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انس طال          1.194.93

مثقال طال        16.080.000

گرم طالی 18  3.712.192

گرم طالی 24 4.949.785

انس نقره              14.16

انس پالتین       784.000

انس پاالدیوم        961.000

بهار آزادی         40.060.000

امامی           43.630.000

نیم             21.500.000

ربع             11.230.000

گرمی           6.220.000

دالر                135.700

یورو                156.910

پوند               175.040    

درهم امارات        36.900

لیر ترکیه            21.670

یوان چین          19.460

ین ژاپن             121.630    

دالر کانادا           103.620

دالر استرالیا       96.245 @  p a y a m e m a
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تهران

24 تا 38

وزیر راه:

4.5 میلیون تهرانی در 
بافت ناکارآمد زندگی 

می کنند
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اما و اگرهای انتقال آب از خلیج فارس
با وجود مخالفت فعاالن محیط زیست، پروژه 
روزانهم صبح اریانانتقال آب از خلیج فارس همچنان ادامه دارد

رییس جمهور یک بار دیگر با گالیه از انتقادات اصالح طلبان و اصولگرایان، هدف منتقدان را پیروزی در انتخابات 1400 دانست

روحانی:ویروسبدبینیمنتشرمیکنند
2 2

بـه  بـه قلـم حسـین شـریعتمداری  کیهـان 
رییـس جمهـور روحانـی توصیـه کرده بـود در 
مجمع عمومی سـازمان ملل شـرکت نکند و با 
ایـن کار دسـت بـه تحقیر ترامپ بزنـد و از این 
طریـق بـه اهانت هـا او علیه ملت ایران پاسـخ 
تصـور  شـریعتمداری  شـاید حسـین  دهـد. 
می کنـد نرفتـن روحانـی بـه سـازمان ملـل به 
مثابـه همـان حکایت معـروف »جـواب ابلهان 
خاموشـی اسـت« اسـت. در اینجـا بایـد گفت 
اتفاقـا جـواب ایـن » ابله« خاموشـی نیسـت 
و بایـد بـا بیانـی شـیوا در مقر سـازمان ملل به 
سـخنان او پاسـخ داد. حضـور در مقر سـازمان 
ملـل، جایـی که بسـیاری از سـران کشـورهای 
جهان در آن حضور دارند از نان شـب واجب تر 
اسـت. بـه ویژه اینکـه ترامپ به عنـوان رییس 
جمهـور آمریـکا تـالش خواهـد کرد کشـورهای 
حسـن  بشـوراند.  ایـران  علیـه  را  بیشـتری 
روحانی می تواند با یک سـخنرانی هوشمندانه 
در مجمـع عمومی سـازمان ملل از حق تضییع 
شـده ایـران در برجام بـه خاطر تصمیم آمریکا 
بگویـد. نشسـت عمومـی سـازمان ملـل برای 
ایـران زمیـن کشـاورزی اسـت کـه می توانـد با 
یـک اسـتراتژی درسـت برداشـت های خوبـی 
از آن داشـته باشـد. نشسـت عمومی سـازمان 
ملـل، بهتریـن فرصت بـرای دیپلماسـی ایران 
اسـت تـا بـا کشـورها مختلـف در مـورد روابط 
سیاسـی و اقتصـادی خـود گفت وگـو کنـد و 
راه زنـده مانـدن برجـام را بـا آن هـا مـرور کند. 
در  دخیـل  بـا کشـورهای  می توانـد  روحانـی 
برجـام و دیگر کشـورهای تاثیر گـذار در جهان، 
رو در رو سـخن بگوید و شـرایط ایران و برجام 
را بـرای آنهـا ترسـیم کند. فرصتی که شـاید در 
حالـت عـادی در اختیار روحانی و دیپلماسـی 
ایران قرار نگیرد. در حاشـیه نشسـت سـازمان 
ملـل، روسـای کشـورها می تواننـد راه کارهـای 
مشـخصی را بـرای تـداوم برجـام ارائـه دهند. 
کشـورهای دخیـل در برجـام با پیشـنهاد ایران 
روسـای  حضـور  بـا  را  جلسـه ای  می تواننـد 
جمهـور و نخسـت وزیران برگـزار کننـد و در آن 
مسـیرهای بـاز برجـام و آینـده را مشـخص 
کننـد و بـرای اجرایـی شـدن آن تـالش کننـد. 
دیدارهای روحانی در حاشـیه نشسـت سازمان 
برجـام  تـداوم  از  جهـان  اسـتقبال  و  ملـل 
می توانـد از دل خـاک آمریـکا یـک پیـام مهم 
بـرای رییـس جمهـور ایـاالت متحـده مخابره 
کنـد. آنهـم اینکـه جهان حامـی برجام اسـت. 
بـه نظـر می رسـد ترامـپ ایـن روزهـا در داخل 
آمریـکا و خـارج از آن یـک رییـس جمهـور 
تنهاسـت. به جز اسـرائیل و چند کشـور عربی، 
تقریبـا کشـور دیگـری حداقـل در ظاهر حاضر 
نیسـت به سـاز ترامـپ برقصد. ترامـپ تقریبا 
بسـیاری از متحدهـای خـود را از دسـت داده 
دوسـت  دارد،  دوسـت  کسـی  اسـت. کمتـر 
ترامـپ خطاب شـود. پـس چه زمانـی بهتر از 
ایـن بـرای پیش برد اهداف دیپلماسـی دولت 
دوازدهـم در سـازمان ملـل. حضـور روحانی در 
سـازمان ملـل می تواند پاتـک بزرگی به مثلث 
» آمریکا، اسـراییل و عربستان« باشد. مثلثی 
کـه می خواهـد ایـران را تبدیـل بـه تنهاتریـن 

کشـور دنیـا کنـد./ عصـر ایران

پاتک به مثلث آمریکا، 
عربستان و اسراییل

محرمامسال

محرمبدونپالستیک

درخواست سازمان محیط زیست 
و فعاالن این حوزه برای 

استفاده نکردن از ظروف یک بار  
مصرف

استفاده از  ظروف یک بار 
مصرف در ماه محرم سه برابر 

می شود در حالی که این 
ظروف هزار سال در طبیعت 

باقی می مانند
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مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهیمناقصـه
شماره 34/ب/6-97م 

نوبت اول

نوبت اول

صفحه 5

صفحه 5

آگهیمزایدهعمومی

روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان

ایلنا نوشـت: معـاون پارلمانـی رییس جمهور 
تاکیـد کرد کـه لوایح مربوط بـه FATF هیچ 
ربطی به برجام ندارد و برای استانداردسـازی 
و سروسـامان دادن بـه نظـام بانکـی،  ارتبـاط 
بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  بانک هـای 
مالـی  موسسـات  و  دنیـا  دیگـر  بانک هـای 
دنیـا بـه ایـن لوایـح نیـاز اسـت. حسـینعلی 
امیـری روز گذشـته پـس از جلسـه هیـات 
دولـت بـا ابـراز امیـدواری به تصویـب الیحه 
FATF در مجلـس شـورای اسـالمی با توجه 
خاطرنشـان  کشـور  نیـاز  و  ضرورت هـا  بـه 
کـرد: »قطعـا چنیـن قانـون و مقرراتـی کـه 
سـه مـورد آنهـا از تصویـب مجلـس گذشـته 
اسـت، یک مـوردش نهایـی شـده و دو مورد 

دیگـر آن میـان مجلـس شـورای اسـالمی،  
شـورای نگهبان و مجمع تشـخیص مصلحت 
نظـام در رفـت و آمـد اسـت و مـورد چهـارم 
منتظـر رای نماینـدگان محتـرم مـردم، بـرای 
کشـور الزم اسـت.« وی بـا بیـان اینکـه تهیه 
از  یکـی  عنـوان  بـه  لوایـح  ایـن  تدویـن  و 
ضرورت هـای کشـور بـرای سـاماندهی امـور 
مالـی و بانکـی در مجامـع مالـی بین المللـی 
و بانک هـای بین المللـی و موسسـات مالـی 
دنیـا اسـت، ابـراز داشـت کـه زمانـی کـه این 
قانـون در مجلـس تصویب شـود و بـه تایید 
بـه  الحـاق  نگهبـان برسـد، فرآینـد  شـورای 
کنوانسـیون های جهانی شـروع خواهد شـد.

FATFلوایحمربوطبه

هیچربطیبهبرجامندارد

حبسبرایمشاییوجوانفکر
بـا رأی شـعبه اول دادگاه انقـالب اسـفندیار 
رحیـم مشـایی مجموعـا بـه شـش و نیـم 
سـال حبـس بـرای سـه اتهـام محکوم شـد. 
بـه گـزارش فـارس، ایـن در حالـی اسـت کـه 
مشـایی برای اتهـام خود مبنی بـر اقدام علیه 
امنیـت داخلـی و خارجی کشـور به پنج سـال 

حبـس و بـرای دو اتهـام دیگر خـود به ترتیب 
یک سـال و شـش مـاه حبس محکوم شـده 
اسـت. جوانفکر هـم در همان پرونـده به چهار 
سـال حبـس محکـوم شـده اسـت. در مـورد 
اتهامـات دیگـر مشـایی و افـراد دیگـر پرونده 

همچنـان در دادگاه مفتـوح اسـت.
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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

وزیــر راه و شهرســازی گفتــه حــدود 4.5 
ناکارآمــد  بافت هــای  در  نفــر  میلیــون 

می کننــد. زندگــی  تهــران 
در  آخونــدی  عبــاس  مهــر،  بــه گــزارش 
حاشــیه چهــل و نهمیــن جلســه ســتاد ملــی 

بازآفرینــی شــهری گفتــه اســت کــه فــروش 
ماننــد  منطقه هایــی  در  تهــران  در  تراکــم  
ــت  ــای کیفی ــه ارتق ــا ب ــه تنه 1، 2، 4 و 5 ن
زندگــی کمکــی نکــرده بلکــه باعــث توســعه 
قیمــت  افزایــش  و  ســوداگری  گســترده 

و  شــده  ایــن کالنشــهر  در  نیــز  مســکن 
ــا بضاعــت کمتــر  ــرای افــرادی ب زندگــی را ب
ــت. ــرده اس ــخت تر ک ــران س ــراف ته در اط

بــه  تهــران  در  محلــه   63 او  گفتــه  بــه 
عنــوان محلــه ناکارآمــد شناســایی شــده 
کــه ویژگــی قابــل توجــه، پرجمعیــت بــودن 
برخــی  در  کــه  گونــه ای  بــه  آن هاســت. 
محــالت بــه 20 هــزار تــا 50 هــزار نفــر 

. می رســد

زندگی 4.5 میلیون تهرانی در بافت ناکارامد
وزیر راه: زندگی برای افرادی بی بضاعت سخت تر شده

روحانی: ویروس بدبینی منتشر می کنند
رییس جمهور یک بار دیگر با گالیه از انتقادات اصالح طلبان و 

اصولگرایان، هدف منتقدان را پیروزی در انتخابات 1400 دانست

روحانی باز هم انتقادات از دولت را به انتخابات های بعدی مربوط دانست

بــا  روحانــی  حســن  فاصلــه 
روز  بــه  روز  سیاســی  جناح هــای 

می شــود. بیشــتر 
ــج ســال گذشــته ســعی  ــه در پن او ک
ــوری  ــود را رییس جمه ــود خ ــرده ب ک
حــاال  دهــد،  جلــوه  فراجناحــی 
دوران  شــرایط  بحرانی تریــن  در 
نــه  پاســتور،  در  خــود  حضــور 
حمایــت اصالح طلبــان را دارد و نــه 
ــت  ــاح راس ــف جن ــان. تکلی اصولگرای
کــه از همــان ســال 92 تقریبــا معلــوم 
ــج  ــات پن ــاح در انتخاب ــن جن ــود. ای ب
ــی از  ــل روحان ــش در مقاب ــال پی س
جلیلــی و قالیبــاف حمایــت کــرد و در 
انتخابــات ســال گذشــته تمــام تــوان 

خــود را بــرای بــه قــدرت رســیدن 
رییســی بــه کار بســت. بدیــن ترتیــب 
نمی تــوان  را  اصولگرایــان  مشــخصا 
ــه حســاب  ــی ب ــان روحان جــزو حامی

آورد. 
در ســوی مقابــل امــا اصالح طلبــان در 
انتخابــات 92 و 96 تمــام تــوان خــود 
را بــرای رییس جمهــور شــدن روحانــی 
کــه  اگرچــه  آوردنــد.  صحنــه  بــه 
ــت  ــتر اصولگراس ــتند او بیش می دانس
بــه  بــرای  امــا  اصالح طلــب،  تــا 
ــدرو،  ــان تن قــدرت نرســیدن اصولگرای
بــه روحانــی رای دادنــد. حــاال در 
ــان  ــه پای ــده ب ــه ســه ســال مان فاصل
روحانــی،  جمهــوری  ریاســت  دوره 
ــه تدریــج پشــت  ــان هــم ب اصالح طلب
او را خالــی می کننــد. اتفاقــی کــه 
ــتور  ــت پاس ــه راس ــردش ب ــه گ نتیج
ــوده. ــر ب ــال اخی ــک س ــینان در ی نش

در  روحانــی  تنهایــی  ایــن  حاصــل 
ماه هــای اخیــر اســتیضاح دو وزیــر و 
ــرای  ــه مجلــس ب البتــه کشــاندن او ب
پاســخ بــه ســواالت نماینــدگان بــوده.

ــان و  ــادات اصالح طلب ــه انتق ــا ادام ب
اصولگرایــان از دولــت، صبــر روحانــی 
ــته  ــده. او روز گذش ــر آم ــه س ــم ب ه
بــرای دومیــن بــار در هفتــه جــاری از 
آن هــا گالیــه کــرد. گالیــه ای کــه البتــه 

ــود. ــه نب ــدون کنای ب

گالیه با چاشنی کنایه
اطالع رســانی  پایــگاه  کــه  آنطــور 
در  رییس جمهــور  نوشــته،  دولــت 
جلســه هیــات دولــت پــس از گفتــن 
ویــروس  امــروز  برخــی  ایــن کــه 
بدبینــی را در کشــور در سخنانشــان 
رسانه هایشــان  و  تریبون هــا  و 
ــد. گفــت کــه ســخنان  منتشــر می کنن
رهبــری در دیــدار بــا اعضــای مجلــس 

خبــرگان هیــچ  نقطــه ابهامــی را باقــی 
صراحــت  بــه  ایشــان  و  نگذاشــت 
ــت  ــان آن نیس ــروز زم ــه ام ــد ک گفتن
کــه کســی بخواهــد پشــت دولــت 
کــرد  اضافــه  وی  کنــد.  خالــی  را 
ــیاری  ــان بس ــات زم ــا انتخاب ــه »ت ک
اســت. هیــچ کــس  مانــده  باقــی 
تخریــب  کــه  کنــد  تصــور  نبایــد 
دولــت می توانــد بــرای آن هــا چــه 
ــه در  ــده و چ ــال آین ــات س در انتخاب
بوجــود  رای   1400 ســال  انتخابــات 
بیــاورد. کســانی کــه اینگونــه فکــر 
آزمایــش  ایــن  مــردود  می کننــد 
تاریخــی در ایــران خواهنــد بــود و 
ــه آنهــا قضــاوت  ملــت ایــران راجــع ب
ــن  ــه از ای ــس از آنک ــرد. پ ــد ک خواه
گردنــه عبــور کردیــم، تاریــخ حرف هــا، 
رفتــار و جمــالت آن هــا باقــی خواهــد 
می کننــد  قضــاوت  مــردم  و  مانــد 
ــرای  ــا ب ــه در شــرایط ســخت، آ ن ه ک
کاهــش یــا افزایــش دشــواری مــردم 

داشــته اند.« رفتــاری  چــه 
ــه  ــم در اختتامی ــته ه ــنبه گذش او ش
ــه  ــت ک ــی گف ــهید رجای ــنواره ش جش
ــا  ــک طــرف ب ــد از ی ــت نمی توان »دول

آمریــکا مبــارزه کنــد و از طــرف دیگــر 
ــه راســت و چــپ باشــد؛  حواســش ب
ــه  ــد در ســه جبه ــه نمی توان ــت ک دول
دولــت،  روبــروی  امــروز  بجنگــد. 
صهیونیســتی  رژیــم  و  آمریــکا 
ایســتاده اســت و راســت و چــپ بــه 
عنــوان دو جنــاح بایــد حامــی دولــت 
در ایــن میــدان جنــگ باشــند وگرنــه 
اگــر مــن بخواهــم بــه راســت یــا 
ــی  ــه جای ــا ب ــم، م ــواب ده ــپ ج چ
هــم  آنجــا  روحانــی  نمی رســیم.« 
میــان  بــه  را  انتخاباتــی  مســائل 
می فهمــم  »مــن  و گفــت:  کشــید 
کــه ســال دیگــر انتخابــات اســت 
و  هســتم  ایــن کاره  نوعــی  بــه  و 
ــردم  ــات شــرکت ک ــال ها در انتخاب س
بــه  انتخابــات  شــرایط  می دانــم  و 
چــه معناســت امــا امــروز همــه چیــز 
ــار بگذاریــم چراکــه امــروز  را بایــد کن
ــی ماســت.«  ــزرگ مل روز آزمایــش ب
اصولگرایــان  و  اصالح طلبــان  بــه  او 
وارد  بــا  »بداننــد  داد کــه  هشــدار 
کــردن فشــار بــه دولــت نــه تنهــا 
بلکــه  نمی شــوند  مــردم  محبــوب 
مغضــوب آن هــا نیــز خواهنــد شــد.«

فقط چند کشور معلوم الحال
در کنار آمریکا هستند

رییس جمهور کشـورمان در جلسـه هیـات دولت گفت که 
امـروز متحـدان آمریـکا از لحاظ سیاسـی در کنـار آن قرار 
نداشـته و حتـی متحدین سـنتی نیـز از این کشـور فاصله 
گرفتـه و نسـبت بـه ایـن فاصله گرفتـن افتخـار می کنند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه زمانی آن ها بـرای اینکـه در کنار 
آمریـکا بودنـد، افتخـار می کردنـد. روحانی با بیـان اینکه 
امـروز بـه جز چند کشـور معـدود معلوم الحـال هیچ کس 
در کنـار آمریـکا قرار نـدارد، اضافه کرد که امـروز آمریکا در 
بدتریـن شـرایط جهانی قـرار گرفتـه و حتی سـازمان های 
بین المللی مانند یونسـکو، سـازمان ملل متحد، سـازمان 
کیفـری  دادگاه  دادگاه  و  اتمـی  انـرژی  المللـی  بیـن 

بین المللـی بـا سیاسـت های آمریـکا موافق نیسـتند.

