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  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r

انس طال          1.193.72

مثقال طال       15.520.000

گرم طالی 18  3.583.600

گرم طالی 24  4.777.300

انس نقره              14.22

انس پالتین         790.40

انس پاالدیوم       971.80

بهار آزادی         40.010.600

امامی            43.200.000

نیم           20.700.000

ربع            10.700.000

گرمی          6.100.000

دالر                  134200

یورو                150.840

پوند               158.760    

درهم امارات        37.240

لیر ترکیه            21.270

یوان چین           19.990

ین ژاپن            123.370    

دالر کانادا             104.000

دالر استرالیا         97.420 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
۰۶:۴۳

غروب آفتاب 
۱۹:۱۷

تهران

2۴ تا ۳۷

جهانگیری:
باید نفت خود را حتی 

با راه های پرهزینه 
بفروشیم

2

س
پر

ت 
حا

صال
: ا

س
عک

عقب نشینی مجمع تشخیص از رد 
FATF لوایح درخواستی

ابالغ مصوبات هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان
روزانهم صبح اریان به معنای رد لوایح نیست

دولت محرومیت از تحصیل را صرفا به نداشتن صالحیت علمی محدود کرد، کاربران در توییتر نگران رد شدن این الیحه در قوه مقننه هستند

خط قرمز دولت روی محرومیت از تحصیل
2

2

مـردم  امیـد  افزایـش  زمینـه  در  اگـر   "
کنیـم،  عمـل  خوبـی  بـه  آینـده  بـه 
 97 سـال  همیـن  در  سـخت  شـرایط 
پایـان می یابـد." ایـن جملـه را اسـحاق 
اول  معـاون  اسـت.  گفتـه  جهانگیـری 
گفتـه  راسـت  البتـه  و  رییس جمهـور 
شـوند  امیـدوار  مـردم  اگـر  اسـت؛ 
مشـکالت، هـم تحمل پذیرتـر می شـوند 
کـم  و  سـریع تر  حل وفصلشـان  هـم  و 

می افتـد. اتفـاق   هزینه تـر 
می شـوند؟  امیـدوار  چگونـه  مـردم  امـا 
وعـده  و  درمانـی  حـرف  دوران  قطعـًا 
پـر  مـردم  اسـت؛ گـوش  شـده  تراپـی 
اسـت از حرف هـای زیبـا و خطابه هـای 
آنچنانـی.  وعده هـای  و  پرطمطـراق 
کوپـن  کـه  بداننـد  بایـد  مسـووالن 

اسـت.   سـوخته  حرفشـان 

 ادامه در صفحه ۱۰

دوران حرف درمانی 
تمام شده

شبیه سازی، راه نجات 

یوز ایرانی است؟

رییس پژوهشکده زیست 
فناوری پژوهشگاه رویان: 
شبیه سازی قوچ قمیشلو 

جواب داده، آماده شبیه سازی 
یوزپلنگ هستیم اما دولت 

حمایت نمی کند

برخی کارشناسان 
محیط زیست می گویند این 

کار ساختارهای ژنتیکی نسل 
آینده را کامال از بین می برد
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نوبت دوم

نوبت دوم

صفحه 3

صفحه 5

آگهی تجدید 
فراخوان عمومی

 روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای کرمان

فراخوان مناقصـه

 اداره کل راه و شهرسازی
استان کرمان

مدارک مورد نیاز: - 1 پروانه کسب معتبر 
 ٢- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره

 3- حداکثر سن ۷5 سال

مدارک مورد نیاز: - 1 پروانه کسب معتبر 
 ٢- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره

 3- حداکثر سن ۷5 سال

مدارک مورد نیاز: - 1 پروانه کسب معتبر 
 ٢- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره

 3- حداکثر سن ۷5 سال

بدینوســیله بــه اطــالع تمامــی دارنــدگان پروانــه کســب معتبــر در کلیــه رســته هــای شــغلی صنــف 
باتریســاز شهرســتان کرمــان مــی رســاند در صــورت تمایــل بــه عضویــت در هیــات مدیــره و بازرســی صنــف 
مذکــور مــی تواننــد از تاریــخ ۱۳۹۷/۶/2۰ بــه مــدت ۱5 روز کاری نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه اصنــاف 

iraninasnaf.ir در بخــش ثبــت نــام داوطلبیــن انتخابــات اتحادیــه هــای صنفــی اقــدام نماینــد.

ــف  ــه رســته هــای شــغلی صن ــر در کلی ــه کســب معتب ــدگان پروان ــه اطــالع تمامــی دارن بدینوســیله ب
ــی  ــره و بازرس ــات مدی ــت در هی ــه عضوی ــل ب ــورت تمای ــاند در ص ــی رس ــان م ــتان کرم ــوم شهرس الومینی
صنــف مذکــور مــی تواننــد از تاریــخ ۱۳۹۷/۶/2۰ بــه مــدت ۱5 روز کاری نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه 
ــه هــای صنفــی اقــدام نماینــد. ــات اتحادی ــام داوطلبیــن انتخاب اصنــاف iraninasnaf.ir در بخــش ثبــت ن

ــف  ــغلی صن ــای ش ــته ه ــه رس ــر در کلی ــب معتب ــه کس ــدگان پروان ــی دارن ــالع تمام ــه اط ــیله ب بدینوس
ــه عضویــت در هیــات مدیــره و بازرســی  ابزارفروشــان شهرســتان کرمــان مــی رســاند در صــورت تمایــل ب
صنــف مذکــور مــی تواننــد از تاریــخ ۱۳۹۷/۶/2۰ بــه مــدت ۱5 روز کاری نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه 
ــه هــای صنفــی اقــدام نماینــد. ــات اتحادی ــام داوطلبیــن انتخاب اصنــاف iraninasnaf.ir در بخــش ثبــت ن

رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان-هومن سیوندی پور

رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان-هومن سیوندی پور

رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان-هومن سیوندی پور

آگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبین عضویت 
در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه صنف باتریساز شهرستان کرمان

آگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبین عضویت 
در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه صنف آلومینیوم شهرستان کرمان

آگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبین عضویت  
در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه صنف ابزارفروشان شهرستان کرمان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

آگهی مناقصه محدود نوبت اول شهرداری فهرج

شهرداری فهرج

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

شــهرداری فهــرج قصــد دارد جهــت اجــرای پــل طاقــی ۶ دهانــه ۶ متــری بــر روی رودخانــه در انتهــای بلــوار 
شــهداء بصــورت رفــت و برگشــت اقــدام نمایــد. لــذا از شــرکت هــای واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 
بــا در دســت داشــتن مــدارک معتبــر جهــت انجــام مناقصــه بــا شــرایط ذیــل حداکثــر ۱۰ روز پــس از تاریخ نشــر 
آگهــی بــه شــهرداری فهــرج مراجعــه و پــس از مطالعــه مشــخصات فنــی پــروژه نــرخ پیشــنهادی خــود را ارائــه 

داده تــا در کمیســیون مناقصــه ورســیدگی بــه پیشــنهادات مطــرح و برنــده نهایــی اعــالم گــردد.
۱.دادن سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ حداقل 5 درصد مبلغ کل براورد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت بانکی

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

۴.اطالعات و جزئیات اجرای طرح از جمله مشخصات فنی با مراجعه به شهرداری قبل از اعالم پیشنهاد به اطالع شرکت کننده 
مناقصه خواهد رسید و مهلت قبول پیشنهاد ها از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم حداکثر ۱۰ روز می باشد.

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

۶. کمیسیون مناقصه حداکثر تا ۱۰  روز پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهادات برنده را اعالم و در صورتی که پیشنهادات رسیده از سه 
فقره کمتر باشد مناقصه را تجدید می نماید. 

 )نوبت اول(

مناقصه عمومی 
مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان

واگذاری امور مورد نیاز  مدیریت 
و شعب تابعه بانک کشاورزی

موضوع: 

شرح در صفحه آخر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

آمانــو، مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمــی بــا صــدور بیانیــه ای، بــار دیگــر تطابــق 
عملکــرد ایــران بــا توافــق هســته ای را تاییــد 

ــه  ــن بیانی ــنا  در ای ــزارش ایس ــه گ ــرد. ب ک
آمــده کــه گــزارش مــن دربــاره تصدیــق 
ــالمی  ــوری اس ــرد جمه ــر عملک ــارت ب و نظ

 2231 قطعنامــه  بــه  توجــه  بــا  ایــران 
ــات  ــل، اقدام ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
ــد  ــی چن ــور ط ــن کش ــس در ای ــط آژان مرتب
مــاه گذشــته را پوشــش می دهــد. ایــران 
ــه  ــق برنام ــود را طب ــته ای خ ــدات هس تعه
ــت  ــرده اس ــرا ک ــترک اج ــدام مش ــع اق جام
ــوی  ــدات از س ــن تعه ــه ای ــل ب ــه عم و ادام
ــی هــا  ــران امــری ضــروری اســت. ارزیاب ای
ای  فعالیت هــای هســته  و  مــواد  دربــاره 
اعــالم نشــده در ایــران همچنــان ادامــه دارد.

تایید پایبندی ایران به برجام
آمانو: ادامه عمل به این تعهدات از سوی ایران 

امری ضروری است

خط قرمز دولت روی محرومیت از تحصیل  
دولت محرومیت از تحصیل را صرفا به نداشتن صالحیت علمی محدود 

کرد، کاربران  توییتر نگران رد شدن این الیحه در قوه مقننه هستند

هیات دولت الیحه اصالح قانون پذیرش دانشجو را تصویب کرد

چالــش ســتاره دار شــدن دانشــجویان 
بــا تصمیــم اخیــر دولــت سمت وســوی 

ــد. ــازه ای پیــدا می کن ت
یکشــنبه  شــامگاه  دولــت  هیــات 
قانــون  بــه  تبصــره  یــک  الحــاق 
در  دانشــجو  پذیــرش  و  ســنجش 
ــی  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک دانش
کشــور جهــت تقدیــم بــه مجلــس 
ــه تصویــب رســاند  شــورای اســالمی ب
آمــوزش  »حــق  آن  براســاس  کــه 
ــراد اســت و  ــوق اساســی اف جــزو حق
هیچ کــس را نمی تــوان بــه عــذری 
ــر از عــدم صالحیــت علمــی مقــرر  غی
مختلــف  مقاطــع  در  آمــوزش  از 
تحصیلــی محــروم کــرد.« البتــه افــراد 

قطعــی  محکومیــت  ســابقه  دارای 
ــه،  ــازمان یافت ــم س ــه جرائ ــری ب کیف
ــه و جاسوســی  قاچــاق انســان، محارب
از شــمول ایــن اصالحیــه مســتثنی 

هســتند. 
مصوبــه  بــه  بنــا  حاضــر  حــال  در 
فرهنگــی،  انقــالب  عالــی  شــورای 
دانشــگاه ها  در  می تواننــد  کســانی 
تحصیــل کننــد کــه صالحیــت عمومــی 
داشــته باشــند. صالحیت هایــی کــه 
ــی  ــت سیاس ــل فعالی ــه دلی ــا ب بعض

نمی شــود.   احــراز  افــراد 

استمرار یک ممنوعیت
تصویــب ایــن الیحــه در هیــات دولــت 
کــه  می گیــرد  صــورت  حالــی  در 
حــذف ســتاره دانشــجویان و بازگشــت 
آن هــا بــه دانشــگاه ها از وعده هــای 
حســن روحانــی در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری ســال 92 بــود. بــا ایــن 

ــت  ــی از آن اس ــا حاک ــال گزارش ه ح
ــته  ــال گذش ــج س ــت او در پن ــه دول ک
ــگاه ها  ــای دانش ــت فض ــه توانس اگرچ
را کمــی بازتــر کنــد امــا ســتاره دار 
شــدن دانشــجویان کمــاکان ادامــه 

ــرد.  ــدا ک پی
در هفتــه گذشــته و پــس از اعــالم 
ارشــد،  کارشناســی  کنکــور  نتایــج 
مدنــی  و  سیاســی  فعــال  چندیــن 
خبــر دادنــد کــه بــه آن هــا اعــالم شــده 
ــه  ــد ب ــد و بای ــده« دارن ــص پرون »نق
ســازمان ســنجش مراجعــه کننــد. 

روزنامــه  هــم  گذشــته  ســال  آذر 
»جامعــه فــردا« بــه نقــل از یــک 
منبــع آگاه در وزارت علــوم خبــر داد 
ــن  ــد بی ــی جدی ــال تحصیل ــه »ر س ک
مقطــع  در  دانشــجو   200 تــا   150
کارشناســی ارشــد و دکتــرا پــس از 
ــص  ــل نق ــه دلی ــون، ب ــی در آزم قبول

و  بازماندنــد  از ثبت نــام  پرونــده،  در 
ســتاره دار محســوب می شــوند.« ایــن 
ــود  ــد از ســوی محم ــدی بع ــار  چن آم
ــده اصالح طلــب تهــران  صادقــی، نماین
ــه ای  ــه جلس ــاره ب ــا اش ــس ب در مجل
کــه او بــا منصــور غالمــی، وزیــر علــوم 

ــد. ــد ش ــت، تایی داش
رونــد  روحانــی  دولــت  در  اگرچــه 
ســتاره دار شــدن دانشــجویان متوقــف 
نشــد امــا بــا تعــداد کســانی کــه 
از  احمدی نــژاد  محمــود  دولــت  در 
قابــل  شــدند،  محــروم  تحصیــل 

نیســت. قیــاس 
ــن  ــر ســال 92 خبرگــزاری خبرآنالی مه
ــک بررســی دانشــجویی  ــل از ی ــه نق ب
ــم  ــت ده ــان دول ــه در پای از نوشــت ک
ــل  ــزار دانشــجوی محــروم از تحصی ه
یــا ســتاره دار وجــود داشــته کــه 768 
ــه ســال های 85  ــان در فاصل ــر از آن نف
تــا 92 ســتاره دار و 250 نفــر دیگــر از 

دانشــگاه اخــراج شــدند.

پایان ستاره دار شدن؟
بــه اعتقــاد بســیاری از کاربــران ایرانــی 
ــردن  ــدود ک ــب مح ــر، تصوی در توییت
ــتن  ــه نداش ــل ب ــت از تحصی محرومی

صالحیــت علمــی گام بلنــدی اســت که 
ــت از حــق تحصیــل  در راســتای صیان
افــراد برداشــته شــده امــا گام نهایــی 
ــوز  ــن الیحــه هن ــه ای ــرا ک نیســت. چ
ــب شــود و از  ــس تصوی ــد در مجل بای
پیــچ شــورای نگهبــان بــه ســالمت 

ــذرد. بگ
ــه  ــی ک ــاالن سیاس ــوی، از فع ــا نب ضی
ســابقه ســتاره دار شــدن را داشــته 
ــن  ــه »ای ــن خصــوص نوشــت ک در ای
الیحــه اگــر از شــورای نگهبــان بــه 
ســالمت بگــذرد، بزرگتریــن تــالش 
از  محرومیــت  مســاله  حــل  بــرای 
اســت.«   انقــالب  از  بعــد  تحصیــل 
عــده ای دیگــر از کاربــران هــم از 
ــای  ــه پ ــی خواســتند ک حســن روحان
اجــرای ایــن الیحــه بایســتد و اجــازه 
ندهــد برخــی جلــوی اجــرای آن را 

بگیرنــد.
در ایــن میــان تعــدادی از کاربــران 
هــم بــا مقایســه ایــن الیحــه بــا 
حقــوق  منشــور  نشــدن  اجرایــی 
ــه  ــدی ب ــه امی ــتند ک ــهروندی نوش ش
محــدود شــدن محرومیــت از تحصیــل 

ندارنــد.

 حق تحصیل یک حق بنیادین است
ــت از  ــه محرومی ــرده ک ــوب ک ــت مص ــی دول در حال
تحصیــل صرفــا بــه نداشــتن صالحیــت علمــی منــوط 
شــود کــه عبــاس کامفیــروزی، حقوقــدان در خصــوص 
ــا  ــه ایرن ــل ب ــجویان از تحصی ــی دانش ــت برخ محرومی
ــک حــق  ــل، ی ــون اساســی حــق تحصی ــه »در قان گفت
بنیادیــن اســت؛ شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
ــه یکســری  ــن حــق را مشــروط ب ــدی از ای ــا بهره من ام
شــرایط و بــه اســتعالم از وزارت اطالعــات و غیــره کــرده 
ــجو  ــش دانش ــزی گزین ــأت مرک ــام هی ــا ن ــی ب و هیأت
ــود  ــت. وج ــده اس ــکیل ش ــش تش ــته های گزین و هس
چنیــن ســازوکارهایی، بــا روح حاکــم قانــون در 
تعــارض اســت. خصوصــا اینکــه ترکیــب اعضــای ایــن 
هیــأت و حتــی ذی نفــع حــق حضــور در جلســه هیــأت 

ــدارد.« ــودش را ن ــق خ ــاع از ح و دف

بــر اســاس متــن بیانیــه یوکیــا آمانــو، مدیــرکل 
ســازمان انــرژی اتمــی، ایــران بــه تعهــدات خود 
ــه  ــوم ب ــترک موس ــدام مش ــع اق ــه جام در برنام
»برجــام« پایبنــد بــوده اســت. او در بیانیــه اش 
ــود را  ــته ای خ ــدات هس ــران تعه ــه ای ــته ک نوش
طبــق برنامــه جامــع اقــدام مشــترک اجــرا کــرده 
و ادامــه عمــل بــه ایــن تعهــدات از ســوی ایــران 

امــری ضــروری اســت.

گزارش
پیام ما

اخذ آبونمان تلفن غیر قانونی اعالم شدپیام خبر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعالم کرد که تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، 
آب، کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضالب بر عهده دولت قرار گرفته، بنابراین دریافت 
هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. نظر به اینکه مجوزی 
برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش بینی نشده، اخذ آبونمان غیرقانونی است.

رنا
 ای

س:
عک

باید نفت خود را حتی با راه های 
پرهزینه بفروشیم

معــاون اول رییــس جمهــور گفــت کــه بایــد نفــت 
خــود را بــه هــر طریقــی کــه شــده بفروشــیم.

ــح  ــری صب ــحاق جهانگی ــنا، اس ــزارش ایس ــه گ ب
ــز  ــگاه ها، مراک ــای دانش ــت روس ــروز در نشس دی
آمــوزش عالــی، پژوهشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوری سراســر کشــور 
کــه در دانشــگاه علــم و صنعــت برگــزار شــد، گفــت کــه زمانــی کــه آمریــکا 
اقتصــاد مــا را مــورد هــدف قــرار می دهــد ایــن گونــه نیســت کــه تصمیمــات 
اقتصــادی مــا بتوانــد بــا اقــدام آن هــا مقابلــه کنــد؛ آن هــا می گوینــد بایــد 
منابــع درآمدهــای نفتــی ایــران را مــورد هــدف قــرار دهنــد. در ایــن شــرایط 
ــه ای رفتــار کنیــم و نفــت خــود را  ــه گون ــه عنــوان دولــت بایــد ب مــا نیــز ب
بفروشــیم کــه نیازهــای خــود را تأمیــن نماییــم. گرچــه راهکارهــای اتخــاذ 
شــده از ســوی مــا در ایــن زمینــه ممکــن اســت پیچیــده و پرهزینــه باشــد 

امــا بایــد ایــن کار را انجــام دهیــم.
آمریکا قصد دارد از آبان فروش نفت ایران را به صفر برساند.

