طولـی 
خیابان هـای مـدرس، سـروش، ولی عصر)عج(، 
خط کشـی  و  غربـی  هشت بهشـت  احمدآبـاد، 
بهشـتی نژاد،  شـهید  خیابـان  دوچرخـه  مسـیر 
ادامه مسـیر باغ گلدسـته از بلوار هشـت بهشـت 
تـا میدان امام حسـین)ع( همچنین خط کشـی 
و ایمن سـازی تـردد عابـران پیـاده در 11 نقطـه از 
سـطح منطقـه بـا صـرف هزینـه ای افـزون بر دو 
میلیـارد و 20 میلیـون ریال صورت گرفته اسـت. 
کارگـر بـه دیگـر اقدامـات ترافیکـی انجام شـده 
در سـطح منطقه سـه شـهرداری اصفهان اشـاره 
و اظهارکـرد: اصـاح هندسـی و تعریـض تقاطـع 
کوچه شـهید محمودیان خیابان احمدآباد، ایجاد 
روفیـوژ میانی خیابـان صغیراصفهانـی از چهارراه 
ولیعصر)عج( تا سـه راه کمـال، اجرای جداکننده 
و روان سـازی ورود و خـروج پارکینگ های نقش 
جهـان در خیابان سـپه و پارکینگ آگاهی سـابق 
میـدان امـام)ره( و بـن بسـت خلفـاء، سـاخت 
و اجـرای تابلـو هدایت مسـیر پارکینـگ خیابان 
حکیـم و تابلو پارکینگ موتورسـیکلت عالی قاپو 
و تابلـو پـل شـهید فریـد، راه انـدازی رمـپ ورود 
و خـروج پارکینـگ زیرسـطحی خواجـه نظـام 
الملـک از سـمت خیابـان احمدآبـاد همچنیـن 
نصـب تابلوهای هدایت مسـیر با هزینـه ای بالغ 
بـر 930 میلیـون ریال از جملـه اقدامات ترافیکی 

به شـمار مـی رود.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران کاهش 10 درصدی طالق در شهرستان سمنان
فرماندار سمنان گفت: طاق در این شهرستان طی پنج ماهه نخست سال جاری نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش یافته است.
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دبیـر اتـاق تعـاون اسـتان کرمانشـاه 
خانوارهـای  و  تعاونی هـا  اینکـه  از 
مرزنشـین اسـتان امـکان صـادرات 
سـوخت ندارنـد انتقـاد کـرد و گفت: 
اسـتان های  سـایر  مرزنشـینان 
مـرزی از سـهمیه صـادرات سـوخت 
برخودارنـد، امـا ایـن امـکان هنوز در 

کرمانشـاه فراهـم نشـده اسـت.
غفـار محمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه 

از دو سـال قبـل بـرای چهـار اسـتان 
مرزی غرب کشـور شـامل کرمانشاه، 
ایـام، کردسـتان و آذربایجـان غربی 
اعـام  سـوخت  صـادرات  سـهمیه 
شـد، افـزود: متاسـفانه در این مدت 
یـک  حتـی  مرزنشـینان کرمانشـاه 
لیتـر هم صادرات سـوخت نداشـتند 
فرصـت  ایـن  از  اسـتفاده  امـکان  و 
بـرای آنهـا فراهـم نشـده اسـت.وی 

بـا بیـان اینکه دو سـال اسـت انجام 
ایـن کار در گیـر و دار دسـتگاه های 
ایـن کار  کـرد:  اظهـار  اسـت،  اداری 
دسـتگاه های  همـکاری  نیازمنـد 
مختلـف اسـت و پیگیری هایـی کـه 
تاکنـون انجـام داده ایـم بـه نتیجـه 

نرسـیده اسـت.
دبیـر اتاق تعـاون کرمانشـاه تصریح 
کـه  جلسـاتی  در  متاسـفانه  کـرد: 
دربـاره این موضوعـات تصمیم گیری 
تعـاون  اتـاق  از  دعوتـی  می شـود 
رو  همیـن  از  و  نمی آیـد  عمـل  بـه 
پیگیری هـا تاکنـون بی نتیجـه بـوده 
و ایـن فرصت از دسـت مرزنشـینان 

مـی رود. کرمانشـاه 

دست مرزنشینان کرمانشاه از 

»صادرات سوخت« کوتاه است

شناسایی 313 کودک کار 

در کهگیلویه و بویراحمد

معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: تاکنــون 
313 کــودک کار و خیابانــی در ایــن اســتان شناســایی شــده اســت.

ســیدمحمدکاظم نظــری در نشســت کارگــروه تخصصــی اجتماعــی اســتان بــا 
بیــان اینکــه، دور جدیــدی از ســاماندهی کــودکان کار و خیابانــی در اســتان 
ــاماندهی در  ــه س ــن  نام ــون و آیی ــری از قان ــزوم بهره گی ــر ل ــده ب ــاز ش آغ

خصــوص کــودکان خیابانــی تاکیــد کــرد .
ــی کــه  ــه اینکــه، آیین نامــه ســاماندهی کــودکان کار وخیابان ــا اشــاره ب وی ب
بهزیســتی و تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در اختیــار دارد مــورد توجــه قــرار 
ــده  ــل ش ــوب عم ــی خ ــودکان خیابان ــوزه ک ــتان در ح ــزود: در اس ــرد، اف گی
اســت و تاکنــون 313 نفــر ســاماندهی شــده انــد .معــاون سیاســی و 
ــه شناســایی و احصــاء کــودکان  امنیتــی اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد ب
کار و خیابانــی در قالــب یــک برنامــه ســاماندهی تــا قبــل از مهرمــاه تاکیــد 
ــا مشــاوره،  ــد از جمــع آوری در رابطــه ب ــزی الزم بع ــه ری ــرد: برنام و اظهارک
ــای  ــن خصــوص از ســوی دســتگاه ه ــای الزم در ای ــت ه ــوزش و حمای آم
متولــی انجــام شــود .نظــری خاطرنشــان کــرد: در شــرایطی کــه هزینــه هــای 
افــراد تحــت حمایــت نهادهــای کمیتــه امــداد امــام )ره( و بهزیســتی چنــد 
برابــر شــده و همــه افــراد پشــت نوبــت ایــن نهادهــا تحــت پوشــش قــرار 
ــن  ــرا از ای ــی کــه اکث ــدارد کــه کــودکان خیابان ــد، دیگــر لزومــی ن ــه ان گرفت
ــد .همچنیــن حجــت  ــواده هــا هســتند در چنیــن موقعیتــی قــرار گیرن خان
االســام ســید علــی فتــح میرمحمــدی، مدیــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری 
ــه  ــوط ب ــز در ایــن نشســت گفــت: ســازمان بهزیســتی اســتان امــور مرب نی
کــودکان خیابانــی را پیگیــری کنــد و اگــر در جایــی بــا مشــکل و یــا کمبــودی 
مواجــه شــد آن را بــه عنــوان یــک معضــل اجتماعــی در کارگــروه تخصصــی 

