ما را در تلگرام
دنبال کنید
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انس طال

1.194.93

گرم طالی 4.949.785 ۲۴

مثقال طال

16.080.000

14.16

گرم طالی 3.712.192 ۱۸

انس نقره

784.000

انس پالتین

انس پاالدیوم
بهار آزادی
امامی

961.000

نیم

21.500.000

دالر

135.700

درهم امارات

36.900

ین ژاپن

121.630

40.060.000

ربع

11.230.000

یورو

156.910

لیر ترکیه

21.670

دالر کانادا

103.620

گرمی

6.220.000

پوند

175.040

یوان چین

19.460

دالر استرالیا

43.630.000

اما و اگرهای انتقال آب ازخلیج فارس
با وجود مخالفت فعاالن محیطزیست ،پروژه
عکس :ایرنا

انتقال آب از خلیج فارس همچنان ادامه دارد

وزیر راه:

 4.5میلیون تهرانی در
بافت ناکارآمد زندگی
میکنند

2

4

روزانهمصبحاریان

تهران

طلوع آفتاب
06:45
غروب آفتاب

96.245

19:15

 24تا 38
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روحانی :ویروس بدبینی منتشر میکنند
رییسجمهور یک بار دیگر با گالیه از انتقادات اصالحطلبان و اصولگرایان ،هدف منتقدان را پیروزی در انتخابات  1400دانست
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محرم امسال

پاتک به مثلث آمریکا،
عربستان و اسراییل

محرم بدون پالستیک

یادداشت مهمان
مصطفی داننده

کیهـان بـه قلـم حسـین شـریعتمداری بـه

درخواست سازمان محیطزیست

رییـس جمهـور روحانـی توصیـه کرده بـود در

و فعاالن این حوزه برای

مجمع عمومی سـازمان ملل شـرکت نکند و با

استفاده نکردن از ظروف یک بار

ایـن کار دسـت بـه تحقیر ترامپ بزنـد و از این
طریـق بـه اهانتهـا او علیه ملت ایران پاسـخ

مصرف

دهـد .شـاید حسـین شـریعتمداری تصـور
میکنـد نرفتـن روحانـی بـه سـازمان ملـل به
مثابـه همـان حکایت معـروف «جـواب ابلهان

استفاده از ظروف یک بار

خاموشـی اسـت» اسـت .در اینجـا بایـد گفت

مصرف در ماه محرم سه برابر

اتفاقـا جـواب ایـن « ابله» خاموشـی نیسـت
و بایـد بـا بیانـی شـیوا در مقر سـازمان ملل به
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 تلاش خواهـد کرد کشـورهای
بیشـتری را علیـه ایـران بشـوراند .حسـن
روحانی میتواند 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

عکس  :پایگاه خبری مازندرانه

سـخنان او پاسـخ داد .حضـور در مقر سـازمان

میشود در حالی که این

ظروف هزار سال در طبیعت
باقی میمانند

لوایح مربوط به FATF

هیچ ربطی به برجام ندارد

ایـران زمیـن کشـاورزی اسـت کـه میتوانـد با

ایلنا نوشـت :معـاون پارلمانـی رییسجمهور

دیگـر آن میـان مجلـس شـورای اسلامی،

یـک اسـتراتژی درسـت برداشـتهای خوبـی

تاکیـد کرد کـه لوایح مربوط بـه  FATFهیچ

شـورای نگهبان و مجمع تشـخیص مصلحت

از آن داشـته باشـد .نشسـت عمومی سـازمان

ربطی به برجام ندارد و برای استانداردسـازی

نظـام در رفـت و آمـد اسـت و مـورد چهـارم

ملـل ،بهتریـن فرصت بـرای دیپلماسـی ایران

و سروسـامان دادن بـه نظـام بانکـی ،ارتبـاط

منتظـر رای نماینـدگان محتـرم مـردم ،بـرای

اسـت تـا بـا کشـورها مختلـف در مـورد روابط

بانکهـای جمهـوری اسلامی ایـران بـا

کشـور الزم اسـت ».وی بـا بیـان اینکـه تهیه

سیاسـی و اقتصـادی خـود گفتوگـو کنـد و

بانکهـای دیگـر دنیـا و موسسـات مالـی

و تدویـن ایـن لوایـح بـه عنـوان یکـی از

راه زنـده مانـدن برجـام را بـا آنهـا مـرور کند.

دنیـا بـه ایـن لوایـح نیـاز اسـت .حسـینعلی

ضرورتهـای کشـور بـرای سـاماندهی امـور

روحانـی میتوانـد بـا کشـورهای دخیـل در

امیـری روز گذشـته پـس از جلسـه هیـات

مالـی و بانکـی در مجامـع مالـی بینالمللـی

برجـام و دیگر کشـورهای تاثیر گـذار در جهان،

دولـت بـا ابـراز امیـدواری به تصویـب الیحه

و بانکهـای بینالمللـی و موسسـات مالـی

رو در رو سـخن بگوید و شـرایط ایران و برجام

 FATFدر مجلـس شـورای اسلامی با توجه

دنیـا اسـت ،ابـراز داشـت کـه زمانـی کـه این

را بـرای آنهـا ترسـیم کند .فرصتی که شـاید در

بـه ضرورتهـا و نیـاز کشـور خاطرنشـان

قانـون در مجلـس تصویب شـود و بـه تایید

حالـت عـادی در اختیار روحانی و دیپلماسـی

کـرد« :قطعـا چنیـن قانـون و مقرراتـی کـه

شـورای نگهبـان برسـد ،فرآینـد الحـاق بـه

ایران قرار نگیرد .در حاشـیه نشسـت سـازمان

سـه مـورد آنهـا از تصویـب مجلـس گذشـته

کنوانسـیونهای جهانی شـروع خواهد شـد.

ملـل ،روسـای کشـورها میتواننـد راهکارهـای

اسـت ،یک مـوردش نهایـی شـده و دو مورد

کشـورهای دخیـل در برجـام با پیشـنهاد ایران
میتواننـد جلسـهای را بـا حضـور روسـای
جمهـور و نخسـتوزیران برگـزار کننـد و در آن
مسـیرهای بـاز برجـام و آینـده را مشـخص
کننـد و بـرای اجرایـی شـدن آن تلاش کننـد.
دیدارهای روحانی در حاشـیه نشسـت سازمان
ملـل و اسـتقبال جهـان از تـداوم برجـام
میتوانـد از دل خـاک آمریـکا یـک پیـام مهم
بـرای رییـس جمهـور ایـاالت متحـده مخابره
کنـد .آنهـم اینکـه جهان حامـی برجام اسـت.
بـه نظـر میرسـد ترامـپ ایـن روزهـا در داخل
آمریـکا و خـارج از آن یـک رییـس جمهـور

حبس برای مشایی و جوانفکر
بـا رأی شـعبه اول دادگاه انقلاب اسـفندیار

حبـس و بـرای دو اتهـام دیگر خـود به ترتیب

رحیـم مشـایی مجموعـا بـه شـش و نیـم

یک سـال و شـش مـاه حبس محکوم شـده

سـال حبـس بـرای سـه اتهـام محکوم شـد.

اسـت .جوانفکر هـم در همان پرونـده به چهار

بـه گـزارش فـارس ،ایـن در حالـی اسـت کـه

سـال حبـس محکـوم شـده اسـت .در مـورد

مشـایی برای اتهـام خود مبنی بـر اقدام علیه

اتهامـات دیگـر مشـایی و افـراد دیگـر پرونده

امنیـت داخلـی و خارجی کشـور به پنج سـال

همچنـان در دادگاه مفتـوح اسـت.

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول
صفحه 5

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

منبع :ایرنا

مشـخصی را بـرای تـداوم برجـام ارائـه دهند.

3

روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان

اسـت .کمتـر کسـی دوسـت دارد ،دوسـت
ترامـپ خطاب شـود .پـس چه زمانـی بهتر از
ایـن بـرای پیش برد اهداف دیپلماسـی دولت
دوازدهـم در سـازمان ملـل .حضـور روحانی در
سـازمان ملـل میتواند پاتـک بزرگی به مثلث
« آمریکا ،اسـراییل و عربستان» باشد .مثلثی
کـه میخواهـد ایـران را تبدیـل بـه تنهاتریـن

صفحه 5

شماره /34ب97-6/م

نوبت اول

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

منبع :ایرنا

کشـور دنیـا کنـد /.عصـر ایران

آگهی مناقصـه

2

پیام خبر

www.payamema.ir

بنکارت برای کارگران

بن کاال برای نیازمندان
بــرای کاهــش فشــارهای اقتصــادی اخیــر

10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

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.

021-26325268
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جامعه

کمبود بنزین نداریم
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اصولگرایان ،هدف منتقدان را پیروزی در انتخابات  1400دانست

بــر قشــر نیازمنــد جامعــه دو سیاســت در

گزارش

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

پیام ما

بــه گفتــه پرویــز فتــاح ،رییــس کمیتــه امداد
امــام خمینــی ،قــرار اســت بــه افــراد تحــت

فاصلــه

پوشــش کمیتــه امــداد «بن کاال» داده شــود.

حســن

روحانــی

بــا

جناحهــای سیاســی روز بــه روز

آنطــور کــه ایســنا نوشــته ،او گفتــه تــا پایــان

بیشــتر

شــهریور ایــن بــن توزیــع خواهــد شــد.

میشــود.

او کــه در پنــج ســال گذشــته ســعی

بــه گفتــه فاطمــه رهبــر ،معــاون حمایــت

کــرده بــود خــود را رییسجمهــوری

و ســامت خانــواده کمیتــه امــداد ایــن

فراجناحــی جلــوه دهــد ،حــاال

ســبد حمایتــی تنهــا شــامل مــواد غذایــی

در بحرانیتریــن

میشــود .او همچنیــن خبــر داده کــه شــارژ

شــرایط

دوران

حضــور خــود در پاســتور ،نــه

کارت یارانــه مددجویــان قبــا بیــن  35تــا

حمایــت اصالحطلبــان را دارد و نــه

 130هــزار تومــان بــوده کــه در مــاه جــاری

اصولگرایــان .تکلیــف جنــاح راســت

 20درصــد افزایــش مییابــد.

کــه از همــان ســال  92تقریبــا معلــوم

در همیــن حــال خبرهــا حکایــت از توافــق

بــود .ایــن جنــاح در انتخابــات پنــج

نماینــدگان کارگــری ،کارفرمایــی و دولــت

ســال پیــش در مقابــل روحانــی از

بــرای توزیــع بــنکارت بیــن کارگــران دارد.

جلیلــی و قالیبــاف حمایــت کــرد و در

فرامــرز توفیقــی ،رییــس کمیتــه مــزد کانــون

انتخابــات ســال گذشــته تمــام تــوان

عالــی شــوراها در ایــن خصــوص بــه ایلنــا

خــود را بــرای بــه قــدرت رســیدن

حاصــل ایــن تنهایــی روحانــی در

رییســی بــه کار بســت .بدیــن ترتیــب

ماههــای اخیــر اســتیضاح دو وزیــر و

مشــخصا اصولگرایــان را نمیتــوان

البتــه کشــاندن او بــه مجلــس بــرای

جــزو حامیــان روحانــی بــه حســاب

پاســخ بــه ســواالت نماینــدگان بــوده.

آورد.

بــا ادامــه انتقــادات اصالحطلبــان و

در ســوی مقابــل امــا اصالحطلبــان در

اصولگرایــان از دولــت ،صبــر روحانــی

انتخابــات  92و  96تمــام تــوان خــود

هــم بــه ســر آمــده .او روز گذشــته

را بــرای رییسجمهــور شــدن روحانــی

بــرای دومیــن بــار در هفتــه جــاری از

بــه صحنــه آوردنــد .اگرچــه کــه

آنهــا گالیــه کــرد .گالیـهای کــه البتــه

میدانســتند او بیشــتر اصولگراســت

بــدون کنایــه نبــود.

تــا اصالحطلــب ،امــا بــرای بــه
قــدرت نرســیدن اصولگرایــان تنــدرو،
بــه روحانــی رای دادنــد .حــاال در
فاصلــه ســه ســال مانــده بــه پایــان
دوره ریاســت جمهــوری روحانــی،
اصالحطلبــان هــم بــه تدریــج پشــت
او را خالــی میکننــد .اتفاقــی کــه
نتیجــه گــردش بــه راســت پاســتور
نشــینان در یــک ســال اخیــر بــوده.

افزایــش
گفتــه دولتیهــا و کارفرمایــان،
ِ

آنطــور کــه پایــگاه اطالعرســانی
دولــت نوشــته ،رییسجمهــور در
جلســه هیــات دولــت پــس از گفتــن
ایــن کــه برخــی امــروز ویــروس
بدبینــی را در کشــور در سخنانشــان
و

تریبونهــا

رسانههایشــان

منتشــر میکننــد .گفــت کــه ســخنان
رهبــری در دیــدار بــا اعضــای مجلــس

هشــتصد هــزار تومانــی هزینههــای زندگــی
را پذیرفتهانــد .در صــورت تصویــب در
شــورای عالــی کار ،ایــن میــزان ،در قالــب
بُــن پرداخــت خواهــد شــد .بــه گفتــه او
احتمــال پرداخــت آن بــه صــورت نقــدی در
قالــب افزایــش دســتمزد وجــود نــدارد؛ نــه
دولتیهــا و کارفرمایــان ایــن رقــم را نقــدی
میپردازنــد و نــه مــا نماینــدگان کارگــری بــا
پرداخــت نقــدی افزایــش مــزد موافقیــم .بــه
اعتقــاد او و بســیاری از کارشناســان ،توزیــع
بــن نقــدی باعــث افزایــش نقدینگــی و در
تنهــا بــه ســود کارگــران نیســت کــه بــه ضــرر
آنهــا هــم هســت.
بــه گفتــه رییــس کمیتــه مــزد کانــون عالــی
شــوراها ،از اســفندماه کــه مذاکــرات مــزدی
ســال  ۹۷انجــام شــد تــا نهــم شــهریورماه
ســال جــاری ،ســبد معیشــت چیــزی حــدود
 ۸۰۰هــزار تومــان افزایــش قیمــت داشــته؛
حــال ایــن  ۸۰۰هــزار تومــان را بــه دو صــورت
میتوانیــم تناســببندی کنیــم؛ اگــر روی
ســبد معیشــت دو میلیــون و هفتصــد هــزار
تومانــی اعمــال کنیــم بــه افزایــش ۳۱
درصــدی میرســیم یعنــی تــورم حاکــم
بــر ســبد معیشــت ۳۱ ،درصــد اســت امــا
اگــر ایــن  ۸۰۰هزارتومــان را روی دســتمزد
حداقلــی یــک میلیــون و چهارصــد و پنــج
ِ
هــزار تومــان اعمــال کنیــم بــه عــدد ۵۸
میرســیم؛ یعنــی حداقــل دســتمزد۵۸ ،
درصــد کاهــش ارزش داشتهاســت.

عکس :نهاد ریاست جمهوری

نتیجــه افزایــش تــورم میشــود کــه نــه

روحانی باز هم انتقادات از دولت را به انتخاباتهای بعدی مربوط دانست

زندگی  4.5میلیون تهرانی در بافت ناکارامد
وزیر راه :زندگی برای افرادی بیبضاعت سختتر شده
وزیــر راه و شهرســازی گفتــه حــدود ۴.۵

بازآفرینــی شــهری گفتــه اســت کــه فــروش

میلیــون نفــر در بافتهــای ناکارآمــد

تراکــم در تهــران در منطقههایــی ماننــد

تهــران زندگــی میکننــد.

 ۴ ،۲ ،۱و  ۵نــه تنهــا بــه ارتقــای کیفیــت

بــه گــزارش مهــر ،عبــاس آخونــدی در

زندگــی کمکــی نکــرده بلکــه باعــث توســعه

حاشــیه چهــل و نهمیــن جلســه ســتاد ملــی

گســترده ســوداگری و افزایــش قیمــت

استفساریه در خصوص

بازنشستگی شهردار تهران
قانون

وزیــر کشــور گفتــه اگــر مجبــور شــویم دربــاره
موضــوع اســتعفای شــهرداران از مجلــس شــورای
اســامی تقاضــای استفســاریه میکنیــم.
بــه گـزارش ایرنــا ،عبدالرضــا رحمانــی فضلــی اضافه

رییس جمهورکشـورمان درجلسـه 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 میکنند.
ایـن در حالـی اسـت کـه زمانی آنها بـرای اینکـه در کنار

آمریـکا بودنـد ،افتخـار میکردنـد .روحانی با بیـان اینکه

امـروزبـه جزچند کشـورمعـدود معلومالحـال هیچکس

در کنـار آمریـکا قرار نـدارد ،اضافه کرد که امـروز آمریکا در
بدتریـن شـرایط جهانی قـرار گرفتـه و حتی سـازمانهای
بینالمللی مانند یونسـکو ،سـازمان ملل متحد ،سـازمان
بینالمللـی بـا سیاسـتهای آمریـکا موافق نیسـتند.

