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انس طال          1.193.93

مثقال طال        16.300.000

گرم طالی 1۸  3.763.192

گرم طالی 2۴  5.017.7۸5

انس نقره              1۴.2۸

انس پالتین        79۴.000

انس پاالدیوم       96۸.000

بهار آزادی        ۴0.510.000

امامی            ۴۴.100.000

نیم            20.900.000

ربع             11.000.000

گرمی          6.200.000

دالر               136.676

یورو               13۴.910

پوند               159.0۴0    

درهم امارات         37.900

لیر ترکیه             22.670

یوان چین           19.۴60

ین ژاپن             122.630    

دالر کانادا            105.620

دالر استرالیا         97.2۴5 @  p a y a m e m a
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وزیر خارجه:
اروپا درباره ایستادگی 

یا تسلیم در برابر آمریکا 
تصمیم بگیرد
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االکلنگ کاهش بارش و افزایش 
تولید گندم

یک میلیون تن به ظرفیت تولید گندم 
روزانهم صبح اریانکشور اضافه شده است

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، عمل نکردن مسووالن ملی و محلی به وعده ها نامناسب ترین مولفه امنیت سرمایه گذاری در ایران است

بارسرمایهگذاربهمنزلنمیرسد
2

2

ــی  ــر کس ــت کمت ــران هس ــه بح در اینک
ــکار  ــی اینکــه بحــران ان تردیــد دارد. ول
ــا  ــت؛ م ــز اس ــش برانگی ــود پرس می ش
ــکار می شــود  ــه ان ــه روشــنی ک ــا مقول ب
رو بــه رو هســتیم و نگرانی هــای روز 
ــورت  ــه ص ــردم ب ــن م ــزون را در بی اف
ــه ای  ــه گون ــی ب ــم ول ــترده می بینی گس
ــا شــهر  ــه گوی ــه می شــود ک ســخن گفت
امــن و آرام اســت و همــه از روش هــای 
و  می کننــد  پشــتیبانی  جــاری 
ــارد  ــا می ب ــر و روی آن ه ــت از س رضای
ــدی  ــه امی ــی ن ــای روحان ــخنان آق .س
پذیــرش  بــا  نــه  و  برمی انگیــزد 
چــرا  ولــی  اســت.  همــراه  مردمــی 
ایــن  از  آگاهــی  بــا  روحانــی  آقــای 
ــی و  ــر مش ــه تغیی ــم ب ــاز ه ــوع ب موض

رفتــار روی نمــی آورد. 

ادامه در صفحه 12

بحران و انکار
ساالنه2000دام

قربانیآلودگی

مسخاتونآباد

رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست اخیرا گفته 

آالیندگی صنعت مس در استان 
کرمان باعث به دنیا آمدن جنین 

مرده دام ها می شود

چندی پیش محیط زیست 
کرمان از آالیندگی 33 برابر 

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

شماره 34/ب/6-97م 
نوبت دوم

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای حاوی مدارک ارزیابی پیمانکاران، تضمین شرکت در مناقصه و پیشنهاد قیمت 
به دبیرخانه شرکت برای هر مناقصه طبق جدول فوق می باشد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهیمناقصـه

مبلغ برآورد)ریال(شرح کارردیف
مبلغ ضمانت 

شرکت در فرآیند 
یلاجرای کار)ریال(

حو
ت ت

تاریخ مهل
نوع اعتبارارزیابیبازگشایی

1

عملیات اجرای 
خطوط پراکنده شبکه 
جمع آوری فاضالب 

شهرکرمان 
)A,D,E نواحی(

16/۴77/۸29/۸99
۸2۴/000/000

ضمانتنامه بانکی

97
/0

7/
10

97/07/11
 ساعت
9صبح

ندارد
 اسناد خزانه

اسالمی

2
 بازسازی شبکه توزیع
آب شهر زرند و توابع

6/70۴/62۸/791335/250/000

97
/0

7/
1۴97/07/15

 ساعت 9
صبح

دارد
 ارزیابی
 کیفی
 با معیار
عمومی

داخلی 
)تبصره ها(

معاونـت عمـران روسـتایی بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان کرمان جهـت انجـام امور فـوق از 
مشـاورین شـخص حقیقی و حقوقی بومی اسـتان که دارای شـرایط ذیل به همراه مدارک مسـتند می باشـند جهت 
همـکاری دعـوت بـه عمل مـی آورد. لذا متقاضیان واجد شـرایط مـی توانند به همـراه رزومه کاری و اسـناد و مدارک 
مسـتند ذیـل بـه واحد امـور مطالعـات معاونت عمران روسـتایی واقـع در کرمـان - انتهـای خیابان خواجـو - بنیاد 
مسـکن اسـتان کرمان تـا تاریـخ 97/7/25 مراجعه و تحویل دهند. همچنین جهت کسـب اطاعات بیشـتر میتوانید 

بـا آقـای مهنـدس حمزه دوسـتی به شـماره تلفـن 09131961912  دفتـر 32518492  تمـاس حاصل نمائید.
1-شرایط مشاورین درموضوع تهیه و بازنگری طرح های هادی روستایی؛

 الف( اشـخاص حقوقی دارای رتبه در یکی از تخصصهای شهرسـازی و مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی با ارائه اساسـنامه، آخرین تغییرات 
ثبتی و گواهینامه صاحیت مرتبط و معتبر از سـازمان برنامه و بودجه

ب( اشـخاص حقیقی دارای مدرک شهرسـازی )برنامه ریزی شـهری و منطقه ای، طراحی شـهری(، جغرافيا )گرایش برنامه ریزی شـهری و روسـتایی، 
جغرافیای شـهری و روستایی و مطالعات ناحیه ای( 

* اشخاص حقیقی دارای رتبه در یکی از تخصص های ذکر شده در بند )ب( .
* اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار از نظام مهندسی در رشته شهرسازی.

* اشخاص حقیقی دارای مدرک دکتری در یکی از رشته های ذکر شده در بند ب که حداقل 3 سال از تاریخ فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد. 
* اشـخاص حقیقـی دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد در یکـی از رشـته هـای ذکر شـده در بند ب کـه حداقل 5 سـال از تاریخ فـارغ التحصیلی 

باشد.  آنها گذشـته 
* اشخاص حقیقی دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های ذکر شده در بند ب که حداقل 7 سال از تاریخ فارغ التحصیلی آنها گذشته باشد.

ج(امـکان ارجـاع طـرح بـه افـرادی کـه هـم عضو هیات مدیـره مشـاوران حقوقی بـوده و هـم دارای یکی از شـرایط مشـاوران حقیقی نیز می باشـند 
بطـور همزمان وجـود ندارد.

2- شرایط مشاورین جهت تهیه طرح تفکیکی: 
الف( اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار از نظام مهندسی رشته شهرسازی رتبه 1و2و3

ب( اشخاصي حقوقی دارای تخصص شهرسازی
 ٣- شرایط مشاورین جهت امورنقشه برداری:

الـف( اشـخاص حقوقـی دارای تخصـص نقشـه بـرداری بـا ارائـه اساسـنامه آخریـن تغییـرات ثبـت و گواهینامه صاحیـت مرتبـط و معتبر از 
سـازمان برنامـه و بودجه.

ب( اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار از نظام مهندسی در رشته نقشه برداری
* اشخاص حقیقی دارای مدرک دکتری رشته نقشه برداری با یک سال سابقه کار نقشه برداری.

* اشخاص حقیقی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته نقشه برداری با دو سال سابقه کار نقشه برداری. 
* اشخاص حقیقی دارای مدرک کارشناسی رشته نقشه برداری با aسه سال سابقه کار نقشه برداری. 

* اشخاص حقیقی دارای مدرک کاردانی رشته نقشه برداری با پنج سال سابقه کار نقشه برداری
4- شرایط مشاورین جهت انجام عاملیت چهارم)مدیر طرح( تهیه طرحهای هادی و نقشه برداری 

الـف( اشـخاص حقوقـی دارای رتبـه در یکـی از تخصصهـای ذکر شـده در هر کدام از رشـته های مرتبـط فوق الذکر بـا ارائه اساسـنامه آخرین تغییرات 
ثبتـی و گواهینامـه صاحیت مرتبط و معتبر از سـازمان برنامـه و بودجه .

ب( اشخاص حقیقی دارای رتبه در یکی از تخصصهای ذکر شده در هر کدام از رشته های مرتبط قوي الذكر.
 ج( اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار از نظام مهندسی در هر کدام از رشته های مرتبط فوق الذكر.

 در تمامی موارد 1و2و3و4، داشتن سوابق تجربی در زمینه خدمات مشاوره مورد نیاز با تشخیص دستگاه اجرایی الزامی است. 
ضمنا اگهی فوق جهت شناسایی مشاورین بوده و هیچگونه تعهد کاری برای بنیاد مسکن استان کرمان ایجاد نخواهد بود.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقاب اسامی

فراخوانهمکاریمشاورینحقیقیوحقوقی
جهت تهیه طرحهای هادی، تفکیکی و امور نقشه برداری تا حد نصاب معامات متوسط اسـتارت  آپ هـای  از  تعـدادی  فیلترینـگ 

گردشـگری و سایت های فروش بلیت هواپیما، 
قطـار و رزرو هتـل در چنـد روز اخیـر، جریانـی 
مبهـم اسـت کـه تـا کنـون دالیـل آن مشـخص 
اعـالم کـرده  مونسـان  علی اصغـر  امـا  نشـده، 

مسـدود شـدن آن هـا را پیگیـری می کنـد. 
بـه گـزارش ایسـنا پـس از افزایـش نـرخ بلیت 
هواپیمـا، فـروش برخـی ایرالین هـا در بعضـی 
سـامانه های رزرواسیون از دسـترس خارج شد، 
هرچنـد ایـن مشـکل بـا میانجیگـری سـازمان 
هواپیمایـی تـا حـدی حـل شـد امـا بـه دنبـال 

ایـن اتفـاق، اواخـر هفته گذشـته فعالیـت ده ها 
سـامانه های فروش بلیت هواپیما، قطـار و رزرو 
هتـل کـه برآمده از اسـتارت آپ های گردشـگری 
بودنـد متوقـف و وب سـایت های آن ها مسـدود 
شـد. هرچنـد کـه شـایع شـده این سـایت ها به 
دلیـل گران فروشـی و فعالیـت غیرمجـاز فیلتـر 
شـده اند، امـا هنـوز اطالعـات دقیقـی از تعـداد 
شـده  فیلتـر  اسـتارت آپ های  و  وب سـایت ها 
و علـت ایـن اقـدام بدسـت نیامـده اسـت، بـا 
ایـن حـال علی اصغر مونسـان، رییس سـازمان 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری، 

توییـت کرد: »در کنار تلخی هـای تالطمات ارزی 
شـاهد رونـق چمشـگیری در جـذب گردشـگر 
بوده ایـم. انسـداد ایجـاد شـده در فعالیت برخی 
اسـتارت اپ های خدماتـی در مقطـع حسـاس 
اقلیـدی،  ثابـت  محمـد  پیگیـرم.«  را  کنونـی 
مدیـرکل نظـارت و ارزیابـی گردشـگری هـم در 
توضیـح جزییـات ایـن اتفـاق گفتـه سـازمان 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
بـه عنوان حامی اسـتارت آپ ها بـرای فیلترینگ 
اقدامـی نکـرده و حتـی تـا کنـون شـکایت، یـا 
حتی درخواسـتی برای مسـدود کردن نداشـته .

معمای فیلترینگ سایت های فروش بلیت هواپیما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ماجرای تعرض به سفارت ایران در پاریس
سخنگوی وزارت خارجه: چند نفر دستگیر شدند

بار سرمایه گذار به منزل نمی رسد
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، عمل نکردن مسووالن ملی و 
محلی به وعده ها نامناسب ترین مولفه امنیت سرمایه گذاری در ایران است

ارزيابی فعاالن اقتصادی از مولفه های پيمايشی امنيت سرمايه گذاری)10بدترین نمره(

ــه وعده هایــی  عمــل نکــردن مســووالن ب
کــه دادنــد امنیــت ســرمایه گذاری در 
ایــران را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت.

ــورای  ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
اســالمی اولیــن گــزارش خــود را از پایــش 
امنیــت ســرمایه گذاری ایران منتشــر کرد. 
نمره دهــی مرکــز پژوهش هــا بــه امنیــت 
ســرمایه گذاری از صفــر تــا 10 اســت. 
ــق و  ــی مطل ــه 10 ناامن ــب ک ــن ترتی بدی
امنیــت مطلــق ســرمایه گذاری  صفــر 
ــزارش  ــاس گ ــود. براس ــوب می ش محس
ایــن مرکــز، نمــره امنیــت ســرمایه گذاری 
ــادی  ــه زی ــه فاصل ــت ک ــران 5.9۸ اس ای
بــاالی  امنیــت  و  نمــره  بهتریــن  بــا 

دارد. ســرمایه گذاری 

چرایی نمره پایین
بــازوی پژوهشــی مجلــس بــرای بررســی 
وضعیــت امنیــت ســرمایه گذاری در ایــران 
3۸ مولفــه را پایــش کــرده کــه 17 مولفــه 

آمــاری  و 21 مولفه پیمایشــی هســتند.
شــاخص هایی  پیمایشــی  مولفه هــای 
هســتند کــه براســاس نظــر فعاالن کســب 
و کار سراســر کشــور ارزیابــی شــدند. 
داده هــای ایــن گــزارش کــه مربــوط 
ــتان 96  ــه زمس ــی ب ــال منته ــه دو س ب
ــن بخــش  ــد در ای اســت، نشــان می ده
از دیــد فعــاالن اقتصــادی سراســر کشــور 
ــه  ــی ب ــووالن مل ــل مس ــه عم ــه مولف س
ــووالن  ــل مس ــده، عم ــای داده ش وعده ه
و  شــده  داده  وعده هــای  بــه  محلــی 
اعمــال نفــوذ و تبانــی در معامــالت ادارات 
ــا در  ــب ترین مولفه ه ــی، نامناس حکومت
ــوان شــده اند.  ــت ســرمایه گذاری عن امنی

مانع سرسخت دولتی ها
مولفــه   21 میــان  از  مجمــوع  در 
ــت  ــود امنی ــع بهب ــده، 1۴ مان ــوان ش عن
ــتقیما  ــورمان مس ــرمایه گذاری در کش س
بــه عملکــرد نهادهــای دولتــی و حکومتی 
فعــاالن  نظــر  برآینــد  برمی گــردد. 
امنیــت   6.۴6 نمــره  بــه  اقتصــادی 
منجــر  کشــورمان  در  ســرمایه گذاری 
شــده. اســتان های اردبیــل، مرکــزی و 
یــزد بهتریــن نمــره دارنــد و البــرز، تهــران 
و چهارمحــال و بختیــاری بدتریــن نمــره 
ــن  ــره بهتری ــه نم ــد. البت ــب کردن را کس
ــت  ــش اس ــتر از ش ــم بیش ــتان ها ه اس
کــه امنیــت ضعیــف محســوب می شــود.

فاصله میان واقعیت و آمار
بهتــر  آمــاری  مولفه هــای  در  اوضــاع 
ــوان  ــر را می ت ــن ام ــل ای ــه دلی ــت ک اس
فهمیــد.  مولفه هــا  ایــن  تعریــف  از 

ــه  ــاز ب ــاری ني ــای آم ــنجش مولفه ه س
پيمايــش و نظرخواهــی نــدارد و پيشــتر 
ــری و  ــمی اندازه گي ــای رس ــط نهاده توس
اعــالم شــده اند. مولفه هایــی همچــون 
نــرخ تــورم، نــرخ ارز، تعــداد شــکایات و 
پرونده هــای بررســی شــده در دادگاه هــا و 
ضریــب نفــوذ بیمــه در ایــن دســته جــای 

می گیرنــد. 
امنیــت  بــا  مرتبــط  آمارهــای 
ســرمایه گذاری کــه نهادهــای دولتــی 
و حکومتــی ارائــه کردنــد، بــا نمــره ای 
ــه مولفه هــای  ــاالن کســب و کار ب ــه فع ک
ــد،  ــرمایه گذاری دادن ــت س ــر در امنی موث
فاصلــه معنــاداری دارد. بــه طــوری کــه بــر 
اســاس مولفه هــای آمــاری، نمــره امنیــت 
ــران ۴.0۸ اعــالم شــده  ســرمایه گذاری ای
ــه  ــت. نکت ــی اس ــل قبول ــره قاب ــه نم ک
جالــب اینجاســت کــه بدتریــن نمــره 
ــران  ــه ته ــوط ب ــاری مرب ــای آم مولفه ه
ــره  ــن نم ــا از بهتری ــت ام ــا 5.7۸ اس ب
مولفه هــای پیمایشــی )اردبیــل بــا 6.01( 

ــت.  ــر اس ــم بهت ــاز ه ب
ــن  ــا در ای ــز پژوهش ه ــان مرک کارشناس
گــزارش نوشــته اند از آنجایی کــه در میــان 
ــل  ــی، عم ــاری و پیمایش ــای آم مولفه ه

ــه  ــی ب ــی و مل ــووالن محل ــردن مس نک
ــی  ــن ارزیاب ــده بدتری ــای داده ش وعده ه
را بــه خــود اختصــاص داده انــد، جــا دارد 
مســووالن در عمــل بــه وعده هــا  و وعــده 
نــدادن در صــورت احتمــال محقق نشــدن 

آن، توجــه بیشــتری داشــته باشــند.

نماگرهای امنیت سرمایه گذاری
در نهایــت مرکــز پژوهش هــا هفــت نماگر 
ســنجش بــرای امنیــت اقتصــادی در نظر 
گرفتــه کــه بــا تلفیــق مولفه های آمــاری و 
پیمایشــی ارزیابــی شــدند.  ایــن نماگرها 
بــه ترتیــب بهتریــن نمــره  )صفــر بهترین 
و 10 بدتریــن نمــره( مصونیــت جــان 
و مــال شــهروندان از تعــرض )۴.01(، 
ثبــات و پيش بينی پذيــری مقــررات و 
رويه هــای اجرايــی )5.۸0(،  عملکــرد 
و ســالمت  )6.05(، شــفافيت  دولــت 
تضميــن  و  تعريــف    ،)6.۴2( اداری 
فرهنــگ    ،)6.۴۴( مالكيــت  حقــوق 
ــتی  ــت و درس ــد و صداق ــه عه ــای ب وف
)6.۴۴( و ثبــات اقتصــاد كالن )6.6۴( 
ارزیابــی شــدند. اینکــه تنهــا یــک نماگــر 
نمــره ای کمتــر از پنــج کســب کرده نشــان 
می دهــد کــه چــرا امنیــت ســرمایه گذاری 

ــم اســت. ــران ک در ای

وضعیت استان ها
ــا  ــرمایه گذاری ب ــت س ــر امنی ــر از نظ ــتان برت ــج اس پن
ــه  ــاری، ب ــی و آم ــه پیمایش ــر دو مولف ــن ه ــر گرفت درنظ
ــی، بوشــهر، زنجــان، هرمــزگان و  ــب خراســان جنوب ترتی
اردبیــل هســتند و پنــج اســتان ضعیــف در ایــن زمینــه به 
ترتیــب تهــران، البــرز، چهارمحــال و بختیــاری، کهگیلویه و 
بویراحمــد و خوزســتان اعــام شــده اند. از نــکات جالــب 
توجــه در ایــن رتبه بنــدی، قــرار گرفتن اســتان برخــورداری 
ــرمایه گذاری  ــت س ــدول امنی ــن ج ــران در پایی ــد ته مانن
در کنــار دو اســتان محــروم کهگیلویــه و بویراحمــد و 
چهارمحــال و بختیــاری اســت. در بــاالی جــدول هــم کــم 
ــه اعتقــاد  و بیــش چنیــن موضوعــی دیــده می شــود. ب
ــه  ــد ب ــر می توان ــن ام ــا ای ــز پژوهش ه ــان مرک کارشناس
دليــل پراكندگــی و تنــوع مولفه هــای »آمــاری« شــاخص 

ــد. ــرمايه گذاری باش ــت س امني

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بدون تبعیض پیام خبر
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته قانون ممنوعیت بکارگیری 
بازنشستگان شفاف و بدون هر گونه تبعیضی اجرایی خواهد شد. به گفته او طرح 
اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در جلسه 21 شهریور شورای نگهبان 
مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
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افزایش حقوق کارمندان 
قطعی نیست

ــه  ــزی گفت ــت و برنامه ری رییــس ســازمان مدیری
افزایــش حقــوق کارمنــدان قطعــی نیســت.