مربوطــه بــرای رفــع مشــکل مطــرح تــا بــه آنهــا رســیدگی شــود .

مدرسـه قرقـان از توابـع بخـش انگـوران اسـتان زنجـان بـا 
مشـارکت بانـک ملـی ایـران به بهـره بـرداری رسـید. رییس 
اداره امور شـعب اسـتان زنجـان بانک در مراسـم افتتاح این 
مدرسـه کـه با حضور نماینده ماهنشـان و ایجـرود در مجلس 
و مسـئوالن اسـتانی برگـزار شـد، بـا تاکیـد بـر اینکـه بانـک 
ملـی ایـران بـا 90 سـال قدمـت عـاوه بـر رسـالت اقتصادی 
خـود همـواره در کنـار اقشـار مختلف مـردم حضور دارد.سـید 
احمـد طاهـری میـزان مشـارکت بانـک در احـداث مدرسـه 
امیـدواری کـرد  ابـراز  را دو میلیـارد ریـال عنـوان و  قرقـان 

کـه احـداث ایـن مدرسـه آغـازی بـرای احـداث پـروژه های 
دیگـر در سـایر مناطـق اسـتان زنجـان باشـد.وی اظهـار کرد: 
بانـک ملـی ایـران در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی خـود که 
خدمـت رسـانی بـه آحاد جامعه در اقصی نقاط کشـور اسـت، 
همـواره در طـرح های عـام المنفعه مانند آزادسـازی زندانیان 
جرایـم غیرعمـد، احـداث مراکـز نگهداری ایتـام و کودکان بی 
سرپرسـت و معلـوالن ذهنی، بازسـازی شـیرخوارگاه، احداث 

مدرسـه، درمانـگاه و... نیز مشـارکت داشـته اسـت.

بـه گفتـه محمدکاظـم چقـازردی مدیرعامـل بانـک سـپه در 
نشسـت خبـری بـا خبرنـگاران که بـه مناسـبت هفته دولت 
صـورت گرفـت، بـدون احتسـاب حمایت هـای از طرح هـای 
112 هـزار  بـا اختصـاص حـدود  بانـک  ایـن  کان و ملـی 
میلیـارد ریـال از منابـع داخلـی خود بـه واحدهای کوچک و 
متوسـط، سـاماندهی مشـاغل خانگی، بهسـازی و نوسـازی 
تحـت  خانواده هـای  خوداتکایـی  روسـتایی،  مسـکن 
پوشـش کمیته امداد و بهزیسـتی آسـیب دیدگان ناشـی از 
حـوادث قهـری و همچنیـن پرداخـت تسـهیات خردنقـش 

دولـت  اقتصـادی  سیاسـت های  اجـرای  در  تأثیرگـذاری 
یازدهـم و دوازدهـم ایفـا کـرد. وی بـا تأکیـد بـر همراهـی 
باسیاسـت های  سـپه  بانـک  برنامه هـای  همسـویی  و 
اقتصـادی دولـت تصریـح کـرد: ایـن بانـک بـرای حفـظ و 
افزایـش اشـتغال در کشـور، حمایـت از واحدهـای تولیدی 
کوچـک و متوسـط را در اولویـت برنامه هـای خـود قـرارداد 
و بـا پرداخـت 90 هـزار و 152 میلیـارد ریـال تسـهیات بـه 
رونـق 43 هـزار 610 واحـد کوچـک و متوسـط تولیـدی تـا 

پایـان اسـفندماه سـال گذشـته کمـک کـرد.

اقدامات عملی بانک سپه برای تحقق اهداف دولتافتتاح مدرسه در قرقان زنجان با مشارکت بانک ملی

معاون علوم پزشکی اراک:

اکثر موارد زایمان در منزل مربوط 

به اتباع خارجی است

بهداشــتی  معــاون 
دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اراک تصریــح کــرد: ترویــج 
تغذیــه بــا شــیر مــادر در کلیــه 
اســتان  هــای  بیمارســتان 
اســت،  شــده  انــدازی  راه 
هــای  بیمارســتان  تمــام 
اســتان اتــاق  LDR دارنــد 
و امکانــات بســیار مناســبی 
در  طبیعــی  زایمــان  بــرای 
ــش  ــاق پی ــدوده ات ــک مح ی

بینــی شــده اســت. 

علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
ــان در  ــداد زایم ــت: تع ــکی اراک گف پزش
ــه  ــک ب ــا نزدی ــه قب ــتان ک ــزل در اس من
صفــر بــود، در ســال گذشــته بــه 20 مــورد 
رســید و اکثــر مــوارد آن مربــوط بــه اتبــاع 

ــت. ــوده اس ــی ب خارج
هفتمیــن  و  چهــل  در  نظــری  جــواد 
و  اجتماعــی  امــور  کارگــروه  جلســه 
ــا اشــاره  فرهنگــی اســتانداری مرکــزی ب
هــای  بــارداری  درصــد  مقایســه  بــه 
برنامه ریــزی شــده در ســال هــای 95 
ــزان  ــت: می ــی گف ــش دولت و 96 در بخ
بــارداری پنــج درصــد در اســتان افزایــش 
ــول  ــرح تح ــرای ط ــد از اج ــه و بع یافت
ســامت وضعیــت اســتان در ایــن بخش 
ــه گذشــته بهتــر شــده اســت . نســبت ب
وی ادامــه داد: بــرای اینکــه بتوانیــم 
درصــد بــارداری را در اســتان افزایــش 
آمادگــی  هــای  ایجــاد کاس  دهیــم، 
ــت،  ــرار گرف ــت ق ــان در اولوی ــرای زایم ب
ــتان  ــطح 9 شهرس ــه در س ــوری ک ــه ط ب