خبــرگان هیـچ نقطــه ابهامــی را باقــی

آمریــکا مبــارزه کنــد و از طــرف دیگــر

نگذاشــت و ایشــان بــه صراحــت

حواســش بــه راســت و چــپ باشــد؛

گفتنــد کــه امــروز زمــان آن نیســت

دولــت کــه نمیتوانــد در ســه جبهــه

کــه کســی بخواهــد پشــت دولــت

بجنگــد .امــروز روبــروی دولــت،

را خالــی کنــد .وی اضافــه کــرد

آمریــکا

صهیونیســتی

کــه «تــا انتخابــات زمــان بســیاری

ایســتاده اســت و راســت و چــپ بــه

باقــی مانــده اســت .هیــچ کــس

عنــوان دو جنــاح بایــد حامــی دولــت

نبایــد تصــور کنــد کــه تخریــب

در ایــن میــدان جنــگ باشــند وگرنــه

دولــت میتوانــد بــرای آنهــا چــه

اگــر مــن بخواهــم بــه راســت یــا

در انتخابــات ســال آینــده و چــه در

چــپ جــواب دهــم ،مــا بــه جایــی

انتخابــات ســال  ۱۴۰۰رای بوجــود

نمیرســیم ».روحانــی آنجــا هــم

بیــاورد .کســانی کــه اینگونــه فکــر

مســائل انتخاباتــی را بــه میــان

میکننــد مــردود ایــن آزمایــش

کشــید و گفــت« :مــن میفهمــم

تاریخــی در ایــران خواهنــد بــود و

کــه ســال دیگــر انتخابــات اســت

ملــت ایــران راجــع بــه آنهــا قضــاوت

و بــه نوعــی ایــن کاره هســتم و

خواهــد کــرد .پــس از آنکــه از ایــن

ســالها در انتخابــات شــرکت کــردم

گردنــه عبــور کردیــم ،تاریــخ حرفهــا،

و میدانــم شــرایط انتخابــات بــه

رفتــار و جمــات آنهــا باقــی خواهــد

چــه معناســت امــا امــروز همــه چیــز

مانــد و مــردم قضــاوت میکننــد

را بایــد کنــار بگذاریــم چراکــه امــروز

کــه در شــرایط ســخت ،آنهــا بــرای

روز آزمایــش بــزرگ ملــی ماســت».

کاهــش یــا افزایــش دشــواری مــردم

او بــه اصالحطلبــان و اصولگرایــان

چــه رفتــاری داشــتهاند».

هشــدار داد کــه «بداننــد بــا وارد

او شــنبه گذشــته هــم در اختتامیــه

کــردن فشــار بــه دولــت نــه تنهــا

جشــنواره شــهید رجایــی گفــت کــه

محبــوب مــردم نمیشــوند بلکــه

«دولــت نمیتوانــد از یــک طــرف بــا

مغضــوب آنهــا نیــز خواهنــد شــد».

و

رژیــم

مســکن نیــز در ایــن کالنشــهر شــده و

آخونــدی گفتــه بــا توجــه بــه گزارشهــای ارائــه

در اطــراف تهــران ســختتر کــرده اســت.

ته ـران ســخت بــود و خدمــات در ســطح نازلــی

زندگــی را بــرای افــرادی بــا بضاعــت کمتــر
بــه گفتــه او  63محلــه در تهــران بــه
عنــوان محلــه ناکارآمــد شناســایی شــده
کــه ویژگــی قابــل توجــه ،پرجمعیــت بــودن
آنهاســت .بــه گونــهای کــه در برخــی
محــات بــه  ۲۰هــزار تــا  ۵۰هــزار نفــر
میرســد .

تاکید مراجع تقلید به اتحاد و

رفع مشکالت اقتصادی
اقتصاد

در کنار آمریکا هستند

بیـن المللـی انـرژی اتمـی و دادگاه دادگاه کیفـری

گالیه با چاشنی کنایه

و

فقط چند کشور معلومالحال

مراجــع عظــام تقلیــد در دیــدار رییــس و اعضــای
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی
مجلــس ،ضمــن تاکیــد بــر حفــظ جایــگاه و عــزت
جمهــوری اســامی درجهــان ،اتحــاد و پرهیــز از

کــرده کــه بــا توجــه بــه شــبهات و یــا برداشـتهای مختلفــی کــه از متــن قانون

اختــاف همــه مســووالن و گروههــای سیاســی و نیــز تــاش مضاعــف

صــورت گرفتــه و در حوزههــای مختلــف تفســیری ایــن موضــوع ،هــم شــورا و

بــرای رفــع مشــکالت اقتصــادی را خواســتار شــدند .آیــت هللا حســین

هــم اف ـراد حقوقــدان برداشــت میکننــد کــه ایــن موضــوع شــامل شــهرداران

نــوری همدانــی گفــت کــه مســأله اقتصــاد کــه امــروز بیشــتر مدنظــر اســت

نمیشــود ،اگــر مجبــور شــویم بایــد یــک استفســاریه از مجلــس بخواهیــم تــا

مســألهای بســیار مهــم و در عیــن حــال در کشــور مــا ضعیــف اســت،

آنهــا پاســخ استفســاریه مــا را بدهنــد .وی ادامــه داده کــه از نهادهــای نظارتــی

اقتصــاد از جملــه امــوری اســت کــه ســریع ضعــف خــود را نشــان میدهــد.

ماننــد دیــوان محاســبات و معاونــت حقوقــی رییــس جمهــوری نیز درخواســت

آیـتهللا جعفــر ســبحانی هــم گفــت کــه از تذکــر دادن بــه مقامــات مســوول

اعــام نظــر کردیــم و منتظــر تفســیر آنهــا هســتیم ،اگــر اختــاف نظــر وجــود

کوتاهــی نکنیــد ممکــن اســت تذکــر دادن بــرای یــک مقــام مســوول

داشــته باشــد از مجلــس شــورای اســامی استفســاریه مــی گیریــم.

تلــخ باشــد ،ولــی همــان مقــام مســوول نیــز میــوه شــیرین ایــن تذکــر را

پیــش از ایــن رییــس مجلــس گفتــه بــود ایــن قانــون مشــمول شــهرداران

میچینــد .اگــر در مــورد فســاد اداری تذکــر مــی دادنــد و مســووالن نیــز

هــم میشــود.

عمــل مــی کردنــد کار بــه اینجــا نمیرســید.

شــده وضعیــت موجــود در شــهرهای پیرامــون

بــه چشــم میخورنــد  .ســتاد ملــی ســعی دارد
تــا بــا تمرکــز ویــژه بــر روی مســاله کیفیــت

زندگــی ،شــرایط خدماترســانی در محــات را
بــه جــای تکواحــد مــورد توجــه قــرار دهــد.

بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو پس
از تعطیالت مجلس

در

امســال هــم گفــت« :بحــث ســاماندهی بــازار

حالــی بــه دنبــال

خــودرو مباحثــی را در مــورد واردات خــودرو

افزایــش  17درصــدی

دارد کــه البتــه مقــرر اســت شــش مــاه

خــودرو

یعنــی تــا پایــان آذرمــاه مســکوت بمانــد ،امــا

هســتند کــه قــرار اســت پــس از تعطیــات

تعــدادی از نماینــدگان پیگیــر هســتند کــه

تابســتانی مجلــس ،طــرح ســاماندهی بــازار

پــس از تعطیــات مجلــس و در مهــر مــاه

بازار

خودروســازان

قیمــت

خــودرو بررســی شــود.

در دســتور کار کمیســیون صنایــع قــرار بگیــرد

حمیــده زرآبــادی ،عضــو کمیســیون اقتصــادی

تــا از مســکوت مانــدن خــارج شــود .بــه ایــن

مجلــس در ایــن خصــوص بــه اقتصادآنالیــن

ترتیــب ممکــن اســت ممنوعیــت واردات

گفتــه ایــن میــزان افزایــش قیمــت منطقــی

خــودرو تــا قبــل از پایــان ســال لغــو شــود».

نیســت ،زیــرا موجــب افزایــش مجــدد

وی همچنیــن در واکنــش بــه احتمــال

نرخهــا در بــازار خواهــد شــد .او بــا اشــاره بــه

لغــو ممنوعیــت واردات خــودرو تــا قبــل از

تصمیــم کمیســیون صنایــع مجلــس مبنــی

پایــان ســال گفــت کــه ایــن طــرح هنــوز بــه

بــر مســکوت مانــدن شــش ماهــه طــرح

کمیســیون صنایــع مجلــس نیامــده اســت و

ســاماندهی بــازار خــودرو تــا اواخــر آذرمــاه

تعــدادی از نماینــدگان پیگیــر آن هســتند.

تاالب «کجی نمکزار» نهبندان یکی از شگفتی های طبیعت و بزرگترین شاهکار خلقت

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

است اما این روزها تن خشکیده اش در فراق پرندگان مهاجر زیر شالق های گرم
خورشید کویر روزگار می گذراند.

021-26325268

محرم امسال ،محرم بدون پالستیک

درخواست سازمان محیط زیست و فعاالن این حوزه برای
استفاده نکردن از ظروف یکبار مصرف در محرم امسال

زیســت شــورای اســامی شــهر تهــران گفتــه بــود:

گزارش

«بــه طــور معمــول روزانــه  14هــزار تــن ظــرف
پالســتیکی و  3000تــن ظــرف کاغــذی مصــرف

پیام ما

میشــود کــه ایــن میــزان در ایــام محــرم بــه بیــش
از ســه برابــر افزایــش مییابــد .بــه نحــوی کــه

بــا آغــاز مــاه محــرم ،مصــرف ظــروف پالســتیکی

مصــرف ظــروف پالســتیکی بــه  40هــزار تــن و

مجــددا افزایــش یافتــه اســت .ظروفــی کــه بــرای

ظــروف کاغــذی بــه  10هــزار تــن در روز میرســد».

انســانها یکبــار مصــرف اســت امــا حــل و هضــم آن
بــرای زمیــن و طبیعــت ،چنــد قــرن طــول میکشــد.

خطرات ظروف پالستیکی

یکبارمصــرف پالســتیکی اســتفاده نکنیــم و اگــر

موضــوع مطــرح میکنــد .او میگویــد :بایــد ســعی

«بــرای نــذری دادن تــا حــد امــکان از ظــروف

ژیــا مهــدی آقایــی پیشــنهاداتی را بــرای ایــن

هــم مجبــور بــه اســتفاده بودیــم از نــوع تجزیهپذیــر

مردمـی هـر سـازمانی هـر توصیهای

کـه میخواهـد داشـته باشـد بایـد از

خـودش شـروع کنـد .بـه همیـن دلیـل

حفاظـت محیـط زیسـت وادارات تابعـه

مبنـی بـر ممنوعیـت اسـتفاده از آب
بطـری پالسـتیکی انجـام شـد .اسـتفاده

از ظـروف یکبارمصـرف در پذیراییهـا

نیـز حـذ ف شـد .سـعی مـا ایـن اسـت که
بخشـنامه بهصـورت کامـل اجـرا شـود.

حجــم زیــادی اشــغال نمیکنــد .همچنیــن بایــد
هیاتهــا خودشــان را موظــف بــه جمــعآوری و

طبیعــت ســالم میماننــد و بعــدازآن تجزیهشــان

تفکیــک ظــروف مانــده از نذریشــان کننــد .در

آغــاز میشــود .حــدود  ۱۰۰۰ســال ایــن تجزیــه

حــال حاضــر ،ســازمان بازیافــت شــهرداری نیــز

طــول میکشــد البتــه انــواع تخریــب پذیــر زودتــر

مکانهایــی را دارد کــه ایــن ظــروف را بــرای

تخریــب میشــوند امــا همچنــان مضــر هســتند و

بازیافــت تحویــل میگیــرد.

خــاک را آلــوده میکننــد.

بــه گفتــه آقایــی ،شــاید بهنــدرت بــه ایــن موضــوع

همــه ســاله کارشناســان نســبت بــه افزایــش قابــل

دقــت کــرده باشــیم کــه مصــرف همیــن ظــروف

توجــه مصــرف ظــروف پالســتیکی در ایــام محــرم

یکبارمصــرف کــه نوشــیدنی و خوراکــی داغ را در

تذکــر میدهنــد .رییــس پیشــین کمیتــه محیــط

آن ســرو میکنیــم ،میتوانــد ازنظــر بهداشــتی

ایجــاد مشــکل کنــد .همــه اینهــا بــا اعتقــادات و
آنچــه اســام وظیفــه مــا کــرده تــا از ســامت خــود
و محیــط زندگیمــان محافظــت کنیــم منافــات دارد.
او میگویــد :طبــق گزارشهــا و

تحقیقــات

انجا مشــده ،نوشــیدنیها و غــذای داغ

وقتــی

وارد ظــروف پالســتیکی میشــوند باعــث ورود

عکس:ایرنا

کــرد و گفــت :پالســتیکها  ۵۰۰تــا  ۷۰۰ســال در

استاندارد کیفیت هوا

رییـس سـازمان ،در سـطح سـازمان

اســتفاده کنیــم ،همــراه داشــتن لیوانــی کوچــک

مردمــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از مــردم

بیتوجهی اتحادیه اروپا به

از بهمـن سـال گذشـته ابالغـی بـا امضای

باشــیم .اگرمیخواهیــم از نوشــیدنیهای نــذری

مهــدی آقایــی مدیــرکل دفتــر مشــارکتهای

www.payamema.ir
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به گفتـه مدیرکل دفترمشـارکتهای

کنیــم کمتریــن اســتفاده را از ایــن ظــروف داشــته

اســتفاده کنیــم ».ایــن درخواســتی بــود کــه ژیــا

3

پیام زیست

10003432117834

ریــز پالســتیکها بــه بــدن و متعاقــب آن
ایجــاد مشــکالتی بــرای ســامتی میشــود.
پالســتیکهایی کــه بعدازایــن ایــام میبینیــم
و حتــی ســطلهای زبالــه پاســخگوی حجمشــان
نیســت ،بــرای آب ،خــاک و ســامت مضــر اســت.
آقایــی از دســتور کار حــذف ظــروف پالســتیکی
ســخن میگویــد.

کــه اکثــر کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا اســتانداردهای کیفیــت هــوای ایــن
اتحادیــه را رعایــت نمــی کننــد و بیــش از یکهــزار اروپایــی هــر روز زودتــر از
موعــد جــان میبازنــد کــه ده برابــر بیــش از مــرگ و میــر ناشــی از ســوانح
جــاده ای اســت .ایــن دادگاه کــه نهــادی وابســته بــه اتحادیــه اروپاســت و نحوه
مصــرف بودجــه در ایــن اتحادیــه را زیــر نظــر دارد ،صدمــه بــه ســامت افــراد
بــه دلیــل آلودگــی هــوا در بلغارســتان و دیگــر کشــورهای شــرق اروپــا را حتــی

مجوزی برای انتقال آب

شــد .در نهایــت ،در جلســه مــورخ 5
مــرداد  97بــا حضــور رییــس ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت ،مدیــران

سبزکوه صادر نشده

دفاتــر تخصصــی وزارت نیــرو و اســتاندار
چهــار محــال و بختیــاری ،مقــرر شــد
در صورتــیکــه اج ـرای طــرح از طریــق

عکس :ایسنا

معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان

انتقــال آب ســبزکوه بــه چغاخــور ،بایــد

تونــل در دســتور کار باشــد ،بــا توجــه

حفاظــت محیــط زیســت از مخالفــت

بگویــم ســازمان محیــط زیســت در

بــه ابعــاد مختلــف اجــرای پــروژه در

اولیــه ایــن ســازمان بــا انتقــال آب

ابتــدای ماجــرا مخالفــت خــود را بــا

منطقــه ،موضوعاتــی ماننــد پاســخگویی

ســبزکوه بــه چغاخــور خبــر داد و گفــت:

ایــن پــروژه اعــام کــرد امــا مصوبــه

بــه مســائل اجتماعــی بــر عهــده کارفرمــا

تاکنــون مجــوزی بــرای طــرح انتقــال

هیــات دولــت مورخ  27تیرمــاه  96مقرر

(وزارت نیــرو) و اســتانداری ق ـرار گیــرد.

آب ســبزکوه بــه چغاخــور صــادر نشــده

کــرده راه حلــی بــرای تــداوم پــروژه

همچنیــن مســوولیت فنــی اجــرای

اســت .مســعود تجریشــی گفــت:

ارائــه شــود .بـرای تحقــق ایــن موضــوع،

پــروژه در بخــشهــای مختلــف بــر

باوجــود کــش و قــوسهــای فــراوان

جلســات متعــددی بــا کارفرمــای پــروژه

عهــده کارفرمــای پــروژه (وزارت نیــرو)

در یــک دهــه اخیــر دربــاره موضــوع

ب نظــران دانشــگاهی برگــزار
و صاحــ 

خواهــد بــود.

«سفید بالک توت» توسط محققان ایرانی مهار شد

دادگاه حسابرســان اروپایــی روز ســه شــنبه بــا انتشــار گزارشــی اعــام کــرد

بیــش از زیــان حاصــل در هنــد و چیــن ارزیابــی کــرد .یکــی از اعضــای دادگاه
حسابرســان اروپایــی بــا اعــام اینکــه آلودگــی هــوا ،بزرگتریــن خطــر زیســت
محیطــی بــرای ســامت 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
بــر ســامت عمومــی دیــده مــی شــود .آنطــور کــه ایرنــا مینویســد در ایــن
گــزارش ،عامــل اکثــر  400هــزار مــورد مــرگ و میــر زودهنــگام و ســاالنه در
اتحادیــه اروپــا ،ســطوح بــاالی ذرات ریــز در هــوا ،دی اکســید نیتــروژن و اوزون
ســطح زمیــن شــناخته شــده اســت.
در ایــن گــزارش ،نمــوداری ترســیم شــده کــه نشــان مــی دهــد ســال هــای
برخــوردار از زندگــی ســالم در کشــورهای بلغارســتان ،جمهــوری چــک ،لتونــی و
مجارســتان در مقایســه بــا هنــد و چیــن ،بــه دلیــل آلودگــی هــوا کاهــش یافتــه
اســت .ایــن جــدول همچنیــن مشــخص مــی کنــد کــه صدمــه بــه ســامت
افــراد در رومانــی اندکــی بهتــر از وضعیــت چیــن اســت ،امــا ایــن کشــور در
مقایســه بــا هنــد وضعیــت بدتــری دارد .در رونــد تهیــه ایــن گــزارش بــه ارقــام
و آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی اســتناد شــده اســت.

