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انس طال        1.195.86

مثقال طال     15.150.000

گرم طالی 18  3.497.600

گرم طالی ۲4  4.663.400

انس نقره             14.۲۲

انس پالتین         781.90

انس پاالدیوم       965.80

بهار آزادی      40.060.600

امامی          4۲.150.000

نیم        ۲0.840.000

ربع         10.930.000

گرمی       6.1۲0.000

دالر              1۲8.000

یورو            150.840

پوند            168.640    

درهم امارات        35.550

لیر ترکیه            ۲0.340

یوان چین          19.070

ین ژاپن             117.630    

دالر کانادا             99.180

دالر استرالیا         9۲.770 @  p a y a m e m a
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22 تا 34

محسن هاشمی:

اظهارات واعظی درباره 
بیانیه کارگزاران واکنش 
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18 درصد مساحت کشور درگیر 
گردوغبار است

به جز نوار ساحلی، دیگر نقاط کشور تاثیرگذار و یا 
روزانهم صبح اریانتاثیرپذیر از پدیده ریزگردها هستند

گالیه روحانی از انتقادات جناح های سیاسی و تشر به صادرکنندگانی که با تاخیر ارز در اختیار سامانه نیما قرار می دهند

رییس جمهور در فاز حمله
2 2

یـک/ برخـی می گویند در شـرایط حسـاس 
ایـن  از  منظـور  انتقـاد کـرد.  نبایـد  کنونـی 
هسـتیم  آن  در  کـه  حساسـی  شـرایط 
چیسـت؟ مـا مـدت زیـادی اسـت کـه در 
شـرایط حسـاس به سـر می بریم. هر زمان 
می خواسـتیم حرفـی بزنیـم، می گفتنـد در 
ایـن شـرایط حسـاس نبایـد چنیـن حرفـی 
را زد. یعنـی در ایـن مـدت زمـان طوالنـی 
مـا در گردنه شـرایط حسـاس گیـر کردیم؟ 
شـرایط حسـاس  در  بـوده کـه  روزی  چـه 
حسـاس کنونـی  شـرایط  نبودیـم؟  کنونـی 
زدن.  منتقـدان  دهـان  بـر  قفلـی  یعنـی 
مملکـت قانـون اساسـی دارد. نهادهـا بایـد 
رییـس  وقتـی  دهنـد.  انجـام  را  خـود  کار 
بانـک مرکـزی نظارتـی بـر موسسـات مالی 
نـدارد، وقتـی بهره هـای کالن بـه پول هـای 
سـرگردان می دهنـد، معلوم اسـت شکسـت 
از  مـردم  مالـی  منابـع  وقتـی  می خورنـد. 
اعتراضـات خیابانـی  نتیجـه اش  رود،  بیـن 
موسسـات  بـه  اعتـراض  در  کـه  می شـود 
بانـک  رییـس کل  وقتـی  داشـتند.  مالـی 
رسـاند کـه  جایـی  بـه  را  مملکـت  مرکـزی 
موسسـه  چنـد  دسـت  مـردم  نقدینگـی 
بـود.  حسـاس  شـرایط  موقـع  آن  افتـاد، 
نقـد  مـردم  اجـازه می دادنـد  اول  روز  اگـر 
بـه  مرتضوی هـا  امثـال  اگـر  می کردنـد، 
جـان رسـانه ها نمی افتـاد، امروز در شـرایط 
وزرای  از  یکـی  نبودیـم.  کنونـی  حسـاس 
فنالنـدی بـه علـت حیـف و میـل بیت المال 
اسـتعفا می دهـد. حـاال حیـف و میـل چـه 
بـوده؟ از تلفـن دولتـی بـرای زنـگ زدن به 
همسـرش اسـتفاده کـرده. بـه ایـن دلیـل 
اسـتعفا کـرده. حـاال در ایـران ببینیـد چـه 

خبـر اسـت.
دو/ روحانـی مثـل بوکسـوری می مانـد کـه 
در گوشـه رینـگ گیـر کـرده و از هـر طـرف 
ضربـه ای می خورد. اقتصاد کشـور به شـدت 
وجـود  مردمـی  اعتـراض  دیـده.  آسـیب 
دارد. کارگـران وضعیـت بدتـری نسـبت بـه 
حقـوق  نمی تواننـد  و  پیـدا کردنـد  گذشـته 
کارخانه هـا  از  بسـیاری  بگیرنـد.  را  خـود 
هـم  خارجـی  عرصـه  در  شـدند.  تعطیـل 
شـکاف عظیمـی میـان آمریـکا و ایـران بـه 
وجـود آمـده اسـت و اروپـا هـم نمی توانـد 
سـیطره  چـرا کـه  ایـران کمکـی کنـد.  بـه 
دالر بـر اقتصـاد دنیـا بـه حـدی اسـت کـه 
شـرکت ها  بـرای  نمی تواننـد  دولت هـا 
تعییـن تکلیـف کننـد. شـرکت ها از چیـزی 
تبعیـت می کننـد کـه حاکـم بـر بـازار جهانی 
اسـت و فعـال دالر بـر بـازار جهانـی حاکـم 
اسـت. بدیـن ترتیـب روحانـی در سـه تـا 
افتـاده.  گیـر  رینـگ  گوشـه  جبهـه  چهـار 
وضعیـت سـوریه، عـراق و منطقـه را هـم به 
ایـن مسـائل اضافـه کنیـد. حـاال در داخـل 
شـده اند.  دولـت  منتقـد  همـه  هـم  کشـور 
چنـد روز پیـش در جلسـه بـا رهبـری، همه 
از روحانـی انتقـاد کردنـد و او فقـط لبخنـد 
زد. چـاره ای هـم نداشـت. چـون بـه بـاور 
مـن روحانـی از چاقـو، تنهـا تیغـه اش را در 
اختیـار داشـته و دسـته آن در اختیـار دیگر 
نهادهـا بـوده. امـا حـاال ایـن تیـغ نـه تنهـا 
را هـم  نداشـته کـه دسـت دولـت  کارایـی 

گل به خودی وزارت روحانی در گوشه رینگ

کشاورزی با اصرار 

بر خودکفایی

کشت هر کیلو گندم 1300 لیتر 
آب می خواهد

معاون وزیر جهاد کشاورزی 
می گوید که با ادامه سیاست 

خودکفایی گندم می توانیم 
صادرات هم داشته باشیم
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سازمان محیط زیست به دلیل 
بحران آب مخالف تداوم 
سیاست خودکفایی است

دارد می بـرد. در ایـن شـرایط تنهـا حامیـان 
روحانـی مـردم می توانند باشـند. امـا وقتی 
رییـس جمهـور در حـوزه سیاسـت پلـه پلـه 
عقـب نشـینی می کنـد و در حـوزه اقتصـاد 
نتوانسـته وضعیـت دلخـواه جامعـه را  هـم 
در  و  می شـوند  ناامیـد  مـردم  ایجـاد کنـد، 
منفعـل عمـل خواهنـد کـرد.  او  از  حمایـت 
در ایـن شـرایط همـه هجمه هـا بـه سـمت 
روحانـی مـی رود در حالـی کـه مـا می دانیم 
مسـوولیتی  همـه  ایـن  قبالـی  در  روحانـی 
نداشـته.  او می  خواهیـم، اختیاراتـی  از  کـه 
حاکمیـت  درون  در  فشـارها  کـه  وقتـی 
نسـبت بـه روحانی زیـاد می شـود و ضریب 
مـردم  مـی آورد، کلمـه  پاییـن  را  او  تحمـل 
را می گویـد. امـا بایـد ببینیـم کـه مـردم از 
دیـد روحانـی چـه کسـانی هسـتند؟ آن ۲4 
میلیـون نفـری که بـه او رای دادند؟ آن 54 
میلیـون نفـری کـه واجـد شـرایط رای دادن 
می خواهـد کوشـش کنـد  روحانـی  بودنـد؟ 
خـود را رییـس جمهـوری فراجناحی معرفی 
کنـد. او از تدبیـر و تزریـق امیـد بـه جامعـه 
سـخن می گویـد. اما امـروز عملکـرد او این 
واژه هـا را بی معنـی کـرده اسـت. روحانی در 
ایـن گوشـه رینـگ که گیـر کـرده، هرازگاهی 
توقـع دارد کـف و سـوت مـردم را بشـنود. 
امـا آیـا مـردم از بـازی روحانـی در گوشـه 
رینـگ خوششـان می آیـد کـه بـرای او کـف 

و سـوت بزننـد یـا نـه، نمی دانـم.
سـه/ مـن نمی توانـم ایـن حکـم قطعـی را 
اجتماعـی  بدنـه  می گوینـد  کنـم کـه  صـادر 
اصـالح طلبـان بـه دلیـل عملکـرد روحانـی 
ایـن  مـن  شـدند.  ناامیـد  اصالحـات  از 
واقعـی  روحانـی کاندیـدای  نـدارم.  را  بـاور 
اصـالح طلبـان نبـود. اصـالح طلبـان در یک 
انتخاباتـی کـه گزینه هـای زیـادی نداشـتند، 

انتخـاب  را  یکـی  رییسـی  و  او  بیـن  از 
ایـن گزینه هـای  در  آن هـا  طبیعتـا  کردنـد. 
محـدود، روحانـی بـا ادعای میانـه روی را به 
رییسـی ترجیـح می دادنـد. پـس بایـد این 
اصـل را بپذیریـم کـه رای اصـالح طلبـان به 
روحانـی سـلبی بـود، نـه ایحابـی. روحانـی 
در  او  نـدارد.  طلبـی  اصـالح  ادعـای  هـم 
دولـت اول اندک گوشـه چشـمی بـه اصالح 
طلبـان داشـت و بـه معـاون اول خـود کـه 
اصـالح طلبی شـناخته شـده بـود، اختیارات 
زیـادی داد. اما در دولت دوم دیگـر اینگونه 
پنجـم  چـرخ  امـروز  جهانگیـری  نیسـت. 
آیـت هللا هاشـمی  دولـت  در  اسـت.  کابینـه 
و در دولـت اصالحـات، حبیبـی بـرای مدتی 
نشـریه  بـود.  جمهـور  رییـس  اول  معـاون 
معـاون  لقـب  او  بـه  زمـان  آن  در  آقـا  گل 
اول بـی آزار داده بـود. چـون تقریبـا آچـاری 
بـه  نمی کـرد.  بـاز  را  پیچـی  بـود کـه هیـچ 
اعتقـاد مـن امـروز هـم جهانگیـری معـاون 
اولـی بـی آزار اسـت کـه اختیـارات معـاون 
اولـی را نـدارد. اگر تاثیرگـذاری او در دولت 
روحانـی 10 درصـد باشـد، قـدرت واعظـی و 
نهاوندیـان 90 درصـد اسـت. ایـن در حالـی 
دفتـر  رییـس  صرفـا  واعظـی  کـه  اسـت 
رییـس جمهـور اسـت و بایـد بـه مدیریـت 
امـور داخلـی کابینـه بپـردازد اما بـه نفر دوم 
مـن  ترتیـب  بدیـن  شـده.  تبدیـل  کابینـه 
فکـر می کنـم کـه روحانـی در انتظـار پایـان 
دوازدهـم  دولـت  مانـده  باقـی  سـال  سـه 
اسـت. اینکـه او در انتخابات بعدی ریاسـت 
جمهـوری از چـه دیدگاهـی حمایـت می کند 
مشـخص نیسـت اما مشـخص اسـت که او 
از جهانگیـری حمایـت نخواهـد کـرد. حـاال 
اینکـه نـگاه دیگـری به صندلی قـدرت دارد، 

نیسـت. معلـوم 
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مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان) جیرفت(

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

نوبت اول
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رییــس پلیــس تهــران اعــالم کــرد کــه 
مامــوران پلیــس راهــور حــق ندارنــد کمیــن 

ــد. کنن
ــه  ــه تســنیم گفت ســردار حســین رحیمــی ب
هرگونــه کمیــن در تهــران کــه مــن فرمانــده 

پلیــس  مامــوران  ســوی  از  هســتم  آن 
اســت.  ممنــوع  رانندگــی  و  راهنمایــی 
رییــس پلیــس تهــران افــزود: »بــر اســاس 
ــوران  ــور مام ــده، حض ــام ش ــدات انج تاکی
ــی  ــدر علن ــد آنق ــر بای پلیــس راهــور در معاب

روشــن  چراغ هــای گــردان  بــا  حتــی  و 
باشــد کــه اگــر راننــده ای قصــد تخلــف 
ــس از  ــوران پلی ــدن مام ــا دی ــت، ب را داش
ــی منصــرف  ــف رانندگ ــه تخل ــکاب هرگون ارت
شــود.« وی همچنیــن گفــت کــه  ایــن 
موضــوع یــک تدبیــر و دســتور اســت و مــا 
ــی را  ــن اقدام ــوان اجــازه چنی ــچ عن ــه هی ب
ــزرگ  ــران ب ــور ته ــس راه ــوران پلی ــه مام ب

. هیــم نمی د

کمین پلیس راهور ممنوع
رییس پلیس تهران: حضور پلیس باید علنی باشد

رییس جمهور در فاز حمله
گالیه روحانی از انتقادات جناح های سیاسی و تشر به 

صادرکنندگانی که با تاخیر ارز در اختیار سامانه نیما قرار می دهند

روحانی خطاب به جناح های سیاسی: از دولت انتقاد کنید محبوب نمی شوید

ــن  ــت. ای ــده اس ــی ش ــی عصبان روحان
را می تــوان از ســخنان روز گذشــته او 

ــد.  فهمی
رییــس جمهــور کشــورمان کــه روزهــای 
پرفشــاری را پشــت ســر می گــذارد، 
جشــنواره  چهاردهمیــن  اختتامیــه 
شــهید رجایــی را فرصتــی مناســب 
بــرای گله گــذاری و البتــه تشــر بــه 
منتقدانــش دیــد. حســن روحانــی ابتــدا  
پیــکان انتقاداتــش را بــه ســوی دو 
جنــاح سیاســی اصالح طلــب و اصولگــرا 
گرفــت کــه ایــن روزهــا هــر دو در ایــراد 
گرفتــن از دولــت از یکدیگــر ســبقت 
ــد. اتفاقــی کــه البتــه ناشــی از  می گیرن
سیاســت های دولــت دوازدهــم در یــک 

ســال گذشــته بــوده. سیاســت هایی 
کــه نــه  توانســته حامیــان روحانــی 
در انتخابــات 96 را راضــی کنــد و نــه 
ــت ها  ــن سیاس ــه ای ــای او را. نتیج رقب
ــاندن  ــه کش ــر و البت ــتیضاح دو وزی اس
رییــس جمهــور بــه مجلــس بــرای 
پاســخ بــه ســواالت نماینــدگان در یــک 

ــت. ــوده اس ــته ب ــاه گذش م
ــه نظــر می رســد صبــر روحانــی  دیگــر ب
و  پرشــمار اصالح طلبــان  انتقــادات  از 
ــته  ــده. روز گذش ــام ش ــان تم اصولگرای
او گفــت کــه »دولــت نمی توانــد از یــک 
طــرف بــا آمریــکا مبــارزه کنــد و از طــرف 
دیگــر حواســش بــه راســت و چــپ 
ــه  ــه نمی توانــد در س ــت ک باشــد؛ دول
ــت،  ــروی دول ــه بجنگــد. امــروز روب جبه
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی ایســتاده 
ــوان دو  ــه عن ــپ ب ــت و چ ــت و راس اس
جنــاح بایــد حامــی دولــت در ایــن 

میــدان جنــگ باشــند وگرنــه اگــر مــن 
ــواب  ــپ ج ــا چ ــت ی ــه راس ــم ب بخواه

ــیم.«  ــی نمی رس ــه جای ــا ب ــم، م ده

کنایه انتخاباتی
رییــس جمهــور برخــی از انتقــادات را بــه 
ــه ســال  ــم ک ــس یازده ــات مجل انتخاب
آینــده برگــزار می شــود ربــط داد و گفــت 
ــر  ــال دیگ ــه س ــم ک ــن می فهم ــه »م ک
ــن کاره  ــه نوعــی ای ــات اســت و ب انتخاب
هســتم و ســال ها در انتخابــات شــرکت 
کــردم و می دانــم شــرایط انتخابــات بــه 
ــز  ــه چی ــروز هم ــا ام ــه معناســت ام چ
را بایــد کنــار بگذاریــم چراکــه امــروز 
روز آزمایــش بــزرگ ملــی ماســت.« 
ــان   ــه اصالح طلب ــن ب ــی  همچنی روحان
و اصولگرایــان هشــدار داد کــه »جناحــی 
فکــر نکنــد کــه اگــر امــروز علیــه دولــت 
ــه  ــوب می شــود بلک ــت محب ــی گف حرف
بدانــد او در حــال خطــا و اشــتباه اســت. 

بدانــد کــه بــا وارد کــردن فشــار بــه دولت 
نــه تنهــا محبــوب مــردم نمی شــود بلکــه 
مغضــوب آن هــا نیــز خواهــد شــد. مردم 
ــرد.« وی  ــد ک ــت خواهن ــا پش ــه آن ه ب
البتــه بــا گفتــن اینکــه »همــه جناح هــا 
بایــد بــه میــدان مبــارزه در برابــر دشــمن 
بیاینــد. امــروز مــا دشــمنی جــز آمریــکا 
و رژیم صهیونیســتی و از نابشــان نداریم؛ 
نــه راســت دشــمن ماســت و نــه چــپ 
و مــا نبایــد بــا هیــچ کــدام مقابلــه کنیــم 
بلکــه همــه باید باهــم باشــیم« از احزاب 
سیاســی خواســت کــه بــه کمــک دولــت 

بیاینــد.

خیانت برخی در داخل
روی دیگــر انتقــادات تنــد و تیــز روحانی 
ــا  ــود. وی ب ــدگان ب ــی صادرکنن ــه برخ ب
اشــاره بــه التهــاب بــازار ارز در داخــل 
کشــور گفــت کــه »اگرچــه قبــول اســت 
ــل  ــه دلی ــاب ب ــن الته ــه بخشــی از ای ک
فشــار آمریــکا و خارجــی اســت امــا بــه 
ــم  ــالم می کن ــت اع ــس دول ــوان ریی عن
ــی  ــات داخل ــن التهاب ــی از ای ــه بخش ک
ــی  ــا حت ــدگان م ــی صادرکنن ــت یعن اس
صــادر کننــدگان دولتی و خصولتــی ارزی 
را کــه بایــد امــروز در اختیــار ســامانه 

ــد در  ــد، 48 ســاعت بع ــرار دهن ــا ق نیم
ــن  ــد؛ ای ــن ســامانه می گذارن ــار ای اختی
کار خیانــت بــه کشــور اســت و مــن نیــز 
ــووالن  ــی از مس ــه یک ــه ب ــن زمین در ای
مربوطــه روز گذشــته دســتور دادم اگــر 
فــردی ایــن کار را کــرد در اقــدام نخســت 
او را عــزل و در گام بعــدی او را بــه دادگاه 
معرفــی کنــد.«  بــه گــزارش ایســنا، وی 
ــه حــدود 6  ــروز ک ــه »ام ــرد ک ــه ک اضاف
مــاه از ســال می گــذرد، بایــد ۲0 میلیــارد 
ــک مرکــزی و ســامانه نیمــا  ــه بان دالر ب
ــدر از  ــه چق ــم ک ــا نمی گوی ــده ام می آم
ایــن میــزان آمــده اســت؛ آیــا ایــن را هم 
می خواهیــم  بــر گــردن آمریــکا و رژیــم 

صهیونیســتی بیندازیــم؟« 
ــه  ــی اگرچ ــته روحان ــارات روز گذش اظه
در خصــوص بــازار ارز چنــدان تــازه نبــود 
امــا انتقــاد او از جناح هــای سیاســی 
ــه  ــش فاصل ــای افزای ــه معن ــد ب می توان
او بــا اصالح طلبــان باشــد. چــرا کــه 
اصولگرایــان در پنــج ســال گذشــته 
منتقــد اصلــی او بودنــد امــا اصالح طلبان 
در ماه هــای اخیــر ســعی در جــدا کــردن 

مســیر خــود از وی داشــته اند.

آمریکا هر روز درخواست مذاکره می فرستد
ــت های  ــاد از سیاس ــا انتق ــورمان ب ــور کش ــس جمه ریی
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــده علی ــاالت متح ــه ای ــد گان چن
ایــران گفــت کــه حــکام آمریــکا از یــک طــرف ملــت ایران 
ــد و از طــرف دیگــر هــر روز  ــرار می دهن را تحــت فشــار ق
از طــرق مختلــف پیغــام می دهنــد بیاییــد مذاکــره کنیــد؛ 
ــد.  ــد می آی ــام جدی ــک پیغ ــه ی ــذرد ک ــه نمی گ دو هفت
ــاس را  ــا قســم حضــرت عب ــان اینکــه آی ــا بی ــی ب روحان
ــه  ــرون زده، اضاف ــه بی ــی ک ــا دم خروس ــم ی ــول کنی قب
کــرد کــه مــا پیغــام و نرمــش آن هــا را در پیــام ببینیــم یا 
ــم کــه اگــر  ــه آن هــا می گوی عمــل ددمنشانه شــان را؟ ب
راســت می گوییــد و دوســتدار ملــت ایــران هســتید، چــرا 
ــد؟ شــما  ــه زندگــی مــردم مــا فشــار آوری ــد ب می خواهی
فکــر می کنیــد کــه اگــر چنــد مــاه بــه مــردم مــا فشــار 

ــد؟  ــان می آین ــه خیاب ــا ب ــد، آنه آوری

تســنیم نوشــته کــه برخــی گزارش هــا از کمیــن 
کــردن مامــوران پلیــس راهــور در اقصــی نقــاط 
کشــور منتشــر شــده بــود کــه بــرای ثبــت تخلــف 
راننــدگان خودروهــای متخلــف در نقاطــی کــور 
و خــارج از دیــد راننــدگان کمیــن می کننــد 
و در بزنگاهــی کــه بیشــتر حالــت مچ گیــری 
داشــته، اقــدام بــه متوقــف کــردن خودروهــا و 

می کننــد. موتورســیکلت ها 

گزارش
پیام ما

بررسی حمله به کنسولگری ایران در بصره در مجلسپیام خبر
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از بررسی حمله به 
کنسولگری ایران در بصره در این کمیسیون خبر داده است. علی نجفی ضمن محکوم 
کردن این حمله و به آتش کشیدن ساختمان کنسولگری گفته که خسارات مالی 
زیادی به بار آمده است. 