اســتان طــی دو ســال گذشــته 15 کاس 
هفتــه  از  اســت.مادران  شــده  برگــزار 
ــان  ــج زایم ــدف تروی ــا ه ــارداری ب 20 ب
طبیعــی بــه ایــن کاس هــا دعــوت مــی 
ــی  ــان طبیع ــه زایم ــب ب ــه ترغی شــوند ک

ــوند . ش
علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
ــری  ــرد: پیگی ــح ک ــکی اراک تصری پزش
ــد از  ــامت بع ــن س ــال مراقبی ــای فع ه
اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت در 
دولــت تدبیــر و امیــد در کلیــه شــهرهای 
ــه  ــد، ب ــام ش ــدی انج ــور ج ــتان بط اس
طــوری کــه کلیــه مــردم اســتان را تحــت 
ــق  ــص در مناط ــرار داد، باالخ ــش ق پوش
ــا درب  ــامت ت ــن س ــیه ای مراقبی حاش
منــزل مــادران بــاردار بــرای ارائــه خدمات 
ــی  ــش م ــان پی ــامت آن ــری س و پیگی
رونــد .وی بــا بیــان اینکــه تمــام پرونــده 
هــای حــوزه وزارت بهداشــت در کلیــه 
ــورت  ــتایی به ص ــهری و روس ــق ش مناط
گفــت:  اســت،  درآمــده  الکترونیــک 

دوم  نیمــه  در  طــرح ضربتــی کــه  در 
ــگاه  ــاد، دانش ــاق افت ــته اتف ــال گذش س
ــش  ــه افزای ــت ب ــکی توانس ــوم پزش عل
ــادر  ــت از م ــش مراقب ــدی پوش 20 درص
بــاردار دســت یابــد کــه بــر ایــن اســاس 
از پوشــش  64.2 درصــدی در ســطح 
اســتان تقریبــا بــه پوشــش 95 درصــدی 

ــم . ــرده ای ــدا ک ــت پی دس
نظــری بــا اشــاره بــه اقداماتــی که توســط 
مرکــز بهداشــت اســتان و دانشــگاه علــوم 
ــرای بهبــود وضعیــت مراقبــت  پزشــکی ب
ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــاردار ص ــادران ب از م
گفــت: ایجــاد محــل اســکان موقــت 
بــرای مــادر بــادار یکــی از ایــن اقدامــات 
در ســطح اســتان اســت کــه ایــن مرکــز 
متعلــق بــه ســمن تبســم اســت و از 
ســال 95 مــادر بــارداری کــه بــه اراک 
ــب  ــه دو ش ــاز ب ــد و نی ــی کن ــه م مراجع
اســکان داشــته باشــد، به او اســکان داده 

ــد شــد . خواه
ارجاعــات  ســاماندهی  داد:  ادامــه  وی 

مــاداران پرخطــر از طریــق راه انــدازی 
کلینیــک مــادران پــر خطــر در بیمارســتان 
ــدس  ــی و بیمارســتان ق ــن اجتماع تامی
در حــال پیگیــری اســت، کــه در کاهــش 
مــرگ مــاداران مثمــر ثمــر خواهــد بــود. 
ارتقــای کیفیــت خدمــات مراقبــت از 
در  دولتــی  بخــش  در  بــاردار  مــادران 
دســت انجــام اســت و اختصاصــا هــم در 
حــوزه تغذیــه و هــم در حوزه روانشناســی 
ــا  ــه م ــه ب ــارداری ک ــادران ب ــه م ــه کلی ب
مراجعــه کننــد، مشــاوره روانشناســی 
ــن  ــه ای ــی شــود ک ــه م ــه ای ارائ و تغذی
مرکــزی  اســتان  اختصاصــی  اقــدام 

ــت . اس

تهرانقمساوجبالغ البرز

کشف بیش از 9 هزار فیوز 
احتکار شده در ساوجبالغ

ــتان  ــی شهرس ــده انتظام فرمان
دو  کشــف  از  ســاوجباغ 
ــال  ــون ری ــارد و 360 میلی میلی
ــر  ــتان خب ــن شهرس ــده درای ــی احتکارش ــزات برق تجهی

داد.
 ســرهنگ مهــدی فضلــی علیشــاه در تشــریح ایــن 
دریافــت گزارش هایــی  پــی  در  اظهارداشــت:  خبــر، 
ــزات برقــی در ویایــی در شــهرک  ــو تجهی ــر دپ ــی ب مبن
انتظامــی  مامــوران  بافاصلــه  ســاوجباغ  زعفرانیــه 
ــرای  کانتــری 13 کهریــزک باهمانگــی مقــام قضایــی ب
ــزام شــدند. ــر اع ــورد نظ ــه محــل م بررســی موضــوع ب

کشف 18 تن مواد 
نیروزای قاچاق در البرز

اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
البــرز از کشــف 18تــن پــودر 
ــر  ــروزای قاچــاق و غی مکمــل نی
بهداشــتی در شــهرک صنعتــی 
ــردار  ــر داد. س ــال خب ــارد ری ــه ارزش 7 میلی ــتهارد ب اش
ــی  ــت گزارش ــی دریاف ــت: در پ ــان گف ــعلی محمدی عباس
مبنــی برنگهــداری پــودر مکمــل نیــروزای غیــر بهداشــتی و 
قاچــاق در انبــاری در شــهرک صنعتــی اشــتهارد، پیگیــری 
مامــوران  کار  دســتور  در  ویــژه  صــورت  بــه  موضــوع 
ــن  ــی ای ــس آگاه ــاق کاال و ارز پلی ــا قاچ ــارزه ب اداره مب

ــت. ــرار گرف ــتان ق شهرس

دستگیری چهار دالل 
غیرمجاز ارز در قم

رییــس پلیــس آگاهــی فرماندهی 
انتظامــی اســتان از دســتگیری 
چهــار تــن از دالالن غیرمجــاز ارز در 
اســتان خبــر داد.ســرهنگ احمــد کرمــی عنــوان کــرد: مأمــوران 
پلیــس آگاهــی اســتان پــس از هماهنگــی قضائــی بــا حضــور 
ــاز ارز را  ــر مج ــر از دالالن غی ــتانه، 4 نف ــدان آس ــراف می در اط
ــان  ــه متهم ــت: در ادام ــد.وی گف ــتگیر کردن ــایی و دس شناس
بــرای انجــام تحقیقــات تکمیلــی بــه پلیســی آگاهــی اســتان 
منتقــل شــدند. ســرهنگ کرمــی افــزود: از ایــن افــراد 400 دالر 
آمریــکا، 577500 دینــار عــراق و مبلــغ 43 میلیــون ریــال وجــه 

ایرانــی کشــف شــده اســت.