جوالن سگهای ولگرد در رشت

ســفیدبالک تــوت کــه «آفــت جنجالــی فضــای ســبز

مــی شــود ،از نظــر رده بنــدی دانــش حشــره شناســی،

آنطــور کــه ایســنا مینویســد ایــن روزهــا مــردم رشــت بــا

در اولویــت اســت ،اضافــه کــرد :ســازمان پســماند شــهرداری

تهــران» نــام گرفتــه بــود ،پــس از چهــار ســال توســط

خطــری بــرای ســامتی انســان نــدارد ،امــا مــی توانــد

پدیــدهای بــه نــام ســگهای ولگــرد در ســطح شــهر مواجــه

رشــت ملــزم بــه ارائــه طــرح ســاماندهی سـگهای بالصاحــب

محققــان موسســه تحقیقــات گیاهپزشــکی کشــور

مزاحمــت هــای فیزیکــی فراوانــی را بــرای شــهروندان

هســتند و اگــر در ســاعات پایانــی شــب و یــا ســاعات اولیــه

و اجـرای آن شــد امــا متأســفانه باگذشــت بیــش از یــک ســال

کنتــرل شــد .بــرای نخســتین بــار در تابســتان ســال

ایجــاد کنــد .کارگــروه تخصصــی ســفیدبالک بــه دنبــال

صبــح چرخــی در ســطح شــهر بزنیــد ،جــوالن ســگهای

اقــدام چندانــی صــورت نگرفتــه و هــر روز شــاهد افزایــش

 1393حشــرات ریــز ســفیدرنگی کــه بــی هــدف بــه

انعقــاد تفاهــم نامــه ای در ســال  1394بــه سرپرســتی

ولگــرد را بــه وفــور خواهیــد دیــد بســیاری از ایــن ســگها

جمعیــت ســگهای ولگــرد و تــرس شــهروندان از هجــوم

هــر ســو پــرواز مــی کردنــد ،در فضــای ســبز شــهر

محققــان موسســه تحقیقــات گیاهپزشــکی کشــور

بیمــار هســتند و حضــور آنهــا در ســطح شــهر در حــال تبدیــل

ایــن س ـگها هســتیم .شــیرزاد گفــت :متأســفانه بــه دالیــل

تهــران پدیــدار شــدند؛ ایــن حشــره هــای ســفیدرنگ

شــکل گرفــت و محققــان ایــن موسســه موفــق شــدند

شــدن بــه یــک خطــر بهداشــتی اســت .رییــس کمیســیون

نامعلومــی ســازمان پســماند از ظرفیــت ســازمانهای مردمنهاد

یــا همــان ســفیدبالک هــا کــه بــه اشــتباه در برخــی

بــا یافتــن راهــکاری غیرشــیمیایی ،ســفیدبالک هــای

ط زیســت و خدمات شــهری شــورای اســامی
بهداشــت ،محیـ 

اســتفاده نمیکنــد و انتظــار داریــم معاونــت خدمــات شــهری

از رســانه هــا از آن تحــت عنــوان مگــس ســفید یــاد

ســرگردان در هــوا را بــه طریقــی ایمــن کنتــرل کننــد.

شــهر رشــت بــا تأکیــد بــر اینکــه حفــظ ســامت شــهروندان

نظــارت بیشــتری در ایــن راســتا داشــته باشــد.

مشکل آب شرب شهر

کرد به کجا رسید؟
خبر

چنــد وقتــی اســت کــه
آب شــرب منطقــه مهدیــه
شــهرکرد بــا مشــکل مواجــه

شــده اســت .آنطــور کــه ایســنا مینویســد معــاون
بهرهبــرداری شــرکت آب و فاضــاب و شــهری اســتان
گفــت :آب شــرب بــه انــدازه نیــاز ســاکنان مهدیــه
موجــود اســت و ممکــن اســت در ســاعات پیــک
مصــرف دچــار افــت فشــار شــود.

مســعود ترابیــان خاطرنشــان کــردّ :آ ب شــرب مهدیــه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر آراء صـادره هیـات موضـوع قانـون
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی
رفسـنجان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان
محـرز گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و املاک
مـورد تقاضـا بـه شـرح زیـر بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب
در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی
کـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیان
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولین
اگهـی بـه مـدت  2مـاه 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.
-1امیـر حسـین رجبـی رسـتم ابـادی شـماره شناسـنامه
 3040218328صـادره از رفسـنجان فرزنـد محمـود در
ششـدانگ مغازه مسـاحت  41.14متر مربـع پالک 3488
فرعـی از  1817اصلـی واقـع در اراضـی قطـب اباد رفسـنجان
خیابـان مصطفی خمینی نبش کوچـه  28از بخش  9کرمان
و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی.

مشــکل کــدر بــودن نیــز نــدارد و از نظــر مرکــز بهداشــت

-2حمیدرضـا شمسـی شـماره شناسـنامه  273صـادره

نیــز مــورد تاییــد اســت.

ابـادان فرزنـد محمدحسـین در ششـدانگ مغازه مسـاحت
 28.2متـر مربـع پلاک  2236فرعـی از  1817اصلـی واقـع

در اراضی قطب اباد رفسـنجان خیابان بسـیج نبش بسـیج
 11از بخـش  9کرمـان و خریـداری شـده با واسـطه از مالک
رسـمی محمـد باقری.
-3نجمـه رمضانـی صالـح ابـادی شـماره شناسـنامه 1213
صـادره از رفسـنجان فرزنـد احمـد در سـه دانگ مشـاع از 6
دانـگ یکبابخانـه مسـاحت  134.60متر مربع پلاک 5809
فرعـی مجـزی شـده از  146فرعـی از  1820اصلـی واقـع در
اراضـی گرگیـن رفسـنجان خیابـان جانبـازان کوچـه  39از
بخـش  9کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی .
 -4غالمرضا حسـنی جعفر اباد شـماره شناسـنامه  6صادره
از رفسـنجان فرزنـد اسـدهللا در ششـدانگ یکبـاب زیرزمین

مسـاحت  193متـر مربع پالک  1588فرعـی از  1868اصلی
واقـع در اراضـی مومـن ابـاد رفسـنجان خیابـان مصطفـی
خمینـی کوچـه  84از بخـش  9کرمـان و فاقـد بنچـاق از
مالک رسـمی.
 -5بتـول لـری کریـم ابادی شـماره شناسـنامه  573صادره
از رفسـنجان فرزند حسـن در ششدانک یکبابخانه مساحت
 178.5متـر مربـع پلاک  1577فرعـی از  1868اصلی واقع
در اراضـی مومـن ابـاد رفسـنجان خیابان مصطفـی خمینی
کوچـه  45از بخـش  9کرمـان وخریـداری شـده بـا واسـطه
مالک رسـمی غالمرضا گلسـتانی .
-6بتـول لـری کریم ابـادی شـماره شناسـنامه  573صادره
از رفسـنجان فرزند حسـن در ششدانک یکبابخانه مساحت
 179.10متـر مربـع پلاک  1576فرعـی از  1868اصلـی واقع

در اراضـی مومـن ابـاد رفسـنجان خیابان مصطفـی خمینی

-11رضـا محمدیـان مهـدی ابادی شـماره شناسـنامه 6582

رفسـنجان فرزند محمود در ششدانگ یکبابخانهبه مساحت

کوچـه  45از بخـش  9کرمـان وخریـداری شـده بـا واسـطه

صـادره از رفسـنجان فرزنـد محمـد در ششـدانگ مغـازه

 212.4متـر مربـع پلاک  4969فرعـی مجـزی شـده از 79

مسـاحت  67.3متر مربع پالک  3655فرعی مجزی شـده

فرعـی از  1883اصلی واقع در اراضی عباس خان رفسـنجان

شناسـنامه

از  1فرعـی از  1910اصلـی واقع در اراضی ده شـیخ رفسـنجان

بلـوار امـام حسـن (ع) از بخـش  9کرمـان و فاقـد بنچاق از

3040100939صادره از رفسـنجان فرزند عباس در ششـدانگ

خیابـان مطهـری نبـش کوچـه  51از بخـش  9کرمـان و

مالک رسمی.

یکبابخانـه مسـاحت  571.5متـر مربع پلاک  1587فرعی

خریـداری شـده باواسـطه ازمالـک رسـمی اکبـرصرافـی زاده.

-16علـی عابلـی شـماره شناسـنامه  604صـادره رفسـنجان

مجـزی شـده از  44فرعـی از  1868اصلـی واقـع در اراضـی

-12حسـین ابوالحسـن زاده پاریـزی شـماره شناسـنامه 1

فرزنـد حسـین در ششـدانگ یکبابخانـه مسـاحت 215.30

مومن اباد رفسـنجان خیابان مصطفی خمینـی کوچه  37از

صـادره جیرفت فرزند غالمحسـین در ششـدانگ یکبابخانه

متـر مربـع پلاک  1765فرعـی مجـزی شـده از  16فرعی از

بخـش  9کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی.

مسـاحت  263متر مربع پالک  2317فرعی مجزی شـده از

 1915اصلی واقع در اراضی حسـین اباد رفسـنجان بلوار کوثر

مالک رسـمی غالمرضا گلسـتانی .
-7حسـین

عابدینـی

زاده

شـماره

-8محمد علی رجبیان شـفیع ابادی شـماره شناسنامه 250

73فرعـی از  1913اصلی واقع در اراضی اسـد اباد رفسـنجان

از بخـش  9کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی .

صـادره از رفسـنجان فرزنـد امان ا ...در ششـدانگ یکبابخانه

بلـوار خلیـج فارس نرسـیده به پمپ گاز از بخـش  9کرمان و

-17حمیـده کاردوسـت پاریـزی شـماره شناسـنامه 774

مسـاحت  474متر مربع پالک  1586فرعی از  1868اصلی

فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.

صـادره از رفسـنجان فرزنـد مصیب در ششـدانگ یکبابخانه

واقع در اراضی مومن اباد رفسـنجان خیابان شـهید محمدی

-13زهـرا پورحجتـی رفسـنجانی شـماره شناسـنامه 11314

مسـاحت  309.1متر مربع پالک  1643فرعی مجزی شـده

کوچـه  15از بخـش  9کرمـان و خریداری شـده با واسـطه از

صـادره رفسـنجان فرزنـد عبـاس در ششـدانگ یکبابخانـه

از  156فرعـی از  1917اصلـی واقـع در اراضـی علـی ابـاد خان

مالک رسـمی عباس باقری.

مسـاحت  947متـر مربع پلاک  1536فرعی مجزی شـده

رفسـنجان خیابـان مقیمـی خیابان بهشـت داخـل کوچه از

-9غالمرضا سـهرابی شعبجره شماره شناسنامه  36صادره از

از  52فرعی مجزی شده از  43فرعی از  1919اصلی واقع در

بخـش  9کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.

رفسـنجان فرزند علی در ششـدانگ یکبابخانه مساحت 319

اراضی سـعادت اباد رفسـنجان بلـوارآزادی ابتدای بلـوار امام

-18مهدیـه حیـدری فـرد شـماره شناسـنامه  44صـادره

متـر مربع پلاک  1589فرعی از  1968اصلـی واقع در اراضی

سـجاد(ع) از بخش  9کرمان و خریداری شـده از واسـطه از

رفسـنجان فرزند حسـین در ششـدانگ یکباخانه مسـاحت

مومـن اباد رفسـنجان خیابان مصطفی خمینـی کوچه  39از

مالـک رسـمی علی اصغـر گرامی.

 275.3متـر مربـع پلاک  4973فرعـی مجـزی شـده

بخش  9کرمان و خریداری شـده با واسـطه از مالک رسـمی

-14محمدرضـا فتحـی راویـز بـه شـماره شناسـنامه 955

از  79فرعـی از  1883اصلـی واقـع در اراضـی عبـاس ابـاد

فاطمـه میرزایی خلیل ابادی.

صادره شـهربابک فرزند حسـن در ششدانگ مغازه مشتمل

خـان رفسـنجان خیابـان امـام حسـن مجتبـی (ع)خیابان

 -10علـی رجبـی رسـتم ابـادی شـماره شناسـنامه

بـر اپارتمـان مسـاحت  243متـر مربـع پلاک  4970فرعی

 36متـری جنـب باسـکول از بخـش  9کرمـان فاقـد بنچاق

 3040086375صـادره رفسـنجان فرزنـد محمـود در

مجـزی شـده از  63فرعـی از  1883اصلـی واقـع در اراضـی

از مالـک رسـمی.

ششـدانگ مغـازه مسـاحت  67.23مترمربع پلاک 3487

عبـاس ابـاد خـان رفسـنجان خیابـان مطهـری خیابـان

تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 97.6.7

فرعـی از  1817اصلـی واقـع در اراضـی قطـب اباد رفسـنجان

سـتارخان نبـش کوچـه  49از بخش  9کرمـان و فاقد بنچاق

تاریخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه 97.6.22

خیابـان مصطفـی خمینی نبش کوچـه 28از بخش  9کرمان

از مالـک رسـمی.

و فاقـد بنچـاق از مالـک رسـمی .

-15امین آخوندی وکیل اباد شـماره شناسـنامه  161صادره از

رئیس ثبت اسناد و امالک رفسنجان-محمد آرمان پور
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فاطمه نامجو

محیــط زیســت بــا اشــاره بــه آخریــن گ ـزارش
موسســه بینالمللــی حیــات پرنــدگان از تاییــد

خبرنگار/پیام ما

انقـراض هشــت گونــه پرنــده خبــر داد و گفــت:

حیــات وحــش بــوده اســت.
آنطــور کــه ایســنا مینویســد اصغــر مبارکــی
بــا بیــان اینکــه اخیــرا گزارشــی از موسســه
بینالمللــی حیــات پرنــدگان (Birds life
 )internatinalمبنــی بــر انقـراض کامل هشــت
گونــه پرنــده منتشــر شــده اســت،اظهارکرد:
موسســه حیــات پرنــدگان ،پایــش و کنتــرل
جمعیــت پرنــدگان و زیســتگاههای آنهــا را
در سراســر دنیــا انجــام میدهــد؛ در روزهــای
گذشــته نیــز گــزارش ویــژهای در مــورد نتایــج
انقــراض پرنــدگان منتشــر کــرده اســت کــه
زنــگ خطــر جــدی بـرای همــه دنیــا به حســاب
میآیــد.
وی بــا اشــاره بــه جزییــات پایــش پرنــدگان
اظهــار کــرد :بــر اســاس ارزیابیهایــی موسســه
بینالمللــی حیــات پرنــدگان  -کــه روی ۵۱
گونــه پرنــده در سراســر دنیــا انجــام شــده
اســت -انقــراض هشــت گونــه پرنــده طــی
دهــه اخیربــه تاییــد رســید .ایــن ارزیابــی
بــر اســاس عواملــی مثــل شــدت تهدیــدات،
زمــان مشــاهدات و قابــل اتــکا بــودن آنهــا،
ســطح دادههــا و زمــان و کیفیــت برنامههــای
مطالعاتــی انجــام شــده اســت و نتایــج ایــن
مطالعــات انق ـراض کامــل هشــت گونــه پرنــده

خــط دوم انتقــال آب از خلیــج
فــارس بــه اســتا نهای مرکــزی
کلیــد خــورده اســت .ایــن ابــر
پــروژه در حالــی قــرار اســت بــا
اعتبــاری حــدود  ۲هــزار میلیــارد
تومــان بــه بهرهبــرداری رســد
کــه بســیاری از فعــاالن محیــط
زیســت معتقدنــد بــه دلیــل
مشــکالت زیســتی ایــن طــرح
نبایــد اجرایــی شــود.
طر حهــای

انتقــال

آب

بیــن

حوضــهای از جملــه پروژههایــی
هســتند کــه دســت در طبیعــت
بــرده و نظــام معمولــی طبیعــت
را بــه هــم میریزنــد .فعــاالن
محیــط زیســت مد تهاســت کــه
تبعــات زیســت محیطــی ایــن
طر حهــا را بیــان کــرده و معتقدنــد
ضررهایــی کــه از کنــار اجــرای
ایــن طر حهــا بــه طبیعــت خواهــد
رســید بــه مراتــب بیشــتر از منافــع
اجــرای آنهاســت .امــا بــاز هــم
دیــده میشــود نظــرات یکســان
و جامعــی در بیــن مســوولین
ســازمان محیــط زیســت در ایــن
زمینــه وجــود نــدارد و همیــن

نظــرات متناقــض ســبب میشــود

محیــط زیســت هــم دو ســال

محیــط زیســت همیشــه مغلــوب

گذشــته انتقــال آب از خلیــج

شــده و در موضــع ضعــف باشــد.

فــارس

مطلــوب

طــرح انتقــال آب از خلیــج فــارس

ندانســته و گفتــه بــود :پیشــنهاد

باهــدف تامیــن آب موردنیــاز بــرای

مــا انتقــال از عمــان بــه جــای

صنایــع آب بــر و آب شــرب از ســال

خلیــج فــارس بــود.

 ۹۲کلیــد خــورد .محمــد درویــش
فعــال محیــط زیســت بــا مخالفــت
شــدید از انتقــال آب خلیــج
فــارس بــه پیــام مــا میگویــد:
اگــر هیــچ راه دیگــری بــرای
تامیــن آب شــرب کشــور نباشــد،
شــیرین کــردن آب دریــای عمــان
بــه وســیله انــرژی خورشــیدی بــه
مراتــب شــرف دارد بــه انتقــال آب
از خلیــج فــارس و دریــای خــزر.
درویــش دالیــل مخالفــت خــود را
اینگونــه بیــان میکنــد :آب خلیــج
فــارس محــدود و جریــان آب
کــم اســت .همچنیــن بــه دالیــل
مختلــف از جملــه نصــب آب
شــیرین کــن از ســوی کشــورهای
قطــر و بحریــن آلودگــی ایــن آب
 40برابــر حــد معمــول اســت .امــا
آب عمــان بــه اقیانــوس هنــد
متصــل و تمــام نشــدنی اســت.
همچنیــن ضریــب آلودگــی آن
بســیار پاییــن بــوده و آســیب
کمتــری میزنــد.
ابتــکار رییــس پیشــین ســازمان

را

چنــدان

دیــده میشــود نظــرات یکســان و جامعــی در

انتقــال آب منفــی اســت امــا بــاز

شــده و در موضــع ضعــف باشــد.