رنا
 ای

س:
عک

ایمنی 24 درصد مدارس 
پایتخت در وضعیت قرمز

مدیریــت  ســازمان  رییــس  صادقــی،  احمــد 
بحــران شــهرداری تهــران گفتــه بــر اســاس نتایــج 
بــه دســت آمــده از مدرســه های شــهر تهــران 
کــه مــورد ارزیابــی مخاطــرات غیــر ســازه ای قــرار 
گرفتــه اســت. ١٩ درصــد مــدارس در وضعیــت ســبز، ٥٧درصــد در وضعیــت 
ــا، او  ــزارش ایلن ــه گ ــد. ب ــرار می گیرن ــز ق ــت قرم زرد و ٢٤درصــد در وضعی
ــده بســیاری از  ــل آم ــه عم ــای ب ــر اســاس بررســی ها و ارزیابی ه ــه ب گفت
مخاطــرات شناســایی شــده در مــدارس بــا پیگیــری و نظارت هــای مســتمر 
و اختصــاص بودجــه نــه چنــدان قابــل توجــه رفــع و برطــرف می شــود و بــه 
ارتقــای ایمنــی مــدارس کمــک خواهــد کــرد کــه ایــن امــر بــا اقدامــات اداره 
کل آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران و حمایــت خیریــن قابــل انجــام اســت.
ــدارس  ــرورش، بیــش از 30 درصــد م ــوزش و پ براســاس اعــالم وزارت آم
ــی  ــن در حال ــد. ای ــرار دارن ــب ق کشــور فرســوده هســتند و در خطــر تخری

ــدارد. ــرای نوســازی آن هــا وجــود ن اســت کــه بودجــه کافــی ب

اظهارات واعظی
واکنش دولت نیست

کارگــزاران  حــزب  مرکــزی  شــورای  رییــس 
ــر  ــس دفت ــارات ریی ــه اظه ــبت ب ــازندگی نس س
رییــس جمهــور دربــاره بیانیــه انتقــادی ایــن 

داد. نشــان  واکنــش  حــزب 
ــف  ــی وظای ــزاب سیاس ــه اح ــر گفت ــه مه ــنجانی ب ــمی رفس ــن هاش محس
ــه  ــود را ارائ ــع خ ــه مواض ــد در بیانی ــد و می توانن ــام می دهن ــود را انج خ
کننــد و حــزب کارگــزاران ســازندگی هــم در قالــب بیانیــه ای نظــرات خــود 
ــد  ــای واعظــی را نبای ــارات آق ــه کــرده اظه را اعــالم کــرده اســت. وی اضاف
واکنــش دولــت تلقــی کــرد، بلکــه واکنــش و نظــر شــخصی ایشــان اســت.

واعظــی روز چهارشــنبه پــس از جلســه هیــات دولــت در خصــوص بیانیــه 
انتقــادی حــزب کارگــزاران کــه در آن خواســته شــده بــود محمدباقــر نوبخــت 
ــه در  ــود اینک ــه ب ــار شــود، گفت ــه برکن ــه و بودج از ریاســت ســازمان برنام
خــارج از دولــت یــک گــروه سیاســی بیانیــه ای منتشــر کنــد هیــچ ربطــی 

ــر راه دولــت نگذاشــته و نمی  گــذارد. ــدارد و هیــچ اثــری ب ــه دولــت ن ب

ســازمان غــذا و دارو 
از توزیــع غیرقانونــی 
ــزا در  ــن آنفلوآن واکس
داروخانه هــا  برخــی 

ــت. ــر داده اس خب
بیولوژیــک  اداره  رییــس  واشــقانی،  علــی 
گفتــه  ایســنا  بــه  دارو  و  غــذا  ســازمان 
متاســفانه یکســری گزارش هــا بــه ویــژه 
ــن  ــر ای ــی ب ــتیم مبن ــارس داش ــتان ف در اس
ــر  ــه صــورت غی ــا ب ــه برخــی از داروخانه ه ک
قبــل  آنفلوآنــزای ســال  واکســن  قانونــی 
داروخانه هــا  ایــن  کــه  کردنــد  عرضــه  را 
شناســایی و برخوردهــای قانونــی الزم بــا 
آنهــا انجــام شــده اســت. بــه گفتــه او افــرادی 
کــه طــی چنــد روز گذشــته واکســن آنفلوآنــزا 

ــن ها  ــن واکس ــه ای ــد ک ــد بدانن ــق کردن تزری
ــی الزم  ــر بخش ــوده و اث ــل ب ــال قب ــرای س ب
ــن  ــع واکس ــد از توزی ــن بع ــد. بنابرای را ندارن
ــق  ــددا آن را تزری ــد مج ــزا بای ــد آنفلوآن جدی
ــه واکســن  ــه داده  البت ــد. واشــقانی ادام کنن
ســال گذشــته عــوارض خاصــی بــرای مــردم 
ــدارد و مشــکلش اثربخــش نبــودن اســت،  ن
واکســن جدیــد  هفتــه  ایــن  از  بنابرایــن 
آنفلوآنــزا توزیــع می شــود و افــرادی کــه 
طــی چنــد روز گذشــته ایــن واکســن را 
تزریــق کردنــد بایــد مجــددا  واکســن جدیــد 

ــد. ــق کنن ــم  تزری را ه
واکســن  تزریــق  بــرای  زمــان  بهتریــن 
آنفلوآنــزا شــهریور و بــه خصــوص نیمــه دوم 

ــت. ــاه اس ــن م ای

عرضه غیرقانونی واکسن آنفلوآنزای سال 
قبل در برخی داروخانه ها

سالمتسیاستحوادث

سایه های تلگرام 
پابرجا ماندند

معاون قضایی دادستان کل: 
تمدید مهلت فعالیت هاتگرام و 
طالگرام تمسخر دستور قضایی 

فیلتر تلگرام است
ــه  ــرام ک ــرام و هاتگ ــت طالگ ــه فعالی ادام
قــرار بــود از 15 شــهریور بــه سرنوشــت 
ــد  ــش تن ــا واکن ــوند،  ب ــار ش ــرام دچ تلگ

معــاون دادســتان کل روبــرو شــد.
اردیبهشــت امســال بــود کــه تلگــرام فیلتــر 
ــاکان  ــی آن کم ــخه های فارس ــا نس ــد ام ش
بــه کار خــود ادامــه دادنــد. ایــن موضــوع بــا 
واکنــش دســتگاه قضــا روبــرو شــد.  خرداد 
ــس  ــادی، ریی ــن فیروزآب ــال ابوالحس امس
مرکــز ملــی فضــای مجــازی از بومــی شــدن 
ــا  ــه ب ــت ک ــر داد و گف ــخه ها خب ــن نس ای
ــا  ــم، ت ــه آن هــا دادی ــه ب ــی ک ــن مهلت آخری
ــان 100  ــک پیام رس ــه ی ــد ب ــهریور بای 15 ش

درصــد بومــی تبدیــل شــوند.
ــت  ــن مهل ــه روز از ای ــت س ــا گذش ــاال ب ح
نــه تنهــا ایــن پیام رســان ها بومــی )بــه 
ایــن معنــا کــه آنچــه در تلگــرام نشــان داده 
نشــود(  داده  نشــان  آن هــا  در  می شــود 
نشــدند کــه شــنیده شــده مهلتشــان تمدیــد 

هــم شــده اســت.
از  بســیاری  شــد  موجــب  اتفــاق  ایــن 
ارتباطــات  وزارت  از  اصولگــرا  رســانه های 
ــد  ــال عبدالصم ــن ح ــد. در همی ــاد کنن انتق
دادســتان  قضایــی  معــاون  خرم آبــادی، 
یکــی  در  خــود  شــخصی  کانــال  در  کل 
واکنــش  بومــی  پیام رســان های  از 
تنــدی بــه مســدود نشــدن طالگــرام و 
ــی  ــه یک ــت ک ــان داد. او نوش ــرام نش هاتگ
از اهــداف فیلتــر تلگــرام، پیشــگیری از 
ــه  وقــوع جــرم از طریــق مهاجــرت مــردم ب
ــا  ــی آنه ــی و جایگزین ــان های داخل پیام رس
ــن  ــت بنابرای ــوده اس ــرام ب ــای تلگ ــه ج ب
نســخه های  فعالیــت  مهلــت  تمدیــد 
تمســخر  بــه  واقــع  در  تلگــرام  فارســی 
گرفتــن دســتور قضایــی فیلتــر تلگــرام بوده 
و اقدامــی بــرای تضعیــف و نهایتــا نابــودی 
تنفــس  دادن  و  داخلــی  پیام رســان های 
ــرام در  ــات تلگ ــه حی ــرای ادام ــی ب مصنوع
فضــای مجــازی کشــور اســت. بــه گــزارش 
تســنیم، او همچنیــن نوشــت کــه ادامــه 
تلگــرام،  فارســی  نســخه های  فعالیــت 
ــگ  ــه جن ــا ناخواســته، کمــک ب خواســته ی
راه  کــردن  همــوار  و  دشــمن  اقتصــادی 
ــگان  ــت بیگان خــروج ســرمایه و ارز و دخال

در امــور اقتصــادی کشــور اســت.

سوژه
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علــوم  تحقیقــات  موسســه  رییــس 
ــدام  ــا اق ــرد: ب ــالم ک شــیالتی کشــور اع
انجــام شــده در چهــار ســال  هــای 
اخیــر، رشــد »کشــند قرمــز« در آب 
ــان  ــای عم ــارس و دری ــج ف ــای خلی ه
ــند  ــده کش ــت. پدی ــده اس ــف ش متوق
شــکوفایی  بــا   )Red tide( قرمــز 
ــر در  ــای مض ــون ه ــی فیتوپالنکت جلبک
ــد؛ دو  ــی افت ــاق م ــا اتف ــای دری آب ه

ــودات،  ــن موج ــاد ای ــی ازدی ــل اصل عام
بــه  مغــذی  مــواد  و  دمــا  افزایــش 
خصــوص مــواد فســفردار و نیتــرات هــا 
اســت؛ بــا تخلیــه پســاب هــای صنعتــی 
ــاز  ــورد نی ــذای م ــا، غ ــی در دری و خانگ
ــی شــود و  ــا فراهــم م ــون ه فیتوپالنکن
جمعیــت آنهــا رشــد مــی کنــد کــه ســبب 
تغییــر رنــگ آب دریــا بــه رنــگ ســرخ 
ــد  ــا می نویس ــه ایرن ــود.آنطور ک ــی ش م

از  ایــن فیتوپالنکتــون هــا  از  برخــی 
خــود ســمی ترشــح مــی کننــد کــه مــی 
ــی  ــش ماه ــب آبش ــث تخری ــد باع توان
ــه از  ــن گون ــترش ای ــا گس ــود. ب ــا ش ه
فیتوپالنکتــون هــای گیاهــی کــه از ســال 
ــای  ــارس و دری ــج ف ــای خلی 8٧ در آبه
ــای  ــارت ه ــد، خس ــاهده ش ــان مش عم
ــای  ــتان ه ــران اس ــه ماهیگی ــادی ب زی
هرمــزگان، بوشــهر و خوزســتان وارد آورد؛ 
از ایــن رو موسســه تحقیقــات علــوم 
ــج  شــیالتی کشــور وارد عمــل شــد و پن
ایســتگاه تحقیقاتــی ســورو، اســکله 
ــم و  ــن قش ــت، بی ــارک دول ــیالت، پ ش
هرمــز، شــمال غربــی هرمــز در محــدوده 

ــرد. ــتقر ک ــاس مس بندرعب

رییــس گــروه آســیا و اقیانوســیه در کنوانســیون 
ــیون  ــه کنوانس ــاره اینک ــا اش ــوا، ب ــرات آب و ه تغیی
ــن  ــور تامی ــه منظ ــوا ب ــرات آب و ه ــی تغیی بین الملل
منابــع مالــی مــورد نیــاز کشــورهای در حــال توســعه 
در راســتای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای، 
ســازوکارهای مالــی ایجــاد کــرده اســت، از تصویــب 
ملــی پــروژه حفاظــت از اکوسیســتم های طبیعــی 
بختــگان بــه منظــور دریافــت کمــک ١0 میلیــون 
ــث  ــم در بح ــات مه ــی از ابهام ــر داد. یک دالری خب
ــس،  ــی پاری ــرات اقلیم ــه تغیی ــه توافق نام ــاق ب الح
ــع  ــه مناب ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــتیابی کش دس
ــرف  ــش مص ــور کاه ــه منظ ــی ب ــی و تکنولوژیک مال
ســوخت های فســیلی اســت. در کشــور مــا نیــز یکــی 
ــس  ــه پاری ــه توافق نام ــاق ب ــرای الح ــا ب از نگرانی ه
ــش  ــتای کاه ــه دراس ــی و فناوران ــی  مال ــدم توانای ع
ــر  ــا تغیی ــازگاری ب ــه ای و س ــای گلخان ــار گازه انتش
ــه ایســنا می نویســد شــواهد  ــم اســت. آنطــور ک اقلی
بین المللــی  کنوانســیون  کــه  آنســت  از  حاکــی 
تغییــرات آب و هــوا، در راســتای تامیــن نیــاز مالــی 

قانونــی  ســازوکارهایی  کشــورها  تکنولوژیکــی  و 
ایجــاد کــرده اســت. در ایــن بــاره مجیــد شــفیع پــور 
ــیه در کنوانســیون  ــیا و اقیانوس ــروه آس ــس گ - ریی
تغییــرات آب و هــوا و رییــس موسســه ملــی تغییــر 
اقلیــم و محیــط زیســت دانشــگاه تهــران- بــا اشــاره 
ــرات آب و هــوا  ــی کنوانســیون تغیی ــه حمایــت مال ب
از کشــورهای عضــو ایــن کنوانســیون در راســتای 
ــر  ــا تغیی ــازگاری ب ــه ای و س ــای گلخان ــرل گازه کنت
ــر  ــا تغیی ــازگاری ب ــدوق س ــرد: صن ــار ک ــم، اظه اقلی
اقلیــم بــرای کشــورهایی اســت کــه بــه منظــور 
ــه  ــاز ب ــم نی ــا اقلی ــازگاری ب ــای س ــرای پروژه ه اج
ــی  ــع مال ــدوق، مناب ــن صن ــد. ای ــی دارن ــع مال مناب
10 میلیــون دالر و وام هــای  تــا ســقف  بالعــوض 
می دهــد.  قــرار  کشــورها  اختیــار  در  کم بهــره 
رییــس گــروه آســیا و اقیانوســیه در کنوانســیون 
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــوا در پاس ــرات آب و ه تغیی
ــدوق  ــن صن ــال از ای ــه ح ــا ب ــا ت ــور م ــا کش ــه آی ک
ســبز اقلیــم اســتفاده کــرده اســت یــا خیــر؟ گفــت: 
تاکنــون کشــور مــا هیــچ پــروژه ای را در ایــن زمینــه 
ــی  ــع مال ــم از مناب ــا بتوانی ــانده ت ــب نرس ــه تصوی ب
ــک  ــدود ی ــا از ح ــم، ام ــتفاده کنی ــدوق اس ــن صن ای
ــت  ــور حفاظ ــه منظ ــروژه ای ب ــه پ ــش، تهی ــال پی س

اکوسیســتم های طبیعــی بختــگان، جنگل هــای  از 
توســط  آن،  بــا  مرتبــط  آبــی  منابــع  و  زاگــرس 
ــارکت  ــا مش ــت و ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــاز شــد.  ــاد کشــاورزی آغ ــرو و جه وزارتخانه هــای نی
ایــن پــروژه تقریبــا نهایــی شــده و در مقیــاس ملــی 
ــی  ــاوران بین الملل ــت، مش ــیده اس ــب رس ــه تصوی ب
ــون  ــم 10 میلی ــا بتوانی ــد ت ــد کرده ان ــز آن را تأیی نی
حفاظتــی  پــروژه  ایــن  اجــرای  منظــور  بــه  دالر 
ــدوق  ــه صن ــان اینک ــا بی ــم. شــفیع پور ب ــت کنی دریاف
اقلیــم ســبز ســازو کارهــای دیگــر بــرای تأمیــن 
منابــع مالــی بــرای کشــورهای عضــو کنوانســیون 
ــتفاده  ــرای اس ــت: ب ــوا اســت، گف ــرات آب و ه تغیی
از ایــن صنــدوق، صرفــا کشــورهای در حــال توســعه 
پــروژه،  ارائــه  طریــق  از  می تواننــد  ایــران  مثــل 
ارزان قیمــت  بالعــوض و تســهیالت  مالــی  منابــع 

ــد. ــت کنن دریاف

توقف رشد »کشند قرمز«

 در خلیج فارس

زخم زباله بر پیکره  

علم کوه کالردشت

 علــم کــوه در شهرســتان کالردشــت بــه عنــوان دومیــن قلــه مرتفــع کشــور 
کــه همــه ســاله در فصــل کوهنــوردی میزبــان هــزاران کوهنــورد و گردشــگر 
اســت و ایــن روزهــا بــه علــت رهاســازی زبالــه و دفــع غیــر اصولــی فاضــالب 
ــر در  ــاع 4850 مت ــا ارتف ــوه ب ــم ک ــدارد. عل ــال خوشــی ن ــای انســانی ح ه
ــع  ــدران واق ــتان مازن ــتان کالردشــت در اس ــلیمان شهرس ــه تخــت س منطق
شــده و پــس از دماونــد دومیــن قلــٔه مرتفــع ایــران محســوب مــی شــود. 
ــه  ــورد ک ــزار کوهن ــل 9 ه ــته حداق ــال گذش ــمی، س ــع رس ــار مناب ــق آم طب
حــدود 400 نفرشــان خارجــی بودنــد بــه ایــن منطقــه صعــود کردند.بیشــتر 
شــهرت ایــن قلــه بــه خاطــر دیــواره  ای اســت کــه در دامنــه شــمالی آن واقــع 
شــده و دارای فّنی تریــن، ســخت ترین مســیرهای ســنگ  نــوردی و دیــواره  
نــوردی در ایــران اســت. یکــی از شــهروندان کالردشــت کــه خــود را بــه عنــوان 
حامــی محیــط زیســت منطقــه معرفــی کــرد در ایــن بــاره گفــت:  صــرف نظــر 
از کمبــود امکانــات امــداد و نجــات ، رهــا ســازی فاضــالب انســانی و زبالــه 
در دامنــه هــای قلــل علــم کــوه و تخــت ســلیمان معضلــی نگــران تبدیــل 
ــا آغــاز فصــل  شــده اســت. مهــدی معصومــی افــزود :  هرســال همزمــان ب
کوهنــوردی عــالوه بــر حضــور افــراد کوهنــورد ، عــده زیــادی افــراد بــه بهانــه 
گردشــگری بــرای اقامــت تــا پــای قلــل علــم کــوه و تخــت ســلیمان مــی 
رونــد و متاســفانه نــه تنهــا بــر آمــد و شــد آن هــا نظارتــی نمــی شــود، بلکــه 
بــا ریختــن زبالــه و فاضــالب انســانی خســارت هــای جبــران ناپذیــری بــه 
ــا می نویســد   ــه ایرن ــد. آنطــور ک ــه وارد مــی کنن ــن منطق محیــط زیســت ای
براســاس گــزارش هــای مســتند در منطقــه هزارچــال یــک شــب حــدود 500 
ــا شــد و متاســفانه  ــرای اقامــت تعــدادی از گردشــگران برپ ــه چــادر ب تخت
دیــده شــد کــه حجــم انبوهــی از زبالــه و فاضــالب انســانی ایــن دســته از 

مســافران در ایــن منطقــه ریختــه شــده اســت.

دریافت کمک خارجی برای احیای بختگان
پروژه حفاظت از بختگان، اولین پروژه ملی است 

که از منابع صندوق سبز بین المللی استفاده می شود 

رییـس موسسـه ملی تغییر اقلیـم و محیط 
زیسـت دانشـگاه تهـران بـا اشـاره بـه سـاز 
تغییـرات آب  کنوانسـیون  مالـی سـوم در  و کار 
و هـوا، اظهـار کـرد: هـر یـک از موسسـات مالـی 
بین المللـی مثـل بانک جهانـی، منابـع مالی خود 
را تـا حـد چنـد 10 میلیـارد دالر بـرای پروژه هـای 
تغییـر اقلیـم اختصـاص داده انـد. ایـن منابـع از 
طریـق همکاری هـای دوجانبـه تامین می شـود و 
طرح هـای مربـوط به سـازگاری با اقلیـم و کاهش 

انتشـار گازهـای گلخانـه ای را پوشـش می دهـد.