اصالح نظام بانکی 
امکان پذیر نیست

مســعود نیلــی، مشــاور اقتصــادی رییــس جمهــور 
می توانســت  شــرایطی کــه  اینکــه  بیــان  بــا 
ــه  اصــالح نظــام بانکــی را صــورت دهــد اکنــون ب
ــه  ــدارد، گفت ــی ن ــی، کارای ــع مال ــود مناب ــل نب دلی
ــه  ــم.« ب ــر کنی ــی فک ــام بانک ــار نظ ــر روی مه ــای اصــالح، ب ــه ج ــد ب »بای
گــزارش مهــر،وی افــزود کــه حجــم نقدینگــی در دوره هــای چهــار ســاله بــه 
شــدت رشــد کــرده اســت بــه نحــوی کــه ســاالنه متوســط رشــد نقدینگــی 
ــت. او  ــده اس ــر ش ــم آن 2.6 براب ــال حج ــار س ــر چه ــود و ه ــد ب 27 درص
ــت  ــوب اس ــده ای نامطل ــی پدی ــد بــاالی نقدینگ ــه »رش ــرده ک ــد ک تاکی
ــک از  ــر ی ــه ه ــا ک ــن معن ــه ای ــرد ب ــل آن را شناســایی ک ــد عوام ــی بای ول
عوامــل پدیدآورنــده رشــد نقدینگــی آثــار تورمــی خــاص خــود را بــه جــای 
می گذارنــد.« مشــاور اقتصــادی روحانــی تاکیــد کــرد کــه در حــال حاضــر 
ــرای  ــع الزم ب ــود مناب ــه نب ــل متعــدد از جمل ــه دالی اصــالح نظــام بانکــی ب

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــا آن ام ــط ب ــای مرتب ــرای پروژه ه اج

ــکه  ــروج س ورود و خ
شــده  ممنــوع  طــال 

اســت.
مســافری  مدیــر 
گمــرک فــرودگاه امــام خمینــی در ایــن رابطــه 
ــکه  ــک س ــی ی ــروج حت ــا خ ــه ورود و ی گفت
ــواردی از  ــوده و م ــوع ب ــر ممن ــال حاض در ح
ــه  ــق ب ممانعــت از ورود و خــروج ســکه متعل
ــور  ــزارش شــده اســت. آنط ــز گ اشــخاص نی
ــا  ــته، عبدالرض ــر نوش ــبکه خب ــایت ش ــه س ک
گــودرزی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اخیــرا 
ــی در خصــوص خــروج طــال از کشــور  مباحث
تحــت پوشــش زیــور آالت مطــرح شــده 
ــای  ــی در هفته ه ــوع اصل ــه موض ــت، گفت اس
اخیــر بحــث ورود طــال و ارز بــه کشــور اســت 

تــا بحــث خــروج طــال، بــه هــر حــال کنتــرل 
ــرک  ــا گم ــی ب ــای هوای ــای مرزه خروجی ه
نیســت امــا مــوارد مشــکوک توســط عوامــل 
کنتــرل گیــت بــا گمــرک چــک می شــود. وی 
ــروج  ــت خ ــه ممنوعی ــاره ب ــا اش ــن ب همچنی
ــرم  ــش از 150 گ ــا وزن بی ــه ب ــورآالت زنان زی
گفــت: اگــر زیــورآالت مســافران خروجــی 
وزن بیــش از مقــدار مذکــور را داشــته باشــد 
موضــوع توســط عوامــل کنتــرل در گیت هــای 

ــود. ــزارش می ش ــرک گ ــه گم ــی ب خروج
معــاون مســافری گمــرک مســافری فــرودگاه 
امــام خمینــی تاکیــد کــرد کــه در حــال حاضــر 
حضــور  خروجــی  گیت هــای  در  گمــرک 
نداشــته و کنتــرل مســافران خروجــی توســط 

ــود. ــام می ش ــی انج ــل انتظام عوام

ورود و خروج سکه طال
ممنوع است

اقتصادنظردولت

عقب نشینی مجمع 
تشخیص از رد لوایح 

FATF درخواستی
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام دربــاره رد 
ــا پولشــویی  ــارزه ب ــون مب الیحــه اصــالح قان

توضیحاتــی ارائــه کــرد.
روز یکشــنبه بــود کــه خبرگــزاری فــارس 
ــود هاشــمی  ــت هللا محم ــه آی ــزارش داد ک گ
تشــخیص  مجمــع  رییــس  شــاهرودی، 
مصلحــت نظــام در نامــه ای بــه آیــت هللا 
جنتــی، دبیــر شــورای نگهبــان، مغایــرت 
الیحــه اصــالح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی را 
ــی،  ــاد مقاومت ــی اقتص ــا سیاســت های کل ب
ســرمایه  تشــویق  کلــی  سیاســت های 
گــذاری، سیاســت کلــی امنیــت قضایــی 
ــالم  ــت اقتصــادی اع ــی امنی و سیاســت کل

ــت. ــرده اس ک
پیــش از ایــن هــم ایــن مجمــع الیحــه 
پیوســتن ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه 
کــرده  رد  را  ســازمان یافته  جرائــم  بــا 
ــا  ــران ت ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ــود.  ای ب
اواســط مهرمــاه بــرای تصویــب چهــار الیحــه 
درخواســت شــده از ســوی گــروه ویــژه 
ــا  ــت دارد ام ــا FATF فرص ــی ی ــدام مال اق
ــارزه  ــون مب تاکنــون تنهــا الیحــه اصــالح قان
ــب  ــه تصوی ــم ب ــی تروریس ــن مال ــا تامی ب
ــیده  ــان رس ــورای نگهب ــد ش ــس و تایی مجل

ــت. اس
در حالــی کــه نماینــدگان مجلــس از بررســی 
علنــی  صحــن  در  باقی مانــده  الیحــه  دو 
مجلــس پــس از تعطیــالت خبــر می دادنــد، 
انتشــار نامــه رییــس مجمــع تشــخیص 
مبــارزه  قانــون  اصــالح  الیحــه  مــورد  در 
روبــرو  واکنش هایــی  بــا  پولشــویی،  بــا 
ــمت هللا  ــر حش ــن اظهارنظ ــه ای ــد. از جمل ش
ــت  ــیون امنی ــس کمیس ــه، ریی فالحت پیش
ملــی مجلــس کــه بــه ایســنا گفتــه »رهبــری 
ایــن الیحــه  تصمیم گیــری در خصــوص 
را بــه عهــده دولــت و مجلــس گذاشــته 
ــع  ــا، مجم ــن واکنش ه ــس از ای ــت.« پ اس
تشــخیص مصلحــت نظــام در بیانیــه ای 
ــات  ــات هی ــالغ مصوب ــه »اب ــرد ک ــالم ک اع
ــان  ــه شــورای نگهب ــع ب ــارت مجم ــی نظ عال
و مجلــس شــورای اســالمی، بــه معنــای رد 
لوایــح و یــا طرح هــا نیســت و ایــن هیــات 
ــا عــدم  ــرت ی پــس از احصــای مــوارد مغای
ــوب،  ــل مطل ــک تعام ــب ی ــاق، در قال انطب
بــا  برگــزاری نشســت های مشــترک  بــا 
ــورای  ــرم ش ــس محت ــیون های مجل کمیس
ــه  ــح را ب ــا و لوای ــالح طرح ه ــالمی، اص اس
ــی  ــر سیاســت های کل ــق ب نحــوی کــه منطب

ــد.« ــال می کن ــام باشــد دنب نظ

سوژه
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ــماندهای  ــکی، پس پسماندهای پزش
اگــر  کــه  هســتند  خطرناکــی 
ــت،  ــط زیس ــوند محی ــر نش بی خط
خــاک  زیرزمینــی،  آب هــای 
تهدیــد  را  افــراد  ســالمت  و 
ایــن روزهــا عکس هــا  می کننــد 
دفــن  محــل  از  فیلم هایــی  و 
آراد  در  پزشــکی  پســماندهای 
کــه  می شــود  منتشــر  کــوه 

نشــان می دهــد ایــن پســماندها 
وضعیــت مناســبی ندارنــد و بخــش 
ــازی و  ــا بی خطرس ــادی از آن ه زی
ــایت  ــن س ــده وارد ای ــک نش تفکی
می شــوند.  پســماند  دفــن 
ــی  ــاون فن محســن فرهــادی - مع
مرکــز ســالمت محیــط کار وزارت 
ــردن  ــر گ ــر را ب ــت-  تقصی بهداش
می انــدازد.  تهــران  شــهرداری 

ــر  ــه موث ــود ک ــرده ب ــار ک وی اظه
ــع  ــه دف ــوط ب ــات مرب ــودن اقدام ب
زباله هــای بیمارســتانی، مشــروط 
مســتقل  سیســتمی  ایجــاد  بــه 
توســط ســازمان مدیریــت پســماند 
جمــع آوری  بــرای  شــهرداری 
اســت. پزشــکی  پســماندهای 

طبــق قانــون مدیریــت پســماند، 
مراکــز درمانــی موظــف هســتند 
کــه زباله هــای خــود را بــه صــورت 
و  آوری  جمــع  شــده  تفکیــک 
عــادی  پســماند  بــه  و  بی خطــر 
بــه  نهایــت  در  و  کننــد  تبدیــل 
سیســتم دفــع پســماند شــهری 

دهنــد. تحویــل 

ــزد  ــتاندار ی ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــه  ــرای صرف ــتان ب ــردم اس ــی از م ــن قدردان ضم
از  اســتفاده  و  جویــی و مدیریــت مصــرف آب 
آب  افــت  جبــران  از  آبیــاری  نویــن  ابزارهــای 
زیرزمینــی و چاه هــای کشــاورزی در برخــی از 
دشــت های یــزد از یــک متــر بــه 20 ســانتی متــر 

خبــر داد .
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  صادقیــان«  »محســن 
اتمــام طرح هــای نیمــه تمــام هزینــه و زمــان 
ــی در  ــیوه دولت ــرد: ش ــار ک ــرد، اظه ــی می ب باالی
اتمــام طرح هــای نیمــه تمــام بــه انجــام نخواهــد 

ــید . رس
ــه  ــذاری ب ــرای واگ ــتورالعمل ها ب ــزود: دس وی اف
بخــش خصوصــی انجــام شــده و ایــن طرح هــای 

ــند . ــذاب باش ــرای ســرمایه گذار ج ــد ب بای
ــزد  ــتاندار ی ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــکاران در ســال های گذشــته ســرمایه  گفــت: پیمان
انجــام  طرح هــای  ایــن  در  زیــادی  گــذاری 
ــود را  ــی خ ــته بده ــت نتوانس ــی دول ــد ول داده ان

ــد . ــت کن ــی پرداخ ــش خصوص ــه بخ ــل ب کام

ــت از  ــی دول ــت بده ــه بازپرداخ ــن ب وی همچنی
ــت  ــرد: دول ــان ک ــاره و خاطرنش ــر اش ــق تهات طری
از یــک ســو بدهــکار اســت و از ســوی دیگــر 
پیمانــکاران بــه بانک هــا و موسســات غیــر بانکــی 
بدهــکار هســتند ولــی آئیــن نامــه ای بدیــن منظــور 
در دســتورکار اســت و همــه اشــخاص حقوقــی 
ــی  ــه عموم ــو از بودج ــر نح ــه ه ــه ب ــی ک و حقیق
ــات  ــه موسس ــی ب ــد و از طرف ــب دارن ــت طل دول
ــا اســناد  ــی شــان ب ــکار هســتند، بده ــی بده بانک

ــود . ــر می ش ــوع دوم تهات ــه ن خزان
ــح  ــخنان تصری ــری س ــش دیگ ــان در بخ صادقی
 95 ســال  پایــان  تــا  تمــام کســانی که  کــرد: 
مطالباتــی  از دســتگاه دولتــی دارنــد کــه بــه تاییــد 
ذی حســاب دســتگاه اجرایــی رســیده اســت، 

می تواننــد نســبت بــه تهاتــر اقــدام کننــد .
ــت  ــون فرص ــه داد:  اکن ــوول ادام ــام مس ــن مق ای
ــک بدهــکار  ــه بان ــر کســی ب ــه اگ ــی اســت ک خوب
ــی  ــی دولت ــق بده ــود را از طری ــب خ ــت، طل اس

ــد . ــد کن نق
یــزد  اســتان  در  مطالبــات  ایــن  افــزود:   وی 
ــا در  ــت ام ــخص نیس ــل مش ــور کام ــه ط ــوز  ب هن
هفته هــای آینــده اعــالم می شــود، پیمانــکاران 
ــای  ــل طرح ه ــن روش در تکمی ــا ای ــد ب می توانن

طرفــی  از  و  باشــند  کننــده  کمــک  عمرانــی 
بدهــکاری هــا نیــز حــل و رفــع می شــود .

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار در 
پایــان ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد: حــوزه 
آب  ســفره های  از  یــزد  اســتان  در  کشــاورزی 
زیــر زمینــی اســتفاده می کنــد کــه ســال های 
گذشــته در برخــی از دشــت ها تــا یــک متــر 
ــا  ــم ام ــی را شــاهد بودی ــر زمین افــت آب هــای زی
ــز  ــی پایی ــا خاموش ــته ب ــال گذش ــی دو س در یک
ــمند،  ــای هوش ــب کنتوره ــا، نص ــتان چاه ه و زمس
طــرح تعــادل بخشــی و ســایر اقدامــات در حــوزه 
ــه 20  ــر را ب ــک مت ــن ی ــرف آب، ای ــت مص مدیری

ــم . ــش داده ای ــر کاه ــانتی مت س

کوه زباله های خطرناک 

بیمارستانی در آرادکوه

احتمال آتش زدن هور از 

سوی آشوبگران بصره

ــط زیســت احتمــال آتــش زدن  ــط انســانی ســازمان محی ــاون محی مع
تــاالب هورالعظیــم از ســوی آشــوبگران بصــره را قــوی دانســت و 
گفــت: وزیــر محیــط زیســت عــراق بــرای مذاکــره در ایــن خصــوص بــه 
ایــران دعــوت شــده اســت. مســعود تجریشــی، در خصــوص آخریــن 
وضعیــت آتش ســوزی تــاالب هورالعظیــم گفــت: امحــای زمینــی 
ــه  ــدام صــورت گرفت ــا اق ــو نیســت و تنه ــه جوابگ ــن منطق ــش در ای آت
ــوده اســت.  ــا ب ــر و هواپیم ــق هلیکوپت ــر، آبپاشــی از طری ــه مؤث و نیم
ــض  ــه مح ــه ب ــت ک ــک اس ــدر خش ــاالب آنق ــن ت ــه داد:  ای وی ادام
ــه می کشــد.معاون محیــط  ــاره زبان خامــوش کــردن آتــش، آتــش دوب
انســانی ســازمان محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه رایزنــی بــا مســووالن 
عراقــی از ســوی وزارت امــور خارجــه در ایــن زمینــه آغــاز شــده اســت، 
ــه همــراه کالنتــری بــه خوزســتان ســفر  گفــت: دو هفتــه پیــش کــه ب
کــرده بودیــم، در تمــاس تلفنــی بــا وزیــر محیــط زیســت عــراق از وی 
ــور  ــران بیاید.آنط ــه ای ــن خصــوص ب ــره درای ــرای مذاک ــد ب ــوت ش دع
ــا  ــه آی ــن ســؤال ک ــه ای ــارس می نویســد تجریشــی در پاســخ ب ــه ف ک
ــن  ــوان ای ــم عمــدی اســت، گفــت:  می ت ــاالب هورالعظی آتش ســوزی ت
آتش ســوزی را عمــدی دانســت چــرا کــه در قســمت های مختلــف 
تــاالب آتــش گرفتــه اســت. آتش ســوزی در تــاالب هورالعظیــم از 
27 تیرمــاه آغــاز شــده و براســاس آخریــن گــزارش از ســوی مدیــرکل 
ــق بخــش  ــف و عم ــاط مختل ــش در نق ــط زیســت خوزســتان، آت محی
عراقــی تــاالب هورالعظیــم مشــتعل اســت امــا در حــال حاضــر حریــق 

ــی ســرایت نکــرده اســت. ــه بخــش ایران ب

جبران افت آب چاه ها ی یزد
آب سفره های زیر زمینی در برخی از دشت های یزد 

مدیریت شده است

عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
اسـتاندار یـزد ضمـن قدردانـی از مردم 
اسـتان بـرای صرفه جویـی و مدیریت مصرف 
آب و اسـتفاده از ابزارهـای نویـن آبیـاری از 
چاه هـای  و  زیرزمینـی  آب  افـت  جبـران 
از  یـزد  دشـت های  از  برخـی  در  کشـاورزی 

یـک متـر بـه 2۰ سـانتی متـر خبـر داد.
این کـه  بـه  بـا اشـاره  »محسـن صادقیـان« 
اتمـام طرح هـای نیمـه تمـام هزینـه و زمان 
دولتـی  کـرد: شـیوه  اظهـار  باالیـی می بـرد، 
در اتمـام طرح هـای نیمـه تمـام بـه انجـام 

نخواهـد رسـید .

پیام زیست در حکمی از سوی عیسی کالنتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست، وحید پور مردان بعنوان مدیر کل جدید محیط زیست سیستان و 

بلوچستان منصوب شد.

گزارش
پیام ما

آگهی تجدید فراخوان عمومی
انتخاب سرمایه گذارسایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنطیمی جیرفت فرایند 1-1٢/س/97

شــرکت آب منطقــه ای کرمــان در نظــر دارد نســبت بــه انتخــاب ســرمایه گــذار 
ســایت گردشــگری و تفریحــی در محــل ســد تنظیمــی جیرفــت اقــدام نمایــد لــذا 
ــه  ــد ب ــی آی ــل م ــوت بعم ــی دع ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه اش ــیله از کلی بدینوس
ــه رســید واریــز مبلــغ یــک میلیــون ریــال  منظــور دریافــت اســناد در قبــال  ارائ
بــه حســاب جــاری شــماره 2۱۶5۰8۳۹۷5۰۰۷ بانــک کشــاورزی شــعبه شــریعتی 
ــان  ــانی کرم ــنبه  ۱۳۹۷/۰۶/2۶ در نش ــاعت ۱۴ روز چهارش ــا س ــر ت ــان حداکث کرم
خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره دو، طبقــه 

ــاق ۱۳۱ دفتــر قراردادهــا، مراجعــه  نماینــد. همکــف ، ات

شــایان ذکــر اســت آنکــه هــر یــک از متقاضیــان بایــد پاکــت مهــر و مــوم شــده حــاوی 

اســناد تکمیــل شــده را کــه بــر اســاس شــرایط منــدرج در اســناد در پــاکات )الــف، ب و 

ج( بســته بنــدی و الک و مهــر شــده اســت را در یــک بســته لفــاف پیچــی شــده مناســب 

قــرار داده و حداکثــر تــا ســاعت 14 روز شــنبه 1397/07/07 در قبــال اخذ رســید در نشــانی 

کرمــان ، خیابــان پاســداران ،شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره یــک طبقه 

دوم ،  دبیرخانــه محرمانــه دفتــر حراســت تحویــل نماینــد. ضمنــا ایــن اگهــی در ســایت 

معامــالت آب بــه نشــانی wrm.ir و همچنیــن پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه 

نشــانی  Iets.mporg.ir و ســایت آب منطقــه ای کرمــان بــه نشــانی www.krrw.ir درج 

و منعکــس گردیــده اســت.