سقوط آسانسور در 
حاشیه دریاچه چیتگر

مدیــر روابــط عمومــی اورژانــس 
ــور در  ــقوط آسانس ــران از س ته
ــر  حاشــیه دریاچــه چیتگــر خب
داد و افــزود: متاســفانه در ایــن حادثــه 6 نفــر جــان 

ــد. باختن
ــش  ــی پی ــت: لحظات ــار داش ــادی اظه ــرم درآب ــد ک محم
ســقوط آزاد یــک آسانســور در یکــی از بــرج هــای حاشــیه 

دریاچــه چیتگــر بــه ســامانه 115 اطــاع داده شــد.
ــه  ــود را ب ــرعت خ ــه س ــس ب ــل اورژان ــزود: عوام وی اف
محــل حادثــه رســاندند و پــس از مــدت زمــان کمــی در 

محــل حاضــر شــدند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
ــرق  ــای ب ــروژه ه ــاح پ ــان  از افتت ــتان کرم اس
ــا هفتــه دولــت در شــمال  رســانی هــم زمــان ب
ــرداری از  ــره ب ــا به ــت: ب ــر داد و گف اســتان خب
ایــن طــرح هــا مــردم شــمال اســتان در بیــش 

از 12 منطقه از مزایای آن بهره مند می شــوند.
ــهبا   ــود ش ــی ، محم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
ــت و  ــه دول ــک هفت ــا تبری ــان  ب ــتان کرم اس
ــی و  ــره شــهیدان رجای ــادو خاط گرامیداشــت ی
باهنــر و شــهدای دولــت اظهــار داشــت: ۸4 
ــه  ــن هفت ــا ای ــان ب ــرق همزم ــت ب ــروژه صنع پ
ــرای  ــه ب ــود ک ــاح می ش ــتان افتت ــمال اس درش
اجــرای ایــن پروژه هــا بالــغ بــر 230 هــزارو 
شــده  ســرمایه گذاری  ریــال   میلیــون   295

است.
هــای   طــرح  شــامل  را  طرح هــا  ایــن  وی 

تامیــن بــرق روســتایی و احــداث شــبکه، پــروژه 
ترمیــم و اصــاح شــبکه ، پــروژه روشــنایی 
معابــر ، افزایــش پایــداری شــبکه ،توســعه 
، احــداث ســاختمان  خدمــات غیرحضــوری 
اداری توزیــع بــرق رفســنجان واحــداث نیــروگاه 

های خورشیدی  اعام کرد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 
اســتان کرمــان گفــت: بــا افتتــاح و بهره بــرداری 
از ایــن پروژه هــا تعــداد کثیــری از هــم اســتانی 
هــا در محــدوده شــمال اســتان در بیــش از 12 

منطقه  از مزایای آن بهره مند می شــوند.
 شــهبا  بیــان کــرد: بــرای اجــرای ایــن طرح هــا 
ــط  ــار متوس ــبکه فش ــر ش ــش از 74 کیلومت بی
ــرا و6۸  ــف اج ــار ضعی ــبکه فش ــر ش 52کیلومت
دســتگاه پســت ترانســفورماتور نصــب شــده 

است.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال 

بــرق   تامیــن  از  همچنیــن  اســتان کرمــان 
روســتاهای فاقــد بــرق در شهرســتان شــهربابک 
، شــهرهای رایــن و شــهداد خبــرداد و گفــت : بــا 
ســرمایه گــذاری هفــت هــزار و 123میلیــون 
ــاط  ــتا  در نق ــج روس ــردم پن ــون م ــال تاکن ری
بــرق  نعمــت  از  اســتان  شــمال  دورافتــاده 
ســال  درادامــه  و  انــد  شــده  برخــوردار 
بــرق  تامیــن  پــروژه هــای  1397باتصویــب 

روســتایی این فعالیت ادامه خواهدداشت .  

افتتاح پروژه های برق رسانی 
شمال استان کرمان در هفته دولت

قزوینکرمانشاه

قزوین؛ پایلوت درمان 
الکترونیکی کشور

معـاون عمرانـی اسـتاندار بـا اعـام ایـن خبر کـه قزویـن پایلوت 
و  بسـترها  گفـت:  شـد،  خواهـد  کشـور  الکترونیکـی  درمـان 
زیرسـاخت های الزم برای اینکه قزوین پایلوت درمان الکترونیکی 

در کشور باشد فراهم شده است.
علـی فرخزاد معاون عمرانی اسـتاندار در کارگـروه هوای پاک اظهار 
کرد: بااینکه شـهر قزوین جزء هشـت شـهر آلوده کشور نیست اما 
آلودگـی سـطح شـهر از ارتفاعـات بـاال بـا چشـم غیرمسـلح نیـز 
قابل مشـاهده اسـت و بـرای پیشـگیری از آلودگـی هـوا علی رغم 
اقدامـات صـورت گرفتـه نیاز به اهتمام و توجه بیشـتر مسـئولین 