آخونــدی گفتــه بــا توجــه بــه گزارش هــای ارائــه 
شــده وضعیــت موجــود در شــهرهای پیرامــون 
تهــران ســخت بــود و خدمــات در ســطح نازلــی 
بــه چشــم می خورنــد . ســتاد ملــی ســعی دارد 
ــت  ــاله کیفی ــر روی مس ــژه ب ــز وی ــا تمرک ــا ب ت
ــالت را   ــانی در مح ــرایط خدمات رس ــی، ش زندگ

ــرار دهــد. ــه جــای تک واحــد مــورد توجــه ق ب

گزارش
پیام ما

کمبود بنزین نداریمپیام خبر
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت روز گذشته پس از جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران گفت که وزیر نفت گفت: در کشور مشکل کمبود بنزین نداریم اما ممکن 
است که بنزین سوپر در یک جایگاهی کم باشد.
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استفساریه در خصوص 
بازنشستگی شهردار تهران

وزیــر کشــور گفتــه اگــر مجبــور شــویم دربــاره 
ــورای  ــس ش ــهرداران از مجل ــتعفای ش موضــوع اس

اســالمی تقاضــای استفســاریه می کنیــم.
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی اضافه 
کــرده کــه بــا توجــه بــه شــبهات و یــا برداشــت های مختلفــی کــه از متــن قانون 
صــورت گرفتــه و در حوزه هــای مختلــف تفســیری ایــن موضــوع، هــم شــورا و 
هــم افــراد حقوقــدان برداشــت می کننــد کــه ایــن موضــوع شــامل شــهرداران 
نمی شــود، اگــر مجبــور شــویم بایــد یــک استفســاریه از مجلــس بخواهیــم تــا 
آنهــا پاســخ استفســاریه مــا را بدهنــد. وی ادامــه داده کــه از نهادهــای نظارتــی 
ماننــد دیــوان محاســبات و معاونــت حقوقــی رییــس جمهــوری نیز درخواســت 
اعــالم نظــر کردیــم و منتظــر تفســیر آنهــا هســتیم، اگــر اختــالف نظــر وجــود 

داشــته باشــد از مجلــس شــورای اســالمی استفســاریه مــی گیریــم.
ــون مشــمول شــهرداران  ــود ایــن قان پیــش از ایــن رییــس مجلــس گفتــه ب

ــود. ــم می ش ه

تاکید مراجع تقلید به اتحاد و 
رفع مشکالت اقتصادی

مراجــع عظــام تقلیــد در دیــدار رییــس و اعضــای 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس، ضمــن تاکیــد بــر حفــظ جایــگاه و عــزت 
ــز از  ــاد و پرهی ــان، اتح ــالمی درجه ــوری اس جمه
ــف  ــالش مضاع ــز ت ــی و نی ــای سیاس ــووالن و گروه ه ــه مس ــالف هم اخت
ــین  ــت هللا حس ــدند. آی ــتار ش ــادی را خواس ــکالت اقتص ــع مش ــرای رف ب
نــوری همدانــی گفــت کــه مســأله اقتصــاد کــه امــروز بیشــتر مدنظــر اســت 
ــت،  ــف اس ــا ضعی ــور م ــال در کش ــن ح ــم و در عی ــیار مه ــأله ای بس مس
اقتصــاد از جملــه امــوری اســت کــه ســریع ضعــف خــود را نشــان می دهــد. 
آیــت هللا جعفــر ســبحانی هــم گفــت کــه از تذکــر دادن بــه مقامــات مســوول 
ــوول  ــام مس ــک مق ــرای ی ــر دادن ب ــت تذک ــن اس ــد ممک ــی نکنی کوتاه
تلــخ باشــد، ولــی همــان مقــام مســوول نیــز میــوه شــیرین ایــن تذکــر را 
ــد و مســووالن نیــز  ــد. اگــر در مــورد فســاد اداری تذکــر مــی دادن می چین

ــا نمی رســید. ــه اینج ــد کار ب ــی کردن ــل م عم

در  خودروســازان 
دنبــال  بــه  حالــی 
افزایــش 17 درصــدی 
خــودرو  قیمــت 
ــالت  ــس از تعطی ــت پ ــرار اس ــه ق ــتند ک هس
ــازار  ــس، طــرح ســاماندهی ب تابســتانی مجل

شــود. بررســی  خــودرو 
حمیــده زرآبــادی، عضــو کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس در ایــن خصــوص بــه اقتصادآنالیــن 
گفتــه ایــن میــزان افزایــش قیمــت منطقــی 
مجــدد  افزایــش  موجــب  زیــرا  نیســت، 
نرخ هــا در بــازار خواهــد شــد. او بــا اشــاره بــه 
ــی  ــس مبن ــع مجل ــیون صنای ــم کمیس تصمی
بــر مســکوت مانــدن شــش ماهــه طــرح 
ــاه  ــر آذرم ــا اواخ ــودرو ت ــازار خ ــاماندهی ب س

امســال هــم گفــت: »بحــث ســاماندهی بــازار 
ــودرو  ــورد واردات خ ــی را در م ــودرو مباحث خ
دارد کــه البتــه مقــرر اســت شــش مــاه 
یعنــی تــا پایــان آذرمــاه مســکوت بمانــد، امــا 
ــه  ــتند ک ــر هس ــدگان پیگی ــدادی از نماین تع
ــاه  ــر م ــس و در مه ــالت مجل ــس از تعطی پ
در دســتور کار کمیســیون صنایــع قــرار بگیــرد 
تــا از مســکوت مانــدن خــارج شــود. بــه ایــن 
واردات  ممنوعیــت  اســت  ممکــن  ترتیــب 
خــودرو تــا قبــل از پایــان ســال لغــو شــود.«

احتمــال  بــه  واکنــش  در  همچنیــن  وی 
لغــو ممنوعیــت واردات خــودرو تــا قبــل از 
ــه  ــوز ب پایــان ســال گفــت کــه ایــن طــرح هن
ــع مجلــس نیامــده اســت و  کمیســیون صنای
تعــدادی از نماینــدگان پیگیــر آن هســتند.

بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو پس 
از تعطیالت مجلس

بازاراقتصادقانون

بن کارت برای کارگران
بن کاال برای نیازمندان

ــر  ــرای کاهــش فشــارهای اقتصــادی اخی ب
ــت در  ــه دو سیاس ــد جامع ــر نیازمن ــر قش ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس
بــه گفتــه پرویــز فتــاح، رییــس کمیتــه امداد 
امــام خمینــی، قــرار اســت بــه افــراد تحــت 
پوشــش کمیتــه امــداد »بن کاال« داده شــود. 
آنطــور کــه ایســنا نوشــته، او  گفتــه تــا پایــان 
شــهریور ایــن بــن توزیــع خواهــد شــد. 
ــت  ــاون حمای ــر، مع ــه رهب ــه فاطم ــه گفت ب
و ســالمت خانــواده کمیتــه امــداد ایــن 
ــی  ــواد غذای ــامل م ــا ش ــی تنه ــبد حمایت س
می شــود. او همچنیــن خبــر داده کــه شــارژ 
ــا  ــن 35 ت ــال بی ــان قب ــه مددجوی کارت یاران
ــاه جــاری  ــه در م ــوده ک ــان ب 130 هــزار توم

ــد. ــش می یاب ــد افزای 20 درص
ــق  ــت از تواف ــا حکای ــال خبره ــن ح در همی
نماینــدگان کارگــری، کارفرمایــی و دولــت 
ــران دارد.  ــن کارگ ــن کارت بی ــع ب ــرای توزی ب
فرامــرز توفیقــی، رییــس کمیتــه مــزد کانــون 
ــا  ــه ایلن ــن خصــوص ب ــی شــوراها در ای عال
گفتــه دولتی هــا و کارفرمایــان، افزایــِش 
هشــتصد هــزار تومانــی هزینه هــای زندگــی 
در  تصویــب  صــورت  در  پذیرفته انــد.  را 
ــب  ــزان، در قال ــن می ــی کار، ای ــورای عال ش
ــه او  ــه گفت ــد. ب ــد ش ــت خواه ــن پرداخ ُب
احتمــال پرداخــت آن بــه صــورت نقــدی در 
قالــب افزایــش دســتمزد وجــود نــدارد؛ نــه 
دولتی هــا و کارفرمایــان ایــن رقــم را نقــدی 
می پردازنــد و نــه مــا نماینــدگان کارگــری بــا 
پرداخــت نقــدی افزایــش مــزد موافقیــم. بــه 
اعتقــاد او و بســیاری از کارشناســان، توزیــع 
ــدی باعــث افزایــش نقدینگــی و در  ــن نق ب
نتیجــه افزایــش تــورم می شــود کــه نــه 
تنهــا بــه ســود کارگــران نیســت کــه بــه ضــرر 

آن هــا هــم هســت.
بــه گفتــه رییــس کمیتــه مــزد کانــون عالــی 
شــوراها، از اســفندماه کــه مذاکــرات مــزدی 
ــم شــهریورماه  ــا نه ســال 97 انجــام شــد ت
ســال جــاری، ســبد معیشــت چیــزی حــدود 
ــان افزایــش قیمــت داشــته؛  800 هــزار توم
حــال ایــن 800 هــزار تومــان را بــه دو صــورت 
می توانیــم تناســب بندی کنیــم؛ اگــر روی 
ســبد معیشــت دو میلیــون و هفتصــد هــزار 
افزایــش 31  بــه  اعمــال کنیــم  تومانــی 
درصــدی می رســیم یعنــی تــورم حاکــم 
ــا  ــت ام ــد اس ــت، 31 درص ــبد معیش ــر س ب
ــتمزد  ــان را روی دس ــن 800 هزارتوم ــر ای اگ
ــج  ــد و پن ــون و چهارص ــک میلی ــِی ی حداقل
ــدد 58   ــه ع ــم ب ــال کنی ــان اعم ــزار توم ه
می رســیم؛ یعنــی حداقــل دســتمزد، 58 

درصــد کاهــش ارزش داشته اســت. 

جامعه
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معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان 
ــت  ــت از مخالف ــط زیس ــت محی حفاظ
اولیــه ایــن ســازمان بــا انتقــال آب 
ســبزکوه بــه چغاخــور خبــر داد و گفــت: 
ــال  ــرح انتق ــرای ط ــوزی ب ــون مج تاکن
ــه چغاخــور صــادر نشــده  آب ســبزکوه ب
گفــت:  تجریشــی  مســعود  اســت. 
ــراوان  ــای ف ــوس  ه ــش و ق ــود ک باوج
در یــک دهــه اخیــر دربــاره موضــوع 

انتقــال آب ســبزکوه بــه چغاخــور، بایــد 
بگویــم ســازمان محیــط زیســت در 
ابتــدای ماجــرا مخالفــت خــود را بــا 
ــه  ــا مصوب ــرد ام ــالم ک ــروژه اع ــن پ ای
هیــات دولــت مورخ 27 تیرمــاه 96 مقرر 
کــرده راه حلــی بــرای تــداوم پــروژه 
ارائــه شــود. بــرای تحقــق ایــن موضــوع، 
جلســات متعــددی بــا کارفرمــای پــروژه 
و صاحــب  نظــران دانشــگاهی برگــزار 

شــد. در نهایــت، در جلســه مــورخ 5 
ــا حضــور رییــس ســازمان  ــرداد 97 ب م
مدیــران  زیســت،  محیــط  حفاظــت 
دفاتــر تخصصــی وزارت نیــرو و اســتاندار 
ــد  ــرر ش ــاری، مق ــال و بختی ــار مح چه
در صورتــی  کــه اجــرای طــرح از طریــق 
ــه  ــا توج ــد، ب ــتور کار باش ــل در دس تون
ــروژه در  ــرای پ ــف اج ــاد مختل ــه ابع ب
منطقــه، موضوعاتــی ماننــد پاســخگویی 
بــه مســائل اجتماعــی بــر عهــده کارفرمــا 
)وزارت نیــرو( و اســتانداری قــرار گیــرد. 
همچنیــن مســوولیت فنــی اجــرای 
ــر  ــف ب ــای مختل ــش  ه ــروژه در بخ پ
ــرو(  ــروژه )وزارت نی ــای پ ــده کارفرم عه

ــود. ــد ب خواه

ــتیکی  ــروف پالس ــرف ظ ــرم، مص ــاه مح ــاز م ــا آغ ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــت. ظروف ــه اس ــش یافت ــددا افزای مج
انســان ها یکبــار مصــرف اســت امــا حــل و هضــم آن 
بــرای زمیــن و طبیعــت، چنــد قــرن طــول می کشــد.
ظــروف  از  امــکان  حــد  تــا  دادن  نــذری  »بــرای 
یک بارمصــرف پالســتیکی اســتفاده نکنیــم و اگــر 
هــم مجبــور بــه اســتفاده بودیــم از نــوع تجزیه پذیــر 
ــال  ــه ژی ــود ک ــتی ب ــن درخواس ــم.« ای ــتفاده کنی اس
مشــارکت های  دفتــر  مدیــرکل  آقایــی  مهــدی 
ــردم  ــط  زیســت از م مردمــی ســازمان حفاظــت محی
کــرد و گفــت: پالســتیک ها 500 تــا 700 ســال در 
طبیعــت ســالم می ماننــد و بعــدازآن تجزیه شــان 
تجزیــه  ایــن  ســال   1000 حــدود  می شــود.  آغــاز 
ــر  ــر زودت ــب پذی ــواع تخری ــه ان ــد البت ــول می کش ط
ــتند و  ــر هس ــان مض ــا همچن ــوند ام ــب می ش تخری

آلــوده می کننــد. را  خــاک 
ــل  ــش قاب ــه افزای ــاله کارشناســان نســبت ب ــه س هم
ــرم  ــام مح ــتیکی در ای ــروف پالس ــرف ظ ــه مص توج
تذکــر می دهنــد. رییــس پیشــین کمیتــه محیــط 

ــود:  ــه ب ــران گفت ــهر ته ــالمی ش ــورای اس ــت ش زیس
»بــه طــور معمــول روزانــه 14 هــزار تــن ظــرف 
مصــرف  ظــرف کاغــذی  تــن   3000 و  پالســتیکی 
می شــود کــه ایــن میــزان در ایــام محــرم بــه بیــش 
از ســه برابــر افزایــش می یابــد. بــه نحــوی کــه 
40 هــزار تــن و  بــه  مصــرف ظــروف پالســتیکی 
ــن در روز می رســد.« ــزار ت ــه 10 ه ــذی ب ــروف کاغ ظ

پالستیکی ظروف  خطرات 
ایــن  بــرای  را  پیشــنهاداتی  آقایــی  مهــدی  ژیــال 
ــعی  ــد س ــد: بای ــد. او می گوی ــرح می کن ــوع مط موض
ــن ظــروف  داشــته  ــن اســتفاده را از ای ــم کمتری کنی
نــذری  نوشــیدنی های  از  اگرمی خواهیــم  باشــیم. 
اســتفاده کنیــم، همــراه داشــتن لیوانــی کوچــک 
حجــم زیــادی اشــغال نمی کنــد. همچنیــن بایــد 
و  جمــع آوری  بــه  موظــف  را  خودشــان  هیات هــا 
در  نذری شــان کننــد.  از  مانــده  ظــروف  تفکیــک 
حــال حاضــر، ســازمان بازیافــت شــهرداری نیــز 
بــرای  را  ظــروف  ایــن  کــه  دارد  را  مکان هایــی 

می گیــرد. تحویــل  بازیافــت 
ــن موضــوع  ــه ای ــدرت ب ــی، شــاید به ن ــه آقای ــه گفت ب
دقــت کــرده باشــیم کــه مصــرف همیــن ظــروف 
یک بارمصــرف کــه نوشــیدنی و خوراکــی داغ را در 
بهداشــتی  ازنظــر  می توانــد  می کنیــم،  ســرو  آن 

ــادات و  ــا اعتق ــا ب ــه این ه ــد. هم ــکل کن ــاد مش ایج
ــا از ســالمت خــود  آنچــه اســالم وظیفــه مــا کــرده ت
ــات دارد. ــم مناف ــت کنی ــان محافظ ــط زندگیم و محی

تحقیقــات  و  گزارش هــا  طبــق  می گویــد:  او 
وقتــی  داغ   غــذای  و  نوشــیدنی ها  انجام شــده، 
ورود  باعــث  می شــوند  پالســتیکی  ظــروف  وارد 
آن  متعاقــب  و  بــدن  بــه  پالســتیک ها  ریــز 
می شــود.  ســالمتی  بــرای  مشــکالتی  ایجــاد 
می بینیــم  ایــام  بعدازایــن  کــه  پالســتیک هایی 
و حتــی ســطل های زبالــه پاســخگوی حجمشــان 
ــت. ــر اس ــالمت مض ــاک و س ــرای آب، خ ــت، ب نیس
پالســتیکی  ظــروف  حــذف  کار  دســتور  از  آقایــی 

می گویــد.  ســخن 

مجوزی برای انتقال آب 

سبزکوه صادر نشده

بی توجهی اتحادیه اروپا به 
استاندارد کیفیت هوا

ــرد  ــالم ک ــی اع ــار گزارش ــا انتش ــنبه ب ــه ش ــی روز س ــان اروپای دادگاه حسابرس
کــه اکثــر کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا اســتانداردهای کیفیــت هــوای ایــن 
ــر از  ــر روز زودت ــی ه ــزار اروپای ــش از یکه ــد و بی ــی کنن ــت نم ــه را رعای اتحادی
ــر ناشــی از ســوانح  ــرگ و می ــش از م ــر بی ــه ده براب ــد ک ــد جــان می بازن موع
جــاده ای اســت. ایــن دادگاه کــه نهــادی وابســته بــه اتحادیــه اروپاســت و نحوه 
مصــرف بودجــه در ایــن اتحادیــه را زیــر نظــر دارد، صدمــه بــه ســالمت افــراد 
بــه دلیــل آلودگــی هــوا در بلغارســتان و دیگــر کشــورهای شــرق اروپــا را حتــی 
بیــش از زیــان حاصــل در هنــد و چیــن ارزیابــی کــرد. یکــی از اعضــای دادگاه 
حسابرســان اروپایــی بــا اعــالم اینکــه آلودگــی هــوا، بزرگتریــن خطــر زیســت 
محیطــی بــرای ســالمت در اتحادیــه اروپــا اســت، گفــت: در دهــه هــای اخیــر، 
سیاســت هــای اتحادیــه اروپــا بــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای کمــک 
کــرده، امــا کیفیــت هــوا بهبــود نیافتــه اســت و هنــوز تاثیــرات قابــل توجهــی 
ــا می نویســد  در ایــن  ــده مــی شــود. آنطــور کــه ایرن ــر ســالمت عمومــی دی ب
ــاالنه در  ــگام و س ــر زودهن ــرگ و می ــورد م ــزار م ــر 400 ه ــل اکث ــزارش، عام گ
اتحادیــه اروپــا، ســطوح بــاالی ذرات ریــز در هــوا، دی اکســید نیتــروژن و اوزون 

ســطح زمیــن شــناخته شــده اســت.
ــه نشــان مــی دهــد ســال هــای  ــزارش، نمــوداری ترســیم شــده ک ــن گ در ای
برخــوردار از زندگــی ســالم در کشــورهای بلغارســتان، جمهــوری چــک، لتونــی و 
مجارســتان در مقایســه بــا هنــد و چیــن، بــه دلیــل آلودگــی هــوا کاهــش یافتــه 
ــه ســالمت  ــه ب ــه صدم ــد ک ــی کن ــن مشــخص م ــن جــدول همچنی اســت. ای
ــن کشــور در  ــا ای ــن اســت، ام ــت چی ــر از وضعی ــی بهت ــی اندک ــراد در رومان اف
مقایســه بــا هنــد وضعیــت بدتــری دارد. در رونــد تهیــه ایــن گــزارش بــه ارقــام 

و آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی اســتناد شــده اســت.

محرم امسال ،محرم بدون پالستیک
درخواست سازمان محیط زیست و فعاالن این حوزه برای 

استفاده نکردن از ظروف یک بار مصرف در محرم امسال

به گفتـه مدیرکل دفترمشـارکت های 
مردمـی هـر سـازمانی هـر توصیه ای 
از  بایـد  باشـد  داشـته  می خواهـد  کـه 
بـه همیـن دلیـل  خـودش شـروع کنـد. 
از بهمـن سـال گذشـته ابالغـی بـا امضای 
سـازمان  سـطح  در  سـازمان،  رییـس 
تابعـه  وادارات  محیـط  زیسـت  حفاظـت 
آب  از  اسـتفاده  ممنوعیـت  بـر  مبنـی 
اسـتفاده  انجـام شـد.  پالسـتیکی  بطـری 
پذیرایی هـا  در  یک بارمصـرف  ظـروف  از 
نیـز حـذف  شـد. سـعی مـا ایـن اسـت که 
شـود. اجـرا  کامـل  به صـورت  بخشـنامه 

ــبز  ــای س ــی فض ــت جنجال ــه »آف ــوت ک ــفیدبالک ت س
ــار ســال توســط  ــود، پــس از چه ــه ب ــام گرفت ــران« ن ته
کشــور  گیاهپزشــکی  تحقیقــات  موسســه  محققــان 
ــال  ــتان س ــار در تابس ــتین ب ــرای نخس ــد. ب ــرل ش کنت
ــه  ــدف ب ــی ه ــه ب ــفیدرنگی ک ــز س ــرات ری 1393 حش
ــهر  ــبز ش ــای س ــد، در فض ــی کردن ــرواز م ــو پ ــر س ه
ــفیدرنگ  ــای س ــره ه ــن حش ــدند؛ ای ــدار ش ــران پدی ته
ــی  ــتباه در برخ ــه اش ــه ب ــا ک ــفیدبالک ه ــان س ــا هم ی
ــاد  ــفید ی ــس س ــوان مگ ــت عن ــا از آن تح ــانه ه از رس

مــی شــود، از نظــر رده بنــدی دانــش حشــره شناســی، 
خطــری بــرای ســالمتی انســان نــدارد، امــا مــی توانــد 
ــرای شــهروندان  ــی را ب مزاحمــت هــای فیزیکــی فراوان
ایجــاد کنــد. کارگــروه تخصصــی ســفیدبالک بــه دنبــال 
انعقــاد تفاهــم نامــه ای در ســال 1394 بــه سرپرســتی 
کشــور  گیاهپزشــکی  تحقیقــات  موسســه  محققــان 
ــق شــدند  ــن موسســه موف ــان ای شــکل گرفــت و محقق
ــای  ــفیدبالک ه ــیمیایی، س ــکاری غیرش ــن راه ــا یافت ب
ــد. ــرل کنن ــن کنت ــی ایم ــه طریق ــوا را ب ســرگردان در ه

ــا  ــت ب ــردم رش ــا م ــن روزه ــد ای ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
ــام ســگ های ولگــرد در ســطح شــهر مواجــه  ــه ن ــده ای ب پدی
هســتند و اگــر در ســاعات پایانــی شــب و یــا ســاعات اولیــه 
ــگ های  ــوالن س ــد، ج ــهر بزنی ــطح ش ــی در س ــح چرخ صب
ــگ ها  ــن س ــیاری از ای ــد بس ــد دی ــور خواهی ــه وف ــرد را ب ولگ
بیمــار هســتند و حضــور آنهــا در ســطح شــهر در حــال تبدیــل 
ــه یــک خطــر بهداشــتی اســت. رییــس کمیســیون  شــدن ب
بهداشــت، محیــط  زیســت و خدمات شــهری شــورای اســالمی 
ــا تأکیــد بــر اینکــه حفــظ ســالمت شــهروندان  شــهر رشــت ب

ــرد: ســازمان پســماند شــهرداری  ــه ک ــت اســت، اضاف در اولوی
رشــت ملــزم بــه ارائــه طــرح ســاماندهی ســگ های بالصاحــب 
و اجــرای آن شــد امــا متأســفانه باگذشــت بیــش از یــک ســال 
ــش  ــاهد افزای ــر روز ش ــه و ه ــورت نگرفت ــی ص ــدام چندان اق
ــوم   ــهروندان از هج ــرس ش ــرد و ت ــگ های ولگ ــت س جمعی
ایــن ســگ ها هســتیم. شــیرزاد گفــت: متأســفانه بــه دالیــل 
نامعلومــی ســازمان پســماند از ظرفیــت ســازمان های مردم نهاد 
اســتفاده نمی کنــد و انتظــار داریــم معاونــت خدمــات شــهری 

نظــارت بیشــتری در ایــن راســتا داشــته باشــد.