ســبب میشــود محیــط زیســت همیشــه مغلــوب

هــم بعضــی مســوولین ســازمان
نظــر متفاوتــی را بیــان میکننــد.
آنطــور کــه

ایلنــا

مینویســد

اســفندماه

ســال

گذشــته،

تجریشــی معــاون محیــط زیســت
انســانی ســازمان محیــط زیســت
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
آیــا طر حهــای انتقــال آب دارای
مشــکالت زیســتمحیطی اســت،
گفتــه بــود :مــا طــرح انتقــال آب
از خلیــج فــارس را یــک پــروژه
بســیار خــوب میدانیــم پــروژهای
کــه وضعیــت محیطزیســت را
بهبــود میدهــد.
تجریشــی تاکیــد کــرده بــود:
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس بــا
اســتفاده از آ بشــیرینکنهای
متعــدد از ایــن نعمــت اســتفاده
میکننــد .ایــن دریــا یــک نعمــت
خــدادادی اســت ،چــرا نبایــد از آن

اســتفاده کنیــم و از ایــن آب بــرای

آب مقصــد وارد صنعــت شــده

توســعه منطقــه بهــره نبریــم.

و تبدیــل بــه پســاب صنعتــی

او همچنیــن گفتــه بــود :در

میشــود و نهایتــا بــا ایــن آب

ایــن طــرح آب در مبــدا توســط

چــه میخواهنــد بکننــد؟ دوبــاره

آ بشــیرینکنها نمکزدایــی و

بــه دریــا برگرداننــد؟ موضــوع

بــه مقصــد منتقــل میشــود.

دیگــر ایــن اســت ،کانا لهــای

در همیــن رابطــه نجفــی یکــی از

انتقــال آب آیــا در ایــن صدهــا

کارشناســان محیــط زیســت بــا

کیلومتــر تزریــق آب بــه بســتر

انتقــاد از اینگونــه برخوردهــای

دارنــد یــا خیــر؟ تاثیــر آبــی هــم

راحــت ســازمان محیــط زیســت

کــه بــه مقصــد آورده میشــود را

بــا چنیــن پروژههایــی ،بــه پیــام

نمیتــوان بــر قنا تهــا و آ بهــای

مــا میگویــد :بــه نظــر نمیرســد

زیرزمینــی را هــم نادیــده گرفــت.

ســازمان مطالعــات کافــی بــرای
طــرح انتقــال آب از خلیجفــارس
انجــام داده باشــد.
او

میگویــد:

از جملــه

بایــد

نمــک

مســایلی

زدایــی

آب

دریــا بررســی شــود .آیــا اینــکار
قــرار اســت در منشــا صــورت
میگیــرد یــا مبــدا؟ .اگــر در
ســاحل نمکزدایــی انجــام شــود
بســته بــه روش انجــام میتوانــد
مخاطراتــی بــرای ساحلنشــینان
آن منطقــه داشــته باشــد .ایــن
بــار اگــر طرحــی را اجــرا کردیــم

شــامل ماکائــوی کوچــک آبــی ،عسـلخوار گونــه

نبایــد

ســیاه ،ماکائــوی آبــی کــدر رنــگ ،جغــدر کوچک

بهگونــهای

باشــد کــه

شــبیه بــه ســد گتونــد اولیــا شــود.

نامبوکــو ،لپوینــگ جــاوا ،لوریکیتکارولینــای

(میلیو نهــا تــن نمــک زیــر

جدیــد ،شــکارچی درختــی مخفــی و گلینــر

دریاچــه ایــن ســد وجــود داشــته

آالگــوس اســت.

و پــس از ســاخت ایــن ســد آب

مبارکــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا

پشــت ســد بــه انــدازه ای شــور

دالیــل انقــراض هشــت گونــه پرنــده بررســی

شــد و در نتیجــه نمیتــوان از

شــده اســت ،گفــت :بــر اســاس گــزارش
عکس:کرمان نو

آب ایــن ســد بــرای کشــاورزی و
مصــارف دیگــر اســتفاده کــرد).
او

اضافــه

میکنــد:

موضــوع

دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه

فعاالن محیط زیست نسبت به اجرای طرحهای بین حوضهای هشدار میدهند

کــرد ایــن اســت کــه آبــی بــا

آیا طرح مجوز
زیستی دارد؟

بــا وجــود تبعــات محیــط زیســتی
کــه بــرای ایــن طــرح بیــان
میشــود و بــا توجــه بــه طــرح
دو فوریتــی مجلــس در ســال
گذشــته بــرای توقــف طر حهــای
انتقــال آب ،ســوال اینجاســت کــه
آیــا اکنــون ایــن طــرح بــا مجــوز
محیــط زیســت در حــال اجراســت
یــا خیــر .ایــن موضــوع را از
ســوی ســازمان محیــط زیســت
دنبــال کردیــم امــا موفــق بــه
دریافــت پاســخ نشــدیم .امــا
ابتــکار رییــس پیشــین ســازمان
دو ســال پیــش و در زمــان آغــاز
طــرح در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه چــرا ســازمان محیــط زیســت
بــرای ایــن طــرح مجــوز صــادر
کــرده اســت ،گفتــه بــود « :حتمــا
ارزیابیهــای زیســت محیطــی
الزم در ایــن مســیر توســط
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت
بــه تاییــد رســیده اســت».

ترکیبــات جدیــد نســبت بــه

آگهی فقدان سند مالکیت(موضوع ماده )120

آگهی مزایده

آقــای فــرض هللا مدیــری فرزنــد خیــرهللا بــه شناســنامه شــماره

درپرونــده  970166اجرایــی صمــد غفــوری

 1243صــادره از تهــران وکیــل مالــک بــه اســتناد وکالتنامــه شــماره

ابــر محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ

 131471مــورخ  96/7/2و شــماره  128222مــورخ  95/10/15دفتــر 3

 570/000/000ریــال در حــق امیــن بــزاز

شــهریار بــا تســلیم یــک بــرگ استشــهادیه و درخواســتی بــه شــماره وارده 14746

قدیــم و مبلــغ  28/500/000ریــال نیــم عشــر دولتــی

مــورخ  96/7/18اعــام داشــته کــه ســند مالکیــت مســاحت  2ســهم از  4ســهم از

در حــق صنــدوق دولــت حســب تقاضــای محکــوم لــه

 8663مترمربــع مشــاع باســتثنای ثمنیــه اعیانــی از مســاحت  22316مترمربــع از

امــوال بــه شــرح ذیــل اســت -1 :ششــدانگ عرصــه و

ششــدانگ دو قطعــه زمیــن اولــی بــه مســاحت  138226مترمربــع پــاک 689

اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  95مترمربــع

فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  478فرعــی از اصلــی دوم بمســاحت 64090

قطعــه  478تفکیکــی بشــماره ملــک  52/14567مفــروز

مترمربــع پــاک  690فرعــی از  42اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  477فرعی

و مجــزی شــده از  24فرعــی از اصلــی مذکــور ذیــل ثبــت

از اصلــی واقــع در شهرســتان اســام شــهر بخــش  12تهــران ذیــل ثبــت 220955

 131581صفحــه  17دفتــر امــاک جلــد  943بــه نــام

صفحــه  456دفتــر  969بنــام رجبعلــی شــعبانی ثبــت و ســند چاپــی 639218

شــرکت آجــر ســفید ســهامی خــاص ثبــت و صــادر و

صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس وکیــل ورثــه مالــک طبــق گواهــی انحصــار

تســلیم گردیــده و پــس از آن بــه موجــب ســند شــماره

ورثــه شــماره  9609973037301144مــورخ  96/10/15صــادره از شــعبه  3شــورای

ای  14198مــورخ  93/7/6دفترخانــه  8شهرســتان

حــل اختــاف فردیــس کــه همگــی وراث طبــق وکالتنامــه شــماره  45040مــورخ

اسامشــهر بــه صمــد غفــوری ابــر انتقــال قطعــی یافتــه

 85/12/12دفتــر  3شــهریار و وکالتنامــه شــماره  128222مــورخ  95/10/15دفتــر 3

اســت .ضمنــا کاربــری آن طبــق صورتمجلــس تغییــر

شــهریار و بــا ارایــه تقاضــای شــماره  14746مــورخ  96/7/18بعلــت مفقــود شــدن

وضعیــت و اصــاح صورتمجلــس تفکیکــی بــه شــماره

ســند اولیــه تقاضــای صــدور ســند المثنــی بــه پــاک مذکــور را نمــوده اســت در

 23659مــورخ  89/7/13دارای کاربــری مســکونی مــی

همیــن راســتا وفــق مــاده  120ائیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت مصــوب 1380/11/8

باشــد .حــدود ملک:شــماال محــدود اســت بــه ســاختمان

مراتــب در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی حقــی بــرای

مجــاور .شــرقا محــدود اســت بــه گــذر جنوبــا محــدود

خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت

اســت بــه قطعــه  477و تجمیعــی بــا همیــن قطعــه (

ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه

قطعــه  )478غربــا محــدود اســت بــه زمیــن مســکونی

اعتــراض خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض

واقــع در اسامشــهر – انتهــای شــهرک قائمیــه – زمیــن

در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه

هــای اتوبــوس رانــی -فــاز  – 2خ نظریــان – زاگــرس

المثنــی ســند مالکیــت پــاک مذکــور طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم

 – 8قطعــه  478تفکیکــی در تصــرف محکــوم علیــه مــی

خواهــد شــد.م/الف1346 :

بیشــتر از منافــع اجــرای آنهاســت .امــا بــاز هــم

زیســت در خصــوص طر حهــای

جنوبــی اســت کــه چهــار گونــه تنهــا بــه کشــور

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سادات حسینی

طر حهــا بــه طبیعــت خواهــد رســید بــه مراتــب

در حالــی نظــر غالــب محیــط

برزیــل تعلــق دارد .ایــن هشــت گونــه ارزشــمند

و تجــارت حیــات وحــش اســت.

و معتقدنــد ضررهایــی کــه از کنــار اجــرای ایــن

زمینــه وجــود نــدارد و همیــن نظــرات متناقــض

منقــرض شــده ،پنــج گونــه بـرای قــاره آمریــکای

تخریــب زیســتگاهها بــر اثــر کشــاورزی ناپایــدار

زیســت محیطــی ایــن طر حهــا را بیــان کــرده

سخنان متناقض

زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت

و برداشــت بیرویــه چــوب ،سدســازیها،

و نظــام معمولــی طبیعــت را بــه هــم میریزنــد.

بیــن مســوولین ســازمان محیــط زیســت در ایــن

ادامــه داد :از میــان ایــن هشــت گونــه پرنــده

ناشــی از عوامــل انســانی از جملــه جنگلزدای ـی

پروژههایــی هســتند کــه دســت در طبیعــت بــرده
فعــاالن محیــط زیســت مد تهاســت کــه تبعــات

را تاییــد میکنــد .ایــن کارشــناس دفتــر تنــوع

منتشــره ،انقـراض هشــت گونــه ارزشــمند پرنده،

طر حهــای انتقــال آب بیــن حوضــهای از جملــه

همچنان ادامه دارد

کارشــناس تنــوع زیســتی ســازمان حفاظــت

جنگلزدایــی ،تخریــب زیســتگاهها و تجــارت

021-26325268

با وجود مخالفت فعاالن محیطزیست ،پروژه انتقال آب از خلیج فارس

انقراض هشت گونه
پرنده طی دهه اخیر

مهمتریــن دالیــل انقــراض ایــن پرنــدگان،

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

کشور حداقل یک بار وقوع گرد و غبار را تجربه کردهاند.

اما و اگرهای انتقال آب از خلیج فارس

خبر

بــر اســاس ارزیابیهــای صــورت گرفتــه،

10003432117834

رییس سازمان فضایی ایران گفت :بر اساس یافتههای ما از  ۳۱استان  ۲۶استان

6970

باشــد .در حــال حاضــر قطعــه  478بــا زمیــن مجــاور
( قطعــه  )477تجمیــع گردیــده وســازنده ســاختمانی

ســه طبقــه بنــا در آن نمــوده اســت .ایــن ســاختمان
بــا پیشــرفت فیزیکــی در حــدود  80درصــد بــه صــورت
متروکــه رهــا گردیــده اســت ارزش عرصــه  95متــری
بــه مبلــغ  1/235/000/000ریــال معــادل یکصــد و بیســت
و ســه و پانصــد هــزار تومــان ارزش ســه دانــگ از
ســاختمان موجــود در دو قطعــه (  477و  )478بــه
میــزان  900/000/000ریــال معــادل نــود میلیــون تومــان
ارزیابــی و مبلــغ پایــه مزایــده اعــام مــی گــردد .جمــع
کل عرصــه و اعیــان  2/135/000/000ریــال مــی باشــد.
 -1توقیــف و ارزیابــی آن بــه وســیله کارشــناس انجــام
گردیــده کــه امــوال مزبــور بــه منظــور اســتیفای حــق
محکــوم لــه از طریــق مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــده
شــروع مــی گــردد  -2محــل فــروش امــوال اجــرای
احــکام مدنــی دادســتری شهرســتان اسامشــهر اســت
 -3هــر کــس مــی توانــد  5روز قبــل ازمزایــده بــا
هماهمگــی اجــرا از امــوال بازدیــد و در مزایــده شــرکت
نمایــد روز انجــام مزایــده  97/7/9از ســاعت  9الــی 10
مــی باشــد .برنــده مزایــده ده درصــد قیمــت پیشــنهادی
را فــی المجلــس بــه عنــوان ســپرده نقــدا مــی بایســت
پرداخــت نمایــد مــال متعلــق بــه کســی اســت کــه
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد کــرده اســت و بقیــه بهــا
در فرجــه قانونــی کــه از یــک مــاه تجــاوز نخواهــد کــرد
پرداخــت خواهــد شــد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده بــه
عللــی مصــادف بــا تعطیلــی باشــد فــردای همــان روز در
همــان مــکان و همــان ســاعت مزایــده انجــام خواهــد
شــد.م/الف1342 :

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه  3حقوقی اسالمشهر6971

آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم
زه ـرا چیرانــی

خواهــان احمــد هاتفــی مســتقیم دادخواســتی بــه طرفیــت زهــرا چیرانــی
بــه خواســته جلــب ثالــث مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه
 9709981310300123شــعبه  3دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت ثبــت و وقــت
رســیدگی مــورخ  97/7/25ســاعت  10تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع مــاده 73
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــود خوانــده زهـرا چیرانی و درخواســت
خواهــان احمــد هاتفــی مســتقیم مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی می
گــردد تــا خوانــده مجهــول المــکان زهـرا 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.
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رشت

6974

آگهــی ابالغ وقــت دادرســی و دادخواســت
و ضمائم

خواهــان :تعــارف جعفریــان دادخواســتی مبنــی بــر

مطالبــه وجــه بــه طرفیــت خوانــده گــرام ســلیم پــور و تحــت کاســه
/97ح 3272/2تقدیــم شــعبه دوم حقوقــی شــورای حــل اختــاف
چهاردانگــه بــه نشــانی آیــت الــه ســعیدی ،روبــروی ایــران خــودرو
دیــزل ،خیابــان ســدید  ،خیابــان صاحــب الزمــان نمــوده اســت کــه
وقــت رســیدگی بــه تاریــخ  97/7/30ســاعت  16تعییــن گردیــده
اســت لــذا بــه تجویــز مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب
از طریــق نشــر آگهــی بــه خوانــده ابــاغ مــی گــردد تــا خوانــده بــا
مراجعــه بــه دفتــر یکــم حقوقــی شــورای حــل اختــاف چهاردانگــه
ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم
را دریافــت و نســبت بــه حضــور در جلســه رســیدگی و دفــاع از خــود

رونوشت آگهی حصروراثت

در کاســه پرونــده  970332حــوزه  7شــورای حــل اختــاف تالــش آقــای
ســاعد ذبیحــی فرزنــد ابراهیــم دارای شــماره شناســنامه  2620111439از ایــن

اقــدام نمایند.م/الــف1343 :

مدیردفتر شعبه  2حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه مرحــوم
ابراهیــم ذبیحــی در تاریــخ  97/3/24در شهرســتان تالــش اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود
زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه -1 :مصطفــی ذبیحــی دارای ســند
ســجلی شــماره  350صــادره از حــوزه  1تالــش پســر متوفــی -2ســاعد ذبیحــی دارای ســند
ســجلی شــماره  2620111439صــادره از حــوزه  1تالــش پســر متوفــی اینــک بــا انجــام
تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک مــاه آگهــی مــی
نمایــد تــا کســی اعت ـراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر
اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف حــوزه  7تالــش واقــع خیابــان
طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو هــر وصیتنامــه جــز ســری
و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابـراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه  7تالش

6962

6969

اخطاریه دفترخانه

حضــور زوج در دفتــر خانــه طــاق  40تالــش – برابــر دادنامه
شــماره  1397034000653161و بــه تاریــخ  97/3/23و
گواهــی قطعیــت بــه شــماره  1397034000653161و بــه
تاریــخ  97/6/20زوجــه بــه نــام راضیــه فرجامــی بــا در دســت داشــتن
مــدارک فــوق الذکــر بــه دفترخانــه شــماره  40تالــش اســتان گیــان
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  40تالش

6961

10003432117834

مرمت  3خانه تاریخی گذر سنگسیاه شیراز

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری فارس از پیشرفت مرمتی سه

خانه تاریخی در گذر سنگسیاه واقع در بافت تاریخیفرهنگی شیراز خبر داد.