بــه گــزارش ایســنا، محمدباقــر نوبخــت گفتــه مــا 
ــه  ــم ک ــرار داری ــاد ق ــی از اقتص ــرایط خاص در ش
حجــم نقدینگــی فــراوان باعــث ایجــاد مشــکالتی شــده اســت، بــه همیــن 
ــه  ــد ک ــرا درآی ــه اج ــه مرحل ــکلی ب ــه ش ــت ها ب ــام سیاس ــد تم ــل بای دلی
ــاد موجــود، موجــب ایجــاد و افزایــش  ــه حجــم نقدینگــی زی ــا توجــه ب ب
ــه  ــرده ک ــه ک ــد. او اضاف ــد، نباش ــری نمی کن ــه براب ــا عرض ــه ب ــی ک تقاضای
ــت و نحــوه اجــرای آن در حــال بررســی اســت.  ــد نظــر دول بســته های م
اقدامــات بایــد ســنجیده و درســت باشــد، چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت، 

ــه همــراه خواهــد داشــت. ــا خــود ب ــار ســویی را ب آث
ــج درصــد  ــا پن ــا ت ــه احتمــاال حقوق ه ــت دارد ک ــن حکای ــار از ای برخــی اخب
دیگــر افزایــش یابــد، امــا اینکــه ایــن درصــد افزایــش نهایــی شــده و یــا بــه 

چــه گروه هایــی تعلــق گیــرد، هنــوز مشــخص نیســت.

محدودیتی برای دانشجویان 
دادگاهی شده وجود ندارد

ــن  ــه آخری ــاره ب ــا اش ــران ب ــگاه ته ــس دانش ریی
ــه  ــتی گفت ــجویان بازداش ــده دانش ــت پرون وضعی
چــون دادگاه هــا بــدوی بــوده و احکام دانشــجویان 
ــرای  ــی ب ــا محدودیت ــر م ــت، از نظ ــی نیس قطع

ــدارد. ــود ن ــی وج ــان محدویت ــه تحصیل ش ادام
بــه گــزارش ایلنــا، محمــود نیلــی احمدآبــادی اضافــه کــرده آنــان درس شــان 
را می خواننــد، بــه هــر حــال از نظــر مــا بــرای ادامــه تحصیل شــان 
ــت  ــهریور وضعی ــان ش ــا پای ــه ت ــده ک ــه ش ــدارد. گفت ــود ن ــی وج محدویت
دانشــجویان تعیین تکلیــف می شــود، امــا در اختیــار مــا نیســت، بلکــه در 
اختیــار دادگاه هــا اســت. دادگاه هــا هــم مســائل خودشــان را دارنــد مــا هــم 
ــد.  ــوب باش ــم خ ــج دادگاه ه ــود و نتای ــی ش ــهریور نهای ــا ش ــم ت امیدواری
ــی از  ــد، ناش ــتباهی کرده ان ــجویان اش ــم دانش ــر ه ــه اگ ــرده ک ــد ک او تاکی
ــه  ــوده اســت. بایــد ب ــان ب شــرایط عمومــی اجتمــاع و ناشــی از جوانــی آن

ــم. ــردن را بدهی ــا ک دانشــجویان فرصــت خط

خارجــه  وزیــر 
بــه  کشــورمان 
کشــورهای اروپایــی 
ــر  ــه اگ هشــدار داد ک
غنی ســازی  ایــران  عمــل کننــد،  منفعــل 

می دهــد. افزایــش  را  اورانیــوم 
گفت وگویــی کــه  در  ظریــف  محمدجــواد 
از  داشــته،  آلمــان  اشــپیگل  نشــریه  بــا 
اروپایی هــا خواســته اســت تــا در برابــر 
دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور آمریــکا 
توافــق  از  واشــنگتن  خــروج  و  بایســتند 
هســته ای را جبــران کننــد. او گفتــه کــه 
ــد  ــه می خواه ــرد ک ــم بگی ــد تصمی ــا بای اروپ
یــا در مقابــل آن  آمریــکا شــود  تســلیم 
ــوص  ــان درخص ــا همچن ــر اروپ ــتد. اگ بایس

ــکا از توافــق هســته ای منفعــل  خــروج آمری
عمــل کنــد، ایــران می توانــد غنی ســازی 
وی  دهــد.  افزایــش  را  خــود  اورانیــوم 
ــک  ــک ی ــت و بان ــوزه نف ــه ح ــه داد ک ادام
ســنگ محــک بــود و اگــر تــوازن ایــن بــده 
برهــم  هســته ای(  توافــق  )در  بســتان  و 
ــد  ــدام خواه ــه اق ــت ب ــران دس ــورد، ته بخ
ــورمان  ــی کش ــتگاه دیپلماس ــس دس زد. ریی
ــدان  ــا ب ــن لزوم ــه ای ــرده ک ــر نشــان ک خاط
معنــی نیســت کــه ایــران از توافــق هســته ای 
خــارج خواهــد شــد. اجــرای بخش هایــی از 
توافــق یــک احتمــال دیگــر اســت. ظریــف 
گفتــه اروپایی هــا بایــد تصمیــم بگیرنــد 
بــه حرف هایشــان عمــل کننــد  آماده انــد 

ــه. ــا ن ی

اروپا درباره ایستادگی یا تسلیم در برابر 
آمریکا تصمیم بگیرد

دیپلماسیدانشگاهاقتصاد

اروپا درباره ایستادگی 
یا تسلیم در برابر آمریکا 

تصمیم بگیرد
واکنش ها به دیدارهای جان کری و 

محمدجواد ظریف ادامه دارد.
ســه روز پیــش بــود کــه وزیــر خارجه پیشــین 
آمریــکا در مصاحبــه ای گفــت کــه در دو ســال 
اخیــر بــا مقام هــای ارشــد ایرانــی دیدارهایــی 
داشــته اســت. او گفتــه کــه در نــروژ، مونیــخ 
ــا وزیــر  و چنــد نشســت بین المللــی دیگــر ب
ــا  ــه مجموع ــرده ک ــات ک ــران، مالق ــه ای خارج

ــار« می شــود. »ســه-چهار ب
ــه  ــری ب ــی توییت ــری در پیام ــته ک روز گذش
ــه  ــکا  ک ــور آمری ــپ، رییس جمه ــد ترام دونال
گفتــه بــود ایــن دیدارهــا غیرقانونــی و در 
جهــت تضعیــف آمریــکا بــوده، گفــت کــه اگــر 
ــق هســته ای  ــاره تواف ــزی درب می خواهــد چی
ــداری و  ــدش را خری ــاب جدی ــرد، کت یادبگی

ــد. مطالعــه کن
ــکا   ــه آمری ــور خارج ــر ام ــو، وزی ــک پمپئ مای
ــری  ــان ک ــارات ج ــه اظه ــش ب ــم در واکن ه
مبنــی بــر دیــدار بــا محمدجــواد ظریــف، 
رفتــار  بــرای  را  خــود  پیشــین  همتــای 
»نامناســب و بــی ســابقه« مــورد انتقــاد قــرار 
ــر از نامناســب  ــن کار فرات ــه ای ــت ک دارد و گف
اســت. ســخنگوی جــان کــری در پاســخ بــه 
ایــن اظهــارات پمپئــو تصریــح کــرد کــه کــری 
ــا مقامــات ایرانــی بــه پمپئــو  ــاره دیــدار ب درب
ــدار  ــو از دی ــت و پمپئ ــوده اس ــالع داده ب اط

ــود. ــع ب ــا مطل ــا ایرانی ه ــری ب ک
ــین  ــده پیش ــن، فرمان ــارا پیلی ــن س همچنی
ــکار  ــا خیانت ــری ب ــی توییت ــکا در پیام آالس
خطــاب کــردن جــان کــری، وزیــر امــور خارجه 
پیشــین آمریــکا، وی را بــه همــکاری بــا ایران 
ــرد. ــم ک ــپ مته ــت ترام ــف دول ــرای تضعی ب

روبیــو،  مارکــو  انتقــادات  ایــن  ادامــه  در 
ســناتور فلوریــدا در پیامــی توییتــری بــه 
ــکا تاخــت  ــر امــور خارجــه پیشــین آمری وزی
و گفــت: امیــدوارم ایــران، کــری را بــه عنــوان 
مذاکره کننــده اصلــی اش اســتخدام کنــد.

رییــس اندیشــکده بنیــاد دفــاع از دموکراســی 
نیــز بــه صحبت هــای ســخنگوی جــان کــری 
ــان  ــرد: ج ــح ک ــان داد و تصری ــش نش واکن
ــت  ــف سیاس ــال تضعی ــدا در ح ــری تعم ک

ــت ترامــپ اســت. دول
ونــدی شــرمن معــاون وزیــر امورخارجــه 
ــره  ــم مذاک ــکا و سرپرســت تی پیشــین آمری
ــارات  ــه اظه ــم ب ــکا ه ــده هســته ای آمری کنن
ــدار  ــاره دی ــه کشــورش درب ــور خارج ــر ام وزی
ظریــف و کــری واکنــش نشــان داد و گفــت 
ــا وزیــر  کــه او پــس از برجــام، بــه تنهایــی ب

ــت. ــته اس ــدار داش ــران دی ــه ای امورخارج

سوژه

ســخنگوی وزارت خارجــه کشــورمان دربــاره 
تعــرض بــه ســفارت ایــران در پاریــس توضیــح 

داد.
ظهــر  از  بعــد  قاســمی گفــت کــه  بهــرام 
ــد  ــد ض ــراد معان ــی از اف ــداد اندک ــه تع جمع

ــه  ــی قصــد تعــرض و آســیب رســاندن ب ایران
ســاختمان ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران 
در پاریــس را  داشــتند کــه  البتــه موفــق 
ــه داخــل  ــن کار نشــدند و نتوانســتند ب ــه ای ب
ســاختمان  ســفارت  وارد شــوند و بــا پرتــاب 

بــه ســمت ســاختمان ســفارت،  اشــیایی 
ــه او  ــه گفت ــد. ب ــه آن  وارد کردن ــاراتی ب خس
حضــور  و  متعــدد  پیگیری هــای  از  پــس 
از مهاجمیــن  تعــدادی  نیروهــای ذی ربــط 
ــد  ــدند. او تاکی ــتگیر ش ــس دس ــط پلی توس
ــازات  ــه و مج ــتار محاکم ــران خواس ــرده ای ک
مقامــات  ســوی  از  نتیجــه  اعــالم  و  آنهــا 
ذی صــالح اســت. قاســمی همچنیــن از حضور 
ــرض  ــان تع ــه در زم ــس فرانس ــتن پلی نداش

ــرد. ــاد ک انتق

ــاره  ــا اش ــورمان ب ــه کش ــخنگوی وزارت خارج س
ــس فرانســه  ــع پلی ــه موق ــن ب ــه حضــور نیافت ب
ــن امنیــت اماکــن دیپلماتیــک  ــه تامی گفــت ک
بــه عهــده کشــور میزبــان اســت. بهــرام قاســمی 
تاکیــد کــرد کــه الزم اســت نســبت بــه حفاظــت  
و صیانــت از کلیــه اماکــن دیپلماتیــک ایــران در 
ــدی و  الزم  ــات ج ــدات و اقدام ــه،  تمهی فرانس

بــه عمــل آورنــد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت گفــت: ســازمان 
ــل از  ــاعت قب ــد 96 س ــی بای هواشناس
ــالم  ــوع را اع ــن موض ــوا، ای ــی ه وارونگ
کنــد، تــا نگذاریــم شــرایط بحرانــی 
شــود و فرصــت داشــته باشــیم از تــردد 
ــعود  ــم. مس ــری کنی ــا جلوگی کامیون ه
تجریشــی گفــت: براســاس قانــون اگــر 
اتوبوســی بیشــتر از 10 دقیقــه درجــا 

روشــن بمانــد بایــد توســط پلیــس 
راهنمایــی و رانندگــی جریمــه شــود. 
روشــن  جــا  در  کــه  اتوبوس هایــی 
ــون  هســتند، هــر کــدام ســاالنه 2 میلی
تومــان بــه ســوخت ضــرر وارد می کننــد. 
هــزار اتوبــوس در ســال در حــدود 2 
ــه ســوخت ضــرر وارد  میلیــارد تومــان ب
صرفه جویی هــا  ایــن  اگــر  می کننــد، 
اتوبوس هــا  می تــوان  شــود،  انجــام 

ــز کــرد. در حــال  ــه کاتالیســت مجه را ب
حاضــر نیــز شــهرداری در ایــن خصــوص 
ــا  ــت. او ب ــام داده اس ــی را انج اقدامات
اشــاره بــه عــدم تــردد کامیون هــا و 
جاده هــای  در  قدیمــی  اتوبوس هــای 
برون شــهری گفــت: در حــال حاضــر 
ممنوعیــت  تــا  هســتیم  تــالش  در 
کامیون هــای  و  اتوبوس هــا  تــردد 
قدیمــی را در شــهرها بــه صــورت قانــون 
ــات دارای  ــن موضوع ــم. ای ــوب کنی مص
تــالش  امــا  اســت،  پیچیدگی هایــی 
وزارت  بــا  بــا جلســاتی کــه  داریــم 
برگــزار می کنیــم،  راه  وزارت  و  کشــور 
مجــوز حمــل بــار بــه ایــن کامیون هــای 

فرســوده داده نشــود. 

ــه  ــون ب ــم اکن ــت نامناســب آب در کشــور ه وضعی
ســدهای کشــور کشــیده شــده اســت 

مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران 
ــران  ــدهای ای ــت س ــر وضعی ــال حاض ــت: درح گف
بحرانــی اســت و بایــد دعــا کــرد کــه بارندگــی 
خوبــی در فصــل پاییــز داشــته باشــیم تــا بتوانیــم 

ــم. ــامان دهی ــت را سروس ــن وضعی ای
ــبت  ــه نس ــان اینک ــا بی ــولی ها، ب ــاج رس ــد ح محم
ــدت شــاهد 31 درصــد کاهــش  ــه متوســط درازم ب
بارندگــی هســتیم، اظهــار کــرد: متاســفانه در حــوزه 
منابــع آبــی شــرایط خوبــی پیــش روی کشــور قــرار 

نــدارد. 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد وی ب ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
این کــه تــا آذرمــاه کــه ورودی مخــازن ســدها 
ذخایــر  از  ناچــار  بــه  اســت  مصــرف  از  کمتــر 
ســدها اســتفاده می کنیــم، اظهــار کــرد: همیــن 
ــی  ــرایط خوب ــدها ش ــه س ــده ک ــب ش ــاله موج مس

را نداشــته باشــند. 
ــع آب  ــت مناب ــه مدیرعامــل شــرکت مدیری ــه گفت ب
ــه ســال  ــار، امســال نســبت ب ــران، براســاس آم ای

ــش  ــد کاه ــدها 33 درص ــه س ــل ورودی آب ب قب
ــول نیســت.  ــل قب ــدد قاب ــن ع ــه ای داشــته ک

ــن  ــران چندی ــه ای ــان این ک ــا بی ــولیها ب ــاج  رس ح
ــه  ــت و پنج ــران آب دس ــا بح ــه ب ــت ک ــال اس س
مســاله  ایــن  بــرای  داد:  ادامــه  می کنــد،  نــرم 
تدابیــری اندیشــیده و از ســوی دولــت در نظــر 
ــم چالش هــای  ــم بتوانی ــه امیدواری ــه شــده ک گرفت

ــم. ــر بگذرانی ــت س ــوزه پش ــن ح را در ای
ســال گذشــته  اطالعــات،  آخریــن  اســاس  بــر 
میلیــارد   32 کشــور  ســطحی  آب هــای  حجــم 
ــا  ــن آب ه ــم ای ــال حج ــا امس ــود ام ــب ب مترمکع
ــی  ــب رســیده اســت؛ یعن ــارد مترمکع ــه 25 میلی ب
حجــم آب هــای ســطحی کشــور حــدود 35 درصــد 
کاهــش یافتــه و ایــن در شــرایطی اســت کــه ایــن 
ــب  ــارد مترمکع ــدود ۸0 میلی ــه 70، ح ــدد در ده ع

ــت. ــوده اس ب
اوضــاع  بیانگــر  آبــی  منابــع  اراقــام  و  آمــار 
نابه ســامان ایــران در ایــن حــوزه اســت، چراکــه از 
یــک ســو بــا کاهــش آب هــای ســطحی و از ســوی 
مواجهــه  زمینــی  زیــر  آب هــای  کاهــش  دیگــر 
هســتیم؛ عــالوه بــر ایــن، وضعیــت بارندگی هــا 

نیــز چنــدان مناســب نیســت.
بــر اســاس آخریــن آمــار از وضعیــت بارش هــا 
ــوی از  ــای ج ــاع کل ریزش ه ــه ارتف ــت ک ــد گف بای

ــغ  ــا 1۴ شــهریور ســال آبــی 97-96 بال اول مهــر ت
بــر 169.5 میلیمتــر بــوده کــه ایــن مقــدار بارندگــی 
نســبت بــه میانگیــن دوره هــای مشــابه درازمــدت ) 
ــبت  ــش و نس ــد کاه ــر( 31.3 درص 2۴6.7 میلیمت
 231.5( آبــی گذشــته  ســال  مشــابه  دوره  بــه 
ــد.  ــان می ده ــش نش ــد کاه ــر( 26.۸ درص میلیمت
ضمنــًا حجــم بــارش طــی ایــن مــدت نیــز  معــادل 

ــت. ــوده اس ــب ب ــارد مترمکع 279.3۴1 میلی
ــزرگ موجــود  ــر ایــن از میــان 177 ســد ب عــالوه ب
در شــش حوضــه آبریــز اصلــی کشــور 90 ســد 
بــزرگ از جملــه ســدهای زاینــده رود، شــهیدرجایی، 
ســاوه، کوثــر و مالصــدرا کمتــر از ۴0 درصــد آب 

ــد. ــده دارن ــره ش ذخی

 وارونگی هوا باید ۹۶ ساعت 

قبل اعالم شود

االکلنگ کاهش بارش و 
افزایش تولید گندم

در حالیکــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــر طبــل خودکفایــی گنــدم مــی کوبــد کــه 
بســیاری   از کارشناســان معتقدنــد بــا توجــه بــه بحــران آب در کشــور، سیاســت 
خودکفایــی غلــط اســت. مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران گفــت: بــا 
وجــود کاهــش 26 درصــدی بارندگــی هــا در کشــور یــک میلیــون تــن بــه میزان 
تولیــد اضافــه شــده اســت. یــزدان ســیف مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی 
ــه وضعیــت  ــری در محــل ایــن شــرکت ب ــح شــنبه در نشســت خب ــران صب ای
خریــد گنــدم اشــاره کــرد و گفــت: تــا بــه امــروز 9 میلیــون و 500 هــزار تــن گنــدم 
از کشــاورزان تحویــل گرفتــه شــده کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته 900 هــزار 
تــن بیشــتر اســت.پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه رشــد تولیــد بــه 
ویــژه در مناطــق سردســیر کــه تــا اواســط مهرمــاه ادامــه دارد، بــه 9.7 میلیــون 
ــرای خــود  ــدی ب ــدم تولی ــه بخشــی از گن ــرآورد مــی شــود، البت ــد ب ــن خری ت
مصرفــی کشــاورزان و تولیــد بذرگواهــی شــده اســتفاده می شــود کــه در مجمــوع 
می تــوان گفــت، امســال 11 میلیــون تــن گنــدم در کشــور تولیــد شــده اســت.

ــد  ــت خری ــه قیم ــان اینک ــا بی ــران ب ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــل ش مدیرعام
تضمینــی امســال 1.5 درصــد افرایــش داشــت، خاطرنشــان کــرد: کشــاورزانی که 
تــا 23 شــهریور گنــدم بــه مــا تحویــل داده انــد 50 درصــد بهــای گنــدم را دریافت 
کرده انــد و آنهایــی کــه تــا اول تیرمــاه گنــدم تحویــل داده انــد، صــد درصــد پــول 
گنــدم را گرفتــه انــد و تــا بــه امــروز نزدیــک بــه ۸3 هــزار و 6۸0 میلیــارد ریــال از 
مجمــوع 12۴ هــزار و 6۴0 میلیــارد ریــال منابــع تامیــن و بــه حســاب کشــاورزان 
واریــز شــده اســت. مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی همچنیــن بــه افزایــش 
کیفیــت گنــدم هــم اشــاره کــرد و افــزود: میــزان آفــت ســن زدگــی 1.3 درصــد 

بهبــود یافتــه و حتــی در برخــی اســتانها بــه صفــر رســیده اســت.