محیــط  حفاظــت  ســازمان  طبیعــی  محیــط  معــاون 
ــی  ــیوه مدیریت ــص در ش ــن نق ــت: مهمتری ــت گف زیس
مناطــق زیســت محیطــی، کمرنــگ بــودن ســهم جوامــع 
عرصه هاســت.  ایــن  از  صیانــت  در  محلــی  و  بومــی 
ــره  ــی ذخی ــت جهان ــن جشــن ثب ــی در آیی ــد ظهراب حمی
ــیروان،  ــل ش ــه گلی ــه داغ در منطق ــره کپ ــت ک گاه زیس
ــم  ــالش خواهی ــار ت ــتین ب ــرای نخس ــت: ب ــار داش اظه
ــدل  ــی از م ــق جهان ــارب موف ــتفاده از تج ــا اس ــرد ب ک
ــی  ــع محل ــارکت جوام ــای مش ــر مبن ــی ب ــد حفاظت جدی

در کپــه داغ بهــره گرفتــه شــود. او حفــظ و صیانــت 
ــدار و  ــعه پای ــه، توس ــمند منطق ــتی ارزش ــوع زیس از تن
ــتی  ــدار معیش ــدی پای ــره من ــکان به ــردن ام ــم ک فراه
رویکــرد حفاظتــی  ایــن  مزایــای  از  را  بومــی  مــردم 
ــل و ســرانی از 50  ــه گلی ــی گفــت: منطق برشــمرد. ظهراب
ــن  ــا از ای ــه ام ــرار گرفت ــت ق ــر حفاظ ــش زی ــال پی س
ــد حفاظتــی در آن عمــل  ــر اســاس الگــوی جدی پــس ب
مــی شــود کــه مبتنــی بــر ایفــای نقــش موثــر مــردم در 

ــت. ــی اس ــع مل ــی از مناب نگهبان

گفتمــان و همایــش بیــن المللــی محیــط زیســتی بــا حضور 
ــی  ــه میزبان ــان ب ــور جه ــته از 40 کش ــجوی برجس 59 دانش
ــه  ــاد »ســبزگامان بســکی«، عصــر جمع ــردم نه موسســه م
در پــارک ملــی گلســتان برگــزار شــد. رویــداد بیــن المللــی 
مدرســه تابســتانی بــه منظــور گفتمــان زیســت محیطــی و 
ــران از  ــگاه ته ــت دانش ــه مدیری ــی ب ــارب جهان ــادل تج تب
ابتــدای هفتــه گذشــته آغــاز شــده و شــرکت کننــدگان در آن، 
روز پنجشــنبه وارد گلســتان شــدند و در روز نخســت با حضور 
در پــارک ملــی گلســتان، مــوزه حیــات وحــش و شــرکت در 

کارگاه آموزشــی بــه بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص مســایل 
محیــط زیســتی پرداختنــد.

دبیــرکل انجمــن هــای علمــی دانشــجویی دانشــگاه تهــران 
در تشــریح ایــن رویــداد اظهــار داشــت: برخــی دانشــجویان 
دانشــگاه تهــران تصمیــم گرفتنــد یــک رویــداد بیــن المللــی 
ــراردادن  ــر ق ــا مدنظ ــد و ب ــم بزنن ــجویی را رق ــی دانش علم
ــد کــه ایــران در گفتمــان  اهــداف محــوری، تــالش مــی کنن
ســازی محیــط زیســت در مقیــاس جهانــی بــه جایــگاه قبلی 

خــود بازگــردد.

همایش بین المللی محیط زیستی در گلستان برگزار شدسهم کم جوامع محلی در مدیریت مناطق حفاظت شده

پیام زیست مدیرکل اداره محیط زیست استان خوزستان تصریح کرد: فصل مهاجرت پرندگان 
مهاجر از آبان ماه در استان خوزستان آغاز می شود . اگر روند آتش سوزی هورالعظیم 
ادامه یابد، به احتمال زیاد شاهد کاهش مهاجرت این پرندگان به تاالب خواهیم بود .

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
ــأت اول  ــماره 139760318019002803 ـ 1397/5/13 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی کبــری باباخانــی داوان فرزنــد 
حســینعلی بشــماره شناســنامه 2620101761 صــادره از تالــش در 
ــی  ــوک زن ــک کارگاه بل ــر ی ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
بــه مســاحت 507/60 مترمربــع پــالک فرعــی 730 از 17 اصلــی 
ــش  ــار بخ ــه اوت ــع در قری ــالک 95 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
ــرز  ــی مح ــینعلی باباخان ــمی حس ــک رس ــداری از مال ــالن خری 28 گی
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  وصــول اعتــراض طب
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
ــأت اول  ــماره 139760318019002936 ـ 1397/5/15 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ــی  ــرام هاتف ــای به ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف تال
ــادره در 60  ــنامه 1425 ص ــماره شناس ــل بش ــد مرس ــاد فرزن محمودآب
ســهم مشــاع از 80 ســهم از ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه 
مســاحت 5000 مترمربــع پــالک فرعــی 93 از 34 اصلــی مفــروز و 
ــدان بخــش  ــه ییالقــی جوکن مجــزی شــده از پــالک 30 واقــع در قری
28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی یوســف وردی زاده محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب وصــول اعت

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/4            
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/18 
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
ــأت اول  ــماره 139760318019002783 ـ 1397/5/11 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــد  ــز رفاهــی فرزن ــای پروی ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــدانگ ی ــش در شش ــادره از تال ــنامه 13 ص ــماره شناس ــان بش قرب
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 2070 مترمربــع پــالک فرعــی 214 
ــه  ــع در قری ــالک 123 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از 41 اصل
ــوروز  ــک رســمی ن ــداری از مال ــالن خری ــک بخــش 28 گی ــی ری ییالق
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل ــوروزی محــرز گردی ــی ن عل
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای مراج
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/4             

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/18
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      رونوشت آگهی حصروراثت
ــالف  ــده 970320 حــوزه 7 شــورای حــل اخت در کالســه پرون
تالــش شمســی حــق نیــا فرزنــد رمضــان دارای شــماره 
ــوده و  ــت نم ــی حصروراث ــورا گواه ــن ش ــنامه 14 از ای شناس
چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحومــه ســمیه زاهــد در تاریــخ 94/6/10 
در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه 
ــه: 1- اســماعیل زاهــد دارای ســند ســجلی  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــا  ــدر 2-شمســی حــق نی ــش نســبت پ شــماره 11 صــادره از حــوزه 3 تال
دارای ســند ســجلی شــماره 14 صــادره از حــوزه 3  تالــش نســبت مــادر  
3- رســول گنجــی پــور دارای ســند ســجلی شــماره 2620901227 صــادره 
ــی  ــریفات قانون ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــبت پس ــش نس ــوزه 3 تال از ح
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد 
تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه شــورای حــل اختــالف حــوزه 7  ــاه ب نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک م
ــم دارد و اال  ــابق تقدی ــتری س ــی – دادگس ــان طالقان ــع خیاب ــش واق تال
ــن  ــد از ای ــه بع ــز ســری و رســمی ک ــه ج ــر وصیتنام ــادرو  ه ــی ص گواه

ــود. ــر خواهــد ب ــار ســاقط و بالاث ــراز شــود از درجــه اعتب موعــد اب
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش            6736

          اخطاریه دفترخانه
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب: علــی واثقــی – شــغل: 
المــکان – برابــر حکــم دادنامــه شــماره  آزاد – مجهــول 
9709971825100092 مورخــه 97/2/3 و پیــرو بــر طــالق 
همســر خانــم شــیدا آب چیــان لنگــرودی از شــما دعــوت مــی شــود ظــرف 
مــدت یــک هفتــه پــس از رویــت بــه ایــن دفترخانــه مراجعــه نمائیــد در 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــرا و ص ــی اج ــالق غیاب ــورت ط ــن ص ــر ای غی
سردفتر ازدواج و طالق 107/189 تالش      6735

             آگهی ابالغ
ــا  ــن شــعبه ب ــده کالســه 9609985257400289 ای درپرون
ــط  ــوده توس ــکیب ب ــیر ش ــوم ارش ــوت مرح ــه ف ــه ب توج
ــرار  ــده و ق ــه ش ــر ترک ــت تحری ــرفی درخواس ــاد اش فرن
تحریــر ترکــه صادر گردیــده و برای روز دوشــبنه 97/7/30 راس ســاعت 
ــه  ــیله ب ــن وس ــذا بدی ــت ل ــده اس ــن ش ــه تعیی ــر ترک ــت تحری 10 وق
تمامــی ورثــه متوفــای یــاد شــده یــا نماینــدگان قانونــی و بســتانکاران 
از متوفــی و مدیونیــن بــه وی و هــر کــس کــه بــه هــر طریقــی حقــی 
بــر ترکــه متوفــی دارد ابــالغ مــی شــود در ســاعت و تاریــخ یــاد شــده 
در شــعبه 4 شــورای حــل اختــالف شهرســتان آســتارا واقــع در اســتان 
گیــالن شهرســتان آســتارا میــدان امــام خمینــی مجتمــع شــورای حــل 
www. ــن 01344835600 وب ســایت ــالف شهرســتان آســتارا تلف اخت

dadgil.ir  جهــت شــرکت در عملیــات تحریــر ترکــه حاضــر شــوند.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 4 شورای حل اختالف 
شهرستان آستارا      6738

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت رسیدگی
دراجــرای مــاده 115 قانــون آئیــن دادرســی در امــور کیفــری 
بــا انتشــار ایــن آگهــی بــرای یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 
هــای کثیراالنتشــار متهــم  فرهــاد جبــاری نیــا فرزنــد 
ــرده  ــه نامب ــه ب ــالغ احضاری ــکان اب ــول الم ــه لحــاظ مجه ــه ب حســین ک
ــا ظــرف مــدت یــک مــاه از  ممکــن نشــده اســت احضــار مــی شــود ت
ــر  ــام منتســبه دای ــن شــعبه از اته ــا حضــور در ای ــی ب ــن آگه انتشــار ای
ــاری موضــوع  ــده کالســه 5/960509 دادی ــب در پرون ــر ســرقت و تخری ب
شــکایت علــی کریمــی شــیرازی از خــود دفــاع نمایــد در صــورت عــدم 
حضــور متهــم یــا عــدم عــذر موجــه تصمیــم مناســب اتخــاذ خواهــد شــد.
دادیار شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تالش6740
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رییـس اداره حیات وحـش مازندران گفت: فصل 
گاوبانگـی در جنـگل هـای هیرکانـی از نیمـه دوم 
شـهریور مـاه شـروع مـی شـود و تـا اواخـر نیمه 
اول مهرمـاه ادامـه دارد. کـوروس ربیعـی افـزود: 

طبیعـی  زندگـی  جدیـد  سـرفصل  گاوبانگـی، 
بـرای مـرال هـای نـر اسـت کـه در ایـن زمـان 
ایـن گونه هـای جانـوری بـرای ایجـاد قلمـرو و 
همسـرگزینی در سـتیز با رقبا هسـتند. وی گفت: 

در چنیـن شـرایطی مـرال نـر از لحـاظ جسـمی 
دچـار ضعـف شـده و سـطح هوشـیاری آنهـا در 
مواجهـه بـا خطر کاهش می یابـد و این وضعیت 
نامناسب جسـمی و روحی شکارچیان متخلف را 
برای شـکار بـه طمع می اندازد. محیط زیسـت با 
درک شـرایط حساس و حفاظت از حیات وحش 
همـه سـاله گروههایـی را بـرای محافظـت از این 
گونـه ها راهی ١٢ منطقه زیسـتگاهی مـرال ها در 

جنـگل هـای هیرکانـی مـی کند.

فصل گاوبانگی در مازندران و خطر 
بیخ گوش مرال ها

جلبک های پوســیده ای که توســط امواج به ســواحل نیوهمپشایر رسید، مملو از 
کرمینه هایی اســت که رفته رفته در ســاحل پخش شــده و صحنه ای مشمئزکننده برای 
ســاکنان منطقه به وجود آورده اند.

زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
بــا شــروع  مازنــدران گفــت کــه همزمــان 
گاوبانگــی 30 چــادر در 12 نقطــه از زیســتگاههای 
احتمالــی مــرال از تنکابــن در غــرب تــا گلــوگاه 
در شــرق مســتقر شــد. یــگان حفاظــت بــه 
زیســتگاهها  ایــن  در  روزی  شــبانه  صــورت 
ــکارچیان  ــا ش ــد و ب ــور دارن ــاه حض ــان م ــا آب ت

ــرد. ــد ک ــورد خواهن ــف برخ متخل

خبر

پیام زیست

18 درصد مساحت کشور درگیر گردوغبار است
رییس ستاد ملی مقابله با گرد و غبار: به جز نوار ساحلی تمامی 

استان  ها یا تاثیرگذار و یا تاثیرپذیر از پدیده گرد و غبار هستند

450 هزار هکتار از مناطق جنوبشرق اهواز تحت تاثیر گرد و غبار هستند

ــه  ــی مقابل ــس ســتاد مل ــه ریی ــه گفت ب
ــار از  ــون هکت ــار،  30 میلی ــرد و غب ــا گ ب
مســاحت کشــور درگیــر گــرد و غبــار 
اســت.  از آنجایــی کــه مســاحت کشــور 
164 میلیــون هکتــار اســت  یعنــی بیش 
ایــن  از 18 درصــد کل کشــور درگیــر 

ــت. ــده اس ــاله  ش مس
ــرد و  ــا گ ــه ب ــی مقابل ــس ســتاد مل ریی
ــری گفــت:  ــروز در نشســت خب ــار دی غب
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع تــا پایــان 
مناطــق  پراکنــش  نقشــه  ســالجاری 
ــرد  ــادی و گ ــایش ب ــر فرس ــت تاثی تح
و غبــار را تهیــه مــی کنیــم. بــر ایــن 
اســاس از ســازمان هواشناســی خواســته 
ــار را  ــرد و غب ــرزمینی گ ــه س ــم تاپهن ای

ــد. ــخص کن مش

ــرای  ــت: ب ــبی گف ــد طهماس ــی محم عل
ــادر  ــک میلی ــدود ی ــن کار ح ــام ای انج
ــم و  ــی کردی ــش بین ــار پی ــان اعتب توم
ــن  ــا همی ــه ب ــت ک ــن اس ــمان ای تالش
و  انجــام دهیــم  را  کار  اعتبــار  مبلــغ 
همچنیــن از ســایر دســتگاه هــای ذیربط 

ــم.  ــتفاده کنی ــم اس ه
وی ادامــه داد: طبــق امــار ســازمان جنگل 
هــا مراتــع و آبخیــزداری همچنیــن حدود 
١٣0 میلیــون هکتــار از مناطــق کشــور بــا 
چالــش بیابــان زایــی مواجــه اســت کــه 
ــرد و  ــا گ ــه منش ــود ب ــت نش ــر مراقب اگ
غبــار تبدیــل مــی شــود ، همچنیــن اگــر 
ــده  ــب ش ــع تخری ــی مرات ــب برخ مراق
درجــه ســه نباشــیم نیــز بــه کانون گــرد و 

غبــار تبدیــل خواهنــد شــد. 
وی افــزود: بیشــتر مناطــق مرتعــی و 
مناطقــی کــه آب آنهــا از بــاال دســت 
ــی شــود در معــرض خشــک  ــن م تامی
ــتا ٤٥0  ــن راس ــد، در ای ــرار دارن ــدن ق ش

ــرق  ــوب ش ــق جن ــار از مناط ــزار هکت ه
ــار  اهــواز تحــت تاثیــر شــدید گــرد و غب
قــرار گرفــت کــه علــت آن مدیریــت 
ــی باالدســت اســت.  ــع آب تادرســت مناب
ــار  ــرد و غب ــا گ ــه ب ــتاد مقابل ــس س ریی
ــال 88-  ــود را از س ــتاد کار خ ــت: س گف
89 آغــاز کــرد و تاکنــون اقدامــات خوبــی 
در ایــن زمینــه انجــام داده اســت کــه 14 
وزارتخانــه و ســازمان عضــو آن هســتند.

وی افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت 
شــد  مقــرر  غبــار  و  موضــوع گــرد 
ــا همــکاری  ســازمان محیــط زیســت ب
ســایر دســتگاه هــا منشــاء یابــی گــرد 
ــن  ــر ای ــه ب ــد ک ــام ده ــار را انج و غب
ــون هفــت مــاه اســت کــه  اســاس اکن
منشــاء یابــی داخلــی آغــاز شــده و 
حــدود 40 درصــد پیشــرفت داشــته 
اســت کــه در تالشــیم بــا همــکاری 
ســازمان  و  شناســی  هــوا  ســازمان 
ــی  ــن شناســی و اکتشــافات معدن زمی

کشــور برنامــه عمــل ایــن کار را نهایــی 
ــم. کنی

بــه گفتــه وی کار منشــاء یابــی خارجــی 
نیــز در دســتور کار ســتاد مقابلــه بــا گــرد 
ــت:  ــبی گف ــود دارد. طهماس ــار وج و غب
پیــش از ایــن تفاهــم نامــه هــای چنــد 
جانبــه بــا عــراق، ســوریه، قطــر و ترکیــه 
ــن رو  ــد از ای ــی نش ــا عمل ــتیم ام داش
ــد وارد  ــل متح ــازمان مل ــه س ــا برنام ب
مذاکــره شــدیم و قــرار شــد یــک برنامــه 
عمــل مشــترک کــه جنبــه عملیاتــی دارد 

داشــته باشــیم..
وی اظهــار داشــت:یکی از راه هــای مقابله 
بــا گــرد و غبــار مالــچ پاشــی اســت کــه 
ــچ هــای نفتــی اســتفاده  معمــوال از مال
مــی شــود امــا در ایــن میــان عــده 
ــن  ــای جایگزی ــچ ه ــال مال ــه دنب ای ب
 70 اســاس  ایــن  بــر  هســتند کــه 
پپیشــنهاد بــه ســازمان محیــط زیســت 
ارســال شــد کــه طــی 14 جلســه بررســی 
۲6 پیشــنهاد پذیرفتــه و در ســه ســطح 
مــورد ارزیــاب قــرار گرفتنــد کــه در نهایت 
ــد و  ــه اول را گذارندن ــنهاد مرحل 1۲ پیش

ــدند. ــگاهی ش ــه آزمایش وارد مرحل
طهماســبی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از 
مباحــث در منشــا گــرد و غبــار تــاالب ها 

ــت: جلســاتی در خصــوص  هســتند گف
تــاالب  هــا و مدیریــت آن برگــزار شــده 
اســت چــرا کــه بســیاری از مناطــق گــرد 
و غبــار نوظهــور مناطــق تاالبــی و دشــت 
 هــا هســتند از همیــن رو بــرای مقابلــه 
ــه  ــق برنام ــن مناط ــار ای ــرد و غب ــا گ ب
ــه اســت. وی  ــی صــورت گرفت  ریزی های
گفــت: تــا ســال 95 اعتبــار چندانــی بــه 
کارگروهــا و دســتگاه هــای متولــی داده 
نمــی شــد، به عنــوان مثــال در ســال 94 
ــوان  ــه عن ــاد کشــاورزی ب ــه وزارت جه ب
متولــی ایــن امــر 17.5 میلیــارد تومــان 
اختصــاص یافــت ســال 95 حــدود 30 
ــام  ــه تم ــال 96 ب ــان و س ــارد توم میلی
ــا گــرد  دســتگاه هــای متولــی مقابلــه ب
و غبــار بــه طــور جــدی اعتبــارات خوبــی 

اختصــاص یافــت.
حــدود  گذشــته  ســال  افــزود:  وی 
۲85 میلیــارد تومــان بــه تمــام اســتان 
ــار  ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــر ب ــای درگی ه
ــز 350  ــال نی ــت و امس ــاص یاف اختص
میلیــارد تومــان بــرای ایــن موضــوع بــه 
اســتان خوزســتان اختصــاص یافتــه 
اســت. البتــه نظــر مــا ایــن بــود کــه ایــن 
ــر  ــای درگی ــتان ه ــام اس ــه تم ــار ب اعتب

ــد. ــاص یاب اختص

سنا
 ای

س:
عک

گل به خودی وزارت کشاورزی 
با اصرار بر خودکفایی

طبـل  بـر  جهـاد کشـاورزی  وزارت  حالیکـه  در 
خودکفایـی گنـدم مـی کوبـد کـه بسـیاری   از 
کارشناسـان معتقدنـد بـا توجـه بـه بحـران آب 
اسـت. غلـط  خودکفایـی  سیاسـت  کشـور،   در 

وزارت جهاد کشاورزی یکی از وزارتخانههایی است 
که بیشـترین ارتباط را با محیط زیسـت در زمینه 
کشـت محصـوالت و مسـاله آب دارد. ایـن پیوند 
نزدیـک نیـاز به هماهنگی ایـن دو نهاد را پررنگتر 
میکنـد اما در برخی تصمیمات و اقدامات نه تنها  
هماهنگـی به چشـم نمیخورد بلکه مسـاله سـاز 
 بـودن اقدامـات متضـاد پرسـش ایجـاد میکنـد.