است.
ــی  ــع طبیع ــارات مناب ــق اعتب ــت: از محــل تواف ــرخ زاد گف ف
مقــرر شــد 35 میلیــارد تومــان بــه بحــث آبخیزداری اســتان 
ــارات  ــا اعتب ــًا ب ــار تقریب ــن اعتب ــه ای ــد ک ــاص یاب اختص
تخصیص یافتــه 10 ســال گذشــته برابــری می کنــد.وی 
ضمــن اعــام ایــن خبــر کــه قزویــن پایلــوت درمــان 
و  بســترها  کــرد:  اظهــار  شــد،  خواهــد  الکترونیکــی 
ــان  ــوت درم ــن پایل ــه قزوی ــرای اینک زیرســاخت های الزم ب
الکترونیکــی در کشــور باشــد فراهم شــده اســت، و بــا توجــه 
ــای  ــیاری از کاره ــرح بس ــن ط ــرای ای ــا اج ــه ب ــه اینک ب
کلینیکــی و پاراکلینیکــی از طریــق الکترونیکــی انجــام 
ــتان  ــی اس ــار ترافیک ــمگیری از ب ــد چش ــا ح ــرد ت می گی
کاســته شــده و نقــش بســزایی در جلوگیــری از آلودگــی هوا 
ــاء  ــظ و احی ــتاندار حف ــی اس ــت.معاون عمران ــد داش خواه
ــرای  ــم ب ــات مه ــی از اقدام ــن را یک ــنتی قزوی ــات س باغ
کاهــش آلودگــی هــوا دانســت و گفــت:. در کمیســیون مــاده 
پنــج مقــرر شــد بــرای حفــظ باغــات ســنتی 100 هکتــار از 
ــات در  ــار از باغ ــن 500 هکت ــان جایگزی ــاالی اتوب ــی ب اراض
معــرض خطــر شــود کــه بــا ایــن اقــدام درواقــع 500 هکتــار 
از 2500 هکتــار بــاغ ســنتی قزویــن احیــا خواهــد شــد.وی 
افــزود: بااینکــه همــه دســتگاه ها در حفــظ و احیــای باغــات 
ســنتی اتفاق نظــر دارنــد امــا تــا قبــل از ایــن تصمیــم هیــچ 
اقــدام کاربــردی و اجرایــی در ایــن خصــوص صــورت نگرفتــه 
بود.فرخــزاد عنــوان کرد: فرهنگ ســازی از طریق صداوســیما، 
ــظ  ــزا در حف ــی بس ــی نقش ــای همگان ــد و آموزش ه جرای
محیط زیســت دارد، همچنیــن در ایــن خصــوص اســتفاده از 
ظرفیــت ســازمان های مردم نهــاد را نیــز نبایــد نادیــده 
گرفــت.وی تشــریح کــرد: طــرح ســاخت مدرســه ســبز بــا 
رویکــرد گســترش فرهنگ ســازی در کاهــش آلودگــی هــوا و 

حفظ محیط زیست در استان آغاز شده است.       

بازدید استاندار 
کرمانشاه از 

سدمخزنی کبوترالنه
ــاه  ــتاندار کرمانش ــد اس هوشــنگ بازون
ــه همــراه نماینــده مــردم شهرســتان  ب
،مــروت  کنــگاور  و  هرســین،صحنه 
قبــادی سرپرســت شــرکت آب منطقــه 
مدیــران  از  جمعــی  فرمانــدار  و  ای 
اســتانی از ســد مخزنــی کبوترالنــه 

بازدید بعمل آوردند   
توســعه  و  طــرح  معــاون  کیوانیــا، 
شــرکت آب منطقــه ای کرمانشــاه از 
پیشــرفت 64درصــدی ایــن پــروژه 
مخزنــی  ســد  گفــت  و  داد  خبــر 
ــی  ــان خروج ــر روی جری ــه ب کبوترالن
از  یکــی  کــه  آناهیتــا  ســراب 
رود  خــرم  رودخانــه  سرشــاخه های 
وی  گردیــده  احــداث  باشــد  مــی 
ــن  ــی ای ــداف کل ــزود از اه ــپس اف س
اراضــی  آبــی  نیــاز  تامیــن  طــرح، 
میلیــون مترمکعــب،  کشــاورزی 19 
ــگاور  تامیــن آب شــرب شهرســتان کن
آب  مکعب،تامیــن  متــر  5میلیــون 
صنعــت بــه میــزان پنــج میلیــون 
و  ســیاب  کنتــرل  مترمکعــب، 
فراهــم  آن  خســارات  از  جلوگیــری 
نمــودن امکانــات تفریحــی و ســیاحتی 
طراحــی و اجــرا گردیــده اســت.مروت 
قبــادی سرپرســت شــرکت آب منطقــه 
ای کرمانشــاه در حاشــیه ایــن بازدیــد 
ــش رو  ــه مشــکات و چالشــهای پی ب
ایــن طــرح پرداخــت و از اســتاندار 
تقاضــای مســاعدت مالــی و تخصیص 
ــداف  ــبرد اه ــوص پیش ــار در خص اعتب
ایــن پــروژه را داشــت و اضافــه نمــود 
اگــر مشــکات مالــی ایــن طــرح 
ــد و  ــوان در رش ــی ت ــردد م ــع گ مرتف
توســعه اقتصادی،کشــاورزی و صنعتی 

این شهرستان گام موثری برداشت.
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افتتاح 140 کیلومتر بزرگراه و راه روستایی خوزستان 
با حضور آخوندی

وزیر راه و شهرسازی در سفر خود به ماهشهر به صورت همزمان 140 کیلومتر جاده را 
در خوزستان افتتاح کرد.