بحران ادامه دار وضعیت سدها
از میان 177 سد بزرگ کشور، 90 سد کمتر از 40 درصد آب دارند

مدیریــت  شــرکت  مدیرعامــل 
منابــع آب ایــران گفــت: درحــال 
ایــران  ســدهای  وضعیــت  حاضــر 
بحرانــی اســت و بایــد دعــا کــرد کــه 
ــته  ــز داش ــل پایی ــی در فص ــی خوب بارندگ
وضعیــت  ایــن  بتوانیــم  تــا  باشــیم 
حــاج  محمــد  دهیــم.  سروســامان  را 
ــه  ــبت ب ــه نس ــان اینک ــا بی ــولی ها، ب رس
متوســط درازمــدت شــاهد 31 درصــد 
ــرد:  ــار ک ــتیم، اظه ــی هس ــش بارندگ کاه
ــرایط  ــی ش ــع آب ــوزه مناب ــفانه در ح متاس
ــدارد. ــرار ن ــور ق ــش روی کش ــی پی خوب

ــرز  ــاد کشــاورزی اســتان الب ــر امــور اراضــی ســازمان جه مدی
ــده  ــاورزی پدی ــاز اراضــی کش ــر مج ــری غی ــت: تغییرکارب گف
شــومی اســت کــه متأســفانه در ســال های اخیــر بــا آهنگــی 
تنــد موجــب خــارج شــدن بخــش قابــل توجهــی از بهتریــن 
اراضــی زراعــی و باغــی ازچرخــه تولید کشــاورزی شــده اســت. 
رفیــع یگانــه گفت: متأســفانه تعــداد معــدودی افراد ســودجو و 

فرصت طلــب بــدون توجــه بــه عواقــب تلــخ و ناگــوار ایــن عمل 
برکشــاورزی کشــور، اراضــی مرغوب کشــاورزی را به ســاختمان 
و تأسیســاتی کــه عمدتــًا غیــر تولیــدی بــوده و صرفــًا تفریحی 
ــر کاهــش ســطح  اســت تبدیــل نمــوده و ایــن امــر عــالوه ب
تولیــد محصــوالت کشــاورزی، بســیاری از فرصت هــای شــغلی 

موجــود درایــن بخــش را نیــز مــورد تهدیــد قــرار داده اســت.

معــاون آب و خــاک وزارت جهادکشــاورزی گفــت: منابــع 
ــاری  ــان آبی ــدارد و راندم ــی ن ــت خوب ــور وضعی ــی کش آب
در بخــش کشــاورزی کشــور بــه ۴۴ درصــد رســیده 
اســت. علی مــراد اکبــری، اظهــار کــرد: متوســط بارندگــی 
ــن در  ــده و ای ــرآورد ش ــر ب ــور 166 میلی مت ــاالنه کش س
حالــی اســت کــه مدیریــت مصــرف آب و بهــره وری، 
نقــش 3۴ درصــدی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی 
ــود،  ــی همچــون ک ــه عوامل داشــته و 66 درصــد مابقــی ب
ــن مســوول در  ــه بســتگی دارد. ای ــت مزرع ــذر و مدیری ب

ــرای  ــکر ب ــد ش ــی در تولی ــه خودکفای ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
ــرای  ــدم ب ــد گن ــزود: در تولی ــار در کشــور، اف نخســتین ب
ــی رســیده ایم. پارســال  ــه خودکفای ــی ب ســه ســال متوال
نیــز بــا تخصیــص 9000 میلیــارد تومــان اعتبــار بــه حــوزه 
ــار از اراضــی کشــور  ــزار هکت آب و خــاک، حــدود 2۸0 ه
ــح  ــری تصری ــز شــد. اکب ــاری تحــت فشــار تجهی ــه آبی ب
ــر کشــت  ــون توســعه و افزایــش ســطح زی ــرد: هم اکن ک
در کشــور ممنــوع بــوده و صرفــا بــر روی ارتقــای بهــره وری 

ــز شــده اســت. آب تمرک

عقب ماندگی احیای دریاچه ارومیه به دلیل 

کمبود اعتبارات

منابع آبی کشور وضعیت خوبی ندارد

پیام زیست به گفتۀ »حسن صحرایی پاریزی« در شرکت ملی صنایع مس ایران تاکنون 170 
پروژه تحقیقاتی در حوزه محیط زیست با محورهایی نظیر کاهش مصرف منابع انرژی، 

کاهش آلودگی های زیست محیطی، مدیریت ضایعات و پساب و... صورت گرفته 
است.

گزارش
پیام ما

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

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019003002 ـ 1397/5/22 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم وجیهــه رحمتــی فرزنــد 
ــاع  ــهم مش ــال در 4 س ــادره از خلخ ــنامه 136 ص ــی بشــماره شناس عل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــهم از  شش از 5 س
ــع پــالک فرعــی 1949 از 24 اصلــی مفــروز و مجــزی  142/43 مترمرب
شــده از پــالک فرعــی 61 و 64 واقــع در قریــه چوبــر بخــش 28 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســن توکلــی چوبــر محــرز گردیــده 
ــه  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب اســت. ل
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت تس
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/11               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/25
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     6502

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

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019002699 ـ 1397/5/6 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کــوروش نــوری طالــش 
فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 37 صــادره از تالــش ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 277 مترمربــع پــالک فرعــی 707 
از 17 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 15 واقــع در قریــه اوتــار 
بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای امــام وردی 
ــوم  ــالع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــت زاده مح هدای
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  ــه اشــخاص نســبت ب ک
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/11          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/25
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     6503

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

فاقــد ســند رســمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019003001 ـ 1397/5/22 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــور  ــی ح ــاز فیاض ــم ارکن ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــال در 4  ــادره از خلخ ــنامه 1484 ص ــماره شناس ــه بش ــی ال ــد ول فرزن
ــه  ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــهم از  شش ــاع از 5 س ــهم مش س
بــه مســاحت 179 مترمربــع پــالک فرعــی 1948 از 24 اصلــی مفــروز 
ــش 28  ــر بخ ــه چوب ــع در قری ــالک 61 و 64 واق ــده از پ ــزی ش و مج
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســن توکلــی چوبــر محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ای
ــی  ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت از تاری
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/11               
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/6/25

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     6504

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

ــد ســند رســمی فاق
 1397/4/30 مــورخ   139760318022002187 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ســیده معصومــه 
عظمتــی فرزنــد ســیدولی الــه بشــماره شناســنامه 15 صــادره از ماســال 
ــع   ــاحت 2932/50 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی در شش
ــالک 1423  ــع پ ــاحت 66 مترمرب ــه مس ــی ب ــای احداث ــر بن ــتمل ب مش
ــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 79 فرعــی از 22  فرعــی از 22 اصل
اصلــی واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق هیبــت 
نعمتــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/6/25             

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/9
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     7039

پرونــده  امــوال منقــول  آگهــی مزایــده 
9700036 کالســه  اجرائــی 

بــه موجــب صورتمجلــس بازداشــت امــوال مــورخ 97/2/6 
ــا وزن )  ــه ه ــی لول ــخصات فن ــف مش ــل: ردی ــرح ذی ــه ش ــی ب اموال
کیلوگــرم( قیمــت واحــد ) ریــال( قیمــت کل)ریــال( 1- تعــداد 2 
شــاخه لولــه اســپیرال  18/028   64/310  1/159/380/680 ســایز 
ــه علیرضــا عســکری  ــق ب ــوع  X70-5L-PSL2-API متعل ــچ ن 56 این
بــه مبلــغ 1/159/380/680 ریــال طبــق صورتمجلــس بازداشــتی مــورخ 
97/2/6 ارزیابــی و بازداشــت گردیــد و در روز چهارشــنبه از ســاعت 
9 الــی 12 مــورخ 97/7/25 واقــع در چهاردانگــه انتهــای خیابــان 
شــهدای ســدید شــرکت لولــه و تجهیــزات ســدید از طریــق مزایــده بــه 
فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ 1/159/380/680 ریــال شــروع و بــه 
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود و کلیــه هزینــه 
ــق  ــر و ح ــم عش ــت و نی ــده اس ــده مزای ــده برن ــه عه ــی ب ــای قانون ه
ــد  ــتانکار فاق ــالم بس ــا بنابراع ــد ضمن ــد ش ــول خواه ــدا وص ــده نق مزای

ــف: 1350 ــی باشــد. م/ال ــه م بیم
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر – سید محسن سادات حسینی  7013

اخطاریه دفترخانه
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب: علــی واثقــی – شــغل: 
ــر حکــم دادنامــه شــماره  ــول المــکان – براب آزاد – مجه
بــر  پیــرو  و   97/2/3 مورخــه   9709971825100092
ــوت  ــما دع ــرودی از ش ــان لنگ ــیدا آب چی ــم ش ــر خان ــالق همس ط
ــن  ــه ای ــت ب ــس از روی ــه پ ــک هفت ــدت ی ــرف م ــود ظ ــی ش م
دفترخانــه مراجعــه نمائیــد در غیــر ایــن صــورت طــالق غیابــی اجــرا 

ــد شــد. و صــادر خواه
سردفتر ازدواج و طالق 107/189 تالش      7036
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اجرائیه 
لهــم   محکــوم  لــه/  محکــوم  مشــخصات 
زیــن  فرزنــد  فارســانی  امیــری  معصومــه 
ــاری – ــه نشــانی چهارمحــال و بختی ــن ب العابدی
فارســان خ ســید جمــال الدیــن پ 53 - مشــخصات محکــوم 
ــد  ــی فرزن ــی بیرگان ــهیال علیمردان ــم  س ــوم علیه ــه /محک علی
ــخصات  ــکان  - مش ــول الم ــانی مجه ــه نش ــد ب ــدی محم عی
نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه /محکــوک 
ــه  ــی ب ــده عل ــد بن ــی فرزن ــری وانان ــس مظف ــه  - نرگ علی
ــی جنــب  ــان خ رجای نشــانی چهارمحــال و بختیــاری فارس
بانــک رفــاه پاســاژقربانی طبقــه دوم وکیــل معصومــه امیــری 
فارســانی  - بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
ــه  ــه مربوط ــماره دادنام ــماره 9710093897400161 و ش ــه ش ب
9709973897400289 محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه 
ــه  ــت اصــل خواســته وج ــال باب ــغ 60/000/000ری پرداخــت مبل
ــه شــماره 626387و پرداخــت خســارت  ــره چــک ب ــک فق ی
ــا اجــرای  ــخ سررســید مورخــه 96/5/2ت ــه از تاری ــر تادی تاخی
ــک  ــه بان ــی از ناحی ــر اســاس شــاخص اعالم ــم ب ــل حک کام
مرکــزی جمهــوری اســالمی و پرداخــت مبلــغ 2/290/000ریــال 
بابــت  3/600/000ریــال  مبلــغ  و  دادرســی  هزینــه  بابــت 
حــق الوکالــه وکیــل در حــق خواهــان و پرداخــت مبلــغ 
3/000/000ریــال نیــم عشــر دولتــی  دبیــر شــورای حــل اختــالف 
شــماره 4شهرســتان فارســان – طاهــری    محکــوٌم علیــه 
مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه: 1-ظــرف ده روز مفــاد 
ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــذارد) م ــرا گ ــع اج ــرا بموق آن
مدنی(.2-تربیتــی بــرای پرداخــت محکــوٌم بــه بدهد.3-مالــی 
ــه از آن  ــوٌم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف

میســر باشــد. خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد 
بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا 
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول، بــه طــور 
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان 
نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی 
ــه  ــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلی دارد ب
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث و نیز فهرســت 
نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از 
ــه ضمیمــه  ــل از طــرح دعــوای اعصــار ب زمــان یــک ســال قب
ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب ــت اعس دادخواس
ــواد 8 و 3  ــود) م ــی ش ــت م ــه بازداش ــوم ل ــت محک درخواس
ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(.4-خــودداری  قان
ــور  ــه منظ ــوال ب ــورت ام ــل ص ــالم کام ــه از اع ــوم علی محک
ــت را در  ــه هف ــری درج ــس تعزی ــم، حب ــرای حک ــرار از اج ق
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــی دارد.) م پ
ــی  ــون نحــوه اجــرای محکومیــت مال ــاده 16 قان 20 ق.م.ا و م
ــا انگیــزه  ــه هــر نحــو ی ــه دیگــری ب 1394(.5-انتقــال مــال ب
ــرای  ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ف
ــری  ــازات تعزی ــب مج ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی پرداخ
درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
ــون نحــوه اجــرای  هــر دو مجــازات مــی شــود.) مــاده 21 قان
ــوال پــس  ــی 1394 (.6- چنانچــه صــورت ام محکومیــت مال
از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوٌم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوٌم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی 
کفیــل توســط محکــوٌم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره1 مــاده 3 

ــی 1394 ( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح قان
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رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم پرویــن للــه گانــی دزدکــی دارای 
شــرح  بــه   33 شــماره  شناســنامه 
دادخواســت بــه کالســه 970285 ازایــن 
شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
ــی  ــه گان ــدون لل ــه شــادروان فری ــح داده اســت ک توضی
دزدکــی  بــه شــماره شناســنامه 30در تاریــخ1397/1/1در 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــه  ــدی لل ــه 1- مه ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ــد  ــه ش ش 17متول ــدون ب ــد فری ــی فرزن ــی دزدک گان
ــی  ــی دزدک ــه گان ــم لل ــی    2- مری ــد متوف 1362فرزن
ــد  ــد 1358فرزن ــه ش ش 2490متول ــدون ب ــد فری فرزن
ــدون  ــد فری ــی فرزن ــی دزدک ــه گان ــرا لل ــی  3- زه متوف
بــه ش ش 2538متولــد 1359فرزنــد متوفــی  4- 
ــه ش  ــدون ب ــد فری ــی فرزن ــی دزدک ــه گان ــه لل معصوم
ش 216متولــد 1365فرزنــد متوفــی  5- نــدا للــه گانــی 
دزدکــی فرزنــد فریــدون بــه ش ش4610033291 متولــد 
ــی  ــی دزدک ــه گان ــانه لل ــی  6- افس ــد متوف 1368فرزن
6330036357متولــد  ش  ش  بــه  فریــدون  فرزنــد 
ــی  ــی دزدک ــه گان ــن لل ــی  7- پروی ــد متوف 1373فرزن
فرزنــد حیــدر بــه ش ش 33متولــد 1341همســر متوفــی 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر ........این وال غی
ــا  ــد ت ــه آگهــی مــی نمای ــور را یــک مرتب درخواســت مزب
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد و اال گواه تقدی
رئیس شورای حل اختالف شماره 10شلمزار              7045

رونوشت آگهی حصر وراثت
دارای  چشــمه  ده  فدائــی  نورعلــی  آقــای 
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 1717 ب
بــه کالســه 970407ازایــن شــورا در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه 
ــه شــماره  ــد احمــد ب ــی ده چشــمه فرزن ــی فدائ شــادروان عل
اقامتــگاه  تاریــخ1395/4/12در  شناســنامه 4679207698در 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
مرحــوم منحصــر اســت بــه  1- فریــد فدائــی ده چشــمه ش 
ش 18فرزنــد    2-جعفــر فدائــی ده چشــمه ش ش 92فرزنــد   
ــد   4-  ــمه ش ش  37فرزن ــی ده چش ــی فدائ ــی نق 3- عل
ــد   5- ســجاد  ــی ده چشــمه ش ش 1996فرزن ــن فدائ فروت
فدائــی ده چشــمه ش ش 499فرزنــد  6- مســلم فدائــی ده 
چشــمه ش ش 114فرزنــد 7- ســودابه فدائــی ده چشــمه ش 
ش 2061فرزنــد 8- مینــا فدائــی ده چشــمه ش ش 64فرزنــد   
9- رودابــه فدائــی ده چشــمه ش ش 1995فرزنــد  10- شــهناز 
فدائــی ده چشــمه ش ش 1718فرزنــد   11- ســلطنت فدائــی 
ده چشــمه ش ش 2172فرزنــد   12-نورعلــی فدائــی ده 
ــم جــان  ــد   و همســر ایشــان خان چشــمه ش ش 1717فرزن
اســد پــور فرزنــد نظــر علــی ش ش 286مــی باشــد  وال غیــر 
........ اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــادر  ــی ص ــم دارد و اال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

خواهــد شــد.
دبیر شورای حل اختالف شماره  2- مردانی  حوزه قضایی 
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آگهــی مزایــده مــال غیــر 
دوم نوبــت   – منقــول 

درخصــوص پرونــده اجرائــی کالســه 960455 
مطروحــه در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی تالــش موضــوع 
فــروش شــش دانــگ یــک بــاب بنــا و عرصــه ملــک بــه 
شــماره 88/786 تحــت ثبــت اداره ثبــت و اســناد و امــالک 
ــی 88 از  ــنگ اصل ــع در س ــماره 9184 واق ــه ش ــش ب تال
بخــش 27 گیــالن به مســاحت ششــدانگی 307/1 مترمربع 
متعلــق بــه فریــده قربانــی و ســید جــواد پــور صادقــی بــه 
آدرس اســالم – خیابــان امــام خمینــی )ره( نبــش کوچــه 
ــه  ــی دیواریســت ب ــه: شــماال: پ ــا حــدودات اربع ــوی ب مول
طــول 21/80 متــر بــه کوچــه 8 متــری – شــرقا: دیــوار بنــا به 
ــا: در دو قســمت اول دیواریســت  طــول 12/10 متــر – جنوب
بــه طــول 9/80 متــر بــه شــماره 88/129 و دوم دیواریســت 
ــا: درب و  ــه شــماره 87/129 – غرب ــر ب ــول 14/10 مت ــه ط ب
دیواریســت بــه طــول 14/80 متــر بــه خیابــان امــام خمینــی 
ــک  ــش – مل ــی – تال ــم انزل ــور قدی ــالم – در مح )ره( اس
مــورد نظــر بصــورت یــک بنــای ســاخته شــده بــا اســکلت 
بتنــی دارای یــک طبقــه زیرزمیــن طبقه همکف )ســتونهای 
طبقــه اول آن نیــز میلگــرد گــذاری شــده اســت( و همچنین 
ــه  ــام یافت ــیمانی انج ــوک س ــح بل ــا مصال ــی ب ــوار چین دی
ــه ســند ثبتــی  ــوط ب ــه مشــخصات مرب ــا توجــه ب اســت ب
ــام  ــای انج ــی ه ــاس بررس ــود براس ــت موج ــز وضعی و نی
یافتــه 2/20 متــر بــه کوچــه 8 متــری تجــاوز شــده اســت 
ــهرداری  ــاده 100 ش ــیون م ــم کمیس ــاس تصمی ــه براس ک
ــهرداری  ــت ) ش ــده اس ــالم ش ــم اع ــه حری ــاوز ب 2/50 تج
ــورخ 96/11/21  ــماره 96/2/6791 م ــه ش ــی نام ــالم ط اس

اعــالم داشــته کــه بــرای پــالک ثبتــی 786 ســنگ اصلــی 
88 واقــع در بخــش 28 گیــالن برابــر رای کمیســیون مــاده 
ــای  ــی تقاض ــور صادق ــواد پ ــید ج ــورخ 89/2/17 س 100 م
ــه شــرط تخریــب ســاختمان  ــه ســاختمانی جدیــد ب پروان
ــه  ــر ب ــق 2/5 مت ــه عم ــب نشــینی ب ــی و انجــام عق قدیم
جــای جریمــه مــاده 100 نمــوده و مــورد تصویــب قــرار گرفته 
اســت در حالــی کــه تــا کنــون اقــدام بــه تخریب ســاختمان 
قدیمــی و انجــام عقــب نشــینی شــده اســت ملــک فــوق 
فــارغ از کلیــه بدهــی هــا تعهــدات و جریامــی کــه از طــرف 
ســازمان هــا و ارگان هــا و شــهرداری متوجــه آن باشــد بــا 
جمیــع اعیانــات و انشــعابات منتســب بــه آن و بــا لحــاظ 
ــغ کل  ــه مبل ــر ب ــب الم ــه جوان ــر و کلی ــات موث ــع جه جمی
ــزارش  ــرآورد و گ ــال ) 6/000/000/000 ( ب ــارد ری شــش میلی
مــی گــردد لــذا ملــک موصــوف چهارشــنبه مــورخ 97/7/11 
ســاعت 11 صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام 
مدنــی تالــش بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای 
ــن  ــه باالتری ــه کســانی ک ــی شــده شــروع شــده و ب ارزیاب
قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد 
شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده 
مزایــده دریافــت و نامبــدره مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک 
ــن  ــر ای ــد در غی ــدام نماین ــه اق ــاه پرداخــت ثمــن معامل م
صــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مــی گــردد 
ــل  ــج روز قب ــد پن ــی توانن ــل م ــان در صــورت تمای متقاضی
از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب 
ــا  ــود ) ضمن ــده داده ش ــورد مازی ــک م ــان از مل ــد آن بازدی

فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد(
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی 
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سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فهرج گفت: طبیعت دوستان فهرجی 
یک قطعه پرنده کاکایی را به منظور درمان و رهاسازی به این اداره تحویل دادند.