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

*مناقصه گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
*موضوع:

*محل دریافت اسناد مناقصه:
*الــف: اهــواز امانیــه خیابــان شــهید منصفــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خوزســتان طبقــه دوم اتــاق 202 امــور بازرگانــی و قراردادها تلفــن تماس 

جهت دریافــت اطالعــات 061-33334039 
http:/iets. یــا پایــگاه ملــی اطــالع رســانی www.tavanir.org.ir ســایت شــرکت توانیــر ، www.kepdc.co.ir توزیــع نیــروی بــرق خوزســتان *

mporg.ir  نیــز قابــل رویــت مــی باشــد.
*تاریخ تحویل پاکت های مناقصه : تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  97/6/26 

* محل تحویل پاکت های مناقصه:اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق 107 
* تاریخ گشایش پاکت های مناقصه: روز سه شنبه مورخ 97/6/27 ساعت 14 

* مبلغ خرید اسناد مناقصه 300/000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز 
*به پیشنهاد های فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان    6887

شماره 
مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصهمناقصه

)ریال(
سپرده شرکت در 

مناقصه )ریال(

پروژه نیرو رسانی تأمین برق منازل شرکت گاز میانکوه  91 /97
19/256/417/218697/692/517شهرستان امیدیه فاز یک

پروژه احداث فیدر جهت تأمین برق شهرک گلخانه ای 97/92
16/322/701/929609/681/058شهرستان دزفول

آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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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 139760318019002938 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 تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ابراهیــم شــکاری 
ــش  ــه بشــماره شناســنامه 3 صــادره از تال ــد نصــرت ال طــوالرود فرزن
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 105/95 مترمربــع 
پــالک فرعــی 9789 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 261 
واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای هدایــت الــه امیــر مظفــری محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور 
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

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

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/20
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     6332

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 اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022002155 مــورخ 1397/4/28 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای نویــد محمــدی طــوالرودی 
فرزنــد ولــی الــه بشــماره شناســنامه 27 صــادره از ماســال در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 539/69 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای 
احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت 27 مترمربــع پــالک 916 فرعــی از 29 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 30 فرعــی از 29 اصلــی واقــع در 
قریــه ســیاهمرد بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق امیرقلــی قلــی پور 
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــس از اخــذ رســید ، ظ ــت محــل تســلیم و پ اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/20            

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/4
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     6858

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 اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
ــات اول  ــورخ 1397/6/11 هی ــر رای شــماره 139760318022002929 م براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  موضــوع قان
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــژاد  ــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســیدحامد هاشــمی ن تصرفــات مالکان
فرزند سیدجمشــید بشــماره شناســنامه 521 صادره از ماســال در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 600/64 مترمربــع  مشــتمل بــر یکبــاب 
انبــاری فاقــد مجــوز بــه مســاحت 20/75 مترمربــع پــالک 1017 فرعــی از 
10 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 132 فرعــی از 10 اصلــی واقــع 
در قریــه وشــمه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســید 
غفــار اکبــری محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
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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 اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــد ســند رســمی فاق
برابــر رای شــماره 139760318022002825 مــورخ 1397/6/1 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقای مصطفی شــریفی طاســکوه 
فرزنــد هالکــو بشــماره شناســنامه 8 صــادره از رشــت در ششــدانگ یــک 
ــی  ــای احداث ــر بن ــع  مشــتمل ب ــه مســاحت 68 مترمرب قطعــه زمیــن ب
فاقــد مجــوز بــه مســاحت 25 مترمربــع پــالک 1763 فرعــی از 25 اصلــی 
ــه  ــی واقــع در قری مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 2 فرعــی از 25 اصل
ــظ خــوش کالم  ــداری از نســق حاف ــالن خری ــه ســرا بخــش 26 گی میل
محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
ــاه از  ــک م ــرف ی ــس از اخــذ رســید ، ظ ــت محــل تســلیم و پ اداره ثب
تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
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تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/4
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     6860

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
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ســند رســمی
برابــر رای شــماره 139760318022002582 مــورخ 1397/5/17 هیات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــد  ــن قاســمی فرزن ــای رامی ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــدانگ ی ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 11 ص ــماره شناس ــی بش جانعل
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 101/22 مترمربــع  مشــتمل بــر بنــای احداثــی 
فاقــد مجــوز بــه مســاحت 20 مترمربــع پــالک 6083 فرعــی از 23 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 21 فرعــی از 23 اصلــی واقــع در 
قریــه چلمــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی یدالــه 
شــهبازی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/20          
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رییــس اداره محیــط زیســت رودبارگفــت: معضل 
پســماند  مدیریــت  بــه  بی توجهــی  و  زبالــه 
ــا  ــن روزه ــه ای ــگرانی ک ــی و گردش ــط اهال توس
ــه  ــتیم، ب ــتانمان هس ــان در اس ــاهد حضورش ش

درد جانکاهــی بــرای محیــط زیســت اســتان 
گیــالن تبدیــل شــده اســت. رامیــن حســین زاده 
ــات  گفــت: روز گذشــته یکــی از دوســتداران حی
وحــش در روســتایی از توابــع رودبــار  اطــالع داد 

کــه یــک شــغال جــوان در وضعیــت وخیمــی قرار 
دارد، بالفاصلــه مامــوران یــگان حفاظــت محیــط 
ــد  ــه و مشــاهده کردن ــل مراجع ــه مح زیســت ب
پــوزه و ســر شــغال بازیگــوش داخــل یــک بطری 
بــزرگ بریــده شــده نوشــابه گیــر کــرده و حیــوان 
بــی نــوا به دلیــل تقــالی زیــاد، دیگــر رمقــی بــرای 
ــی در  ــدارد و ظاهــرا چــون مــدت طوالن رهایــی ن
ــن  ــه ای ــرده در صــورت ادام ــت بســر ب ــن حال ای

وضعیــت حتمــا تلــف خواهــد شــد.

زندگی حیوانات حیات وحش در 

تهدید زباله های رها شده

دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست به منظور نمونه برداری مشتقات 
آالینده های دی اکسین و فوران )انتشار از منابع ساکن( از متقاضیان واجد شرایط 
دعوت به همکاری می کند.

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت رودبــار 
گفــت: معضــل زبالــه مشــکل اول و اساســی محیط 
زیســت اســتان گیــالن و منطقــه اســت و همــه مــا 
در قبــال عواقــب نابــودی محیط زیســت مســوولیم 
و بایــد عمیقــا بــاور کنیــم کــه تنهــا بــا اراده جمعــی 
ــش  ــات وح ــت و حی ــم طبیع ــه می توانی ــت ک اس
و در معنــی کلــی آن محیــط زیســت و انســان را از 

ورطــه نابــودی نجــات دهیــم.

خبر

پیام زیست

شبیه سازی، راه نجات یوز ایرانی است؟

قوچ قمیشلو اولین حیوان شبیه سازی بین گونه ای

قـوچ قمیشـلو اولیـن حیوانـی بـود کـه 
در کشـورمان شـبیه سـازی شـد. ایـن 
پـروژه بعـد از گذشـت سـه سـال موفق 
اسـت.  اثبـات کـرده  را  بـودن خـودش 
حـاال پژوهشـگاه رویـان می خواهـد یوز 
در معـرض انقراض را شـبیه سـازی کند 
اما رییس این پژوهشـگاه معتقد اسـت 
سـازمان محیـط زیسـت از ایـن قضیـه 

نمی کنـد. حمایـت 
سـه سـال پیـش بـود کـه خبـر شـبیه 
سـازی قوچ قمیشـلو رسـانه ای شد. در 
ایـن زمـان اعـالم شـد ایـران چهارمیـن 
کشـور آسـیایی که به این دانش دسـت 
یافتـه اسـت. امـا در همان زمان مشـاور 
سـازمان محیـط زیسـت گفـت بـه دلیل 
نوپـا بـودن ایـن دانش نمی تـوان چندان 

بـه آن اعتمـاد کرد.
اکنـون بعـد از گذشـت سـه سـال، نصـر 
فنـاوری  زیسـت  پژوهشـکده  رییـس 

رویـان معتقـد اسـت ایـن پـروژه مثبت 
بـوده امـا دولت به این قبیـل موضوعات 
نصـر  نمی دهد.محمدحسـین  اهمیـت 
اصفهانـی رییـس پژوهشـکده زیسـت 
فنـاوری پژوهشـگاه رویـان بـا انتقـاد از 
بی توجهـی دولـت بـه انجـام طرح هـای 
در  یـوز  علی الخصـوص  سـازی  شـبیه 
معـرض انقـراض ایرانـی، بـه خبرنـگار 
و  محققـق  مـا  می گویـد:  مـا  پیـام 
پژوهشـگر هسـتیم امـا باید ناز بکشـیم 
تـا دولت ایـن موضـوع را در اولویت قرار 

دهـد و ایـن کار را انجـام دهـد.
نصـر می گوید: وقتـی کشـور نمی خواهد 
بـه ایـن پـروژه پـول اختصـاص دهـد و 
آخریـن کارش اهمیـت بـه یـوز در حـال 
چقـدر  مـن  اسـت  آسـیایی  انقـراض 
می توانـم اعتـراض کنـم و بگویـم پـول 

نداریـم.
او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه » آیـا با 
ایـن پـروژه شـبیه سـازی می تـوان یـوز 
آسـیایی را از خطـر انقراض نجـات داد « 
می گویـد: ایـن موضـوع هنوز مشـخص 
نیسـت و نیاز به تحقیق و پژوهش دارد. 

اصـال معنای تحقیـق یعنی اینکـه انجام 
پـروژه ای بـه امیـد رسـیدن بـه نتیجـه 
ایـن  مشـابه  پروژه هـای  امـا  مطلـوب. 
موضوع یعنی شـبیه سـازی قـوچ جواب 
داده اسـت و قـوچ کـه جـزو گونه های در 
حـال انقراض بود را توانسـتیم با تخمک 
و رحـم گوسـفندی شـبیه سـازی کنیم. 

نصـر اصفهانـی تاکیـد می کنـد: اکنـون 
جنیـن شـبیه سـازی یـوز و  ببـر را از 
پوستشـان تولیـد کـرده ایـم امـا بـرای 
انتقـال آن بـه گربـه و یـا شـیر نیـاز بـه 
اسـت کـه  هایـی  زیرسـاخت  و  بسـتر 

نداریـم.

شبیه سازی قوچ
دربـاره  حرفـی  کـه  بـاری  نخسـتین 
شـد،  شـنیده  شبیه سـازی  تکنولـوژی 
نـام  بـه  گوسـفندی  کـه  بـود  زمانـی 
»دالی« در سـال 1996 با اسـتفاده از این 

آمـد. دنیـا  بـه  تکنولـوژی 
در کشـور مـا نیز از سـه سـال پیش این 
علـم در کشـورمان بـا به دنیا آمـدن قوچ 
قمیشـلو عملـی شـد. نصـر کشـورمان را 
در ایـن زمینـه پیشـرو دانسـته و عنـوان 

کـرده بـود: »تاکنـون در آسـیا فقط سـه 
کشـور کره جنوبی، ژاپـن و چین فناوری 
شـبیه سـازی گونه های در حال انقراض 
را در اختیار داشـته انـد و ایران چهارمین 
کشـور آسـیایی که به این دانش دسـت 

یافته اسـت.«
بعـد از ایـن ماجرا و شـبیه سـازی قوچ، 
مهـر بـه نقـل از کهـرم مشـاور سـازمان 
محیـط زیسـت ، نوشـت ایـن علـم بـه 
دلیـل نوپا بـودن در کشـور نمی تواند این 
انقـراض  از خطـر  را  گونه هـای کمیـاب 
نجـات دهـد. کهـرم بـه گوسـفندی کـه 
بـرای نخسـتین بار در کشـور انگلسـتان 
از  زود  خیلـی  و  شـد  شبیه سـازی 
بیـن رفـت، اشـاره کـرده و گفتـه بـود: 
شبیه سـازی به عنوان یک کار تحقیقاتی 
در کشـور برای حیوانات ارزشـمند اسـت 
تصـور  شبیه سـازی  محققـان  اگـر  امـا 
قـوچ  شبیه سـازی  بـا  کـه  می کننـد 
اصفهـان می تواننـد جمعیـت ایـن گونـه 
را از خطـر انقـراض نجـات دهنـد، تصـور 
اشـتباهی اسـت، چرا که هنوز خیلی زود 
اسـت کـه در مـورد نتایج ایـن تحقیقات 

شـود. تصمیم گیـری 
بـود رهاسـازی  آنطـور کـه کهـرم گفتـه 
گونه هـای شبیه سـازی شـده در طبیعت 
بـر روی ژن هـای طبیعـی در نسـل های 
سـاختارهای  و  می گـذارد  تاثیـر  بعـد 
بیـن  از  را کامـال  آینـده  ژنتیکـی نسـل 

می بـرد، بـه گونـه ای کـه دیگر هرگـز نوع 
اصیـل آن گونـه را پـس از چنـد سـال 

داشـت. نخواهیـم 
در همیـن رابطـه هومن جـوکار مدیرملی 
پـروژه حفاظـت از یـوز پلنـگ آسـیایی 
هـم گفتـه بـود: ایـن پروژه هـای شـبیه 
جلوگیـری  و  حفاظـت  نظـر  از  سـازی 
نـدارد  ارزشـی  گونـه  یـک  انقـراض  از 
چراکـه در شـبیه سـازی دانشـمندان از 
سـلول های بنیادیـن اسـتفاده می کننـد 
و موجـودی را پدیـد می آورنـد کـه کامـالً 
مشـخصات مولد خود را دارد و بعد رشـد 
پیـدا می کنـد ایـن موجود کپـی دقیقی 
از نمونـه دیگـری ماننـد خـود می شـود 
و ایـن نمونـه می توانـد دوبـاره و دوبـاره 
تکـرار شـود و در نهایـت آن چیـزی کـه 
خواهیـم داشـته جمعیـت کپی بـرداری 
شـده از یـک الگـوی ژنتیکی مشـخص 
اسـت. به گفته جـوکار اینکار تنهـا از نظر 
ارزشـمند  ژنتیـک  تحقیقـات  و  علمـی 

است.
امـا اکنون سـوال اینجاسـت کـه آیا بعد 
از گذشـت حدود سـه سـال از این ماجرا 
و مثبـت بـودن ایـن تحقیـق و بـا توجه 
بـه نظـر سـازمان محیـط زیسـت مبنی 
بـر اینکـه این شـبیه سـازی ها نمی تواند 
از خطـر انقـراض گونـه جلوگیـری کنـد، 
آیـا سـرمایه گـذاری روی ایـن پروژه هـا 

دارد؟  ارزش 

در  کــه  بــود  حیوانــی  اولیــن  قمیشــلو  قــوچ 
ــروژه بعــد از  ــن پ کشــورمان شــبیه ســازی شــد. ای
گذشــت ســه ســال موفــق بــودن خــودش را اثبــات 
ــد  ــان می خواه ــگاه روی ــاال پژوهش ــت. ح ــرده اس ک
ــوز در معــرض انقــراض را شــبیه ســازی کنــد امــا  ی
ــازمان  ــت س ــد اس ــگاه معتق ــن پژوهش ــس ای ریی
ــد. ــت نمی کن ــه حمای ــن قضی ــت از ای ــط زیس محی
ســه ســال پیــش بــود کــه خبــر شــبیه ســازی قــوچ 
قمیشــلو رســانه ای شــد. در ایــن زمــان اعــالم 
ــن  ــه ای ــه ب ــن کشــور آســیایی ک ــران چهارمی شــد ای

ــت.  ــه اس ــت یافت ــش دس دان

فاطمه نامجو
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روند کاهشی مساحت 
جنگل های شمال 

ــات  ــه تحقیق ــی موسس ــات علم ــو هی عض
ــه  ــد رو ب ــور از رون ــع کش ــا و مرات جنگل ه
داد  خبــر  شــمال  جنگل هــای  کاهــش 
عرصه هــای  بــه  بــردن  دســت  و گفــت: 
آنهــا  رفتــن  بیــن  از  موجــب  جنگلــی 

. د می شــو
ــر  ــه ب ــان اینک ــا بی ــاداتی ب سیداحســان س
ــور،  ــات کش ــز تحقیق ــی مرک ــاس ارزیاب اس
رونــد  شــمال  جنگل هــای  مســاحت 
کاهشــی داشــته اســت، افــزود: بــر اســاس 
آمــار در ســال هــای گذشــته مســاحت 
ــود  ــار ب ــون هکت جنگل هــای شــمال 2 میلی
ــون و  ــه یــک میلی ــا ســال گذشــته ب ــا ت ام
650 هــزار هکتــار رســید. آنطــور کــه ایســنا 
ــد  ــه رون ــه اینک ــاره ب ــا اش می نویســد وی ب
ســاخت و ســازها و ورود بــه عرصه هــای 
ــاد  ــاخت های ایج ــع و زیرس ــی، صنای جنگل
ــا  ــن عرصه ه ــه ای ــد ک ــان می ده ــده نش ش
بــه ســمت کاهــش رفتــه اســت، اظهــار 
کــرد: جمعیــت ایــران رو بــه افزایــش اســت 
ــاد شــدن اســتفاده  ــن امــر موجــب زی و ای
از فضــای ســبز می شــود، همچنیــن بــا 
افزایــش جمعیــت بــرای اینکــه عرصــه 
هــای زراعــی را گســترش دهنــد جنــگل را از 
بیــن مــی برنــد کــه در ایــن امــر مســووالن 
نظارتــی بایــد بیشــتر ورود کننــد تــا عرصــه 
ــا اشــاره  ــرود.وی ب هــای جنگلــی از بیــن ن
ــق  ــرای رون ــی کــه ب ــال باغ های ــه اینکــه وی ب
گردشــگری ایجــاد مــی شــود، یــک تهدیــد 
اســت، اظهــار کــرد: یکــی از اصلی تریــن 
ــا، ورود  ــودن ویالباغ ه ــز ب ــل تهدیدآمی دالی
ــه عرصه هــای جنگلــی اســت کــه موجــب  ب

ــی شــود. ــودی آن م ناب
ســاداتی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه 
ــع،  ــود صنای ــژه وج ــه وی ــف ب ــل مختل دالی
داریــم،  آســیب پذیری  اکوسیســتم 
ــای  ــه عرصه ه ــدن ب ــرد: وارد ش ــح ک تصری
جنگلــی و حاشــیه آن، اکوسیســتم را در 
بلندمــدت از بیــن می بــرد و ایــن یــک 

تهدیــد اســت.
ــات  ــه تحقیق ــی موسس ــات علم ــو هی عض
جنگل هــا و مراتــع بــا اشــاره بــه اینکــه 
اکولوژیکــی  خــاص  شــرایط  جنگل هــا 
ــوان مثــال درختــان در هــر  ــه عن ــد و ب دارن
جایــی نمی توانــد وجــود داشــته باشــند 
ــا  ــه خانه ه ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــد ب و نبای
ــه  ــد ب ــرد: بای ــرود، خاطرنشــان ک ــن ب از بی
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه جنگل هــا بــا 
اراضــی زراعــی متفــاوت هســتند و نابــودی 

آنهــا مشــکل آفرین اســت.
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سـاخت و سـاز کنار یـک مجتمـع تجاری 
مراغـه سـبب پدیدار شـدن قسـمت هایی 
از سـازه معمـاری تاریخـی شـد کـه توقف 
عملیـات عمرانـی اطـراف اثـر تاریخـی را 
پـور  داشـت. محمـد رحمـت  بـه همـراه 
سرپرست هیات باسـتان شناسی محوطه 

بـرج کبـود مراغـه گفـت : با طـرح موضوع 
اضطـراری  جلسـه  در  جدیـد  کشـفیات 
انجـام  مرکـزی  سـازمان  فنـی  شـورای 
اضطـراری  شناسـی  باسـتان  کاوشـهای 
بـه منظـور تعییـن وضعیـت آثـار بدسـت 
آمـده در دسـتور کار قـرار گرفت.رحمت پور 

افزود: با مجوز ریاسـت پژوهشـگاه میراث 
فرهنگـی و گردشـگری هیـات کاوش در 
محـل حاضـر شـد و در جریان ایـن برنامه 
پژوهشـی تاکنـون در ضلـع جنـوب غربی 
بـرج مدور، قسـمت هـای یک بـرج مدور 
دیگـر کشـف شـده و در ضلـع غربـی برج 
کبـود نیـز در جریـان کاوش بـرج مـدور 
دیگـری از دل خـاک بیـرون آمـده اسـت.