جوالن سگ های ولگرد در رشت»سفید بالک توت« توسط محققان ایرانی مهار شد

پیام زیست تاالب »کجی نمکزار« نهبندان یکی از شگفتی های طبیعت و بزرگترین شاهکار خلقت 
است اما این روزها تن خشکیده اش در فراق پرندگان مهاجر زیر شالق های گرم 

خورشید کویر روزگار می گذراند.

خبر

مشکل آب شرب شهر 
کرد به کجا رسید؟

کــه  اســت  وقتــی  چنــد 
مهدیــه  منطقــه  شــرب  آب 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــهرکرد ب ش
ــاون  ــد مع ــنا می نویس ــه ایس ــور ک ــت.  آنط ــده اس ش
ــرداری شــرکت آب و فاضــالب و شــهری اســتان  بهره ب
ــه  گفــت: آب شــرب بــه انــدازه نیــاز ســاکنان مهدی
موجــود اســت و ممکــن اســت در ســاعات پیــک 

مصــرف دچــار افــت فشــار شــود. 
ــه  ــرد: ّآب شــرب مهدی ــان خاطرنشــان ک مســعود ترابی
مشــکل کــدر بــودن نیــز نــدارد و از نظــر مرکــز بهداشــت 

نیــز مــورد تاییــد اســت.

گزارش
پیام ما

قانـون  موضـوع  هیـات  آراء صـادره  برابـر 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
متقاضیـان  بالمعـارض   و  مالکانـه  تصرفـات  رفسـنجان 
محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک 
مـورد تقاضـا بـه شـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیان 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت 2 مـاه اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت بنام 

متقاضـی صـادر خواهد شـد.
1-امیـر حسـین رجبـی رسـتم ابـادی شـماره شناسـنامه 
در  محمـود  فرزنـد  رفسـنجان  از  صـادره   3040218328
ششـدانگ مغازه مسـاحت 41.14  متر مربـع پالک 3488 
فرعـی از 1817 اصلـی واقـع در اراضـی قطـب اباد رفسـنجان 
خیابـان مصطفی خمینی نبش کوچـه 28 از بخش 9 کرمان 

و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی.
صـادره   273 شناسـنامه  شـماره  شمسـی  2-حمیدرضـا 
ابـادان فرزنـد محمدحسـین در ششـدانگ مغازه مسـاحت 
28.2 متـر مربـع پـالک 2236 فرعـی از 1817 اصلـی واقـع 

در اراضی قطب اباد رفسـنجان خیابان بسـیج نبش بسـیج 
11 از بخـش 9 کرمـان و خریـداری شـده با واسـطه از مالک 

رسـمی محمـد باقری.
3-نجمـه رمضانـی صالـح ابـادی شـماره شناسـنامه 1213 
صـادره از رفسـنجان فرزنـد احمـد در سـه دانگ مشـاع از 6 
دانـگ یکبابخانـه مسـاحت 134.60 متر مربع پـالک 5809 
فرعـی مجـزی شـده از 146 فرعـی از 1820 اصلـی واقـع در 
اراضـی گرگیـن رفسـنجان خیابـان جانبـازان کوچـه 39 از 

بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی .
4- غالمرضا حسـنی جعفر اباد شـماره شناسـنامه 6 صادره 
از رفسـنجان فرزنـد اسـدهللا در ششـدانگ یکبـاب زیرزمین 
مسـاحت 193 متـر مربع پالک 1588 فرعـی از 1868 اصلی 
واقـع در اراضـی مومـن ابـاد رفسـنجان خیابـان مصطفـی 
خمینـی کوچـه 84 از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از 

مالک رسـمی.
5- بتـول لـری کریـم ابادی شـماره شناسـنامه 573 صادره 
از رفسـنجان فرزند حسـن در ششدانک یکبابخانه مساحت 
178.5 متـر مربـع پـالک 1577 فرعـی از 1868 اصلی واقع 
در اراضـی مومـن ابـاد رفسـنجان خیابان مصطفـی خمینی 
کوچـه 45 از بخـش 9 کرمـان وخریـداری شـده بـا واسـطه 

مالک رسـمی غالمرضا گلسـتانی .
6-بتـول لـری کریم ابـادی شـماره شناسـنامه 573 صادره 
از رفسـنجان فرزند حسـن در ششدانک یکبابخانه مساحت 
179.10 متـر مربـع پـالک 1576 فرعـی از 1868 اصلـی واقع 

در اراضـی مومـن ابـاد رفسـنجان خیابان مصطفـی خمینی 
کوچـه 45 از بخـش 9 کرمـان وخریـداری شـده بـا واسـطه 

مالک رسـمی غالمرضا گلسـتانی .
شناسـنامه  شـماره  زاده  عابدینـی  7-حسـین 
3040100939صادره از رفسـنجان فرزند عباس در ششـدانگ 
یکبابخانـه مسـاحت 571.5 متـر مربع پـالک 1587 فرعی 
مجـزی شـده از 44 فرعـی از 1868 اصلـی واقـع در اراضـی 
مومن اباد رفسـنجان خیابان مصطفی خمینـی کوچه 37 از 

بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی.
8-محمد علی رجبیان شـفیع ابادی شـماره شناسنامه 250 
صـادره از رفسـنجان فرزنـد امان ا... در ششـدانگ یکبابخانه 
مسـاحت 474 متر مربع پالک 1586 فرعی از 1868 اصلی 
واقع در اراضی مومن اباد رفسـنجان خیابان شـهید محمدی 
کوچـه 15 از بخـش 9 کرمـان و خریداری شـده با واسـطه از 

مالک رسـمی عباس باقری. 
9-غالمرضا سـهرابی شعبجره شماره شناسنامه 36 صادره از 
رفسـنجان فرزند علی در ششـدانگ یکبابخانه مساحت 319 
متـر مربع پـالک 1589 فرعی از 1968 اصلـی واقع در اراضی 
مومـن اباد رفسـنجان خیابان مصطفی خمینـی کوچه 39 از 
بخش 9 کرمان و خریداری شـده با واسـطه از مالک رسـمی 

فاطمـه میرزایی خلیل ابادی.
شناسـنامه  شـماره  ابـادی  رسـتم  رجبـی  علـی   -10
در  محمـود  فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   3040086375
ششـدانگ مغـازه مسـاحت 67.23 مترمربع پـالک 3487 
فرعـی از 1817 اصلـی واقـع در اراضـی قطـب اباد رفسـنجان 
خیابـان مصطفـی خمینی نبش کوچـه28 از بخش 9 کرمان 

و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی .

11-رضـا محمدیـان مهـدی ابادی شـماره شناسـنامه 6582 
از رفسـنجان فرزنـد محمـد در ششـدانگ مغـازه  صـادره 
مسـاحت 67.3 متر مربع پالک 3655 فرعی مجزی شـده 
از 1 فرعـی از 1910 اصلـی واقع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان 
خیابـان مطهـری نبـش کوچـه 51 از بخـش 9 کرمـان و 
خریـداری شـده باواسـطه از مالـک رسـمی اکبـر صرافـی زاده.

12-حسـین ابوالحسـن زاده پاریـزی شـماره شناسـنامه 1 
صـادره جیرفت فرزند غالمحسـین در ششـدانگ یکبابخانه 
مسـاحت 263 متر مربع پالک 2317 فرعی مجزی شـده از 
73فرعـی از 1913 اصلی واقع در اراضی اسـد اباد رفسـنجان 
بلـوار خلیـج فارس نرسـیده به پمپ گاز از بخـش 9 کرمان و 

فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
13-زهـرا پورحجتـی رفسـنجانی شـماره شناسـنامه 11314 
صـادره رفسـنجان فرزنـد عبـاس در ششـدانگ یکبابخانـه 
مسـاحت 947 متـر مربع پـالک 1536 فرعی مجزی شـده 
از 52 فرعی مجزی شده از 43 فرعی از 1919 اصلی واقع در 
اراضی سـعادت اباد رفسـنجان بلـوارآزادی ابتدای بلـوار امام 
سـجاد)ع( از بخش 9 کرمان و خریداری شـده از واسـطه از 

مالـک رسـمی علی اصغـر گرامی.
14-محمدرضـا فتحـی راویـز بـه شـماره شناسـنامه 955 
صادره شـهربابک فرزند حسـن در ششدانگ مغازه مشتمل 
بـر اپارتمـان مسـاحت 243 متـر مربـع پـالک 4970 فرعی 
مجـزی شـده از 63 فرعـی از 1883 اصلـی واقـع در اراضـی 
خیابـان  مطهـری  خیابـان  رفسـنجان  خـان  ابـاد  عبـاس 
سـتارخان نبـش کوچـه 49 از بخش 9 کرمـان و فاقد بنچاق 

از مالـک رسـمی.
15-امین آخوندی وکیل اباد شـماره شناسـنامه 161 صادره از 

رفسـنجان فرزند محمود در ششدانگ یکبابخانهبه مساحت 
212.4 متـر مربـع پـالک 4969 فرعـی مجـزی شـده از 79 
فرعـی از 1883 اصلی واقع در اراضی عباس خان رفسـنجان 
بلـوار امـام حسـن )ع( از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچاق از 

رسمی. مالک 
16-علـی عابلـی شـماره شناسـنامه 604 صـادره رفسـنجان 
فرزنـد حسـین در ششـدانگ یکبابخانـه مسـاحت 215.30 
متـر مربـع پـالک 1765 فرعـی مجـزی شـده از 16 فرعی از 
1915 اصلی واقع در اراضی حسـین اباد رفسـنجان بلوار کوثر 

از بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی .
پاریـزی شـماره شناسـنامه 774  17-حمیـده کاردوسـت 
صـادره از رفسـنجان فرزنـد مصیب در ششـدانگ یکبابخانه 
مسـاحت 309.1 متر مربع پالک 1643 فرعی مجزی شـده 
از 156 فرعـی از 1917 اصلـی واقـع در اراضـی علـی ابـاد خان 
رفسـنجان خیابـان مقیمـی خیابان بهشـت داخـل کوچه از 

بخـش 9 کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.
18-مهدیـه حیـدری فـرد شـماره شناسـنامه 44 صـادره 
رفسـنجان فرزند حسـین در ششـدانگ یکباخانه مسـاحت 
فرعـی مجـزی شـده  پـالک 4973  مربـع  متـر   275.3
از 79 فرعـی از 1883 اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس ابـاد 
خـان رفسـنجان خیابـان امـام حسـن مجتبـی )ع(خیابان 
36 متـری جنـب باسـکول از بخـش 9 کرمـان فاقـد بنچاق 

از مالـک رسـمی.
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آگهی فقدان سند مالکیت)موضوع ماده 120(
آقــای فــرض هللا مدیــری فرزنــد خیــرهللا بــه شناســنامه شــماره 
ــماره  ــه ش ــتناد وکالتنام ــه اس ــک ب ــل مال ــران وکی ــادره از ته 1243 ص
ــر 3  ــورخ 95/10/15 دفت ــماره 128222 م ــورخ 96/7/2 و ش 131471 م
ــه شــماره وارده 14746  ــا تســلیم یــک بــرگ استشــهادیه و درخواســتی ب شــهریار ب
مــورخ 96/7/18 اعــام داشــته کــه ســند مالکیــت مســاحت 2 ســهم از 4 ســهم از 
8663 مترمربــع مشــاع باســتثنای ثمنیــه اعیانــی از مســاحت 22316 مترمربــع از 
ــاک 689  ــع پ ــاحت 138226 مترمرب ــه مس ــی ب ــن اول ــه زمی ــدانگ دو قطع شش
فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 478 فرعــی از اصلــی دوم بمســاحت 64090 
مترمربــع پــاک 690 فرعــی از 42 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 477 فرعی 
ــت 220955  ــل ثب ــران ذی ــع در شهرســتان اســام شــهر بخــش 12 ته ــی واق از اصل
ــی 639218  ــند چاپ ــت و س ــعبانی ثب ــی ش ــام رجبعل ــر 969 بن ــه 456 دفت صفح
ــی انحصــار  ــق گواه ــک طب ــه مال ــل ورث ــادر و تســلیم شــده اســت ســپس وکی ص
ــورای  ــعبه 3 ش ــادره از ش ــورخ 96/10/15 ص ــماره 9609973037301144 م ــه ش ورث
ــورخ  ــماره 45040  م ــه ش ــق وکالتنام ــی وراث طب ــه همگ ــس ک ــاف فردی ــل اخت ح
85/12/12 دفتــر 3 شــهریار و وکالتنامــه شــماره 128222 مــورخ 95/10/15 دفتــر 3 
ــا ارایــه تقاضــای شــماره 14746 مــورخ 96/7/18 بعلــت مفقــود شــدن  شــهریار و ب
ــوده اســت در  ــور را نم ــاک مذک ــه پ ــی ب ــه تقاضــای صــدور ســند المثن ســند اولی
همیــن راســتا وفــق مــاده 120 ائیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت مصــوب 1380/11/8 
ــرای  ــی ب ــی حق ــا چنانچــه کســی مدع ــردد ت ــی گ ــی م ــت آگه ــک نوب ــب در ی مرات
خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 
ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــراض  ــدم وصــول اعت ــی اســت در صــورت ع ــد بدیه ــراض خــود را تســلیم نمای اعت
ــه  ــا ســند معامل ــت ی ــه اصــل ســند مالکی ــدم ارائ ــا ع ــی و ی ــرر قانون ــت مق در مهل
المثنــی ســند مالکیــت پــاک مذکــور طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 
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        آگهی مزایده
ــوری  ــی صمــد غف ــده 970166 اجرای درپرون
ابــر محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
بــزاز  امیــن  حــق  در  ریــال   570/000/000
ــی  ــر دولت ــم عش ــال نی ــغ 28/500/000 ری ــم و مبل قدی
ــه  ــوم ل ــت حســب تقاضــای محک ــدوق دول در حــق صن
ــل اســت: 1- ششــدانگ عرصــه و  ــه شــرح ذی ــوال ب ام
ــع  ــاحت 95 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــان ی اعی
قطعــه 478 تفکیکــی بشــماره ملــک 52/14567 مفــروز 
و مجــزی شــده از 24 فرعــی از اصلــی مذکــور ذیــل ثبــت 
ــام  ــه ن ــد 943 ب ــاک جل ــر ام ــه 17 دفت 131581 صفح
ــادر و  ــت و ص ــاص ثب ــهامی خ ــفید س ــر س ــرکت آج ش
تســلیم گردیــده و پــس از آن بــه موجــب ســند شــماره 
شهرســتان   8 دفترخانــه   93/7/6 مــورخ   14198 ای 
اسامشــهر بــه صمــد غفــوری ابــر انتقــال قطعــی یافتــه 
ــر  ــس تغیی ــق صورتمجل ــری آن طب ــا کارب ــت. ضمن اس
ــماره  ــه ش ــی ب ــس تفکیک ــت و اصــاح صورتمجل وضعی
23659 مــورخ 89/7/13 دارای کاربــری مســکونی مــی 
باشــد. حــدود ملک:شــماال محــدود اســت بــه ســاختمان 
ــا محــدود  ــذر جنوب ــه گ مجــاور. شــرقا محــدود اســت ب
ــا همیــن قطعــه )  ــه قطعــه 477 و تجمیعــی ب اســت ب
قطعــه 478( غربــا محــدود اســت بــه زمیــن مســکونی 
واقــع در اسامشــهر – انتهــای شــهرک قائمیــه – زمیــن 
ــان – زاگــرس  ــاز 2 – خ نظری ــی-  ف ــوس ران هــای اتوب
8 – قطعــه 478 تفکیکــی در تصــرف محکــوم علیــه مــی 
ــاور  ــن مج ــا زمی ــه 478 ب ــر قطع ــال حاض ــد. در ح باش
ــاختمانی  ــازنده س ــده وس ــع گردی ــه 477( تجمی ) قطع

ــاختمان  ــن س ــت. ای ــوده اس ــا در آن نم ــه بن ــه طبق س
ــه صــورت  ــا پیشــرفت فیزیکــی در حــدود 80 درصــد ب ب
ــری  ــه 95 مت ــت ارزش عرص ــده اس ــا گردی ــه ره متروک
بــه مبلــغ 1/235/000/000 ریــال معــادل یکصــد و بیســت 
و ســه و پانصــد هــزار تومــان ارزش ســه دانــگ از 
ســاختمان موجــود در دو قطعــه ) 477 و 478( بــه 
ــان  ــون توم ــود میلی ــادل ن ــال مع ــزان 900/000/000 ری می
ارزیابــی و مبلــغ پایــه مزایــده اعــام مــی گــردد. جمــع 
ــد.  ــی باش ــال م ــان 2/135/000/000 ری ــه و اعی کل عرص
ــه وســیله کارشــناس انجــام  1- توقیــف و ارزیابــی آن ب
ــق  ــتیفای ح ــور اس ــه منظ ــور ب ــوال مزب ــه ام ــده ک گردی
ــده  ــی ش ــغ ارزیاب ــده از مبل ــق مزای ــه از طری ــوم ل محک
ــرای  ــوال اج ــروش ام ــل ف ــردد 2- مح ــی گ ــروع م ش
ــی دادســتری شهرســتان اسامشــهر اســت  احــکام مدن
3- هــر کــس مــی توانــد 5 روز قبــل ازمزایــده بــا 
ــده شــرکت  ــد و در مزای ــوال بازدی هماهمگــی اجــرا از ام
ــی 10  ــده 97/7/9 از ســاعت 9 ال ــد روز انجــام مزای نمای
مــی باشــد. برنــده مزایــده ده درصــد قیمــت پیشــنهادی 
را فــی المجلــس بــه عنــوان ســپرده نقــدا مــی بایســت 
ــه  ــت ک ــی اس ــه کس ــق ب ــال متعل ــد م ــت نمای پرداخ
ــا  ــه به ــت و بقی ــرده اس ــنهاد ک ــت را پیش ــن قیم باالتری
در فرجــه قانونــی کــه از یــک مــاه تجــاوز نخواهــد کــرد 
ــه  ــده ب ــه روز مزای ــا چنانچ ــد ضمن ــد ش ــت خواه پرداخ
عللــی مصــادف بــا تعطیلــی باشــد فــردای همــان روز در 
ــد  ــده انجــام خواه ــان ســاعت مزای ــکان و هم ــان م هم
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آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم 
زهــرا چیرانــی 

ــی  ــرا چیران ــت زه ــه طرفی ــتی ب ــتقیم دادخواس ــی مس ــد هاتف ــان احم خواه
ــده کاســه  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع و ب ــه ای ــه ب ــث مطــرح ک ــب ثال ــه خواســته جل ب
9709981310300123 شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت ثبــت و وقــت 
رســیدگی مــورخ 97/7/25 ســاعت 10 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــود خوانــده زهــرا چیرانی و درخواســت 
خواهــان احمــد هاتفــی مســتقیم مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی می 
گــردد تــا خوانــده مجهــول المــکان زهــرا چیرانــی ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 