خبر

پیام زیست

خراسان رضوی، کرمان 
و فارس در اولویت 

طرح های آبخیزداری
معــاون آبخیــزداری، امــور مراتــع و بیابــان 
ســازمان جنگل هــا ضمــن اشــاره بــه تخصیــص 
اعتبــار 700 میلیــارد تومانــی بــه طرح هــای 
گفــت:  امســال  طــی  کشــور  آبخیــزداری 
ــان  ــد خراســان رضــوی، کرم اســتان هایی مانن
و فــارس در رده هــای اول از نظــر ســهم بری 
ناصــر حیدری پــوری  اعتبــارات هســتند.  از 
ــادل  ــون دالر مع ــرد: امســال 200 میلی ــار ک اظه
700 میلیــارد تومــان از محــل صنــدوق توســعه 
ملــی بــرای اجــرای طرح هــای آبخیــزداری 
هــدف  بــا  آبخــوان داری سراســر کشــور  و 
جلوگیــری از هدررفــت آب، فرونشســت آب 
ــری  ــی و جلوگی ــای آب زیرزمین ــفره ه ــه س ب
از ســیل، گســترش پوشــش گیاهــی و تغذیــه 
ســفره هــای آب زیرزمینــی اختصــاص یافتــه 
ــک   ــر اســاس ی ــه ب ــان اینک ــا بی اســت. وی ب
ســری شــاخص ها و معیارهــای تخصیــص 
ایــن بودجــه بیــن اســتان های مختلــف کشــور 
تقســیم شــده اســت، تصریــح کــرد: ایــن 
ــت های  ــالی ها، دش ــامل خشکس ــا ش معیاره
ممنوعــه آبــی کشــور، نــرخ فرســایش و رســوب 
ــه مشــکالت بیشــتری  اســت. اســتان هایی ک
در ایــن زمینه هــا داشــتند امتیــازات بیشــتری 
گرفته انــد و در نتیجــه اعتبــارات بیشــتری 
ــه  ــه آن هــا اختصــاص داده شــده اســت البت ب
بــرای اســتان هایی کــه شــرایط بهتــری از 
نظــر خشکســالی ها و فرســایش داشــتند نیــز 
ــه شــده اســت.معاون  ــی در نظــر گرفت اعتبارات
ــازمان  ــان س ــع و بیاب ــور مرات ــزداری، ام آبخی
جنگل هــا بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون 17 
درصــد از 200 میلیــون دالر دریافــت شــده و بــه 
اســتان ها تخصیــص داده شــده اســت، گفــت: 
ــه  ــاه مرحل ــهریور م ــر ش ــا اواخ ــم ت امیدواری
ــن  ــم همچنی ــت کنی ــغ را دریاف ــن مبل دوم ای
ــد خراســان رضــوی، کرمــان،  اســتان هایی مانن
ــا  ــتان ب ــتان بلوچس ــان و سیس ــارس، اصفه ف
توجه به مشــکالت خــود در رده هــای اول از نظر 
ــا  ــارات هســتند.حیدری پوری ب ســهم بری اعتب
بیــان اینکــه طرح های آبخیــزداری و آبخــوان در 
کشــور طــی چهــار روش انجــام می شــود، اظهار 
ــات  ــد از عملی ــار روش عبارتن ــن چه ــرد: ای ک
ــک  ــات بیولوژی ــازه ای، عملی ــا س ــی ی مکانیک
عملیــات  بوتــه کاری،  و  نهــال کاری  ماننــد 
بیومکانیــک ماننــد اصــالح شــیب و روش هــای 

ــت. ــی اس ــی و مراقبت مدیریت
او  گفــت: کنتــرل فرســایش خــاک، کاهــش 
نــرخ رســوب در ســدها، تقویــت پوشــش 
ــی از  ــای زیرزمین ــفره های آب ه ــی و س گیاه

ــتند. ــزداری هس ــای آبخی ــه کارکرده جمل

زباله هــای  امحــای  پرتابــل  ســامانه 
بیمارســتانی بــه روش پالســمای حرارتــی 
بــا حضــور رییــس مرکــز طرح هــای کالن 
علمی وفنــاوری  معاونــت  فنــاوری  ملــی 

ریاســت جمهــوری در محــل مرکــز تحقیقــات 
فیزیــک پالســمای واحــد علــوم و تحقیقــات 
رونمایــی شــد.آنطور کــه ایســنا می نویســد 
ــژه  ــماندها بوی ــای پس ــمایی امح روش پالس

ــر  ــه اخی ــی دو ده ــاک، ط ــای خطرن زباله ه
در دنیــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
ــواردی  ــاری در م ــورت تج ــه ص ــن روش ب ای
بیمارســتانی،  شــهری،  زباله هــای  نظیــر 
پســماندهای زیســت توده نظیــر ضایعــات 
جنگلــی و کشــاورزی، ضایعــات نفتــی ماننــد 
ــماندهای  ــیل، sands و Potecoke و پس ش
اشــتعال پذیر،  انــواع  همچــون  خطرناکــی 
ــه  ــکار گرفت ــده ب ــر و خورن ــیار واکنش پذی بس

می شــود.

رونمایی از سامانه امحای 

زباله های بیمارستانی

تمامــی تجهیــزت و فنــاوری ســامانه پرتابــل امحــای 
پاســمای  روش  بــه  بیمارســتانی  زباله هــای 
راکتــور  نظیــر  اجزایــی  و  بخش هــا  از  حرارتــی 
ــوره  ــه در ک ــمایی ک ــعل های پاس ــمایی، مش پاس
قــرار دارنــد، سیســتم پــردازش زبالــه، منابــع تغذیــه، 
کمپرســورهای هــوای تمیــز، ســامانه تســویه و 
پاکســازی گاز خروجــی و ســامانه جمــع آوری ســرباره 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــذاب تش م

ساالنه 2000 دام قربانی آلودگی مس خاتون آباد
رییس سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا گفته آالیندگی صنعت 

مس در استان کرمان باعث به دنیا آمدن جنین مرده دام ها می شود

محیط زیست: آلودگی کارخانه مس سرچشمه بیش از حد مجاز است

ــه  ــط زیســت نســبت ب ــر محی ــار دیگ ب
آالیندگــی مــس سرچشــمه گالیمنــد 
اســت.صنعتی کــه مدت هــا آلودگــی 
ایجــاد می کنــد امــا اینبــار کالنتــری 
آن  مــورد  در  تازه  تــری  حرف هــای 
ــن  ــراف ای ــای اط ــات دام ه زده و از تلف

مجموعــه ســخن می گویــد.
رییــس ســازمان محیــط زیســت روز 
و  مدیــران  گردهمایــی  در  پنجشــنبه 
کارشناســان روابــط عمومــی اســتان های 
ایــن ســازمان در خصــوص آلودگــی مس 
ــمه  ــس سرچش ــت: »م ــمه گف سرچش
سالهاســت کــه ترکیبات ســولفوری تولید 
ــا کیلومترهــا دورتــر، دام هــا  می کنــد و ت

ــد.« ــا می آورن ــه دنی ــرده ب ــن م جنی

از  یکــی  مجتمــع مــس سرچشــمه 
در  صنعتــی  واحدهــای  بزرگتریــن 
ــی  ــود. صنعت ــی ش ــوب م ــور محس کش
ــه  ــک کارخان ــوان ی ــه درســال 95 به عن ک
آالینــده معرفــی شــد. مدیــر کل محیــط 
ــن،  ــش از ای ــان پی ــتان کرم زیســت اس
آلودگــی کارخانــه مــس سرچشــمه را 
بیــش از حــد مجــاز اعــالم کــرده و 
خواســتار پیگیــری مدیــران مــس بــرای 
کاهــش آالیندگــی شــده بود. جزینــی زاده 
درخواســت کاهــش تولیــد گاز  so2 را 
ــن  ــل ای ــتار تبدی ــرده و خواس ــرح ک مط
ــود.  ــده ب ــولفوریک ش ــید س ــه اس گاز ب
بــه گفتــه او خروجــی ایــن گاز 30 برابــر 
حــد مجــاز اســت و ذرات خروجــی از 
دودکــش ایــن کارخانــه نیــز دو برابــر حــد 

ــت. ــاز اس مج

تلفات ساالنه دو هزار راس دام
در حالیکــه کالنتــری از تلــف شــدن 

مــس  کارخانــه  اطــراف  دام هــای 
کــه  می گویــد  ســخن  سرچشــمه 
ایــن  کرمــان  دامپزشــکی  رییــس 
ــون  ــس خات ــه م ــوط ب ــات را مرب تلف
ــه  ــیدی ب ــین رش ــد. حس ــاد می دان آب
ــات  ــکل تلف ــد: مش ــا می گوی ــام م پی
ــده  ــاد ش ــی ایج ــل آلودگ ــه دلی دام ب
ــاد  ــون آب ــس خات ــوی م ــتر از س بیش
مــس  ســوی  از  تاکنــون  و  اســت 
ــن  ــته ایم. ای ــوردی نداش ــمه م سرچش
آلودگــی هــم ناشــی از ســولفور نیســت 
بلکــه بیشــتر بــه دلیــل مــس منتشــر 
شــده در منطقــه اســت. چراکــه مــس 
ــف شــدن دام  ــث مســمومیت و تل باع

. د می شــو
ــدازی  ــه رشــیدی، از زمــان راه ان ــه گفت ب
ــدم  ــل ع ــه دلی ــاد ب ــون آب ــس خات م
کارخانــه،  ایــن  فیلترهــای  کارایــی 
ــراف  ــع اط ــس در مرات ــاوی م ذرات ح

ــن  ــود. ای ــر می ش ــه منتش ــن کارخان ای
ــزار  ــف 2 ه ــث تل ــاالنه باع ــی س آلودگ
ــه اوج  ــود ک ــه می ش راس دام در منطق
 ۸6_۸7 ســال های  در  قضیــه  ایــن 

ــت. ــوده اس ب
بــه گفتــه رشــیدی، دامپزشــکی کرمــان 
ــت.  ــرده اس ــری ک ــه را پیگی ــن قضی ای
عــالوه  کارخانــه  ایــن  اکنــون  هــم 
بــر پرداخــت غرامــت بــه دامــداران 
ــم در خصــوص کاهــش  ــی را ه اقدامات
البتــه  اســت.  داده  انجــام  آلودگــی 
ــی نیســت. ــات انجــام شــده کاف اقدام
ــی  ــن آلودگ ــت ای ــد اس ــیدی معتق رش
بــر روی دام هــای زنــده و آن هایــی 
ــردم  ــتارگاه و مصــرف م ــرای کش ــه ب ک
بــرده می شــود تاثیــری نداشــته اســت. 
او می گویــد: بــا پایشــی کــه انجــام 
ــی  ــوردی از آلودگ ــون م ــا کن ــم ت داده ای

نداشــته ایم. را  الشــه دام 

مشکات انسانی آلودگی مس
ــی، مشــکالتی  ــات حیوان ــر تلف ــالوه ب ع
کــه ایــن آلودگــی می توانــد بــر روی 
ســاکنین ایــن منطقــه هــم بگــذارد 
البتــه تــا کنــون  کــم نیســت. کــه 
آمــار دقیقــی از ایــن مشــکالت یــا 
بیماری هــا از ســوی مســوولین مربوطــه 
ــال 9۴  ــا در س ــت. ام ــده اس ــان نش بی
نجمــه صادقــی گوغــری یکــی از اعضای 

شــورای شــهر سرچشــمه، از افســردگی 
ــه و  ــخن گفت ــه س ــن منطق ــاال در ای ب
علــت را آلودگــی مــس بیــان کــرده بود. 
ــه  ــن کارخان ــی ای ــود: آلودگ ــه ب او گفت
حتــی روی روحیــه مــردم تاثیــر بــدی 
گذاشــته اســت. همچنیــن ایــن شــهر 
فضــای بســته ای دارد و محیــط منطقــه 
هــم کوهســتانی اســت کــه همگــی 
ایــن عوامــل باعــث شــده کــه مشــکل 
افســردگی در ایــن شــهر بیشــتر دیــده 

شــود.
اکنــون ســوال اینجاســت کــه بــرای 
مقابلــه و رفــع آلودگــی ایــن کارخانــه چه 
ــون  ــا کن ــط زیســت ت ــرد و محی ــد ک بای
چــه کارهایــی بــرای مقابلــه بــا آن انجــام 
داده اســت. دی مــاه ســال گذشــته 
جزینــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه گزارش 
آلودگــی مجتمــع مــس سرچشــمه 
تقدیــم دادســتانی مرکــز اســتان کرمــان 
بــود: وضعیــت  اســت گفتــه  شــده 
آلودگــی کارخانــه مــس سرچشــمه هیچ 

ــرده اســت.  ــری نک تغیی
دامپزشــکی  کل  مدیــر  هــم  اکنــون 
ایــن  پیگیــر  مــا  می گویــد  کرمــان 
ــزاری جلســات  موضــوع و در حــال برگ
و  غرامــت  دریافــت  بــرای  متعــدد 
کاهــش آلودگــی ایــن کارخانه هســتیم.

ــس  ــی م ــه آالیندگ ــبت ب ــت نس ــط زیس ــر محی ــار دیگ ب
ــد اســت.صنعتی کــه مدت هــا آلودگــی  سرچشــمه گایمن
ــری  ــای تازه  ت ــری حرف ه ــار کانت ــا اینب ــد ام ــاد می کن ایج
در مــورد آن زده و از تلفــات دام هــای اطــراف ایــن مجموعــه 
ســخن می گویــد. رییــس دامپزشــکی کرمــان این تلفــات را 
مربــوط بــه مــس خاتــون آبــاد می داند. حســین رشــیدی به 
پیــام مــا می گویــد: مشــکل تلفــات دام بــه دلیــل آلودگــی 
ایجــاد شــده بیشــتر از ســوی مــس خاتــون آبــاد اســت و 
ــته ایم.  ــوردی نداش ــمه م ــس سرچش ــوی م ــون از س تاکن
ایــن آلودگــی هــم ناشــی از ســولفور نیســت بلکــه بیشــتر به 
دلیــل مــس منتشــر شــده در منطقــه اســت. چراکــه مــس 

باعــث مســمومیت و تلــف شــدن دام می شــود.
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بـرج خاموشـی مربـوط بـه دوره ایلخانی در 
قلعـه خلچان تفـرش بـا اعتبـار 600 میلیون 
ریـال از محـل اعتبـارات اسـتانی مسـقف 
رییـس گـروه  می شود.اسـماعیل شـراهی 
حفـظ و احیـای محوطه های تاریخـی اداره 
کل میـراث فرهنگـی اسـتان مرکـزی، پنـج 

شـنبه 22 شـهریور بـا اعالم ایـن خبر گفت: 
»بـرج خاموشـی قلعه خلچـان در محله ای 
بـا همیـن نام قرار دارد و ایـن برج به صورت 
مـدور در میـان یـک قلعـه سـاخته شـده 
اسـت. بـه غیـر از نمونـه برجهای خاموشـی 
متاخـر دوره قاجـار در یـزد، کرمـان و ری، 

بـرج خاموشـی تپـه قلعه خلچـان تنها برج 
خاموشـی کشـف شـده اسـت و این دخمه 
تنهـا دخمه مسـقف زرتتشـتیان در دوره ی 
اسـالمی در ایران اسـت و همچنین این برج 
خاموشـی دوره ایلخانـی خـال وجـود دخمه 
تـا  ساسـانی  دوره  بیـن  زرتشـتیان  هـای 
قاجـار را پر می کنـد.«او افزود: »شـهروندان 
زرتشـتی همزمان بـا دوره ایلخانی درمنطقه 
تفرش شـیعی احسـاس امنیـت می کردند 
و به عنـوان یـک شـهروند بـا حفـظ تمامـی 
حقـوق شـهروندی زندگـی تـوام با آرامشـی 
را داشـته اند و مـی تـوان حضـور زرتشـتیان 

اقلیـت مذهبـی در یـک  بـه عنـوان یـک 
منطقـه شـیعه نشـین را روحیـه مسـاوات، 
برابـری و آزادی مذهبـی مردمـان شـیعی 
منطقـه تفـرش و نشـانی از مسـالمت ایندو 
گـروه مذهبی دانسـت.«رییس گـروه حفظ 
و احیـای محوطـه هـای تاریخـی اداره کل 
میـراث فرهنگی اسـتان مرکزی گفـت: »در 
راسـتای حفاظـت از ایـن بنـای تاریخـی در 
برابـر عوامـل محیطی، ایـن محوطه تاریخی  
بـا اعتبار 600 میلیـون ریال از محـل اعتبارات 
اسـتانی مسـقف مـی شـود تـا ایـن میراث 

مهـم تاریخـی از آسـیب دور بمانـد.«

طـرح تشـکیل وزارت میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی 
عباسـعلی  رد کـرد.  نگهبـان  شـورای  را   و گردشـگری 
کدخدایـی سـخنگوی شـورای نگهبـان در نشسـت خبری 
خود که ظهر روز )شـنبه 2۴ شـهریور( در محل این شـورا 
برگزار شـد، اظهار داشـت: طرح تشـکیل وزارتخانه میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری بـه دلیل داشـتن 
بار مالی از سـوی شـورای نگهبان رد شـد.وی گفت که  در 
صـدر مـاده واحـده ایـن الیحه، اطـالق قوانیـن و مقررات 
مربـوط بـه میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
در مـواردی که خالف موازین شـرع باشـند، نظیـر قوانین 
و مقـررات قبل از انقالب اشـکال دارد.سـخنگوی شـورای 
نگهبـان دربـاره اشـکال دیگر این شـورا نسـبت بـه الیحه 
تشـکیل وزارتخانـه میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری، اظهـار داشـت: در ذیـل مـاده واحـده کـه بار 
مالـی ناشـی از تغییـر عنـوان را از محـل صرفـه جویـی 
تأمیـن کرده اسـت، بـا توجه به نظریه تفسـیری شـورای 
نگهبـان مغایـر اصـل 75 قانـون اساسـی شـناخته شـد، 
مجلـس شـورای  بـه  الیحـه  ایـن  بـه  نسـبت  ایـرادات 

اسـالمی ارجاع شـده اسـت.