عبـاس کشـاورز، معـاون امـور زراعـت در وزارت 
کشـاورزی دیـروز در حاشـیه همایـش کشـت، 
بـا تاکیـد بـر حفـظ تولیـد گنـدم و خودکفایی در 
ایـن بخش در سـال زراعی پیـش رو، از افزایش 
تولیـد گندم خبر داد و گفت: پیشـبینی میکردیم 
1۲ میلیـون و 700 هـزار تـن گنـدم تولیـد کنیـم 
و بـه همیـن میـزان هـم انجـام شـد؛ در نتیجـه 
و  نداریـم  واردات گنـدم  بـه  نیـازی  همچنـان 
درصـورت مـازاد، صـادرات هـم خواهیـم داشـت. 
»کشـاورز« در حالـی این اظهـارات را بیان میکند 
رییـس  عیسـی کالنتـری  پیـش  چنـدی  کـه 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در پانزدهمین 
کنگـره ملـی »علـوم زراعـت و اصالح نباتـات« از 
اظهارنظرهـای اینچنینی در خصـوص خودکفایی 
بـه  غذایـی  محصـوالت  صـادرات  و  کشـاورزی 
کشـورهای دیگـر گالیه و نسـبت به ایـن موضوع 
اعتـراض کـرده بـود. او با انتقـاد از دفاع کـردن از 
سیاسـت های خودکفایـی گنـدم از سـوی برخـی 
مسـووالن گفتـه بـود: »وقتی می گوینـد می توان 
ایـن حجـم از غـذا را در سـرزمین ایـران تولیـد 
کـرد، کشـور بـه جایـی می رسـد کـه بخشـی از 
شـود.« تعطیـل  بایـد  هـم   همیـن کشـاورزی 

پیـش از ایـن نیـز کالنتـری در ایـن خصـوص 
گفتـه بـود: »زمانی که کشـور با این همه مسـایل 
زیسـت محیطـی، اقلیمـی و کمبـود آب مواجـه 
 اسـت، صحبـت از خودکفایـی بـی معناسـت.«
بـر اسـاس آمارهـای داده شـده بـرای کشـت 
هـر کیلوگـرم گنـدم 1300 لیتـر آب نیـاز اسـت 
کمیسـیون  عضـو  سـعادت  محمدباقـر  و 
اسـت  معتقـد  هـم  مجلـس  کشـاورزی 
بـرای اینکـه مشـخص شـود کـه کشـت ایـن 
محصـوالت بـه صرفـه اسـت یـا خیـر. مراکـز 
دهنـد. جـواب  آن  بـه   تحقیقاتـی کشـاورزی 
سـوال اینجاسـت بـا توجـه بـه بحـران آبـی کـه 
همه فعاالن محیط زیسـت نسـبت به آن هشدار 
میدهنـد و بـا توجه به اینکه 90 درصد آب کشـور 
در بخـش کشـاورزی به هدر میرود آیا در کشـور 
مـا ایـن ظرفیـت وجـود دارد که کشـت گنـدم را 
بـه حـدی گسـترش دهیـم کـه بتوانیـم آن را به 

کشـورهای دیگـر هم صـادر کنیم؟

رییــس ســتاد مقابلــه بــا گــرد و غبــار گفــت: 
بلوچســتان،  و  سیســتان  ماننــد  هایــی  اســتان 
ــور  ــه ط ــزگان ب ــی و هرم ــان جنوب ــان، خراس کرم
جــدی بــا پدیــده گــرد و غبــار درگیــر هســتند از ایــن 
رو بــا تــالش هــای صــورت گرفتــه قــرار شــد ســال 
ــتان  ــتان و بلوچس ــار سیس ــرد و غب ــرای گ ــده ب آین
ــود و  ــه ش ــر گرفت ــاری در نظ ــژه اعتب ــورت وی ــه ص ب
ــار را  ــن اعتب ــه ترتیــب ای ــز ب اســتان هــای دیگــر نی

ــت. ــد داش خواهن
ــار  ــد اعتب ــج درص ــر از پن ــزود: کمت ــبی اف طهماس
خوزســتان در اختیــار ســازمان محیــط زیســت قــرار 
ــه دیگــر دســتگاه  های  مــی گیــرد و 95 درصــد آن ب

ــد. ــی یاب ــاص م ــی اختص اجرای

گزارش
 پیام ما

آگهــی مزایــده امــوال غیــر 
منقــول ) اســناد رهنــی(

ــی کالســه 9400203  ــده اجرائ بموجــب پرون
و 9400202 شــش دانــگ عرصــه و اعیــان یــک دســتگاه 
ــع در  ــی از 1482 واق ــالک 1120 فرع ــماره پ ــان بش آپارتم
آســتارا – خیابــان شــهید رجائــی کوچــه دهــم بخــش 31 
گیــالن بــه مســاحت 91/29 مترمربــع در ســمت شــرقی 
ــن  ــاحت بالک ــع آن مس ــه 3/42 مترمرب ــم ک ــه پنج طبق
ــاحت 1/72  ــه مس ــه 10 ب ــاری قطع ــام انب ــت بانضم اس
ــع واقــع در همکــف و بانضمــام پارکینــگ قطعــه  مترمرب
ــه  ــف ک ــع در همک ــع واق ــاحت 12/5 مترمرب ــه مس 10 ب
ــه 22143 – 124  ــت و صفح ــل ثب ــت آن ذی ــند مالکی س
دفتــر 158 اداری بنــام محســن ضیافتــی پــالک ثبــت و 
ــی شــماره 58097  ــق اســناد رهن صــادر شــده اســت طب
– 94/5/11 و 58096 – 94/5/11 دفترخانــه 101 آســتارا 
دفترخانــه در قبــال مبلــغ 640000000 ریــال در رهــن بانــک 
ــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح  ــه ک ــرار گرفت ــت ق مل
ــول  ــوار و پنجــره اســت بط ــی باشــد: شــماال دی ــل م ذی
5/89 متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی شــرقا در دو 
ــه درز  ــر ب ــول 15/50 مت ــت بط ــواری اس ــمت اول دی قس
ــه درز  ــر ب ــول 1/22 مت ــت بط ــواری اس ــاع دوم دی انقط
ــا در دو قســمت اول دیــوار و پنجــره اســت  انقطــاع جنوب
ــم  ــاط مشــاعی دوم نی ــه فضــای حی ــر ب بطــول 3/11 مت
دیــوار جلــوی بالکــن بطــول 2/80 متــر بــه فضــای حیــاط 
ــوم  ــمت س ــه قس ــمت ک ــت قس ــا در هش ــاعی غرب مش
ــی  ــم آن جنوب ــم و هفت ــای پنج ــمت ه ــمالی قس آن ش
اســت اول دیواریســت مشــترک بطــول 1/22 بــه آپارتمــان 

قطعــه 9 دوم دیواریســت مشــترک بطــول 4/70 متــر بــه 
راه پلــه مشــاعی پنجــم دیواریســت بطــول 0/43 متــر بــه 
راه پلــه مشــاعی ششــم دیــواری اســت بطــول 1/43 متــر 
ــه  ــر ب ــم دیوارییســت بطــول 0/76 مت ــه آسانســور هفت ب
ــواری اســت مشــترک بطــول 4/17  آسانســور هشــتم دی
متــر بــه آپارتمــان قطعــه 9 – حــدود انبــاری قطعــه 
ــر  ــواری اســت مشــترک بطــول 1/32 مت 10- شــماره دی
ــول 1/30  ــواری اســت بط ــه 9 شــرقا دی ــاری قطع ــه انب ب
ــا دیــواری اســت بطــول 1/32  ــه درز انقطــاع جنوب متــر ب
متــر بــه پیلــوت مشــاعی غربــا درب و دیــوار اســت بطــول 
1/30 متــر بــه پیلــوت مشــاعی حــدود و پارکینــگ قطعــه 
ــاط  ــه حی ــول 2/50 ب ــت بط ــی اس ــط فرض ــماال خ 10: ش
ــط فرضــی اســت  ــرقا در دو قســمت اول خ مشــاعی ش
ــاط مشــاعی دوم خــط فرضــی  ــه حی ــر ب بطــول 1/40 مت
اســت بطــول 3/61 متــر بــه پیلــوت مشــاعی جنوبــا خــط 
ــه  ــول 2/50 ب ــت بط ــاعی اس ــه مش ــه محوط ــی ب فرض
پارکینــگ قطعــه 8 غربــا در دو قســمت اول خــط فرضــی 
ــه پیلــوت مشــاعی دوم خــط  اســت بوطــل 3/60 متــر ب
ــاعی –  ــاط مش ــه حی ــر ب ــول 1/40 مت ــت بط ــی اس فرض
حــدود ارتفاقــی بــا حــق عبــور بــرای پارکینگ قطعــه 9- و 
ــراد  ــک میلی ــغ ی ــه مبل ــر کارشــناس رســمی ب ــق نظ طب
ــوق  ــالک ف ــده و پ ــی ش ــال ارزیاب ــون ری ــد میلی و نهص
دارای یکبــاب آپارتمــان مســکونی واقــع در طبقــه پنجــم 
ــوت )  ــر روی پیل ــه ب ــج طبق یــک مجتمــع مســکونی پن
ــا اســکلت  ــی ب ــر ده واحــد مســکونی( احداث مشــتمل ب
بتنــی، نمــای اصلــی ســنگ ، واحــد مذکــور دارای هــال و 
نشــیمن ، دو اتــاق خــواب، آشــپزخانه بــا کابینــت، حمــام 
ــیمانی،  ــقف س ــا س ــراس ب ــتی و ت ــرویس بهداش و س

ــا درب و  ــرامیک ب ــف س ــده ک ــیکاری ش ــای کاش دیواره
پنجــره هــای چوبــی و آلومینیومــی بــا قدمــت تقریبــی 6 
ســال مــی باشــد و پــالک فــوق دارای پروانــه ســاختمانی 
شــماره 27502- 90/9/13 و پایان کار ســاختمانی بشــماره 
ــی باشــد دارای انشــعابات  5039138285 – 91/12/15 م
ــر گــزارش  ــرق و گاز مســتقل مــی باشــد کــه براب آب و ب
مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون مــی باشــد پــالک فــوق 
ــورخ 97/7/18 در  ــنبه م ــی 12 روز چهارش ــاعت 9 ال از س
ــان  ــتارا – خیاب ــع در آس ــالک واق ــناد و ام ــت اس اداره ثب
جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فروش 
مــی رســد مزایــده از مبلــغ یــک میلیــارد و نهصــد میلیــون 
ــدا  ــنهادی نق ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ــروع و ب ــال ش ری
فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی 
ــم از حــق انشــعاب  ــرق، گاز اع ــه آب ، ب ــوط ب ــای مرب ه
و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
مزایــده دارای آن هــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی 
ــده اعــم از  ــخ مزای ــا تاری ــره ت و عــوارض شــهرداری و غی
اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه 
عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد 
وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد 
بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیم عشــر و حق 
مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایده 
تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی 
درهمــان ســاعت ومــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد ضمنــا 
ــه شــماره 97/3/27 – 17012/84  ــر نام ــوق براب ــالک ف پ

بانــک ملــت دارای بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد.
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی6739

                                آگهی 
ــد  ــده محم ــت خوان ــه طرفی ــی نصــر دادخواســتی ب ــا بهرام ــان کیمی خواه
ــم دادگاه هــای عمومــی  ــه خواســته طــالق تقدی حســین ســهیل نجفــی ب
فردیــس نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 3 دادگاه خانــواده شهرســتان واقــع 
در اســتان البــرز شهرســتان فردیــس ج مــالرد کانــال شــرقی دادگســتری فردیــس 
ارجــاع بــه شــماره ثبــت 9609983031301285 ثبــت گردیــده و بــه تجویــز مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی میشــود تــا خوانــده پــس 
از نشــر آگهــی و  اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی و داور 

خــود را بــه ایــن شــعبه اعــالم و حاضــر گــردد. م/الــف: 97/13969/ف

منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان فردیس    6766

                                  رونوشت آگهی حصروراثت
ــه دارای شــماره  ــت ال ــد هیب ــرام زاده فرزن ــا به ــای نیم ــش آق ــالف تال ــده 970313 حــوزه 7 شــورای حــل اخت در کالســه پرون
شناســنامه 138 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم هیبــت الــه بهــرام زاده بــاالده 
در تاریــخ 97/5/23 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- 
ســتاره پورســعید گیالنــده دارای ســند ســجلی شــماره 22 صــادره از تالــش نســبت همســر 2-نیمــا بهــرام زاده دارای ســند ســجلی شــماره 138 
صــادره از تالــش نســبت پســر  3- پویــا بهــرام زاده دارای ســند ســجلی شــماره 283 صــادره از تالــش نســبت پســر  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حل اختــالف حــوزه 7 تالــش واقع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیم 
دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش            6737

   آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد  شــهرت اســدی راد  نــام 
ــادره  ــنامه 1090 ص ــدی  بشناس ــدر مه پ
ــی  ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس ــادان درخواس از آب
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  
ــنامه  ــری  بشناس ــهرت مرم ــراه  ش ــه  زه مرحوم
تاریــخ  در  آزادگان   دشــت  صــادره   2543
97/03/27 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت 
ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات 
ــدی راد ش ش 1396  ــی اس ــر 2- عل ــوق الذک ف
ص آبــادان )فرزنــدان ذکــور متوفیــه(3- صدیقــه 
بیــت ســیاح ش ش 8 ص آبــادان )فرزنــد انــاث 
متوفیــه( و ال غیــر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی 
کالســه 970343/14/97 تحــت نظــر مــی باشــد.
اینــک بــا انجام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبور را 
در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتراض 
ــزد او باشــد از  ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی دارد ی
ــورا  ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش تاری
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه 
بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز 

ــار ســاقط اســت. شــود از درجــه اعتب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 

شهرستان اهواز                   6790
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غارهــای  اکتشــاف  سرپرســت گــروه 
ایتالیــا،  از  غارنــورد   ۲1 ایــران گفــت: 
بــه  ارمنســتان  و  لهســتان  فرانســه، 
ــه کرمانشــاه  ــوردان ایرانــی ب همــراه غارن
ــای  ــن غاره ــق تری ــه عمی ــد و رتب رفتن
کردند.یوســف  جــا  جابــه  را  ایــران 

ســورنی نیــا گفــت: از چنــد ســال قبــل 
غارنــوردان ایرانــی و خارجــی بــا هــم در 
برنامــه ای مشــترک در جهــت اکتشــاف 
در مناطقــی کــه غارهــای دور از دســترس 
و بکــر دارد، همــکاری مــی کننــد . ایــن 
گــروه 5 شــنبه هفتــه گذشــته بــه ایــران 

آمدنــد و توانســتند در روزهــای اخیــر بــه 
غــار قیــژه الن رفتــه و بخــش هایــی از 
ــف  ــود کش ــترس ب ــه دور از دس آن را ک
ــد وی  ــر می نویس ــه مه ــور ک ــد. آنط کنن
ــا 450  ــروز ب ــا ام ــار ت ــن غ ــت:  ای گف
ــا  ــود امــا ب متــر عمــق شــناخته شــده ب
ــی و خارجــی  ــوردان ایران ــکاری غارن هم
عمــق آن بــه 640 متــر رســید و توانســت 
رتبــه ســوم عمیــق تریــن غارهــای ایــران 
ــن  ــه ای ــا ادام ــاورد. ب ــت بی ــه دس را ب
اکتشــاف احتمــال اینکــه عمــق ایــن غار 
بیشــتر باشــد هنــوز وجــود دارد.ســورنی 

نیــا بیــان کــرد: بنابرایــن »جوجــار« 
اولیــن غــار عمیــق ایــران بــا 1300 متــر 
عمــق و دومیــن غــار نیــز »پــرا« بــا 
ــر عمــق شــناخته شــده اســت. 750 مت

غارنــوردی ســورنا  افــزود: گــروه  وی 
کــه ازایــن غارنــوردان خارجــی بــرای 
ــا  ــرد ب ــوت ک ــاه دع ــه کرمانش ــدن ب آم
ایرانیــان  غارشناســی  و  غــار  انجمــن 
همــکاری مــی کنــد. فعالیــت ایــن گــروه 
از غارنــوردان موجــب شــد تــا دیــد 
غارنــوردان خارجــی نســبت بــه غارهــای 

ــد. ــر کن ــران تغیی ــق ای عمی

بــه گفتــه رییــس انجمــن حامیــان بافــت هــا و 
محوطــه هــای تاریخــی ســرزمین گــرگان کمتــر مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتانی ق ــووالن اس ــه مس توج
فاتــح میرفندرســکی  آنطــور کــه مهــر می نویســد 
ضمــن اظهــار خرســندی از حضــور مســافران در فصــل 
ــد:  ــی گوی ــتان، م ــتان گلس ــه اس ــتان ب ــار و تابس به
فراهــم نبــودن بســترهای مهــم گردشــگری در اســتان 
ــت  ــه ای اقام ــر نقط ــافران در ه ــا مس ــده ت ــث ش باع

ــند. ــته باش داش
ــه  ــی ب ــره نازیبای ــد چه ــن رون ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
شــهر و مناطــق جنگلــی اســتان مــی دهــد، مــی افزاید: 
ــبب  ــا س ــه تنه ــرایط ن ــن ش ــافران در ای ــت مس اقام
ــه آســیب  ــق اقتصــادی اســتان نخواهــد شــد بلک رون
ــی  ــا حت ــرا بســیاری از آن ه محســوب مــی شــود زی
پیــش پــا افتــاده تریــن مایحتــاج خــود را بــه همــراه 
داشــته و از هــر نــوع خریــد در اســتان خــودداری مــی 

ــک کارشــناس ارشــد حــوزه گردشــگری  ــا ی ــد. ام کنن
نظــری خــالف  عقیــده رییــس انجمــن حامیــان بافــت 
هــا و محوطــه هــای تاریخــی ســرزمین گــرگان دارد و 
ــودِن گلســتان  ــار مســافران را مقصدنب ــن رفت ــت ای عل

بــرای ســفر مــی دانــد.
ــدران و  ــتان های مازن ــد: اس ــی گوی ــقایی م ــدی س مه
گیــالن در حــوزه گردشــگری و تفریحــی، بــه خصــوص 
خاصــی  الگــوی  و  برنامــه  ســاحلی  گردشــگری 
داشــتند و ایــن درمقایســه بــا گلســتان کــه بــه تازگــی 
برداشــته،  گام  گردشــگری  مقصدشــدن  درحــوزه 
متفــاوت اســت. ایــن عضــو هیــات  علمــی دانشــکده 
گردشــگری موسســه آمــوزش عالــی حکیــم جرجانــی 
ــی اقتصــادی اســتان در حــوزه  ــل توســعه نیافتگ عام
گردشــگری را ایــراد در فرهنــگ میزبانــی اســتان مــی 
دانــد و مــی افزایــد: تفــاوت قیمــت کاالی ارائــه شــده 
ــا، نشــان  ــا هــم اســتانی ه ــه مســافر در مقایســه ب ب
ــی اســتان اســت. ــگ میزبان ــده مشــکل در فرهن دهن

وی نــوع برخــورد بــا گردشــگر، چگونگــی کســب درآمــد 
ــی  ــگ میزبان ــم فرهن ــای مه ــه ه ــافر را از مولف از مس

ــی  ــا زمان ــد: ت ــی ده ــه م ــد و ادام ــی کن ــی م ارزیاب
کــه فرهنــگ میزبانــی رواج نیابــد کســب درآمــد 
مناســبی از مســافر در اســتان نخواهیــم داشــت. ایــن 
ــر متخصــص  ــراد غی مــدرس دانشــگاه از اســتفاده اف
در حــوزه گردشــگری انتقــاد مــی کنــد و مــی افزایــد: 
ــق صنعــت  ــرای تدویــن سیاســت گــذاری هــا و رون ب
ــتفاده  ــراد متخصــص اس ــر اف ــد از نظ گردشــگری بای
ــازار هــدف و شناســایی  ــدی ب ــه بن ــه طبق کــرد. وی ب
ــد  ــه اقتصــادی تاکی ــر طبق ــای گردشــگران از ه نیازه
ــزی اقامــت  ــه ری ــد برنام ــد: بای ــد و مــی گوی مــی کن
ــه  ــم ب ــه ه ــود ک ــف ش ــه ای تعری ــه گون ــافران ب مس
ــان کمــک کنــد و هــم اینکــه  شــرایط اقتصــادی میزب

ــه شــود. ــر گرفت ــی مســافران در نظ ــی مال توانای

رکورد عمیق ترین غارهاي 

ایران جا به جا شد

انتشار اخبار منفی مانع 

جذب سرمایه گذار می شود

 مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری خوزســتان گفــت: بــا 
شــیوه بیــان مشــکالت خوزســتان در ســطح جامعــه مخالــف هســتم و بــا ایــن 
روش نبایــد منتظــر حضــور ســرمایه گــذاران در ایــن اســتان باشــیم. علیرضــا 
ــکالت  ــون مش ــی همچ ــکالت و معضالت ــتان دارای مش ــت: خوزس ــزدی گف ای
محیــط زیســتی و غیــره اســت کــه منکــر آنهــا نیســتم امــا بــر ایــن بــاور هســتم 
ــیوه  ــزود: ش ــزدی اف ــت. ای ــت نیس ــتان درس ــا در خوزس ــری آنه ــیوه پیگی ش
پیگیــری مشــکالت نبایــد بــه گونــه ای باشــد کــه در اذهــان عمومــی جامعــه 
تاثیــر منفــی بگــذارد چــون بــه نظــر مــی رســد چنیــن شــیوه ای، تاثیرگــذاری 
بــدی برجــای خواهــد گذاشــت؛ ایــن امــر باعــث شــده کــه هیچ ســرمایه گــذاری 
میــل بــه ســرمایه گــزاری در خوزســتان نداشــته باشــد کــه ایــن موضــوع دردناک 
اســت. وی توضیــح داد: بایــد حتمــا نســبت بــه ایــن موضــوع بازنگــری انجــام 
ــاز و فضــای عرضــه  ــر ایــن صــورت اگــر ســرمایه گــذار نباشــد، نی شــود در غی
و تقاضــا ایجــاد نشــود و اشــتغال صــورت نگیــرد دچــار مشــکل مــی شــویم و 
چالــش هــای بیشــتری را در آینــده خواهیــم داشــت.ایزدی افــزود: از طرفــی 
عنــوان مــی شــود چــرا بــه ســمت هتــل ســازی پیــش نمــی رویــم و از طرفــی 
کاری مــی کنیــم کــه ســرمایه گــذار فــراری باشــد. اگــر کســی پول داشــته باشــد 
بــه جــای خوزســتان در اســتان هــای دیگــر مثــل گیــالن، یــزد، قزویــن، زنجــان 
و...ســرمایه گــذاری مــی کنــد و خوزســتان شــاید انتخــاب ۲5 یــا ۲6 آن بــرای 
ســرمایه گــذاری اســت. نبایــد همــه نقدهــای خــود را به ســطح جامعه برســانیم. 
مــا بــدون اینکــه مخاطــب را در نظــر بگیریــم مطلبــی را در رســانه ها منتشــر می 
کنیــم و نتیجــه و تبعــات آن را بررســی نمــی کنیم. ما آموزش درســت نداشــتیم 

و یــک مرتبــه در ســطح جامعــه خبرهــای منفــی منتشــر مــی کنیــم.