021-26325268

عضو هیات باستان شناسی تپه آسیاب :

به صورت اتفاقی رخ داده

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه رازی

باستان شناسی

کرمانشــاه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه
کشــفیات باستانشناســی در ایــران بــا

خبر

مـورد بازنگـری قـرار دهیم.
او معتقد اسـت در کشـور ترکیه با وجود سدسـازیهای

عضـو

باستانشناسـی

هیـات

اجرای  ۱۹۰۰پروژه در حوزه
زیرساختهای گردشگری

هــدف گــذاری بــوده یــا اتفاقــی اســت،
اطالعاتـی کـه بـا ابهـام روبرو بـود را با روشهـای جدید

پـروژه

www.payamema.ir
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کشفیات شاخص باستانشناسی

همکاری با دانمارک برای کاوش

5

پیام میراث

مشـترک

دانشـگاههای رازی کرمانشـاه و کپنهـاگ دانمـارک بـا
اعلام خبـر تغییـر تاریـخ باستانشناسـی تپه آسـیاب و
گنـج دره ،میگویـد :یکـی از رویههـای اشـتباهی کـه در
حـوزه باستانشناسـی از زمـان ریاسـت حمیدرضا بقایی
در پیـش گرفتـه شـد ،ایـن بـود که بـه باستانشناسـان
اجـازه مصاحبـه داده نمیشـد چـون اطالعـات محرمانـه
تلقـی میشـوند.
حجـت دارابـی گفـت کـه پـروژه بینالمللـی بـا همکاری
دانشـگاه کپنهـاگ دانمارک در زاگرس مرکزی آغاز شـد.
سـپری شـده اسـت .در این میان برخـی از محوطههای
باسـتانی کـه قبـل از انقلاب طـی سـالهای  ۱۹۵۰تـا
 ۱۹۶۰مـورد کاوش قـرار گرفتـه بود؛ براسـاس روشهای
جدیـد کـه در باستانشناسـی دنیـا مـورد اسـتفاده
قـرار میگیـرد ،مـورد بازنگـری قـرار گرفـت تـا بتوانیـم

نجاتبخشـی حفـظ شـدهاند .ایـن در حالـی اسـت کـه
در ایـران بـه دلیل عدم انجـام کاوشهای نجاتبخشـی
بسـیاری از شـواهد باستانشناسـی از بیـن رفته اسـت.
دارابـی معتقـد اسـت سـد سـیمره ازجملـه مظلومترین
مکانهایـی بـود کـه در تاریخچـه باستانشناسـی بـه
یـادگار مانـد .به دلیـل عـدم برنامهریزی و تغییـر پیاپی
مدیریتهـا شـاهد آن بودیـم کـه کاوشهـا در سـد
سـیمره ناقـص باقـی مانـد .معلـوم نیسـت چـه کسـی
بایـد پاسـخگوی ایـن مهـم باشـد.
به روش  150سال پیش کاوش انجام می دهیم
او بـا اشـاره بـه وضعیـت باسـتان شناسـی در ایـران می
گویـد کـه باستانشناسـان ایرانـی در کاوش خیلـی
خوب هسـتند اما پاشـنه آشـیل باستانشناسـان کشـور
مـا ،روشهـا و مطالعـات میـان رشتهایسـت .بیـش از
 ۱۵۰سـال از آغـاز کاوشهـای باستانشناسـی در ایـران

باستانشناســی بــه صــورت اتفاقــی رخ

داده .بــه طــور مثــال حیــن جادهســازی
یــا ســاخت ســدها و حضــور بولدوزرهــا

در منطقــه بــا کنــدن زمیــن بــه منطقــه
باســتانی یــا اشــیای تاریخــی برمیخوریــم.
میگـذرد امـا تقریبا همان روشهای گذشـته را در حوزه
کاوش انجـام میدهیـم .مـا نتوانسـتهایم خودمان را در
طـول ایـن سـالها 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 تحریمهـا بازمیگـردد چنانکـه
مـا هنـوز نمیتوانیـم آزمایشهـای الزم برای اسـتخراج
رادیـو کربـن از مـواد اورگانیـک جهـت تاریخگـذاری را
انجـام دهیم.

عکس:ایسنا

شــاهکارهای قاجــاری کــه  ۱۹۰هــزار
پاریســی و گردشــگر در طــول ســه
مــاه دیــده بودنــد بــرای یــک هفتــه در

شــامل میشــوند ،میزبانــی میکنــد.

کاخ گلســتان بــه نمایــش درآمد.مــوزه

«تــاج آقامحمدخــان قاجــار از جنــس

مردمشناســی کاخ گلســتان از امــروز

مــس بــا تزئینــات مینــاکاری»،

چهارشــنبه  ۲۱تــا  ۲۷شــهریور  ۱۹اثــر

«مرقــع ناخنــی  -ادعیــه منتخبــی

در حــال اجراســت کــه بــه 43هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری
نیــاز دارد مســلما بــا بهــرهوری از ایــن پروژههــا بــه تدریــج وضعیــت
زیرســاختها در کشــور بهبــود پیــدا میکنــد».
او بــا بیــان اینکــه تصمیــم داریــم تــا پایــان دولــت دوازدهــم 1200 ،

از صحیفــه ســجادیه  -بــه خــط

جعفرخــان از  ۱۲۳۲قمــری»« ،آبرنــگ

شــاه قاجــار بــدون پایــه مــدل

مرقــع شــکارگاه ناصــری شــامل

فانوســی متعلــق بــه دوره قاجــار»

تصاویــر شــکارهای ناصرالدیــن شــاه

بــه همــراه «ســه تابلــوی صــف ســام

اثــر صنیعالملــک و بهــرام اصفهانــی

فتحعلیشــاهی» از جملــه آثــار بــه

از  ۱۲۷۷قمــری»« ،مرقــع اشــعار خــط

نمایــش درآمــده در آن مجموعــه و

ناصرالدیــن شــاه قاجــار»« ،مرقــع خــط

ســرانجام در نمایشــگاه یــک هفتــهای

اســدهللا شــیرازی بــه خــط نســتعلیق از

کاخ گلســتان

نمایشــگاه

 ۱۲۵۴قمری»«،قــران «امســلمه» بــه

«امپراطــوری گلهــای ســرخ» از

خــط گلیــن خانــم ،دختــر فتحعلیشــاه

هشــتم فروردیــن بــه مــدت ســه مــاه

قاجــار (امســلمه) بــه خــط نســخ از

در مــوزه لــوور النــس فرانســه میزبــان

 ۱۳۰۲قمــری»« ،دوربیــن عکاســی

عالقهمنــدان بــه هنــر ایرانــی بــود

اســت.

خودرو (۴دسـتگاه وانت قابل شـماره گذاری  ۲ ،دسـتگاه اتوبوس اسـقاط
و  1دسـتگاه وانـت اسـقاط) از طریـق مزایـده عمومی به فروش برسـاند.
عالقمنــدان جهــت دریافــت اســناد و آگاهــی از شـرایط شــرکت در مزایــده از تاریــخ چــاپ
پایــان وقــت اداری  97/07/17جهــت تحویــل مــدارک بــه دبیرخانــه اداره کل اقــدام نماییــد.

رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
تاکیــد کــرد« :در اوضــاع اقتصــادی فعلــی رایزنیهایــی بــرای
اســتمهال پرداخــت وام فعــاالن ایــن عرصــه انجــام شــده تــا کمــک
مضاعفــی بــرای آنهــا رقــم زده شــود مســلما در نظــر گرفتــن بســتههای
پیشــنهادی بــرای حمایــت از فعــاالن گردشــگری میتوانــد گام بزرگــی
در ارتقــا زیرســاختهای ایــن حــوزه باشــد».

شماره /34ب97-6/م
نوبت اول

را دارا مـی باشـند دعـوت مـی شـود ضمـن ارائـه مجوزهـای مزبـور تـا پایـان وقـت اداری 97/06/31جهـت

دریافـت اسـناد مناقصـه بـه دفتـر قراردادهای شـرکت واقـع در کرمان بلـوار  ۲۲بهمـن مراجعه نماینـد ،آگهی

ایـن مناقصه درسـایت شـرکت مهندسـی آب و فاضالب بـه آدرس  www.abfakerman.irموجود میباشـد.

ردیف

مبلغ برآورد(ریال)

شرح کار

مبلغ ضمانت

شرکت در فرآیند

اجرای کار(ریال)

عملیات اجرای
824/000/000

خطوط پراکنده شبکه
جمع آوری فاضالب

16/477/829/899

ضمانتنامه بانکی

شهرکرمان

97/07/10

آب جارو نیست

مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت .

ســرمایهگذاری در ایــن زمینــه تشــویق کنیــم».

تاریخ

بازگشایی

ارزیابی

نوع اعتبار

97/07/11
ساعت

ندارد

9صبح

اسناد خزانه
اسالمی

(نواحی )A,D,E
دارد
2

بازسازی شبکه توزیع
آب شهر زرند و توابع

6/704/628/791

335/250/000

97/07/14

94ق817ایــران 65متعلــق بــه میثــم میرســاردوئی

مالیاتــی و ارائــه بســتههای حمایتــی بخــش خصوصــی را بــرای

شـرکتهای پیمانـکاری کـه دارای گواهـی صالحیـت انجـام کار در رشـته آب و گواهـی صالحیت ایمنـی اداره کار

مفقـودی
شاســی  NAAM 01 CE 0 HK 596976به شــماره پالک

ســعی شــده تــا بــا پرداخــت وامهــای ارزان قیمــت ،معافیتهــای

عمومـی یـک مرحلـه ای بر اسـاس فهرسـت بهاء سـال  ۹۷بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید .لـذا از کلیه

1

متــال رنــگ بــه شــماره موتــور124 K 1092795وشــماره

را انجــام میدهــد و دولــت نقشــی در تامیــن اعتبــارات نــدارد ولــی

شـرکت آب و فاضلاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد :اجـرای پـروژه هـای زیـر از طریـق برگـزاری مناقصـه

روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان

ســند مالکیــت خودروپژو405مدل1396خاکســتری

ادامــه داد« :بخــش خصوصــی ســرمایهگذاری تمامــی ایــن پروژههــا

مهلت تحویل

بــه مــدت  7روزکاری بــه دبیرخانــه اداره کل واقــع درخیابــان بلــوار ۲۲بهمــن مراجعــه و تــا

پــروژه در حــوزه زیرســاختهای گردشــگری را بــه اتمــام رســانیم،

آگهی مناقصـه

نوبت اول

اداره کل انتقـال خـون اسـتان کرمـان در نظـر دارد  ،تعـداد  7دسـتگاه

مشــوق بخــش خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری در گردشــگری
علــی اصغــر مونســان بــا اشــاره بــه وضعیــت زیرســاختهای

متعلــق بــه کلکســیون ناصرالدیــن

آگهی مزایـده عمومی

در حــوزه گردشــگری کشــور خبــر داد و گفــت« :بســتههای پیشــنهادی

گردشــگری کشــور ،گفــت 1900« :پــروژه در حــوزه گردشــگری کشــور

به کاخ گلستان رسید

انتخابــی از دوره قاجــار را کــه بیشــتر

رییــس ســازمان میراثفرهنگــی ،گردشــگری از اجــرای  1900پــروژه

اســت».

«امپراطوری گلهای سرخ»

آنهــا را اســناد و آلبومهــای قاجــاری

عکس:مهر

ایـن پـروژه پنـج سـاله اسـت و تاکنون سـه سـال از آن

متعـدد ،شـواهد باستانشناسـی بـه دلیـل کاوشهـای

گفــت کــه بســیاری از کشــفیات شــاخص

97/07/15

ارزیابی

ساعت 9

کیفی

صبح

با معیار
عمومی

داخلی
(تبصره ها)

آخریــن مهلــت تســلیم پاکتهــای حــاوی مــدارک ارزیابــی پیمانــکاران ،تضمیــن شــرکت در مناقصــه و
پیشــنهاد قیمــت بــه دبیرخانــه شــرکت بــرای هــر مناقصــه طبــق جــدول فــوق میباشــد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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در این صفحه عکسهای جالبی را که روز گذشته
در فضای مجازی منتشر شدند ،میتوانید ببینید
و همچنین مروری بر رسانههای محلی استانها داشته باشید.

ماسال شهری در استان گیالن  /میزان

ن گویان» در تبریز  /تسنیم
آیین «شاه حسی 

عکس نشنال جئوگرافیک یک ایمپاال (آهوی افریقایی) را نشان می دهد که
مزرعه آفتابگردان – تاکستان  /باشگاه خبرنگاران جوان

اصفهان

روزنامه اصفهان زیبا

به نقل از امام جمعه

اصفهان نوشت :عزاداری ها آلوده به خط بازیها

دربرکهای نزدیک فرانسیستوون درکشوربوتسوانا درحال نوشیدن آب است.

فارس

نشود.

آذربایجانشرقی

روزنامه مهدتمدن

روزنامه افسانه

تیتر خود را به انتقال آب

خلیج فارس به جنوب استان فارس اختصاص

تعزیه در زمان قاجار

هرمزگان

داده است .

در گزارشی به زندگی

کارگری که به پای حیات کارخانه تعطیل شده،
جوانی و سالمتش را داد پرداخته است.

شمال

روزنامه خبرشمال

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.

جنوبکرمان

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 نوشت80 :میلیارد ریال برای
اصالح مسیر فرودگاه الزم است.

اگر میخواهید بدانید رسانههای مختلف دنیا به چه مسائلی پرداختهاند،
این صفحه را از دست ندهید .همچنین تصاویر جالب منتشر شده در
فضای مجازی را هم میتوانید در این صفحه ببینید.

10003432117834
پ
یامک شما را درباره
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ین
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حه می خوانیم
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تهیه و توزیع غذای نذری در مناطق محروم جنوب استان کرمان  /تسنیم

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

آمریکا

خبرگـزاری سیانان

از برنامههای رییس

جمهـوری آمریکا در قبال توفان فلورانس در

قایق های دریاچه خشک شده هامون  /ایرنا

روسیه

سـواحل شرقی نوشته است.

آمریکا

خبرگزاری اسپوتنیک

رسم سنجزنی در شهر تاریخی ماسوله  /ایسنا

در یک خبر فوری

اعالم کرده :آلمان استفاده از سالحها شیمیایی در

خاورمیانه

سوریه را رد نمیکند.

روزنامه نیویورک تایمز

با انتشار تصویری

از دونالد و مالنیا ترامپ در صفحه اول خود از کمک

انگلستان

روزنامه دیلی تلگراف

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره

از

افزایش آمار کشـتههای خودکشـی در افغانسـتان
خبر داده اسـت.

گزارش داده آن

دسته از کشاورزان بریتانیایی که محصول

مالی این زوج به قربانیان  ۱۱سپتامبر  ۱۷سال

بیشتری برداشت کرده باشند ،در اولویت

پیش خبر داده.

کمکهزینه هستند.

اروپا

خبرگـزاری یورونیـوز

از دسـت داشـتن چند

تـن از کارکنان پلس فدرال آمریـکا ( )FBIدر حادثه
 ۱۱سـپتامبر  ۲۰۰۱گزارش داده اسـت.

8
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«امورمالیاتی شهر و
استان تهران» دستگاه
برتر استان شد
«امورمالیاتـی شـهر و اسـتان تهـران»در
چهاردهمیـن جشـنواره شـهید رجایی اسـتان
تهـران ،بـه عنـوان دسـتگاه برتـر اسـتان
معرفـی شـد.
اختتامیـه جشـنواره ملـی شـهید رجایـی
بـا معرفـی برتریـن هـای ایـن جشـنواره
برگـزار شـد و از مدیـران دسـتگاه هـای برتـر
تجلیـل بـه عمـل آمـد.در ایـن جشـنواره کـه
چهاردهمیـن دوره آن همزمـان بـا نخسـتین
سـالگرد فعالیـت دولـت یازدهـم برگـزار
میشـد ،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،
رویکـرد فرهنگـی بـه مسـاله

مالیـات را

دلیـل اصلـی انتخاب این دسـتگاه بـه عنوان

10003432117834
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ایـن روزهـا جـوالن سـگهای ولگـرد

موجـب میشـود هـم ترسـنا کتر

و تـرس از سـگهای ولگـرد در واقـع

در رشـت سـبب رعـب و وحشـت

جلـوه کننـد و هـم خطـر حملـه آنـان

ترسـی بجاسـت.رییس کمیسـیون

مـردم شـده اسـت ،بسـیاری از ایـن

افزایـش یابـد.

بهداشـت ،محیـط زیسـت و خدمـات

سـگها بیمـار هسـتند و حضـور آنهـا

در برخـی از مناطـق حاشـیه شـهر

شـهری شـورای اسلامی شـهر رشـت

در سـطح شـهر در حـال تبدیل شـدن

رشـت از جملـه مسـکن مهـر وجـود

در گفتوگـو بـا ایسـنا گیلان ،نیـز از

بـه یـک خطـر بهداشـتی اسـت .ایـن

سـگهای ولگـرد بیشـتر از سـایر

افزایـش حضـور سـگهای بالصاحب

روزهـا مـردم رشـت بـا پدیـد های بـه

مناطـق اسـت تـا حـدی کـه وجـود

در

نگرانیهـای

نـام «سـگهای ولگـرد» در سـطح

ایـن سـگها سـبب رعـب و وحشـت

ایجادشـده انتقـاد و اظهـار کـرد:

شـهر مواجـه هسـتند و اگـر در

مـردم بـه ویـژه کـودکان میشـود و

در بسـیاری از خیابانهـای رشـت

سـاعات پایانـی شـب و یـا سـاعات

بـا توجـه بـه نزدیکـی آغـاز سـال

همچنیـن مسـکن مهـر ایـن شـهر

اولیـه صبـح چرخـی در سـطح شـهر

تحصیلـی الزم اسـت تـا ایـن موضوع

شـاهد حضـور سـگها هسـتیم و

بزنیـد ،جـوالن سـگهای ولگـرد را

هرچـه سـریعتر بررسـی و رفع شـود.

خطـر حملـه ایـن حیوانـات به انسـان

بـه وفـور خواهیـد دیـد بسـیاری از

علاوه بـر ایـن بسـیاری از سـگهای

در هرلحظـه ممکن اسـت بـه واقعیت

ایـن سـگها بیمـار هسـتند و حضـور

ولگـرد دارای بیماریهـای خطرنـاک

تبدیـل شـود.

آنهـا در سـطح شـهر در حـال تبدیـل

هسـتند.انواع بیماریهـای انگلـی،

فاطمـه شـیرزاد بـا تأکیـد بـر اینکـه

شـدن به یـک خطر بهداشـتی اسـت.