افقی
1 - اروس و مال التجاره - اجاره بها - از 

 انواع تقسیم بندی اقتصاد

2 - احمق - آبله سوختگی - آنکه سفر 

 کرده است

3 - تکیه دادن - حقوق قانونی و 

دریافتنی دولت از درآمدهای مردم و ملت 

به صورت پول یا مال - سنگر نیروهای 

 درخشان

4 - تیم فوتبال یونانی - نوعی پارچه - 

 محل ورود - فانوس دریایی

5 - درختی جنگلی از تیره نارون ها - 

 لحظه - نوعی شمشیر - رمق آخر

6 - محل اصابت تیر - عمل بردن کاال یا 

 مسافر از جایی به جایی دور

7 - خدای باستان - جهت و سمت - در 

 حال دویدن - محل بازگشت

۸ - اتاق ترکی - آنکه حساب دخل و 

خرج اداره یا بنگاهی بازرگانی یا تولیدی 

 را در دفترهای مخصوص نگهدارد - ولی

9 - ناپخته - نیکوکاران - حرف درد - 

 سه کیلوگرم

 10 - پول معامله - عامت

11 - فلز تمدن - آسایش تازی - بوی 

 ماندگی - مجرای خون

12 - نشاط - پراکندگی - بخشی از 

 استان کرمانشاه - شیوا

13 - حفار - فوق دیپلم - برجستگی ته 

 الستیک

14 - ودیعه - زیارت کنندگان - نوعی 

 کبک

15 - آسمان غرش - ترازنامه - شاب

عمودی 
1 - توفان دریا - افزونی برنج - مالیاتی 

که در هر کشور از کاالهایی می گیرند که از 

 مرز صادر یا وارد شوند

2 - اشاره - عموی حضرت ابراهیم )ع( 

 - وسایل خانه

3 - از اقوام ایرانی - کوچه - بی مو - 

 ستایشگر

 4 - زنگ کاروان - تلخی ها - آتش

5 - درختی در هندوستان - جان - 

 اتومبیل یا هر دستگاه خودکار

6 - از انواع غذاهای گوشتی - آب بازی - 

 درجه حرارت بدن

 7 - از جنس روی - حرف

۸ - وسایل - کیسه توشه مسافر - 

 جدول

 9 - قصد و همت - ناشایست

 10

 -

اندوه - الهه شکار نزد رومیان باستان - 

 مجرای گذر آب باران

11 - تشنه نیست - از درختان جنگلی 

 شمال ایران - سگ بیمار

 12 - شغل - لطیف - همراه گل

13 - پوشه - موی گردن اسب و شیر - 

 نگاه کن - ورزش مادر

14 - آرزوی بزرگ - از معاماتی که بین 

شخص و یک شرکت انجام می شود - 

 همسر حضرت ابراهیم )ع(

15 - رتبه دوم جهان به لحاظ نرخ تورم، 

نرخ تورم این کشور 39 درصد است - 

شهر توت - سرمایه اولیه

جدول شماره 1257

سودوکو شماره 1257
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سـه روز پیـش مرورگـر گـوگل کـروم 10 
سـاله شـد و به همین مناسـبت، نسـخه 
و  کاربـری  رابـط  مرورگـر  ایـن  جدیـد 
قابلیت هـای جدیـدی را بـرای کاربران به 

ارمغـان مـی آورد.

تعدیـل نیـرو 175 نفـر در دیجـی کاال بـه 
دلیـل مشـکات افزایـش قیمـت دالر و 
کاهـش ارزش ریـال که منجـر به کاهش 
شـرایط  شـده،  مـردم  خریـد  قـدرت 
حکم فرمـا  شـرکت  ایـن  در  را  سـختی 

کـرده اسـت.

مجـازی  فضـای  عالـی  شـورای  دبیـر 
را ضرب العجـل  نیمـه شـهریور  پیشـتر، 
تلگـرام  طایـی و هاتگـرام بـرای تبدیـل 
صددرصـد  پیام رسـان های  بـه  شـدن 
بومـی اعـام کـرده بـود، حـال بـه ایـن 
تاریـخ رسـیده ایم؛ اما مشـخص نیسـت 
کـه سرنوشـت آن هـا چـه خواهـد شـد.

خبر
گوگل کروم

خبر
دیجی کاال

خبر
هاتگرام

ایران ما دارای آثار دیدنی بسیاری است که آن ها را 
نمی شناسیم. کاروانسرای خانات در میدان شوش تهران 

نمونه ای از آن هاست.
@mustseeiran_insta

این تصویر 20 سال پیش است اما امروز این پیغام 
هشدار دهنده »صید بی رویه در هامون خشک« 

تصویر مضحک و متناقضی از آینده ارائه می دهد.
@sahat_zist

وزیر ارتباطات تصاویری از حضورش در روستاهای 
استان سیستان وبلوچستان به مناسبت توسعه اینترنت و 

پوشش تلفن همراه در این روستاها به اشتراک گذاشته.
@azarijahromi

اکران تبلیغات فرهنگی»کمپین قرارما«
درسطح شهر تهران.

@ilamepak

مینا ورشوچی می گوید:
بــرای حمایــت از تولیــد داخــل جلــوی واردات را گرفتیــد، امــا هیــچ تصــوری از ظرفیــت و 

توانایــی تولیــد داخل نداشــتید.
قوانیــن انحصــاری را پایه گــذاری کردیــد همیــن تولیدکننــده کــه یارانــه بهــش دادیــد برای شــما اما 

و اگــر می کنــد و در روز حســاس بــه کمــک شــما نمی آیــد!

هاتف قاضی زاده می گوید:
مــا اآلن بحــران خمیردنــدون داریــم؟ نداریــم، ولــی اگــه چارتــا اکانــت و کانــال پــر فالــور و 
یــه دونــه شــبکه تلویزیونــی بدیــن بــه مــن بحــران خمیردندونــم راه می نــدازم براتــون. طــوری کــه 

یــه دونــه خمیردنــدون تــوی هیــچ مغــازه ای پیــدا نشــه! تضمینی.

ماهور لطفی می گوید:
بعــد ســال ها یــک نفــر از قــوای ســه گانه، یــک نماینده مجلــس، بــدون هیچ رودربایســی 
حــرف دل مــردم رو در مجلــس شــورای اســامی زد. پیشنهادهاشــون بــرای حــل مشــکات هــم 

بســیار به جــا و فکــر شــده هســت.…

بهادر می گوید:
الزمــه بدونیــد وقتــی کــه ازدواج می کنیــد، ممکنــه یکــی دیگــه از ســیب زمینی ســرخ کرده 

یــا شیشــلیک یــا حتــی پیتزای شــما بخــوره. اگر آمادگــی ایــن رو نداریــد اصــا ازدواج نکنید.

حسین می گوید:
یــه چیــزی هــم کــه بــه لطــف ایــن تحریم هــا فهمیدیــم اینــه کــه مــا اصــوال چیــزی بــه 
نــام تولیــد ملــی نداریــم! از مایــع ظرفشــویی و پوشــک بچــه بگیــر تــا مــرغ و گوشــت و لبنیــات و 

شــما بگــو هرچــی، دســت کم یــه چیزیــش گیــر وارداتــه.