گردشگری گلستان اسیر چادرهای مسافرتی
فراهم نبودن بسترهای گردشگری سبب شده تا مسافران 

در هر نقطه ای اقامت داشته باشند

حــوزه  یــک کارشــناس  درحالــی   
ــوی  ــه و الگ ــود برنام ــگری از نب گردش
انتقــاد  اســتان  در  گردشــگری  مناســب 
اداره کل  معــاون گردشــگری  مــی کنــد 
میــراث فرهنگــی، از هتــل، هتــل آپارتمــان، 
خانــه مســافر و مســافرخانه بــه عنــوان 
ــد  ــی کن ــاد م ــگری ی ــاده گردش ــتر آم بس
ــردی  ــای بومگ ــگاه ه ــد: اقامت ــی گوی و م
ــعه  ــتای توس ــری در راس ــت دیگ ــم ظرفی ه

گردشــگری اســت.

گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  مدیــر 
شهرســتان کالت از آغــاز مرمــت اثــر تاریخــی بنــد نــادری 
خبــر  ایــن  اعــالم  بــا  فرهمنــد  داد. شــعبانعلی  خبــر 
ــهر کالت  ــای ش ــادری در انته ــد ن ــی بن ــر تاریخ ــت: اث گف
ــگران از  ــادی از گردش ــداد زی ــاالنه  تع ــه و س ــرار گرفت ق
آن بازدیــد می کننــد.وی افــزود: ایــن اثــر مربــوط بــه 
ــاخص  ــی ش ــار تاریخ ــی از آث ــوده و یک ــاری ب دوره افش
ســالهای  در  کــه  آیــد   مــی  بــه  کالت   شهرســتان 
ــط  ــت آن توس ــوص وضعی ــی هایی در خص ــته بررس گذش
ــورت  ــتان  ص ــی اس ــراث فرهنگ ــان اداره کل می کارشناس

ــه اول  ــار مرحل ــص اعتب ــا تخصی ــون ب ــود و اکن ــه ب گرفت
مرمــت قســمتی از ایــن اثــر تاریخــی آغــاز شــده اســت.

ــرورت  ــم کار و ض ــه حج ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــد ادام فرهمن
مرمــت کامــل آن نیــاز بــه  تخصیــص اعتبــار در ســال های 
آینــده نیــز وجــود دارد و  در صــورت مرمــت کامــل و  
ایجــاد زیــر ســاختهای مناســب  می توانــد گردشــگران 
ــعه  ــی در توس ــش مهم ــذب و نق ــود ج ــه خ ــادی  را ب زی
ــتان کالت  ــته باشــد.در شهرس ــتان داش اقتصــادی  شهرس
نــادری ١١6 اثــر تاریخــی شناســایی و تاکنــون ٣٧ اثــر در 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی ب ــار مل ــت آث فهرس

آغاز مرمت یادگار دوران نادرشاه در خراسان رضوی

آتش سوزی گسترده در موزه ملی برزیل با از بین رفتن مجموعه ای ارزشمند و 
جایگزین ناپذیر از آثار تاریخی، باستانی و علمی همراه شده است.

پیام زیست

هر
 م

س:
عک

مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شـركت خدمات حمايتي كشـاورزي جنوب استان کرمان وابسـته به وزارت جهاد كشـاورزي در نظر دارد عملیات بارگیری 
، حمـل و تخلیـه مقـدار 8000 تـن انـواع نهـاده هـای کشـاورزی از مبـدا انبارهـای شـرکت در جنوب اسـتان کرمـان به کلیه 
نقـاط داخـل و خـارج اسـتان  را از طريـق برگـزاري مناقصـه عمومـي یـک مرحلـه ای به پيمانـكاران واجـد شـرايط از طریق 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( واگذار نمايد . کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از »دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه 
پیشـنهاد« از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد 
و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ، مراحل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای 

الکترونیکـی )توکـن ( را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه :  ۲00971614000003روز یکشنبه مورخ  18/ 6 /1397

۲- نام و نشانی مناقصه گزار :شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان به آدرس جیرفت : خیابان موسی صدرـ  والیت دوم  

3- هزینه خرید اسناد مناقصه : مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد. 

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسامانه: از روز  یکشنبه مورخ 18/ 6 /1397 لغایت ساعت17روز یکشنبه مورخ 1397/6/۲5

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهاد- بارگزاری در سامانه به صورتpdf : تا ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 4 /7 /1397 

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6- تاریخ گشایش پیشنهادها : روزپنج شنبه مورخ  5 /1397/7ساعت 10:30صبح 

7- میـزان ونـوع تضمیـن فرآینـد ارجـاع کارمبلـغ : ۲90.000.000 ریال که به دو صـورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقـدی )فیش واریزی( 

بـه حسـاب شـبای شـماره IR۲50100004001039704005791نـزد بانـک مرکزی جمهوری اسـالمی ایران بنـام خرانه داری کل از طریق دسـتور 

پرداخـت سـاتنا یا پایا با شناسـه واریزسـی کارکتـری 366039759۲63500650100000000006  قابل ارائه می باشـد. 

8- آدرس و زمـان تحویـل اصـل تضمیـن شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار: اصـل تضمیـن شـرکت در فرآینـد ارجاع )الـف ( عالوه بـر بارگزاری 

در سـامانه ، مـی بایسـتی بصـورت فیزیکـی و در پاکت دربسـته و ممهـور ، حداکثر تا پایـان وقت اداری روزچهارشـنبه مـورخ 1397/7/4 به 

دبیرخانـه کمیسـیون معامـالت مناقصـه گـزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسـید دریافت شـود .

 www.assc.ir ضمنا جهت كسـب اطالعات بيشـتر مي توانيد ضمن تماس با شـماره تلفن 43317881 ـ 034به آدرس اينترنتي شـركت

و آدرس پايـگاه ملي اطالع رسـاني مناقصـات http://iets.mporg.ir  نيز مراجعه فرمائيد. 

شـماره تماس پشـتیبانی سـامانه :41934-0۲1 و دفتر ثبت نام در سـامانه : ) تماس با دفتر ثبت نام در سـامانه اداره کل صنعت ، معدن   

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان) جیرفت(و تجارت اسـتان کرمان به شـماره 034-333۲5۲61

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

نوبت اول
شماره 55/61/97/652

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب استان کرمان )جیرفت (

اجرائیه 
مشـخصات محکـوم له/محکـوم لهـم: ایمـان بقائـی فرزند 
پاساژسـتاره    - کرمان-رفسـنجان  نشـانی  بـه  مجیـد 
طنـاز- مشـخصات  ارایشـی   1۲9 واحـد  ورودی خ شـهدا 
اکباتـان  تهـران  نشـانی  بـه  قربانـی  علیهم:علـی  علیه/محکـوم  محکـوم 
فـاز دوم بلـوک 7 واحـد 3 طبقـه 7 پـالک 1۲8- محکـوم به:بـه موجـب 
درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه بـه شـماره  و شـماره دادنامـه مربوطـه 
960997349۲301175محکـوم علیـه محکـوم اسـت بـه پرداخـت مبلـغ 
3.500.000 ریـال بابـت اصل خواسـته و مبلغ ۲10.000 ریال هزینه دادرسـی 

در حـق خواهـان و پرداخـت نیـم عشـر در حـق دولـت.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان
رضوان محمودی میمند

دادنامه  
اختـالف  حـل  شـورای   970998349۲700141 کالسـه  پرونـده 
شـماره  نهایـی  تصمیـم  رفسـنجان  شهرسـتان   7 شـماره 
970997349۲700338- خواهان:آقـای ایمـان بقائی فرزند مجید 
به نشـانی اسـتان کرمان شهرسـتان رفسـنجان شهر رفسنجان شـهید وجدانی 5- 
خوانده:آقـای محسـن آبسـاالن فرزنـد رضا بـه نشـانی مجهول المکان- خواسـته 
ها:1-مطالبـه وجـه سـفته۲-مطالبه وجه بابت... گردشـکار:خواهان دادخواسـتی/

درخواسـتی بخواسـته فـوق بطرفیـت خوانـده تقدیـم داشـته که پـس از ارجاع به 
شـورا و ثبـت بـه کالسـه فوق جری تشـریفات قانونـی در وقت فوق العـاده/ مقرر 
تحـت نظـر اسـت مالحظـه میگـردد اعضـای شـورا نظریـه مشـورتی خـود را کتبا 
اعـالم داشـته ،لـذا بـا بررسـی اوراق و محتویات پرونـده ختم رسـیدگی را اعالم و 

بـه شـرح آتـی مبـادرت بـه صـدور رای می گـردد:
رای قاضـی شـورا: در خصـوص دادخواسـت خواهـان ایمـان بقایـی بـه طرفیـت 
خوانـده محسـن آب سـاالن بـه خواسـته مطالبـه مبلـغ  پنجـاه میلیـون ریـال  
ریـال بابـت دو فقـره سـفته شـورا با توجه بـه مدارک ارائه شـده توسـط خواهان 
و وجـود رسـید مذکـور که نشـانه طلبکار بودن خواهان اسـت و خوانده در جلسـه 
دادرسـی حاضـر نگردیـده و هیـچ گونـه دلیل و مدرکـی که موید برائـت ذمه خود 
باشـد را بـه شـورا ارائـه ننمـوده  لـذا شـورا دعـوی خواهـان را ثابت تشـخیص  و 
مسـتندا بـه مـاده 198 قانـون ائیـن دادرسـی مدنی حکـم بر محکومیـت خوانده 
بـه پرداخـت مبلـغ پنجـاه میلیـون ریـال بابت اصـل خواسـته و مبلـغ 835.000 
ریـال هزینـه دادرسـی ومبلـغ طبـق حـق الوکاله  خسـارت تاخیـر تادیـه از زمان 
تاریـخ دادخواسـت توسـط اجـرای احـکام محاسـبه و در حـق خواهـان صـادر 
و اعـالم مـی دارد رای صـادره غیابـی و ظـرف بیسـت روز پـس از ابـالغ قابـل 
واخواهـی درهمیـن شـعبه و سـپس  بیسـت روز پـس از ابالغ قابـل تجدید نظر 

خواهـی در دادگسـتری شهرسـتان رفسـنجان می باشـد .
قاضی شعبه7 شورای حل اختالف رفسنجان-محمد حسین رحیمی

اجرائیه 
مشـخصات محکـوم له/محکـوم لهـم: ایمان بقائـی فرزند 
مجیـد به نشـانی کرمان-رفسـنجان -  پاساژسـتاره  واحد 
علیه/محکـوم  ارایشـی طنـاز- مشـخصات محکـوم   1۲9
علیهـم: شـرکت توسـعه هوشـمند سـارویه بـه مدیریـت آقای اسـدی به 
نشـانی اصفهـان خ جـی طبقـه دوم بانک ملـت واحد  4/  محکـوم به:به 
موجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه بـه شـماره  و شـماره دادنامـه 
مربوطـه 960997349۲301174محکـوم علیـه محکوم اسـت به پرداخت 
مبلـغ ۲.400.000 ریـال بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ 160.000 ریـال هزینه 
دادرسـی و خسـارت تاخیـر تادیـه از زمـان 96.1.14 در حـق خواهـان و 

پرداخـت نیـم عشـر در حـق دولت.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان
رضوان محمودی میمند
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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. 

گیالن؛ قطعه ای از بهشت   /   باشگاه خبرنگاران جوان
ساحل زیبای  جزیره خارگ یکی از بهترین مکان ها برای 

شنا و تفریحات آبی است.    /  تسنیم

برداشت برنج در شالیزارهای گیالن   /  فارسکوره های آجرپزی وایقان شبستر  /  فارس کشتی تایتانیک درحال ساخت در سال 1911 میالدی را می بینید. رقص پرندگان روی آب در عکس نشنال جئوگرافیک    

روزنامه اصفهان زیبا نوشت: اصفهانی ها 
به تماشای اتومبیل های کالسیک در میدان نقش 

جهان رفتند.

روزنامه مهدتمدن به نقل از رییس دانشگاه 
پیام نور نوشت: اختصاص تسهیالت دو درصدی 

برای دانشجویان پیام نور

روزنامه افسانه در گزارشی به تاثیرات منفی 
خشکسالی در یاچه بختگان بر روی بزرگترین باغ 

انجیر دیم جهان پرداخته است.

روزنامه خبر شمال  تیتر خود را به ارزیابی 
از اخبار بازداشت 5تن از اعضای پارلمان شهری 
بابل اختصاص داد. پاییز شورا در شهر بهار نارنج 

روزنامه دریا به نقل از مدیر عامل آبفای 
هرمزگان نوشت: خرید تضمینی ساالنه 15میلیون 

متر مکعب آب از بخش خصوصی

روزنامه کاغذ وطن تیتر خود را به جنجال 
بر سر انتقال انبار سوخت از کهنوج اختصاص 

داده است.

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.

دریاچه سقالکسار – گیالن   /     میزان گیالن؛ قطعه ای از بهشت   /   باشگاه خبرنگاران جوان

تصویر رویترز از آتش زدن کنسولگری ایران در بصره آیین چادرکشی حسینیه قنادها – سبزوار   /   میزان برداشت برنج در شالیزارهای گیالن   /  فارس

خبرگـزاری سی ان ان نوشته کاخ سفید 
حاال می گوید در پیدا کردن کسـی که ضد 
ترامپ مقاله نوشـته به سرنخ های خوبی 

رسیده.

هفته گذشته شخصی از اطرافیان ترامپ 

مقاله ای بر ضد رییس جمهور آمریکا در 

نیویورک تایمز نوشت. 

خبرگزاری اسـپوتنیک گزارشـی از کودتای 
آمریکایـی ۲8 مـرداد 3۲ در ایـران منتشـر کـرده 
کـه در آن روابـط تهـران - واشـنگتن را پس از 65 

سـال بررسـی می کند.

روزنامه گاردین گزارش داده منتقد پوتین که 
به تازگی کشته شده است، یک بار از سوقصد به 

جانش، جان سالم به در برده بود.

الجزیـره  خبـری  شـبکه  اینترنتـی  پایـگاه 
گـزارش داده مذاکـرات صلح یمـن در ژنو به دلیل 
عـدم حضـور نماینـده حوثی هـا بـه تعویـق افتـاد.

خبرگـزاری یورونیوز یک گـزارش تصویری از 
آماده شـدن سـوئد برای انتخابات آینده این کشـور 

منتشـر کرده است.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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حادثه رانندگی در »سنگدوین« با یک کشته و سه زخمیپیام ایران
سرپرست معاونت امداد ونجات جمعیت هالل احمر گلستان گفت: بر اثر برخورد وانت 
نیسان با موتورسیکلت در شهر سنگدوین شهرستان علی آباد کتول یک نفر کشته و 
سه نفر زخمی شدند.

تیــم  یــک  انهــدام  از  پاســداران  ســپاه 
ــژاک در  ــک پ ــه گروه ــته ب ــتی وابس تروریس
اســتان کردســتان و هالکــت 6 تروریســت 
ــر  ــای آن خب ــواری شــدن بقای و زخمــی و مت

داد. یــک تیــم از اشــرار گروهــک تروریســتی 
ــه  ــاه ســال جــاری ب ــر م ــه در ۲9 تی ــژاک ک پ
پایــگاه دری واقــع در منطقــه مریــوان اســتان 
ــروز  ــر ام ــود، عص ــرده ب ــه ک ــتان حمل کردس

جمعــه 16 شــهریور طــی یک عملیــات پیچیده 
رزمنــدگان  کمیــن  در  اطالعاتــی،  دقیــق  و 
غیــور قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا)ع( نیــروی 
زمینــی ســپاه در منطقــه عمومــی کامیــاران در 
ــدم شــد.این  ــار و منه اســتان کردســتان گرفت
ــری  ــن درگی ــزوده اســت: طــی ای ــه اف اطالعی
ــه هالکــت رســیده  6 تــن از تروریســت هــا ب
ــدند. ــواری ش ــروح و مت ــز مج ــدادی نی و تع

یک تیم تروریستی 
در کامیاران منهدم شد

 ازدواج 344 دختر زیر 14 سال در البرز

در استان البرز چهار مورد ازدواج دختران زیر ١٢ سال ثبت شده است

البـرز  اسـتانداری  و خانـواده  بانـوان  امـور  مدیـر کل 
توضیـح می دهـد: تعـداد زیـادی از ازدواج کودکانی که 
در کشـور و بـه تبـع آن در اسـتان انجـام می شـود ثبت 
نمی شـود و در قالـب ازدواج هـای غیـر رسـمی صـورت 
می گیـرد بـه همیـن دلیـل نمی تـوان آمـار دقیقـی در 
ارتقـای  از سـند  ارائـه داد. در بخشـی  ایـن خصـوص 
وضعیـت زنـان و خانـواده اسـتان بـه دنبـال تعییـن و 
اسـتفاده از روش هایـی بـرای دسـتیابی بـه آمـار دقیق 
ازدواج کـودکان اسـتان هسـتیم تـا بتوانیـم بـر مبنای 
آن برنامه ریـزی بـرای کاهـش آمـار بـه دسـت آمـده را 
انجـام دهیم.این مسـوول بیـان می کند: بـرای کاهش 
ایـن آسـیب در جامعـه بایـد ریشـه های آن کـه فقـر 
فرهنگـی و اقتصـادی اسـت را بخشـکانیم در غیـر ایـن 
صـورت اقدامـات ایـن حـوزه آن طـور کـه باید و شـاید 

بود. نخواهـد  جوابگـو 

در ایـن اطالعیـه با اشـاره به ضبط سـالح، مهمات 
و تجهیـزات ارتباطـی این تیم تروریسـتی توسـط 
رزمنـدگان اسـالم، تاکیـد شـده اسـت: همانگونه 
کـه بـه ملت ایـران وعـده داده شـده بـود، آتش 
انتقـام رزمنـدگان غیـور دامـان همه تروریسـت 
هـای مـزدور و وابسـته بـه اسـتکبار جهانـی را که 
در پـی ایجـاد ناامنـی، خرابـکاری و بـر هـم زدن 
آرامـش در میهن اسـالمی هسـتند،خواهد گرفت.