ایـن باسـتان شـناس اظهار امیـدواری کرد 
در ایـن برنامه پژوهشـی قسـمت هایی از 
بقیـه برجها کشـف و بر تاریـخ این منطقه 
افـزوده شـود.رحمت پـور گفـت: از دیگـر 

برنامـه هـای هیـات کاوش الیـه نـگاری 
محوطـه تاریخـی بـرج هـای مـدور و کبود 
مراغـه اسـت. شـهر مراغـه از شهرسـتان 
هـای جنوبـی اسـتان آذربایجان شـرقی با 
دارا بـودن حـدود 200 اثـر ثبتـی و تعـداد 
آثـار غیـر ثبتـی از لحـاظ تاریخـی در زمره 
شهرسـتان های تاریخی کشـور بـوده و در 
گذشـته بعنـوان پایتخـت دوره ایلخانی از 
شـکوفایی خاصـی برخـوردار بـوده و بـرج 
مقبـره هـای ایـن شـهر مربـوط بـه دوره 
دوره  بـه  مربـوط  تعـدادی  و  سـلجوقی 

اسـت. ایلخانی 

دکل  نصــب  بــر  عــالوه  کرمــان  اردشــیر  قلعــه 
مخابراتــی در حریــم خــود  تعــرض هــای گوناگونــی 
دیگــر بــر پیکــر زخمــی خــود شــاهد اســت. دو 
ــان ،  ــه در شــرِق شــهرِ تاریخــی کرم ــرار گرفت ــوه ق ک
ــا دســت کم دو هــزار ســال  یکــی قلعــه ای قدیمــی ب
ــچ داســتانی  ــل نداشــتن هی ــه دلی ــه شــاید ب دارد ک
ــده  ــر« نامی ــه دخت ــروز »قلع ــاخِت آن، ام ــرای س ب
کــه  اش  همســایگی  در  دیگــر  کــوه  و  می شــود 
ــه  ــا »قلع ــده روی آن را محلی ه ــاخته ش ــه ی س قلع
ــی  ــواهِد باستان شناس ــته اند. ش ــام گذاش ــیر« ن اردش
ــر  ــه دخت ــه را بخصــوص در قلع ــن دو قلع ــت ای قدم
ــبت  ــیان نس ــی هخامنش ــکانیان و حت ــه دوره ی اش ب
ــی  ــتندات باق ــواهد،عکس ها و مس ــا ش ــد،  ام می ده
دکل مخابراتــی ســاخته شــده  و  تکیــه  از  مانــده 
در ایــن محــدوده نشــان می دهــد تکیــه در ضلــع 
ــار  ــده کن ــته ش ــع آب کار گذاش ــه و منب ــمالی قلع ش
آن را افــرادی کــه هیــچ نســبتی بــا اداره اوقــاف 

15 ســال  ندارنــد،  دســتگاه های شــهری  دیگــر  و 
ــیر  ــه اردش ــی روی قلع ــد دکل مخابرات ــش و چن پی
نهاده انــد، حتــی  بنــا  پیــش  40 ســال  را حــدود 
ــه اولیــن  قدمــت فضــای ســبزی کــه برخــالف مصوب
کنگــره بین المللــی یادمان هــای تاریخــی آتــن در 
ــه  ــت، ب ــده اس ــاد ش ــا ایج ــن فض ــال 1931 در ای س
ــراث  ــه را می ــن دو قلع ــال ها برمی گردد.ای ــان س هم
فرهنگــی ســال 1345 در فهرســت آثــار ملــی بــه 

ــاند. ــت رس ثب

تکیــه عامل تعرض به حریم قالع 
ــراث  ــال می ــی،  فع ــد ابراهیم ــوص امی ــن خص در ای
شــهرداری  گفتــه  ایســنا  بــه  کرمــان  فرهنگــی 
تاریخــی  اثــر  ایــن  از  بــرای نگهــداری  اقداماتــی 
انجــام داده و براســاس عکس هــای مختلفــی کــه 
ــه  ــر گرفت ــه دخت ــف از قلع ــال های مختل ــول س در ط
شــده، ایــن تکیــه در طــول 15 ســال گذشــته نخســت 
روی مســاحت کــم احــداث و ســپس بــه مــرور 
ــای  ــه ی فض ــز هم ــون نی ــرد و اکن ــدا ک ــترش پی گس
ــا  ــط ب ــوزون و نامرتب ــوارد نام ــر از م ــر پ ــه دخت قلع

منطقــه و قلعــه چنــد هــزار ســاله ثبــت ملــی شــده، 
ــی و  ــزی، اســب و شــتر مصنوع ــای فل ــد میله ه مانن
ــان  ــا بی ــا موضــوع اســت. او ب ــط ب ــای نامرتب تابلوه
ــش در  ــال پی ــد س ــان از چن ــهرداری کرم ــه ش این ک
حــال آزادســازی عرصــه و حریــم ایــن قلعــه اســت، 
ــه  ــد ک ــی رخ می ده ــاق در حال ــن اتف ــد: ای می گوی
ــازه احــداث شــده در عرصــه قلعــه  متولیــان تکیــه ت
در حــال تخریــب روز بــه روز قلعــه هســتند و حتــی 
ــه آســیب  ــن محوط ــه ای ــز ب ــر گردشــگری نی از منظ
زده انــد، آن هــم در شــرایطی کــه بخــش پشــتی 
ــت اســت. ــرار دارد، در حــال مرم ــه ق ــه قلع ــه ک تکی

کشف سازه تاریخی جدید 

در اطراف برج کبود مراغه

حمایت از صنایع دستی عمل  

جذب گردشگر خارجی 

رییـس فراکسـیون فـرش و صنایع دسـتی مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: 
»حمایـت از صنایع دسـتی ایرانـی می توانـد عـالوه بـر ارزآوری بـرای کشـور، 
باعـث جـذب گردشـگر خارجـی شـود.«علی وقفچـی در خصـوص ممنوعیت 
واردات صنایـع دسـتی خارجـی بـه کشـور و لـزوم توجه ویژه بـه این بخش 
گفـت: »یکـی از مهم تریـن اقداماتـی کـه برخـی از نماینـدگان مجلـس در 
راسـتای اقتصـاد مقاومتـی و حمایت از تولیـد داخلی انجام دادند؛ تشـکیل 
فراکسـیون فـرش و صنایـع دسـتی بـود؛ چراکـه فـرش و صنایع دسـتی در 
کشـور عـالوه بـر تامیـن نیازهـای داخلـی مـی توانـد سـبب ارز آوری بـرای 
کشـور شـود.«نماینده مـردم زنجـان و طـارم در مجلـس شـورای اسـالمی 
تصریـح کـرد:  »بـا توجـه بـه اینکـه ایـران بـه همـراه هنـد و چیـن، جـز 
بزرگتریـن کشـورهای تولیـد کننـده صنایع دسـتی در جهان اسـت ، لـذا باید 
ایـن صنعـت در کشـور مـورد توجـه ویـژه مسـووالن اجرایـی قـرار گیـرد و 
عـالوه بـر ممنوعیـت واردات در ایـن  بخـش، برنامـه ریزی هـای الزم جهت 
صـادرات صنایـع دسـتی ایرانـی بـه خـارج از کشـور نیز صـورت بگیـرد.« او، 
ادامـه داد:  »ممنوعیـت واردات صنایـع دسـتی بـه میـزان قابـل توجهـی به 
ایـن صنعـت رونـق بخشـیده اسـت و بـا توجه بـه ظرفیـت های بـاال در این 
بخـش و برنـدی کـه صنایـع دسـتی و فـرش ایرانـی در دنیا دارد، مـی تواند 
ارزآوری مناسـبی برای کشـور باشـد و تولیدکنندگان داخلی را برای صادرات 
محصـوالت خـود بـه خـارج از کشـور ترغیـب کند.«ایـن نماینـده مجلس در 
دوره دهـم تاکیـد کـرد: »دولـت و سـازمان میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی  بایـد با برطـرف کردن موانـع گمرکی، موانـع مالیاتی و موانع 
تولیـد، بتواننـد ایـن صنعـت را در کشـور بـه جایـگاه اصلـی خود برسـانند.«

قالع اردشیر و دختر کرمان در اغما
عالوه بر نصب دکل مخابراتی تعرض های گوناگونی به 

حریم این دو  قلعه شده است

دکل مخابراتی بایدبرچیده شود
دوسـال پیـش بـود کـه روحـی، معاون 
میـراث فرهنگـی اسـتان کرمـان بـه کرمـان نو 
گفتـه بود:میـراث فرهنگـی بـه هیچ سـاخت و 
سـازی در حریم آثار باسـتانی مجـوز نمی دهد.

وی حتـی در مـورد دکل هـای نصـب شـده بـر 
فـراز قلعـه اردشـیر اظهار کـرده بـود: »از آنجایی 
کـه ایـن دو قلعـه پتانسـیل تبدیـل بـه یـک 
پایـگاه کشـوری را دارنـد و میـراث فرهنگی هم 
طـرح احیـاء و مرمت این آثار را در دسـت دارد  
قطعـا زمانـی کـه این مجموعـه ها احیا شـوند، 

دکل هـا بایـد برچیده شـوند«.

ــا  ــال ه ــبب س ــه س ــتان ب ــتان گلس ــد زن اس ــام هنرمن ن
ــاب  ــار ن ــق آث ــر »ســیاه دوزی« و خل تــالش در عرصــه هن
و مانــدگار بــه عنــوان نخســتین بانــوی ایرانــی در فهرســت 
میــراث ملــی ناملمــوس ثبــت شــد. »ام ایمــن دهقــان« 
کــه بــه »ایمــن باجــی« مشــهور اســت در آســتانه 70 
ســالگی عالقــه ای عجیــب بــرای زنــده نگــه داشــتن ســیاه 

ــده از پیشــینیان دارد.  ــه جــای مان ــر ب ــن هن دوزی ای

بــه  ســاده  پارچه هــای  آراســتن  هنــر  دوزی،  ســوزن  
نقوشــی نشــات گرفتــه از تصاویــر ســنتی و بومــی اســت 
کــه در منطقــه شــاهکوه اســتان گلســتان بــر روی لبــاس 
ــام  ــری انج ــن و روس ــد پیراه ــان مانن ــی زن ــای محل  ه

می شــود. 
ــه  ــیاه اســت و ب ــوع ســوزن دوزی س ــن ن ــب ای ــگ غال رن
ــده مــی شــود. ــر ســیاه دوزی نامی ــن هن ــت ای ــن عل همی

نام زن هنرمند گلستانی 
درفهرست میراث ملی ثبت شد

کشف یک دستگاه فلزیاب غیرقانونی در بجنورد
فرمانده نیروی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

خراسان  شمالی از کشف یک دستگاه فلزیاب در بجنورد خبر داد.

پیام میراث

لنا
:ای

س
عک

مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 

7617899596- شناسه ملی 14000275775

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

کلید 
واژه

موضوعشماره فراخوان
مدت 
)روز(

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوع

97
/7

/0
13

-0
20

200973501000017

بهسازي 
و تعريض 
محور انار- 
امين شهر 
)تكميل 

محور انار- 
امين شهر(

365
ضمانت نامه 

بانکی
739ر974ر626ر11 000ر000ر600 

فهرست 
بهای تجمیع 

شده راه، 
باند فرودگاه 
و زیرسازی 
راه آهن 

سال 1397

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک روزمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

نوبت دومفراخوان مناقصـه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

آگهی  مناقصه عمومی

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

شـهرداری رفسـنجان در نظـر دارد بـر اسـاس بودجـه مصـوب 
شـماره 5/۷/۱۹/ش مـورخ ۹۷/۱/۱5 شـورای محتـرم اسـالمی 
شـهر، احـداث پردیـس معیـن واقـع در خیابـان بنفشـه  را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شـرایط واگذار 
نمایـد. لـذا از کلیه متقاضیان واجد شـرایط که تجربـه و توانایی 
انجـام كار را دارنـد، دعـوت بعمل می آید جهت دریافت اسـناد 
و اطـالع از شـرایط شـركت در مناقصـه به دفتـر امـور قراردادها 
واقع در شـهرداری مركـزی به آدرس رفسـنجان، خیابان تختی 
یا به نشـانی www.rafsanjan.ir مراجعه و پیشـنهادات خود 
را تا پایان وقت اداری روز شـنبه  مورخ ۹۷/۰۷/۰۷  به دبیرخانه 
شـهرداری مركـزی تسـلیم نماینـد. ضمنـًا شـهرداری در رد یـا 

قبـول تمام یـا هریک از پیشـنهادات مختار اسـت .

نوبت اول

متن آگهی
 اگهـی ابـالغ وقـت رسـیدگی و دادخواسـت و ضمائـم بـه 
آقاي/خانـم غيـاث الديـن فتحـي ريسـي فرزنـد کریـم- 
خواهـان اقـاي فيـروز سـهرابی دادخواسـتی بـه طرفیـت 
خوانـده آقـاي غيـاث الديـن فتحی بـه خواسـته مطالبه وجه مطـرح که به 
این شـعبه ارجاع و به شـماره پرونده کالسـه 9709983887100301 شـعبه 
1 شـوراي حـل اختـالف شهرسـتان رودبارجنـوب ثبت و وقت رسـیدگی آن  
مـورخ 97/07/17- سـاعت 8:30 تعييـن کـه حسـب دسـتور دادگاه طبـق 
موضـوع مـاده 73 قانـون آئیـن دادرسـي مدنـي بـه علـت مجهـول المكان 
بـودن خوانـده و در خواسـت خواهـان مراتـب يـك نوبـت در یکـی از جراید 
کثیـر االنتشـار آگهـی مـی گـردد تـا خوانـده ظـرف يك مـاه پـس از تاریخ 
انتشـار آگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمن اعالم نشـانی کامـل خود ، 
نسـخه ثانـي دادخواسـت و ضمـام را دریافـت و در وقـت مقـرر فوق جهت 

رسـیدگی در دادگاه حاضـر گـردد.م الـف 626
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱ شوراي حل اختالف شهرستان 
رودبار جنوب - زهرا روي دل 

ابالغیه
 مشـخصات ابـالغ شـونده: آقـای امیرحمـزه صالحـی 
بـه نشـانی مجهـول المـکان جهت رسـیدگی بـه پرونده 
دعـوی  درخصـوص   9709983887100302 کالسـه 
فیروز سـهرابی به طرفیت شـما در روز چهارشـنبه مورخ 1397/07/04 
سـاعت 8:30 شـعبه1 شـورای حـل اختـالف شهرسـتان رودبـار جنوب 
امـام- جنوب-بلـوار  رودبـار  کرمان-شهرسـتان  اسـتان  آدرس  بـه 
بلـوار عدالت-سـاختمان دادگسـتری روبـروی اداره بـرق بـه شـماره 

46367760 حاضـر شـوید. م الـف 625
شعبه۱ شورای حل اختالف شهرستان رودبار جنوب



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1261| سه شنبه 20 شهریور 1397

۶
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

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. 

قلعه »چالشتر« در استان چهارمحال و بختیاری   /   ایرنا حال و هوای خرید مدرسه 2 هفته مانده به شروع سال تحصیلی /  مهر

رقابت های کشوری فوتوالی جوانان در بجنورد   /  ایرنادوشاب پزی در هرمزگان/ میزان ۳۹سال قبل؛ درگذشت آیت هللا سید محمود طالقانی
عکس نشنال جئوگرافیک یک بزمجه بنگالی را در پناهگاه آناویلونداوای 

سریالنکا نشان می دهد

روزنامه اصفهان زیبا  نوشت: بیش از 
500طرح نیمه کاره از بیست سال گذشته تاکنون 

روی دست اصفهان مانده است.

روزنامه مهدتمدن نوشت : افزایش تولید 
زباله در تبریز ، تهدیدی که می تواند فرصت باشد.

روزنامه افسانه به نقل از معاون سیاسی 
استانداری فارس نوشت: فساد دستگاه های 

دولتی باید به مردم اعالم شود.

روزنامه خبر شمال  به نقل از فرمانده کل 
قوا در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(

نوشهر نوشت: تهدید و تشر روش ستمگران برای 
ترساندن ملت ها است.

روزنامه دریا از توزیع گوشت و مرغ برای 
تنظیم بازار در هرمزگان خبر داد.

روزنامه کاغذ وطن به نقل از فرمانده 
انتظامی عنبر آباد نوشت: باند اشرار مسلح در عنبر 

آباد متالشی شد.

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.

مرگ ماهیان در خرمشهر   /  باشگاه خبرنگاران جوان قلعه »چالشتر« در استان چهارمحال و بختیاری   /   ایرنا

آتشگاه نام روستایی است در شهرستان لردگان 
استان چهارمحال و بختیاری   /    مهر پرورش »شتر مرغ«  /    ایسنا رقابت های کشوری فوتوالی جوانان در بجنورد   /  ایرنا

خبرگـزاری سی ان ان از در راه بودن 4 
توفان در نزدیکـی ایالت های کارولینا آمریکا 

خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز با انتشـار تصویر 
پوتیـن در صفحـه اول خـود از آزادی جاسوسـی کـه 
از او جاسوسـی می کـرد خبـر داده و نوشـته: پوتین 

هیـچ گاه وی را نخواهد بخشـید.

خبرگزاری اسپوتنیک به پیروزی 
دموکرات ها در سوئد در انتخابات این کشور 

پرداخته است.

روزنامـه هرالـد چـاپ لنـدن نوشـته: 200 روز 
مانـده بـه اجـرای برگزیت، اسـکاتلندی ها بیشـتر 
از تمـام بریتانیایی هـا نگـران خـروج بریتانیـا از 

اتحادیـه اروپـا هسـتند.

پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره  از 
درگیری و گروگان گیری در پایتخت کشور لیبی 

خبر داده است.

خبرگـزاری یورونیـوز از یـک حمله با سـالح 
سـرد در پاریـس خبـر داده اسـت.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

افزایش ٢0 درصدی ورود زائران حسینی پیام ایران
از پاکستان به سیستان وبلوچستان
مدیرکل اوقاف سیستان و بلوچستان گفت: ورود زائران حسینی از پاکستان به 
کشورمان امسال پیش بینی می شود 20 درصد افزایش یابد.