را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.
6974 منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رشت  

            رونوشت آگهی حصروراثت
ــای  ــش آق ــاف تال ــده 970332 حــوزه 7 شــورای حــل اخت در کاســه پرون
ســاعد ذبیحــی فرزنــد ابراهیــم دارای شــماره شناســنامه 2620111439 از ایــن 
شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم 
ابراهیــم ذبیحــی در تاریــخ 97/3/24 در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــه: 1- مصطفــی ذبیحــی دارای ســند  ــه آن مرحــوم منحصــر اســت ب زندگــی گفتــه و ورث
ســجلی شــماره 350 صــادره از حــوزه 1 تالــش پســر متوفــی 2-ســاعد ذبیحــی دارای ســند 
ــا انجــام  ســجلی شــماره 2620111439 صــادره از حــوزه 1 تالــش پســر متوفــی  اینــک ب
ــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی  ــور را در یــک نوبــت ب تشــریفات قانونــی درخواســت مزب
نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان 
طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری 
و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش            6962

آگهــی ابالغ وقــت دادرســی و دادخواســت 
ضمائم و 

بــر  مبنــی  دادخواســتی  تعــارف جعفریــان  خواهــان: 

ــور و تحــت کاســه  ــده گــرام ســلیم پ ــه طرفیــت خوان ــه وجــه ب مطالب

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه دوم حقوق ــم ش 97/ح3272/2 تقدی

ــودرو  ــران خ ــروی ای ــعیدی، روب ــه س ــت ال ــانی آی ــه نش ــه ب چهاردانگ

ــه  ــوده اســت ک ــان نم ــان صاحــب الزم ــان ســدید ، خیاب ــزل، خیاب دی

وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 97/7/30 ســاعت 16 تعییــن گردیــده 

اســت لــذا بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 

ــا  ــده ب ــا خوان ــردد ت ــی گ ــاغ م ــده اب ــه خوان ــی ب ــر آگه ــق نش از طری

ــه  ــاف چهاردانگ ــل اخت ــورای ح ــی ش ــم حقوق ــر یک ــه دفت ــه ب مراجع

ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 

ــه حضــور در جلســه رســیدگی و دفــاع از خــود  را دریافــت و نســبت ب

اقــدام نمایند.م/الــف: 1343
مدیردفتر شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه    6969

           اخطاریه دفترخانه
حضــور زوج در دفتــر خانــه طــاق 40 تالــش – برابــر دادنامه 
شــماره 1397034000653161 و بــه تاریــخ 97/3/23 و 
ــه  ــماره 1397034000653161 و ب ــه ش ــت ب ــی قطعی گواه
تاریــخ 97/6/20 زوجــه بــه نــام راضیــه فرجامــی بــا در دســت داشــتن 
ــان  ــتان گی ــش اس ــماره 40 تال ــه ش ــه دفترخان ــر ب ــوق الذک ــدارک ف م
مراجعــه و خواهــان اجــرای طــاق مــی باشــد لــذا از علــی رضــا پاکپــور 
ســار دعــوت مــی شــود تــا در مهلــت قانونــی در ایــن دفترخانــه حاضــر 

و حکــم مذکــور اجــرا شــود.
سردفتر طالق 40 تالش     6961

رییس سازمان فضایی ایران گفت: بر اساس یافته های ما از 31 استان 26 استان 
کشور حداقل یک بار وقوع گرد و غبار را تجربه کرده اند.

خبر

پیام زیست

اما و اگرهای انتقال آب از خلیج فارس
با وجود مخالفت فعاالن محیط زیست، پروژه انتقال آب از خلیج فارس 

همچنان ادامه دارد

فعاالن محیط زیست نسبت به اجرای طرح های بین حوضه ای هشدار می دهند

خلیــج  از  آب  انتقــال  دوم  خــط 
فــارس بــه اســتان های مرکــزی 
کلیــد خــورده اســت. ایــن ابــر 
ــا  ــت ب ــرار اس ــی ق ــروژه در حال پ
ــارد  ــزار میلی ــدود 2 ه ــاری ح اعتب
رســد  بهره بــرداری  بــه  تومــان 
کــه بســیاری از فعــاالن محیــط 
دلیــل  بــه  معتقدنــد  زیســت 
طــرح  ایــن  زیســتی  مشــکالت 

اجرایــی شــود. نبایــد 
بیــن  آب  انتقــال  طرح هــای 
پروژه هایــی  جملــه  از  حوضــه ای 
در طبیعــت  هســتند کــه دســت 
بــرده و نظــام معمولــی طبیعــت 
فعــاالن  می ریزنــد.  هــم  بــه  را 
ــه  ــت ک ــت مدت هاس ــط زیس محی
ایــن  محیطــی  زیســت  تبعــات 
طرح هــا را بیــان کــرده و معتقدنــد 
اجــرای  کنــار  از  ضررهایــی کــه 
ــه طبیعــت خواهــد  ایــن طرح هــا ب
رســید بــه مراتــب بیشــتر از منافــع 
اجــرای آنهاســت. امــا بــاز هــم 
دیــده می شــود نظــرات یکســان 
مســوولین  بیــن  در  جامعــی  و 
ــن  ــت در ای ــط زیس ــازمان محی س
همیــن  و  نــدارد  وجــود  زمینــه 

ــود  ــبب می ش ــض س ــرات متناق نظ
ــوب  ــه مغل ــت همیش ــط زیس محی
ــد. ــف باش ــع ضع ــده و در موض ش
طــرح  انتقــال آب از خلیــج فــارس 
باهــدف تامیــن آب موردنیــاز بــرای 
صنایــع آب بــر و آب شــرب از ســال 
ــش  ــد دروی ــورد. محم ــد خ 92 کلی
فعــال محیــط زیســت بــا مخالفــت 
خلیــج  آب  انتقــال  از  شــدید 
فــارس بــه پیــام مــا می گویــد: 
بــرای  دیگــری  راه  هیــچ  اگــر 
ــد،  ــور نباش ــرب کش ــن آب ش تامی
ــان  ــای عم ــردن آب دری شــیرین ک
ــه وســیله انــرژی خورشــیدی بــه  ب
مراتــب شــرف دارد بــه انتقــال آب 
ــزر. ــای خ ــارس و دری ــج ف از خلی

ــل مخالفــت خــود را   درویــش دالی
ــد: آب خلیــج  ــه بیــان می کن اینگون
آب  جریــان  و  محــدود  فــارس 
ــل  ــه دالی ــن ب ــت. همچنی ــم اس ک
آب  نصــب  جملــه  از  مختلــف 
ــورهای  ــوی کش ــن از س ــیرین ک ش
ــن آب  ــی ای ــن آلودگ ــر و بحری قط
ــا  ــول اســت. ام ــر حــد معم 40 براب
هنــد  اقیانــوس  بــه  عمــان  آب 
متصــل و تمــام نشــدنی اســت. 
آن  آلودگــی  ضریــب  همچنیــن 
آســیب  و  بــوده  پاییــن  بســیار 

می زنــد.  کمتــری 
ــازمان  ــین س ــس پیش ــکار ریی ابت

ســال  دو  هــم  زیســت  محیــط 
خلیــج  از  آب  انتقــال  گذشــته 
مطلــوب  چنــدان  را  فــارس 
ندانســته و گفتــه بــود: پیشــنهاد 
مــا انتقــال از عمــان بــه جــای 

بــود. فــارس  خلیــج 

متناقض سخنان 
محیــط  غالــب  نظــر  حالــی  در 
طرح هــای  خصــوص  در  زیســت 
ــاز  ــا ب ــی اســت ام ــال آب منف انتق
هــم بعضــی مســوولین ســازمان 
ــد. ــان می کنن ــی را بی ــر متفاوت نظ

می نویســد  ایلنــا  کــه  آنطــور 
گذشــته،  ســال  اســفندماه 
ــط زیســت  ــاون محی تجریشــی مع
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــانی س انس
ایــن ســوال کــه  بــه  پاســخ  در 
آیــا طرح هــای انتقــال آب دارای 
مشــکالت زیســت محیطی اســت، 
ــال آب  ــرح انتق ــا ط ــود: م ــه ب گفت
از خلیــج فــارس را یــک پــروژه 
ــروژه ای  ــم پ ــوب می دانی ــیار خ بس
را  محیط زیســت  وضعیــت  کــه 

می دهــد. بهبــود 
بــود:  کــرده  تاکیــد  تجریشــی 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــا 
آب شــیرین کن های  از  اســتفاده 
متعــدد از ایــن نعمــت اســتفاده 
ــت  ــک نعم ــا ی ــن دری ــد. ای می کنن
خــدادادی اســت، چــرا نبایــد از آن 

اســتفاده کنیــم و از ایــن آب بــرای 
ــم. ــره نبری ــه به ــعه منطق توس

در  بــود:  گفتــه  همچنیــن  او 
ایــن طــرح آب در مبــدا توســط 
و  نمک زدایــی  آب شــیرین کن ها 
می شــود.  منتقــل  مقصــد  بــه 

ــی از  ــی یک ــه نجف ــن رابط در همی
بــا  زیســت  محیــط  کارشناســان 
برخوردهــای  اینگونــه  از  انتقــاد 
راحــت ســازمان محیــط زیســت 
ــام  ــه پی ــی، ب ــن پروژه های ــا چنی ب
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــد: ب ــا می گوی م
ســازمان مطالعــات کافــی بــرای 
طــرح انتقــال آب از خلیج فــارس 

انجــام داده باشــد.
مســایلی  بایــد  می گویــد:  او 
آب  زدایــی  نمــک  جملــه  از 
ــکار  ــا این ــود. آی ــی ش ــا بررس دری
صــورت  منشــا  در  اســت  قــرار 
در  اگــر  مبــدا؟.  یــا  می گیــرد 
ــود  ــام ش ــی انج ــاحل نمک زدای س
ــد  ــام می توان ــه روش انج ــته ب بس
بــرای ساحل نشــینان  مخاطراتــی 
ایــن  باشــد.  داشــته  آن منطقــه 
ــم  ــرا کردی ــی را اج ــر طرح ــار اگ ب
کــه  باشــد  به گونــه ای  نبایــد 
شــبیه بــه ســد گتونــد اولیــا شــود. 
زیــر  نمــک  تــن  )میلیون هــا 
ــود داشــته  ــن ســد وج ــه ای دریاچ
ــد آب  ــن س ــاخت ای ــس از س و پ
ــور  ــدازه ای ش ــه ان ــد ب ــت س پش
از  نمی تــوان  نتیجــه  در  و  شــد 
ــاورزی و  ــرای کش ــد ب ــن س آب ای
اســتفاده کــرد.( دیگــر  مصــارف 

موضــوع  می کنــد:  اضافــه  او 
دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه 
بــا  آبــی  اســت کــه  ایــن  کــرد 
بــه  نســبت  جدیــد  ترکیبــات 

شــده  صنعــت  وارد  مقصــد  آب 
صنعتــی  پســاب  بــه  تبدیــل  و 
آب  ایــن  بــا  نهایتــا  و  می شــود 
چــه می خواهنــد بکننــد؟ دوبــاره 
موضــوع  برگرداننــد؟  دریــا  بــه 
کانال هــای  اســت،  ایــن  دیگــر 
انتقــال آب آیــا در ایــن صدهــا 
بســتر  بــه  آب  تزریــق  کیلومتــر 
ــی هــم  ــر آب ــر؟ تاثی ــا خی ــد ی دارن
ــود را  ــد آورده می ش ــه مقص ــه ب ک
ــای  ــا و آب ه ــر قنات ه ــوان ب نمی ت
ــت. ــده گرف ــم نادی ــی را ه زیرزمین

آیا طرح مجوز 
دارد؟ زیستی 

ــا وجــود تبعــات محیــط زیســتی  ب
بیــان  طــرح  ایــن  بــرای  کــه 
می شــود و بــا توجــه بــه طــرح 
ســال  در  مجلــس  فوریتــی  دو 
ــای  ــف طرح ه ــرای توق ــته ب گذش
ــال آب، ســوال اینجاســت کــه  انتق
ــا مجــوز  ــن طــرح ب ــون ای ــا اکن آی
محیــط زیســت در حــال اجراســت 
از  را  موضــوع  ایــن  خیــر.  یــا 
ســوی ســازمان محیــط زیســت 
بــه  موفــق  امــا  دنبــال کردیــم 
امــا  نشــدیم.  پاســخ  دریافــت 
ــازمان  ــین س ــس پیش ــکار ریی ابت
ــاز  ــان آغ ــش و در زم ــال پی دو س
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــرح در پاس ط
کــه چــرا ســازمان محیــط زیســت 
بــرای ایــن طــرح مجــوز صــادر 
ــود: » حتمــا  کــرده اســت، گفتــه ب
محیطــی  زیســت  ارزیابی هــای 
توســط  مســیر  ایــن  در  الزم 
ــط زیســت  ســازمان حفاظــت محی

بــه تاییــد رســیده اســت.«

ــه  ــه ای از جمل ــن حوض ــال آب بی ــای انتق طرح ه
ــرده  ــه دســت در طبیعــت ب ــی هســتند ک پروژه های
ــد.  ــم می ریزن ــه ه ــت را ب ــی طبیع ــام معمول و نظ
ــات  ــه تبع ــط زیســت مدت هاســت ک ــاالن محی فع
زیســت محیطــی ایــن طرح هــا را بیــان کــرده 
ــن  ــرای ای ــار اج ــه از کن ــی ک ــد ضررهای و معتقدن
ــب  ــه مرات ــید ب ــد رس ــت خواه ــه طبیع ــا ب طرح ه
ــم  ــاز ه ــا ب ــت. ام ــرای آنهاس ــع اج ــتر از مناف بیش
دیــده می شــود نظــرات یکســان و جامعــی در 
ــن  ــط زیســت در ای بیــن مســوولین ســازمان محی
ــض  ــرات متناق ــن نظ ــدارد و همی ــود ن ــه وج زمین
ــوب  ــط زیســت همیشــه مغل ســبب می شــود محی

ــد. ــف باش ــع ضع ــده و در موض ش
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انقراض هشت گونه
 پرنده طی دهه اخیر

ــت  ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس ــناس تن کارش
ــا اشــاره بــه آخریــن گــزارش  محیــط زیســت ب
موسســه بین المللــی حیــات پرنــدگان از تاییــد 
انقــراض هشــت گونــه پرنــده خبــر داد و گفــت: 
گرفتــه،  صــورت  ارزیابی هــای  اســاس  بــر 
مهمتریــن دالیــل انقــراض ایــن پرنــدگان، 
ــارت  ــتگاه ها و تج ــب زیس ــی، تخری جنگل زدای

ــت. ــوده اس ــش ب ــات وح حی
ــی   ــر مبارک ــد اصغ ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
بــا بیــان اینکــه اخیــرا گزارشــی از موسســه 
 Birds life( پرنــدگان  حیــات  بین المللــی 
internatinal( مبنــی بــر انقــراض کامل هشــت 
گونــه پرنــده منتشــر شــده اســت،اظهارکرد: 
ــرل  ــش و کنت ــدگان، پای ــات پرن ــه حی موسس
جمعیــت پرنــدگان و زیســتگاه های آن هــا را 
ــای  ــد؛ در روزه ــام می ده ــا انج ــر دنی در سراس
ــج  ــورد نتای ــژه ای در م ــزارش وی ــز گ گذشــته نی
ــه  ــت ک ــرده اس ــر ک ــدگان منتش ــراض پرن انق
زنــگ خطــر جــدی بــرای همــه دنیــا به حســاب 

می آیــد.
ــدگان  ــش پرن ــات پای ــه جزیی ــاره ب ــا اش وی ب
اظهــار کــرد: بــر اســاس ارزیابی هایــی موسســه 
بین المللــی حیــات پرنــدگان - کــه روی 51 
گونــه پرنــده در سراســر دنیــا انجــام شــده 
اســت- انقــراض هشــت گونــه پرنــده طــی 
دهــه اخیربــه تاییــد رســید. ایــن ارزیابــی 
ــدات،  ــدت تهدی ــل ش ــی مث ــاس عوامل ــر اس ب
ــا،  ــودن آن ه ــکا ب ــل ات ــاهدات و قاب ــان مش زم
ــای  ــت برنامه ه ــان و کیفی ــا و زم ــطح داده ه س
ــن  ــج ای ــت و نتای ــده اس ــام ش ــی انج مطالعات
ــه پرنــده  مطالعــات انقــراض کامــل هشــت گون
ــوع  ــد. ایــن کارشــناس دفتــر تن را تاییــد می کن
زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــده  ــه پرن ــت گون ــن هش ــان ای ــه داد: از می ادام
منقــرض شــده، پنــج گونــه بــرای قــاره آمریــکای 
جنوبــی اســت کــه چهــار گونــه تنهــا بــه کشــور 
برزیــل تعلــق دارد. ایــن هشــت گونــه ارزشــمند 
شــامل ماکائــوی کوچــک آبــی، عســل خوار گونــه 
ســیاه، ماکائــوی آبــی کــدر رنــگ، جغــدر کوچک 
نامبوکــو، لپوینــگ جــاوا، لوریکیتکارولینــای 
جدیــد، شــکارچی درختــی مخفــی و گلینــر 

ــت. ــوس اس آالگ
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس مبارک
ــی   ــده بررس ــه پرن ــت گون ــراض هش ــل انق دالی
اســاس گــزارش  بــر  اســت، گفــت:  شــده 
منتشــره، انقــراض هشــت گونــه ارزشــمند پرنده، 
ناشــی از عوامــل انســانی از جملــه جنگل زدایــی  
سدســازی ها،  چــوب،  بی رویــه  برداشــت  و 
تخریــب زیســتگاه ها بــر اثــر کشــاورزی ناپایــدار 

ــت. ــش اس ــات وح ــارت حی و تج
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شــاهکارهای قاجــاری کــه 190 هــزار 
ســه  طــول  در  و گردشــگر  پاریســی 
مــاه دیــده بودنــد بــرای یــک هفتــه در 
ــه نمایــش درآمد.مــوزه  کاخ گلســتان ب
مردم شناســی کاخ گلســتان از امــروز 
ــر  ــهریور 19 اث ــا 27 ش ــنبه 21 ت چهارش

ــتر  ــه بیش ــار را ک ــی از دوره قاج انتخاب
ــاری  ــای قاج ــناد و آلبوم ه ــا را اس آن ه
شــامل می شــوند، میزبانــی می کنــد.
ــس  ــار از جن ــان قاج ــاج آقامحمدخ »ت
مینــاکاری«،  تزئینــات  بــا  مــس 
منتخبــی  ادعیــه   - ناخنــی  »مرقــع 

خــط  بــه   - ســجادیه  صحیفــه  از 
جعفرخــان از 1232 قمــری«، »آبرنــگ 
شــامل  ناصــری  شــکارگاه  مرقــع 
تصاویــر شــکارهای ناصرالدیــن شــاه 
اثــر صنیع الملــک و بهــرام اصفهانــی 
از 1277 قمــری«، »مرقــع اشــعار خــط 
ناصرالدیــن شــاه قاجــار«، »مرقــع خــط 
اســدهللا شــیرازی بــه خــط نســتعلیق از 
ــه  ــلمه« ب ــران »ام س 1254 قمری«،»ق
ــر فتحعلیشــاه  ــم، دخت خــط گلیــن خان
ــخ از  ــط نس ــه خ ــلمه( ب ــار )ام س قاج
عکاســی  »دوربیــن  قمــری«،   1302

ناصرالدیــن  کلکســیون  بــه  متعلــق 
مــدل  پایــه  بــدون  قاجــار  شــاه 
قاجــار«  دوره  بــه  متعلــق  فانوســی 
ــوی صــف ســالم  ــه همــراه »ســه تابل ب
بــه  آثــار  جملــه  از  فتحعلی شــاهی« 
و  مجموعــه  آن  در  درآمــده  نمایــش 
ــه ای  ــک هفت ــرانجام در نمایشــگاه ی س
نمایشــگاه  اســت.  گلســتان  کاخ 
از  ســرخ«  گل هــای  »امپراطــوری 
ــه مــدت ســه مــاه  ــن ب هشــتم فروردی
ــان  ــوور النــس فرانســه میزب در مــوزه ل

عالقه منــدان بــه هنــر ایرانــی بــود

مشـترک  پـروژه  باستان شناسـی  هیـات  عضـو 
بـا  دانمـارک  و کپنهـاگ  رازی کرمانشـاه  دانشـگاه های 
اعـالم خبـر تغییـر تاریـخ باستان شناسـی تپه آسـیاب و 
گنـج دره، می گویـد: یکـی از رویه هـای اشـتباهی کـه در 
حـوزه باستان شناسـی از زمـان ریاسـت حمیدرضا بقایی 
در پیـش گرفتـه شـد، ایـن بـود که بـه باستان شناسـان 
اجـازه مصاحبـه داده نمی شـد چـون اطالعـات محرمانـه 

می شـوند. تلقـی 
حجـت دارابـی گفـت کـه پـروژه بین المللـی بـا همکاری 
دانشـگاه کپنهـاگ دانمارک در زاگرس مرکزی آغاز شـد. 
ایـن پـروژه پنـج سـاله اسـت و تاکنون سـه سـال از آن 
سـپری شـده اسـت. در این میان برخـی از محوطه های 
باسـتانی کـه قبـل از انقـالب طـی سـال های 1950 تـا 
1960 مـورد کاوش قـرار گرفتـه بود؛ براسـاس روش های 
اسـتفاده  مـورد  دنیـا  باستان شناسـی  در  کـه  جدیـد 
قـرار می گیـرد، مـورد بازنگـری قـرار گرفـت تـا بتوانیـم 

اطالعاتـی کـه بـا ابهـام روبرو بـود را با روش هـای جدید 
مـورد بازنگـری قـرار دهیم.