هـاری ،کنههـای حیوانـی و مشـکالت

حفـظ سلامت شـهروندان در اولویت

سـگها بـه دلیـل بدسـت آوردن

پوسـتی بیماریهـای هسـتند کـه

اسـت ،اضافـه کـرد :سـازمان پسـماند

غـذا از پناهگا ههایشـان کـه عمومـا

از راه مدفـوع ،بـزاق و لمـس ایـن

شـهرداری رشـت ملـزم به ارائـه طرح

مخروبههـای حاشـیه شـهر ،رودخانـه

حیوانـات آلـوده بـه انسـان منتقـل

سـاماندهی

بالصاحـب

و محلات هسـتند خـارج میشـوند

شـده و میتواننـد عـوارض جبـران

و اجـرای آن شـد امـا متأسـفانه

و تلاش آنهـا بـرای یافتـن خـوراک

داشـته

باگذشـت بیـش از یـک سـال اقـدام

در محیـط شـهری حتـی در طـول روز

باشـند .شـایعترین بیمـاری منتقلـه

چندانـی صـورت نگرفتـه و هـر روز

ادامـه دارد .ایـن سـگها عمدتـا در

از سـگ بـه انسـان هـاری اسـت کـه

شـاهد افزایـش جمعیـت سـگهای

دسـتههای چندتایـی هسـتند کـه

در اثـر گازگرفتگـی حاصـل میشـود

ولگـرد و تـرس شـهروندان از هجـوم

ناپذیـری

بـرای

انسـان

سـطح

شـهر

و

سـگهای

در یکسـال اخیر تمرکز خودمان را در توسـعه
و اشـاعه فرهنـگ مالیاتـی قـرار داده ایـم و
بـه مـوازات انجـام وظایف و تکالیـف قانونی،
تلاش کرده ایـم در حوزه فرهنگـی نیز زمینه
هـای رشـد و ارتقـا را فراهـم کنیم.
ایـن مدیـر دولتـی ،تحقـق مالیـات بیـش
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

نـوری تاکیـد کـرد :هـم اکنـون در دو حـوزه
و زیرسـاختی هسـتیم ،بخـش نخسـت در

بسیاری از سگهای ولگرد دارای بیماریهای خطرناک هستند

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

اینترنت رایگان در اماکن عمومی

در اختیار مردم قرار گیرد

هـای اسـتان تهـران به زودی ایـن طرح آغاز

نماینـده مـردم ارومیـه در مجلـس گفـت:

کـه بـا حضور وزیر ارتباطات در اسـتانداری برگزار

مـی شـود و در صـورت نتیجـه بخـش بـودن

اینترنـت رایـگان در اماکـن عمومـی در اختیـار

شـد ،افزود :اینترنـت رایـگان در اماکن عمومی،

در سـال هـای آینـده بـه کل اسـتان تهـران

مـردم قرارگیرد.سـیدهادی بهـادری در سـومین

اتوبـوس و فـرودگاه در اختیار مردم قـرار گیرد و

تسـری خواهـد یافت.

جلسـه شـورای اداری اسـتان آذربایجـان غربـی

زمینه اسـتفاده از اینترنت برای همگان در شـهر

تحقق وعده سازمان آب وبرق

در اجرای خط انتقال آبرسانی
خوزستان

گفـت :با توجـه بـه افزایش تعـداد سـگهای بالصاحب

در سـطح شـهر و علیالخصوص تجمع ایـن حیوانات در
مناطقی از شـهر که منجر به بروز بعضی از مشـکالت برای

شـهروندان شـده ،در سـال  1395این سـازمان مبادرت

بـه عقـد قـرارداد با یکـی از افـراد حامـی و متخصص در

زندهگیـری و مدیریـت سـگهای بالصاحب کرده اسـت.
بـا توجـه بـه تعـداد زیـاد سـگها 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 زندهگیری سـگهای
بالصاحـب در نقـاط مختلـف شـهر میکـرد .

ایـن سـگها هسـتیم.عضو شـورای

زودی بـه امضـاء دو طـرف میرسـد،

شـهر رشـت با اشـاره بـه عقیمسـازی

در ایـن قـرارداد جدیـد کـه دارای

سـگهای بالصاحـب رشـت افـزود:

چنـد فـاز اسـت بـه صـورت مرحلهای

ایـن مهـم قـرار بـود در قالـب طـرح

هـر بـار  500سـگ توسـط نیروهـای

سـاماندهی سـگهای بالصاحـب در

مجـرب زنـده گیـری میشـوند و بـه

رشـت اجرایـی شـود و علیرغـم اعالم

مراکـز درمانـی انتقال و پـس از عقیم

آمادگـی سـازمانهای مـرم نهـاد

سـازی پلاک کوبـی و در مناطقـی که

و حامـی حیوانـات بـرای همـکاری

گرفتـه شـد هاند رهاسـازی میشـوند.

تاکنـون اقـدام مؤثـری انجـا م نشـده

افشـین پورعلـی ادامـه داد :مـا در

است.شـیرزاد گفـت :متأسـفانه بـه

اسـتان گیلان محدودیـت زمیـن

دالیـل نامعلومـی سـازمان پسـماند

داریـم یـک بـار تصمیـم گرفتـه شـد

از ظرفیـت سـازمانهای مرد منهـاد

سـگها در مرکـزی در روسـتای

اسـتفاده نمیکنـد و انتظـار داریـم

تخسـم نگهـداری شـوند امـا بـا

معاونـت خدمـات شـهری نظـارت

اعتـراض اهالـی ایـن منطقـه مواجـه

بیشـتری در این راسـتا داشـته باشد.

شـدیم ،ضمـن اینکـه دسـتگا هها در

مشـاور عالـی پسـماند گیلان در

ایـن حـوزه همـکاری الزم را ندارنـد.

گفتوگـو بـا ایسـنا نیـز در خصـوص

معـاون خدمـات شـهری شـهرداری

آوری

سـگهای

رشـت از جمـعآوری سـگهای ولگرد

معضـل

سـگهای

شـهر رشـت بـه شـیو های معقوالنـه

ولگـرد موضـوع بسـیار مهمـی اسـت

خبـر داد و گفـت :در حـال حاضـر

اقداماتـی کـه

ایـن حیوانـات بـا ظاهـر کثیـف و

توسـط سـازمانهای مـردم نهـاد و یا

بیمارگونـه در خیابانهـای مختلـف

پیمانـکاران گذشـته انجـام گرفـت بـه

شـهر رشـت در سـاعتهای متفـاوت

صـورت نیمـه کاره رهـا شـد و در حال

شـبانه روز دیـده میشـوند.

جمـع

وعـده سـازمان آب وبـرق خوزسـتان در اجـرای خـط
انتقال آبرسانی به  ۹۲روستای حومه آبادان و خرمشهر
از طرح غدیر ،محقق شـد.معاون آبرسـانی این سازمان

و روسـتاها فراهـم شـود.این عضـو کمیسـیون

ســیدهادی بهــادری در ســومین جلســه

فناوری اطالعات باتوجه به شـرایط فعلی کشـور

کــه بــا حضــور وزیــر ارتباطــات در اســتانداری

عمـران مجلـس بـا اشـاره بـه اینکـه اهمیـت
در دو مسـاله فسـاد و مباحث اقتصادی بیشـتر
نمـود پیـدا میکنـد ،افـزود :یکـی از راههـای از
بیـن بـردن فسـاد ایجاد بسـتر و فضـای آزاد در
حـوزه فنـاوری اطالعـات اسـت کـه بـا آگاهـی و
شـفاف سـازی مسـووالن میشـود زمینـه های
فسـاد را از طریـق ایـن بسـتر از بیـن بـرد.

واگذاری  30واحد مسکن به

خانوادههای دارای معلول لرستان
لرستان

تمامـی

حاضـر قـراردادی نوشـته شـده و بـه

و نهادینـه کـردن مالیـات هسـتیم و در حوزه

کمـک مـردم ،نگـرش ها بـه مسـاله مالیات

شـهرداری رشـت -نیـز در گفـتو گـو بـا ایسـنا گیلان

متاسـفانه

بـا جدیـت مشـغول انجـام کارهـای فرهنگی

محتواهـای فرهنگـی هسـتند تـا بتوانیـم به

علیرضـا حاجـی پـور -مدیرعامـل سـازمان پسـماند

ولگـرد گفـت:

سـطح فرهنـگ اسـت.

بزرگسـاالن نیـز همـکاران مـا در حـال تولیـد

شورای اسالمی خواهد بود.

طـرح

تکمیـل مـی کننـد کـه ایـن نشـان دهنـده

طـرح «سـفیران مالیـات» به دنبـال آموزش

شده در آمدزایی از منابع گازی کشور مانند منابع نفتی از اولویت های دولت و مجلس

جوالن سگهای ولگرد در رشت

دسـتگاه برتـر اسـتان معرفی کـرد و گفت :ما

حـوزه کـودکان و خانواده اسـت که بـا اجرای

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت :با برنامه ریزی های انجام
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تهران

درآمد زایی از منابع گازی جزو اولویت های کشور است

سرپرســت بهزیســتی لرســتان گفــت 30 :واحــد
مســکن بــه خانوادههــای دارای دو معلــول
اســتان واگــذار شــده اســت.

بـا بیـان مطلـب فـوق بـه کارکردهـای مثبـت و ارزنـده

فاطمــه زهــرا توکلــی در مــورد واگــذاری مســکن

گـروه هـای عملیاتـی و اجرایـی سـازمان اشـاره کـرد و اظهار داشـت :این گـروه ها

مهــر بــه مددجویــان اظهــار کــرد :بــه مناســبت هفتــه بهزیســتی 1573

بـدون آن کـه جریـان آب و کاهـش دبی و فشـار خط  1600میلیمتـری ورودی طرح

واحــد در کل کشــور واگــذار شــد کــه از ایــن میــزان  217واحــد مربــوط بــه

غدیـر بـه آبـادان را قطـع کنند عملیات را بـه اتمام رسـاندند.صابر علیـدادی در ادامه

لرســتان بــود.

بـه عملیـات اخـذ انشـعاب از خط غدیـر و اتصال خـط  500میلیمتری آبرسـانی به

وی اضافــه کــرد :از ایــن  217واحــد  30واحــد مربــوط بــه خانوادههــای

تاسیسـات شـهید کشـتکار آبادان اشـاره کرد و گفت :این اتصال به روش Hot tap

دو معلولــی بــوده کــه بــرای ایــن تعــداد واحــد  22میلیــارد و  840میلیــون

(اتصال گرم) بدون قطع آب شـهر آبادان انجام شـد .معاون آبرسـانی سـازمان آب و

ریــال هزینــه شــده اســت.

بـرق خوزسـتان ،بـا تصریـح بر این که در شـرایط عادی برای اخذ این انشـعاب نیاز

توکلــی بیــان کــرد :در ارتبــاط بــا خانوادههــای دو معلولــی بهزیســتی

بـه حـدود  24سـاعت قطـع جریـان آب شـهر آبادان داشـتیم افـزود :به روش

اســتان  10میلیــون ،بنیــاد مســتضعفان  15میلیــون تومــان و انجمــن

اتصـال گـرم موفـق شـدیم بـدون قطـع آب و خاموشـی الکتـرو موتورهـای

خیریــن مسکنســاز پنــج میلیــون تومــان یعنــی درمجمــوع  30میلیــون

ایسـتگاه پمپـاژ ایـن اتصـال را برقـرار کنیم.

تومــان کمــک بالعــوض بــه یــک خانــواده داده میشــود.

شــورای اداری اســتان آذربایجــان غربــی
برگــزار شــد ،افــزود :اینترنــت رایــگان در

اماکــن عمومــی ،اتوبــوس و فــرودگاه در
اختیــار مــردم قــرار گیــرد و زمینــه اســتفاده

از اینترنــت بـرای همــگان در شــهر و روســتاها

فراهــم شــود.

پسرعموی چهارده ساله ،دخترعمویش را

در چاه انداخت
اصفهان

رییـس پلیـس آگاهی

جراحاتـی از ناحیـه سـر داشـته کـه مداوا شـده

فرماندهـی

انتظامـی

و اکنـون بدون هیچ مشـکل مرخص شـده و در

اسـتان

اصفهـان

خانـه اسـت.

میگویـد کسـی کـه

رییـس پلیـس آگاهـی فرماندهـی انتظامـی

کـودک اصفهانـی را بـه چـاه انداخـت مشـکل

اسـتان اصفهـان تصریـح کـرد :کسـی کـه ایـن

روانـی داشـته و مسـوولیت کیفری ندارد.سـعید

دختربچـه را در چـاه انداخته ،پسـرعموی چهارده

سـلیمیان در رابطـه بـا فیلمـی کـه چنـد روزی

سـاله اوسـت کـه مشـکالت روانـی داشـته و به

اسـت در شـبکههای اجتماعـی منتشـر شـده

همیـن دلیـل مسـوولیت کیفـری نداشـته و بـا

اسـت ،اظهـار کـرد :ایـن کـودک بالفاصلـه بعد از

وجـود اینکه پرونـدهای در دادسـرای فالورجان

آنکـه توسـط آن فـرد به چـاه انداخته میشـود،

برای این رخداد تشـکیل شـده ،آزاد شـده است.

توسـط همسـایهها اطالعرسـانی شـده و وی را

در روزهای گذشـته فیلمی در شـبکههای مجازی

از چـاه خـارج کـرده و بـه بیمارسـتان منتقـل

بـا عنـوان «فاجعه در اصفهان» دسـت به دسـت

کردهانـد.وی ادامـه داد :این اتفـاق برخالف آنچه

شـد کـه نشـان میدهـد فـردی یـک دختربچه

در شـبکههای مجـازی عنـوان میشـود متعلـق

پنـج سـاله را بـه طـور عمـد درون چـاه فاضالب

بـه فالورجـان بوده اسـت .کـودک در بیمارسـتان

انداختـه و میگریـزد.

«پژو  »۴۰۵حامل سوخت قاچاق در نهبندان منفجر شد

10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

رییس پلیس راه خراسان جنوبی از انفجار یک دستگاه پژو 405

حامل سوخت قاچاق در کیلومتر  ۴۰سه راهی حیدرآباد نهبندان خبر داد.
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پیشنهاد بازگشت ارز حاصل

صنایع ،معادن و کشاورزی

اسـتان البـرز در ادامه با اشـاره به
اینکـه حل مشـکالت ایجادشـده

پیشـنهاد دادهایـم تـا ارز حاصـل از صادرات

بتـوان از سـوی کشـورهای طـرف معامالت

خصوصی نیسـت و بسـتگی بـه تصمیمات

اسـتان البـرز به خـود اسـتان بازگردد.رحیم

تجـاری ایـران ،درآمـد حاصـل از فـروش

و چارهاندیشـی دولـت دارد ،توضیـح داد:

بناموالیـی در خصـوص آخریـن وضعیـت

صـادرات را بـرای تولیدکنندگان انتقـال داد.

حـل این موضـوع درگـرو اقداماتـی ازجمله

تجـارت امـن بازرگانـان ایرانـی ،اظهـار کرد:

بناموالیـی در خصـوص آخریـن وضعیـت

روان کـردن دیپلماسـی اقتصـادی از سـوی

در حـال حاضـر اقداماتی که بـرای مراودات

سـرمایهگذاری صنعتگـران و تولیدکنندگان

دولتمردان ایرانی اسـت .بناموالیـی در مورد

تجـاری ایـران بـا دیگـر نقـاط دنیـا ازجمله

اسـتان البـرز در دیگـر کشـورها نیـز گفـت:

دسـتاوردهای مهم شـورای گفتگـوی دولت

همسـایگان ،کشـورهای حـوزه خلیجفارس

عـدم بیثباتـی در عرضـه دالر و یـورو و

و بخـش خصوصـی در اسـتان البـرز بیـان

و آسـیای میانـه انجـام میشـود ،هماننـد

شـناور بـودن نـرخ ارز در بـازار موجب شـده

کرد :در این جلسـات تصمیمـات مربوط به

گذشـته و تنهـا بـر پایـه روشهـای

کـه در ایـن حـوزه بـا چالشهـای زیـادی

حمایـت از سـرمایهگذاران و یـا درخواسـت

سـنتی اسـت.وی ادامـه داد :هنـوز بحـث

در بحـث صـادرات و همچنیـن واردات کاال

تولیدکنندگان در خصوص ورود ماشینآالت

سیسـتمهای بانکـی و گشـایش اعتبـار

مواجـه باشـیم.وی در ادامـه بـا برشـمردن

و مـواد اولیـه بـه کشـور مطرح اسـت که به

اسـنادی یا «ال.سـی» در کشـورهای طرف

اینکـه بعـد از خـروج آمریـکا از برجـام

دلیـل عـدم اختصـاص ارز دولتـی ،آنهـا را

مـراودات تجاری ما بهدرسـتی دنبال نشـده

حضـور هیاتهـای تجـاری خارجـی در

بـا مشـکل مواجه کـرده او حـل این معضل

اسـت و بانـک مرکزی و سـفارتهای ایران

کشـور ازجمله البرز کمرنگتر شـده اسـت،

هـم درگـرو تصمیمات بانک مرکزی اسـت.

در ایـن کشـورها باید به دنبـال راهحلی برای

افـزود :اگـر قـرار باشـد در آبـان مـاه سـال

وی بابیـان اینکـه پیشـنهاد دادهایـم تـا ارز

ایـن قضیـه باشـند.رییس اتـاق بازرگانـی،

جـاری از سـوی آمریـکا تحریمهـای جدید

حاصـل از صـادرات اسـتان البـرز بـه خـود

صنایـع ،معـادن و کشـاورزی اسـتان البـرز

علیـه کشـورمان اعمال شـود ،ممکن اسـت

اسـتان بازگـردد ،عنـوان کرد :با دنبـال کردن

عنـوان کـرد :اساسـیترین مشـکل حـال

سـطح مراودات تجـاری ایران با کشـورهای

ایـن اقـدام در قالـب یـک مصوبـه میتوان

حاضـر بازرگانان مـا در خصوص انتقال وجه

همسـایه هـم کاهـش پیـدا کند.رییـس

پشـتوانه مالی خوبی در البرز ایجاد کرد ،اما

بـرای انجام هرگونه مراودات تجاری اسـت،

اتـاق بازرگانـی ،صنایع ،معادن و کشـاورزی

اگـر این اقدام عملی نشـود و تولیدکنندگان

بهویـژه اینکـه در بحـث صـادرات تولیـدات

اسـتان البـرز در ادامه با اشـاره به اینکه حل

و صادرکننـدگان البـرز قـرار باشـد در بـازار

داخلـی بـه خـارج از کشـور هیچگونـه

مشـکالت ایجادشـده در مـراودات تجـاری

ثانویـه ارز خود را مبادله کنند ،ممکن اسـت

کشـورها بر عهده بخش خصوصی

نیست و بسـتگی به تصمیمات و

چارهاندیشـی دولت دارد ،توضیح

داد :حـل ایـن موضـوع درگـرو
اقداماتـی ازجملـه روان کـردن

دیپلماسـی اقتصـادی از سـوی

دولتمـردان ایرانی اسـت.