نامناسـب  و  کـم  عالئـم  دارای  ایکـه  جـاده 
اسـت بعنـوان یـک راه رضایـت بخـش تلقـی 
نمی گـردد، از طرفـی اسـتفاده کننـدگان از راهها 
جهـت کسـب راهنمایـی و دریافـت اطالعـات 

مـورد نیـاز خـود بـرای اعمـال قوانیـن ترافیک، 
بـه ایـن عالئـم متکـی بـوده  و از آنهـا بعنـوان 
وسـائلی کـه ایمنـی تـردد جـاده ای را افزایش 
مـی دهند، اسـتفاده می نمایند. سـیدعلیخانی 

مدیـركل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
روزه   یـک  آموزشـی  كارگاه  در  اسـتان كرمـان 
كـه بـا موضـوع عالئـم جـاده ای و اصـول اثـر 
بخشـی آنها ویـژه كارشناسـان راهداری اسـتان 
كرمـان برگـزار گردیـد با بیان ایـن مطلب گفت: 
نصـب عالئم واضـح و موثر از جملـه ضرورتهای 
مهندسـی راه و ترافیـک اسـت كـه بـه منظـور 
بهـره وری مناسـب از راههـای موجـود اسـتان 

محسـوب مـی شـوند.

کارگاه آموزشي اصول اثربخشي  

عالئم جاده اي در راهداری کرمان

طرح سراسری ساخت 50هزار واحد 

مسکن ارزان قیمت آغاز شد

در چندسال گذشته  حدود یک میلیون واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان شده است

ــارد  ــه 5۱ میلی ــزود: هم ــی اف ــب هللا طاهرخان حبی
تومــان از منابــع داخلــی شــرکت شــهر جدیــد 
ــا ۶  ــم ت ــت و امیدواری ــده اس ــن ش ــتگرد تامی هش
ــتری  ــای بیش ــروژه ه ــاح پ ــاهد افتت ــده ش ــاه آین م
در ایــن شــهر باشــیم و زمینــه هــای تمرکززدایــی از 

ــود. ــم ش ــرج فراه ــران و ک ــهر ته کالنش
بــرای  واحــد مســکن جدیــد  ۱۰ هــزار  ســاخت 
ــهر  ــرکت ش ــل ش ــد مدیرعام ــم درآم ــرهای ک قش
ــالش  ــا ت ــبختانه ب ــت: خوش ــتگرد گف ــد هش جدی
ــرب  ــود آب ش ــکل کمب ــاد مش ــای زی ــری ه پیگی
ــزار  ــا ۳۰۰ ه ــرای 25۰ ت ــتگرد ب ــد هش ــهر جدی ش
ــم  ــب حری ــا تصوی ــده و ب ــل ش ــت ح ــر جمعی نف
ــش  ــاهد افزای ــده ش ــهر در آین ــن ش ــدی ای ــه بن پهن
منطقــه  ایــن  در  آن  پایــداری  و  اشــتغالزایی 

ــود. ــم ب خواهی

حسـان عراقـی زاده معـاون راهـداری اداره كل 
اسـتان  ای  جـاده  ونقـل  و  حمـل  و  راهـداری 
كرمـان در این دوره آموزشـی افـزود: بنا به اعالم 
سـالی  رو،  پیـش  ،سـال  هواشناسـی  سـازمان 
پربـاران اسـت كـه بایـد نیـروی هـای انسـانی 
وماشـین آالت راهداری آمادگـی الزم را برای ارائه 
خدمـات مناسـب در محـور هـای مواصالتـی در 

زمسـتان امسـال داشـته باشـند.

روابـط عمومـی شـرکت عمـران شـهر 
اصغـری  احمـد  هشـتگرد،  جدیـد 
در حاشـیه  مهرآبـادی عصـر یکشـنبه 
آییـن افتتـاح پـروژه هـای آموزشـی، 
جدیـد  شـهر  در  مذهبـی  و  ورزشـی 
میلیـون   2 تاکنـون  افـزود:  هشـتگرد 
و یکصـد هـزار واحـد مسـکن مهـر در 
شـهر و روسـتاها بـه متقاضیان واگذار 

شـده اسـت.
 420 تعـداد  ایـن  از  داد:  ادامـه  وی 
هـزار واحـد مسـکن مهـر در روسـتاها 
سـاخته شـده و عملیـات اجرایـی آن 
بـه پایان رسـیده اسـت. بـه گفته وی، 
میلیـون  یـک  پنـج سـال گذشـته  در 
بـه  مهـر  مسـکن  واحـد  هـزار   20 و 

شـد. واگـذار  متقاضیـان 
 500 از  افـزود:  مهرآبـادی  اصغـری 
عملیـات  باقیمانـده،  مسـکن  هـزار 
بـه  واحـد  هـزار   300 حـدود  سـاخت 
بـه  آنهـا  تحویـل  امـا  رسـیده  پایـان 
دلیـل نقـص در خدمـات زیربنایـی و 

وی  روبروسـت.  مشـکل  بـا  روبنایـی 
یـادآوری کـرد: بـرای پیگیـری برنامـه 
در  واحدهـا کارگروهـی  ایـن  تکمیـل 
نهـاد ریاسـت جمهـوری تشـکیل و بـا 
برگـزاری جلسـات متعـدد، مشـخص 
شـد بـا تامیـن اعتبـار 11 هـزار و 500 
ایـن  توانیـم  مـی  تومـان  میلیـارد 

برسـانیم. پایـان  بـه  را  واحدهـا 
رییـس  دسـتور  طبـق  گفـت:  وی 
جمهـوری به سـازمان برنامـه و بودجه 
اعتبـار  تامیـن  بـا  اسـت  شـده  قـرار 
بـا  مهـر  مسـکن  اتمـام  نیـاز،  مـورد 
بـا  و  شـود  دنبـال  بیشـتری  سـرعت 
اسـت  قـرار  نیـاز  مـورد  پیگیری هـای 
تومـان  میلیـارد   400 و  هـزار  یـک 
روبناهـای  و  زیربناهـا  تکمیـل  بـرای 
واحدهـای مسـکن مهر بـه وزارت نیرو 
پرداخـت  شهرسـازی  و  راه  وزارت  و 

شـود.
کـرد:  یـادآوری  مهرآبـادی  اصغـری 
مهـر  واحـد  هـزار  یکصـد  اکنـون 

 35 حـدود  و  بـوده  متقاضـی  فاقـد 
در  اختـالف  علـت  بـه  واحـد  هـزار 
پرونده هـای آنها در مراجـع قضایی در 
حال رسـیدگی اسـت. وی گفـت: طبق 
ایـن  از  اسـت  قـرار  مجلـس  مصوبـه 
یکصـد هـزار واحـد، 50 هـزار واحد آن 
بـه قشـرهای کـم درآمـد زیر پوشـش 
بهزیسـتی  سـازمان  و  امـداد  کمیتـه 

شـود. واگـذار 
تمرکززدایـی از کالنشـهر تهـران و کرج 
امـروز در شـهر جدیـد هشـتگرد چنـد 
پـروژه آموزشـی، ورزشـی و مذهبـی با 
سـرمایه گـذاری 51 میلیـارد تومان راه 
انـدازی شـد. همچنیـن عملیات انجام 
سـرمایه گذاری  بـا  طـرح  چندیـن 
بیـش از 450 میلیـارد تومانـی بخـش 

خصوصـی کلیـد خـورد.
شهرسـازی  و  راه  وزیـر  معـاون 
ومدیرعامـل شـرکت عمـران شـهرهای 
جدیـد در ایـن مراسـم گفـت: بین 17 
شـهر جدید کشـور، هشـتگرد موقعیت 

منحصـر بـه فـردی در اسـتان البـرز و 
نزدیـک تهـران دارد و بـا افتتـاح مترو 
ایـن شـهر، جذابیت سـکونت در شـهر 
پیـش  از  بیـش  هشـتگرد  جدیـد 

تقویـت مـی شـود.
همـه  افـزود:  طاهرخانـی  هللا  حبیـب 
داخلـی  منابـع  از  تومـان  میلیـارد   51
شـرکت شـهر جدیـد هشـتگرد تامیـن 
مـاه   6 تـا  امیدواریـم  و  اسـت  شـده 
هـای  پـروژه  افتتـاح  شـاهد  آینـده 
و  باشـیم  شـهر  ایـن  در  بیشـتری 
کالنشـهر  از  تمرکززدایـی  زمینه هـای 

شـود. فراهـم  و کـرج  تهـران 
سـاخت 10 هـزار واحـد مسـکن جدیـد 
بـرای قشـرهای کـم درآمـد مدیرعامل 
شـرکت شـهر جدیـد هشـتگرد گفـت: 
خوشـبختانه بـا تـالش پیگیـری هـای 
زیـاد مشـکل کمبـود آب شـرب شـهر 
جدید هشـتگرد بـرای 250 تا 300 هزار 
نفـر جمعیـت حـل شـده و بـا تصویب 
حریـم پهنـه بنـدی ایـن شـهر در آینده 
شـاهد افزایش اشـتغالزایی و پایداری 

آن در ایـن منطقـه خواهیـم بـود.
امـروز  افـزود:  هدایـت  مهـدی  سـید 
شـاهد افتتـاح 504 واحد مسـکن مهر 

در ایـن شـهر بودیـم و 2 هـزار واحـد 
تـا  اسـت  افتتـاح  آمـاده  نیـز  دیگـر 
پـس از وصـل انشـعابات آب و بـرق 
واگـذار  متقاضیـان  بـه  را  آن  بتوانیـم 
کنیـم. هدایت گفـت: در مجموع از 49 
هـزار واحد مسـکن مهر در شـهر جدید 
هشـتگرد 25 هـزار و 600 واحـد افتتاح 
شـده اسـت و انتظـار داریـم تـا پایـان 
شـهریور مـاه 2 هـزار واحـد دیگـر بـه 
بهـره برداری برسـد. به گفتـه وی، قرار 
اسـت 10 هـزار واحـد مسـکن جدیـد 
ایـن  در  درآمـد  قشـرهای کـم  بـرای 
شـهر سـاخته شـود. بـه گـزارش ایرنا، 
شهرسـتان  در  هشـتگرد  جدیـد  شـهر 
و مجـاور  البـرز  اسـتان  از  سـاوجبالغ 
مطالعـات  دارد.  قـرار  هشـتگرد  شـهر 
مکانیابـی بـرای سـاخت آن کـه در 65 
کیلومتـری اتوبان تهـران- قزوین قرار 
 21 آغـاز شـد و  دارد، در سـال 1366 
سـال از تاسیس شـهر جدید هشتگرد 
شـورای  دوم  دوره  در  می گـذرد. 
بـرای  مهسـتان  نـام  شـهر،  اسـالمی 
شـهر جدیـد هشـتگرد مصوب شـد که 
همچنـان در حـال سـپری کردن سـیر 

اداری تغییـر نـام اسـت.

شهرداری کرمان

اجرای طرح 
»محله زیبا« در خیابان 

شهید اسدآبادی
ــرای  ــان از اج ــار کرم ــه چه ــهردار منطق ش
طــرح »محلــه زیبــا« در محــدوده خیابــان 

ــر داد. ــدآبادی خب ــهید اس ش
محمدحســین مومنــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ایــن منطقــه در راســتای افزایــش مشــارکت 
شــهروندان طــرح محلــه زیبــا را در برنامــه 
کاری خــود قــرار داده اســت،گفت: ایــن 
طــرح تاکنــون در شــهرک هشــت  بهشــت و 

محلــه سرآســیاب اجــرا شــده اســت.
اجــرای  راســتای  در  داد:  ادامــه  وی 
از  متعــددی  اقدامــات  طــرح،  ایــن 
پاک ســازی  تنظیــف،  عملیــات  جملــه 
جوی هــا،  الیه روبــی  خالــی،  زمین هــای 
ــفالت  ــازی، آس ــاده روس ــذاری، پی جدول گ
بخشــی از خیابــان شــهید اســدآبادی و 
ــره  ــه چه ــره ب ــی چه ــرح آموزش ــرای ط اج
تفکیــک پســماندهای خشــک از مبــداء 
ــماند  ــت پس ــازمان مدیری ــکاری س ــا هم ب
ــام  ــال انج ــه در ح ــن محل شــهرداری در ای

اســت.

اجرای طرح تقدیر 
از شهروندان نمونه  

منطقه دو
ــایی و  ــان از شناس ــه دو کرم ــهردار منطق ش
تجلیــل از شــهروندان نمونــه ســاکن در ایــن 

منطقــه خبــر داد.
بــا  اینکــه  بیــان  بــا  ســعیدی،  علــی 
ــازل  ــون من ــط پیرام ــه محی ــذرا ب نگاهــی گ
ایجــاد  ســبز  فضاهــای  و  شــهروندان 
شــده توســط آنهــا در مقابــل منــزل و 
ــه  ــوان شــهروندان نمون محــل کســب، می ت
را شناســایی کــرد، پرداخــت بــه موقــع 
ــایر  ــوق س ــت حق ــظ و رعای ــوارض، حف ع
شــهروندان، مشــارکت در اجــرای طرح هــای 
ــق  ــط از طری ــازی محی ــهرداری و زیباس ش
ــا  ــای زیب ــا نماه ــبز و ی ــای س ــرای فض اج
ــهروند  ــاب ش ــای انتخ ــه مالک ه را از جمل

نمونــه برشــمرد.
ــهروندان  ــاس، ش ــن اس ــر ای ــت: ب وی گف
آنهــا  زحمــات  از  و  شناســایی  را  نمونــه 
ــه  ــم کــرد؛ ضمــن اینکــه ب ــی خواهی قدردان

ــد. ــد ش ــی خواهن ــز معرف ــردم نی م
ــن  ــرای ای ــدف از اج ــه دو ه ــهردار منطق ش
طــرح را فرهنگ ســازی و مشــارکت بیشــتر 
مــردم در زیباســازی و حفــظ فضاهــای 

ــرد. ــوان ک شــهری عن

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــی موضــوع مــاده  ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
برابــر رای شــماره 139760318022002814 مــورخ 1397/5/30 هیــات اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال 
ــد  ــدی فرزن ــم صم ــای مری ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــک  ــدانگ ی ــال در شش ــادره از ماس ــنامه 7 ص ــماره شناس ــت بش هدای
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 1026 مترمربــع  مشــتمل بــر دو بــاب خانــه 
ــع پــالک 50 فرعــی از 50 اصلــی مفــروز و  ــه مســاحت 125 مترمرب کال ب
ــه نیــالش  ــی واقــع در قری مجــزی شــده از پــالک 31 فرعــی از 50 اصل
بخــش 26 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عباســعلی دلــداری محــرز 
ــه  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب گردیــده اســت . ل
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
ــد  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض ، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/20               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/4
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     6862

   آگهی تحدید حدود اختصاصی
در اجــرای مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
رســمی ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــالک فرعــی 
ــالن  ــش 26 گی ــر بخ ــه خودبچ ــع در قری ــی 24 واق ــنگ اصل 17 س
ــه  ــاب خان ــر یکب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ــوان ششــدانگ ی بعن
طــی رأی شــماره 139760318022001396 مــورخ 1397/3/12 بنــام 
رضــا شــکیبا فرزنــد علــی بــه مســاحت 250 مترمربــع از کمیســیون 
ــرای  مــاده مذکــور رأی صــادر و پــالک فرعــی 817 مجــزی شــده ب
آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای 
تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن حــدود پــالک اخیرالذکــر ســاعت 11 
صبــح مــورخ 1397/7/22 در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
ــی  ــی م ــن آگه ــاع و مجاوری ــن مش ــالع مالکی ــت اط ــب جه و مرات
شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته 
باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت 30 روز اعتــراض خــود راکتبــًا 
ــال  ــالک ماس ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــل ب ــانی کام ــد نش ــا قی ب
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنــًا طبــق مــاده 86 اصالحــی قانــون 
ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیمًا بــه اداره ثبــت محــل تســلیم 
و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تســلیم 
نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره اعــالم نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی 
ــد  ــه ایــن اداره تســلیم نمای عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و ب
ــات  ــررات عملی ــر مق ــراض و براب ــه اعت ــدون توجــه ب ــت ب و اداره ثب

ثبتــی را ادامــه خواهــد داد . 
تاریخ انتشار: 97/6/20  
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     آگهی حصروراثت
شــاهین محمــدی بــه شــماره شناســنامه 
2620357901 مطابــق دادخواســت تقدیمــی 
ایــن  از   93-4-97 پرونــده  کالســه  بــه 
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــعبه درخواس ش
ــی  ــه کدمل ــدی ب ــار محم ــادروان مخت ــه ش ــح داده ک توضی
دائمــی  اقامتــگاه   96/10/24 تاریــخ  در   1533442487
خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- ناصــر محمــدی بــه شــماره 
شناســنامه 2631667824 تاریــخ تولــد 1365 صــادره از 
تالــش فرزنــد 2- داریــوش محمــدی بــه شــماره شناســنامه 
ــد  ــش فرزن ــد 1371 صــادره از تال ــخ تول 2620214076 تاری
3- شــاهین محمــدی بــه شــماره شناســنامه 2620357901 
ــتان(  ــهر )بهارس ــیم ش ــادره از نس ــد 1375 ص ــخ تول تاری
شناســنامه  شــماره  بــه  محمــدی  ملیحــه   -4 فرزنــد 
ــد  ــش فرزن ــد 1373 صــادره از تال ــخ تول 2620291161 تاری
ــنامه 1520461178  ــماره شناس ــه ش ــدی ب ــه محم 5- عهدی
ــان  ــد 6- ریح ــه فرزن ــادره از میان ــد 1378 ص ــخ تول تاری
فیضــی بــه شــماره شناســنامه 412 تاریــخ تولــد 1341 
ــدارد  ــری ن ــه دیگ ــوم ورث ــر و مرح ــه همس ــادره از میان ص
ــور  ــی درخواســت مزب ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب این
ــون امــور حســبی در یــک نوبــت  را باســتناد مــاده 361 قان
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیــت 
نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف 
مــدت یــک مــاه ایــن شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهــی 

ــف: 1328 ــد. م/ال ــد ش ــادر خواه ــوط ص مرب
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      دادنامه
تاریــخ: 97/5/30 پرونــده کالســه 
دادنامــه  شــماره  2/97ح/190 
ــده:  ــیدگی کنن ــع رس 269 – مرج
حــوزه دوم حقوقــی حــل اختــالف چهاردانگــه- 
ــه –  ــول زاده – چهاردانگ ــد رس ــان: وحی خواه
خ هیــد خ – خ عیســوند- 12 شــرقی – پ 
ــری  ــرام جعف ــده: به ــد دوم – خوان 345 واح
ــه  ــته: مطالب ــکان – خواس ــول الم زاده – مجه
دادخواســتی  خواهــان  – گردشــکار:  وجــه 
بطرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم شــورا نمــوده کــه 
ــت و طــی  ــن شــعبه ثب ــه ای پــس از ارجــاع ب
ــه و  ــرار گرفت ــوق تحــت رســیدگی ق کالســه ف
بــا رعایــت تشــریفات آییــن دادرســی در وقــت 
فــوق العــاده مقــرر شــورا بتصــدی امضــا کننــده 
زیــر تشــکیل اســت و بــا بررســی جمیــع اوراق 
و پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 

ــد ــه انشــا رای مــی نمای ــادرت ب ــر مب زی
رای شورا

زاده  رســول  وحیــد  دادخواســت  ماحصــل 
فرزنــد علیرضــا بطرفیــت بهــرام جعفــری زاده 
اجمــاال عبــارت اســت از مطالبــه دویســت 
ــا خســارات  ــوام ب ــد ت ــال وجــه نق ــون ری میلی
در  تاخیــر  خســارت  و  دادرســی  هزینــه 
ــالم  ــته اع ــاح خواس ــان در ایض ــه و خواه تادی
ــه موجــب اصــدار ســه – 3  ــده ب ــوده خوان نم
 -104230 هــای  شــماره  بــه  ســفته  فقــره 

 96/7/20 هــای  مورخــه   394056  -104231
ــت  ــه پرداخ ــد ب – 96/7/20- 96/7/20 متعه
وجــه مذکــور گردیــده و علیرغــم سررســید 
ــد و  دیــن از پرداخــت آن اســتنکاف مــی نمای
ــده علیرغــم عــوت از طریــق نشــر آگهــی  خوان
در جلســه شــورا حاضــر نشــده و دفاعــی ارائــه 
ننمــوده اســت شــورا بــا توجــه بــه وجــود 
ــتغال  ــور براش ــه ظه ــان ک ــد خواه ــند در ی س
ــده داشــته و لحــاظ اینکــه دعــوای  ذمــه خوان
ــون  ــده مص ــرض خوان ــه تع ــان از هرگون خواه
ــه خواســته خواهــان را ثابــت تشــخیص و  مان
مســتندا بــه مــواد 307 و 308 قانــون تجــارت 
دادرســی  آئیــن  قانــون   522  -519  -515
ــه پرداخــت  ــده ب ــزام خوان ــر ال ــی حکــم ب مدن
مبلــغ دویســت میلیــون ریــال بــه عنــوان 
ریــال   2/628/000 مبلــغ  و  اصــل خواســته 
ــز  ــیو  نی ــه دادرس ــارت هزین ــوان خس ــه عن ب
ــاخص  ــذ ش ــه ماخ ــه ب ــر تادی ــارت تاخی خس
تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی از تاریــخ تقدیــم 
ــرای  ــخ اج ــت تاری دادخواســت 97/4/16 لغای
دادنامــه در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
دارد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت 
روز قابــل واخواهــی درایــن شــورا ســپس 
ظــرف بیســت روز پــس از انقضــاء واخواهــی 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی 
ــد.م/الف: 1327 ــی باش ــه م ــش چهاردانگ بخ
قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه       6880
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران کمبود فضای فیزیکی در آموزش و پرورش خراسان شمالی
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: این نهاد به ویژه در مرکز 

استان با کمبود فضای آموزشی مواجه است.