او معتقد اسـت در کشـور ترکیه با وجود سدسـازی های 
متعـدد، شـواهد باستان شناسـی بـه دلیـل کاوش هـای 
نجات بخشـی حفـظ شـده اند. ایـن در حالـی اسـت کـه 
در ایـران بـه دلیل عدم انجـام کاوش های نجات بخشـی 

بسـیاری از شـواهد باستانشناسـی از بیـن رفته اسـت.
دارابـی معتقـد اسـت سـد سـیمره ازجملـه مظلوم ترین 
بـه  باستان شناسـی  تاریخچـه  در  بـود کـه  مکان هایـی 
یـادگار مانـد. به دلیـل عـدم برنامه ریزی و تغییـر پیاپی 
سـد  در  بودیـم کـه کاوش هـا  آن  شـاهد  مدیریت هـا 
سـیمره ناقـص باقـی مانـد. معلـوم نیسـت چـه کسـی 

بایـد پاسـخگوی ایـن مهـم باشـد.
به روش 150 سال پیش کاوش انجام می دهیم

او بـا اشـاره بـه وضعیـت باسـتان شناسـی در ایـران می 
خیلـی  کاوش  در  ایرانـی  باستان شناسـان  کـه  گویـد 
خوب هسـتند اما پاشـنه آشـیل باستان شناسـان کشـور 
مـا، روش هـا و مطالعـات میـان رشته ای سـت. بیـش از 
150 سـال از آغـاز کاوش هـای باستان شناسـی در ایـران 

می گـذرد امـا تقریبا همان روش های گذشـته را در حوزه 
کاوش انجـام می دهیـم. مـا نتوانسـته ایم خودمان را در 

طـول ایـن سـال ها روزآمـد کنیم.
اگـر ایـن روزها در گوشـه و کنـار  ایران ما شـاهد کاوش 
هـای باسـتان شناسـی هسـتیم امـا آن طورکـه  عضـو 
هیات علمی دانشـگاه  رازی کرمانشـاه می گوید بخشـی 
از عـدم بـه روزرسـانی شـیوه هـای باسـتان  شناسـی 
مـی گویـد ایـن امـر بـه تحریم هـا بازمی گـردد چنانکـه 
مـا هنـوز نمی توانیـم آزمایش هـای الزم برای اسـتخراج 
رادیـو کربـن از مـواد اورگانیـک جهـت تاریخ گـذاری را 

دهیم. انجـام 

»امپراطوری گل های سرخ« 

به کاخ گلستان رسید

اجرای۱۹۰۰پروژهدرحوزه

زیرساختهایگردشگری

ــروژه  ــرای 1900 پ ــگری از اج ــی، گردش ــازمان میراث فرهنگ ــس س ریی
در حــوزه گردشــگری کشــور خبــر داد و گفــت: »بســته های پیشــنهادی 
گردشــگری  در  ســرمایه گذاری  بــرای  خصوصــی  بخــش  مشــوق 

اســت.«
زیرســاخت های  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  مونســان  اصغــر  علــی 
ــروژه در حــوزه گردشــگری کشــور  ــت: »1900 پ گردشــگری کشــور، گف
ــارد تومــان ســرمایه گــذاری  ــه 43هــزار میلی در حــال اجراســت کــه ب
ــا بهــره وری از ایــن پروژه هــا بــه تدریــج وضعیــت  نیــاز دارد مســلما ب

زیرســاخت ها در کشــور بهبــود پیــدا می کنــد.« 
ــا پایــان دولــت دوازدهــم ، 1200  ــا بیــان اینکــه تصمیــم داریــم ت او ب
ــانیم،  ــام رس ــه اتم ــگری را ب ــاخت های گردش ــوزه زیرس ــروژه در ح پ
ادامــه داد: »بخــش خصوصــی ســرمایه گذاری تمامــی ایــن پروژه هــا 
ــی  ــدارد ول ــارات ن ــن اعتب ــت نقشــی در تامی ــد و دول را انجــام می ده
ــای  ــت، معافیت ه ــای ارزان قیم ــت وام ه ــا پرداخ ــا ب ــده ت ــعی ش س
مالیاتــی و ارائــه بســته های حمایتــی بخــش خصوصــی را بــرای 

ــم.« ــویق کنی ــه تش ــن زمین ــرمایه گذاری در ای س
رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
بــرای  رایزنی هایــی  فعلــی  اقتصــادی  اوضــاع  »در  تاکیــد کــرد: 
ــا کمــک  ــن عرصــه انجــام شــده ت ــاالن ای اســتمهال پرداخــت وام فع
مضاعفــی بــرای آنهــا رقــم زده شــود مســلما در نظــر گرفتــن بســته های 
پیشــنهادی بــرای حمایــت از فعــاالن گردشــگری می توانــد گام بزرگــی 

ــد.« ــوزه باش ــن ح ــاخت های ای ــا زیرس در ارتق

عضو هیات باستان شناسی تپه آسیاب : 

همکاری با دانمارک برای کاوش 
باستان شناسی

کشفیات شاخص باستان شناسی 
به صورت اتفاقی رخ داده

رازی  دانشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو 
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــاه در پاس کرمانش
بــا  ایــران  در  باستان شناســی  کشــفیات 
هــدف  گــذاری بــوده یــا اتفاقــی اســت،  
ــاخص  ــفیات ش ــیاری از کش ــه بس ــت ک گف
رخ  اتفاقــی  صــورت  بــه  باستان شناســی 
داده. بــه طــور مثــال حیــن جاده ســازی 
بولدوزرهــا  یــا ســاخت ســدها و حضــور 
در منطقــه بــا کنــدن زمیــن بــه منطقــه 
ــم.  ــا اشــیای تاریخــی برمی خوری باســتانی ی

مرمت 3 خانه تاریخی گذر سنگ سیاه شیراز
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از پیشرفت مرمتی سه 

خانه تاریخی در گذر سنگ سیاه  واقع در بافت تاریخی فرهنگی شیراز خبر داد.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

مفقـودی
خودروپژو405مدل1396خاکســتری  مالکیــت  ســند 
متــال رنــگ بــه شــماره  موتــورK 1092795 124وشــماره 
شاســی NAAM 01 CE 0 HK 596976 به شــماره پالک 
94ق817ایــران 65متعلــق بــه میثــم میرســاردوئی 

ــده اســت . ــار ســاقط گردی مفقــود واز درجــه اعتب

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: اجـرای پـروژه هـای زیـر از طریـق برگـزاری مناقصـه 
عمومـی یـک مرحلـه ای بر اسـاس فهرسـت بهاء سـال 97 بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا از کلیه 
شـرکتهای پیمانـکاری کـه دارای گواهـی صالحیـت انجـام کار در رشـته آب و گواهـی صالحیت ایمنـی اداره کار 
را دارا مـی باشـند دعـوت مـی شـود ضمـن ارائـه مجوزهـای مزبـور تـا پایـان وقـت اداری97/06/31   جهـت 
دریافـت اسـناد مناقصـه بـه دفتـر قراردادهای شـرکت واقـع در کرمان بلـوار 22 بهمـن مراجعه نماینـد، آگهی 
ایـن مناقصه در سـایت شـرکت مهندسـی آب و فاضالب بـه آدرس www.abfakerman.ir   موجود میباشـد.

شماره 34/ب/6-97م 
نوبت اول

ــه و  ــرکت در مناقص ــن ش ــکاران، تضمی ــی پیمان ــدارک ارزیاب ــاوی م ــای ح ــلیم پاکته ــت تس ــن مهل آخری
ــد. ــوق می باش ــدول ف ــق ج ــه طب ــر مناقص ــرای ه ــرکت ب ــه ش ــه دبیرخان ــت ب ــنهاد قیم پیش

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهیمناقصـه

مبلغ برآورد)ریال(شرح کارردیف
مبلغ ضمانت 

شرکت در فرآیند 
یلاجرای کار)ریال(

حو
ت ت

تاریخ مهل
نوع اعتبارارزیابیبازگشایی

1

عملیات اجرای 
خطوط پراکنده شبکه 
جمع آوری فاضالب 

شهرکرمان 
)A,D,E نواحی(

16/477/829/899
824/000/000

ضمانتنامه بانکی

97
/0

7/
10

97/07/11
 ساعت
9صبح

ندارد
 اسناد خزانه

اسالمی

2
 بازسازی شبکه توزیع
آب شهر زرند و توابع

6/704/628/791335/250/000

97
/0

7/
1497/07/15
 ساعت 9

صبح

دارد
 ارزیابی
 کیفی
 با معیار
عمومی

داخلی 
)تبصره ها(

نوبت اولآگهیمزایـدهعمومی

اداره کل انتقـال خـون اسـتان کرمـان در نظـر دارد ، تعـداد 7 دسـتگاه 
خودرو )4دسـتگاه وانت قابل شـماره گذاری ، 2 دسـتگاه اتوبوس اسـقاط 
و 1 دسـتگاه وانـت اسـقاط( از طریـق مزایـده عمومی به فروش برسـاند. 

عالقمنــدان جهــت دریافــت اســناد و آگاهــی از شــرایط شــرکت در مزایــده از تاریــخ چــاپ 
بــه مــدت 7 روز کاری بــه دبیرخانــه اداره کل واقــع در خیابــان بلــوار 22 بهمــن مراجعــه و تــا 
پایــان وقــت اداری 97/07/17 جهــت تحویــل مــدارک بــه دبیرخانــه اداره کل اقــدام نماییــد.

روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان

ت
یس
ون
ار
ج
ب
آ
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در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

ماسال شهری در استان گیالن   /  میزان آیین »شاه حسین  گویان« در تبریز   /    تسنیم

مزرعه آفتابگردان – تاکستان /  باشگاه خبرنگاران جوان
ورود نمادین کاروان امام حسین )ع( به کربال – همدان   /  باشگاه 

خبرنگاران جوان تعزیه در زمان قاجار
عکس نشنال جئوگرافیک یک ایمپاال )آهوی افریقایی( را نشان می دهد که 
در برکه ای نزدیک فرانسیستوون در کشور بوتسوانا در حال نوشیدن آب است.

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از امام جمعه 
اصفهان نوشت: عزاداری ها آلوده به خط بازی ها 

نشود.

روزنامه مهدتمدن در گزارشی به زندگی 
کارگری که به پای حیات کارخانه تعطیل شده، 

جوانی و سالمتش را داد پرداخته است.

روزنامه افسانه تیتر خود را به انتقال آب 
خلیج فارس به جنوب استان فارس اختصاص 

داده است .

روزنامه خبر شمال  به نقل از حامد دیانی 
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ساری نوشت: 

فعالیت های پرورشی، فرهنگی و هنری، سدی در 
برابر آسیب های اجتماعی است.

روزنامه دریا از لغو تشریفات گمرکی ورود 
کاالهای اساسی در بندر شهید رجایی خبر داد.

روزنامه کاغذ وطن به نقل از مدیر کل راه 
و شهر سازی جنوب نوشت: 80میلیارد ریال برای 

اصالح مسیر فرودگاه الزم است.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

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

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

تهیه و توزیع غذای نذری در مناطق محروم جنوب استان کرمان   /   تسنیم ماسال شهری در استان گیالن   /  میزان

رسم سنج زنی در شهر تاریخی ماسوله  /    ایسنا قایق های دریاچه خشک شده هامون  /  ایرنا
ورود نمادین کاروان امام حسین )ع( به کربال – همدان   /  باشگاه 

خبرنگاران جوان

خبرگـزاری سی ان ان از برنامه های رییس 
جمهـوری آمریکا در قبال توفان فلورانس در 

سـواحل شرقی نوشته است.

روزنامه نیویورک تایمز با انتشار تصویری 
از دونالد و مالنیا ترامپ در صفحه اول خود از کمک 

مالی این زوج به قربانیان 11 سپتامبر 17 سال 
پیش خبر داده.

خبرگزاری اسپوتنیک در یک خبر فوری 
اعالم کرده: آلمان استفاده از سالح ها شیمیایی در 

سوریه را رد نمی کند.

روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده آن 
دسته از کشاورزان بریتانیایی که محصول 
بیشتری برداشت کرده باشند، در اولویت 

کمک هزینه هستند.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
افزایش آمار کشـته های خودکشـی در افغانسـتان 

خبر داده اسـت.

خبرگـزاری یورونیـوز از دسـت داشـتن چند 
تـن از کارکنان پلس فدرال آمریـکا )FBI( در حادثه 

11 سـپتامبر 2001 گزارش داده اسـت.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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درآمد زایی از منابع گازی جزو اولویت های کشور استپیام ایران
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: با برنامه ریزی های انجام 
شده در آمدزایی از منابع گازی کشور مانند منابع نفتی از اولویت های دولت و مجلس 
شورای اسالمی خواهد بود.

گفـت:  مجلـس  در  ارومیـه  مـردم  نماینـده 
اینترنـت رایـگان در اماکـن عمومـی در اختیـار 
مـردم قرارگیرد.سـیدهادی بهـادری در سـومین 
جلسـه شـورای اداری اسـتان آذربایجـان غربـی 

کـه بـا حضور وزیر ارتباطات در اسـتانداری برگزار 
شـد، افزود: اینترنـت رایـگان در اماکن عمومی، 
اتوبـوس و فـرودگاه در اختیار مردم قـرار گیرد و 
زمینه اسـتفاده از اینترنت برای همگان در شـهر 

و روسـتاها فراهـم شـود.این عضـو کمیسـیون 
عمـران مجلـس بـا اشـاره بـه اینکـه اهمیـت 
فناوری اطالعات باتوجه به شـرایط فعلی کشـور 
در دو مسـاله فسـاد و مباحث اقتصادی بیشـتر 
نمـود پیـدا می کنـد، افـزود: یکـی از راه هـای از 
بیـن بـردن فسـاد ایجاد بسـتر و فضـای آزاد در 
حـوزه فنـاوری اطالعـات اسـت کـه بـا آگاهـی و 
شـفاف سـازی مسـووالن می شـود زمینـه های 

فسـاد را از طریـق ایـن بسـتر از بیـن بـرد. 

اینترنت رایگان در اماکن عمومی 
در اختیار مردم قرار گیرد

جوالن سگ های ولگرد در رشت

بسیاری از سگ های ولگرد دارای بیماری های خطرناک هستند

پسـماند  سـازمان  -مدیرعامـل  پـور  حاجـی  علیرضـا 
شـهرداری رشـت- نیـز در گفـت و گـو بـا ایسـنا گیـالن 
گفـت: با توجـه بـه افزایش تعـداد سـگ های بالصاحب 
در سـطح شـهر و علی الخصوص تجمع ایـن حیوانات در 
مناطقی از شـهر که منجر به بروز بعضی از مشـکالت برای 
شـهروندان شـده، در سـال 1395 این سـازمان مبادرت 
بـه عقـد قـرارداد با یکـی از افـراد حامـی و متخصص در 
زنده گیـری و مدیریـت سـگ های بالصاحب کرده اسـت. 
بـا توجـه بـه تعـداد زیـاد سـگ ها و ظرفیـت محـدود 
سـامانکده مـورد نظـر و همچنیـن عـدم پرداخـت بـه 
موقـع مطالبـات پیمانـکار مربوطه، پـس از اتمـام زمان 
قـرارداد راضی به انعقـاد مجدد قرارداد نشـد. حاجی پور 
تاکیـد کرد:ایـن در حالـی بود که سـازمان با اسـتفاده از 
نیروهـای داخلـی خـود اقـدام بـه زنده گیری سـگ های 

بالصاحـب در نقـاط مختلـف شـهر می کـرد .

جلســه  ســومین  در  بهــادری  ســیدهادی 
غربــی  آذربایجــان  اســتان  اداری  شــورای 
کــه بــا حضــور وزیــر ارتباطــات در اســتانداری 
برگــزار شــد، افــزود: اینترنــت رایــگان در 
اماکــن عمومــی، اتوبــوس و فــرودگاه در 
ــتفاده  ــه اس ــرد و زمین ــرار گی ــردم ق ــار م اختی
از اینترنــت بــرای همــگان در شــهر و روســتاها 

ــود. ــم ش فراه

ایـن روزهـا جـوالن سـگ های ولگـرد 
وحشـت  و  رعـب  سـبب  رشـت  در 
مـردم شـده اسـت، بسـیاری از ایـن 
سـگ ها بیمـار هسـتند و حضـور آنهـا 
در سـطح شـهر در حـال تبدیل شـدن 
بـه یـک خطـر بهداشـتی اسـت. ایـن 
روزهـا مـردم رشـت بـا پدیـده ای بـه 
سـطح  در  ولگـرد«  »سـگ های  نـام 
در  اگـر  و  هسـتند  مواجـه  شـهر 
یـا سـاعات  و  پایانـی شـب  سـاعات 
اولیـه صبـح چرخـی در سـطح شـهر 
را  ولگـرد  سـگ های  جـوالن  بزنیـد، 
از  بسـیاری  دیـد  خواهیـد  وفـور  بـه 
ایـن سـگ ها بیمـار هسـتند و حضـور 
آنهـا در سـطح شـهر در حـال تبدیـل 
شـدن به یـک خطر بهداشـتی اسـت.
آوردن  بدسـت  دلیـل  بـه  سـگ ها 
عمومـا  کـه  پناهگاه هایشـان  از  غـذا 
مخروبه هـای حاشـیه شـهر، رودخانـه 
می شـوند  خـارج  هسـتند  محـالت  و 
بـرای یافتـن خـوراک  آنهـا  و تـالش 
در محیـط شـهری حتـی در طـول روز 
ایـن سـگ ها عمدتـا در  ادامـه دارد. 
کـه  هسـتند  چندتایـی  دسـته های 

ترسـناک تر  هـم  می شـود  موجـب 
جلـوه کننـد و هـم خطـر حملـه آنـان 

یابـد. افزایـش 
شـهر  حاشـیه  مناطـق  از  برخـی  در 
وجـود  مهـر  مسـکن  جملـه  از  رشـت 
سـایر  از  بیشـتر  ولگـرد  سـگ های 
وجـود  حـدی کـه  تـا  اسـت  مناطـق 
ایـن سـگ ها سـبب رعـب و وحشـت 
و  می شـود  ویـژه کـودکان  بـه  مـردم 
سـال  آغـاز  نزدیکـی  بـه  توجـه  بـا 
تحصیلـی الزم اسـت تـا ایـن موضوع 
هرچـه سـریع تر بررسـی و رفع شـود. 
عـالوه بـر ایـن بسـیاری از سـگ های 
بیماری هـای خطرنـاک  ولگـرد دارای 
انگلـی،  بیماری هـای  هسـتند.انواع 
هـاری، کنه هـای حیوانـی و مشـکالت 
کـه  هسـتند  بیماری هـای  پوسـتی 
ایـن  لمـس  و  بـزاق  مدفـوع،  راه  از 
منتقـل  انسـان  بـه  آلـوده  حیوانـات 
جبـران  عـوارض  می تواننـد  و  شـده 
داشـته  انسـان  بـرای  ناپذیـری 
منتقلـه  بیمـاری  شـایع ترین  باشـند. 
از سـگ بـه انسـان هـاری اسـت کـه 
می شـود  حاصـل  گازگرفتگـی  اثـر  در 

و تـرس از سـگ های ولگـرد در واقـع 
کمیسـیون  بجاسـت.رییس  ترسـی 
بهداشـت، محیـط  زیسـت و خدمـات 
شـهری شـورای اسـالمی شـهر رشـت 
در گفت وگـو بـا ایسـنا گیـالن، نیـز از 
افزایـش حضـور سـگ های بالصاحب 
نگرانی هـای  و  شـهر  سـطح  در 
کـرد:  اظهـار  و  انتقـاد  ایجادشـده 
رشـت  خیابان هـای  از  بسـیاری  در 
شـهر  ایـن  مهـر  مسـکن  همچنیـن 
و  هسـتیم  سـگ ها  حضـور  شـاهد 
خطـر حملـه ایـن حیوانـات به انسـان 
در هرلحظـه ممکن اسـت بـه واقعیت 

شـود. تبدیـل 
اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  فاطمـه شـیرزاد 
حفـظ سـالمت شـهروندان در اولویت 
اسـت، اضافـه کـرد: سـازمان پسـماند 
شـهرداری رشـت ملـزم به ارائـه طرح 
بالصاحـب  سـگ های  سـاماندهی 
متأسـفانه  امـا  شـد  آن  اجـرای  و 
باگذشـت بیـش از یـک سـال اقـدام 
روز  هـر  و  نگرفتـه  صـورت  چندانـی 
سـگ های  جمعیـت  افزایـش  شـاهد 
ولگـرد و تـرس شـهروندان از هجـوم  

شـورای  هسـتیم.عضو  سـگ ها  ایـن 
شـهر رشـت با اشـاره بـه عقیم سـازی 
افـزود:  رشـت  بالصاحـب  سـگ های 
ایـن مهـم قـرار بـود در قالـب طـرح 
در  بالصاحـب  سـگ های  سـاماندهی 
رشـت اجرایـی شـود و علیرغـم اعالم 
نهـاد  مـرم  سـازمان های  آمادگـی 
همـکاری  بـرای  حیوانـات  حامـی  و 
تاکنـون اقـدام مؤثـری انجـام  نشـده 
بـه  متأسـفانه  گفـت:  است.شـیرزاد 
پسـماند  سـازمان  نامعلومـی  دالیـل 
مردم نهـاد  سـازمان های  ظرفیـت  از 
داریـم  انتظـار  و  نمی کنـد  اسـتفاده 
نظـارت  شـهری  خدمـات  معاونـت 
بیشـتری در این راسـتا داشـته باشد.