ارز حاصـل از این معامالت وارد اسـتانهای
دیگـر شـود و درزمینههایـی ازجمله تأمین
مـواد اولیـه واحدهـای تولیـدی البـرز بـا
مشـکل مواجـه میشـویم.
رییـس اتـاق بازرگانـی ،صنایع ،معـادن و
کشـاورزی اسـتان البـرز در مـورد تعطیلی
واحدهـای تولیـدی و کارخانههـا بـه دلیل
بیثباتـی و بـه سیاسـتی در معاملات
نـرخ ارز ،گفـت :در البـرز تولیدکننـدگان
محصـوالت بهداشـتی بـا مـواردی ازجمله
کمبـود مـواد اولیـه روبـرو هسـتند
و تولیدکننـدگان قطعـات خـودرو و
صنعتگـران نسـاجی هم مشـکالت زیادی
دارنـد.

بـه افتتـاح مسـیر مسـتقیم پسـت
مهابـاد بـه ارومیـه بـا هـدف تسـریع در
پایـان سـال  ۲۰۰کیلومتـر از مسـیر جاده

عکس:انتخاب

وزیـر ارتباطات و فنـاوری اطالعات گفت:

به سـمت شـهرهای بـوکان ،پیرانشـهر و

هشـت سـایت جدید در سه شهر جنوبی
آذربایجـان غربـی بـرای پوشـش تلفـن

بـه مـرزی و صعـب العبـور بـودن برخی

همـراه تـا پایان سـال احداث می شـود.

مناطـق اسـتان عنـوان کـرد :بدتریـن

محمـد جـواد آذری جهرمـی در جلسـه

مسـیر منطقه مربوط به محور پیرانشـهر

شـورای اداری شهرسـتان مهابـاد بـا

 -مهابـاد اسـت ،کـه  ۱۷کیلومتـر از ایـن

اشـاره بـه مشـکالت ارتباطـی در برخـی

مسـیر تحـت پوشـش هیـچ اپراتـوری

شـهرهای اسـتان افزود :هشـت سـایت

نیسـت و بـر ایـن اسـاس بایـد جـزو

جدیـد تاپایان سـال در محورهای مهاباد

اولویـت هـای کاری ارتبـاط جـاده ای

در راســتای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و صرفــه جویی

در هزینــه هــا ،مشــکل آب شــرب پســت اهــواز  ۲شــرکت برق

دالیــل مختلــف چندیــن ســال قطــع شــده بــود از طریــق آب و

منطقــه ای خوزســتان بــا کمتریــن هزینــه ممکــن برطــرف

فاضــاب شــهری تامیــن مــی شــد و بـرای وصــل مجــدد نیــاز

شــد.مدیر امــور بهــره بــرداری ناحیــه شــرق اهــواز این شــرکت

بــه  ۶کیلومتــر لولــه گــذاری داشــت.وی اضافــه کــرد :تغییــر

گفــت :در روزهــای گذشــته بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه

مســیر کابــل ارتباطــی بـرای جبـران کمبــود کابــل جهــت رفــع

از طریــق آب و فاضــاب روســتایی اهــواز بــا  ۳۰۰متــر لولــه

اشــکال از خطــوط تلفــن پســت ،از دیگــر کارهــای صــورت

گــذاری مشــکل آب شــرب پســت اهــواز دو برطــرف گردیــد.

گرفتــه بــا کمتریــن هزینــه ممکــن اســت.

پرونـده قضایـی بـرای بررسـی

مــدت مشــابه آن در ســال گذشــته خبرداد.بختیــار رحمانــی پــور بــا اشــاره
بــه اینکــه در  ۵ماهــه نخســت اســمال  ۷۸۰هزارتــن کاال از گمــرکات اســتان
صــادر شــده اســت ،گفــت :ایــن میــزان کاال بــه ارزش  ۵۱۰میلیــون دالر بــوده
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه آن درســال گذشــته از نظــر وزنــی  ۶۰درصــد و
از لحــاظ ارزش دالری  ۳۷درصــد افزایــش داشــته اســت.

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
آمـدن ارزش ریـال در مقابـل ارزهـای
خارجـی اگرچه بـرای مردم ایجاد فشـار
میکنـد امـا باعـث بهبـود و افزایـش
میزان گردشـگر می شـود و از این منظر
ی گرایـش بیشـتری
گردشـگران خارجـ 
بـرای دیدن از کشـورمان پیـدا می کنند.

رومانــی بــوده اســت ،عنــوان کــرد :در ایــن مــدت بیــش از  ۸۰۰قلــم کاالی
صادراتــی ازگمــرکات اســتان بــه ایــن کشــورها صــادر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن  ۵ماهــه  ۴۲۶هــزار تــن کاال بــه ارزش ۲۵۱
میلیــون دالردر گمــرکات اســتان اظهارشــده اســت ،بیــان کــرد :عــاوه برایــن
 ۳۵۳هــزار تــن کاال بــه ارزش  ۲۵۹میلیــون دالر کاالی اظهــار شــده ســایر
گمــرکات کشــور ازطریــق مرزهــای اســتان بــه خــارج از کشــور صــادر شــده
اســت.
مدیــرکل گمــرکات اســتان کردســتان عمــده تریــن گــروه کاالهــای صادراتــی
در ایــن مــدت را شــامل مــواد پالســتیکی ،ســبزیجات و میــوه ،گوســاله
پــرواری ذکــر کــرد و افــزود ۱۱۹ :هزارتــن ســبزیجات و مصنوعات پالســتیکی
بــه ارزش  ۴۷میلیــون دالر بیشــترین ســهم ارزشــی کاالی صادراتــی را
درایــن مــدت بــه خــود اختصــاص دادنــد .رحمانــی پــور ادامــه داد :مجمــوع
تشــریفات واردات کاال هــم در ایــن مــدت بــه ارزش بیــش از  ۱۹میلیــون
دالر و بــه وزن بیــش از  ۵هــزار تــن کاال در گمــرکات اســتان کردســتان
انجــام شــده اســت.

دستگیری هکرهای  5هزار حساب بانکی در فارس
رییــس کل دادگســتری اســتان فــارس گفــت :برخــی

امیــر زبیــدی ادامــه داد :انشــعاب قبلــی ایــن پســت کــه بــه

البرز

انتقـال مبـادالت پسـتی اظهارداشـت :تا

سردشـت احداث می شـود.وی با اشـاره

مرکـز اسـتان البـرز گفـت کـه

از لحــاظ ارزش دالری از گمــرکات اســتان در  ۵ماهــه امســال نســبت بــه

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از  ۹۰درصــد حجــم صــادرات از گمــرکات

قـرار گیرد.جهرمـی همچنیـن بـا اشـاره

غربی احداث می شود

اقدامات کاهش هزینه ای امور بهره برداری

مدیــرکل گمــرکات اســتان کردســتان از افزایــش  ۳۷درصــدی صــادرات کاال

اســتان مربــوط بــه کشــورهای عــراق ،افغانســتان ،پاکســتان ،روســیه و

 ۸سایت جدید در آذربایجان

دادسـتان عمومـی و انقلاب

صادرات از کردستان

عکس:ایسنا

رییـس اتـاق بازرگانـی اسـتان البـرز گفت:

سیسـتم بانکـی وجـود نـدارد کـه ب هراحتی

 3نفردرالبرزتشکیل شد

افزایش۳۷درصدی

در مراودات تجـاری ایران با دیگر
ایـران بـا دیگـر کشـورها بـر عهـده بخـش

پرونده قضایی برای فوت
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رییـس اتـاق بازرگانـی،

از صادرات به البرز

ناحیه شرق اهواز

9

پیام ایران

حمل شش هزارشاخه

لوله فوالدی آب به زاهدان
اصفهان

مدیـرکل راهآهـن اصفهـان از
جـذب و حمـل  ۶هـزار شـاخه
لولـه آب از جنـس فـوالد بـه

از افــرادی کــه در شــبکه هــای مجــازی اطالعــات
بانکــی پنــج هــزار کاربــر را هــک و  2میلیــارد تومــان
کالهبــرداری کــرده بودنــد در ایــن اســتان دســتگیر
شــدند .علــی القاصــی بــا بیــان اینکــه ایــن پرونــده
موســوم بــه فیشــینگ در دادســرای شــیراز در حــال
تحقیقــات اســت ،افــزود :متهمــان درایــن پرونــده
زمینــه دسترســی بــه اطالعــات بانکــی پنــج هــزار
حســاب بانکــی را داشــته انــد .وی بــا بیــان ایــن کــه

افزایش  30درصدی

ترافیک شهری کرمانشاه
کرمانشاه

رییـس پلیـس راهنمایـی و
رانندگـی

اسـتان

کرمانشـاه

از پیـش بینـی افزایـش 30

آنهــا رمــز دوم و شــماره انقضــای کارت هــای بانکــی
را هــک مــی کردنــد ،اظهــار داشــت 111 :فقــره تخلــف
توســط متخلفــان در ایــن زمینــه انجــام گرفتــه اســت.
رییــس کل دادگســتری اســتان فــارس اضافــه کــرد:
محــل ســکونت برخــی از متخلفــان درایــن پرونــده در
اســتان هــای دیگــر از جملــه آذربایجــان شــرقی اســت
کــه نیابــت قضایــی بــرای بررســی موضــوع اخــذ شــده و
کار جلــب و دســتگیری بقیــه متخلفــان در اســتا نهای
دیگــر در حــال انجــام اســت.

صادارت پسته خاش
با برند دیگر مناطق
خاش

مدیــر جهادکشــاورزی خــاش
گفــت :صــادرات محصــول
اســتراتژیک

پســته

ایــن

فوت  3نفر این اسـتان تشـکیل شـده اسـت .حاجی رضا

قطـر  ۵۶اینـچ از کارخانـه ایـران

درصـدی ترافیـک شـهری در روزهـای پایانـی شـهریور

شهرســتان بــه دلیــل نبــود امکانــات و کارگاههــای فــراوری

شـاکرمی افـزود :علـت فـوت ایـن افـراد هنـوز مشـخص

اسـپیرال واقـع در  ۳۵کیلومتری اصفهان بـرای تامین آب

خبـر داد .سـرهنگ فضـلهللا شـیری با اشـاره بـه رونق

بــا آرم و برنــد دیگــر مناطــق کشــور انجــام میشــود.

نشـده و منتظـر نتیجه نهایی پزشـکی قانونی هسـتیم.وی

مـورد نیـاز شهرسـتان زاهـدان از طریـق نـاوگان ریلـی این

بـازار خریـد مـدارس ،گفـت :همـه سـاله در روزهـای

حمیدرضــا کبدانــی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد پســته

اضافـه کـرد :تاکنـون  3نفر فـوت کرده اند و پـس از اعالم

اداره کل خبـر داد .سـید رضـا سـادات حسـینی بـا اعلام

پایانـی شـهریور و در آسـتانه بازگشـایی مـدارس شـاهد

در شهرســتان خــاش عاملــی مهــم بــرای رونــق تولیــد،

نتیجـه نهایـی پزشـکی قانونـی در ایـن خصـوص اطلاع

ایـن خبـر ،گفـت :بـا توجه بـه وزن تقریبی بیـش از  ۵تن

افزایـش ترافیـک در خیابانهـای اصلـی شـهر هسـتیم.

اشــتغال و اقتصــاد خانوارهــا بــوده و در کاهــش مصــرف

رسـانی مـی شـود .رییـس مرکـز فوریـت هـای پزشـکی

ایـن لولـه هـا و طـول  ۱۲متـر و عـرض حـدود  5.1متری

وی گفـت :بـا نزدیـک تـر شـدن بـه مهرماه ایـن میزان

اسـتان البـرز نیـز اعلام کرد کـه تعـداد جانباختـگان بر اثر

آن ،نیـاز بـود تـا واگن های حمل با اسـتفاده از َسـدِ ل ،باز

آب نقشــی ارزشــمند دارد ،افــزود :همــه ســاله برداشــت

ترافیـک افزایـش پیـدا کـرده و بـه بیـش از  30درصـد

پســته در ایــن شهرســتان از اوایــل شــهریور شــروع مــی

مسـمومیت در ایـن اسـتان بـه سـه نفـر رسـید.

طراحـی و بـرای حمـل ایـن محمولـه آمـاده شـود.

روزهـای عـادی سـال مـی رسـد.

شــود و تــا اواخــر مهــر مــاه ادامــه دارد.
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تکمیل و تحویل

 45هزار واحد

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

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

دومین رزمایش محمد رسولهللا(ص) با عنوان«شیفت ایثار» و با هدف آمادگی و
ایستادگی در برابر هجمههای اقتصادی دشمنان در اردبیل برگزار شد.

اختصاص باالترین سهم اشتغال

طــرح بــه ارزش  ۸۸۰میلیــارد تومــان بــه
بانکهــای عامــل ارســال شــده اســت.مدیرکل
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان سیســتان و

روستایی به سیستان و بلوچستان

بلوچســتان گفــت :ســاختار جمعیتــی اســتان
سیســتان و بلوچســتان بــه گونــه ای اســت کــه

 90ســال از خلــق یــک حماســه واقعــی توســط مــردم
ایران گذشت؛ تاسیس «بانک ّ
ملی ایران»!

مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان

از ســقف شــش میلیــارد تومــان بــه باالتــر از

سیســتان و بلوچســتان در دیــدار بــا مدیــرکل

طریــق کارگــروه اشــتغال ملــی برنامــه ریــزی

ســال هــا بــود کــه مــردم کشــورمان بــرای خــروج از ســلطه

طــرح هــای اقتصــادی و خودکفایــی کمیتــه

مــی شــود.مدیرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

بیگانــگان تــاش مــی کردنــد .یکــی از مهمتریــن وجــوه

امــداد گفــت :باالتریــن ســهم تســهیالت

اســتان سیســتان و بلوچســتان ادامــه داد:

تســلط اروپــا بــر ایــران ،نظــام بانکــی بــود .موضــوع آن

اشــتغال روســتایی بــا  ۱۰۴میلیــارد تومــان

براســاس برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده

قــدر جــدی شــده بــود کــه حتــی اســکناس هــای رایــج در

مربــوط بــه کمیتــه امــداد امــام (ره) اســتان

طــرح هــای حمایتــی هــم تــا ســقف اعتبــار

دست مردم را نیز انگلیس ها چاپ می کردند.

سیســتان و بلوچســتان اســت.مهرداد جهاندیــده

اســتانی پیــش بینــی مــی شــود و مقــرر شــده

ایــن وضــع بــرای ایرانیــان غیــور قابــل تحمــل نبــود ،تــا

در ایــن دیــدار گفــت :در چهــار ســال گذشــته

نهادهــای حمایتــی نیــز بــه ایــن شــکل انجــام

جایــی کــه آنهــا حاضــر شــدند همــه دارایــی هــا خــود را

یــک ســهمیه تســهیالت اشــتغال روســتایی در

شــود.جهاندیده یــادآور شــد :اعتبــار اولیــه از

بــرای تاســیس یــک بانــک ایرانــی هزینــه کننــد و ایــن
گونــه بــود کــه «بانــک ّ
ملــی ایــران» از عمــق وجــود مــردم

نظــر گرفتــه شــد کــه خــارج از ایــن ســهمیه

محــل وام اشــتغال روســتایی  ۶۵۰میلیــارد

بــرای ســه نهــاد حمایتــی اختصــاص یافــت و

تومــان بــوده کــه از ایــن میــزان  ۴۸۰میلیــارد

برخاســت.اکنون  90ســال از آن روز مــی گــذرد .بانکــی کــه

باالتریــن رقــم مربــوط بــه کمیتــه امــداد امــام

تومــان تخصیــص یافــت و بیــن چهــار بانــک در

تنهــا در چنــد گیشــه خالصــه مــی شــد ،امــروز نــه تنهــا در

(ره) ایــن اســتان اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه

ســطح اســتان اعــام شــده اســت.وی بــا اشــاره

جــای جــای کشــور ریشــه دوانــده ،بلکــه پــا را از ایــن هــم

در زمینــه ایجــاد اشــتغال روســتایی تــا ســقف

بــه اینکــه قســمت عمــده طــرح هــا تــا ســقف

فراتــر گذاشــته و از مرزهــای جغرافیایــی کشــور عبــور کــرده

 ۲۵۰میلیــون تومــان در کارگــروه اشــتغال

شــش میلیــارد تومــان و باالتــر بــه کارگــروه

است.شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت هیــچ طــرح توســعه

شهرســتان و تــا ســقف  6میلیــارد تومــان در

ملــی ارســال شــده اســت ،اعــام کــرد :اشــتغال

ای ،عمرانــی و زیربنایــی در کشــور نیســت کــه بانــک ملــی

کارگــروه اشــتغال اســتان سیســتان و

فراگیــر از اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در ایــن

ایــران در اجــرای آن نقــش نداشــته باشــد .بســیاری از

بلوچســتان تصمیــم گیــری خواهــد شــد ،افــزود:

اســتان شــروع و هــم اکنــون بیــش از  ۱۱هــزار

در شــمال ایــن اســتان مســایل و مشــکالت
خــاص خــود را دارنــد ماننــد ریزگردهــا و
طوفانهــای شــن کــه واقعــا زندگــی مــردم را از
ت.
بین برده اس 
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برگزاری رزمایش شیفت ایثار در اردبیل

پــروژه هــای عــام المنفعــه ماننــد ســاخت مــدارس،
راههــای روســتایی ،خانــه هــای بهداشــت و  ...را بانــک
ملــی ایــران بــدون هیــچ چشمداشــت مــادی ســاخته

سودوکو شماره 1263

اســت.این امــا همــه ماجــرا نیســت .بانــک ملــی ایــران در
حــوزه خدمــت رســانی بــه مشــتریان نــه تنهــا بــا  90ســال

پاسخ سودوکو شماره 1262

پیــش ،بلکــه حتــی بــا دو ســال پیــش خــود هــم قابــل
مقایســه نیســت .امــروز مشــتریان بانــک بــرای انجــام
اغلــب اقدامــات خــود نیــازی بــه حضــور در شــعبه ندارنــد،
چــون مــی تواننــد خدمــات خــود را از ســامانه هــای
غیرحضــوری ماننــد «بــام»« ،بلــه» و «اکانــت آفیســر»
دریافــت کنند.مشــتریان بانــک امــروز تنهــا بــا یــک نهــاد
فعــال در حــوزه پولــی و مالــی در ارتبــاط نیســتند ،بلکــه
بانــک ملــی ایــران را در قامــت یــک ســازمان دانــش
بنیــان ،عملگــرا و تحــول خــواه مشــاهده مــی کنند.بانــک
ملــی ایــران افــق  1400را بســیار قدرتمنــد نشــانه روی کــرده
و تــاش دارد نــام خــود را ماننــد آن چــه در داخــل کشــور
تجربــه کــرد ،در دنیــا نیــز پــرآوازه کنــد .پــروژه هــای
بــزرگ طراحــی شــده توســط بانــک ملــی ایــران همپــای
بــزرگ تریــن نهادهــای همســو در جهــان ،یکــی پــس از
دیگــری پیــاده ســازی مــی شــود تــا بــزرگ تریــن بانــک
جهــان اســام ،روزی بــه یکــی از بــزرگ تریــن بانــک هــای
جهان مبدل شود.