جم
م 

جا
س :

عک

یم
سن

س ت
عک

مدیــرکل راه آهــن جنــوب شــرق 
ــط  ــق خ ــادرات کاال از طری ــت: ص گف
ریلــی زاهــدان - کویتــه پاکســتان در 
پنــج مــاه نخســت امســال نســبت به 
مــدت مشــابه ســال قبــل 52 درصــد 

رشــد داشــته اســت .
و  بــار  زمینــه  در  ارجونــی  مجیــد 
ــاه  ــج م ــرد: در پن ــار ک ــت اظه ترانزی
نخســت امســال 18 هــزار و 285  

تــن کاال از طریــق ایــن خــط ریلــی به 
پاکســتان صــادر شــد کــه نســبت بــه 
ــل رشــد  12 هــزار و 19 تــن ســال قب
ــد .وی  ــان می ده ــدی را نش 52 درص
ــرد،  ــر، گوگ ــیمان، قی ــرد: س ــان ک بی
گل ســرخ و فوتــس اویــل عمــده 
کاالهــای صادراتــی از طریــق ایــن 

ــت . ــتان اس ــه پاکس ــی ب ــط ریل خ
مدیــرکل راه آهــن جنــوب شــرق 

ادامــه داد: همچنیــن عمــده کاالهــای 
وارداتــی در ایــن مســیر کنجــد و 
برنــج خوراکــی و عمــده کاالهــای 

ــت . ــام اس ــرد خ ــی گوگ ترانزیت
وی افــزود: در پنــج مــاه نخســت 
ســالجاری 62 رام قطــار در ایــن خــط 
ــه  ــردد داشــته کــه نســبت ب ــی ت ریل
ــد 15  ــل، رش ــال قب ــار س 54 رام قط
درصــدی را نشــان مــی دهــد .وی 
گفــت: در ســال 96، 9 هــزار و 175 
ــی  ــن خــط ریل ــق ای ــن کاال از طری ت
ــه نســبت  ــه پاکســتان وارد شــد ک ب
بــه هفــت هــزار و 998 تــن ســال 95 
رشــد 15 درصــدی را نشــان می دهــد .

رشد 5۲ درصدی صادرات 

از زاهدان به کویته پاکستان

رشد ۴۳ درصدی 

صادرات گلستان

ــه  ــا وجــود همــه فشــارهایی کــه کشــور در زمین اســتاندار گلســتان گفــت: ب
اقتصــادی تحمــل مــی کنــد صــادرات گلســتان در پنــج ماهــه امســال 43 

درصــد رشــد داشــته اســت.
ــه داران  ــش طالی ــنبه در همای ــر یکش ــش از ظه ــمی، پی ــاف هاش ــید من س
تبلیــغ کــه بــا حضــور وزیــر اطالعــات و در امامــزاده عبــدهللا)ع( گــرگان برگــزار 
شــد، اظهــار کــرد: بــه رغــم پدیــده هــای ضــد امنیتــی گلســتان در وضعیــت 

امنیتــی و سیاســی مطلوبــی قــرار دارد.
ــتان  ــتان گلس ــت در اس ــاد امنی ــل ایج ــن دالی ــی از مهمتری ــزود: یک وی اف
ــت  ــا درای ــم ب ــن مه ــه ای ــت ک ــر اس ــاد آن بایکدیگ ــوام و اتح ــدت اق وح
نماینــده ولــی فقیــه در گلســتان و نیروهــای امنیتــی بــه وجــود آمــده اســت.

هاشــمی افــزود: در اغتشاشــات دی مــاه 96 گلســتان از جملــه اســتان هــای 
بــود کــه کمتریــن میــزان خســارت و اعتــراض هــا را در آن زمــان نســبت بــه 

برخــی اســتان هــا داشــت.
اســتاندار گلســتان ادامــه داد: یکــی از اقدامــات برجســته برگزاری نمایشــگاه 
مجاهــدت هــای خامــوش بــوده کــه انجــام آن نتیجــه خوبــی در پی داشــت.

هاشــمی یــادآور شــد: بــا وجــود مشــکالت اقتصــادی در کشــور نــرخ بیــکاری 
گلســتان از  12.6 درصــد بــه 8.8 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

وی گفــت: در حــوزه اشــتغال رفــع موانــع تولیــد و اعطای تســهیالت روســتایی 
گلســتان در رتبــه چهــارم و پنجــم کشــور قــرار دارد و ایــن نشــان دهنــده آن 
اســت کــه اگــر مســووالن در کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد بســیاری از مشــکالت 

اقتصــادی حــل خواهــد شــد.
ــه  ــور در زمین ــه کش ــارهایی ک ــه فش ــود هم ــا وج ــرد: ب ــح ک ــتاندار تصری اس
ــج ماهــه امســال 43  ــد صــادرات گلســتان در پن اقتصــادی تحمــل مــی کن

درصــد رشــد داشــته اســت.

افتتاح101 پروژه بخش کشاورزی 

استان کرمانشاه 

شـهبازی سـپس به پـروژه 
در  افتتـاح  قابـل  هـای 
و  پرداخـت  خـاک  و  آب  بخـش 
گفـت: در ایـن بخـش 73 پـروژه 
سیسـتم های آبیاری تحت فشـار 
بـا سـطحی بالغ بـر 631 هکتـار به 
بهره برداری می رسـد کـه 17 پروژه 
در پاوه، 8 پروژه در کرمانشـاه، 33 
پروژه در صحنه، 8 پروژه در اسـالم 
آبادغرب و مابقی در شهرسـتانهای 
سـنقر، هرسـین، جوانرود و ثالث 

باباجانـی واقع شـده اسـت . 

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
همزمــان  گفــت:  کرمانشــاه  اســتان 
بــا هفتــه دولــت 101 پــروژه عمرانــی 
بالــغ  اعتبــاری  بــا  تســهیالتی  و 
بر305میلیــارد ریــال و اشــتغالزایی365 
اســتان  کشــاورزی  بخــش  در  نفــر 
ــرداری مــی رســد  ــره ب ــه به کرمانشــاه ب
ــی  ــروژه عمران ــداد 80  پ ــن تع ــه از ای ک
و 21  پــروژه تســهیالتی اســت . بــه 
گــزارش خبرنــگار روزنامــه پیــام مــا 
ــه نقــل از روابــط  )حســنا فخــار زاده ( ب
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  عمومــی 
اســتان کرمانشــاه،  خســرو شــهبازی 
هفتــه  فرارســیدن  تبریــک   ضمــن 
دولــت بــه مــردم شــریف ایــران افــزود:  
ــش  ــاری بی ــا اعتب ــی ب ــروژه عمران 80 پ
از90میلیــارد ریــال شــامل 73 پــروژه 
سیســتم هــای نویــن آبیــاری تحــت 
فشــار در ســطح 631 هکتــار، طــرح 
ماهیــان ســردآبی 600 هــزار قطعــه ای 
غنــی  طــرح  داالهــو،  شهرســتان  در 
ــار در  ــگل در ســطح 100 هکت ســازی جن
شهرســتانهای پــاوه و روانســر، 5 هکتــار 

جنــگل جــاده ســالمت، جنــگل کاری 
ــرای  ــاه و اج ــتون کرمانش ــدور بیس کری
عملیــات آبخیــزداری در ســطح 5607 

هکتــار اســت.
ــزان اشــتغالزایی 101 طــرح  شــهبازی می
ــرد  ــان ک ــر بی ــاح را 365 نف ــل افتت قاب
کــه در حــوزه طــرح هــای عمرانــی 268 
نفــر و در طــرح هــای تســهیالتی 97 نفــر 
ــای  اشــتغالزایی دارد . شــهبازی پروژه ه
قابــل  بخــش کشــاورزی  تســهیالتی 
ــش  ــار بی ــا اعتب ــروژه ب ــاح را 21 پ افتت
و  اعــالم کــرد  ریــال  میلیــارد  از 215 
 410 و  68میلیــارد  خاطرنشــان کــرد: 
میلیــون ریــال از ایــن اعتبــار تســهیالت 
ــان  ــار متقاضی ــه در اختی ــوده ک ــی ب بانک
 690 و  میلیــارد   146 و   گرفتــه  قــرار 
میلیــون ریــال آورده کلــی متقاضیــان 
پــروژه هــا  اســت . شــهبازی خاطــر 
نشــان کــرد: 21 پــروژه هــای تســهیالتی  
بخــش  بــه  مربــوط  9پــروژه  شــامل 
 8 36نفــر،  اشــتغال  بــا  دامپــروری 
پــروژه تولیــدات گیاهــی بــا اشــتغال 26 
ــع  ــوزه صنای ــز در ح ــروژه نی ــر و 4 پ نف

ــا اشــتغال  ــی بخــش کشــاورزی ب تبدیل
ــد .  ــی باش ــر  م 35 نف

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــه اینکــه در هفتــه  ــا اشــاره ب کرمانشــاه ب
ــای  ــروری پروژه ه ــوزه دامپ ــت در ح دول
شــاخصی افتتــاح می شــوند تصریــح 
کــرد: پــروژه هــای دامپــروری مــا شــامل 
مرغــداری 20 هــزار قطعه ای در شهرســتان 
هرســین، پــرورش مــرغ تخــم گــذار 35 
روانســر،  شهرســتان  ای  قطعــه  هــزار 
مرغــداری تخــم گــذار 42 هــزار قطعــه ای 
ــتی  ــفند داش ــرود، گوس ــتان جوان شهرس
250 راســی و پرواربنــدی بــره شهرســتان 
اســالم آبادغــرب، پــرورش مــرغ گوشــتی 
ــین  ــتان هرس ــه ای شهرس ــزار قطع 20 ه

اســت . 
ــی  ــدات گیاه ــای تولی ــروژه ه شــهبازی پ
ــور داربســتی 5000  ــاغ انگ ــز شــامل ب را نی
کنــگاور،  شهرســتان  در  مربعــی  متــر 
ــن  ــاری روژی ــک هکت ــه ی ــداث گلخان اح
تــاک، احــداث 4 گلخانــه دیگــر در ســطح 
شهرســتان کرمانشــاه و احــداث بــاغ دیــم 

ــود .  ــان نم ــار بی ــطح 6 هکت در س

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
اینکــه  بیــان  بــا  اســتان کرمانشــاه  
صنایــع  حــوزه  در  اســتان کرمانشــاه 
تبدیلــی 4 پــروژه قابــل افتتــاح دارد 
ــرداری  ــره ب ــه به ــت ب ــه دول ــه در هفت ک
مــی رســند اضافــه کــرد:  ایــن پروژه هــا 
نیــز شــامل تولیــد و فــراوری  لبنــی 
ــه،  ــی در صحن ــت   18300 تن ــه ظرفی ب
ســورتینگ و بســته بنــدی حبوبــات، 
گنــدم  ذخیــره  ســیلوی  احــداث 
ــو  ــای دااله ــتان ه ــی در شهرس 20000تن
و صحنــه همچنیــن ســورتینگ و بســته 
بنــدی 2 هــزار تنــی شهرســتان هرســین 

ــت. اس

به مناسبت هفته دولت 11 پروژه  راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایالم  افتتاح شد

مهنـدس دلخـواه در گفتگـو بـا خبرنگارما بـا تبریک هفته 
دولـت بـه تمامی دولتمردان و خدمتگزاران مردم شـریف و 
والیتمـدار ایـام، این ایـام را، بهترین فرصـت برای معرفی 
خدمـات و اقدامـات خادمان مـردم در دولـت تدبیر و امید 
برشـمرد و گفـت: اداره کل راهـداری و حمـل و نقل جاده 
ای اسـتان ایـام، در هفتـه دولـت، بیـش از ۱۱ پـروژه را با 

حضور مقامات اسـتانی افتتـاح نمود.
وي گفـت : ایـن اداره کل در هفتـه دولـت بیـش از ۱۱ 
پروژه را با حضور مقامات اسـتانی در سـطح اسـتان افتتاح 
کـرده اسـت کـه از جملـه آنهـا می تـوان بـه افتتـاح پروژه 
روشـنایی کمربنـد شـرقی بـه طـول 9 کیلومتـر، روکـش 
آسـفالت محورهـای زرنه-سـومار در شهرسـتان ایـوان به 
طول 8 کیلومتر ،تعریض و بهسـازی محور سـرتنگ-لومار 
بـه طـول ۱5 کیلومتـر در شهرسـتان سـیروان، اجـرای الیه 
حفاظتی میکروفیسـینگ در شهرسـتان چرداول و نصب پل 
بـزرگ بانرحمـان در محـور مهران-ملکشـاهی و بیش از 6 
پـروژه دیگـر را از محـل اعتبـارا ملـی و اسـتانی بـه طـور 

صددرصـد بـه پایان رسـیده اسـت
دلخـواه  ادامـه داد: از جمله این پروژه هـا، می توان به افتتاح 
پروژه روشـنایی کمربند شـرقی به طـول 9 کیلومتر، روکش 
آسـفالت محورهـای زرنـه - سـومار، در شهرسـتان ایوان به 
طـول 8 کیلومتـر ، تعریـض و بهسـازی محـور سـرتنگ - 

لومـار بـه طـول ۱5 کیلومتـر در شهرسـتان سـیروان، اجرای 
الیـه حفاظتی میکروفیسـینگ در شهرسـتان چـرداول و هم 
چنیـن نصب پل بانرحمـان در محور مهران به ملکشـاهی و 
بیـش از 6 پـروژه دیگـر، که از محل اعتبارات اسـتانی و ملی 

بـه بهره بـرداری رسـیده اند، اشـاره کرد.
وی اظهار داشـت: خوشـبختانه در سـال های اخیر در حوزه 
زیرسـاخت های حمل و نقل اسـتان پیشـرفت چشـمگیری 
را شـاهد بودیـم که در ایـن زمینه، می توان به سـاخت پایانه 
مـرزی مهران اشـاره کـرد که نقش اساسـی در صنعت حمل 

و نقل اسـتان و کشـور بخصوص در ایـام اربعین دارد.
. وی افزود : خوشـبختانه طي سـالهاي اخیراقدمات خوبي 
از لحـاظ زیر سـاخت هاي حمـل و نقلي  در اسـتان اتفاق 
افتـاده از جملـه سـاخت پایانـه مـرزي مهـران کـه نقـش 
اسـاس و مهمـي در صنعـت حمل و نقل کشـور  و اسـتان 
داشـته و دارد . وي اضافـه کـرد: اقـدات سـازمان راهداري 
وحمـل و نقـل جـاده اي در راسـتاي توسـعه زیر سـاخت 
هـاي پایانـه مـرزي مهـران و راههـاي مواصاتي بسـیار با 
اهمیـت و تاثیـر گـذار بوده و بعد از اربعین حسـیني سـال 

گذشـته  کارهـا بـه جد پیگیري شـده اسـت .
 وي ضمـن تاکیـد براهمیـت وجـود زیـر سـاخت هـای 
حمـل و نقـل همچون پایانه هـای بار ، پایانه هـای مرزی ، 
تیرپـارک هـا و مجتمع هـای خدماتی - رفاهـی  بین راهی 
در کاهش سـوانح رانندگی گفت : جذب و تشـویق بخش 
خصوصـی بـه سـرمایه گـذاری در سـاخت  مجتمـع های 
خدماتـی – رفاهـی در حاشـیه راه هـای  اسـتان یکـی از 
مهـم ترین محورهـای برنامه ریزی ایـن اداره کل به منظور 
سـاماندهی تاسیسـات خدماتـی – رفاهـی در جـاده هـا و 
فراهـم آوردن زمینـه هـای ایجاد هرچه بیشـتر رفاه عمومی 
بـرای مسـافران و راننـدگان بخـش حمـل و نقـل عمومی 

. است 
 وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر ۱۱واحـد مجتمـع 
خدماتـی – رفاهـی یـن راهی درمحورهای مختلف اسـتان 
مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفتـه اسـت .  دلخـواه خاطـر 

نشـان کـرد : نحوه نظارت بـر فعالیت راننـدگان و عملکرد 
شـرکت هـاي حمـل ونقـل مسـافر و کاال از دیگـر برنامـه 
هـاي ایـن اداره کل اسـت کـه در ایـن راسـتا نظـارت بـر 
فعالیت شـرکت های حمل و نقل توسـط نماینـده های این 
اداره کل در دفاتـر مدیریـت حمـل و نقـل مسـافر و پایانـه 
هـاي بار مسـتقر انجام می شـود و تشـکل ها نیـز بر فعالیت 

شـرکت های زیـر مجموعـه خـود نظـارت کافـی دارند.
 وي تصریـح کـرد : بازدیـد ازشـرکت هـاي مسـافري  و 
بـاري بـا هـدف ارائـه خدمات حمـل و نقل مطلبـوب  به 
مشـتریان از اقدماتي اسـت که توسـط این اداره کل انجام 
مـي شـود و نظـارت هـاي سیسـتمي ومسـتمر بارنامه ها 
و صـورت وضعیـت هـاي صـادره شـده کـه بـر اسـاس 
دسـورالعمل هـا ونـرم افـزار هـاي مـورد اسـتفاده شـده  
بررسـي میشـوند و عمـل کـرد شـرکت هـا بر اسـاس آن 
مـورد ارزیابـي قـرار مـي گیرنـد . وي ادامـه داد: نظـارت 
بـر عمـل کـرد راننـدگان ، اوال به شـرکت هاي مسـافري 
تاکیـد شـده رانندگانـي کـه میخواهنـد در بخـش حمـل 
و نقـل مسـافر و کاال فعالیـت کننـد بایـد گزنیـش شـده 
باشـند و تحصیـات بـاالي برخوردارباشـند و دومـا:  بـا 
نظرسـنجي از مسـافران و رسـیدگي بـه شـکایات  نحـوه 
خدمات رعایت حقوق مسـافران ازسـوي راننـدگان مورد 