کم کـم  »بایـد  می گویـد  مـادرم 
بـا  بگـذارم؛  کنـار  را  عروسـکم 
بـا  بـازی  دوچرخـه    سـواری، 
دوسـتان در کوچـه پـس کوچه های 
خداحافظـی  خاله بـازی  و  محـل 
کنـم و بـرای خـودم خانومی شـوم؛ 
دوسـت  بـا  بایـد  می گویـد  مـادرم 
بابـا کـه چنـد شـب پیـش بـا گل و 
بـرای  و  زده  سـر  مـا  بـه  شـیرینی 
انگشـتر جایـزه آورده  النگـو و  مـن 
بـود بـه خانـه بخـت بروم ولـی من 

دارم.« دوسـت  را  خانـه  همیـن 
دیگـری  جـای  نمی خواهـم  »مـن 
بـروم؛ تـازه مـن از دوسـت بابـا کـه 
نمی آیـد؛  خوشـم  نمی خنـدد  اصـالً 
کنـم  ازدواج  اگـر  می گویـد  مـادرم 
بـزرگ می شـوم و پـول تـو  زودتـر 
و  می شـود  بیشـتر  هـم  جیبـی ام 
را  چیـزی  هـر  می توانـم  وقـت  آن 
نـه  بخـرم؛  می خواهـد  دلـم  کـه 
از  ولـی  بیایـد  بـدم  پـول  از  اینکـه 
اگـر مرتـب  خانـم معلـم شـنیده ام 
بخوانـم  و درس  بـروم  بـه مدرسـه 
وقـت  آن  و  شـوم  دکتـر  می توانـم 

دیگـر  بابـا  و  می شـویم  پولـدار 
پـول  دوسـتش  از  نیسـت  مجبـور 
بدهـد.« را  خانـه  تـا کرایـه  بگیـرد 

اسـت  پدیـده ای  همسـری  کـودک 
سـاختار  بـه  زیـادی  آسـیب   کـه 
می کنـد؛  وارد  اجتمـاع  و  خانـواده 
دنیـای  تجربـه  بـدون  کودکـی کـه 
بزرگسـالی  دنیـای  وارد  کودکانـه 
بـا  زندگـی  تمـام  در  می شـود 
و  دسـت  مشـکالتی  و  کمبودهـا 
پنجـه نـرم می کنـد کـه اغلـب حـل 
نشـده باقـی می ماننـد و مثـل خوره 

می خورنـد. را  او  روان  و  روح 
تغییـرات  وجـود  بـا  متأسـفانه 
طـی  کـه  اجتماعـی   و  فرهنگـی 
افتـاده،  اتفـاق  گذشـته  دهه هـای 
ازدواج  طرفـدار  عـده ای  هنـوز 
می کننـد  فکـر  و  هسـتند  کـودکان 
بـا ایـن روش زندگـی فرزندشـان را 
رفتـاری  کـج  از  را  او  و  می سـازند 
نگـه  مصـون  اخالقـی  مشـکالت  و 
حکایـت  افـراد  ایـن  می دارنـد؛ 
درسـت  بـرای  کسـانی هسـتند کـه 
کـردن یـک جـا صـد جـای دیگـر را 

می کننـد. ویـران 
مشـاوره  ارشـد  کارشـناس  یـک 
کـودک  اینکـه  بیـان  بـا  خانـواده 
از  کـه  اسـت  پدیـده ای  همسـری 
برخـی جوامـع  در  دور  گذشـته های 
کـودک  می گویـد:  داشـته،  رواج 
نیسـت  نوظهـور  آسـیبی  همسـری 
و در طـول تاریـخ جوامـع مختلفـی 
موضوعـی  امـا  بوده انـد  آن   درگیـر 
کـه باعـث شـده ایـن پدیـده امروز 
بـه نگرانـی تبدیـل شـود تغییـر در 
امـروز  بیـن کـودکان  رشـد  تفـاوت 
اسـت. قبـل  سـده های  کـودکان  و 
ادامـه  دهقـان  السـادات  سـعیده 
اسـت  ایـن  واقعیـت  می دهـد: 
روحـی  و  جسـمی  رشـد  فراینـد 
بـا  مقایسـه  در  امـروز  کـودکان 
و حتـی چنـد  کـودکان چنـد سـده 
کـه  می افتـد  اتفـاق  کندتـر  دهـه 
آمادگـی  می شـود  باعـث  همیـن 
ازدواج در آنهـا دیرتـر ایجـاد شـود.
قانونـی  سـن  می کنـد:  بیـان  وی 
ایـران  در  دختـران  ازدواج  بـرای 
در  سـال   15 پسـران  بـرای  و   13

نظـر گرفتـه شـده ولـی در پیوسـت 
شـده  ذکـر  قانونـی  مـاده   همیـن 
اگـر دختـر و پسـری بخواهنـد قبـل 
در  کننـد؛  ازدواج  سـنین  ایـن  از 
همـراه  ولـی  اجـازه  بـا  صورتی کـه 
ایـن  هـم  قانونـی  مرجـع  و  باشـد 
دهـد،  تشـخیص  بالمانـع  را  ازدواج 

می گیـرد.  صـورت  رسـمی  عقـد 
وی بـا بیـان اینکـه قبـل از انقـالب 
شـاهد اصالحاتـی در قانـون ازدواج 
بودیـم؛ توضیـح می دهد: بر اسـاس 
اصالحـات قانونـی صـورت گرفته در 
سـال 55، سـن ازدواج دختـران به 
15 سـال و پسـران نیز بـه 18 تغییر 
کـرد ولـی بعـد از انقـالب الیحـه ای 
بـه مجلـس ارائـه شـد و در نهایـت 
بـه  مجـددًا  ازدواج  قانونـی  سـن 
سـنی کـه شـرع  برای بلـوغ دختر و 
پسـر مـد نظـر قـرار داده تغییـر کرد 
ایـن کارشـناس  یافـت.  و کاهـش 
می گویـد:  خانـواده  مشـاوره  ارشـد 
بـدون شـک صرف رسـیدن بـه بلوغ 
جنسـی بـرای یـک ازدواج سـالم و 
پایـدار کافـی نیسـت و فاکتورهایـی 
نیـز  روحـی  و  فکـری  رشـد  مثـل 

ایـن  در  بلـوغ جسـمی  انـدازه   بـه 
فراینـد اهمیـت دارد کـه متأسـفانه 
در اصـالح قانـون سـن ازدواج، بعـد 
توجـه  مسـاله  ایـن  بـه  انقـالب  از 
چندانی نشـده اسـت.مدیر کل امور 
بانـوان و خانـواده اسـتانداری البرز 
بـا اشـاره بـه اینکـه مسـأله کـودک 
دفتـر  ایـن  اول  اولویـت  همسـری 
در هـر مقطعـی  نیسـت، می گویـد: 
چنـد  اجرایـی  دسـتگاه های  در 
کـه  می شـود  مشـخص  اولویـت 
پیگیـری  بـرای  امکانـات  و  منابـع 
گرفتـه  کار  بـه  اولویت هـا  آن 
مقولـه  حاضـر  حـال  در  می شـوند؛ 
کـودک همسـری اولویـت اول دفتر 
و  نیسـت  خانـواده  امـور  و  بانـوان 
برنامه ریـزی خاصـی در ایـن حـوزه 
بـرای ایـن آسـیب صـورت نگرفتـه 

. ست ا
ادامـه  فـرد  اسـماعیلی  مریـم 
اولویـت  حاضـر  حـال  در  می دهـد: 
سـاماندهی  و  پیگیـری  مـا  اول 
وضعیـت زنـان سرپرسـت خانـواده 
اسـت که تعـداد آنها در اسـتان روز 

می شـود. تـر  زیـاد  روز  بـه 

اصفهان

تعدادی از کارمندان شهرداری 
همدان بازداشت شدند

دوم  دور  اینکـه  بیـان  بـا  آگاه  منبـع  یـک 
دلیـل  بـه  همـدان  شـهرداری  در  بازداشـتی ها 
تخلفات مالی آغاز شـده اسـت، گفت: شـماری از 
کارمنـدان ایـن نهـاد بـه تازگی بـه دلیـل تخلفاتی 
همچـون جعـل سـند، جعـل امضـای مسـئوالن بـرای صـدور پروانه و سـوء 
اسـتفاده از مقـام و موقعیـت، بازداشـت شـدند. وی کـه نخواسـت نامـش 
فـاش شـود، روز شـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا بیان کرد: بیشـتر بازداشـت 
شـدگان مربـوط بـه یکـی از نواحـی چهارگانـه شـهرداری همـدان هسـتند. 
ایـن منبـع آگاه اضافـه کـرد: هنوز پرونده بازداشـت شـدگان قطعی نشـده، 
بنابرایـن اظهـار نظـر در مـورد جزییـات تخلفـات منـوط بـه تکمیـل پرونـده 
آنهـا اسـت. بـر اسـاس اطالعـات کسـب شـده، سـه تـن از بازنشسـتگان 
شـهرداری همـدان بـا همـکاری دو تـن از کارمنـدان فعـال در واحـد درآمد 
ایـن مجموعـه کـه اقـدام بـه دسـتکاری و جعـل اسـناد مـی کردند پیشـتر 

بازداشـت شـدند. 

وقوع بیشترین تصادفات 
رانندگی در شهریورماه

ــترین  ــت: بیش ــتان گف ــس راه لرس ــس پلی ریی
تصادفــات جرحــی و فوتــی در شــهریور مــاه 
رخ می دهد. ســرهنگ مرتضــی چغلونــد  اظهــار 
کــرد: شــهریور بــرای پلیــس راه یــک مــاه بســیار 
دلهــره آور اســت، چراکــه بیشــترین تصادفــات فوتــی و جرحــی در ایــن مــاه 

می دهــد. رخ 
ــا اوج  ــرای برخی ه ــتانی و ب ــالت تابس ــان تعطی ــون پای ــه داد: چ  وی ادام
فعالیــت اقتصــادی بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی اســت، هــر ســال شــاهد 
ــاری در  ــه آم ــی ک ــه پرسش ــخ ب ــد در پاس ــتیم. چغلون ــوع هس ــن موض ای
ــد  ــد اعــالم کن ــی بای ــار را پزشــکی قانون ــد؟ گفــت: آم ــن خصــوص داری ای
امــا تصادفــات شــهریور از فروردیــن کــه تعطیــالت عیــد نــوروز هســت نیــز 
بیشــتر اســت.رئیس پلیــس راه لرســتان در ادامــه یــادآور شــد: تصادفــات 
بیــن اســتانی؛ روســتا بــه روســتا، شــهر بــه روســتا و حومــه شــهر 80 درصــد 

ــود. ــامل می ش ــات را ش ــن تصادف ای

گمـرکات  ناظـر 
خراسـان رضوی گفت: 
هیـچ  ایـران  گمـرک 
بـرای  محدودیتـی 
عبـور کامیـون هـای ترانزیتـی بـه کشـورهای 
ترکمنسـتان یـا تاجیکسـتان در مـرز لطف آباد 
ایجـاد نکرده اسـت. امید جهانخـواه افزود: اگر 
هـم کامیون های ترانزیتی دچار مشـکل شـده 
و نمـی تواننـد از طریق کشـور ترکمنسـتان وارد 
کشـور تاجیکسـتان شـوند، بـه گمـرک ایـران 
ارتباطی ندارد.وی اظهار داشـت: این محدودیت 
مربـوط بـه گمـرک ایـران نیسـت، بلکـه دولت 
ترکمنسـتان مانـع از ورود کامیون هـا و واگـن 
هایی شـده اسـت کـه از طریـق مرز لطـف آباد 
و خاک کشـور ترکمنسـتان قصد ورود به کشور 

تاجیکسـتان را دارنـد. وی گفـت: از حدود یک 
هفتـه قبـل کشـور ترکمنسـتان از عبـور کامیون 
هـای حامـل کاال به مقصد کشـور تاجیکسـتان 
از طریق گمرک لطف آباد و کشـور ترکمنسـتان 
ممانعـت می کند.دولت ترکمنسـتان در تصمیم 
جدیـد از ورود خودروهـای ترانزیتـی بـه مقصد 
تاجیکسـتان ممانعـت کـرده و کامیـون هـای 
رسـیده بـه مـرز لطـف آباد مجبـور به بازگشـت 
و ادامـه مسـیر از مرزهـای شـمال غربـی ایران 
هسـتند.گمرک ایـران ششـم شـهریور ماه طی 
نامـه ای ممانعـت کشـور ترکمنسـتان از ورود 
بـه مقصـد کشـور  کامیـون هـای حامـل کاال 
تاجیکسـتان از طریـق آن کشـور و مـرز لطـف 
آبـاد را بـه ناظر گمرکات خراسـان رضـوی ابالغ 

کـرده اسـت.

گمرک ایران در مرز لطف آباد محدودیت 
ایجاد نکرده است

خراسانلرستانهمدان

جزییات کالهبرداری 
مجری قالبی رادیو از 

70 اصفهانی
رییـس پلیـس آگاهی اصفهان گفـت: فردی 
کـه بـا معرفـی خود بـه عنـوان مجـری یکی 
 70 از  بـود  توانسـته  رادیویـی  از شـبکه های 
نفـر بالـغ بر 5 میلیـارد ریال کالهبـرداری کند 
طـی عملیاتـی در شهرسـتان کرج شناسـایی 

و دسـتگیر شد.
 سـرهنگ سـعید سـلیمیان گفـت: در پـی 
بـر  مبنـی  شـهروندان  از  تعـدادی  شـکایت 
مجـری  عنـوان  تحـت  فـردی  کالهبـرداری 
یکـی از شـبکه های رادیویـی از آنـان، موضوع 
بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار کارآگاهـان 
اداره مبـارزه بـا جعـل و کالهبـرداری پلیـس 

آگاهـی اسـتان اصفهـان قـرار گرفـت.
گرفتـه  صـورت  تحقیقـات  در  افـزود:  وی 
مشـخص شـد کـه فردی بـا شـاکیان تماس 
گرفتـه و تحـت عنـوان اینکـه مجـری یکـی 
از شـبکه های رادیویـی اسـت عنـوان می کـرد 
کـه شـما برنـده جایـزه ویـژه مـا در قرعـه 
کشـی شـده ایـد و بـا چـرب زبانـی خاصـی 
آن هـا را پـای عابربانـک کشـانده و پـس از 
اینکـه شـاکیان، عملیـات بانکی را به دسـتور 
تمـاس گیرنـده انجـام می دادند، حسابشـان 

می شـد.  خالـی 
متهـم  داشـت:  بیـان  انتظامـی  مقـام  ایـن 
نیاز هـای  و  آرزو هـا  بـاالی خـود  بـا هـوش 
شـاکیان را در هنـگام ارتبـاط تلفنـی دریافته 
و وعـده جایـزه ای بـا همـان موضوع بـه آنان 
مـی داد بـه طور مثال به شـخصی کـه آرزوی 
رفتـن بـه کربـال داشـت او را برنـده جایـزه 
می کرد.رییـس  معرفـی  عتبـات  بـه  سـفر 
بیـان  بـا  اصفهـان  اسـتان  آگاهـی  پلیـس 
اینکـه متهـم بـا ایـن شـیوه توانسـته بـود از 
میلیـارد   5 بـر  بالـغ  اصفهانـی  70 شـهروند 
داشـت:  اظهـار  کنـد،  کالهبـرداری  ریـال 
کارآگاهـان ایـن پلیـس بـا یـک کار علمـی 
دقیـق و حسـاب شـده توانسـتند مخفیـگاه 
متهـم را در شهرسـتان کـرج شناسـایی کنند. 
ایـن مقـام انتظامـی گفـت: مامـوران پـس 
از شناسـایی متهـم بـا اخـذ نیابـت قضایـی 
بـه محـل مذکـور اعـزام و طـی یـک عملیات 
اصفهـان  بـه  و  دسـتگیر  را  وی  ضربتـی 
منتقـل کردنـد. سـرهنگ سـلیمیان با اشـاره 
بـه اعتـراف صریـح متهـم در خصـوص بـزه 
انتسـابی خـود عنـوان کـرد: تالش هـا بـرای 
کشـف کالهبرداری هـای احتمالـی متهـم در 
اسـتان های دیگـر کشـور و شناسـایی مـال 
باختـگان در دسـتور کار کارآگاهـان پلیـس 

آگاهـی قـرار دارد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران گلســتان قهرمان جشنواره ملی بازی های محلی 
در خراسان شمالی شد

جشنواره کشوری بازی های بومی و محلی که به میزبانی استان خراسان شمالی 
در روستای ›کرف‹ شهرستان جاجرم جریان داشت، عصر جمعه با قهرمانی استان 

گلستان پایان یافت.
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ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــس جه ریی
در  گنــدم  خریــد  بــه  زنجــان 
و  کــرد  اشــاره  زنجــان  اســتان 
 500 از  بیــش  درمجمــوع  گفــت: 
هــزار تــن گنــدم در اســتان زنجــان 
ــار  ــزان چه ــن می ــه ای تولیدشــده ک

برابــر نیــاز اســتان اســت.
حســین  جعفــری بــه خریــد گنــدم 
در اســتان زنجــان اشــاره کــرد و 
ــتان  ــار اس ــاس آم ــر اس ــت: ب گف

زنجــان چهــار برابــر نیــاز گنــدم 
تولیــد کــرده و رکــورد تولیــد گنــدم 

در اســتان شکســته شــد.
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان زنجــان گفــت: طــی ســال 
از  هکتــار  هــزار   ۲94 جــاری  
اراضــی کشــاورزی اســتان زنجــان 
ــود کــه  ــدم رفتــه  ب ــر کشــت گن زی
از ایــن ســطح زیــر کشــت 18 هــزار 
هکتــار گنــدم آبــی و ۲76 هــزار 

ــوده  ــم ب ــدم دی ــت گن ــار کش هکت
اســتان  تأکیــد کــرد:  اســت.وی 
ــدم  ــا ســن گن ــارزه ب ــان در مب زنج
در  پیشــرو  اســتان های  جــزو 
کشــور اســت و در اســتان زنجــان 
بیشــترین  خدابنــده  شهرســتان 
و کیفیــت  دارد  را  گنــدم  تولیــد 
گنــدم اســتان بســیار خــوب اســت.

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــی  ــت: پیش بین اســتان زنجــان گف
توســط  امســال  گنــدم  خریــد 
ــود  ــن ب ــزار ت ــه ۲50 ه ــرکت غل ش
ولــی بــا بــارش خــوب بــاران رکــورد 
ــته  ــتان شکس ــدم در اس ــد گن تولی

شــد.  

4 برابر نیاز زنجان گندم 

تولید شده است

شناسنامه دار کردن کلیه 

تولیدات فوالدی در کشور

ــزوم  ــت ل ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــه ب ــوالد مبارک ــل ف ــبحانی مدیرعام ــرام س به
ــش  ــش آن در افزای ــور و نق ــوالدی در کش ــوالت ف ــت محص ــای کیفی ارتق
ــا و ســازمان های تخصصــی  ــت: تشــکل ها، انجمن ه ــت مشــتریان گف رضای
فــوالدی کشــور نقــش مهمــی در ارتقــای کیفیــت فــوالد تولیــدی در کشــور 
ایفــا می کننــد و الزامــی اســت کــه تعامــالت ایــن تشــکل ها در ایــن زمینــه 
ــا همــکاری وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت،  ــزود: ب ــد.وی اف افزایــش یاب
ــور،  ــازان کش ــن فوالدس ــور و انجم ــرکات کش ــتاندارد، گم ــی اس ــازمان مل س
ــه  ــت ک ــکل گیری اس ــال ش ــی IRC-Marking در ح ــع ارزیاب ــدل جام م
شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز بــه عنــوان محــور ایــن کار انتخــاب شــده اســت.

ــی  ــه اجرای ــرح در دو مرحل ــن ط ــرد: ای ــد ک ــه تاکی ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
می شــود کــه قــدم اول آن، شناســنامه دار کــردن کلیــه تولیــدات فــوالدی در 

ــر اســاس اســتاندارد مشــخص اســت. ــد آن ب کشــور و تولی
ــه  ــی هم ــه وقت ــت ک ــن اس ــرح ای ــن ط ــدی ای ــدم بع ــه داد: ق وی ادام
تولیــدات داخلــی شناســنامه دار شــدند، از ورود کاالهــای غیراســتاندارد 
ــچ  ــًا هی ــد و متعاقب ــل می آی ــه عم ــری ب ــور جلوگی ــه کش ــز ب ــوالدی نی ف
کاالی غیراســتانداردی در ســطح بازارهــا توزیــع نمی شود.ســبحانی افزایــش 
رضایتمنــدی مصرف کننــدگان را نتیجــه اجــرای ایــن طــرح دانســت و گفــت: 
اگــر ایــن طــرح بــه درســتی و بــه طــور کامــل اجــرا شــود، از واردات فــوالد 
ــه کشــور جلوگیــری می شــود، تبعیــت کــردن فــوالد داخلــی و  بی کیفیــت ب
ــا  ــده ب ــا مصرف کنن ــک اســتاندارد خــاص موجــب می شــود ت ــی از ی واردات

ــد. ــداری کن ــی راحــت محصــول خــود را خری خیال
وی در پایــان یــادآور شــد: اجــرای ایــن طــرح در مراحــل ابتدایــی اســت و 
تــا کنــون دســتورالعمل اولیــه آن تدویــن شــده و در مراحــل بعــد بایــد بــر 

ــرد ــرکات نظــارت ک ــد و گم شــرکت های تولی

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال 
چهارمحــال  معــادن  درصــد   60 گفــت:  بختیــاری  و 
اشــاره  بــا  امامــی  بختیــاری فعــال هســتند.نعیم  و 
بــه اینکــه یــک هــزار و 800 نفــر در بخــش معــدن 
چهارمحــال و بختیــاری فعالیــت مــی کننــد، اظهــار 
ــال و  ــدن در چهارمح ــر 18۲ مع ــال حاض ــت: در ح داش

بختیــاری وجــود دارد.
و  چهارمحــال   معــادن  درصــد   60 بیــان کــرد:  وی 
بختیــاری فعــال هســتند. رییــس ســازمان صنعــت، 

اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال  تجــارت  و  معــدن 
40 درصــد معــادن چهارمحــال و بختیــاری  داشــت: 
راکــد هســتند، بیــان کــرد: ایــن معــادن بــه خاطــر رکــود 
در صنعــت ســاختمان تعطیــل شــده انــد.وی اظهــار 
ــادن چهارمحــال  ــره مع ــن ذخی ــون ت داشــت: 980 میلی
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــت. ریی ــاری اس و بختی
ــاالنه  ــه داد: س ــاری ادام ــال و بختی ــارت چهارمح و تج
حــدود پنــج میلیــون تــن انــواع مــواد معدنــی در 

چهارمحــال و بختیــاری تولیــد مــی شــود.