جدول شماره 1263
افقی

 - 6دیروز  -پول سامورائیها  -نوعی

 - 1از عناصر اصلی فیلمسازی  -بورس

متکا  -تنه درخت

محافظ  -پسر مازنی

معروف مبادالت انرژی در آمریکا

 - 7جوانمرد  -صنم  -دستوری

 - 14رودخانه کوچک و فرعی  -فناپذیر

 - 2سال پرآب و بارندگی  -پرهیزکار

 - 8نام وزیر دارایی ونزوئال

 -خبره در کار

 -اشاره

 - 9خروشان  -عدد فوتبالی  -جدید

 - 15ثبات قدم  -از عوامل موثر بر

 - 13کافی  -رود اروپایی  -فرد یا گروه

 - 3بیحد و اندازه  -گامها  -واحد

ترکی

سطح  -گل سرخ

 - 10بخشی از پا  -باال رفتن سطح

 - 4مشقت  -دارای جایگاه اول فناوری

عمومی قیمتها  -ماالمال  -رغبت زیاد

عمودی

نفت و گاز در منطقه

 - 11انبار کشتی  -محل عبور  -از

 - 1عبارت است از حمل کاال از یک

 - 5تنها  -باال رفتن قیمت کاالها  -مرکز

طوایف قریش  -تکه پارچه

نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا

فالسفه  -حرف همراهی

 - 12ادب کردن  -شهری در آلمان

رودخانههای مرزی  -از مقولههای مهم

نرخ دالر

اقتصادی
 - 2رنگ آسمان  -قلیل  -جاری -
فایده
 - 3قانونی  -از درجات ارتش  -تصدیق
روسی
 - 4از پساوندهای صیغه مبالغه صفت
فاعلی  -گوژپشت  -جهانگرد ونیزی
 - 5نقش هنری  -تاجر  -شهرنشینی
 - 6پادشاه مغولی  -مساعدت  -شیره
خرما
 - 7شرکت آمریکایی که با رسواییهای
مالی خود موجب آسیب رسیدن به
سرمایهگذاران و کاهش سرمایهگذاری
خود شد  -یار زیبا  -نوعی شلوار جین
 - 8کشتی جنگی  -تیر پیکاندار -
ضمیر جمع  -ماترک

 - 9آسمان  -ناشنوا و الل  -آبیار

 - 12دوستان  -گاز جو  -درس

اوراق بهادار  -رها و آزاد  -میوه نارس

 - 10منقار کوتاه  -بندری در اوکراین -

کشیدنی

 - 15اداری  -منسوب به علمی که به

پول انگلیس

 - 13نت سوم موسیقی  -تئاتر -

ارتقای شئون مالی میپردازد.

 - 11نیروهای مسلح یک کشور  -یکدل

بیهمتا

 -گوشت آذری

 - 14میانه کوه  -محل خرید و فروش

بر اســاس اطالعیه منتشــر شــده در روز پنج ســپتامبر ،خرده فروش خودروهای

10003432117834

لوکس پســت اوک موتورز ( )Post Oak Motor Carsاعالم کرد اولین

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

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

دنیای
مجازی

021-26325268

معرفی
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Dr.Fone
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اطالعرسانی

برنامهنویسان iOS

کنفرانس گوگل

بـه گـزارش

فرهنگسـرای

فنـاوری

بـا اپلیکیشـن  ،Dr.Foneاطالعـات

گـوگل عالوهبـر مراسـم  ۹اکتبـر در

پا کشـده را بازیابـی کنیـد ،فایـل

نیویـورک بـرای معرفـی پیکسـلهای

اطالعـات،

پشـتیبان بگیریـد و دادههای مهم را بین

جدیـد ،دعوتنامـه جدیـدی را بـرای

«توسـعه دهنـدگان  iOSایـران» بـا

رایانـه و گوشـی جابهجـا کنیـد.

اصحـاب رسـانه ارسـال کـرده کـه از

حضـور جمعـی از برتریـن و موفقتریـن

برگـزاری مراسـمی همزمـان در پاریـس

برنام ه نویسـان و بازیسـازان کشـور و با

خبـر میدهـد.

همکاری فرهنگسـرای فنـاوری اطالعات،

سـومین

دوره

همایـش

جمعـه  ۲۳شـهریورماه برگـزار میشـود.

در روزهای گذشته برخی کاربران ساکن در استان تهران گزارش

دادند که لوکیشن گوشیشان در مکان نادرست و عمدتا «فرودگاه
امام خمینی» نشان داده میشود .کارشناسان میگویند ممکن

است خطای پیکرهبندی باشد یا نوعی حمله .GPS Spoof

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

این پارچه نوشتههای هیات حداثالحسین نیاوران چه کار

سنی و شیعه می شوند…

قشنگ و کلیشهشکنی بوده.
@miralisafa

ایرانیها در توییتر چه میگویند؟
االهه میگوید:
دوســتم پنــج ســاله تــوی یــک خونــه مســتاجره .هــر ســال یــه درصــدی اضافــه
میکنــه  .امســال هــم ۲۰درصــد اضافــه کــرده و ریختــه بــه حســاب .صاحبخونــه زنــگ زده

@mohammadnosoohi

این کاربرتصویرزیررا ازکاروانسرای تیتی درسیاهکل

استان گیالن به اشتراک گذاشته.

کاری پسندیده از هیات حسینه چهارده معصوم

یخدان میبد یزد.

@behzist-

@saeedsarshar

و دعــوا کــه خجالــت نمیکشــی تــوی ایــن شــرایط اقتصــادی میکشــی روی اجــاره؟ الزم
نکــرده افزایــش بــدی.
غزالی میگوید:
م روبــه یکیقــرض دادم و دیــدم یــک مــاه بعــد
یــه بــارم کتــاب مــورد عالقــها 
نقــل قولــی از فــردی معــروف رو اســتتوس فیسبــوک کــرده که«:مــن هیچوقــت کتــاب
نمیخــرم ،کتابخانــه مــن پــر از کتابهاییــه کــه از بقیــه گرفتــم!»
پس گرفتنش هنوز هم از بزرگترین دستاوردهای زندگیمه!
شکس میگوید:
تــوی تحلیــل فالــووری نشــون مــی ده حــدود  ۸۱درصــد از فالوورهــاش فیکــه.
یعنــی یکــی بیــاد پــول بــده ،فالــوور فیــک بخــره؛ ســاعتها وقــت بــذاره گزارشهــای
میدانــی و تحلیلهــای اقتصــادی ملتهبکننــده تهیــه کنــه؛ بــدون نــام صرافــی قیمــت ارز
و ســکه رو لحظــهای بــده!
نیوشا میگوید:
حســاب کاربــری کســی کــه نیســت ،تمــام شــده ،رفتــه از ایــن جهــان ،چــه قــدر
غمبــاره؛ همــهی اون روزمرههــا ،حرفهــای معمولــی ،اظهارنظرهــای جــدی ،انتقادهــا ،دو
نقطــه پرانتزهــا ،ناگهــان از غمانگیزتریــن حرفهــای جهــان میشــن .حتــی اگــر صاحــب

پرویز پرستویی به مناسبت روز ملی سینما تصویر زیر

را از دستخط مرحوم کیارستمی همرسانی کرده.

حســاب رو نشناســی و فقــط گــذرت بــه صفح ـ هاش افتــاده باشــه..
خوابگرد میگوید:
حســین علیــزاده ،دو ســال پیــش :شــجریان بلــد بــود بــا ایــن بیمــاری مقابلــه
کنــد؛ کمــا اینکــه ســالهای ســال مقابلــه کــرد و کســی از بیمــاریاش خبــر نداشــت.
میتوانســت تــا آخــر عمــرش هــم بـ ه خوبــی بــا بیمــاری مقابلــه کنــد .ولــی وقتــی گرمــا و
قــدرت و انــرژی مــردم از او گرفتــه شــد ،بیمــاری شــجریان عمیــق شــد…
رضا منصور خانکی میگوید:
علــی دایــی گفتــه« :از رای بــه روحانــی پشــیمان نیســتم ،مشــکل جــای
دیگریســت ».واقعــا ســلبریتی هــم انتخــاب میکنیــد ،کســی رو انتخــاب کنیــد کــه
دانشــگاه رفتــه باشــه ســواد داشــته باشــه ،نــه مثــل اونهــا کــه بــا یــه غــوره سردیشــون
میشــه بــا یــه مویــز گرمــی!

@parvizparastouei

میترا حجار با انتشار ویدیویی از شادی تیم بانوان

هاکی ایران پس از پیروزیشان مقابل کره جنوبی به

آنها دستمریزاد گفت.

@mitra.hajjar

روزنامه سیاسی – اجتماعی (عضو تعاونی مطبوعات کشور)

صفحه آرایی :صابر خدیشی

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

فاطمه خواجویی

مدیر مسوول و سردبیر :روح ا ...خدیشی
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خسرو :امروز جمعه است؟

سریال

ناصر :نه شنبه است.
خسرو :پس چرا اینقدر شبیه جمعه است!

رادیو

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

به کارگردانی ایوب آقاخانی با محوریت

در «ردپای عشق» به نمایش درمی آیند.

برادرم خسرو

نمایش رادیویی «به سوی زندگی»

موضوعی محیط زیست و سالمتی جمعه  ۲۳شهریور ،از رادیو نمایش
پخش میشود.

عکس نوشت

طنزیمات

خواجوی کرمانی
هر کو بصری دارد با او نظری دارد
با او نظری دارد هر کو بصری دارد

آسودگی تغار

از مه عبور کن نازنین!

منتظرت هستم ،

یاسر سیستانی نژاد

جایی در مه...

طنزیماتچی

شاعرمهداجهانگیر

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

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

هر کس که سری دارد جان در قدمش بازد

وزیــر اقتصاد شــود».
طنزیماتچــی کــه تــازه از افــق پدیــدار شــده بــود ،ضمــن پوزخنــد

جان در قدمش بازد هر کس که سری دارد

بــه خبــر فــوق بــا خــود گفت«:مــا مــی خواهیــم تغارمــان را

دل گر خطری دارد از جان خطرش نبود

برکنــار کنیــم ،جــرأت نداریــم .چــون هیــچ کــس حاضــر نیســت

از جان خطرش نبود دل گر خطری دارد

جانشــین او شــود .حــاال ایــن حضــرات وزیــر اقتصــاد را برکنــار

مهر قمری دارد باز این دل هر جائی

کــرده انــد و انتظــار دارنــد در ایــن ش ـرایط ،کســی جــرأت وزارت

باز این دل هر جائی مهر قمری دارد

دره
داشــته باشــد ».تغــار کــه تــا ایــن لحظــه خــواب بــود ،دهانــه ّ

عزم سفری دارد از ملک درون جانم

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

عکس:

کــس ایــن شــجاعت را نــدارد کــه در جایــگاه بنــده ق ـرار بگیــرد.

از ملک درون جانم عزم سفری دارد
آنکو هنری دارد از عیب نیندیشد

ایمان حامی خواه

بنــده مــادام العمــر در خدمــت شــما و تغارنیــوز هســتم».

از عیب نیندیشد آنکو هنری دارد

مخاطــب خــاص دســتی بــه کمــر زد و دســتی زیــر چانــه اش
گذاشــت و گفت«:جنــاب طنزیماتچــی مــن کــه صحبــت هــای
زیبــای شــما را نشــنیدم؛ امــا تغارجــون درســت میگــه .هــر

سالروز جنگ ماراتن که 490

تغــاری کــه تغــار نمیشــه! تغــار بایــد مهربــون باشــه! خونــواده

سال پیش از میالد روی داد

دار ،خــوش قیافــه ،بــا تحصیــات ،بــا کمــاالت ،شــغل پــر
درآمــد »...شــاهد عینکــی از زیــر درخــت گالبــی صدایــش را بــاال

بــر دیــواره اش ســابیده بشــه .دیــواره هــر چــه زبرتــر؛ بهتــر!»
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
کشــک بــود .تــازه ناخــن هــای خانومــی هــا هــم کوتــاه بــود و
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

تقویم

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

 /سایت نوشیروان کیهانی زاده

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

 13ســپتامبر ســالروز نبــرد یــك روزه ماراتــن
 Marathonاســت كــه در ســال  490پیــش از میــاد
روی داد و نیــروی دریابــرد ایـران در آن موفــق نبــود و
بــا تحمــل تلفــات عقــب نشــینی كــرد.
داریــوش بــزرگ ،تنهــا بــا هدف گوشــمالی آتنــی ها -
نــه تصــرف آتــن  -كــه یونانی زبانهــای آســیای صغیر
(شــهرها و جزایــر ایونــی) قلمــرو ایـران 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  19میــادی اســت پــس
از تصــرف شــهر ارتریــا  Eretriaو جزیــره ایوبویــی

( Euboeaاوبــوآ) ،در ســاحل شــرقی اتیــكا Attica
پیــاده شــد.
بــه نوشــته مورخــان یونانــی ،آتــن و متحــدان آن جــز

نمایش

اســپارت بــرای دفــاع ،موفــق بــه گــردآوری ده هــزار
نظامــی شــده بودنــد و در انتظــار نیــروی اعزامــی
اســپارت بســر مــی بردنــد كــه میلتیــادس Miltiades

نمایش «خانه پدری»

به کارگردانی نوید اصغری تا

 ۲۶شهریورماه در خانه نمایش
مهرگان روی صحنه میماند.

فرمانــده دفــاع از آتــن شــنید كــه فرمانــده نیروهــای
دریــا بــرد ای ـران بیــش از نیمــی از ســربازان خــود و
عمدتــا ســواره نظــام را به كشــتی ها بازگردانــده و قصد
حملــه مســتقیم بــه شــهر آتــن را دارد و واحدهایــی
كــه در شــرق اتیــكا باقــی مانــده انــد در حــال برپــا
كــردن اردوگاه هســتند ،ولــی زمینــی كــه در آنجــا پیاده
شــدهاند گــود و نیمــه باتــاق و سســت اســت.
وی پــس از مشــورت بــا هشــت ژنـرال دیگــر تصمیــم
گرفــت پیــش از آن كــه نیــروی باقیمانــده ای ـران در
شــرق اتیــكا بتوانــد زمیــن بهتــری بیابــد و از اردو زدن
فــارغ شــود بــه آن شــبیخون زنــد.

بــا دلخــوری گفت«:البتــه خانــم مخاطــب خــاص! اینهــا شــایعاتی
اســت کــه در گوشــه و کنــار چهــار تــا خــس و خاشــاک منتشــر
میکنــن .وگــر نــه اصــاً جــای نگرانــی نیســت و اینهــا حبابــی
اســت کــه بــه زودی »...شــاهد عینکــی؛ بــا دهــان بــاز و چشــم
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

سال گشت

سال گذشته در چنین روزی

انیمیشن

در گزارشی به ساخت سد
هزار در کنار زبالهها پرداختیم.

حاال خبر رسیده که قرار است بدون جابجایی محل

حوزه هنری در جشنوارههای فیلم «استراسبورگ» فرانسه،

دفن زبالهها ،سد آبگیری شود.

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

از دیگـران عاریــه نمــی گیــرم ».مخاطــب خــاص گفــت«:آره! ایــن
حرفــا بـرای منــم تــازه اســت .چه قــدر شــما حرفــای خــوب و تازه
و گرنــه مــی رفتــم مخاطــب خــاص یکــی دیگــه مــی شــدم».
شــاهد عینکــی پشــت کلــه اش را خارانــد و گفت«:بــه
هــر حــال مــن ایــن حرفــا رو قبــاً هــم شــنیدم».
تغــار آرام در گوشــه ای خوابیــد .خیالــش راحــت بــود کــه هیــچ
کــس جایــش را نمــی گیــرد.

«آقای گوزن»

محصول

مشترک تلویزیون و انیمیشن

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

ای مــی زنیــن .ب ـرای همینــه کــه مــن مخاطــب خــاص شــمام.

انیمیشنکوتاه

رسانه درآینه تصویر

جلد آخرین شماره ماهنامه داستان و
خداحافظی تحریریه.
مدیر جدید مجالت همشهری ،تیم دیگری
برای این نشریه درنظر گرفته است.