در  گیـالن  پسـماند  عالـی  مشـاور 
گفت وگـو بـا ایسـنا نیـز در خصـوص 
سـگ های  آوری  جمـع  طـرح 
سـگ های  معضـل  گفـت:  ولگـرد 
اسـت  بسـیار مهمـی  ولگـرد موضـوع 
کـه  اقداماتـی  تمامـی  متاسـفانه 
توسـط سـازمان های مـردم نهـاد و یا 
پیمانـکاران گذشـته انجـام گرفـت بـه 
صـورت نیمـه کاره رهـا شـد و در حال 
حاضـر قـراردادی نوشـته شـده و بـه 

زودی بـه امضـاء دو طـرف می رسـد، 
دارای  کـه  جدیـد  قـرارداد  ایـن  در 
چنـد فـاز اسـت بـه صـورت مرحله ای 
هـر بـار  500 سـگ توسـط نیروهـای 
مجـرب زنـده گیـری می شـوند و بـه 
مراکـز درمانـی انتقال و پـس از عقیم 
سـازی پـالک کوبـی و در مناطقـی که 
گرفتـه شـده اند رهاسـازی می شـوند.
در  مـا  داد:  ادامـه  پورعلـی  افشـین 
زمیـن  محدودیـت  گیـالن  اسـتان 
داریـم یـک بـار تصمیـم گرفتـه شـد 
روسـتای  در  مرکـزی  در  سـگ ها 
بـا  امـا  شـوند  نگهـداری  تخسـم 
اعتـراض اهالـی ایـن منطقـه مواجـه 
در  اینکـه دسـتگاه ها  شـدیم، ضمـن 
ایـن حـوزه همـکاری الزم را ندارنـد.

شـهرداری  شـهری  خدمـات  معـاون 
رشـت از جمـع آوری سـگ های ولگرد 
معقوالنـه  شـیوه ای  بـه  رشـت  شـهر 
حاضـر  حـال  در  و گفـت:  داد  خبـر 
و  کثیـف  ظاهـر  بـا  حیوانـات  ایـن 
مختلـف  خیابانهـای  در  بیمارگونـه 
شـهر رشـت در سـاعت های متفـاوت 

می شـوند. دیـده  روز  شـبانه 

تهران

واگذاری 30 واحد مسکن به 
خانواده های دارای معلول لرستان

ــت: 30 واحــد  سرپرســت بهزیســتی لرســتان گف
معلــول  دو  دارای  خانواده هــای  بــه  مســکن 

ــت. ــده اس ــذار ش ــتان واگ اس
ــی در مــورد واگــذاری مســکن  فاطمــه زهــرا توکل
ــتی 1573  ــه بهزیس ــبت هفت ــه مناس ــرد: ب ــار ک ــان اظه ــه مددجوی ــر ب مه
واحــد در کل کشــور واگــذار شــد کــه از ایــن میــزان 217 واحــد مربــوط بــه 

ــود. لرســتان ب
ــای  ــه خانواده ه ــوط ب ــد مرب ــد 30 واح ــن 217 واح ــرد: از ای ــه ک وی اضاف
دو معلولــی بــوده کــه بــرای ایــن تعــداد واحــد 22 میلیــارد و 840 میلیــون 

ریــال هزینــه شــده اســت.
توکلــی بیــان کــرد: در ارتبــاط بــا خانواده هــای دو معلولــی بهزیســتی 
اســتان 10 میلیــون، بنیــاد مســتضعفان 15 میلیــون تومــان و انجمــن 
ــون  ــی درمجمــوع 30 میلی ــان یعن ــون توم ــج میلی ــن مسکن ســاز پن خیری

ــود. ــواده داده می ش ــک خان ــه ی ــوض ب ــک بالع ــان کم توم

رییـس پلیـس آگاهی 
انتظامـی  فرماندهـی 
اصفهـان  اسـتان 
کـه  کسـی  می گویـد 
کـودک اصفهانـی را بـه چـاه انداخـت مشـکل 
روانـی داشـته و مسـوولیت کیفری ندارد.سـعید 
سـلیمیان  در رابطـه بـا فیلمـی کـه چنـد روزی 
اسـت در شـبکه های اجتماعـی منتشـر شـده 
اسـت، اظهـار کـرد: ایـن کـودک بالفاصلـه بعد از 
آن کـه توسـط آن فـرد به چـاه انداخته می شـود، 
توسـط همسـایه ها اطالع رسـانی شـده و وی را 
از چـاه خـارج کـرده و بـه بیمارسـتان منتقـل 
کرده انـد.وی ادامـه داد: این اتفـاق برخالف آنچه 
در شـبکه های مجـازی عنـوان می شـود متعلـق 
بـه فالورجـان بوده اسـت. کـودک در بیمارسـتان 

جراحاتـی از ناحیـه سـر داشـته کـه مداوا شـده 
و اکنـون بدون هیچ مشـکل مرخص شـده و در 

خانـه اسـت. 
انتظامـی  فرماندهـی  آگاهـی  پلیـس  رییـس 
اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد: کسـی کـه ایـن 
دختربچـه را در چـاه انداخته، پسـرعموی چهارده 
سـاله اوسـت کـه مشـکالت روانـی داشـته و به 
همیـن دلیـل مسـوولیت کیفـری نداشـته و بـا 
وجـود  این که پرونـده ای در دادسـرای فالورجان 
برای این رخداد تشـکیل شـده، آزاد شـده است. 
در روزهای گذشـته فیلمی در شـبکه های مجازی 
بـا عنـوان »فاجعه در اصفهان« دسـت به دسـت 
شـد کـه نشـان می دهـد فـردی یـک دختربچه 
پنـج سـاله را بـه طـور عمـد درون چـاه فاضالب 

انداختـه و می گریـزد.

پسرعموی چهارده ساله، دخترعمویش را 
در چاه انداخت

اصفهانلرستان

»امورمالیاتی شهر و 
استان تهران« دستگاه 

برتر استان شد
تهـران«در  اسـتان  و  شـهر  »امورمالیاتـی 
چهاردهمیـن جشـنواره شـهید رجایی اسـتان 
اسـتان  برتـر  دسـتگاه  عنـوان  بـه  تهـران، 

شـد. معرفـی 
رجایـی  شـهید  ملـی  جشـنواره  اختتامیـه   
جشـنواره  ایـن  هـای  برتریـن  معرفـی  بـا 
برگـزار شـد و از مدیـران دسـتگاه هـای برتـر 
تجلیـل بـه عمـل آمـد.در ایـن جشـنواره کـه 
چهاردهمیـن دوره آن همزمـان بـا نخسـتین 
برگـزار  یازدهـم  دولـت  فعالیـت  سـالگرد 
می شـد، امـور مالیاتـی شـهر و اسـتان تهران 
در گـروه دسـتگاه های اجتماعـی و خدماتی 
بـه عنـوان دسـتگاه برتـر انتخـاب و معرفـی 

. شد
محمدرضـا نـوری، رییس امور مالیاتی شـهر 
و اسـتان تهـران در حاشـیه  ایـن مراسـم،  
را  مالیـات  مسـاله   بـه  فرهنگـی  رویکـرد 
دلیـل اصلـی انتخاب این دسـتگاه بـه عنوان 
دسـتگاه برتـر اسـتان معرفی کـرد و گفت: ما 
در یکسـال اخیر تمرکز خودمان را در توسـعه 
و اشـاعه فرهنـگ مالیاتـی قـرار داده ایـم و 
بـه مـوازات انجـام وظایف و تکالیـف قانونی، 
تـالش کرده ایـم در حوزه فرهنگـی نیز زمینه 

هـای رشـد و ارتقـا را فراهـم کنیم.
بیـش  مالیـات  ایـن مدیـر دولتـی، تحقـق 
از صـد در صـدی در اسـتان تهـران را نشـانه 
عمـق فرهنـگ مالیاتـی این اسـتان دانسـت 
و گفـت: تعـداد زیـادی از مؤدیـان مالیاتـی 
اسـتان تهـران بـه موقـع اظهـار نامـه خـود را 
تکمیـل مـی کننـد کـه ایـن نشـان دهنـده 

سـطح فرهنـگ اسـت. 
نـوری تاکیـد کـرد: هـم اکنـون در دو حـوزه  
بـا جدیـت مشـغول انجـام کارهـای فرهنگی 
و زیرسـاختی هسـتیم، بخـش نخسـت در 
حـوزه کـودکان و خانواده اسـت که بـا اجرای 
طـرح »سـفیران مالیـات« به دنبـال آموزش 
و نهادینـه کـردن مالیـات هسـتیم و در حوزه 
بزرگسـاالن نیـز همـکاران مـا در حـال تولیـد 
محتواهـای فرهنگـی هسـتند تـا بتوانیـم به 
کمـک مـردم، نگـرش ها بـه مسـاله مالیات 
را بهبـود ببخشـیم.رییس امورمالیاتـی شـهر 
و اسـتان تهـران در پایـان از اجـرای طـرح » 
شـهر فرهنـگ مالیاتی« در سـال جـاری خبر 
داد و گفـت: بـا همـکاری یکـی از شـهرداری 
هـای اسـتان تهـران به زودی ایـن طرح آغاز 
مـی شـود و در صـورت نتیجـه بخـش بـودن 
در سـال هـای آینـده بـه کل اسـتان تهـران 

تسـری خواهـد یافت.

تحقق وعده سازمان آب وبرق 
در اجرای خط انتقال آبرسانی 

وعـده سـازمان آب وبـرق خوزسـتان در اجـرای خـط 
انتقال آبرسانی به 92 روستای حومه آبادان و خرمشهر 
از طرح غدیر، محقق شـد.معاون آبرسـانی این سازمان 
بـا بیـان مطلـب فـوق بـه کارکردهـای مثبـت و ارزنـده 
گـروه هـای عملیاتـی و اجرایـی سـازمان اشـاره کـرد و اظهار داشـت: این گـروه ها 
بـدون آن کـه جریـان آب و کاهـش دبی و فشـار خط 1600 میلیمتـری ورودی طرح 
غدیـر بـه آبـادان را قطـع کنند عملیات را بـه اتمام رسـاندند.صابر علیـدادی در ادامه 
بـه عملیـات اخـذ انشـعاب از خط غدیـر و اتصال خـط 500 میلیمتری آبرسـانی به 
 Hot tap تاسیسـات شـهید کشـتکار آبادان اشـاره کرد و گفت: این اتصال به روش
)اتصال گرم( بدون قطع آب شـهر آبادان انجام شـد. معاون آبرسـانی سـازمان آب و 
بـرق خوزسـتان، بـا تصریـح بر این که در شـرایط عادی برای اخذ این انشـعاب نیاز 
بـه حـدود 24 سـاعت قطـع جریـان آب شـهر آبادان داشـتیم افـزود: به روش 
اتصـال گـرم موفـق شـدیم بـدون قطـع آب و خاموشـی الکتـرو موتورهـای 

ایسـتگاه پمپـاژ ایـن اتصـال را برقـرار کنیم.

خوزستان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران »پژو 405« حامل سوخت قاچاق در نهبندان منفجر شد
رییس پلیس راه خراسان جنوبی از انفجار یک دستگاه پژو 405 

حامل سوخت قاچاق در کیلومتر 40 سه راهی حیدرآباد نهبندان خبر داد.

ب
خا

انت
س:

عک

سنا
:ای

س
عک

وزیـر ارتباطات و فنـاوری اطالعات گفت: 
هشـت سـایت جدید در سه شهر جنوبی 
آذربایجـان غربـی بـرای پوشـش تلفـن 
همـراه تـا پایان سـال احداث می شـود.

محمـد جـواد آذری جهرمـی در جلسـه 
بـا  مهابـاد  شهرسـتان  اداری  شـورای 
اشـاره بـه مشـکالت ارتباطـی در برخـی 
شـهرهای اسـتان افزود: هشـت سـایت 
جدیـد تاپایان سـال در محورهای مهاباد 

به سـمت شـهرهای بـوکان، پیرانشـهر و 
سردشـت احداث می شـود.وی با اشـاره 
بـه مـرزی و صعـب العبـور بـودن برخی 
بدتریـن  عنـوان کـرد:  اسـتان  مناطـق 
مسـیر منطقه مربوط به محور پیرانشـهر 
- مهابـاد اسـت، کـه 17 کیلومتـر از ایـن 
مسـیر تحـت پوشـش هیـچ اپراتـوری 
نیسـت و بـر ایـن اسـاس بایـد جـزو 
ای  جـاده  ارتبـاط  هـای کاری  اولویـت 

قـرار گیرد.جهرمـی همچنیـن بـا اشـاره 
پسـت  مسـتقیم  مسـیر  افتتـاح  بـه 
مهابـاد بـه ارومیـه بـا هـدف تسـریع در 
انتقـال مبـادالت پسـتی اظهارداشـت: تا 
پایـان سـال 200 کیلومتـر از مسـیر جاده 
ای در مناطـق کوهسـتانی و گردنـه هـا، 
تحـت پوشـش قـرار خواهنـد گرفت.وی 
با اشـاره بـه ظرفیت های گردشـگری در 
اسـتان آذربایجـان غربـی، گفـت: پایین 
ارزهـای  مقابـل  در  ریـال  ارزش  آمـدن 
خارجـی اگرچه بـرای مردم ایجاد فشـار 
افزایـش  و  بهبـود  باعـث  امـا  می کنـد 
میزان گردشـگر می شـود و از این منظر 
گردشـگران خارجـی  گرایـش بیشـتری 
بـرای دیدن از کشـورمان پیـدا می کنند.

۸ سایت جدید در آذربایجان 

غربی احداث می شود

افزایش۳۷درصدی

صادراتازکردستان

مدیــرکل گمــرکات اســتان کردســتان از افزایــش 37 درصــدی صــادرات کاال 
ــه  ــه امســال نســبت ب ــرکات اســتان در 5 ماه از لحــاظ ارزش دالری از گم
ــا اشــاره  مــدت مشــابه آن در ســال گذشــته خبرداد.بختیــار رحمانــی پــور ب
بــه اینکــه در 5 ماهــه نخســت اســمال 780 هزارتــن کاال از گمــرکات اســتان 
صــادر شــده اســت، گفــت: ایــن میــزان کاال بــه ارزش 510 میلیــون دالر بــوده 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه آن درســال گذشــته از نظــر وزنــی 60 درصــد و 

از لحــاظ ارزش دالری 37 درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــرکات  ــادرات از گم ــم ص ــش از 90 درصــد حج ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــیه و  ــتان، روس ــتان، پاکس ــراق، افغانس ــورهای ع ــه کش ــوط ب ــتان مرب اس
رومانــی بــوده اســت، عنــوان کــرد: در ایــن مــدت بیــش از 800 قلــم کاالی 

ــن کشــورها صــادر شــده اســت. ــه ای ــرکات اســتان ب ــی ازگم صادرات
ــه ارزش 251  ــن کاال ب ــزار ت ــه 426 ه ــن 5 ماه ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
میلیــون دالردر گمــرکات اســتان اظهارشــده اســت، بیــان کــرد: عــالوه برایــن  
ــار شــده ســایر  ــه ارزش 259 میلیــون دالر کاالی اظه 353 هــزار تــن کاال ب
گمــرکات کشــور ازطریــق مرزهــای اســتان بــه خــارج از کشــور صــادر شــده 

اســت.
 مدیــرکل گمــرکات اســتان کردســتان عمــده تریــن گــروه کاالهــای صادراتــی 
ــاله  ــوه، گوس ــبزیجات و می ــتیکی، س ــواد پالس ــامل م ــدت  را ش ــن م در ای
پــرواری ذکــر کــرد و افــزود: 119 هزارتــن ســبزیجات و مصنوعات پالســتیکی 
بــه ارزش 47 میلیــون دالر بیشــترین ســهم ارزشــی کاالی صادراتــی را 
درایــن مــدت بــه خــود اختصــاص دادنــد. رحمانــی پــور ادامــه داد: مجمــوع 
ــون  ــش از 19 میلی ــه ارزش بی ــدت ب ــن م ــم در ای تشــریفات واردات کاال ه
ــتان  ــتان کردس ــرکات اس ــن کاال در گم ــزار ت ــش از 5 ه ــه وزن بی دالر و ب

انجــام شــده اســت.

ــی  ــت: برخ ــارس گف ــتان ف ــتری اس ــس کل دادگس ریی
اطالعــات  مجــازی  هــای  در شــبکه  افــرادی کــه  از 
ــان  ــارد توم ــک و 2 میلی ــر را ه ــزار کارب ــج ه ــی پن بانک
کالهبــرداری کــرده بودنــد در ایــن اســتان دســتگیر 
ــده  ــن پرون ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ــی القاص ــدند. عل ش
ــال  ــیراز در ح ــرای ش ــینگ در دادس ــه فیش ــوم ب موس
پرونــده  افــزود: متهمــان درایــن  اســت،  تحقیقــات 
زمینــه دسترســی بــه اطالعــات بانکــی پنــج هــزار 
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــد. وی ب ــی را داشــته ان حســاب بانک

ــی  ــای بانک ــای کارت ه ــماره انقض ــز دوم و ش ــا رم آنه
ــف  ــره تخل ــت: 111 فق ــار داش ــد، اظه ــی کردن ــک م را ه
ــه اســت.  ــه انجــام گرفت ــن زمین ــان در ای توســط متخلف
ــرد:  ــه ک ــارس اضاف ــتان ف ــتری اس ــس کل دادگس ریی
ــده در  ــن پرون ــان درای ــی از متخلف ــکونت برخ ــل س مح
ــه آذربایجــان شــرقی اســت  اســتان هــای دیگــر از جمل
کــه نیابــت قضایــی بــرای بررســی موضــوع اخــذ شــده و 
ــان در اســتان های  ــه متخلف ــب و دســتگیری بقی کار جل

ــت. ــام اس ــال انج ــر در ح دیگ

دستگیری هکرهای 5 هزار حساب بانکی در فارس

پیشنهاد بازگشت ارز حاصل 

از صادرات به البرز

بازرگانـی،  اتـاق  رییـس 
صنایع، معادن و کشاورزی 
اسـتان البـرز در ادامه با اشـاره به 
اینکـه حل مشـکالت ایجادشـده 
در مراودات تجـاری ایران با دیگر 
کشـورها بر عهده بخش خصوصی 
نیست و بسـتگی به تصمیمات و 
چاره اندیشـی دولت دارد، توضیح 
داد: حـل ایـن موضـوع درگـرو 
کـردن  روان  ازجملـه  اقداماتـی 
سـوی  از  اقتصـادی  دیپلماسـی 

دولتمـردان ایرانی اسـت.