کدخدایـی بـا اشـاره بـه تأییـد مصوبـه مجلـس دربـاره 
بـا  کـرد:  تصریـح  بازنشسـتگان،  کارگیـری  بـه  منـع 
بـه  امسـال  اصالحاتـی کـه در جلسـه ششـم شـهریور 
تصویـب مجلـس رسـید، در جلسـه 21 شـهریور امسـال 
شـورای نگهبـان مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت و با 
توجـه بـه اصالحـات به عمل آمـده مغایر، موازین شـرع 

و قانـون اساسـی شـناخته نشـد.
دهـم مـرداد سـال جـاری بـود کـه نماینـدگان مجلـس 
فرهنگـی  میـراث  وزارت  تشـکیل  بـا  اسـالمی  شـورای 

موافقـت کردنـد.
فرهنگـی،  میـراث  وزارت  تشـکیل  واحـده طـرح  مـاده 
گردشـگری و صنایـع دسـتی بـا 137 رای موافـق، ۴1 
رای مخالـف و یـک رای ممتنـع از مجمـوع 199 نماینـده 

حاضـر  بـه تصویـب مجلـس رسـید.
در مـاده واحـده طـرح تشـکیل وزارت میـراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی آمده اسـت: سازمان میراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی با کلیـه اختیارات 
و وظایفـی کـه بـه موجـب قوانیـن و مقـررات داراسـت، 
بـا رعایـت بنـد »د« مـاده 29 قانـون خدمـات کشـوری 
و بنـد »الـف« مـاده 2۸ قانـون برنامـه ششـم و بـدون 
توسـعه تشـکیالت و افزایـش نیروی انسـانی بـه وزارت 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی تبدیـل 

می شـود و بـار مالـی ناشـی از تعییـن عنـوان از محـل 
منابـع داخلـی و صرفه جویـی تامیـن خواهـد شـد.طبق 
تبصـره 1 مـاده واحـده ایـن طـرح، کلیه امکانـات، اموال 
و نیـروی انسـانی سـازمان مزبـور در اختیـار وزارتخانـه 

جدیـد قـرار می گیـرد.
در تبصـره 2 مـاده واحـده ایـن طـرح هم آمده اسـت: 
شـرح وظایـف ایـن وزارتخانـه مطابـق قوانیـن مـورد 
بـود و دولـت موظـف  عمـل سـازمان مذکـور خواهـد 
وزارتخانـه جدیـد  وظایـف  در شـرح  تغییـرات  اسـت 
را حداکثـر ظـرف مـدت یـک سـال بـرای تصویـب بـه 

مجلـس ارائـه کنـد.

دخمه زرتشتیان قلعه خلچان 

در تفرش مسقف می شود

نجاتتپهباستانی

کردستانازنابودی

عرصــه و حریــم تپــه قلعــه روســتای گاللــی کردســتان دربرگیرنــده 
آثــاری از دوره هــای مختلــف و آســیب دیده از خاک بــرداری بــرای تهیــه 

ــد. ــن ش ــین، تعیی ــده های پیش ــالط در س ــت و م خش
شناســی گفــت:  باســتان  هیــات  سرپرســت  ساعدموچشــی  امیــر   
ــه  ــه قلع ــم تپ ــن عرصــه و پیشــنهاد حری ــور تعیی ــه منظ ــی ب ــه زن »گمان
)بــرج( روســتای گاللــی شهرســتان قــروه در اســتان کردســتان بــه 

ــید.« ــام رس اتم
ــه روســتای  ــه قلع ــی تپ ــت فرهنگ ــری باف ــل قرارگی ــه دلی ــزود: »ب او اف
گاللــی در داخــل بافــت کنونــی روســتا و انجــام ســاخت و ســازها ایــن 

ــود.« ــم ب ــن عرصــه و پیشــنهاد حری ــد تعیی ــر نیازمن اث
ــه هــای  ــار داشــت: »الی ــد دوره ای اعــالم کــرد و اظه ــر را چن او ایــن اث
فرهنگــی آن بــر روی تپــه طبیعــی واقــع شــده و ســفالهای بدســت 
آمــده از بررســی ســطحی و گمانــه هــای آن بــر وجــود ســفال های 
دوره مــس و ســنگ، دوره مفــرغ و دوره هــای جدیدتــر و وبویــژه دوران 

ــد.« ــی ده ــی م ــالمی گواه ــه اس ــای میان ــکانی و دوره ه اش
ــی در  ــه گالل ــه قلع ــه تپ ــان اینک ــا بی ــور ب ــام ن ــگاه پی ــتادیار دانش اس
ــرای تهیــه خشــت و مــالط،  ــه دلیــل خاکبــرداری ب ســده های پیشــین ب
ــی  ــاری قدیم ــت معم ــل باف ــت: »در داخ ــده گف ــع ش ــیب واق ــورد آس م
ــود.«او  ــاهد ب ــوان ش ــی ت ــف را م ــای مختل ــفالهای دوره ه ــتا، س روس
ــرقی  ــب ش ــی در جان ــای دوران تاریخ ــه ه ــایی الی ــه شناس ــاره ب ــا اش ب
تصریــح کــرد: »گمانــه زنــی ایــن ســایت مشــخص کــرد محــدوده اثــر در 
بخــش شــرقی روســتا بیشــتر از آن چیــزی اســت کــه تصــور مــی شــد.«

»نه«به تشکیل وزارت میراث فرهنگی رد شد
سخنگوی شورای نگهبان:این طرح به دلیل داشتن بار مالی رد شد

در ماده واحده طرح تشـکیل وزارت میراث 
فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی آمده 
اسـت: سـازمان میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی بـا کلیـه اختیـارات و وظایفی که 
بـه موجـب قوانین و مقـررات داراسـت، با رعایت 
خدمـات کشـوری  قانـون  مـاده 29  »د«  بنـد 
و بنـد »الـف« مـاده 28 قانـون برنامـه ششـم 
و بـدون توسـعه تشـکیات و افزایـش نیـروی 
انسـانی بـه وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی تبدیـل می شـود و بـار مالـی 
ناشـی از تعییـن عنـوان از محل منابـع داخلی و 

صرفه جویـی تامیـن خواهـد شـد.

اسـتاندار گلسـتان از توسـعه طرح بوم گـردی برای جذب 
گردشـگر در اسـتان خبـر داد و اظهـار کـرد: »پیش بینـی 
می شـود تـا پایـان سـال 200 پـروژه بوم گردی در اسـتان 
گلسـتان،  اسـتاندار  هاشـمی  سـیدمناف  شـود.«  ایجـاد 
توریسـتی  و  تفریحـی  سـنتی،  اقامتـگاه  از  بازدیـد  در 
بناهـای  از  بایـد  اینکـه  بیـان  بـا  شهرسـتان گمیشـان، 
تاریخـی بـرای معرفـی آداب، رسـوم و فرهنـگ مناطـق 

اسـتفاده کـرد، گفـت: »امـروزه صنعـت گردشـگری یکـی 
از پررونـق تریـن و درآمدزاتریـن صنایـع جهان اسـت که 
بایـد از آن بـه خوبـی اسـتفاده شـود.« او اضافـه کـرد: 
»معمـاری خانـه هـای قدیمـی موجـود در منطقـه در نوع 
خـود کـم نظیـر بـوده و ایـن مـی توانـد زمینـه ای بـرای 

توسـعه گردشـگری و جـذب توریسـت باشـد.«

میراث فرهنگـی،  سـازمان  رییـس  و  رییس جمهـوری  معـاون 
صنایع دسـتی و گردشـگری از موزه خانه آیت هللا هاشـمی رفسنجانی 
بازدیـد و بـا محسـن هاشـمی رییس شـورای شـهر تهـران دیـدار و 

گفت و گـو کـرد.
در بازدیـد از خانه مـوزه آیـت هللا هاشـمی رفسـنجانی ضمـن قدردانی 
از خانـواده ایشـان بـرای راه انـدازی ایـن خانه مـوزه گفـت: »درود و 
رحمـت خداونـد بـر روان او کـه از خادمان بزرگ ملت ایـران بود. این 

چنـد سـال آخـر کـه مـن از نزدیک با ایشـان مأنـوس بـودم، انصافا 
دلسوزی شـان بـرای ملـت و کشـور برایم فراموش نشـدنی اسـت.«
او افـزود: »بـا تالش محسـن هاشـمی و همکارانـش، خانه حضرت 
آیت هللا هاشـمی رفسـنجانی به خوبی حفظ و به محلی بسـیار خوب 
بـرای تاریـخ آینده کشـور، جوانان و آیندگان تبدیل شـده اسـت. این 
خانه مـوزه می تواند محلی باشـد که بازدیدکنندگان با زندگی، سـیرت 
و سـبک زندگی ایشـان و محل زندگی شـان از نزدیک آشـنا شوند.«

بازدید مونسان از خانه موزه آیت اهلل هاشمی 200 پروژه اقامتگاه بوم گردی در استان گلستان اجرا می شود

موزه ملی ایران باستان میزبان کاوش های باستانی گیان می شود
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گیالن اعالم کرد: موزه ملی ایران باستان در پاییز امسال، میزبان 

کاوش های باستانی لیار سنگ بن املش می شود.

پیام میراث

یا 
 آر

ث
یرا

س:م
عک

اسـتان  امـاک  و  اسـناد  ثبـت  اداره کل 
کرمـان

ثبـت  حـوزه  وامـاک  اسـناد  ثبـت  اداره 
رودبارجنـوب ملـک 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
فاقـد سـند رسـمی اراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی  وضعیـت 
آگهـی موضـوع ماده٣قانـون و مـاده 1٣آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای 

فاقد سـند رسـمی
مـورخ    139760319079000395 شـماره  رای  برابـر 
97/05/13 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای درگـوش 
 579 شناسـنامه  شـماره  بـه  دادشـاه  فرزنـد  دل  روی 
بـاغ  دانـگ  شـش  یـک  در  جنـوب  رودبـار  از  صـادره 
 3۴9 پـالک  مترمربـع   1۸۴50 مسـاحت  بـه  نخیالتـی 

فرعـی از 1۸6 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
1۸6 اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنوب- روسـتای 
صولوئیـه بخـش ۴6 کرمـان لـذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت 
یـک  مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض  دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد./ م الـف 60۴
تاریخ انتشار نوبت اول:97/06/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/06/25
علی رحمانی خالص – رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد وامـاک حـوزه ثبـت ملـک 

رودبارجنـوب
هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقدسندرسـمی
آگهـی موضوع ماده3قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 139760379079000313  مـورخ 97/0۴/2۸ 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای محمـد ناروئـی فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 921 
صـادره از رودبـار جنـوب در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 26۸ 
مترمربـع پـالک 126۴ فرعـی از 1۸۸ اصلی مفروز و مجزی شـده 

از پـالک 1۸۸ اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب- بلـوار 
معلـم خریـداری از مالـک رسـمی  آقـای محمـد مهـدی، مهسـا 
مهیمـی و خانـم فاطمـه بیـگ مـرادی محـرز گردیـده اسـت لـذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
از  از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک  مـاه  اداره تسـلیم و پـس 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض  دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد./ م الـف 59۸

تاریخ انتشار نوبت اول:97/06/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/06/25

علی رحمانی خالص – رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد و امـاک حـوزه ثبـت ملـک 

رودبـار جنـوب 
هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع ماده ٣ قانون و مـاده 1٣ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

برابـر رای شـماره 13976031907900030۸ مـورخ 97/0۴/2۸ 

هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 

اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 

ثبتـی حـوزه ثبـت ملـك رودبـار جنـوب تصرفـات مالكانـه 

بالمعـارض متقاضـی آقـای قنبـر محمـد علـی زابلـی فرزند 

مرحـوم موسـی بشـماره شناسـنامه 65۸  صـادره از رودبـار 

جنـوب در یک ششـدانگ بـاغ نخیالنی به مسـاحت 90075 

مترمربـع پـالک ۸ فرعـی از 1۸9 اصلـی مفـروز و مجـری 

شـده از پـالک 1۸9 اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبارجنوب 

- لـچ آبـاد بخـش ۴6 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 

آقـای حسـین راد مـرد محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور 

اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می 

شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت 

متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 

اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 

تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، طرف مدت یک مـاه از تاریخ 

تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 

تقدیـم نمایند ،بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 
خواهـد شـد . م الـف 60۸

تاریخ انتشار نوبت اول 97/06/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/06/25

علی رحمانی خالص – رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبـت اسـناد و امـاک حـوزه ثبت ملک 

رودبـار جنوب
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 

اگهـی موضـوع مـاده ٣ قانون و مـاده 1٣ آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسمی
برابر رای شـماره 139760319079000335 مورخ 97/0۴/31 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـك رودبـار جنـوب تصرفـات مالكانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای نیکبخـت طهماسـبی شـه بابـا 
فرزند خیرمحمد بشـماره شناسـنامه 65۸  صادره از رودبار 
جنـوب در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت 2۴061 

مترمربـع پـالک 21۸ فرعـی از 19۴ اصلـی مفـروز و مجری 
شـده از پـالک 19۴ اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبارجنوب 
– روسـتای بیـژن آباد بخش ۴6 کرمـان خریداری از مالک 
رسـمی آقـای ملنگ مکسـایی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، طـرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند ،بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد . م الف 609
تاریخ انتشار نوبت اول 97/06/11

تاریخ انتشار نوبت دوم 97/06/25
علی رحمانی خالص – رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
اداره ثبـت اسـناد و امـاک حـوزه ثبت ملک 

رودبـار جنوب 
هیئت موضـوع قانون تعییـن وضعیت ثبتی 

اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسمی 
برابـر رای شـماره 13796031907900010۴ مورخه 1397/02/03 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقای ناصر راوند فرزند جهانگیر بشـماره 
شناسـنامه 1693 صـادره از منوجـان دریـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 295 متـر مربـع پـالک 12۴۴ فرعـی از 1۸۸ اصلی 

مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1۸۸ اصلـی قطعه سـه واقع 
در رودبـار جنـوب - بلـوار شـهید پیـکان - کوچـه اندیشـه 3 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالمهـدی مهیمی محرز 
گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی میشـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد، بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/6/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/25
علی رحمانی خالص-رئیس ثبت اسناد و اماک رودبار جنوب

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
ثبـت  حـوزه  امـاک  و  اسـناد  ثبـت  اداره 

جنـوب  رودبـار  ملـک 
هیئـت موضـوع قانـون تعییـن وضعیـت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه 
و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 

رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
 03/02/1379 مورخـه   137960319079000103 شـماره  رای  برابـر 

هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 

ملـک رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 

صابـر راونـد فرزنـد جهانگیر بشـماره شناسـنامه 3150021693 صادره 

از کهنـوج دریـک بـاب خانه به مسـاحت 300 متر مربـع پالک 12۴3 

فرعـی از 1۸۸ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1۸۸ اصلـی 

قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب - بلـوار شـهید پیـکان - کوچـه 

اندیشـه 3 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالمهـدی مهیمـی  

محـرز گردیـده اسـت لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 

بـه فاصلـه 15 روز آگهـی میشـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند میتوانند از 

تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 

اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 

تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 

نماینـد، بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/6/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/25

علی رحمانی خالص -رئیس ثبت اسناد و اماک رودبار جنوب
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در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

روزنامه اصفهان زیبا نوشت: صنایع 
اصفهان قربانی مدیران، صدها واحد تولیدی 
اصفهان از بی تدبیری مدیران رنج می برند.

روزنامه مهدتمدن به نقل از فرج قلیزاده  
عضو شورای اسالمی کالنشهر تبریز نوشت: 

افشای بدهی 1150میلیاردی شهرداری 

روزنامه افسانه در گزارشی به افزایش 
استقبال مردم از اجناس قسطی پرداخته است.

روزنامه خبر شمال  به نقل از معاون وزیر 
بهداشت نوشت: تامین تجهیزات تخصصی و 

پزشکان بیمارستان کالله

روزنامه بشارت یزد به نقل از دادستان 
عمومی و انقالب یزد نوشت: برخود با افاغنه غیر 

مجاز ، مقابله با احتکار در یزد

روزنامه کاغذ وطن نوشت : تسهیالت 
بالعوضی برای پسته کاران در کار نیست

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

یزد

جنوب کرمان

زندگی در روستاهای زابل    /   ایرنا دوره توان افزایی نجاتگران هال احمر /   مهر

همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران   /   تسنیمدفن شدن مرد عربستانی زیر ده ها کیلوگرم زنبور عسل! / العربیه 30 سال قبل؛ عزاداری رهبر انقاب در میان رزمندگان قله ای در حصار ابرها در عکس نشنال جئوگرافیک
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نگاه اگر می خواهید بدانید رسانه های مختلف دنیا به چه مسائلی پرداخته اند، 
این صفحه را از دست ندهید. همچنین تصاویر جالب منتشر شده در 

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

خبرگـزاری سی ان ان صفحه نخست خود 
را کامـال بـه توفان فلورانس اختصاص داده و 

تیتـر زده: توفان، باد و تلفات…

روزنامه نیویورک تایمز در توضیح تصویر 
یک خود نوشته: راه رفتن در خیابان های نیویورک به 

لطف توفان فلورانس اینگونه است.

خبرگزاری اسپوتنیک با انتشار تصویر 
فرمانده سپاه پاسداران نوشته: »یک پیام معنادار: 
ایران به حمله موشکی به مواضع تروریست ها در 

کردستان عراق اذعان می کند.«

روزنامه گاردین در سرمقاله اش به پیشنهاد 
رهبران کلیساها برای خرید نوعی وام از بی نیازان 

و اعطای آن ها به نیازمندان پرداخته.

پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره از 
هشدار ترکیه به اتحادیه اروپا مبنی بر افزایش 

تعداد مهاجرین سوری به این قاره خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز از کشته شدن پنج نفر 
بر اثر خسارات توفان فلورانس در سواحل شرقی 

آمریکا خبر داده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا

آیین سنتی برافراشته شدن خیمه حسینیه امامزاده هارونیه - اصفهان   /   تسنیم زندگی در روستاهای زابل    /   ایرنا

مسابقات موتور اندرو قهرمانی کشور  /    باشگاه خبرنگاران جوان رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمدرسول هللا )ص(     /   تسنیم همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران   /   تسنیم
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خودسوزی مرد 35 ساله در بابلپیام ایران
سخنگوی سازمان اورژانس بابل گفت: مرد 35 ساله در بابل به علت خودسوزی در 
بیمارستان سوانح و سوختگی زارع ساری بستری شد.

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان قزوین از 
ارجـاع 61 پرونده طرح تشـدید احتـکار و اختفا 
کاال در اسـتان قزویـن خبـر داد.محمود احمدی 
و  احتـکار  پـی تشـدید طـرح  در  کـرد:  اظهـار 

خصـوص  در  پرونـده   61 تاکنـون  اختفـا کاال 
طـرح تشـدید احتـکار و اختفا کاال به ایـن اداره 
کل ارجـاع شـده اسـت کـه از ایـن میـان هفت 
پرونـده مربوط بـه احتکار 12 پرونـده اختفا کاال 

و ۴2 پرونـده مربـوط بـه عدم اعـالم موجودی، 
از ایـن میـان یک فقـره پرونده نیـز از مصادیق 
اخـالل در نظـام اقتصـادی محسـوب شـده کـه 
بـه دادسـرای ارسـال شـد.وی افـزود: شـعب 
ویـژه مبـارزه بـا احتـکار ایـن اداره کل پـس از 
بررسـی و انجام اسـتعالمات الزم و احراز تخلف 
از دسـتگاه های ذی ربـط، احـکام را در کمتریـن 
زمـان ممکـن صـادر و متهمـان را بـه درج در 

پرونـده صنفـی، توقیـف محکـوم کرده انـد.

ارجاع ۶1 پرنده احتکار و اختفا به 
تعزیرات حکومتی قزوین

رادار هواشناسی شیراز در حصار
 امواج رادیویی

 احداث این مرکز  حدود 9میلیارد تومان هزینه برداشته است

کارشـناس پیـش بینـی و رادارهای هواشناسـی اداره 
کل هواشناسـی فـارس نیـز گفـت: مذاکـرات زیادی 
رادیوئـی  ارتباطـات  و  مقـررات  تنظیـم  سـازمان  بـا 
بـرای حـذف امواجـی که در بانـد فرکانسـی این رادار 
وجـود دارد انجـام شـده تـا ایـن بانـد آزاد و امـواج 
درسـت از رادار دریافـت شـود امـا متاسـفانه تاکنون 
هیـچ اتفاقـی در ایـن بـاره رخ نـداده و روز بـه روز 
رادار  ایـن  افـزوده و خطـای  امـواج  بـر دامنـه  نیـز 

هواشناسـی بیشـتر شـده اسـت. 
زیـاد  هـای  هزینـه  بـه  اشـاره  بـا  علیـزاده  محمـد 
صـورت گرفتـه بـرای احـداث ایـن مرکـز هواشناسـی 
گفـت:  زیـاد  ارتفـاع  دلیـل  بـه  دراک  کـوه  قلـه  در 
فـارس اسـتانی کوهسـتانی اسـت و به همیـن دلیل 
رادار هواشناسـی نیـز بایـد در ارتفـاع نصـب شـود تـا 

باشـد.  داشـته  را  الزم  کارایـی 

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان قزویـن تأکید 
کرد: عرضه کاالهای احتکار شـده با سـازمان تعزیرات 
حکومتی نیسـت و متولـی این امر سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـت.وی همچنیـن اشـاره کـرد: 
تاکنـون بیـش از یـک میلیـارد ریـال جـزای نقـدی 
بـرای محکومین طرح یادشـده صـادر و اعام نکردن 
بـه سـازمان صنعـت، معـدن و  انبارهـا  موجـودی 
تجـارت از مصادیـق احتکار کاال محسـوب  می شـود. 