ــول  ــتان دزف ــانی شهرس ــش نش ــازمان آت ــل س مدیرعام
از غــرق شــدن نوجــوان خرمشــهری در رودخانــه دز 

ــرداد. خب
14 ســاله  نوجــوان  گفــت:  فــر  معظــم  عبدالحســین 
خرمشــهری عصــر روز گذشــته در رودخانــه دز غــرق 

ــد. ش
ایــن  از  ســازمان  اطــالع  از  پــس  افــزود:  معظم فــر 
از  آتش نشــانی  غواصــان  از  اکیپــی  ســریعا  حادثــه 
ــه محــل مــورد نظــر در منطقــه  ایســتگاه شــماره 1 و ۲ ب

بــه  اقــدام  بالفاصلــه  و  اعــزام  علــی کلــه  تفریحــی 
شــد.  رودخانــه  در  غواصــی  و  جســت وجو  عملیــات 

ــواده  ــراه خان ــه هم ــروق ک ــرد مغ ــرد:  ف ــح ک وی تصری
ــدون  ــود ب ــرده ب ــه ســفر ک ــن منطق ــه ای ــح ب ــرای تفری ب
در نظــر گرفتــن هشــدارهای ایمنــی اقــدام بــه شــناکردن 
ــه  ــار حادث ــنا دچ ــن ش ــه در حی ــد ک ــه می کن در رودخان

ــود.  ــرق می ش ــته و غ گش
ــرق  ــورد غ ــن م ــن دهمی ــی ای ــزارش دریافت براســاس گ

ــت. ــالجاری اس ــی س ــه دز ط ــدن در رودخان ش

غرق شدن نوجوان خرمشهری در رودخانه دز۶۰ درصد معادن چهارمحال و بختیاری فعال هستند

اصفهان در فرهنگ ترافیک 

پایلوت کشور شد

و  نقـل  و  حمـل  معـاون 
ترافیـک شـهردار اصفهـان  
نخسـت،  موضـوع  در  افـزود: 
پیگیری هـا  و  تالش هـا  بـر 
مصـوب  بودجـه  اخـذ  بـرای 
تأکیـد  دولـت  از  شـهرداری ها 
مطالبـات  اینکـه  رغـم  بـه  شـد، 
بسـیاری در حـوزه حمـل و نقل، 
یارانه هـای ایـن بخـش و یارانـه 
داریـم،  دولـت  از  زیرسـاخت ها 
امـا هیـچ کمکـی از طـرف دولت 

اسـت.  نگرفتـه  صـورت 

ــی  ــون گردهمای ــی پیرام ــا صلوات علیرض
معاونان شــهرداری کالن شــهرهای کشــور 
بــرای بررســی مشــکالت ترافیکــی و 
آلودگــی هــوا اظهــار کــرد: هشــت کمیتــه 
نقــل مجمــع  در کمیســیون حمــل و 
موضوعــات  بــا  کشــور  کالنشــهرهای 
گوناگــون فعــال شــد، در همیــن راســتا 
ــه و  ــی، بودج ــه حقوق ــئولیت کمیت مس
بــر  نشســت  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
ــه در  ــود ک ــان ب ــهرداری اصفه ــده ش عه
ــوع  ــر دو موض ــه ب ــن کمیت ــت ای نشس

ــتیم. ــد داش ــژه تأکی وی
ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون 
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه در 
ایــن کمیتــه در مــورد درآمدهــای پایــدار 
ــگ  ــوع فرهن ــهرداری ها و موض ــرای ش ب
ترافیــک و توســعه حمــل و نقــل پــاک 
بحــث و تبــادل نظــر شــد ، افــزود: 
در موضــوع نخســت، بــر تالش هــا و 
ــرای اخــذ بودجــه مصــوب  پیگیری هــا ب
ــه  ــد شــد، ب ــت تأکی شــهرداری ها از دول
رغــم اینکــه مطالبــات بســیاری در حــوزه 
ــن بخــش  ــای ای ــل، یارانه ه ــل و نق حم

ــم،  ــت داری ــه زیرســاخت ها از دول و یاران
دولــت  طــرف  از  هیــچ کمکــی  امــا 
ــرر  ــن مق ــه اســت، بنابرای صــورت نگرفت
ــی  ــروه و هماهنگ ــا تشــکیل کارگ شــد ب
بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
مطالبــات شــهرداری ها را در ایــن زمینــه 

ــم.  وصــول کنی
صلواتــی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
توســعه  بــرای  کــه  شــد  پیشــنهاد 
طریــق  از  درآمدهــا  نقــل،  و  حمــل 
صندوقــی فراهــم شــود کــه از طریــق آن 
ــا توســعه حمــل و  برنامه هــای مرتبــط ب

ــم. ــرا کنی ــاک را اج ــل پ نق
وی بــا اشــاره بــه لــزوم تعامــل بــا 
ــکیل  ــرای تش ــهر ب ــالمی ش ــورای اس ش
ایــن صنــدوق، گفــت: ایــن موضــوع بــه 
کاهــش مشــکالت، رفــع نقــاط ضعــف و 
کمبودهــای حــوزه حمــل و نقــل کمــک 

می کنــد. 
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار 
ــه موضــوع مطــرح  ــا اشــاره ب اصفهــان ب
شــده پیرامــون فرهنــگ ترافیــک، اظهــار 
برنامه هــای اصفهــان در حــوزه  کــرد: 

فرهنــگ ترافیــک در کل کشــور بــی نظیر 
بــوده و مشــابه آن را در کشــور نداشــتیم، 
بنابرایــن کالنشــهرها خواســتار شــدند 
ــا  ــار آنه ــان در اختی ــات اصفه ــه تجربی ک
ــال  ــرای انتق ــان ب ــه و اصفه ــرار گرفت ق
ــوت در  ــوان پایل ــه عن ــات ب ــن تجربی ای
کشــور انتخــاب شــود تــا از برنامــه هــای 
مرتبــط بــا فرهنــگ ترافیــک از اصفهــان 

ــرداری شــود.  الگوب
وی بــا اشــاره بــه مباحــث مطــرح شــده 
ــاوگان اتوبوســرانی،  ــون نوســازی ن پیرام
ــر  ــه اگ ــن زمین ــرد: در ای ــان ک خاطرنش
رونــد  پرداخــت شــود  دولــت  ســهم 
ــه  ــت ک ــم داش ــدی را خواهی ــه رش رو ب
زمینــه صــورت  در همیــن  قول هایــی 
گرفــت کــه بــرای عملــی کــردن آن بایــد 
پیگیری هــای الزم را داشــته باشــیم.  
از  شــهرداری ها  ســهم  بــه  صلواتــی 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــم رانندگ جرائ
زمینــه  ایــن  در  شــهرداری ها  ســهم 
ایــن  در  اســت،  صفــر  بــه  نزدیــک 
نشســت بــر دریافــت هزینــه ای کــه بایــد 
صــرف توســعه حمــل و نقــل شــود طــی 

پیگیــری میــان نماینــدگان مجلــس، 
دیــوان محاســبات و ســازمان مدیریــت 
و برنامــه ریــزی کشــور تأکیــد شــد، در 
ــد  ــد از درآم ــهر بای ــر ش ــه ه ــن زمین ای
منتفــع  رانندگــی  جرائــم  از  حاصــل 
ــود  ــهر خ ــد آن را در ش ــا بتوان ــود ت ش

ــد.  ــه کن هزین
وی اظهــار کــرد: مشــکالت قانونــی از 
جملــه در بحــث پــارک حاشــیه ای  و 
اوراق مشــارکت وجــود دارد کــه قرار شــد 
ــا پیگیــری شــورای عالــی اســتان ها و  ب
ــی  ــای قانون ــس خاله ــدگان مجل نماین
ــور  ــا ام ــط ب ــه مرتب ــی ک ــاط ضعف و نق

ــم ــع کنی ــت را رف ــهرداری هس ش

مرودشتنیشابور

اورژانس هوایی نیشابور 
افتتاح شد

نیشــابور  هوایــی  اورژانــس 
ســید  حضــور  بــا  امــروز 
هاشــمی،  زاده  حســن قاضی 
ــوم  ــتان س ــل بیمارس ــان در مح ــت و درم ــر بهداش وزی
اســتاندار  معــاون  شــیبانی  ســعید  شــد.  افتتــاح 
و فرمانــدار شهرســتان نیشــابور خطــاب بــه وزیــر 
بهداشــت عنــوان کــرد: ایــن توجــه و همــت وزارت خانــه 
تحــت امــر شــما فضــای کار و همــت را در نیشــابور رقــم 
ــت  ــابوری اس ــن نیش ــور خیری ــل آن حض ــه حاص زد ک
ــاده ای در  ــوق الع ــج ف ــکاری مشــترک نتای ــن هم و ای
اســت. داشــته  بهداشــتی  شــاخصه های  افزایــش 

یکی از بخشداران 
مرودشت دستگیر شد

یکــی از بخشــداران شهرســتان 
نفــر  بــه همــراه ۲  مردوشــت 
 15 شــنبه  پنــج  روز  دیگــر 
شــدند.  بازداشــت  شــهریورماه 
 روابــط عمومــی دادگســتری اســتان فــارس تاییــد کــرده 
کــه یکــی ازبخشــداران مرودشــت بــه همــراه ۲  نفــر دیگر 
کــه ظاهــرا از کارمنــدان بخشــداری باشــند، دســتگیر 
شــده اند.ابعاد ایــن پرونــده و علــت دســتگیری ایــن 
ــا احتمــال دســتگیری  ــور مشــخص نیســت ام ــراد هن اف
افــراد دیگــر یــا فراخوانــی ســایر افــراد در ارتبــاط بــا ایــن 

پرونــده وجــود دارد.

دادنامه  
پرونـده کالسـه 970998349۲70014۲ شـورای حـل اختـالف 
شـماره  نهایـی  تصمیـم  رفسـنجان  شهرسـتان   7 شـماره 
بقائـی  ایمـان  خواهان:آقـای   -970997349۲7003371
فرزند مجید به نشـانی اسـتان کرمان شهرسـتان رفسـنجان شـهر رفسـنجان 
شـهید وجدانـی 5/  خوانده:آقـای مهـدی عبـاس آبـادی فرزند بخشـعلی به 
نشـانی مجهـول المـکان- خواسـته :مطالبـه وجـه چـک- گردشـکار:خواهان 
دادخواستی/درخواسـتی بخواسـته فـوق بطرفیـت خوانـده تقدیـم داشـته که 
پـس از ارجـاع بـه شـورا و ثبـت بـه کالسـه فـوق جـری تشـریفات قانونی در 
وقـت فـوق العـاده/ مقـرر تحـت نظـر اسـت مالحظـه میگـردد اعضای شـورا 
نظریـه مشـورتی خـود را کتبـا اعـالم داشـته ،لذا بـا بررسـی اوراق و محتویات 
پرونـده ختـم رسـیدگی را اعـالم و بـه شـرح آتـی مبادرت بـه صـدور رای می 
گـردد:رای قاضـی شـورا: در خصـوص دادخواسـت خواهـان ایمـان بقایـی بـه 
طرفیـت خوانـده مهـدی عبـاس آبـادی به خواسـته مطالبه مبلـغ  ده میلیون 
ریـال  ریـال بابـت چـک 6۲7570 شـورا با توجه به مدارک ارائه شـده توسـط 
خواهان و وجود رسـید مذکور که نشـانه طلبکار بودن خواهان اسـت و خوانده 
در جلسـه دادرسـی حاضـر نگردیـده و هیـچ گونـه دلیـل و مدرکـی کـه مویـد 
برائـت ذمـه خـود باشـد را بـه شـورا ارائـه ننموده  لـذا شـورا دعوی خواهـان را 
ثابت تشـخیص  و مسـتندا به ماده 198 قانون ائین دادرسـی مدنی حکم بر 
محکومیـت خوانـده بـه پرداخت مبلغ ده میلیـون ریال بابت اصل خواسـته و 
مبلـغ ۲15.000 ریـال هزینـه دادرسـی ومبلغ طبق حق الوکاله  خسـارت تاخیر 
تادیـه از زمـان سـر رسـید چـک  توسـط اجـرای احـکام محاسـبه و در حـق 
خواهـان صـادر و اعـالم مـی دارد رای صادره غیابی و ظرف بیسـت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی درهمین شـعبه و سـپس مدت   بیسـت روز پس از ابالغ 
قابـل تجدیـد نظـر خواهـی در محاکم عمومی شهرسـتان رفسـنجان می باشـد .

قاضی شعبه7 شورای حل اختالف رفسنجان-محمد حسین رحیمی

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019003009 ـ 1397/5/22 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــمعیل  ــه اس ــح ال ــای فت ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
شکردشــت فرزنــد ســردار بشــماره شناســنامه 6 صــادره از تالــش 
ششــدانگ ســه بــاب خانــه و دو بــاب انبــاری و محوطــه بــه مســاحت 
ــع پــالک فرعــی 113 از 35 اصلــی مفــروز و مجــزی  9274/10 مترمرب
ــش 28  ــت بخ ــی شکردش ــه ییالق ــع در قری ــالک 96 واق ــده از پ ش
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســردار اســمعیل شکردشــت 
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
ــی کــه اشــخاص  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/18         
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

فاقــد ســند رســمی 
ــأت اول  ــماره 139760318019002795 ـ 1397/5/13 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم پرســا صفــی نــژاد 
ــت  ــادره از رش ــنامه 37 ص ــماره شناس ــر بش ــد جهانگی ــدی فرزن کاربن
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری و مســکونی و محوطــه بــه 
مســاحت 321/32 مترمربــع پــالک فرعــی 1581 از 93 اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــالک 367 واقــع در قریــه نــاو شکردشــت بخــش 
ــژاد  ــداری از مالــک رســمی آقــای افراســیاب صفــی ن 27 گیــالن خری
ــب در دو  ــوم مرات ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح
ــی کــه اشــخاص  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورت ــه فاصل ــت ب نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  نســبت ب
مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/18               
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/1

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     6734
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

مدیــرکل گمــرک اســتان زنجــان گفــت: تجــارت 
ــا کشــورهای همســایه  ــب ب اســتان زنجــان اغل

است و تحریم ها بر آن اثر چندانی ندارد.
ــال حاضــر  ــرد: در ح ــار ک ــدی  اظه ــد احم حمی
کشــور بــا مســائل و مشــکالت اقتصــادی روبه رو 
ــای  ــتن گام ه ــل برداش ــن دلی ــه همی ــت، ب اس
ــادی  ــعه اقتص ــتای توس ــی در راس ــر و عمل موث

کشور، ضروری است.
ــان اینکــه در حــال حاضــر  ــا بی ایــن مســوول ب
گمــرک دو وظیفــه مهــم دارد، ادامــه داد: اجــرای 
مختلــف  حوزه هــای  در  مقــررات  و  قوانیــن 
ــف  ــی از وظای ــت یک ــادرات، واردات و ترانزی ص
ــه 40  ــب ب ــه قری ــوری ک ــه ط ــت، ب ــرک اس گم
قانــون از جملــه قوانیــن امــور گمرکــی، قوانیــن 
ــررات  ــون و مق ــا قاچــاق کاال و ارز، قان ــارزه ب مب
امــر صــادرات و واردات، قانــون مالیــات بــر 
شــامل  را  برخــی کاالهــا  ارزش افــزوده کــه 
می شــود، توســط ایــن اداره کل بــه اجــرا در 

می آیــد.وی افــزود: همچنیــن دیگــر وظیفــه 
گمــرک تســهیل و توســعه در امــر تجــارت 
ــررات در  ــن و مق ــه قوانی ــوری ک ــه ط ــت، ب اس
راســتای تســهیل امــر تجــارت بــه درســتی اجــرا 
و  روان  تســهیل،  آن  نتیجــه  کــه  شــود 
شفاف ســازی تجــارت اســت. بــا توجــه بــه 
برخــی مشــکالتی کــه در حــوزه اقتصــادی ایجــاد 
شــده بــود، گمــرک بــا تــوان بیشــتری بــه 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــه می ده ــود ادام ــای خ فعالیت ه
انجــام صحیــح وظایــف توســط گمــرک بــا رشــد 
اقتصــادی کشــور تاثیــر مســتقیمی دارد و از 
ــوع  ــد مجم ــادی برآین ــد اقتص ــه رش ــی ک آنجای
فعالیــت  تجــاری اســتان ها اســت، می تــوان 
توســعه  در  را  گمــرک  فعالیت هــای  نتایــج 
ــتان ها  ــتغال اس ــد و اش ــق تولی ــه ای، رون منطق
ــان اینکــه گمــرک در  ــا بی شــاهد بود.احمــدی ب
ــزایی دارد،  ــر به س ــان تاثی ــتان زنج ــعه اس توس
گفــت: در اســتان زنجــان اداره کل گمــرک بیشــتر 

ــارت  ــاط دارد و تج ــدی ارتب ــای تولی ــا واحده ب
اســتان اغلــب بــا کشــورهای همســایه اســت کــه 
ــد  ــر آن نخواه ــی ب ــر چندان ــز تاثی ــا نی تحریم ه
ــرک  ــود گم ــکالت موج ــم مش ــت و علی رغ داش
اســتان از ســال گذشــته تاکنــون همــواره رو بــه 
ــش  ــط در بخ ــه فق ــوری ک ــه ط ــوده، ب ــد ب رش
صــادرات در چهــار ماهــه ابتدایــی امســال شــاهد 
افزایــش 130 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه 

سال گذشته هستیم.

تجارت استان زنجان اغلب 
با کشورهای همسایه است

خبرسوژه

وزیر بهداشت 3 طرح بهداشتی 
و درمانی را در شوط افتتاح کرد

بــا حضــور وزیــر  بهداشــتی و درمانــی  ســه طــرح 
از  آمــوزش پزشــکی و جمعــی  و  بهداشــت، درمــان 
ــه  ــوط ب ــتان ش ــی در شهرس ــان غرب ــووالن آذربایج مس
ــوم پزشــکی  ــرداری رســید. رییــس دانشــگاه عل بهــره ب
ــی روز  و خدمــات بهداشــتی درمانــی آذربایجــان غرب
شــنبه در آییــن بهــره بــرداری از ایــن طــرح هــا گفــت: 
ایــن طــرح هــا شــامل مرکــز خدمــات جامــع ســالمت 
شــهری و روســتایی شــوط، پایــگاه غیرضمیمــه و مرکــز 
ایــن  مرگنلــر  شــهر  در  روســتایی  ســالمت  جامــع 

است. شهرستان 
ــع ســالمت  ــات جام ــز خدم ــزود: مرک ــازاده اف ــواد آق ج
شــهری و روســتایی شــوط در زمینــی بــه مســاحت 
ــرای اجــرای  ــع احــداث و ب ــر مرب ــار هــزار و 500 مت چه
آن 17 میلیــارد ریــال هزینــه شــد؛ ایــن مرکــز خدمــات 
ــت  ــر از جمعی ــزار نف ــه ۲0 ه ــی را ب ــتی و درمان بهداش

منطقــه ارائه می کند.
ســالمت  جامــع  خدمــات  مرکــز  اضافــه کــرد:  وی 
در  و   1395 ســال  اردیبهشــت  در  مرگنلــر  روســتایی 
زمینــی بــه مســاحت چهــار هــزار و 500 مترمربــع کلنــگ 
زنــی شــده بــود و پــس از ۲ ســال بــا صــرف ۲1 

میلیــارد ریال هزینه به بهره برداری رســید.
وی ادامــه داد: ایــن مرکــز بیــش از یکهــزار و 100 متــر 
مربــع زیربنــا دارد و چهــار هــزار و 995 نفــر از جمعیــت 
محلــی ایــن منطقــه تحــت پوشــش مرکــز جامــع 

سالمت روســتایی مرگنلر هستند.
ــات بهداشــتی  ــوم پزشــکی و خدم رییــس دانشــگاه عل
ــر  ــگاه غی ــرد: پای ــان ک ــی بی ــان غرب ــی آذربایج درمان
ــال  ــارد ری ــج میلی ــا پن ــز ب ضمیمــه شهرســتان شــوط نی
اعتبــار در زمینــی بــه مســاحت 716 مترمربــع بــه بهــره 
ــه را  ــت منطق ــر از جمعی ــزار نف ــید و 10 ه ــرداری رس ب
تحــت پوشــش خدمــات پزشــکی و بهداشــتی قــرار 

می دهد.
ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی در ســفری ســه روزه 
ــتی و  ــف بهداش ــای مختل ــرح ه ــاح ط ــر افتت ــالوه ب ع
ایــن  زیرنظــر  احــداث  حــال  در  مراکــز  از  درمانــی، 
وزارتخانــه در آذربایجــان غربــی بازدیــد مــی کنــد؛ وزیــر 
ــو  ــرودگاه ماک ــق ف ــح روز /شــنبه/ از طری بهداشــت صب

وارد این استان شد.

زنده گیری 53 
مارسمی در منازل 

مسکونی در گچساران
آتش نشـانی  ایسـتگاه های  مسـوول 
سـالجاری  ابتـدای  از  گچسـاران گفـت: 
تاکنـون 53 مـار سـمی توسـط پرسـنل 
ایسـتگاه 1 و ۲ آتـش نشـانی دوگنبـدان 
زنده گیری شـده است.کامبیز افشین پور 
افـزود: بـا توجـه به گرم شـدن هـوا برخی 
از جانـوران مـوذی به منازل مسـکونی می 
رونـد.وی بیـان کـرد: یک مار سـمی 1 متر 
و 10 سـانتی متـری در یـک واحـد منـزل 
مسـکونی توسـط ماموران ایسـتگاه آتش 
نشـانی 1 شهرستان گچسـاران زنده گیری 
آتش نشـانی  ایسـتگاه های  شد.مسـوول 
گچسـاران تصریـح کـرد: این زنـده گیری 
مـار سـمی در یـک منـزل مسـکونی در 
محلـه خیابـان ثبت قدیم این شهرسـتان 
انجام شـده است.افشـین پور عنـوان کرد: 
سـاعت 14: 16 دقیقـه روز جمعـه وجـود 
این مار سـمی به ایسـتگاه 1 آتش نشانی 
سـریعا  کـه  شـد  اعـالم  گچسـاران 
ماموران ایسـتگاه آتـش نشـانی 1 به محل 
اعـزام شد.مسـوول ایسـتگاه های آتـش 
از  خاطرنشـان کـرد:  نشـانی گچسـاران 
ابتـدای سـالجاری تاکنـون 53 مار سـمی 
آتـش   ۲ و   1 ایسـتگاه  پرسـنل  توسـط 
نشـانی  این شهرستان در منازل مسکونی 
و خـودرو زنـده گیری و در بیابانهای اطراف 
رها شـده است.افشـین پـور بیان کـرد: به 
شـهروندان توصیـه مـی شـود در صـورت 
مشـاهده کـردن هر گونه جانوران سـمی و 
خطرنـاک سـریعا با آتش نشـانی تماس 
گرفتـه و از هرگونـه اقدام خـودداری کنند.