رییـس اتـاق بازرگانـی اسـتان البـرز گفت: 
پیشـنهاد داده ایـم تـا ارز حاصـل از صادرات 
اسـتان البـرز به خـود اسـتان بازگردد.رحیم 
بناموالیـی در خصـوص آخریـن وضعیـت 
تجـارت امـن بازرگانـان ایرانـی، اظهـار کرد: 
در حـال حاضـر اقداماتی که بـرای مراودات 
تجـاری ایـران بـا دیگـر نقـاط دنیـا ازجمله 
همسـایگان، کشـورهای حـوزه خلیج فارس 
و آسـیای میانـه انجـام می شـود، هماننـد 
روش هـای  پایـه  بـر  تنهـا  و  گذشـته 
سـنتی اسـت.وی ادامـه داد: هنـوز بحـث 
اعتبـار  و گشـایش  بانکـی  سیسـتم های 
اسـنادی یا »ال .سـی« در کشـورهای طرف 
مـراودات تجاری ما به درسـتی دنبال نشـده 
اسـت و بانـک مرکزی و سـفارت های ایران 
در ایـن کشـورها باید به دنبـال راه حلی برای 
ایـن قضیـه باشـند.رییس اتـاق بازرگانـی، 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی اسـتان البـرز 
عنـوان کـرد: اساسـی ترین مشـکل حـال 
حاضـر بازرگانان مـا در خصوص انتقال وجه 
بـرای انجام هرگونه مراودات تجاری اسـت، 
به ویـژه اینکـه در بحـث صـادرات تولیـدات 
هیچ گونـه  کشـور  از  خـارج  بـه  داخلـی 

سیسـتم بانکـی وجـود نـدارد کـه به راحتی 
بتـوان از سـوی کشـورهای طـرف معامالت 
تجـاری ایـران، درآمـد حاصـل از فـروش 
صـادرات را بـرای تولیدکنندگان انتقـال داد. 
بناموالیـی در خصـوص آخریـن وضعیـت 
سـرمایه گذاری صنعتگـران و تولیدکنندگان 
اسـتان البـرز در دیگـر کشـورها نیـز گفـت: 
و  یـورو  و  دالر  عرضـه  در  بی ثباتـی  عـدم 
شـناور بـودن نـرخ ارز در بـازار موجب شـده 
کـه در ایـن حـوزه بـا چالش هـای زیـادی 
در بحـث صـادرات و همچنیـن واردات کاال 
مواجـه باشـیم.وی در ادامـه بـا برشـمردن 
برجـام  از  آمریـکا  خـروج  از  بعـد  اینکـه 
در  خارجـی  تجـاری  هیات هـای  حضـور 
کشـور ازجمله البرز کمرنگ تر شـده اسـت، 
افـزود: اگـر قـرار باشـد در آبـان مـاه سـال 
جـاری از سـوی آمریـکا تحریم هـای جدید 
علیـه کشـورمان اعمال شـود، ممکن اسـت 
سـطح مراودات تجـاری ایران با کشـورهای 
پیـدا کند.رییـس  هـم کاهـش  همسـایه 
اتـاق بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
اسـتان البـرز در ادامه با اشـاره به اینکه حل 
مشـکالت ایجادشـده در مـراودات تجـاری 

ایـران بـا دیگـر کشـورها بـر عهـده بخـش 
خصوصی نیسـت و بسـتگی بـه تصمیمات 
داد:  دارد، توضیـح  و چاره اندیشـی دولـت 
حـل این موضـوع درگـرو اقداماتـی ازجمله 
روان کـردن دیپلماسـی اقتصـادی از سـوی 
دولتمردان ایرانی اسـت. بناموالیـی در مورد 
دسـتاوردهای مهم شـورای گفتگـوی دولت 
و بخـش خصوصـی در اسـتان البـرز بیـان 
کرد: در این جلسـات تصمیمـات مربوط به 
حمایـت از سـرمایه گذاران و یـا درخواسـت 
تولیدکنندگان در خصوص ورود ماشین آالت 
و مـواد اولیـه بـه کشـور مطرح اسـت که به 
دلیـل عـدم اختصـاص ارز دولتـی، آن هـا را 
بـا مشـکل مواجه کـرده او حـل این معضل 
هـم درگـرو تصمیمات بانک مرکزی اسـت.

وی بابیـان اینکـه پیشـنهاد داده ایـم تـا ارز 
حاصـل از صـادرات اسـتان البـرز بـه خـود 
اسـتان بازگـردد، عنـوان کرد: با دنبـال کردن 
ایـن اقـدام در قالـب یـک مصوبـه می توان 
پشـتوانه مالی خوبی در البرز ایجاد کرد، اما 
اگـر این اقدام عملی نشـود و تولیدکنندگان 
و صادرکننـدگان البـرز قـرار باشـد در بـازار 
ثانویـه ارز خود را مبادله کنند، ممکن اسـت 

ارز حاصـل از این معامالت وارد اسـتان های 
دیگـر شـود و درزمینه هایـی ازجمله تأمین 
مـواد اولیـه واحدهـای تولیـدی البـرز بـا 

مشـکل مواجـه می شـویم.
رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایع، معـادن و 
کشـاورزی اسـتان البـرز در مـورد تعطیلی 
واحدهـای تولیـدی و کارخانه هـا بـه دلیل 
معامـالت  در  سیاسـتی  بـه  و  بی ثباتـی 
تولیدکننـدگان  البـرز  در  ارز، گفـت:  نـرخ 
محصـوالت بهداشـتی بـا مـواردی ازجمله 
هسـتند  روبـرو  اولیـه  مـواد  کمبـود 
و  خـودرو  قطعـات  تولیدکننـدگان  و 
صنعتگـران نسـاجی هم مشـکالت زیادی 

دارنـد.

البرز

پرونده قضایی برای فوت 
3 نفر درالبرز تشکیل شد

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
گفـت کـه  البـرز  اسـتان  مرکـز 
بررسـی  بـرای  قضایـی  پرونـده 
فوت 3 نفر این اسـتان تشـکیل شـده اسـت. حاجی رضا 
شـاکرمی افـزود: علـت فـوت ایـن افـراد هنـوز مشـخص 
نشـده و منتظـر نتیجه نهایی پزشـکی قانونی هسـتیم.وی 
اضافـه کـرد: تاکنـون 3 نفر فـوت کرده اند و پـس از اعالم 
نتیجـه نهایـی پزشـکی قانونـی در ایـن خصـوص اطـالع 
رسـانی مـی شـود. رییـس مرکـز فوریـت هـای پزشـکی 
اسـتان البـرز نیـز اعـالم کرد کـه تعـداد جانباختـگان بر اثر 

مسـمومیت در ایـن اسـتان بـه سـه نفـر رسـید.

خاشکرمانشاه اصفهان

حمل شش هزار شاخه 
لوله فوالدی آب به زاهدان

از  اصفهـان  راه آهـن  مدیـرکل 
شـاخه  هـزار   6 حمـل  و  جـذب 
بـه  فـوالد  جنـس  از  آب  لولـه 
قطـر 56 اینـچ از کارخانـه ایـران 
اسـپیرال واقـع در 35 کیلومتری اصفهان بـرای تامین آب 
مـورد نیـاز شهرسـتان زاهـدان از طریـق نـاوگان ریلـی این 
اداره کل خبـر داد. سـید رضـا سـادات حسـینی بـا اعـالم 
ایـن خبـر، گفـت: بـا توجه بـه وزن تقریبی بیـش از 5 تن 
ایـن لولـه هـا و طـول 12 متـر و عـرض حـدود 5.1 متری 
آن، نیـاز بـود تـا واگن های حمل با اسـتفاده از َسـِدل، باز 

طراحـی و بـرای حمـل ایـن محمولـه آمـاده شـود.

افزایش 30 درصدی 
ترافیک شهری کرمانشاه

و  راهنمایـی  پلیـس  رییـس 
کرمانشـاه  اسـتان  رانندگـی 
 30 افزایـش  بینـی  پیـش  از 
درصـدی ترافیـک شـهری در روزهـای پایانـی شـهریور 
خبـر داد. سـرهنگ فضـل هللا شـیری  با اشـاره بـه رونق 
روزهـای  در  سـاله  همـه  مـدارس، گفـت:  خریـد  بـازار 
پایانـی شـهریور و در آسـتانه بازگشـایی مـدارس شـاهد 
افزایـش ترافیـک در خیابان هـای اصلـی شـهر هسـتیم. 
وی  گفـت: بـا نزدیـک تـر شـدن بـه مهرماه ایـن میزان 
ترافیـک افزایـش پیـدا کـرده و بـه بیـش از 30 درصـد 

روزهـای عـادی سـال مـی رسـد.

صادارت پسته خاش 
با برند دیگر مناطق

ــاش  ــاورزی خ ــر جهادکش مدی
محصــول  صــادرات  گفــت: 
ایــن  پســته  اســتراتژیک 
شهرســتان بــه دلیــل نبــود امکانــات و کارگاه هــای فــراوری 
ــود.  ــام می ش ــور انج ــق کش ــر مناط ــد دیگ ــا آرم و برن ب
ــته  ــد پس ــه تولی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی   ب ــا کبدان  حمیدرض
ــد،  ــق تولی ــرای رون ــم ب ــی مه در شهرســتان خــاش عامل
اشــتغال و اقتصــاد خانوارهــا بــوده و در کاهــش مصــرف 
آب نقشــی ارزشــمند دارد، افــزود: همــه ســاله برداشــت 
پســته در ایــن شهرســتان از اوایــل شــهریور شــروع مــی 

ــه دارد  . ــاه ادام ــر م ــر مه ــا اواخ ــود و ت ش

در راســتای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و صرفــه جویی 
در هزینــه هــا، مشــکل آب شــرب پســت اهــواز 2 شــرکت برق 
ــرف  ــن برط ــه ممک ــن هزین ــا کمتری ــه ای خوزســتان ب منطق
شــد.مدیر امــور بهــره بــرداری ناحیــه شــرق اهــواز این شــرکت 
گفــت: در روزهــای گذشــته بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه 
ــه  ــر لول ــا 300 مت ــق آب و فاضــالب روســتایی اهــواز ب از طری
گــذاری مشــکل آب شــرب پســت اهــواز دو برطــرف گردیــد.

امیــر زبیــدی ادامــه داد: انشــعاب قبلــی ایــن پســت کــه بــه 
دالیــل مختلــف چندیــن ســال قطــع شــده بــود از طریــق آب و 
فاضــالب شــهری تامیــن مــی شــد و بــرای وصــل مجــدد نیــاز 
بــه 6 کیلومتــر لولــه گــذاری داشــت.وی اضافــه کــرد: تغییــر 
مســیر کابــل ارتباطــی بــرای جبــران کمبــود کابــل جهــت رفــع 
ــورت  ــای ص ــر کاره ــت، از دیگ ــن پس ــوط تلف ــکال از خط اش

گرفتــه بــا کمتریــن هزینــه ممکــن اســت.

اقدامات کاهش هزینه ای امور بهره برداری 
ناحیه شرق اهواز
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

ــی اســتان  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
ــرکل  ــا مدی ــدار ب ــتان در دی ــتان و بلوچس سیس
طــرح هــای اقتصــادی و خودکفایــی کمیتــه 
تســهیالت  ســهم  باالتریــن  گفــت:  امــداد 
اشــتغال روســتایی بــا 104 میلیــارد تومــان 
ــتان  ــام )ره( اس ــداد ام ــه ام ــه کمیت ــوط ب مرب
سیســتان و بلوچســتان اســت.مهرداد جهاندیــده 
ــته  ــال گذش ــار س ــت: در چه ــدار گف ــن دی در ای
یــک ســهمیه تســهیالت اشــتغال روســتایی در 
ــهمیه  ــن س ــارج از ای ــه خ ــد ک ــه ش ــر گرفت نظ
ــت و  ــی اختصــاص یاف ــاد حمایت ــرای ســه نه ب
ــه امــداد امــام  ــه کمیت ــوط ب باالتریــن رقــم مرب
)ره( ایــن اســتان اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
در زمینــه ایجــاد اشــتغال روســتایی تــا ســقف 
اشــتغال  کارگــروه  در  تومــان  میلیــون   250
ــان در  ــارد توم ــقف 6 میلی ــا س ــتان و ت شهرس
و  سیســتان  اســتان  اشــتغال  کارگــروه 
بلوچســتان تصمیــم گیــری خواهــد شــد، افــزود: 

ــر از  ــه باالت ــان ب ــارد توم ــش میلی ــقف ش از س
ــزی  ــه ری ــی برنام ــتغال مل ــروه اش ــق کارگ طری
مــی شــود.مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
داد:  ادامــه  بلوچســتان  و  اســتان سیســتان 
ــده  ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری ــاس برنام براس
ــار  ــقف اعتب ــا س ــم ت ــی ه ــای حمایت ــرح ه ط
اســتانی پیــش بینــی مــی شــود و مقــرر شــده 
ــه ایــن شــکل انجــام  نهادهــای حمایتــی نیــز ب
شــود.جهاندیده یــادآور شــد: اعتبــار اولیــه از 
محــل وام اشــتغال روســتایی 650 میلیــارد 
ــارد  ــزان 480 میلی ــن می ــه از ای ــوده ک ــان ب توم
تومــان تخصیــص یافــت و بیــن چهــار بانــک در 
ســطح اســتان اعــالم شــده اســت.وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه قســمت عمــده طــرح هــا تــا ســقف 
ــروه  ــه کارگ ــر ب ــان و باالت ــارد توم ــش میلی ش
ملــی ارســال شــده اســت، اعــالم کــرد: اشــتغال 
فراگیــر از اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در ایــن 
اســتان شــروع و هــم اکنــون بیــش از 11 هــزار 

بــه  تومــان  میلیــارد   880 ارزش  بــه  طــرح 
ــل ارســال شــده اســت.مدیرکل  ــای عام بانک ه
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان سیســتان و 
ــتان  ــی اس ــاختار جمعیت ــت: س ــتان گف بلوچس
سیســتان و بلوچســتان بــه گونــه ای اســت کــه 
در شــمال ایــن اســتان مســایل و مشــکالت 
و  ریزگردهــا  ماننــد  دارنــد  را  خــود  خــاص 
طوفان هــای شــن کــه واقعــا زندگــی مــردم را از 

بین برده است . 

اختصاص باالترین سهم اشتغال 
روستایی به سیستان و بلوچستان

خبرسوژه

بانک مّلی ایران 90 ساله شد
ــردم  ــط م ــی توس ــه واقع ــک حماس ــق ی ــال از خل 90 س

ایران گذشت؛ تاسیس »بانک مّلی ایران«!
ســال هــا بــود کــه مــردم کشــورمان بــرای خــروج از ســلطه 
ــن وجــوه  ــد. یکــی از مهم تری ــالش مــی کردن ــگان ت بیگان
ــود. موضــوع آن  ــی ب ــام بانک ــران، نظ ــر ای ــا ب تســلط اروپ
قــدر جــدی شــده بــود کــه حتــی اســکناس هــای رایــج در 

دست مردم را نیز انگلیس ها چاپ می کردند.
ــا  ــود، ت ــل تحمــل نب ــور قاب ــرای ایرانیــان غی ایــن وضــع ب
ــا حاضــر شــدند همــه دارایــی هــا خــود را  جایــی کــه آنه
ــن  ــد و ای ــه کنن ــی هزین ــک ایران ــک بان ــرای تاســیس ی ب
گونــه بــود کــه »بانــک مّلــی ایــران« از عمــق وجــود مــردم 
برخاســت.اکنون 90 ســال از آن روز مــی گــذرد. بانکــی کــه 
تنهــا در چنــد گیشــه خالصــه مــی شــد، امــروز نــه تنهــا در 
جــای جــای کشــور ریشــه دوانــده، بلکــه پــا را از ایــن هــم 
فراتــر گذاشــته و از مرزهــای جغرافیایــی کشــور عبــور کــرده 
است.شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت هیــچ طــرح توســعه 
ای، عمرانــی و زیربنایــی در کشــور نیســت کــه بانــک ملــی 
ــیاری از  ــد. بس ــته باش ــش نداش ــرای آن نق ــران در اج ای
پــروژه هــای عــام المنفعــه ماننــد ســاخت مــدارس، 
ــک  ــت و ... را بان ــای بهداش ــه ه ــتایی، خان ــای روس راه ه
ــاخته  ــادی س ــت م ــچ چشم داش ــدون هی ــران ب ــی ای مل
اســت.این امــا همــه ماجــرا نیســت. بانــک ملــی ایــران در 
حــوزه خدمــت رســانی بــه مشــتریان نــه تنهــا بــا 90 ســال 
پیــش، بلکــه حتــی بــا دو ســال پیــش خــود هــم قابــل 
ــام  ــرای انج ــک ب ــتریان بان ــروز مش ــت. ام ــه نیس مقایس
اغلــب اقدامــات خــود نیــازی بــه حضــور در شــعبه ندارنــد، 
چــون مــی تواننــد خدمــات خــود را از ســامانه هــای 
ــر«  ــت آفیس ــه« و »اکان ــام«، »بل ــد »ب ــوری مانن غیرحض
دریافــت کنند.مشــتریان بانــک امــروز تنهــا بــا یــک نهــاد 
ــاط نیســتند، بلکــه  ــی در ارتب ــی و مال فعــال در حــوزه پول
ــش  ــازمان دان ــک س ــت ی ــران را در قام ــی ای ــک مل بان
بنیــان، عملگــرا و تحــول خــواه مشــاهده مــی کنند.بانــک 
ملــی ایــران افــق 1400 را بســیار قدرتمنــد نشــانه روی کــرده 
و تــالش دارد نــام خــود را ماننــد آن چــه در داخــل کشــور 
ــای  ــروژه ه ــد. پ ــرآوازه کن ــز پ ــا نی ــرد، در دنی ــه ک تجرب
بــزرگ طراحــی شــده توســط بانــک ملــی ایــران همپــای 
ــزرگ تریــن نهادهــای همســو در جهــان، یکــی پــس از  ب
دیگــری پیــاده ســازی مــی شــود تــا بــزرگ تریــن بانــک 
جهــان اســالم، روزی بــه یکــی از بــزرگ تریــن بانــک هــای 

جهان مبدل شود.

تکمیل و تحویل 
45 هزار واحد 

مسکن مهر در اردبیل
اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
اردبیـل گفـت: 45 هـزار و 736 واحـد 
مسـکن مهر در اسـتان اردبیـل تکمیل 
اسـت. رسـیده  بهره بـرداری  بـه  و 
محبـوب حیـدری  اظهـار کـرد: از ایـن 
در  واحـد   871 و  هـزار   25 تعـداد 
شـهرهای بـاالی 25 هزار نفـر جمعیت 
در دولـت تدبیـر و امید تکمیل شـده و 
گرفتـه  قـرار  خانواده هـا  اختیـار  در 
اسـت.وی بـه افتتـاح یـک هـزار و 91 
دولـت  در هفتـه  مهـر  واحـد مسـکن 
کـرد:  خاطرنشـان  و  اشـاره  امسـال 
سـهمیه اسـتان اردبیـل در مجمـوع در 
سـاخت مسـکن مهـر 46 هـزار و 870 
در  واحدهـا  ایـن  کـه  بـوده  واحـد 
شـهرهای زیر 25 هزار نفـر و باالی 25 
هـزار نفـر جمعیت احـداث و در اختیار 
متقاضیـان قـرار گرفتـه اسـت.مدیرکل 
اردبیـل  اسـتان  شهرسـازی  و  راه 
را  مهـر  مسـکن  سـهمیه  باالتریـن 
مربـوط بـه اردبیـل بـا 29 هـزار و 750 
و گفـت: کمتریـن  اعـالم کـرد  واحـد 
سـهمیه مربـوط بـه نیـر بـا 376 واحد 
بـوده اسـت کـه اغلـب ایـن واحدهـا 
شـده  متقاضیـان  تحویـل  و  تکمیـل 
اسـت.حیدری بـا اشـاره بـه اینکـه در 
شهرسـتان بیله سـوار 45 واحـد، نمین 
24 واحـد، اردبیـل 633 واحد، خلخال 
10 واحـد، کوثر 51 واحد، مشگین شـهر 
و  واحـد   81 گرمـی  واحـد،   278
پارس آبـاد 21 واحـد مسـاکن احـداث 
مانده انـد،  باقـی  تمـام  نیمـه  شـده 
اضافـه کـرد: عمـده واحدهای مسـکن 
اسـتان  مختلـف  شـهرهای  در  مهـر 

تحویل داده شده اند.
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برگزاری رزمایش شیفت ایثار در اردبیل
دومین رزمایش محمد رسول هللا)ص( با عنوان»شیفت ایثار« و با هدف آمادگی و 
ایستادگی در برابر هجمه های اقتصادی دشمنان در اردبیل برگزار شد.