سروش می گوید:
اگــر تعــداد میلیونــی افــرادی کــه بــرای طــرح پیش فــروش خودروهــای ســایپا اقــدام 
کردنــد واقعــا بــرای مصــرف می خواســتند می شــد گفــت مــردم »الکــی« اعتــراض می کننــد: ایــن 
آشــغال ها چیــه؟ و بــاز می خرنــد. امــا خیــل زیــادی از اون هــا، بــرای معاملــه و داللــی بــه قصــد 

ثبــت نــام هجــوم بردنــد؛ و همــه این هــا ناشــی از بی اعتمــادی اســت.

محمدجواد حق شناس می گوید:
در پــى دســتور اقــاى جهانگيــرى بــراى رســيدگى بــه ماجــراى گوشــبرى در منطقــه 3 
شــهردارى، موضــوع بــا قيــد فوريــت در دســتور کار قــرار گرفــت ، ايــن کــودک کار )مهاجرافغــان(، 
يافتــه شــد، گــوش او ســالم بــوده حتــی بخيه اى هم نداشــت ومشــخصا يک ســفارش خبرســازی 

بــه قصــد تشــويش اذهــان شــهروندان و تخريــب شــورا و شــهردارى بــود!

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

ارنست مونیز وزیر انرژی امریکا در دوران اوباما در ایمیلی 
به صالحی، رییس سازمان انرژی هسته ای گفته است که 

این عکس چهار نفره در موزه لوس آالموس امریکا به نمایش در 
آمده است.

@masoudnoori_f

قرار است با طرح های جدید پیش فروش خودروسازان داخلی 
قیمت بازاری خودرو تعدیل پیدا کند. اما وبسایت سایپا پس از گذشت دو 
دقیقه، فورا از دسترس خارج شد! چه کسی می تواند در کمتر از 30 ثانیه 

فرم های ثبت نام خرید خودرو را پر کند و خرید خود را نهایی کند؟

برای تولید لیوان های کاغذی ساالنه میلیون ها درخت قطع می شوند. 
این لیوان ها برخالف جعبه و کارتن به سختی بازیافت می شوند.

روزی یک لیوان قهوه باعث قطع 3 درخت در طول 5 سال می شود. 
با استفاده از ماگ های شخصی از این ضرر جلوگیری کنیم.

کمپانی آمازون در مبادالت اخیر به ارزش 2050.50 دالر به ازای هر ســهم دســت 
یافــت کــه تنهــا اندکی از ارزش مورد نیاز 2050.27 دالری به ازای هر ســهم برای 

تریلیون دالری شــدن بیشــتر اســت. به نظر می رســد که طی چند روز آتی چند باری 
نیــز به بازه ارزش میلیارد دالری باز خواهد گشــت.
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»پسران سندباد«

از تولیدات مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربه 

به کارگردانی رضا حائری در 
جشنواره قازان روسیه روی 

پرده می رود.

دو کتاب ایرانی

»شریفه« و »قصه  ناتمام« 
نوشته شکوه معظمی منتشر شده اند.

بحث واردات آب سال هاست 
که وجود دارد اما تاکنون رخ 

نداده. بحران آب اگر به همین 
شدت افزایش پیدا کند، بعید نیست چنین راهکاری 

مورد توجه قرار گیرد.

»قبرستان عمودی« 
اولین جلد از سه گانه 

»دروازه مردگان« 
نوشته حمیدرضا شاه آبادی چاپ و روانه بازار شد.

آواز ایرانی جهانی می شود

حجت اشرف زاده 
در جدیدترین آلبوم گروه آلمانی شیلر به عنوان خواننده حضور دارد

دانش هرگز نمیتونه 
جای دوستی رو بگیره

من ترجیح میدم یه احمق باشم

باب اسفنجی 

فیلمموسیقی

کتاب

کتابسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

سالمرگ سلطان سلیمان
ششــم  عثمانــی  ســلطان  اول  ســلیمان 

ــت. ــادی درگذش ــال 1566 می ــپتامبر در س س

 )Lawgiver( مورخــان اورا ســلیمان قانونــی

ــلطنت  ــول س ــه وی در ط ــرا ك ــد زی ــی خوانن م

ــش از  ــون بی ــاء و قان ــتگاه قض ــه دس ــود ب خ

ــرد.  ــی ك ــر توجــه م ــز دیگ ــر چی ه

در  برزنــی  و  كــوی  هــر  در  یکــم  ســلیمان 

ــود و در  ــرده ب ــر ك ــی دادگاه دای ــرو عثمان قلم

ــی  ــورای قضای ــك ش ــز ی ــود نی ــر خ ــوار دفت ج

ــت.  داش

وی مــی گفــت: از هــر دســتی كــه بریــده شــود 

خــون جــاری مــی شــود، جــز دســتی كــه 

ــان  ــاح از هم ــن اصط ــد و ای ــع كن ــی قط قاض

زمــان در خاورمیانــه ســر زبانهــا افتــاده اســت. 

متصرفــات  ســلیمان،  ســلطان  دوران  در 

یافــت.  بیشــتری  گســترش  عثمانــی 

زمــان  از  ایــران كــه  بــا  عثمانــی  دشــمنی 

ســلطان ســلیم آغــاز شــده بــود در زمــان 

ــگ  ــه جن ــه داشــت و ب ســلطان ســلیمان ادام

او بــا شــاه طهماســب صفــوی انجامیــد.

ماجرای کشته شدن 
ماژالن در فیلیپین

ــج كشــتی و 265  ششــم ســپتامبر 1522 از پن

ــان ــت ماج ــظ درس ــاژالن )تلف ــه م ــوان ك مل

منظــور  بــه   )Ferdinando Magellan

بنــدر  غــرب،  از  آســیا  دریایــی  راه  یافتــن 

ســویل اســپانیا را تــرك كــرده بودنــد یــك 

كشــتی )ویتوریــا( بــا 17 ملــوان بــه ایــن 

ــی  ــن ســفر دریای ــی همی کشــور بازگشــتند، ول

طوالنــی عمــا ثابــت كــرد زمیــن كــروی شــكل 

اســت كــه بــه جایــی متكــی و متصــل نیســت.