ارزیابـي قرارمـي گیرد .
. وي یـاد آور شـد . نقـش اداره کل راهداری و حمل و نقل 
و پایانه هـای ایـام  در ایـن بخـش صرفـاً سیاسـتگذاری، 
مدیریـت و نظـارت بـر حمـل و نقل مسـافر و کاال اسـت. 
درایـن نشسـت مهنـدس دلخـواه و معاونیـن بـه سـواالت 

خبرنـگاران در حـوزه هـای مختلف پاسـخ دادند.
مهنـدس دلخـواه، جـذب و تشـویق بخـش خصوصـی به 
سـرمایه گذاری در زمینـه احـداث مجتمع هـای خدماتـی 
و رفاهـی در حاشـیه راه هـای اسـتان را، از مهـم تریـن 
محورهـای برنامـه ریزی ایـن اداره به منظـور فراهم نمودن 
زمینه های رفاه عمومی برای مسـافران و رانندگان برشـمرد 
و بیـان کـرد: در حال حاضر ۱۱ مجتمـع خدماتی و رفاهی 

در محورهـای اسـتان مـورد بهره برداری قرار گرفته اسـت.
وی، نظارت مسـتمر بر فعالیت شـرکت هـای حمل و نقل 
و راننـدگان را ضروری دانسـت و تصریح کـرد: نمایندگان 
اداره راهـداری و حمـل و نقـل اسـتان بـه طور مسـتمر بر 
فعالیـت شـرکت هـای حمـل و نقل مسـافر و پایانـه های 

دارند. نظـارت  بار 
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل اسـتان ایـام، بکارگیری 
راننـدگان گزینـش شـده و بـا تحصیـات بـاال را جـزو 
وظایـف شـرکت هـای مسـافربری دانسـت و تأکیـد کرد: 
نظرسـنجی از مسـافران و رسـیدگی بـه شـکایات آنها باید 

بـه طـور سیسـتمی و مسـتمر در دسـتور کار قـرار گیرد.
وی در ادامـه ایـن گفتگـو، بـه ارائـه آمـار و ارقـام خدماتی 
کـه ایـن اداره، از سـال گذشـته تاکنـون، در زمینـه حمـل 
و نقـل عمومـی و راهـداری در سراسـر اسـتان ارائـه داده 
اسـت پرداخـت و گفت: در سـال 96 بیـش از دو میلیون و 
هشـتصد و پنجاه و هشـت هزار تن کاال، در اسـتان جابه جا 
شـده اسـت کـه نسـبت به مـدت مشـابه سـال گذشـته 8 

درصـد رشـد داشـته ایم.
مهنـدس دلخـواه اضافه کـرد: میـزان جابه جایی کاال در سـه 
ماهـه اول امسـال نیـز حـدود ۴8۰ هزار تن در سـطح اسـتان 

بوده اسـت.
وی افـزود: طـی سـفرهای درون و برون اسـتانی سـال 96 
بیـش از یـک میلیـون و ۱5۴ هزار مسـافر توسـط نـاوگان 
حمـل و نقـل بیـن شـهری ایـام جابه جا شـده انـد که در 
سـه ماهـه اول سـال جـاری، تعـداد مسـافران جابجا شـده 
بیـش از ۴۳5 هـزار نفـر، در قالـب 5۰ هـزار سـفر درون و 

بـرون اسـتانی بوده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول، در ارتبـاط بـا رسـیدگی بـه تخلفـات 
رانندگـی و شـرکت هـای حمـل و نقـل کاال و مسـافر در 
۴ ماهـه اول سـال 9۷ گفـت: بـه تعـداد ۳۳ مـورد تخلـف 
صـورت گرفتـه، رسـیدگی شـده اسـت کـه در ۲۷ مـورد 

تصمیـم برائـت صادر شـده اسـت.
وی اضافـه کـرد: عمـده تخلفـات شـرکت ها مربـوط بـه 

صـدور بارنامـه خارج از حوزه فعالیـت، عدم رعایت 
شـرایط و ضوابـط تاسـیس، عـدم پرداخـت حقـوق 
راننـدگان و اسـتفاده غیرمجـاز از کارت هوشـمند 

راننـده و نـاوگان بوده اسـت.
وی در زمینـه حجـم کاالی ترانزیتـی سـال 9۷ اظهـار 
داشـت: از ابتدای سـال جاری بیش از ۱6۰۴ دسـتگاه 
کامیـون حـاوی کاالی ترانزیتـی و صادراتـی از مـرز 
مهـران بـه تنـاژ ۱۷ هـزار تـن بـه کشـور عـراق تردد 

داشـته اند.
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان ایام 
بـا اشـاره بـه تعـداد 86 دسـتگاه از سیسـتم های هوشـمند 
حمـل و نقـل موجـود در راه های اسـتان خاطرنشـان کرد: 
۲6 دسـتگاه دوربیـن نظارتـی تصویری و ۱۷ دسـتگاه ثبت 

تخلـف عبـور و مرور در جـاده های اسـتان وجـود دارد.
مهنـدس دلخـواه بـا اشـاره بـه اعتبـار 698 میلیـارد ریالـی 
هزینـه شـده در پـروژه های مختلف جـاده ای اسـتان ایام، 
عملکـرد اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای ایام 
را از هفتـه دولـت سـال 96 تاکنون، بسـیار مطلـوب ارزیابی 
کـرد و گفت: اجـرای ۱۱۰ کیلومتر روکش آسـفالت، اجرای 
9 کیلومتـر نیوجرسـی و گاردریـل در طـول راه هـا، تهیـه و 
نصـب ۴ هـزار تابلـوی اخبـاری و انتظامـی و 5۰۰ مترمربع 
تابلـوی اطاعاتی، تنها گوشـه ای از اقدامات صورت گرفته 

توسـط ایـن اداره طی یک سـال گذشـته اسـت.
وی اضافه کرد: سـاماندهی و حـذف ۱6 نقطه پرتصادف با 
اعتبـار ۲6 میلیـارد ریال، اجرای ۱۳۰ کیلومتر شـانه سـازی 
تعمیـر و مرمـت دسـتگاه پـل بـزرگ و ۱5۰ دسـتگاه آبرو 
کوچـک بـا اعتبار ۲۰ میلیارد ریـال، از دیگر اقدامات بخش 

راهـداری این اداره بوده اسـت.
وي در پایـان، با تاکید بـر تاثیرگذاری و تاثیرپذیری صنعت 
حمـل و نقـل بر ابعاد مختلف توسـعه تصریـح کرد: تاش 
ایـن مجموعه اجـرای مصوبـات و پایه گذاری زیـر بناهای 
ایمنـی و توسـعه اقتصـادی و رفع مشـکات حمـل و نقل 
اسـتان اسـت و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
ایـام، از بخـش خصوصی که می خواهنـد در بخش حمل 
و نقل جاده ای اسـتان ایام سـرمایه گذاری کنند اسـتقبال و 

حمایـت خواهد کرد.
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این صفحه می خوانیم
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استان ها

اسـتان  بهزیسـتی  اداره کل  اجتماعـی  معـاون 
شـهریه  درصـدی   10 افزایـش  از  کرمانشـاه 
مهدهـای کـودک اسـتان از ابتـدای مهر مـاه خبر 
داد. آن طـور که ایسـنا نوشـته مرتضـی کوهی  با 
سـطح  در  مهدکـودک   305 وجـود  بـه  اشـاره 
مهدکـودک   198 تعـداد  ایـن  از  اسـتان، گفـت: 

شهری و 107 مهدکودک روستایی هستند.
وی آمـار کـودکان موجـود در مهدهـای اسـتان را 
متغیـر دانسـت و افـزود: بطـور میانگیـن سـاالنه 
20 تـا 22 هـزار کـودک در مهدهـای اسـتان ثبت 

نام می شوند.
کوهـی بـا اشـاره بـه پذیرش کـودکان زیر شـش 
سـال درمهدهـای اسـتان، گفـت: از سـن شـش 
اسـتان  مهدهـای  در  بعـد کـودکان  بـه  ماهگـی 
پذیـرش مـی شـوند، امـا پذیـرش کـودکان زیـر 
شـش ماه بـه خاطـر محدودیت درنگهـداری آنها 

در مهدها ممنوعیت دارد.
معـاون اجتماعی بهزیسـتی اسـتان کرمانشـاه با 
اشـاره بـه دسـته بنـدی فعالیـت مهدکودک ها به 
لحـاظ زمانـی بـه سـه دسـته پـاره وقـت، تمـام 

وقـت و نیـم وقـت، گفـت: تمام مهدهـای کودک 
درطـول روز تـا حـدود سـاعت 15 فعالیـت دارند 
و   15 سـاعت  تـا  وقـت  تمـام  مهدهـای  کـه 
مهدهـای نیمـه وقـت تـا سـاعت حـدود 12:30 
فعالیـت داشـته و مهدهـای پـاره وقـت نگهداری 
کـودکان را هـر زمـان کـه والدیـن آنهـا مراجعـه 
کننـد بـرای مـدت یـک تـا چنـد سـاعت انجـام 

می دهند.
کوهـی خاطرنشـان کـرد: عمـده مجـوز مهدهـای 

استان بصورت تمام وقت صادر می شود.
راه انـدازی  دسـتورالعمل  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مهدهای شـبانه روزی اعالم شـده، گفت: تاکنون 
مهد شـبانه روزی در اسـتان نداریم، اما هرفردی 
کـه مراجعـه کند درصـورت ضرورت وجـود چنین 
مهدکودکـی در منطقـه خـاص مجـوز آن صـادر 

می شود.
معـاون اجتماعـی بهزیسـتی اسـتان کرمانشـاه 
میـزان شـهریه مهدهـا را با توجه به سـن کودک، 
مـدت زمـان فعالیـت مهـد و نیـز درجـه بنـدی 
مهدکـودک هـا متغیر دانسـت و افـزود: مهدهای 

کیفیـت  اسـاس  بـر  بنـدی  درجـه  اسـتان 
فعالیتشـان دارنـد و بـر ایـن اسـاس از یـک تـا 
چهـار سـتاره درجـه بنـدی مـی شـوند که بـر این 
اسـاس میزان شـهریه آنهـا نیز متغیر اسـت.وی 
افـزود: همچنیـن نگهداری از کـودکان نوپا، نوباوه 
و نوباوه دوم نیز شـهریه هـای متغیری دارد و بر 
اسـاس مدت میـزان فعالیت مهدکـودک بصورت 
تمـام وقـت، نیمـه وقـت و پـاره وقـت میـزان 

شهریه ها متغیر است.

فعالیت ۳۰5 مهدکودک در کرمانشاه

سنا
:ای

س
عک

زلزله سرپل ذهاب را لرزاند
زمین لرزه ای با قدرت 4.1 دهم درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( 
شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.

افقی
 1 - ذلت - تورم - دارو

2 - آرامش - امر به خاموشی - مسافر 

 سرزمین عجایب

3 - رود مصر - قدم گذاشتن برای کاری 

 - فرمانروایی

4 - فریفتگی - بی کس - محل ذخیره 

 کاال

5 - عضو تنفسی - امر به رفتن - موی 

 گردن شیر - نیرنگباز

6 - نمایش غم انگیز و خنده آور - 

 استعمال - منفک

7 - آگاه باش - ضمیر انگلیسی - نوعی 

 اتومبیل کره ای - دیوار

 8 - ستایشگر - موثر

9 - بزرگ تر - چین و چروک پوست - 

 عود - ماده بیهوشی

 10 - کیف حمام - لنگه به لنگه - همدم

11 - لبریز - سگ انگلیسی - جنس 

 مذکر - زیرکی

12 - طینت و سرشت - سمت چپ 

 - رایحه

13 - مرطوب - تا زمانی که - گزنده 

 خزنده

 14 - واحد پول چین - پیاله - روشندل

15 - باغ شداد - از پای درآمده - 

خوش گوار

عمودی 
1 - از عوامــل اقتصادی درون جامعه 

- از کشــورهای اروپایی که کاالهای 

چرمی و ســرامیک از عمده ترین 

 صادرات این کشور است.

2 - خوش منظر - اســتراتژی - 

 مورچه

3 - یکم - عضوی از پا - پشــت - 

 خدمتگزاران

4 - رفوزه - یارگان ورزشــی - آزاد 

 مرد کربال - خشــمگین

5 - تنها - مخفف شــاد - الستیک 

 اتومبیل

6 - گریبان - شیمیســت قدیم - 

خونی  ویتامین 

7 - متمــول و ثروتمند - محل ورود 

 - اشاره به دور

8 - آزاد - گل ســرخ - از فلزات 

 اساســی در بازار اقتصاد جهانی - شیر

9 - اشــاره - مخفف بود که - نان 

 خرد کرده در آبگوشت

10 - دور دهــان - فنای مطلق - 

 دیدنی ارتش

 11 - برقرار - فیلســوف - پایین کوه

12 - آرزوهــا - پادگانی در تهران - 

 محبت - رایحه

13 - مهم تریــن مبحث در بازار ارز - 

 آب بند - صدا - گوســفند ماده

 14 - احمق - طلب کردن - موســس

15 - توســعه طلبی - غذاخوری

جدول شماره ۱2۶۱

سودوکو شماره ۱2۶۱

پاسخ سودوکو شماره ۱25۹

تردیـد نـدارم اگر فردا مسـؤول بلندمرتبـه ای در دولت 
وعـده دهد کـه دالر ارزان خواهد شـد، پس فردا صف 
خریـد دالر در بازار سـیاه شـکل می گیرد چـون "ارزان 
می شـود مسـؤوالن" یعنی "گران می شـود مردم" ! و 
این یعنی فاجعه ای بدتر از بمباران اتمی هیروشـیما. 
مـردِم خسـته از چـپ و راسـت فقـط و فقـط در یک 
وضعیـت امیـدوار خواهنـد شـد و آن، دیـدن و لمس 
کـردن نشـانه های امیـد اسـت. نشـانه های امیـد اما 
کدامنـد؟ بـرای یافتـن آدرس امید، بایـد جایی رفت 

کـه ناامیدی از آنجا شـکل گرفته اسـت:
علـل  از مهم تریـن  یکـی  1 - حـذف شایسـتگان: 
نابسـامانی ها در جامعـه امـروز ایـران ایـن اسـت کـه 
افـراد شایسـته و متخصـص بـه دالیـل سیاسـی و 
فکری کنار گذاشـته شـده. بدیهی است وقتی بخش 
عمده ظرفیت علمی و تخصصی کشـور به راحتی آب 
خـوردن حذف می شـود، تدبیر آینده و حل مشـکالت 
کنونـی بـه خوبی اتفـاق نمی افتـد و کشـور، رفته رفته 
بـا انباشـت مصائـب مواجه می شـود. هر وقـت مردم 
ببینند که دایره انتخابشـان بـرای انتخابات مجلس و 
ریاسـت جمهوری باز شـده اسـت و می توانند از همه 
طیف هـای فکـری و سیاسـی انتخـاب کننـد، آنـگاه 
امیـدوار خواهنـد شـد و همراهی شـان بـا نظامشـان 

صـد چنـدان خواهد شـد.
زندگـی  سـبک های  نشـناختن  رسـمیت  بـه   -  2
مختلـف مـردم: مـردم ایـران 90 میلیـون نفرنـد و 
متشـکل از اقوام گوناگـون، زبان های متنـوع، ادیان و 
مذاهـب متفـاوت و عقایـد فردی مختلف. نمی شـود 
از همـه افـراد - از متدینیـن اصیـل و پایبنـد تـا افراد 
نـه چنـدان باورمنـد - انتظار سـبک زندگی یکسـانی 
داشـت. صـد البته هیچ جامعه ای رفتارهـای خارج از 
عـرف را بـر نمی تابد. اما قرار نیسـت عـرف را حاکمان 
تعییـن کننـد؛ عـرف را خـود مـردم بـا رفتارهایشـان 
شـکل می دهنـد. گاه بـه سـبک های زندگـی مختلف 
مـردم ایـران در چارچـوب هنجارهـا و عـرف جامعـه 
احتـرام گذاشـته شـود و مـردم حـس نکننـد عده ای 
در صـدد تحمیـل سـبک خاصـی از زندگی انـد، آنـگاه 

امیدشـان افزون تـر خواهـد شـد.
پیـش  چنـدی  منقبـض:  خارجـی  سیاسـت   –  3
جریـان  نظریه پـردازان  از  یـزدی  مصبـاح  آیـت هللا 
راسـتگرا، گفتـه بـود: "نمی خواهـم سـیاه نمایی کنـم 
امـا در میـان صـد و خـورده ای از کشـورهای جهـان 
کمتر از انگشـتان یک دسـت دوسـت واقعـی داریم. 
اکثریتشـان بـه خـون مـا تشـنه هسـتند. در بهترین 

حالـت نسـبت بـه مـا بی تفـاوت هسـتند. ممکـن 
اسـت بـه زبـان نـرم بـا ما صحبـت کننـد امـا تجربه 
نشـان داده کـه بـا مـا دشـمن هسـتند." این سـخن 
درسـتی اسـت، امـا چـرا بایـد اینگونه باشـد؟ کجای 
اسـالم و فرهنگ ایرانی گفته اسـت این همه دشـمن 
داشـته باشـید؟ چـرا باید قریـب به اتفاق کشـورهای 
دنیـا دشـمن مـا باشـند؟ و مگـر می شـود در چنیـن 
فضایـی منافـع ملـی را حفظ کرد و راه پیشـرفت را به 
سـرعت پیمـود؟ آن روز که مـردم ایران ببینند "تنش 
زدایـی" در سیاسـت خارجـی به شـکل عملـی اجرا و 
از دشـمنان ایـران کاسـته می شـود، حتمـًا امیدشـان 
مضاعف خواهد شـد و در کنار نظامشـان با اسـتواری 

بیشـتری خواهنـد ماند.
دولـت  همـه کـه کارمنـد  موانـع کسـب وکار:   -  4
خصوصـی  بخـش  در  نفـر  میلیون هـا  نیسـتند! 
فعالیـت می کننـد و بسـیاری نیـز در صـد راه انـدازی 
کسـب وکار خـود هسـتند؛ سـخن از بحـث مهمـی 
بـه نـام معیشـت مـردم اسـت کـه در کسـب وکارها 
شـکل می گیـرد امـا موانـع کسـب وکار آنقـدر زیـاد 
اسـت کـه از یـک سـو، کسـب وکارهای موجـود درگیر 
انـواع اصطکاک هـا هسـتند و از دیگـر سـو، کسـانی 
کـه می خواهنـد سرمایه شـان را در تولیـد و خدمـات 
صـرف کننـد و نـه در ارز و سـکه و زمیـن، بـا دیـدن 
کـوه موانـع، عطـای کارآفرینی را لقایش می بخشـند. 
بدیـن ترتیـب، پـول مـردم نمی چرخـد و نارضایتـی، 
فقـر و بیـکاری تولیـد می شـود. راسـتی مگـر حـذف 
موانـع کسـب وکار در دسـت دولـت و از جملـه همین 
آقـای جهانگیـری نیسـت؟ هـر وقـت، مـردم ببیننـد 
کـه  به راحتـی کسب وکارشـان راه می افتـد و نهادهای 
حکومتـی، کارآفرینـان را در منگنـه قـرار نمی دهنـد و 
فـراری نمی دهنـد، حتمـًا بـا امیـدواری بیشـتری به 

آینـده خواهنـد نگریسـت.
5 - تبعیـض: ایـن هـم یکـی از گلوگاه هـای ایجـاد 
ناامیـدی اسـت. زمانـی کـه مـردم بـرای یـک وام 10 
میلیـون تومانـی درمان، حیـران و سـرگردان بانک ها 
می شـوند ولـی می شـنوند فـالن آقـازاده از رانت هـای 
نجومـی بهره مند اسـت و ... حتمًا سـرخورده و ناامید 
می شـوند. امـا اگـر حرکت به سـمت رفـع تبعیض ها 
را ببینند، حتمًا امیدشـان احیا می شـود.  نقاط امیدزا 
متعـدد هسـتند ولـی هـرگاه در ایـن پنـج گلـوگاه، 
حرکتـی جـدی - و نـه شـعاری - دیده شـود، حتمًا 
به موازات آن، امید و همبسـتگی نیز تشـدید می شود 
و نظـام جمهـوری اسـالمی، قـوام و ثبـات بیشـتری 
خواهـد یافـت. در چنـان صورتـی، عبـور از هـر سـد و 
مانعـی، از تحریـم گرفته تا جنگ، بـا همراهی مردم، 

آسـان و کم هزینـه خواهـد بـود./ عصـر ایران
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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

یـک شـبکه ی اجتماعی جالب اسـت که 
بـه کاربـران اجـازه می دهـد با افـرادی که 
در مـورد موضوعـات پـر مناقشـه نظـرات 
گوناگونـی دارنـد، بـه بحـث و گفت وگـو 

بپردازند.