افقی
1 - از عناصر اصلی فیلمسازی - بورس 

 معروف مبادالت انرژی در آمریکا
2 - سال پرآب و بارندگی - پرهیزکار 

 - اشاره
3 - بی حد و اندازه - گام ها - واحد 

 سطح - گل سرخ
4 - مشقت - دارای جایگاه اول فناوری 

 نفت و گاز در منطقه
5 - تنها - باال رفتن قیمت کاالها - مرکز 

 فالسفه - حرف همراهی

6 - دیروز - پول سامورائی ها - نوعی 
 متکا - تنه درخت

 7 - جوانمرد - صنم - دستوری
 8 - نام وزیر دارایی ونزوئال

9 - خروشان - عدد فوتبالی - جدید 
 ترکی

10 - بخشی از پا - باال رفتن سطح 
 عمومی قیمت ها - ماالمال - رغبت زیاد

11 - انبار کشتی - محل عبور - از 
 طوایف قریش - تکه پارچه

 12 - ادب کردن - شهری در آلمان

13 - کافی - رود اروپایی - فرد یا گروه  
 محافظ - پسر مازنی

14 - رودخانه کوچک و فرعی - فناپذیر 
 - خبره در کار

15 - ثبات قدم - از عوامل موثر بر 
نرخ دالر

عمودی 
1 - عبارت است از حمل کاال از یک 

نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا 
رودخانه های مرزی - از مقوله های مهم 

 اقتصادی
2 - رنگ آسمان - قلیل - جاری - 

 فایده
3 - قانونی - از درجات ارتش - تصدیق 

 روسی
4 - از پساوند های صیغه مبالغه صفت 

 فاعلی - گوژپشت - جهانگرد ونیزی
 5 - نقش هنری - تاجر - شهرنشینی

6 - پادشاه مغولی - مساعدت - شیره 
 خرما

7 - شرکت آمریکایی که با رسوایی های 
مالی خود موجب آسیب رسیدن به 

سرمایه گذاران و کاهش سرمایه گذاری 
 خود شد - یار زیبا - نوعی شلوار جین

8 - کشتی جنگی - تیر پیکاندار - 
 ضمیر جمع - ماترک

 9 - آسمان - ناشنوا و الل - آبیار
10 - منقار کوتاه - بندری در اوکراین - 

 پول انگلیس
11 - نیروهای مسلح یک کشور - یکدل 

 - گوشت آذری

12 - دوستان - گاز جو - درس 
 کشیدنی

13 - نت سوم موسیقی - تئاتر - 
 بی همتا

14 - میانه کوه - محل خرید و فروش 

 اوراق بهادار - رها و آزاد - میوه نارس
15 - اداری - منسوب به علمی که به 

ارتقای شئون مالی می پردازد.

جدول شماره 1263

سودوکو شماره 1263

پاسخ سودوکو شماره 1262
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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

اطالعـات   ،Dr.Fone اپلیکیشـن  بـا 
فایـل  کنیـد،  بازیابـی  را  پاک شـده 
پشـتیبان بگیریـد و داده های مهم را بین 

کنیـد. جابه جـا  و گوشـی  رایانـه 

در  اکتبـر   9 مراسـم  عالوه بـر  گـوگل 
پیکسـل های  معرفـی  بـرای  نیویـورک 
بـرای  را  جدیـدی  دعوت نامـه  جدیـد، 
از  کـه  کـرده  ارسـال  رسـانه  اصحـاب 
برگـزاری مراسـمی همزمـان در پاریـس 

می دهـد. خبـر 

فنـاوری  فرهنگسـرای  گـزارش  بـه 
همایـش  دوره  سـومین  اطالعـات، 
بـا  ایـران«   iOS دهنـدگان  »توسـعه 
حضـور جمعـی از برتریـن و موفق تریـن 
برنامه  نویسـان و بازی  سـازان کشـور و با 
همکاری فرهنگسـرای فنـاوری اطالعات، 
جمعـه 23 شـهریورماه برگـزار می شـود.

معرفی
Dr.Fone

خبر
کنفرانس گوگل

اطالع رسانی
iOS برنامه نویسان

این کاربر تصویر زیر را از کاروانسرای تی تی در سیاهکل 
استان گیالن به اشتراک گذاشته.

@saeedsarshar

پرویز پرستویی به مناسبت روز ملی سینما تصویر زیر 
را از دست خط مرحوم کیارستمی همرسانی کرده.

@parvizparastouei

کاری پسندیده از هیات حسینه چهارده معصوم 
یخدان میبد یزد.

@behzist-

میترا حجار با انتشار ویدیویی از شادی تیم بانوان 
هاکی ایران پس از پیروزی شان مقابل کره جنوبی به 

آن ها دست مریزاد گفت.
@mitra.hajjar

االهه می گوید:
دوســتم پنــج ســاله تــوی یــک خونــه مســتاجره. هــر ســال یــه درصــدی اضافــه 
می کنــه . امســال هــم 20درصــد اضافــه کــرده و ریختــه بــه حســاب. صاحبخونــه زنــگ زده 
و دعــوا کــه خجالــت نمی کشــی تــوی ایــن شــرایط اقتصــادی می کشــی روی اجــاره؟ الزم 

نکــرده افزایــش بــدی.

غزالی می گوید:
ــد  ــاه بع ــک م ــدم ی ــرض دادم و   دی ــه یکی ق ــه ام  رو  ب ــورد عالق ــاب م ــارم کت ــه ب ی
ــاب  ــرده که:»مــن هیچوقــت کت ــوک ک ــردی معــروف رو اســتتوس فیس ب ــی از ف ــل قول نق

ــم!« ــه گرفت ــه از بقی ــه ک ــر از کتاب هایی ــن پ ــه م ــرم، کتابخان نمی خ
پس گرفتنش هنوز هم از بزرگترین دستاوردهای زندگیمه!

شکس می گوید:
ــه.  ــاش فیک ــدود 81 درصــد از فالووره ــی ده ح ــووری نشــون م ــل فال ــوی تحلی ت
ــای  ــذاره گزارش ه ــت ب ــاعت ها وق ــره؛ س ــک بخ ــوور فی ــده، فال ــول ب ــاد پ ــی بی ــی یک یعن
ــام صرافــی قیمــت ارز  میدانــی و تحلیل هــای اقتصــادی ملتهب کننــده تهیــه کنــه؛ بــدون ن

ــده! و ســکه رو لحظــه ای ب

نیوشا می گوید:
حســاب کاربــری کســی کــه نیســت، تمــام شــده، رفتــه از ایــن جهــان، چــه قــدر 
ــا، دو  ــدی، انتقاده ــای ج ــی، اظهارنظره ــای معمول ــا، حرف ه ــه ی اون روزمره ه ــاره؛ هم غم ب
ــی اگــر صاحــب  ــان می شــن. حت ــن حرف هــای جه ــان از غم انگیزتری نقطــه پرانتزهــا، ناگه

حســاب رو نشناســی و فقــط گــذرت بــه صفحــه ا ش افتــاده باشــه..

خوابگرد می گوید:
ــه  ــن بیمــاری مقابل ــا ای ــود ب ــد ب ــزاده، دو ســال پیــش: شــجریان بل حســین علی
ــت.  ــر نداش ــاری اش خب ــی از بیم ــرد و کس ــه ک ــال مقابل ــال های س ــه س ــا این ک ــد؛ کم کن
می توانســت تــا آخــر عمــرش هــم بــه  خوبــی بــا بیمــاری مقابلــه کنــد. ولــی وقتــی گرمــا و 

ــق شــد… ــه شــد، بیمــاری شــجریان عمی ــرژی مــردم از او گرفت ــدرت و ان ق

رضا منصور خانکی می گوید:
علــی دایــی گفتــه: »از رای بــه روحانــی پشــیمان نیســتم، مشــکل جــای 
ــه  ــد ک ــاب کنی ــی رو انتخ ــد، کس ــاب می کنی ــم انتخ ــلبریتی ه ــا س ــت.« واقع دیگری س
ــا یــه غــوره سردیشــون  ــه مثــل اون هــا کــه ب دانشــگاه رفتــه باشــه ســواد داشــته باشــه، ن

ــی ! ــز گرم ــه موی ــا ی ــه ب می ش

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

»من سنی هستم… از بغض داعش، زوار حسین را مجانی 
سوار می کنم.« برسد دست افرادی که موجب اختالف بین 

سنی و شیعه می شوند…
@mohammadnosoohi

این پارچه نوشته های هیات حداث الحسین نیاوران چه کار 
قشنگ و کلیشه شکنی بوده. 

@miralisafa

در روزهای گذشته برخی کاربران ساکن در استان تهران گزارش 
دادند که لوکیشن گوشی شان در مکان نادرست و عمدتا »فرودگاه 
امام خمینی« نشان داده می شود. کارشناسان می گویند ممکن 
.GPS Spoof است خطای پیکره بندی باشد یا نوعی حمله

بر اســاس اطالعیه منتشــر شــده در روز پنج ســپتامبر، خرده فروش خودروهای 
لوکس پســت اوک موتورز )Post Oak Motor Cars( اعالم کرد اولین 

نمایندگــی بنتلــی، بوگاتــی و رولزرویس در ایاالت متحده آمریکا اســت که بیت 
کویــن و بیــت کوین کش را به عنــوان روش پرداختی می پذیرند.



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر تحریریه: رضا عبادی زاده                 09382399083

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      09357973092

صفحه آرایی: صابر خدیشی 
فاطمه خواجویی

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
میراث فرهنگی: امیر رجبی

محیط زیست: فاطمه نامجو       09216691294

استان ها: تیوا صمدیان
دنیای مجازی: سروش بیات پور

رسانه: یاس حسنیه
زنان: راضیه زنگی آبادی

نشانی تهران: مجیدیه شمالی، خیابان منصوری، خیابان جهانپناه، پالک 7- واحد 12
تماس: 26325268-021 , 22317469-021، نمابر:021-89776547

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

 پنجشنبه 22 شهریور 1397  سال چهاردهم  شماره پیاپی 1263

توزیع:موسسه اطالعات   )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

ایمیل سازمان آگهی ها: payamema.adv@gmail.comچاپ کرمان: مهدوی )03432134838(
Khabar.payamema@gmail.com :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
بازرگانی: جمعه فرسنگی       09391999161
روابط عمومی: عبادی زاده  09373128240 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-88332428

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

news@payamema.ir :ایمیل

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh

نمایش رادیویی »به سوی زندگی«
 به کارگردانی ایوب آقاخانی با محوریت 

موضوعی محیط زیست و سالمتی جمعه 23 شهریور، از رادیو نمایش 
پخش می شود.

نمایش »خانه پدری« 
به کارگردانی نوید اصغری تا 

26 شهریورماه در خانه نمایش 
مهرگان روی صحنه می ماند.

سال گذشته در چنین روزی 
در گزارشی به ساخت سد 

هزار در کنار زباله ها پرداختیم. 
حاال خبر رسیده که قرار است بدون جابجایی محل 

دفن زباله ها، سد آبگیری شود.

انیمیشن کوتاه 

»آقای گوزن« محصول 
مشترک تلویزیون و انیمیشن 
حوزه هنری در جشنواره های فیلم »استراسبورگ« فرانسه، 

»انیمارت« برزیل و »استاپ موشن« کانادا به نمایش در می آید.

سه سریال »شب دهم«، »سفر سبز« و 
»معصومیت از دست رفته« سه روز پایانی هفته 

در »ردپای عشق« به نمایش درمی آیند.

خسرو: امروز جمعه است؟
ناصر: نه شنبه است.

خسرو: پس چرا اینقدر شبیه جمعه است!

برادرم خسرو

رادیوسریال 

نمایش

انیمیشنسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

سالروز جنگ ماراتن که 490 
سال پیش از میالد روی داد

ماراتــن  روزه  یــك  نبــرد  ســالروز  ســپتامبر   13

Marathon اســت كــه در ســال 490 پیــش از میــالد 

روی داد و نیــروی دریابــرد ایــران در آن موفــق نبــود و 

ــرد. ــات عقــب نشــینی ك ــا تحمــل تلف ب

داریــوش بــزرگ، تنهــا بــا هدف گوشــمالی آتنــی ها - 

نــه تصــرف آتــن - كــه یونانی زبانهــای آســیای صغیر 

)شــهرها و جزایــر ایونــی( قلمــرو ایــران را تحریــك بــه 

شــورش و نافرمانــی مــی كردنــد یــك ســپاه پیــاده و 

ســوار را بــا كشــتی روانــه ســرزمین اصلــی یونــان كــرد 

كــه بــه صــورت كشــور - شــهر یــا ایــاالت متحــده اداره 

مــی شــد.

ایــن نیــرو كــه بزرگتریــن لشكركشــی آمفی بیــاس از 

آغــاز تاریــخ تــا اواخــر قــرن 19 میــالدی اســت پــس 

ــی  ــره ایوبوی ــا Eretria و جزی ــهر ارتری ــرف ش از تص

 Attica ــكا ــرقی اتی ــاحل ش ــوآ(، در س Euboea )اوب

پیــاده شــد.

بــه نوشــته مورخــان یونانــی، آتــن و متحــدان آن جــز 

ــه گــردآوری ده هــزار  ــق ب ــاع، موف ــرای دف اســپارت ب

ــی  ــروی اعزام ــار نی ــد و در انتظ ــده بودن ــی ش نظام

 Miltiades اســپارت بســر مــی بردنــد كــه میلتیــادس

فرمانــده دفــاع از آتــن شــنید كــه فرمانــده نیروهــای 

ــرد ایــران بیــش از نیمــی از ســربازان خــود و  ــا ب دری

عمدتــا ســواره نظــام را به كشــتی ها بازگردانــده و قصد 

ــه شــهر آتــن را دارد و واحدهایــی  حملــه مســتقیم ب

ــا  ــد در حــال برپ ــده ان كــه در شــرق اتیــكا باقــی مان

كــردن اردوگاه هســتند، ولــی زمینــی كــه در آنجــا پیاده 

ــالق و سســت اســت. ــود و نیمــه بات شــده اند گ

وی پــس از مشــورت بــا هشــت ژنــرال دیگــر تصمیــم 

ــده ایــران در  گرفــت پیــش از آن كــه نیــروی باقیمان

شــرق اتیــكا بتوانــد زمیــن بهتــری بیابــد و از اردو زدن 

فــارغ شــود بــه آن شــبیخون زنــد. 

رسانه در آینه تصویر
جلد آخرین شماره  ماهنامه داستان و 

 خداحافظی تحریریه.
مدیر جدید مجالت همشهری، تیم دیگری 

برای این نشریه درنظر گرفته است.

هر کو بصری دارد با او نظری دارد
با او نظری دارد هر کو بصری دارد
آنکو خبری دارد در بیخبری کوشد

در بیخبری کوشد هر کو خبری دارد
شیرین شکری دارد آن خسرو بت رویان
آن خسرو بت رویان شیرین شکری دارد

چون ما دگری دارد آن فتنه بهر جائی
آن فتنه بهر جائی چون ما دگری دارد

هر کس که سری دارد جان در قدمش بازد
جان در قدمش بازد هر کس که سری دارد

دل گر خطری دارد از جان خطرش نبود
از جان خطرش نبود دل گر خطری دارد

مهر قمری دارد باز این دل هر جائی
باز این دل هر جائی مهر قمری دارد
عزم سفری دارد از ملک درون جانم
از ملک درون جانم عزم سفری دارد

آنکو هنری دارد از عیب نیندیشد
از عیب نیندیشد آنکو هنری دارد

خواجوی کرمانی 

از مه عبور کن نازنین! 
منتظرت هستم ، 

جایی در مه...

شاعر مهداجهانگیر

عکس نوشت

عکس: 
ایمان حامی خواه

طنزیمات

عبــدا... ناصــری؛ فعــال سیاســی گفت:»هیــچ کس حاضر نیســت 

وزیــر اقتصاد شــود.«

طنزیماتچــی کــه تــازه از افــق پدیــدار شــده بــود، ضمــن پوزخنــد 

ــان را  ــم تغارم ــی خواهی ــا م ــود گفت:»م ــا خ ــوق ب ــر ف ــه خب ب

برکنــار کنیــم، جــرأت نداریــم. چــون هیــچ کــس حاضــر نیســت 

ــار  ــر اقتصــاد را برکن ــن حضــرات وزی جانشــین او شــود. حــاال ای

ــد در ایــن شــرایط، کســی جــرأت وزارت  ــد و انتظــار دارن کــرده ان

داشــته باشــد.« تغــار کــه تــا ایــن لحظــه خــواب بــود، دهانــه درّه 

ای رفــت و گفت:»درســت مــی فرماییــد جنــاب طنزیماتچی! هیچ 

ــدارد کــه در جایــگاه بنــده قــرار بگیــرد.  کــس ایــن شــجاعت را ن

 بنــده مــادام العمــر در خدمــت شــما  و تغارنیــوز هســتم.«

ــه اش  ــر چان ــر زد و دســتی زی ــه کم مخاطــب خــاص دســتی ب

ــای  ــت ه ــه صحب ــن ک ــاب طنزیماتچــی م گذاشــت و گفت:»جن

ــر  ــه. ه ــت میگ ــون درس ــا تغارج ــنیدم؛ ام ــما را نش ــای ش زیب

ــواده  ــون باشــه! خون ــد مهرب ــار بای ــار نمیشــه! تغ ــه تغ ــاری ک تغ

دار، خــوش قیافــه، بــا تحصیــالت، بــا کمــاالت، شــغل پــر 

درآمــد...« شــاهد عینکــی از زیــر درخــت گالبــی صدایــش را بــاال 

بــرد و گفت:»دوشــیزه خــاص! اینهایــی کــه گفتیــن خصوصیــات 

خواســتگاره نــه تغــار. تغــار خــوب اونیــه کــه کشــک هــا بــه راحتی 

ــر!« ــر؛ بهت ــه زبرت ــر چ ــواره ه ــه. دی ــابیده بش ــواره اش س ــر دی  ب

تغــار کــه حســابی عصبانــی شــده بــود، از  انتهــای تغارنیــوز فریــاد 

زد:»دیــواره اجــداد و نیاکانــت زبــر باشــه، مــردک...« طنزیماتچــی 

و مخاطــب خــاص زدنــد زیــر خنــده. مخاطــب خــاص بیــن خنــده 

هایــش گفت:»عینکــی جــون! اون تغــاری کــه شــما میگیــن بــا 

تغــار مــا خیلــی فــرق مــی کنــه. اون تغــار مربــوط بــه دوره ارزونــی 

ــود و  ــاه ب ــازه ناخــن هــای خانومــی هــا هــم کوت ــود. ت کشــک ب

امــکان کشــک ســابی وجــود داشــت. اآلن کاربــرد تغــار فرق کــرده. 

تغــار خیلــی هنــر کنــه طالــع بینــی تغــاری راه بنــدازه! تــازه مــن 

شــنیدم کــه بــه خاطــر گرونــی کشــک، تغــار جــون دیگــه تحلیــل 

کشــکی هــم نمیــده!« طنزیماتچی دســتی بــه چانه اش کشــید و 

بــا دلخــوری گفت:»البتــه خانــم مخاطــب خــاص! اینهــا شــایعاتی 

اســت کــه در گوشــه و کنــار چهــار تــا خــس و خاشــاک منتشــر 

ــی  ــا حباب ــی نیســت و اینه ــای نگران ــه اصــالً ج ــر ن ــن. وگ میکن

ــاز و چشــم  ــا دهــان ب ــه زودی...« شــاهد عینکــی؛ ب اســت کــه ب

هــای تنــگ بــه طنزیماتچــی نــگاه کــرد. تغــار گفت:»چــی شــدی 

شــاهد عینکــی؟« شــاهد گفت:»چــه قــدر ایــن حرفــا آشناســت. 

اینــا رو...« طنزیماتچــی گفت:»بــرو بابــا! مــن هیــچ وقــت حــرف 

َتکــراری نمــی زنــم. همــه ســخنان مــال خــودم مــی باشــد و هرگز 

از دیگــران عاریــه نمــی گیــرم.« مخاطــب خــاص گفــت:»آره! ایــن 

حرفــا بــرای منــم تــازه اســت. چه قــدر شــما حرفــای خــوب و تازه 

ای مــی زنیــن. بــرای همینــه کــه مــن مخاطــب خــاص شــمام. 

ــه مــی رفتــم مخاطــب خــاص یکــی دیگــه مــی شــدم.«  و گرن

گفت:»بــه  و  خارانــد  را  اش  کلــه  پشــت  عینکــی  شــاهد 

شــنیدم.« هــم  قبــالً  رو  حرفــا  ایــن  مــن  حــال   هــر 

ــود کــه هیــچ  تغــار آرام در گوشــه ای خوابیــد. خیالــش راحــت ب

کــس جایــش را نمــی گیــرد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

آسودگی تغار