تجهیزات پیشـرفته هواشناسـی فارس که 
در قله کوه »دراک « در نزدیکی شهر شیراز 
نصـب شـده ، ایـن روزهـا کارآیـی خـود را 
تحـت تاثیر تشعشـعات رادیویـی و امواج 
مـودم های خانگـی و دکل های مخابراتی 
از دسـت داده اسـت. این تجهیزات حدود 
چهـار سـال قبـل در ارتفاعات شـیراز نصب 
شـد و در دوره ای کـه بحـث پارازیـت هـا 
و تاثیـرات مخـرب آن در دو سـال اخیـر 
در ایـن شـهر بـاال گرفت نیـز به اشـتباه به 
عنوان دسـتگاه انتشـار دهنـده پارازیت در 

فضای مجـازی معرفی شـد. 
اکنـون بنـا به گفته مسـووالن هواشناسـی 
فـارس امـواج رادیویـی ماننـد مـودم، دکل 
هـای مخابراتی و وایرلـس و پارازیت های 
موجـود در فضـای شـیراز مخـل فعالیـت 
ایـن سیسـتم شـده و عمـال عملکـرد این 

دسـتگاه را بـه صفر رسـانده اسـت. 
بنـا به گفتـه رییس اداره توسـعه مدیریت 
و منابـع هواشناسـی فـارس، احـداث این 
مرکز که تجهیزات آن از آلمان وارد شده در 

آن زمـان، حدود 9میلیـارد تومان هزینه در 
برداشـت و همچنین در چهار سـاله گذشته 
میلیـون  میانگیـن سـاالنه 300  بـه طـور 
تومـان صـرف نگهداری این مرکز شـده اما 
سـال به سـال عملکـرد این مرکـز به دلیل 
تاثیرات پارازیتی و تشعشـعات رادیوئی که 
شـیراز را احاطـه کرده بیشـتر تحـت تاثیر 
قـرار گرفتـه و ایـن سیسـتم پیشـرفته را 
اکنـون ناکارآمـد کـرده اسـت. پیش بینی 
دقیـق تغییـرات جـوی و ناپایـداری هـای 
اقلیمـی بـا وجـود اطالع رسـانی بـه مردم 
و جلوگیری از بروز مشـکالت برای جامعه، 
گیری هـای  تصمیـم  در  مهمـی  نقـش 
دادن  رخ  از  پیشـگیری  در  مسـووالن 
حـوادث طبیعـی دارد و ایـن مسـاله مـی 
تواند خسـارت ها و خطـرات مالی و جانی 
ناشـی از آن را کاهش دهد و یا کامال از آن 

جلوگیـری کند. 
آگاهـی از بارندگـی هـای شـدید منجـر به 
سـیل، تگـرگ، بـرف، رعـد و بـرق و دیگـر 
عوامـل طبیعـی می تواند از ایجـاد حوادث 

هولنـاک کـه قـادر اسـت جـان انسـانها را 
تهدیـد کنـد جلوگیـری کنـد و همچنین از 
ایجاد خسـارات مالی به شـهرها، کشاورزان 
و ... نیـز پیشـگیری کنـد کـه در پـی آن 
انسـانها در طـول تاریـخ بـرای دسـتیابی 
بـه ایـن علـم و راز و رمـز آن تالش بسـیار 

اند.  کـرده 
هـای  ایسـتگاه  توسـعه  منظـور  بـه 
 1338 سـال  در  ایـران  هواشناسـی، 
خورشـیدی به عنـوان صدو سـومین عضو 
سـازمان جهانـی هواشناسـی بـه عضویت 

درآمـد.  المللـی  بیـن  نهـاد  ایـن 
در گـذر زمـان و با پیشـرفت علـم فعالیت 
هـای هواشناسـی نیـز گسـترش یافـت 
و تجهیـزات و سیسـتم هـای ایـن حـوزه 
بـه روزتـر شـد و بـا اختـراع رادار در جنـگ 
جهانی دوم هواشناسـی تحـوالت زیادی را 

تجربـه کرد. 
جملـه  از  بسـیاری  علـوم  هواشناسـی 
فیزیـک، ریاضـی، مکانیک، شـیمی و... را 
در خـود جـای داده و می تـوان آنرا چکیده 

ای از علـوم دانسـت کـه در خدمت انسـان 
بـرای جلوگیری از مخاطـرات جوی درآمده 

است. 
هواشناسی ارتباط مستقیمی با گردشگری 
دارد و نمـی توان از اهمیت هواشناسـی در 
رونـق گردشـگری نیز غافل بـود و همانطور 
کـه وجـود زیرسـاخت هـای گردشـگری و 
ایجـاد آن در دوره کنونـی مهـم جلـوه مـی 
کند،اطـالع رسـانی از وضعیـت آب و هوا و 
تغییرات جوی نیز در حوزه گردشـگری امر 
بسـیار مهمی اسـت. مدیرکل هواشناسـی 
اسـتان فـارس در این بـاره به خبرنگار ایرنا 
گفـت: در زمـان حاضر به دلیـل وجود انواع 
پارازیـت ها اطالعات دقیـق و داده مفیدی 
از رادار پیشـرفته نصـب شـده در قلـه کـوه 

دراگ شـیراز دریافت نمی شـود. 
مسـعود ده مالیـی افـزود: درزمـان حاضر 
ایـن رادار بـه دلیـل تداخـل امواجـی کـه 
وجود دارد بالاسـتفاده مانـده و کارایی خود 
را از دسـت داده اسـت. وی ادامـه داد: این 
رادار دسـتگاهی بـه روز و پیشـرفته اسـت 
کـه قابلیت ارائـه 70 محصول هواشناسـی 
را دارد امـا اکنـون بـه دلیـل تداخـل امواج 
و عـدم کارایـی ایـن مرکـز ناگزیر هسـتیم 
تغییـرات جـوی را بـا روش هـای قدیمـی 

اسـت  بـاال  نیـز  آن  خطـای  درصـد  کـه 
محاسـبه کنیم. 

بـارش،  میـزان  اضافـه کـرد:  مالیـی  ده 
سـرعت ابرها،سـمت حرکت ابرها،سـرعت 
سـامانه ها،رعـد و بـرق ،تگرگ و بسـیاری 
امکانـات دیگـر را ایـن رادار بصـورت کامـال 
دقیـق و بـا جزئیات ارائـه می دهد و حتی 
بـا کمـک ایـن رادار مـی توان بصورت سـه 
بعـدی ابرها و سـامانه هـا را نظـاره و روی 
آن ها بررسـی های دقیـق تری انجام داد. 
وی برد مفید و دقیق این رادار را تا شـعاع 
250 کیلومتـر عنـوان کـرد و گفـت: هـم 
اینـک بـه دلیـل وجـود انـواع پارازیـت ها 
و عـدم کارایـی این رادار پیـش بینی های 
تغییـرات جـوی اسـتان فارس بـه صورت 
کلـی انجـام مـی شـود، بـه عنـوان مثـال 
مـی تـوان گفت که در نیمه جنوبی اسـتان 
احتمـال بـارش وجـود دارد در صورتـی که 
بـا اسـتفاده از ایـن دسـتگاه مـی تـوان 
دقیـق محل بارش، میزان بـارش، احتمال 
تگـرگ، بـارش شـدید کـه منجر به سـیل 
شـود، جهـت حرکـت سـامانه و بارشـی 
بـودن و سـرعت آن و بسـیاری اطالعـات 
مـورد نیـاز دیگـر را به صـورت دقیق پیش 

بینـی کرد.

اصفهان

نصب وسایل بازی و تندرستی 
در پارک های منطقه 4 کرمان

شـهردار منطقـه چهـار کرمـان از نصـب وسـایل 
بـازی کودکان و وسـایل تندرسـتی در پارک های 
داد.محمدحسـین  خبـر  منطقـه  ایـن  سـطح 
مومنـی بـا اشـاره بـه اهمیـت و ضرورت توسـعه 
راسـتا  ایـن  شـهروندان،گفت:در  بـرای  تفریحـی  و  ورزشـی  فضاهـای 
بهشـت نصـب شـده و نصـب  پـارک هشـت  بـازی کـودکان در  وسـایل 
وسـایل تندرسـتی در ایـن پـارک در حـال انجـام اسـت.وی بـا اشـاره به 
خیابـان  ورودی  در  واقـع  محلـه ای  پـارک  در  تندرسـتی  وسـایل  نصـب 
فرهنـگ و اجـرای سـکوی ورزش صبحگاهـی در پـارک گلسـتان واقع در 
خیابـان سـرباز، گفـت: همچنیـن زمیـن ورزشـی والیبـال در پـارک فروغ 
آماده سـازی  نیـز  پـارک گلسـتان  و  در خیابـان شـهید دسـتغیب  واقـع 
وسـایل  و  تندرسـتی  تجهیـزات  و  وسـایل  نصـب  مومنـی  اسـت.  شـده 
سـالمت  ارتقـای  جهـت  در  اقدامـی  را  بوسـتان ها  و  پارک هـا  در  بـازی 

شـهروندان و ایجـاد فضاهـای سـالم ورزشـی و تفریحـی برشـمرد.

فرآورده های کشاورزی گلستان 
به پنج کشور صادر می شود

تبدیلـی  و  غذایـی  صنایـع  مدیریـت  سرپرسـت 
سـازمان جهادکشاوررزی گلسـتان از دو برابر شدن 
صـادرات محصوالت کشـاورزی اسـتان خبـر داد و 
گفـت: ایـن فـرآورده هـا بـه پنج کشـور صـادر می 
شـود. عیـد محمد فاروقی اظهار داشـت: امسـال 5 هـزار و 666 تن محصول 
کشـاورزی فـرآوری شـده بـه ارزش چهـار میلیـون و 3۴2 هـزار و 169 دالر 
از اسـتان صـادر شـده اسـت. وی بـا یـادآوری ایـن کـه صـادرات محصوالت 
کشـاورزی اسـتان نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل دو برابر شـده اسـت، 
گفـت: در مـدت مشـابه سـال قبـل دو هـزار و 361 تـن محصول کشـاورزی 
فـرآوری شـده بـه ارزش یـک میلیون و ۸09 هـزار و 237 دالر به کشـورهای 
خارجـی صـادر شـده بـود. فاروقی، محصـوالت کشـاورزی صادر شـده را آلو، 
خـوراک طیـور، پـا و پنجـه مـرغ، میگـو، مـرغ، جگـر مـرغ و روغـن خوراکی 
اعـالم کـرد و گفـت: ایـن اقـالم بـه مقصـد کشـورهای عـراق، ویتنـام، چین، 

افغانسـتان و ترکمنسـتان حمل شـده اسـت.

ســتاد  رییــس 
مناطــق  بازســازی 
زلزلــه زده کرمانشــاه 
ــقف  ــه کار س ــت ک گف
ــکونی در  ــد مس ــزار و 270 واح ــذاری 17 ه گ
مناطــق زلزلــه زده ایــن اســتان پایــان یافــت 
ــا  ــه واحده ــل بقی ــرای تکمی ــا ب ــالش ه و ت
همچنــان ادامــه دارد. رضــا خواجــه ای افــزود: 
ــتری 21  ــم ریش ــه ده ــت و س ــه هف در زلزل
ــکونی  ــد مس ــزار واح ــال ، 130 ه ــان پارس آب
ــی  ــورد ارزیاب ــتا م ــزار و 900 روس ــک ه در ی

خســارت قــرار گرفــت. 
واحدهــای  مجمــوع  از  اظهارداشــت:  وی 
ــد  ــزار واح ــی، 35 ه ــورد ارزیاب ــکونی م مس
ــری هســتند. خواجــه  ــه تعمی ــی و بقی احداث

ــی 33 هــزار  ــی کن ــون پ ــرد: تاکن ــان ک ای بی
و 7۸0 واحــد مســکونی ، آرماتوربنــدی 30 
هــزار واحــد ، اســکلت بنــدی 23 هــزار و 5۸1 
ــوار چینــی 17 هــزار و 100 واحــد ،  واحــد ، دی
گــچ و خــاک 11 هــزار و 32۸ واحــد و نصــب 
درب و پنجــره 9 هــزار و ۴77 واحــد مســکونی 
ــان  ــه زده غــرب کرمانشــاه پای در مناطــق زلزل
یافتــه اســت.رییس ســتاد بازســازی اســتان 
ــل 12  ــا تکمی ــه ت ــرد ک ــه ک ــاه اضاف کرمانش
هــزار واحــد مســکونی برابــر برنامــه زمانبنــدی 
شــده تــا پایــان شــهریورماه امســال ، ســاخت 
ــل کار  ــا تکمی ــه ب ــده ک ــی مان ــد باق 650 واح
ــد  ــزار واح ــش از 17 ه ــذاری در بی ــقف گ س
مســکونی ، بــه ایــن هــدف مهــم دســت 

ــت. ــم یاف خواهی

کار سقف گذاری بیش از 17 هزار واحد 
مسکونی پایان یافت

کرمانشاهگلستانکرمان

کاهش چشمگیر 
40درصدی مصرف آب 
ــه  ــه کمیت ــبحانی در جلس ــرام س ــر به دکت
ــح  ــه تصری ــوالد مبارک ــت شــرکت ف مدیری
کــرد: اگرچــه از ابتــدای ســال جــاری 
ســایر  هماننــد  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
ــای  ــا محدودیت ه ــور ب ــای کش ــش ه بخ
متعــدد از جملــه آب مواجــه بــوده اســت، 
بــا  شــرکت  و کارکنــان  مدیریــت  امــا 
همدلــی و همــکاری صمیمانــه، اجــرای 
ــه و  ــدد و تصفی ــه متع ــای خالقان پروژه ه
بازچرخانــی حداکثــری پســاب در خطــوط 
ایــن کــه  بــر  تولیــد توانســتند عــالوه 
ــه  ــرکت را ب ــام ش ــرف آب خ ــزان مص می
ــوالد  ــد ف ــو تولی ــر کیل ــرای ه ــر ب 2.7 لیت
کاهــش دهنــد، بــا رشــد 13 درصــدی 
ــر از  ــل، فرات ــال قب ــه س ــبت ب ــد نس تولی

ــد. ــل نماین ــده عم ــن ش ــداف تدوی اه
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــبحانی در ادام ــر س دکت
فــوالد  شــرکت  بی نظیــر  دســتاوردهای 
ــت  ــی به دس ــوزه آب در حال ــه در ح مبارک
آمــده اســت کــه کمتریــن میــزان مصــرف 
آب در بیــن فوالد ســازان دنیــا بــاالی 3.7 
لیتــر بــوده اســت و از ایــن جهــت شــرکت 
فــوالد مبارکــه بــا دســتیابی بــه عــدد 2.7 
ــرکت های  ــرآمد ش ــرم، س ــر کیلوگ ــر ب لیت

ــی و خارجــی اســت. فوالدســاز داخل
شــرکت  ایــن کــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
و  کارکنــان  تــالش  بــا  فوالدمبارکــه 
در  هوشــمندانه  ســرمایه گذاری های 
تکمیــل زنجیــره فــوالد در گــروه خــود 
ــی  ــل توجه ــادی قاب ــزوده اقتص ارزش اف
اســت،  کــرده  ایجــاد  کشــور  بــرای  را 
ــر  ــش از ه ــروز بی ــرد : ام ــان ک خاطرنش
زمــان دیگــر رســالت فــوالد مبارکــه در 
ــت  ــز اهمی ــور حائ ــادی کش ــعه اقتص توس
تامیــن  ضمــن  بایــد  بنابرایــن  اســت 
ــتفاده از  ــا اس ــل، ب ــاز داخ ــری نی حداکث
فرصــت صــادرات بــرای کشــور ارزآوری 

باشــیم. داشــته 
بخــش  در  فوالدمبارکــه  مدیرعامــل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س دیگ
مــورد  خدمــات  و  تامیــن کاال  اهمیــت 
داخــل کشــور،  محــل  از  نیــاز شــرکت 
ــه  ــتر ب ــوت بیش ــا ق ــد ب ــرد : بای ــار ک اظه
بومــی ســازی قطعــات و تجهیــزات مــورد 
نیــاز شــرکت توجــه داشــته باشــیم و 
ــازندگان  ــتر از س ــه بیش ــت هرچ ــا حمای ب
ــاز را در  ــورد نی ــالم م ــی اق ــی تمام داخل

لیســت بومــی ســازی قــرار دهیــم. 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران راه آهن اردبیل زودتر از خط آهن همجوار به سرانجام می رسد
استاندار اردبیل گفت: کریدور راه آهن اردبیل- آذربایجان به دلیل سهولت در اجرا و 

مسافت مناسب زودتر از خط آهن مشابه همجوار تکمیل و به سرانجام می رسد.
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مـدارس  تجهیـز  و  نوسـازی  مدیـرکل 
درس  کالس   1۴۴ گفـت:  مازنـدران 
همزمـان بـا سـال تحصیلـی جدیـد بـه 
اسـتان  پرورشـی  و  آموزشـی  فضـای 
قربانعلـی شـیرزاد  مـی شـود.  اضافـه 
گفت: همزمان با شـروع سال تحصیلی 
بـا  بـا تـالش همـکاران در نوسـازی و 
همـت پیمانـکاران 2۸ پروژه آموزشـی و 
پرورشـی در قالب 1۴۴ کالس درس و با 
زیربنـای 25 هـزار و 500 متر مربع زیربنا 

بـه فضـای آموزشـی اسـتان مازنـدران 
می شـود. اضافـه 

وی افـزود: بـرای سـاخت ایـن کالس ها 
30 میلیـارد تومـان هزینـه صـرف شـده 
اسـت و از ایـن تعـداد 22 پـروژه فضای 
آموزشـی و دو پـروژه فضـای فرهنگـی 
یـک  و  ورزشـی  تربیتـی، سـه سـالن 

اسـتخر شـنای دانـش آمـوزی اسـت.
فضـای   2۸ اینکـه  بیـان  بـا  شـیرزاد 
پرورشـی و آموزشـی همزمـان با شـروع 

بهـره  بـه  اسـتان  در  تحصیلـی  سـال 
بـرداری خواهد رسـید دربـاره پروژه های 
در دسـت سـاخت گفت: نزدیـک به 150 
پروژه آموزشـی و پرورشـی نیمـه کاره در 
اسـتان داریـم کـه شـامل 750 کالس 
درس بـوده و بـرای تکمیـل آن بـه 200 
میلیارد تومان اعتبار نیاز اسـت. مدیرکل 
مازنـدران  مـدارس  تجهیـز  و  نوسـازی 
بـا  از پروژه هـا  اینکـه برخـی  بـا اظهـار 
سـاخت  دسـت  در  خیـران  مشـارکت 
اسـت ادامـه داد: 50 درصـد پـروژه هـا 
بـا مشـارکت خیریـن و 50 درصـد بـا 
مشـارکت دولـت باید تکمیل شـود و به 
تناسـب اعتبار تخصیصـی روند تکمیلی 

می شـود. انجـام 

1۴۴ کالس درس 
در مازندران ساخته شد

تنها۲۰درصدخودروهایشهر

اصفهانمعاینهفنیدارند

علیرضـا صلواتـی اظهارکـرد: همزمـان بـا فصل پاییـز، آغاز بازگشـایی مدارس 
و افزایـش ترافیـک شـهر همچنیـن برودت هـوا در ماه هـای آذر و دی پدیده 
وارونگـی هـوا بر آسـمان کالنشـهرهایی همچـون اصفهان سـایه می افکند و به 

نوعـی چالـش جدی خواهـد بود.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از راهکارهایـی کـه می توانـد بـه کاهـش آلودگی هوا 
در شـهر اصفهـان کمـک کنـد، معاینـه فنـی خودروهـا اسـت، افزود: بـا توجه 
بـه اینکـه بخـش عمـده ای از آلودگـی هـوا مربـوط به وسـایل نقلیـه متحرک 
شـامل خودروهای سـبک، سـنگین، اتوبوس ها و کامیونها اسـت، با همکاری 

خـوب شـهروندان می تـوان از میـزان آلودگی هـای جوی کاسـت.
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهردار اصفهـان از فعالیـت ۸ مرکـز معاینه 
فنـی بـه صـورت فعـال در سـطح  شـهر اصفهـان خبـر داد و تصریـح کـرد: 
پراکندگـی مراکـز معاینـه فنـی در نقـاط مختلف شـهر بسـیار خـوب جانمایی 
شـده اسـت؛ تعـداد 13 خـط مکانیـزه معاینه فنی در شـهر اصفهـان به صورت 
هوشـمند از سـاعت هشـت صبـح تـا سـاعت 15 خدمات رسـانی می کنـد کـه 
در صـورت نیـاز و اسـتقبال شـهروندان، شـیفت بعدازظهـر ایـن مراکـز قابـل 

اسـت. تمدید 
صلواتـی بـا بیـان اینکـه داشـتن معاینـه فنـی خودروهـا الـزام اسـت، گفـت: 
همانطـور کـه راننـدگان بایـد گواهینامه هـای معتبـر خـود را هنـگام رانندگـی 
جـزء  نیـز  خـودرو  فنـی  معاینـه  برگـه  داشـتن  باشـند،  داشـته  همـراه 
اسـتانداردهای خـودرو اسـت و طبـق قانـون، پلیـس می توانـد خـودرو فاقـد 
برگـه معاینـه فنـی را جریمـه کنـد. وی اظهارکـرد: ایـن مرکـز معاینـه فنـی 
ویـژه خودروهـای سـنگین در بلـوار فرزانـگان راه انـدازی شـده و اتوبوس هـا، 
کامیون هـا، کامیونت هـا بایـد بـا توجـه به تردد درون شـهری، مراجعـه و برگه 

معاینـه فنـی دریافـت کننـد.