یـک اپلیکیشـن هـوش مصنوعی اسـت 
گوشـی  دوربیـن  از  اسـتفاده  بـا  کـه 
را  غذاهـا  اقسـام  و  انـواع  می توانـد 
اطالعاتـی  نهایـت  در  و  شناسـایی کنـد 
ماننـد میـزان چربی و مـوارد این چنینی 
مربـوط به غذا و خوراکـی موردنظر را ارائه 

می دهـد.

اپلیکیشـن گوگل اسـت که با اسـتفاده از 
آن می توانیـد میـزان اسـتفاده از گوشـی 
خـود را بررسـی کنیـد. در حـال حاضـر 
ایـن اپلیکیشـن در مرحلـه بتـا قـرار دارد 
و تنهـا کاربـران اندرویـد 9 می توانند از آن 

اسـتفاده کنند.

معرفی
Indivius

معرفی
FoodVision

معرفی
Digital Wellbeing

وزیر ارتباطات پس از مصاحبه تلویزیونی روز یکشنبه 
تصویر زیر را در کنار رشیدپور، مجری برنامه به 

اشتراک گذاشت.
@azarijahromi

شناسه »ایران را باید دید« تصاویری از روستای 
کندوان، واقع در استان آذربایجان شرقی پست کرده 

است.
@mustseeiran_insta

این کاربر تصویر زیر را از گورستان خشکرود واقع در 
منطقه فیروزآباد استان کرمانشاه همرسانی کرده.

@farzadmenati

شناسه تیم ملی فوتبال با انتشار تصویر زیر در کنار 
هواپیمای اختصاصی تیم ملی، از پرواز به تاشکند 

برای مسابقه با ازبکستان خبر داده.
@teammellifootball

بهزاد می گوید:
ــد نیســت؛  ــرای اینکــه مســیرها رو بل ــه اینجاســت ب ــک ماهــی ک ــن ی ــم ای مامان
ــن  ــه ای ــه چــک کنم.دیگ ــر لحظ ــش رو ه ــم موقعیت ــردم و می تون ــم ک گوشــیش رو تنظی
ــزاد االن کجــام و چطــور  ــت به ــت گف ــروز تمــاس گرف ــش کرده.ام ــدار تنبل ــک مق ــه ی قضی

ــه؟  ــام خون بی

نگار می گوید:
دقــت كــردن تبلیغــات رو اتوبوس هــا برداشــته شــده؟ اعتــراض كنیــم نتیجــه میــده 

ولــی انقــدر درگیــر مســائل دیگــه می شــه كــه نمی بینیــم
درســته كــه رویكــرد انتقــادی خیلــی خوبــه ولــی بهتــره نتایــج انتقــادات رو هــم منعكــس 

كنیــم..

امیر سیدین می گوید:
پشــت چــراغ قرمــز واســه بچــه تــوی ماشــین کنــاری شــکلک درآوردم کــه بخنــده، 

زد زیــر گریــه، مامانشــم برگشــت گفــت »مریضــی دیوونــه؟« و شیشــه رو داد بــاال. 
خالصه اوضاع همیشه اونجوری که فکر می کنین پیش نمیره.

کاربر میراث بی فرهنگ می گوید:
یکــی از تکنیــکای تخریــب خونه هــای تاریخــی، توســط شــهرداری و مــردم محلــه، 
اینــه کــه آب رو می بنــدن پــای بنــا. بعــد کــه دو تــا دیــوار ریخــت، بــا فریــاد وای جــون مــردم 
در خطــره، میــرن واســه پیچوندنــش. میگــی مرمــت، میــراث میگــه مــن کــه پــول نــدارم. 

میگــی شــهرداری بــده، می گــه شــهرداری خرجــای مهم تــری داره!

بهمن دارالشفایی می گوید:
چنــد روز پیــش یکــی از دوســتای خواهــرم بــا پیــک موتــوری آنالیــن بــرای خواهرم 
یــه مقــدار لیــر ترکیــه فرســتاده. طــرف تــوی راه 600 لیــر )تقریبــا 1 میلیــون تومــن( رو از 
تــوی پاکــت برداشــته. بعــد کــه فهمیــدن، هرچــی پیگیــری کــردن پشــتیبانی کاری نکــرده 

و گفتــه فرســتادن ارز بــا پیــک مــا غیرقانونیــه و مــا کاری نمی کنیــم. رفــت کــه رفــت…

سروش می گوید:
ــری_ ــتگ #عام_هج ــه و هش ــروع می ش ــری داره ش ــری قم ــد هج ــال جدی س
جديــد_1440 جــزو ترندهــای توییتــر جهانــی شــده. ســال نــو میــالدی هــم کــه تــا چنــد روز 

ــد می شــن. ــو ترن ــال ن ــا کریســمس و س ــط ب هشــتگ های مرتب
حیف نوروز نیست که بخاطر فیلتر بودن توییتر در ایران تا حاال ترند جهانی نشده؟

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

این اعتراض یک هنرمند جوان به بدعهدی مدیران شهرداری 
بندر انزلی است.دو سال از ساخت مجسمه مرد ماهی 

فروش گذشته و عکس های یادگاری شان را هم گرفته اند اما 
دستمزد هنرمند را پرداخت نمی کنند.

@yasinnamakchian

خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه خبری با مضمون 
»واگذاری بندر چابهار به هند« منتشر کرد که کاربران نسبت 
به این خبر با هشتگ #چابهار واکنش نشان دادند. تسنیم پس 
از چند ساعت تیتر خبر را تغییر داد که این موضوع نیز با واکنش 

فعالین رسانه مواجه شد.

لطفا به پســماند های غذایی توجه کنید و یادمون باشــه بردن 
اضافی غذا از رســتوران و به اندازه ســفارش دادن به هیچ عنوان 

بی کالسی نیست!
  @zamyaran1

اینســتاگرام ســاخت اپلیکیشــن جدیدی با نام احتمالی IG Shopping را در 
دســتور کار قرار داده اســت. این اپ با محوریت »خرید کردن« بوده و به کاربران 

اجــازه می دهد تا از بین اکانت های فروشــندگانی کــه دنبال کرده اند، محصوالت 
مختلفی را جســتجو کرده و چیزهایی که می خواهند را مســتقیما از اپلیکیشــن 

بخرند.
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با هنرمندی گروه 

»ِاکوب«
آلبوم 

»شرق و غرب« 
به بازار موسیقی آمد

سال گذشته در چنین 
روزی وزیر بهداشت از 

دولت و مجلس 
خواست که بیماران پروانه ای جزو بیماران خاص 

به حساب آیند.

با مصوبه نهادهای سینمایی؛
21 شهریور؛ روز ملی سینما نیم بها به سینما بروید

چیزی که غلطه، غلطه؛ مهم نیست کی گفته!

جدایی نادر از سیمین

موسیقیسینما

سال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

جنگ هرمزدگان و روی کار 
آمدن ساسانیان 

پـاره ای از مورخـان، یازدهم سـپتامبر سـال 226 میالدی 

)شـهریور مـاه( را سـالروز جنگ هرمـزدگان )کـه در کنار 

رود جرّاحی ـ در نیمه راه شوش و بهبهان روی داد و نبرد 

سـومـ  نبـرد نهایـی اردشـیر پاپـکان و اردوان پنجم بود( 

ذكـر كـرده انـد و از آن بـه نام جنـگ داخلـی ایرانیان نام 

بـرده انـد. پـاره ای از مورخـان طبـق محاسـبات تقویمی 

تـازه، وقـوع ایـن نبـرد را 28 مـارس سـال 224 میـالدی 

نوشـته اند.

در ایـن جنـگ اردشـیر پاپـكان حاكـم پـارس )فـارس، 

کرمـان و اصفهـان امروزه( بر اردوان پنجم شـاه اشـكانی 

غلبـه كـرد كـه بـا كشـته شـدن وی حكومت 476 سـاله 

اشـكانیان پایـان یافت. اردشـیر بـه رغم عالقـه ای كه به 

کرمـان داشـت و پیـش بینـی می شـد كـه این شـهر را 

مركـز حكومـت خـود قـرار دهـد، پایتخـت را از تیسـفون 

)كنـار دجلـه و 35 کیلومتری جنوب بغداد امروز( منتقل 

نكـرد. برخـی از مورخان نوشـته انـد کـه اردوان در جریان 

همیـن نبـرد کشـته شـد و پـاره ای دیگـر نوشـته اند که 

فـرار کـرد و دو سـال بعـد ـ سـال 226 ـ در مخفـی گاه 

خود در گذشـت.

ساسـانیان در طـول حكومـت چهـار قرنـی خـود مانـع از 

ورود نـژاد نیمـه زرد از آسـیای مركـزی )آلتایـی هـا و 

همسایگانشـان( به قلمرو ایران در منطقه فـرارود و ایران 

ل  خـاوریـ  اختـالط نژاد و در نتیجه تفاوت فرهنگ و تنزُّ

تمـدن شـدند. آنان كوشـش داشـتند كه اختالط نـژاد در 

ایـران صورت نگیـرد. به عالوه، امـكان ندادند كه حكومت 

روم در آسـیای غربـی پیشـروی كنـد. آئیـن زرتشـت را 

دیـن رسـمی )دولتـی( ایرانیـان قـرار دادنـد و رومیـان را 

وادار كردنـد كـه پیـروان آن را در قلمرو خود مخصوصا در 

بالـكان تحمل كنند. ساسـانیان كه اردشـیر سـر سلسـله 

آنانسـت پایـه گـذار یـك ناسیونالیسـم افراطـی در ایـران 

بـوده انـد کـه ریشـه هـای آن باقی مانده اسـت. 

کسی کو دل بر جانان ندارد
دلی دارد ولیکن جان ندارد
هر آنکو با سر زلف سیاهش

سری دارد سر و سامان ندارد
ز غرقاب غمش کی جان توان برد
که دریا نیست کان پایان ندارد

بهر موئی دلی دارد ولیکن
ز چندین دل غمی چندان ندارد
قمر گفتم چو رویش دلفروزست

ولیکن چون بدیدم آن ندارد
نسیم باغ جنت چون عذارش
گلی در روضٔه رضوان ندارد

چو قدش باغبان گر راست خواهی
خرامان سرو در بستان ندارد
ترا با مه کنم نسبت ولی ماه

شکنج زلف مشک افشان ندارد
چه درمان خواجو ار در درد میری

که درد عاشقی درمان ندارد

خواجوی کرمانی 

در موهای تو 
پرنده ای پنهان است 

تو که نیستی 
روی پایم می نشیند 

می گذارمش روی تخت 
و از پله ها پایین می روم 

کسی در خیابان نیست 
و درخت ها سوخته اند 

کجایی؟

عکس نوشت

عکس: 
گالره چگینی

طنزیمات

مجری طرح سـنجش فسـاد در شـهرداری تهران گفت:"شـهرداری در 
دریافـت رشـوه و پارتی بـازی رتبـه اول را دارد."

تغـار؛ خمیـازه ای کشـید و بـه افـق خیـره شـد. سـیاهی از افـق 
پدیـدار شـد. تغـار بـا خـود گفت:"حتمـا شـاهد عینکـی اسـت. حـاال 
کـه بیایـد، مـی گویـم قولنج سـتون فقراتم را بشـکند بلکه خسـتگی 
بـرود." بیـرون  تنـم  از  روز  چنـد  ایـن  هـای  کـم کاری  از   ناشـی 

سـیاهی؛ نزدیک و نزدیکتر شـد.  تغار چشـم هایش را مالید و با خود 
 گفت:"ایـن کـه مخاطـب خاص اسـت. ایشـان در افق چه مـی کند؟"

مخاطـب خـاص پـا روی پله تغار نیوز گذاشـت. سـالمی کـرد و همان 
جـا نشسـت. تغـار گفت:"بفرماییـد داخل خانـم خـاص! دم در خوب 
نیسـت." مخاطـب خـاص گفت:"ممنـون منتظـر اسـنپ هسـتم.باید 
برم شـهرداری! آخه در بخش سـنجش فسـاد مشـغول به کار شـدم." 
تغـار از جـا پریـد و گفت:"سـنجش فسـاد؟ ایـن دیگه چه بخشـیه؟" 
مخاطـب خـاص؛ آدامـس کشـکی اش را ترکانـد و گفت:"یـه بخـش 
خیلـی نـازه! مشـخص مـی کنـه کـه شـهرداری در زمینـه فسـاد در 
چـه جایگاهـی قـرار داره! خبـر داری در بخـش رشـوه و پارتـی بـازی 
اول شـده؟" تغـار در خـود فـرو رفـت. دوبـاره از خـود بیـرون آمـد و 
ایشـاال در تمامـی زمینه هـای فسـاد  بـی میلـی گفت:"مبارکـه.  بـا 
موفـق باشـید و تندیـس بلوریـن فسـاد را از آن خـود کنیـد و نگذارید 
کـه بـه دسـت نا اهـل بیفتـد." مخاطـب خـاص گفت:"امیـدوارم تغار 
جـون! البتـه ایـن امـر مهـم همکاری شـما رسـانه های جیگـر رو می 
طلبـه. رسـانه هـای آرام و بـا شـخصیت و خـوش تیـپ و بـی سـر و 
صدایـی مثـل شـما رو. نه رسـانه پرحرفی مثل یاشـار نیوز!"تغـار دمر 
روی زمیـن خوابیـد و گفت:"نـه خانـم خـاص! مـا پسـرهای خوبـی 
 هسـتیم. فقـط تـوی کار فـال کشـک و طالع بینـی تغاری هسـتیم."

صـدای بـوق ماشـینی بـه گـوش رسـید. مخاطـب خـاص از روی 
اسـنپ  راننـده  عینکـی  بـود. شـاهد  آمـده  اسـنپ  برخاسـت.  پلـه 
بـود. بـا همـان عینـک هـای تـه اسـتکانی! تغـار پهلو بـه پهلو شـد و 
خوابیـد. مخاطـب خـاص به شـاهد عینکـی گفت:"شـاهد جـون!زود 
مـا  دونـی؟  مـی  فسـاد"  "سـنجش  بـرو  و  بزرگـراه  تـوی  بنـداز 
فسـاد رو لحظـه بـه لحظـه بایـد بسـنجیم. کار بایـد دقیـق باشـه 
 کـه حـق شـهرداری در تالشـی کـه بـرای فسـاد داره ضایـع نشـه!"

شاهد عینکی ماشین را به سمت افق راند.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

یاشار نیوز
آگهی مناقصه عمومی

مدیریــت بانــک کشــاورزی اســتان کرمــان در نظــر دارد برخــی از امــور 
ــات ،  ــل تنظیف ــتان از قبی ــطح اس ــه را در س ــعب تابع ــود وش ــاز خ ــورد نی م
اپراتــوری ،تلفنخانــه ،تحصیلــدار راننــده و نظــارت بــر امــور بیمــه ای ، نامــه 
رســانی ، تصــدی تاسیســات ،انبــارداری و بایگانــی را بــه اشــخاص حقوقــی 
واجــد شــرایط )شــرکتها( بــه شــرح اســناد مناقصــه واگــذار نمایــد .لــذا از 
کلیــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد در صــورت 
تمایــل بــا واریــز مبلــغ ۳۰۰۰۰۰ریــال بــه شــماره حســاب ۶۰۳۱2۴۹5۴ قابــل 
واریــز نــزد کلیــه شــعب بانــک کشــاورزی نســبت بــه دریافت اســناد شــرکت 

در مناقصــه بــه شــرح ذیــل اقــدام نماینــد.
نــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گــذار: مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی اســتان کرمــان بــه نشــانی 

کرمــان ،خیابــان ســپه ،جنــب شــهرداری 
ــا و  ــاختمان ه ــت س ــامل نظاف ــات ش ــی و تنظیف ــور خدمات ــات :ام ــت خدم ــت و کمی ــوع، کیفی ن
پارکینگ هــا، انجــام امــور آبدارخانــه ،نامــه رســانی ، تایــپ ،اپراتــوری بایگانــی ، انبــارداری و مطبوعــات، 
ــداری و برخــی امــور  ــر بیمــه محصــوالت کشــاورزی و دامــی تحصیل ــن نظــارت ب ــه و همچنی تلفنخان

ــناد مناقصــه  ــدرج در اس ــاز من موردنی
ــغ  ــه مبل ــه ب ــرکت در مناقص ــی ش ــه بانک ــت نام ــه : ضمان ــرکت در مناقص ــن ش ــغ تضمی ــوع ومبل ن

ــال( ــون ری ــی و دو میلی ــدو س ــال )یکص ۱۳2۰۰۰۰۰۰ ری
 محــل دریافــت و تحویــل اســناد شــرکت در مناقصــه: مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی اســتان کرمان 

بــه نشــانی کرمــان ، خیابــان ســپه سرپرســتی بانــک کشــاورزی جنــب شــهرداری کرمان 
زمان دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد :از تاریخ انتشار آگهی تا پایان روز 97/07/10

ــوق  ــل ف ــح در مح ــاعت ۹ صب ــخ 97/7/1٢ راس س ــاکات در تاری ــه پ ــاکات: کلی ــایی پ ــان بازگش زم
ــد.  ــد ش ــایی خواه بازگش

ــتمزد  ــوق و دس ــز حق ــاس آنالی ــی آن : براس ــه ( و مبان ــت پای ــه )قیم ــده معامل ــرآورده ش ــغ ب مبل
ــرارداد  ــدت ق ــول م ــاز در ط ــورد نی ــای م ــرای نیروه ــده ب ــرآورد ش ــل ب ــون کار حداق ــال ۹۷ قان س
ــج  ــت و پن ــون و پانصدوبیس ــه میلی ــارد و پانصدوهفتادون ــک میلی ــل و ی ــال )چه ۴۱5۷۹525۰۷۶ری

ــد  ــال( میباش ــش ری ــزارو هفتادوش ه
بانک در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

روابط عمومی بانک کشاورزی مدیریت استان کرمان