رسانه در آینه تصویر
نشریه آیت ماندگار در آخرین شماره خود به 

فرار مالیاتی پزشکان پرداخته است.

چه بادست اینکه می آید که بوی یار ما دارد
صبا در جیب گوئی نافٔه مشک ختا دارد

بطرف بوستان هرکس بیاد چشم می گونش
مدام ار می نمی نوشد قدح بر کف چرا دارد

چو یار آشنا از ما چنان بیگانه می گردد
شود جانان خویش آنکس که جانی آشنا دارد

از آن دلبستگی دارد دل ما با سر زلفش
که هرتاری ز گیسویش رگی با جان ما دارد
من از عالم به جز کویش ندارم منزلی دیگر
ولی روشن نمی دانم که او منزل کجا دارد

برآنم کابر گرینده از این پس پیش اشک من
حدیث چشم سیل افشان نراند گر حیا دارد
مرا در مجلس خوبان سماع انس کی باشد

که چون سروی برقص آید مرا از رقص وا دارد
اگر برگ گلت باشد نوا از بینوائی زن

که از بلبل عجب دارم اگر برگ و نوا دارد
وگر مرغ سلیمانرا بجای خود نمی بینم
بجای خود بود گر باز آهنگ سبا دارد

خواجوی کرمانی 

چرخه ی سیال خیال را 
به نسیم می سپارم 

و ترانه ی خزه آلودم را 
با ته نشین یادی 

برای خواب مرغان دریایی
 زمزمه می کنم

شاعر ناهید عباسی

عکس نوشت

عکس: 
سیاوش حسینی

طنزیمات

از  جمهــور  رییــس  دفتــر  نوشــتند:"رییس  هــا  رســانه 

ــرده  ــت ک ــار رضای ــی اظه ــای خیابان ــرت ه ــزاری کنس برگ

ــر  ــا قش ــرت ه ــاالی کنس ــه ب ــه هزین ــه ب ــا توج ــه ب و گفت

خاصــی مــی تواننــد از کنســرت اســتفاده کننــد امــا کنســرت 

 خیابانــی کامــا رایــگان موجــب شــادی مــردم مــی شــود."

دارم  تمایــل  ایــن خبــر گفت:"مــن  بــا شــنیدن  تغــار 

ایــن  بــر  بنــا  شــوم.  شــریک  مــردم  شــادی  در  کــه 

حاضــرم بــه جــای تنبــک در بغــل طنزیماتچــی قــرار 

فقــرات  ســتون  بــر  و  بخوانــد  طنزیماتچــی  بگیــرم. 

مــن بکوبــد و مــردم را شــاد کنــد. بــا ایــن حســاب 

ــالهای  ــه س ــم ک ــی آیی ــی در م ــت مردم ــابی از خجال حس

ایــم. کــرده  غمگینشــان  خــود  خبرهــای  بــا   ســال 

ــم." ــی کنی ــدا م ــزاران مخاطــب خــاص پی ــن جــوری ه  ای

ــه خــود  ــر دهان تغــار در حــال ســابیدن ایــن کشــک هــا ب

ــود  ــه خ ــی او را ب ــاهد عینک ــدای ش ــان ص ــه ناگه ــود ک ب

آورد کــه مــی پرســید:"هزاران مخاطــب خــاص؟" تغــار 

اینجــا چــه مــی خواهــی مــا چنــد هفتــه  گفت:"تــو 

ــری را چــاپ نمــی  ــی کاغــذ خب ــه خاطــر گران اســت کــه ب

کنیــم. بــرو پــی زندگــی نکبــت بــار خــودت!" شــاهد 

عینکــی پشــت کلــه اش را دو دســتی خارانــد. عینــک 

نزدیــک کــرد  چشــمهایش  بــه  را  اش  اســتکانی  تــه 

و همیــن طــور کــه ســمت افــق قــدم برمــی داشــت، 

ــوی نقــش خودشــان  ــوزی هــا هــم ت ــار نی ــن تغ گفت:"ای

فــرو رفتــه انــد. روز روزش خبــر تولیــد نمــی کردنــد 

ــن  ــر و دالر و ای ــذ و جوه ــردن کاغ ــد گ ــه ان ــاال انداخت ح

ــن  ــا ای ــت. ام ــان نیس ــی حالیم ــا هیچ ــته م ــزا! درس چی

ــدارد. ــه کاغــذ ن  قــدر را مــی فهمیــم کــه ســایت، نیــازی ب

تغــار غرغرهــای شــاهد عینکــی را مــی شــنید و خــود را بــه 

کــری مــی زد. بــا خــودش گفت:"تــو هــر چــه مــی خواهــی 

ــا  ــه م ــر اینک ــدارد؛ مگ ــداری ن ــو خری ــای ت ــو. حــرف ه بگ

بخواهیــم. حــاال هــم شــب هــا بــا طنزیماتچــی مــی رویــم 

پــی شــاد کــردن مــردم. یــک مخاطــب خــاص. دو مخاطب 

ــه مخاطــب!" طنزیماتچــی از راه رســید.  خــاص. هــزار دون

ــل  ــه تحلی ــروع ب ــت و ش ــار انداخ ــکم تغ ــه ش ــکی ب کش

کرد:"اختاســگران بایــد بــه پیــروی از خواننــدگان در جهــت 

ــاس  ــزاری اخت ــا برگ ــز ب ــا نی ــردم بکوشــند. آنه شــادی م

خیابانــی و فســاد مالــی خیابانــی و همچنیــن آقــازادگان بــا 

خاطــره گویــی خیابانــی بــا محوریــت ســفرهای اروپایــی و 

مســایل خــاک بــر ســری جوانــان را شــنگول نماینــد. قبــا 

ــی شــود." ــزان تشــکر م ــن عزی ــاش شــبانه روزی ای  از ت

ــت.  ــوز گذاش ــت را روی تغارنی ــن درخواس ــی ای طنزیماتچ

ــی  ــزار طنزیماتچ ــال ن ــر ح ــید و ب ــازه ای کش ــار خمی تغ

 تاســف خــورد و بــرای او آرزوی شــفای عاجــل کــرد.

ــن  ــاال و پایی ــی ب ــرت خیابان ــاص در کنس ــب خ مخاط

ــد. ــی پری م

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

شادی رایگان