وی توصیـه کـرد: بـا توجـه به گرمـای هوا، 
ورود  از  جلوگیـری  جهـت  شـهروندان 
جانـواران خطرنـاک اعـم از مـار و عقرب از 
پـارک کـردن خـودرو در کنـار چمـن زارهـا 
خـودداری و درب منازل خود را بسـته نگه 

دارند.

سنا
:ای

س
عک

یادواره 142شهدای بخش کومله شهرستان لنگرود برگزار شد
رییس سازمان صداوسیما، با اشاره به بصیرت شهدا و پایبندی آنان نسبت به آرمان ها 
و ارزش های اسالمی و انقالب، یادآور شد: شهدا دشمن شناس بودند و دفاع از 
مرزهای دینی و اعتقادی کشور را به عنوان تکلیف می دانستند.

افقی
1 - دومین ماه فصل بهار - استانی در 

کشورمان که در سال 1383 رتبه 67 را 

از 100 به لحاظ توسعه یافتگی صنعتی 

 کسب کرد

 ۲ - ساروج - آسودگی - کاسه آبخوری

3 - خرمافروش - سازش - پرنده ای 

 از راسته سبک باالن

4 - نامراد - عبارت از مبالغی است 

که یک موسسه یا تجارتخانه مدیون 

 باشد - برابر

5 - لحظه کوتاه - زینت ناخن - 

 رومال

 6 - نار - دارای نام نیک - دالوری

7 - بخشش ها - عضوی از حیوانات 

 - اهلی

 8 - آوازخوانی - ارز لهستان

 9 - گاز جو - بهره - یک رنگ

10 - ساز ذوزنقه ای شکل - کاخ 

 سلطنتی - الفت

11 - پرهیزگار - موجود مخوف - 

 عالمت پسوند جعلی

1۲ - برادر پدر - خاکستر - از مواد 

 افیونی

13 - بیمارستانی در تهران - صدای 

 بلند - رشدیافته

14 - نی میان تهی - آب پرنمک - 

 حصیر

15 - صالحدیدها - اقتصاد این کشور 

از توانایی های نرخ ارز باال برای مقابله با 

تورم سود می برد

عمودی 
1 - شاخصی که در آن افت اقتصادی 

 نمایان می شود - یاری طلبیدن

۲ - چرک لباس - از انواع رشد 

اقتصادی که سرمایه گذاری به نحوی 

انجام شود که همه بخش ها متناسب 

با یکدیگر از رشد باالیی برخوردار باشند 

 - هدف

3 - خشمگین - مخفف شاه - 

 بدبویی - به جز

4 - دوستان - کاله فرهنگی - آشنا 

 به کار

5 - ریشه - از درندگان - درس 

 کشیدنی - از ضمایر انگلیسی

6 - دست ابزار بنا - دور دهان - 

 ماده ای خوشبو

7 - خوشحال - گهواره - مرواریدهای 

 درشت

8 - دیوار قلعه - حرف آرزو - رجل - 

 حرف بی معنی

9 - حاجت و تقاضا - شکاف - 

 بی قراری

 10 - مهیا - نیمه دیوانه - جنگ

11 - باران اندک - حافظه - 

 درخت شکن - از احشام

1۲ - رشته باریک زیر بساک در گل ها 

 - حرف دهن کجی - اهل ساری

13 - پاک از گناه - سگ بیمار - 

 خدای باستان - از القاب اشرافی اروپا

14 - آهنگساز معاصر یونانی - نوعی 

 فرش - از حروف الفبای فارسی

15 - بخشی از ریاضیات - خودکامگی

جدول شماره 1259

سودوکو شماره 1259

پاسخ سودوکو شماره 1258
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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

ابزاریسـت کـه نه بـرای کارها، بلکـه برای 
تـا  می سـازد  یـادآور  »اپلیکیشـن ها« 
انجـام کارهایتـان را در آن هـا فرامـوش 

. نکنید

سـامانه ای اسـت که در حوزه رزرواسیون 
آنالیـن فعالیـت دارد. نوبتـی بـا هـدف 
صرفه جویـی  و  نوبت گیـری  تسـهیل 
دشـوار  فضـای  می خواهـد  زمـان  در 
نوبت دهـی و نوبت گیـری را در مشـاغل 

مختلـف آسـان کنـد.

تیزشـوو یکی از آن سـرویس دهنده های 
نویـن  روش  از  کـه  اسـت  کارواش 
اسـتفاده  نانـو  مـواد  بـا  شست وشـو 
می کنـد. از امکانـات منحصر بـه فرد این 
پلتفـرم »شستشـوی غیابـی« اسـت که 
الزم نیسـت هنـگام شستشـو حتمـا در 

کنـار خـودروی خـود باشـید.

معرفی
Remindee

معرفی
نوبتی

معرفی
تیزشوو

نیوشا ضیغمی، بازیگر تصویر زیر را از گریم خاص خود 
در نقش یک مرد و نوشته: این است هنر سینما که من 

عاشقشم.
@newshazeighami

شناسه علی الریجانی، رییس مجلس تصویر زیر را 
از سفرش به روسیه و بازدید از یادمان کشته شدگان 

جنگ جهانی به اشتراک گذاشته.
@larijani_ir

کمپینی در اهواز به راه افتاده که به مناسبت روز تولد 
درخت می کارند.

بیژن بنفشه خواه، بازیگر تصاویری از خودروهای خاص 
منطقه آزاد کیش به اشتراک گذاشته و نوشته: کاش 
همه جا منطقه آزاد بود. لیاقت مردم ما بیشتر از ایناست.

@bijan_banafshehkhah

پوریا آستراکی می گوید:
نوشته: اخبار بد تمامی ندارد؛ فالنی در 94 سالگی از دنیا رفت.

خــدا رحمتــش کنــد امــا چیــزی کــه تمامــی نــدارد عطــش بیمارگونــه عــده ای بــرای خبــر 
بــد اســت!

محمدعلی کامفیروزی می گوید:
آذر 1396 رییــس جمهــور در جمــع دانشــجویان گفــت: "ســتاره ویــژه آســمانه، مــال 

دانشــگاه نیســت."
هنــوز حتــی ده مــاه هــم از اون حرفــای روحانــی نگذشــته کــه خبــر ســتاره دار شــدن برخــی 
داوطلبــان کنکــور توســط بعضــی نهادهــای مرتبــط بــا دولــت منتشــر شــده و حــاال بایــد بــرای 

رییــس جمهــور حقــوق دان از حــق تحصیــل بگیــم.

علی نعمت پور می گوید:
ــه  ــد ب ــع کنن ــتر جم ــان را بیش ــا حواس ش ــب م ــای اصالح طل ــی از رفق ــر بعض اگ
ــت  ــه هروق ــرا ک ــکا باشــند چ ــا آمری ــت ب ــد ســردمدار مخالف ــه بای ــه می رســند ک ــن نکت ای
جنبــش اصالح خواهــی کمــی قــوت گرفــت تندروهــای آمریکایــی در یــک ائتــالف نانوشــته 

ــد. ــی زده ان ــان اصالح طلب ــه ریشــه جری ــی تیشــه ب ــای داخل ــا تندروه ب

آیدا احدالدینی می گوید:
ــه  ــا ممکن ــگار". بعضی ــه نمی گــن "خبرن ــه هرکــی کــه محــل کارش شــبکه خبری ب
فیلمبــردار باشــن، ممکنــه صــدا بــردار باشــن، ممکنــه راننــده اداره باشــن، تکنســین باشــن و 

خــب بعضــی  هــا هــم ممکنــه صندلــی باشــن!

ویکتوریا طهماسبی می گوید:
هــر قضاوتــی کــه در مــورد اوضــاع داخلــی ایــران و یــا حاکمیــت سیاســی فعلــی 
ــم  ــا تروریس ــن م ــون هموط ــه 80 میلی ــکا علی ــر آمری ــاه نوامب ــای م ــام تحریم ه ــد، ن داری

ــت.  اقتصادیس
اگــر "وطــن پرســتی" در ایــن برهــه تاریخــی معنایــی داشــته باشــد، شــاید همیــن قضــاوت 

. شد با

محمد منصوری می گوید:
مــن پوشــک مولفیکــس خریــدم، از فروشــگاه کوثــر قــم. اینترنتــی. ظــرف کمتــر از 

یــک ســاعت بــه منــزل رســید. 
حــال آن کــه ایــن دو هفتــه همــه می گفتنــد پوشــک نیســت. کال نیســت. پیــدا نمی شــود. 
از همــکارم تــا شــما دوســت و رفیــق عزیــز حاضــر در توییتــر. واقعــا ایــن همــه بدبینــی و 

ــد؟ ــگان می پراکنی ــراس را رای ه

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

خوب به این عکس نگاه کنید: دختر سندروم داون در 
سیستان وبلوچستان. در نگاه این دختر یک دنیا حرف 

هست… افراد معلول در مناطق محروم مشکالتی صد چندان 
دارند. معلول سیستان را دریابید.

@somayehafshinf5

کــم نیســتند هنرمندانی که داوطلبانه و خودجوش ظاهر 
شــهرها را با نقاشــی دیواره ها زیبا می کنند. این بانوی 
انزلی چی یکی از آن هاســت که کیوسک های برق شهری را 

نقاشــی کرده و تصاویر هنرش در شــبکه های اجتماعی مورد 
توجه قرار گرفته.

چرا نشستی که در تهران داره برگزار میشه رو باید از طریق 
رسانه های ترکیه و روسیه پیگیری کنیم و حتی پخش زنده اون ها 
رو دنبال کنیم تا بدونیم چه اتفاقی داره در تهران میفته؟ چرا صدا 

و سیمای ما اینقدر پیاده است؟
@alih6441

جک ما )Jack Ma( کارآفرین و موســس شــرکت دانش بنیان علی بابا در 
مصاحبه با نیویورک تایمز اعالم کرد که روز دوشــنبه بازنشســته خواهد شــد. 

وی در حــال حاضــر به عنــوان مدیر عامل و رییس هیــات مدیره گروه علی بابا 
می کند. فعالیت 
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نمایش »فیل در تاریکی« که پیش از 
این قرار بود 16 شهریور به اجرای خود خاتمه 

دهد با موافقت شورای نظارت و ارزشیابی اداره 
کل هنرهای نمایشی تا ۲6 شهریور روی صحنه می ماند.

برنامه تلویزیونی 

»شوکران« که شامل 
گفتگوهایی با متفکران ایران امروز است در هشتمین 
قسمت که 19 شهریور ماه ساعت ۲1 پخش می شود، 

میزبان ایران َدرودی نقاش سرشناس می شود.

فیلم شبح کژدم
نسخه ترمیم شده فیلم 

»شبح کژدم« به کارگردانی 
کیانوش عیاری همزمان با روز ملی سینما در گروه 

هنروتجربه به نمایش درمی آید.

آلبوم »موتسارت لیست« 
اثری از گوتلیب والیش، توسط 
مؤسسه فرهنگی و هنری بناها 

و آواها در ژانر کالسیک و در 
قالب 9 قطعه منتشر شد

داستان»شطرنج« اثر اشتفان تسوایگ از 
امشب تا پنجشنبه ۲۲ شهریور، با صدای بهروز 

رضوی در برنامه »کتاب شب« رادیو تهران بازخوانی می شود.

به من میگه شبا میری زورگیری...
من زورگیرم؟!
من زور دارم؟؟

من... فقط گیرم...

5 ستاره

نمایشرادیو

تلویزیون

موسیقیسینما

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

روزی که فرهاد دوم وارثان 
اسكندررا از آسیا بیرون راند

در آخریــن مــاه تابســتان 1۲9 پیــش از میــالد و طبــق 

بعضــی از تاریخهــا، نهــم ســپتامبر ایــن ســال، فرهــاد 

ــلوكیها در  ــا س ــه ب ــی ك ــكانی در جنگ ــاه اش دوم ش

ســوریه كــرد، بــرای همیشــه وارثــان اســكندر مقدونــی 

ــش  ــران از ارت ــت ای ــد و شكس ــرون ران ــیا بی را از آس

اســكندر تالفــی شــد. در ایــن جنــگ 17 هــزار ســلوكی 

كشــته و 1۲ هــزار و هفتصــد تــن اســیر شــدند و ایــن 

ــكندر  ــروزی اس ــت پی ــدند. عل ــز آزاد نش ــراء هرگ اس

مقدونــی بــر هخامنشــیان ایــن بــود كــه در نخســتین 

ــال  ــه احتم ــش )و ب ــی ارت ــان محل ــگ، فرمانده جن

زیــاد بــا موافقــت شــاه هخامنشــی وقــت – داریــوش 

ســوم( عمدتــا از جنگجویــان مــزدور خارجی )مرســنر( 

ــن  ــان از ای ــه جه ــی ك ــد. درس ــرده بودن ــتفاده ك اس

جنــگ گرفــت ایــن بــود كــه در جنگهــای دفاعــی، باید 

صرفــا از ســربازان داخلــی اســتفاده شــود كــه بداننــد 

شكســت آنهــا برابــر اســت با تصرف وطنشــان توســط 

بیگانــه و انهــدام عزیزانشــان و بنابرایــن، تــا آخریــن 

ــا  ــس دولته ــرد. از آن پ ــد ك ــداری خواهن ــس پای نف

از جنگجــوی مــزدور تنهــا در تعــرّض بــه ســایر ملــل 

اســتفاده كردنــد تــا دســت ایــن افــراد بــرای غــارت باز 

باشــد و بــه طمــع غنیمــت بهتــر بجنگنــد.

شاه طهماسب صفوی در قندهار
نهــم ســپتامبر ســال 1539 شــاه طهماســب صفــوی 

وارد قندهــار شــد تــا بــرادرش ســام میــرزا را كــه از پنج 

ســال و چنــد مــاه پیــش از آن بــر او یاغــی شــده بــود 

تنبیــه كند. ســام میــرزا در ســال 1534 در قندهار یاغی 

ــران خــاوری را از قلمــرو  ــه بزرگــی از ای شــده و منطق

ــود كــه  ــود و ایــن، در حالــی ب ــرادر خــارج ســاخته ب ب

ازبــكان پــی در پــی بــه شــمال ایــن منطقــه )شــمال 

افغانســتان امــروز( دســت انــدازی مــی كردنــد.

رسانه در آینه تصویر
 شماره جدید هفته نامه تجارت فردا

می گویند عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده 
نمی شود اما بیشتر بحران های ما بارها تکرار 

شده اند. چرا از گذشته درس نمی گیریم؟

با درد دردنوشان درمان چه کار دارد
با نالٔه خموشان الحان چه کار دارد

در شهر بی نشانان سلطان چه حکم داند
در ملک بی زبانان فرمان چه کار دارد
دریا کشان غم را از موج خون مترسان
با اهل نوح مرسل طوفان چه کار دارد
از دفتر معانی نقش صور فرو شوی

با نامٔه الهی عنوان چه کار دارد
زلف سیه چه آری در پیش چشم جادو

با ساحران بابل ثعبان چه کار دارد
عیبی نباشد ار من سامان خود ندانم
با آنکه سر ندارد سامان چه کار دارد

بر خاک کوی جانان بگذر ز آب حیوان
کانجا که خضر باشد حیوان چه کار دارد
خسرو چگونه سازد منزل بصدر شیرین

بر مسند سالطین دربان چه کار دارد
ریحان گلشن جان عقلست و نزد جانان
چون روح در نگنجد ریحان چه کار دارد

خواجوی کرمانی 

دیگر چه فرقی میکند 
که کجای این جهان باشیم

دور باش 
اما

نزدیک
من از نزدیک بودن های 

دور می ترسم...

احمد شاملو

عکس نوشت

عکس: 
مهرداد جعفری

طنزیمات

 جهــان صنعــت نوشــت:»زور کارگــران بــه دولــت نمــی رســد.«

شــاهد عینکــی کــه از شــدت هجــوم افــکار مزاحــم روز بــه روز 

ــه  ــمانش اضاف ــره چش ــه نم ــته و ب ــش کاس ــداد موهای از تع

ــار؛  ــار کشــید. تغ ــرات تغ ــتون فق ــه س ــود، دســت ب ــی ش م

ــو  ــار! ت ــر م ــس زد و گفت:»زه ــی را پ ــاهد عینک ــت ش دس

اینجــا چــه مــی خواهــی ایــن وقــت شــب؟« شــاهد عینکــی 

ــر  ــم را درگی ــؤال ذهن ــک س ــه ی ــت ک ــد روزی اس گفت:»چن

خــود کــرده. ایــن کــه چــرا کارگــران زورشــان بــه دولــت نمــی 

ــر  ــر س ــاک ب ــت و گفت:»خ ــه دّره ای رف ــار دهان ــد.« تغ رس

ــرای همیــن ایــن وقــت شــب  ــا ایــن ســؤالت! واقعــًا ب تــو ب

ــده  ــن پران ــون م ــری چ ــر تحلیلگ ــواب از س ــده ای و خ آم

ــد،  ــا کارگرن ــه آن ه ــت ک ــن اس ــش ای ــه، دلیل ــب ابل ای؟ خ

دولــت هــم دولــت! توقــع داری زور دولــت بــه کارگــر نرســد؟ 

هــا، واقعــًا یــک چنیــن توقعــی داری؟ تــازه تــو اصــالً نبایــد 

ــه  ــوری کل ــن ط ــد همی ــو بای ــد. ت ــش بیای ــؤال پی ــت س برای

ات را بینــدازی پاییــن و مثــل یــک شــاهد عینکــی خــوب و 

نجیــب فقــط و فقــط شــاهد باشــی. فهمیــدی؟ حــاال پاشــو 

ــرف اســت.«  ــق از آن ط ــاال، اف ــو! ی ــو ش ــق مح ــرو و در اف ب

شــاهد عینکــی از جــا بلنــد شــد و بــه طــرف افــق رفــت. تغــار 

ــش گذاشــت و  ــد. دســتش را روی ســتون فقرات ــر خوابی دم

خــّر و پفــش بــه هــوا رفــت. هــوا تاریــک بــود. بــرگ هــای 

درخــت گالبــی بــه زردی مــی گراییــد. از خانــه مخاطــب 

خــاص صــدای گیتــار و ســاز و آواز مــی آمــد. پیشــانی شــاهد 

ــه تنــه درخــت گالبــی مخاطــب خــاص  عینکــی در تاریکــی ب

ــاز  ــه مخاطــب خــاص ب ــغ زد. پنجــره خان ــرد. جی برخــورد ک

شــد. مخاطــب خــاص صــدا زد:»کســی اونجاســت؟« شــاهد 

پیشــانی اش را مالیــد و رو بــه پنجــره گفت:»ســالم، خــاص 

ــم! منــم شــاهد عینکــی.« مخاطــب خــاص گفــت:»اِ وا!  خان

ــن ورا چــی میخــوای؟«  ــت شــب ای ــن وق شــاهد جــون! ای

شــاهد عینکــی گفــت:»از جنــاب تغــار ســؤالی داشــتم، 

ــه درخــت  ــه پیشــانی ام ب ــم ک ــی رفت پرســیدم و داشــتم م

ــت:»وای  ــاص گف ــب خ ــرد.« مخاط ــورد ک ــما برخ ــی ش گالب

ــدازه  ــده!« شــاهد عینکــی نیــش هایــش را ان خــدا مرگــم ب

ــاص!  ــم خ ــه، خان ــدا نکن ــرد و گفت:»خ ــاز ک ــار ب ــه تغ دهان

ــه  ــون! ی ــاهد ج ــاص گفت:»ش ــب خ ــم...« مخاط ــن طوری م

دســت بــه تنــه درخــت گالبــی بکــش، ببیــن چیزیــش نشــده 

باشــه. آخــه مــن بــه ایــن گالبیــه حساســم!« شــاهد عینکــی؛ 

دلــزده از کنــار درخــت گالبــی گذشــت. جــواب ســؤالش را از 

مخاطــب خــاص گرفتــه بــود. بــا خــود فکــر مــی کرد:»درســت 

اســت کــه مــن شــاهد عینکــی هســتم و بهــره هوشــی ام زیــر 

50 اســت. امــا مــن هــم ایــن را فهمیــدم کــه مخاطــب خــاص 

بــه فکــر مــن نیســت و نگــران درخــت گالبــی اســت. زور مــن 

ــروم و در افــق  ــد ب ــه مخاطــب خــاص نمــی رســد. بای کــه ب

محــو شــوم. کارگــران هــم بهتــر اســت در افــق محــو شــوند 

ــب  ــه مخاط ــود ک ــا ب ــن فکره ــت...« در همی ــه دول ــی ک وقت

ــق از اون وره!« خــاص صــدا زد:»شــاهد جــون! اف

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

کارگرِ کم زور