فخـار  حسـنا  مـا  پیـام  روزنامـه  خبرنـگار  بـه گـزارش 
زاده بـه نقـل از  روابـط عمومـی سـازمان سـیما،منظر و 
فضـای سـبز شـهری شـهرداری کرمانشـاه،این سـازمان 
طـی اقـدام  و ابتـکار بسـیار زیبـا و نمادیـن  اقـدام بـه 
نصـب تابلوهایـی بـا موضـوع حفـظ ونگهـداری درختـان 
و پیـام هـای شـهروندی بـر روی تنـه درختـان سـطح 
از قطـع بـی رویـه درختـان  شـهر کرمانشـاه نمـوده تـا 
جلوگیـری گـردد.در ایـن طـرح سـازمان اقـدام بـه تهیـه 
و درختـان  اسـت  زبـان درختـان کـرده  از  هایـی  متـن 

مـردم را مخاطـب صحبـت هـا و پیـام هـای خـود قـرار 
بـا  عزیـز  همشـهریان  و  مـردم  اند.امیدواریـم  داده 
نگهـداری  و  در حفـظ  هایـی  از چنیـن طـرح  اسـتقبال 
باشـند  خـود کوشـا  پیرامـون  سـبز  فضـای  و  درختـان 
و خانـواده هـا نیـز از سـنین پاییـن فرهنـگ اسـتفاده 
صحیـح از محیـط زیسـت پیرامـون خـود را بـه فرزندان 
خـود انتقـال دهنـد و در ایـن راسـتا مـا را در رسـیدن به 
اهدافمـان کـه همانـا داشـتن شـهری پـاک و سـالم می 

باشـد یـاری رسـان باشـند.

مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان 
ــی در  ــول باغ ــن محص ــزار ت ــاالنه 255 ه ــد س از تولی

ــر داد. ــتان خب اس
علیرضــا احمدونــدی  اظهــار کــرد: براســاس پهنه بنــدی 
انجــام شــده کل باغــات اســتان حــدود ۴9 هــزار 

ــت. ــار اس هکت
ــی حــدود  ــدار عرصــه باغ ــن مق ــرد: از ای ــه ک وی اضاف
۴5 هــزار هکتــار بــارور هســتند کــه ســاالنه 255 هــزار 

ــد. ــد می کنن ــول تولی ــن محص ت

ــم اکنــون لرســتان  احمدونــدی خاطرنشــان کــرد: ه
مقــام اول را در تولیــد انجیــر ســیاه بــه خــود اختصــاص 
داده و رتبــه ســوم تولیــد زردآلــو را در کشــور دارد. 
توانســتیم  را  انــار  تولیــد  هشــتم  مقــام  همچنیــن 
کســب کنیــم. مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
لرســتان گفــت: یکــی از پتانســیل های اســتان توســعه 
باغــات در اراضــی شــیب دار و کشــت گیاهــان دارویــی 

اســت.

تولید ساالنه 255 هزار تن محصول باغی در لرستانکار فرهنگی توسط شهرداری کرمانشاه 

شهردار اراک از بهره برداری

1۴ پروژه شهری خبر داد

اراک در خصـوص  شـهردار 
پـروژه ها بیـان کـرد: مرکز 
بنیاد اراک شناسـی برای اولین در 
پـارک شـهر اراک بـه زودی افتتاح 
می شـود، شـهرک خودرو با 350 
واحـد صنفـی در هفتـه گذشـته 
افتتـاح شـد و ادامه فـاز دوم این 
پـروژه بـا رفـع مشـکات اجرایی 
آرامسـتان  ورودی  شـود،  مـی 
بـه 12 ورودی جهـت کاهـش بار 
ترافیـک در پنجشـنبه ها افزایـش 

اسـت. یافته 

ــدای  ــرد: در ابت ــان ک ــران بی داوود تاج
ســال پارکــی بــه نمایــش گل هــای اللــه 
اختصــاص یافــت و امــروز جشــنواره 
ــاط  ــر نق ــر در دیگ ــه کمت ــی ک گل های
شــهر قابــل رویــت اســت، نمایــش داده 

مــی شــود.
در کشــور دچــار  امــروز  افــزود:  وی 
روز  هــر  نــرم هســتیم کــه  تهاجــم 
ــا  ــود و ب ــی ش ــتر م ــردگی آن بیش فش
ان دســت و پنجــه نــرم مــی کنیــم، امــا 
ــت  ــا در مدیری ــه تنه ــات ن ــن تهاجم ای
ــت  ــته اس ــر نداش ــهر تاثی ــتان و ش اس
بلکــه در اجــرای برنامــه مصمــم تــر 
شــده ایــم و تــالش داریــم در کالنشــهر 
ــروژه  ــوم 1۴ پ ــت 1۴ معص ــه نی اراک ب

ــد. ــد ش ــاح خواه افتت
ــس  ــفر ریی ــه س ــاره ب ــا اش ــران ب تاج
اجتماعــی  و  فرهنگــی  کمیســیون 
شــورای شــهر بــه تبریــز جهــت شــرکت 
در همایــش کمیســیون هــای فرهنگــی 
گفــت:  شــهرها  اســالمی  شــوراهای 
ــفر از  ــن س ــج ای ــالم نتای ــاس اع براس
ســوی رییــس کمیســیون فرهنگــی 

شــورای شــهر اراک، در حــال حاضــر 
ایــن کالنشــهر نســبت بــه پرداخــت 
ــز  ــا از تبری ــروژه ه ــرای پ ــوق و اج حق
جلوتــر اســت و ایــن امــر قطعــا انگیــزه 
ای بــرای تســریع در اجــرای پــروژه 
هــای شــهری و اقدامــات خواهــد بــود.
دنبــال  بــه  مــا  تصریــح کــرد:  وی 
ــتیم  ــف هس ــار مختل ــر اقش ــب نظ جل
ــد  ــیم و امی ــته باش ــف نداش ــا مخال ت
اســت مرکــز اســتان مرکــزی بــه عنــوان 
ــث  ــور در بح ــهر کش ــن ش ــرو تری پیش
اجــرای پــروژه در ســخت تریــن شــرایط 
باشــد و درصــدد انجــام اقدامــات موثــر 

ــتیم. هس
ــا  ــروژه ه ــوص پ ــهردار اراک در خص ش
ــاد اراک شناســی  بیــان کــرد: مرکــز بنی
بــرای اولیــن بــار  در پــارک شــهر اراک 
ــی شــود، شــهرک  ــاح م ــه زودی افتت ب
خــودرو بــا 350 واحــد صنفــی در هفتــه 
گذشــته افتتــاح شــد و ادامــه فــاز دوم 
ایــن پــروژه بــا رفــع مشــکالت اجرایــی 
مــی شــود، ورودی آرامســتان بــه 12 
ــار ترافیــک در  ورودی جهــت کاهــش ب

ــت،  ــه اس ــش یافت ــا افزای ــنبه ه پنجش
پیشــرفت قابــل قبــول پــروژه ورزش 
و راه انــدازی آن تــا پایــان ســال و 
ــی  ــتگرد آن ط ــن راس ــک الی ــاح ی افتت
هفتــه آینــده، آمــاده شــدن 6 کیلومتــر 
الیــن دوچرخــه ســواری، احــداث دو 
ســالن چندمنظــوره هــزار متــری بــا 
95 درصــد پیشــرفت فیزیکــی از جملــه 
طــرح هــای در دســت احــداث اراک 
بــه شــمار مــی رود، همچنیــن ســاخت 
المــان و نورپــردازی میــدان نمــاز در 
حــال اتمــام اســت و بــه زودی افتتــاح 

مــی شــود.
وی راه انــدازی طــرح شــهردار مدرســه و 
آمــوزش دانــش آمــوزان در حــوزه مرتبط 
عمرانــی،  معمــاری،  شهرســازی،  بــا 
مدیریــت پســماند ســو نظافــت و ... و 
ــش  ــب واکن ــرح دوام)داوطل ــرای ط اج
اضطــراری محلــه ای( بــه منظــور اقــدام 
ــی  ــای طبیع ــان بحران ه مناســب در زم
مــی  داده  آمــوزش  محــالت  افــراد 
شــوند کــه در صــورت وقــوع بحــران 

ــود. ــال ش ــانی دنب امدادرس

تاجــران پــارک بانــوان بــا 95 هــزار 
افتتــاح  نوبــت  در  نیــز  را  مترمربــع 
ــرف  ــارک در ش ــت: کار پ ــت و گف دانس
اتمــام اســت و از نظــرات بانــوان شــهر 
ــده  ــتفاده ش ــط اس ــای مرتب و ارگان ه
اســت تــا استانداردســازی ویــژه بانــوان 
مهدکــودک،  وجــود  و  شــود  انجــام 
زمیــن هــای ورزشــی مختلــف والیبــال، 
فوتبــال، بدمینتــون، جــاده ســالمت، 
الیــن دوچرخــه ســواری، خریــد 100 
آالچیــق،   50 دوچرخــه،  دســتگاه 
فروشــگاه خانــه، اختصــاص پــارک بــه 
خانــواده در شــب هــا از جملــه مزایــای 

ــت. ــارک اس ــن پ ای

کرمان

سامان دهی سرویس 
مدارس در سال تحصیلی 

ســازمان  مدیرعامــل 
نظــارت بــر تاکســیرانی 
از  کرمــان  شــهرداری 
ســرویس  ســامان دهی 
ــر داد. ــی 9۸-97 خب ــال تحصیل ــدارس در س م
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظــارت بــر 
ــدگان  ــژاد گفــت: رانن تاکســیرانی، محمــد مهدی ن
متقاضــی ســرویس دهی بــه مــدارس الزم اســت 
بــه  »ســپند«  ســامانه ی  در  ثبت نــام  ضمــن 
شــرکت های  بــه   www.irtusepand.ir آدرس 
تاییدشــده جهــت ســرویس دهی مراجعــه کــرده 
ــت  ــت دریاف ــده جه ــل پرون ــه تکمی ــبت ب و نس

ــد. ــدام کنن ــردد اق کارت ت

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــیری دارای شناس ــی ش ــای فرضعل آق
شــماره 9 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــی  ــت گواه ــورا در خواس ــن ش 970272ازای
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه 
شــادروان مهــر علــی شــیری بــه شــماره شناســنامه 2در 
تاریــخ1397/5/29در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوت آن مرحــوم منحصــر  ــن الف ــه حی ــه ورث زندگــی گفت
اســت بــه 1- فرضعلــی شــیری فرزنــد مهــر علــی 
بــه ش ش 9متولــد 1344فرزنــد متوفــی   2- علــی 
بخــش شــیری فرزنــد مهــر علــی بــه ش ش 158متولــد 
ــد  ــد رضــا شــیری فرزن ــی   3- محم ــد متوف 1350فرزن
ــی    ــد متوف ــد 1364فرزن ــه ش ش 22متول ــی ب ــر عل مه
4- منیــژه شــیری فرزنــد مهــر علــی بــه ش ش 5متولــد 
ــر  ــد مه ــیری فرزن ــهناز ش ــی  5- ش ــد متوف 1342فرزن
علــی بــه ش ش 5متولــد 1354فرزنــد متوفــی  6- 
ــد  ــه ش ش 12متول ــی ب ــد مهــر عل کبــری شــیری فرزن
ــر  ــد مه ــیری فرزن ــم ش ــی  7- اعظ ــد متوف 1357فرزن
1370فرزنــد  46102297910متولــد  بــه ش ش  علــی 
ــه ش  ــی ب ــد قربانعل ــری فرزن ــوم طاه ــی  8- کلئ متوف
ش 840متولــد 1323همســر متوفــی وال غیــر ........

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
را یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد و اال 

گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 10شلمزار              7047

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای شــهرزاد قلــی زاده دارای شناســنامه شــماره 240 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 970287ازایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده اســت کــه شــادروان قربانعلــی قلــی 
زاده   دمابــی بــه شــماره شناســنامه 143در تاریــخ1347/7/3در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1- اســفندیار 
قلــی زاده دمابــی بــه ش ش 192فرزنــد قربانعلــی فرزنــد متوفــی  2- گل جهــان قلــی 
ــت  ــی3- عف ــد متوف ــد 1317 فرزن ــی متول ــد قربانعل ــه ش ش 2فرزن ــی ب زاده دماب
ــی4-  ــد متوف ــد 1347 فرزن ــی متول ــد قربانعل ــه ش ش 360فرزن ــی ب ــی زاده دماب قل
ــد  ــد 1342 فرزن ــی متول ــد قربانعل ــه ش ش 302فرزن ــی ب ــی زاده دماب ســلطانعلی قل
متوفــی5- مریــم قلــی زاده دمابــی بــه ش ش 5فرزنــد قربانعلــی متولــد 1340 فرزنــد 
متوفــی وال غیــر ........اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــم دارد و اال گواهــی  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر آگه او باشــد از تاری

صــادر خواهــد شــد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 10شلمزار  7046

آگهی ابالغ به متهمین مجهول المکان 
در اجــرای مــاده 174قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و 
انقــالب در امــور کیفــری بــه آقــای امــراه عزیــزی جوهنــی فرزنــد فرامــرز 
متهــم بــه تهدیــد و توهیــن از طریــق ارســال پیامــک در پرونــده کالســه 
970025د2شــعبه دوم دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان فارســان 
حســب شــکایت خانــم محتــرم احمــدی چلــوی فرزنــد ملــم محمــد اخطــار میگــردد 
بمــدت یکمــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در شــعبه مربــوط حاضــر و در قبــال اتهــام انتســابی 
بــی دفــاع الزم بعمــل آورد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مقــرر بــه نحــو غیابــی 

در خصــوص موضــوع اتخــاذ تصمیــم خواهــد گردیــد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فارسان –غالمرضا فرج زاده  7041

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب انبــاری 
)ســوله( و محوطــه مشــاعا بالســویه بــه مســاحت 725/52 
ــده از 701 از  ــزی ش ــی 9580 مج ــماره فرع ــه ش ــع ب مترمرب
ــات  ــالن تصرف ــش 28 گی ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری ــی 8 واق ــنگ اصل س
مالکانــه آقــای منوچهــر فرضــی پــور فرزنــد نصــرت الــه و ابراهیــم دلســوار 
طــوالرود پائیــن فرزنــد وجیــه الــه و ســیف الــه کاویانــی فــر فرزنــد وجیــه 
الــه و محمــد دلســوار طــوالرود فرزنــد فتــح الــه انتقالــی ملــک از مالــک 
ــتناد  ــه اس ــذا ب ــده ل ــرز گردی ــوالرود مح ــار ط رســمی وراث حســین مهری
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی م
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه 
نــام منوچهــر فرضــی پــور فرزنــد نصــرت الــه و ابراهیــم دلســوار طــوالرود 
پائیــن وجیــه الــه و ســیف الــه کاویانــی فــر فرزنــد وجیــه الــه و محمــد 
ــه اطــالع کلیــه مجاوریــن  ــه منتشــر و ب ــد فتــح ال دلســوار طــوالرود فرزن
صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پالک موصــوف از 
مــورخ 97/8/15 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
ــوق  ــه حــدود و حق ــوم ب ــک مرق ــن مل آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوری
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــوم واخواه ــک مرق ــی مل ارتفاق
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را 
کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد 
و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونی 
او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.

تاریخ انتشار:97/6/25  
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فردین نورزاده                      7038

آگهی ابالغ جهت حضور
درخصــوص دعــوی ســمیه اقبالــی ایرلــو بــا وکالــت رویــا پــور 
اصــالن وکیــل دادگســتری بطرفیــت عســگر قلیــزاده فرزنــد 
یعقــوب بخواســته طــالق ) بلحــاظ تــرک زنگــدی مشــترک 
توســط زوج( نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان مــی باشــد لهــذا 
ــه  ــون آییــن دادرســی مدنــی از طریــق آگهــی ب در اجــرای مــاده 73 قان
ــا جهــت حضــور در وقــت رســیدگی بتاریــخ  ــالغ مــی گــردد ت ــرده اب نامب
97/7/8 ســاعت 9 در ایــن شــعبه دادگاه حاضــر شــود در صــورت عــدم 
حضــور دادگاه غیابــا بــه موضــوع رســیدگی و حکــم صــادر خواهــد کــرد.   
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آستارا  7037

ــخص  ــه ش ــی ب ــت دادرس ــالغ وق ــی اب آگه
ــده  خوان

ــار  ــی ی ــد عل ــادی فرزن خواهــان شــهاب رئیســی عیســی آب
دادخواســتی بــه خواســته اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی و مطالبــه 
ــانی  ــه نش ــژاد ب ــالمی ن ــت آزاده اس ــان بطرفی ــت 50/000/000توم ــه باب وج
مجهــول المــکان بــه ایــن دادگاه ارائــه نمــوده و وقــت قــرار کارشناســی بــه 
تاریــخ 97/7/28ســاعت 8 تعیــن گردیــده  لــذا بــه علــت مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده فــوق الذکربــه تجویــز م 73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
مهلــت داده میشــودتا بــه ایــن دادگاه مراجعــه نمــوده و نســبت بــه تحویــل 
ــرر ذکــر  ــد و در وقــت مق ــدام نماین ــم آن اق گرفتــن دادخواســت و ضمائ
شــده در ایــن دادگاه حاضــر شــوند در غیــر اینصــورت دادگاه وفــق مقــررات 
اقــدام خواهــد نمــود .کارشــناس منتخــب آقــای یحیــی برخــورداری مــی 
ــعبه  ــن ش ــه ای ــه ب ــک هفت ــرف ی ــد ظ ــات ردی داری ــه جه ــد چنانچ باش

اعــالم نماییــد ضمنــا بــرای یــک نوبــت مراتــب آگهــی خواهــد شــد . 

دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری فارسان ---حسن اسالمی        7043
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این صفحه می خوانیم
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استان ها

یدکـی  لـوازم  فروشـندگان  اتحادیـه  رییـس 
خـودرو و قطعـات یدکـی ماشـین آالت از تأمین 
لـوازم یدکـی موردنیـاز کامیـون داران خبـر داد و 
گفـت: توقیـف محموله هـای احتـکاری چنـدان 

تأثیـری در رونق بازار لوازم یدکی ندارد.
کشـف  دربـاره  بخشـی زاده  علی اکبـر 
محموله هایـی همچـون محمولـه 50 میلیـاردی 
توقیـف  کـرد:  اظهـار  در سـمنان  یدکـی  لـوازم 
ایـن محموله هـا چنـدان تأثیـری در رونـق بازار 
لـوازم یدکـی نـدارد؛ چون بـازار ارز دچـار تالطم 

زیاد است.
وی ادامـه داد: نبـود ثبات در بازار ارز مشـکالتی 
تولیدکننـدگان  و  تولیـدی  واحدهـای  بـرای  را 
افزایـش قیمـت  ایجـاد کـرده اسـت و شـاهد 
مـواد  مختـص  ارز  زیـرا  هسـتیم؛  محصـوالت 

اولیـه را گران تهیه می کنند.
یدکـی  لـوازم  فروشـندگان  اتحادیـه  رییـس 
خـودرو و قطعـات یدکی ماشـین آالت بـا تأکید 

بـر اینکـه تذکراتـی در گذشـته داده بودیـم کـه 
اولیـه در تولیـد  بـا وجـود گرانـی مـواد  حتـی 
محصـول فعـال باشـید، تصریـح کـرد: نباید در 
شـرایط تحریـم بـا کمبـود کاال در بـازار مواجـه 
شـویم و تولیـد کـم شود.بخشـی زاده بـا اشـاره 
بـه اینکـه بـه واحدهـای تولیـدی تذکـر داده ایم 
مایحتـاج کامیون هـا و ماشـین آالت صنعتـی را 
موجـود داشـته باشـند، اضافـه کـرد: بلبرینـگ، 
ماشـین آالت  در  کاسـه نمد  و  تسـمه پروانه 
سـنگین و کامیون هـا نقـش مهمـی دارد و نباید 

در این رابطه کمبودی داشـته باشیم.
وزارت  از  را  گالیـه  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
عـدم  کـه  داریـم  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
ایجـاد  مشـکالتی  گمـرک  در  ترخیـص کاالهـا 
ترخیـص  مجـوز  کـرد:  تصریـح  اسـت،  کـرده 
اجنـاس مانـده در گمـرک را با خواهـش و تمنا 
کاالهـا  ایـن  تـا  دادیـم  کـه  هشـدارهایی  و 

مسـتقیم وارد بازار شود، دریافت می کنیم.

یدکـی  لـوازم  فروشـندگان  اتحادیـه  رییـس 
خـودرو و قطعـات یدکی ماشـین آالت بـا تأکید 
بـر اینکـه گفته شـده میـزان قابل توجهـی از این 
کاالهـا کـه در گمـرک مانـده را به عنـوان قطعات 
موردنیـاز بـه خودروسـازان داده انـد و این اتفاق 
افتـاده اسـت، اضافـه کـرد: اولویـت مـا تأمیـن 
مـواد اولیه و قطعـات کامیون ها و ماشـین آالت 
راسـتا  ایـن  در  کمبـودی  تـا  اسـت  سـنگین 

احساس نشود.

تامین لوازم یدکی مورد نیاز 
کامیون داران

مرکزی خبر

شرکت های تعاونی بیش از 
20 هزار شغل ایجاد کرده اند

مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان مرکزی گفت: 
شـرکت های تعاونـی در اسـتان مرکـزی بیـش از 20 هـزار 
شـغل ایجـاد کرده اسـت و بیشـترین تعاونی ها در اسـتان 
مرکـزی در زمینـه صنعـت، کشـاورزی و خدمـات فعالیـت 

می کنند
محمدتقـی آبایـی با اشـاره به 2هزار و 188 شـرکت تعاونی 
فعـال در اسـتان مرکـزی افـزود: با احتسـاب شـرکت های 
تعاونـی سـهام عدالـت درمجمـوع 990 هزار نفـر از جمعیت 
اسـتان یعنـی بالـغ بـر 70 درصـد جمعیـت تحت پوشـش 
قـرار دارنـد کـه اگـر جمعیـت شـرکت های تعاونـی سـهام 
عدالـت را  کـم کنیـم جمعیـت تعاونی هـای ما بـه 120 هزار 

نفر معادل 10درصد جمعیت استان می رسد.
مرکـزی  اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون، کار  مدیـرکل 
تصریـح کـرد: ایـن شـرکت های تعاونـی در اسـتان مرکزی 
بیـش از 20 هـزار شـغل ایجـاد کـرده اسـت و بیشـترین 
صنعـت،  زمینـه  در  مرکـزی  اسـتان  در  مـا  تعاونی هـای 

کشاورزی و خدمات فعالیت می کنند.
آبایـی ادامـه داد: تعاونی هـا در 17گرایـش از جملـه صنایع 
مسکن،صنعت،معدن،کشـاورزی،خدمات،اعتبار  دسـتی، 
نقـل...  و  حمـل  و  نیازتولیـد کننـدگان  تامیـن  مصـرف، 
حوزه هـای  در  فعالیـت  بیشـترین  امـا  دارنـد  فعالیـت 
صنعت،کشـاورزی و خدمات اسـت، جایگاه ما در کشـور در 

رتبه 10 تا 11 کشوری است
وی اضافـه کـرد: یکـی از برنامه هـای ویـژه ای کـه بـرای 
شـرکت های تعاونی در اسـتان مرکزی همچنین در سراسر 
کشـور وجـود دارد، بحـث توسـعه تعاونی هـا در روسـتاها 
اسـت کـه کلیـد آن در اسـتان مرکزی زده شـده اسـت و از 
سـال گذشـته تـا بـه امـروز 28 شـرکت تعاونی روسـتایی 

تاسیس شده است.
اسـتاندار مرکـزی نیز با بیـان اینکه تنها ۸ درصـد از افق 20 
اقتصـاد  بـرای تعاونی هـا در زمینـه  سـاله درنظـر گرفتـه 
تحقـق یافته اسـت گفـت: فعالیـت مجموعـه تعاونی ها در 
اسـتان مرکـزی مطلـوب بـوده اسـت بنابرایـن مشـکالت 
مجموعه هـای تعاونـی در اسـتان مرکـزی بـا شناسـایی و 
بـا اشـاره بـه نقـش و  برطـرف شـود. سـیدعلی آقـازاده 
جایـگاه تعاونی هـا در اقتصـاد کشـور و اسـتان اظهـار کـرد: 
و  اقتصـاد شـهر  پویایـی  و  اشـتغال  رونـق  در  تعاونی هـا 

روستا و درنهایت استان نقش به سزاییدارند.

مسووالن بدنبال 
حل مسائل صنفی 

در کردستان هستند
رییــس کمیتــه امنیــت کمیســیون 
و سیاســت خارجــی  ملــی  امنیــت 
مجلــس شــورای اســالمی اخبار منتشــر 
ــی هــای  ــر وجــود ناآرام ــی ب شــده مبن
گســترده در اســتان کردســتان را رد کــرد 
ــات را صنفــی  ــن تجمع ــا ای و گفــت: م
مــی دانیــم و بــرای حــل آن تــالش می 

کنیم.
»ولــی هللا نانواکنــاری« روز شــنبه در 
گفــت وگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا 
افــزود: ناآرامــی هــا در کردســتان وجــود 
نــدارد و برخــی نســبت بــه موضوعاتــی 
درخواســت هایــی داشــتند کــه منجــر به 
شــکل گیــری تجمعاتــی در این اســتان 

شد.
ــن تجمعــات  ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
جنبــه صنفــی دارد، تصریح کــرد: در این 
تجمعــات برخــی ناپختگــی مــی کنند و 
دســت بــه اقداماتــی نادرســت مــی زنند 
ــرای مــردم  ــن اقدامــات ب ــه ای ــه البت ک

هم قابل قبول نیست.
و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
سیاســت خارجــی مجلــس یادآور شــد: 
در حــال حاضــر آرامــش در اســتان 
کردســتان برقــرار اســت و مســووالن در 
حــال چــاره اندیشــی و حل مشــکالت و 
هســتند.نانواکناری  هــا  درخواســت 
خاطرنشــان کــرد: البتــه شــاهد بودیــم 
ــالش  ــک دشــمنان ت ــه تحری برخــی ب
داشــتند از ایــن تجمع ســوء اســتفاده و 
مشــکل ایجــاد کننــد ولــی ایــن اتفــاق 
ــرل  ــت کنت ــز تح ــه چی ــداد و هم رخ ن
اســت.وی همچنیــن گفــت: نماینــدگان 
اســتان کردســتان در حــال رســیدگی بــه 
مشــکالت مــردم هســتند و تــالش 
دارنــد کــه هــر چــه ســریع تر مشــکالت 

آنان را حل کنند.

سنا
:ای

س
عک

فروش غیرمجاز گربه در پرنده فروشی های اهواز
یک فعال حقوق حیوانات با اشاره به نگهداری و فروش غیرمجاز گربه ها توسط 
پرنده فروشان در اهواز گفت: نمی دانیم دلیل تخلف بی پروای پرنده فروشان چیست.

افقی
1 - به عقیده این اقتصاددان 3 گرایش 

بدبینی،  بی طرفی و در اختیار گرفتن امور 

 در بازار معامله وجود دارد - روشندل

2 - مرکز استان مرکزی - روز تولد - 

 بالکن

3 - رفوزه - صحنه تئاتر - اولین تولید 

کننده مواد و کاالی پتروشیمی در منطقه 

 از لحاظ ارزش - سبک

۴ - ظرف خمیرسازی - عدد ماه - تردید 

 - گشوده

5 - مخفف تشنه - پشیمان - توبه از 

 گناه

6 - قدم - ناس - درخت زبان گنجشک 

 - کوه اروپایی

7 - لحظه ای - خرگوش - نویسنده و 

 منشی

 ۸ - وزیر مالی انگلستان

9 - ویژگی های قومی - جمع راکب - 

 عدد مجهول

 10 - آن طرف - ریشه - مشهور - فراست

 11 - مداومت - سبو - تکیه دادن

12 - شکم بند طبی - انکر االصوات - 

 حرف تعجب - فراز

13 - تیم فوتبال یونانی - شرکتی که 

طبق ماده 21 قانون تجارت برای امور 

تجاری تشکیل می شود - اثر چربی - 

 رود جنوبی

1۴ - سمت چپ - روشنی بخش - 

 اشاره

15 - به جا مانده - این عملیات زمانی 

اتفاق می افتد که بانک مرکزی پایه پولی 

را با خرید و فروش اوراق بهادار تغییر دهد

عمودی 
1 - آزاد بودن - از صادرکنندگان قهوه در 

 نایروبی

2 - بازی تخته - مخفف شاه - سرین - 

 سازمان فضایی آمریکا

3 - مخفف کاه - حقوق قانونی و 

دریافتنی دولت از درآمدهای مردم و ملت 

 به صورت پول یا مال - تخت

۴ - برابر - اعتقاد و قصد درونی - مغز 

 - مجرای خون

5 - جمع ناموس - از اقوام بزرگ 

 باستانی ایران

6 - پیشوند سال و روز - تیره - نان خرد 

 کرده در آبگوشت - نقاب

 7 - دورویی - اسناد - واحد پول چین

۸ - پاسبان شهر - رجال - جاندار 

 تک سلولی

9 - نژاد ایرانی و هندواروپایی - شجاع - 

 چین و چروک پوست

10 - آوا - میوه تازه به بازار آمده - 

 خوراک گربه - سنگفرش

 11 - عالمت - الیتناهی

12 - خدای ساختگی - دهان - شریعت 

 - هم شغل

 13 - چراگاه ایالت - درخشان - تیر

1۴ - گهواره - فوتبال دسته برتر - رها - 

 درجه حرارت

15 - افرادی که برای تعداد پیپ کم در 

بازارهای مالی معامله می کنند - بیزاری 

و تنفر

جدول شماره 1265

سودوکو شماره 1265

پاسخ سودوکو شماره 1264
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

در روزهای اخیر چالشی در توییتر به راه افتاده به نام 
»عکس بچگی« که ظاهرا به اینستاگرام نیز سرایت کرده: 

پارسا پیروزفر، بازیگر.
@parsapirou

این کاربر تصویر زیر را از قلعه رودخان فومن در 
استان گیان به اشتراک گذاشته.

@mir.saeidhadian

وزیر ارتباطات از شروع پرواز مسافری مشهد به 
فرودگاه پیام کرج، از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات 

خبر داده.
@azarijahromi

بازیافت کردن وظیفه کوچکی بر دوش شما می گذارد 
اما تاثیرش بر جهان بزرگ است.

@behzist_

ابراهیم علیزاده می گوید:
ــه 6  ــور ممکن ــاینا چط ــا و س ــد ، تیب ــزار پرای ــروش 50ه ــش ف ــرح پی ــه در ط آخ

ــند؟ ــرده باش ــز ک ــایپا واری ــه حســاب س ــول ب ــر پ ــون نف میلی
ــی از  ــول یک ــن پ ــا ای ــود ب ــه می ش ــد ک ــل کردن ــگار تحلی ــتان روزنامه ن ــر دوس از آن بدت

شــرکت های بنــز، المبورگینــی، فیــات یــا تویوتــا را خریــد.
اصل خبر: » 6 میلیون نفر سایت سایپا را مشاهده کرده اند.«

امیر ابتهاج می گوید:
ــگام  ــر هن ــک کارگ ــدن ی ــته ش ــالت از کش ــتان مح ــی شهرس ــده انتظام »فرمان

جابه جایــی ســنگ در یکــی از معــادن خبــر داد.«
ببینیــد چقــدر جــان کارگــر کم ارزشــه کــه بــرای جابه جایــی ســنگ از یــک کارگــر اســتفاده 

می کردنــد!

علی نصری می گوید:
رضــا پهلــوی نــه نماینــده ناسیونالیســم ایرانــی کــه نمــاد ناسیونالصهیونیســم اســت؛ 
ــادی٬  ــک٬ اقتص ــداف ژئوپلیتی ــع و اه ــت مناف ــی را در خدم ــی ایران ــه ملی گرای ــی ک جریان
نظامــی و ایدئولوژیــک اســرائیل تعریــف می کنــد. بــا برنامــه موشــکی ایــران مخالــف اســت 

امــا دســتی کــه میخواهــد بــر روی ایــران بمــب اتــم بیانــدازد را می فشــارد.

فرشاد می گوید:
معلــم مدرســه در آمریــکا بــا مــدرک فوق لیســانس ســه جــا کار می کنــد و هفتــه ای 

دوبــار خونــش را می فروشــد تــا بتوانــد قبض هایــش را تصفیــه کنــد.
ــن  ــاورد را دف ــاه بی ــد و آزادی و رف ــه بیای ــاخته اید ک ــکا س ــه از آمری ــوپرمنی ک پ ن: اون س

ــرد. ــی وحشــتناک می ک ــه طبقات ــال فاصل ــری بح ــر داشــت فک ــد. هن کنی

نوید برهان زهی می گوید:
17 نفــر از دانــش آمــوزان دبیرســتان دانشــگاه دخترانــه والیــت ایرانشــهر و در كل 
ــدان پزشــكی و  32 دانــش آمــوز در ایرانشــهر در كنكــور امســال در رشــته های پزشــكی، دن

داروســازی قبــول شــدند.

حسن اسدی زیدآبادی می گوید:
شــاید بــاور نکنیــد امــا مــن و راننــده بیچــاره تپ ســی فعــال نیم ســاعته در فاصلــه 
ــم  ــه راه برگشــت ه ــرده و البت ــر ک ــات گی ــین پشــت هی ــم هســتیم. ماش ــه ای ه 3 دقیق
ــد  ــاه می کنی ــه گن ــه وهللا ک ــده اســت. ب ــه ســوی او هــم بی فای ــن ب ــن م ــی رفت ــدارد، یعن ن

نــه عــزاداری

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

ببینید احمدرضا عابدزاده با همه محبوبیت ش بر خاف 
سایر ستاره های عصا قورت داده چطور در مغازه اش کار می کند و 

سفارش های مشتریانش را تحویل می دهد.
@kamran_baranji

شهرداری داریم كه میدون غیب می کنه!
میدان قیصر امین پور در منطقه 2 تهران تبدیل به چهارراه شد! 
مشکات ترافیکی علت این تصمیم عنوان شده.همه كارامون همین 
شكلیه، میدون می سازیم؛ بعد از یه مدت دیدیم مشكل درست كرده 

@sinarahimpour                 !برش می داریم

»اسنپ تریپ« از پلتفرم های زیرمجموعه اسنپ که در زمینه رزرو 
بلیت هواپیما و هتل فعالیت داشت، همچنین چند وبسایت 

مرتبط با رزرو بلیت و مکان اقامت دیگر هفته گذشته فیلتر شدند!

رویداد سیداســتارز با هدف رقابت اســتارتاپ های ایرانی و اعزام برترین تیم به 
مســابقات جهانی، مهرماه ســال جاری در شــهرهای تهران، اصفهان و شــیراز برگزار 

می شــود. سیداســتارز رویدادی جهانی برای رقابت اســتارتاپی است که با هدف 
جذب ســرمایه گذاری موثر تاکنون در بیش از ۸0 کشــور جهان برگزار شــده اســت.

توییتـر از مدتـی پیـش امکان ارسـال همزمـان چند 
توییـت را بـا عنـوان »توییـت اسـتورم« فراهـم کـرد. 
کاربـران ایرانـی از ایـن امکان بـرای توضیح و تعریف 
موضوعـات مختلـف اسـتفاده کردنـد و آن هـا را بـا 

هشـتگ #رشـتو توییـت می کننـد.
پشـت پرده همـکاری دیجـی کاال و روکولند، 
تعدیـل ۸0 نفـر از 1۸0 نفـر کارکنـان روکولند، 
پایـان کار برنـد روکولنـد و شـروع بـه کار دیجی فرش 
در حـوزه کاالهای FMCG در مهرمـاه و...  از زبان یک 

منبـع آگاه در ایـن دو مجوعه: آغاز همکاری دیجی کاال 
حضـور  در   1397 تیرمـاه   25 دوشـنبه  روکولنـد  و 
خبرنگاران رسـانه های مختلف اتفاق افتاد اما شـروع 
مذاکـرات و آغـاز ایـن همـکاری به اسـفند ماه سـال 
گذشـته باز می گـردد. علت ورود مجموعـه دیجی کاال 
بـه حـوزه FMCG، برنامه ریـزی شـرکت هایپراسـتار 
)با حمایت شـرکت بیـن المللی کارفـور( برای حضور 
در تمامـی حوزه هـای فـروش آنالیـن ایـران در سـال 
گذشـته بـوده کـه در فـاز اول این همکاری مشـترک، 
برند تجاری اسـنپ مارکت با همـکاری مجموعه گروه 

اینترنتـی ایران رونمایـی گردید.

علـت انتخاب روکولند توسـط مجموعـه دیجی کاال در 
الیه نخسـت سـرمایه گذاری مشـترک شـرکت سرآوا 
پـارس در هـر دو مجموعـه روکولند و دیجـی کاال و در 
الیه های بعدی اعمال نفوذ سـهامداران مشـترک این 
پورتفولیـو یعنـی اعضـای هیئت مدیـره مجموعـه آرا 

می باشـد.
مـدل همـکاری روکولنـد و دیجی کاال بر خـالف بیانیه 
مطبوعاتـی اعـالم شـده بـه هیـچ عنـوان همـکاری 
مشـترک نبـوده و هـدف آن حذف شـدن بزرگ ترین 
فعـال حـوزه محصـوالت FMCG یعنـی مجموعـه 
روکولنـد و ادغـام منابـع ایـن شـرکت در مجموعـه 

دیجـی کاال بـرای بـه وجـود آوردن یـک نـام تجـاری 
جدیـد بـه نـام دیجی فـرش می باشـد.

ایـن همـکاری به این معناسـت که مجموعـه روکولند 
برخـالف بیانیـه مطبوعاتـی اعـالم شـده، حداکثـر تا 
پایـان مهـر مـاه بـه حیـات خـود ادامـه داده و از آن 
پـس ایـن مجموعه برای همیشـه بـه کار خـود پایان 

خواهـد داد.
مجموعـه روکولنـد دارای 1۸0 نفـر پرسـنل رسـمی و 
غیـر رسـمی بـوده کـه برخـالف اظهـارات و وعده های 
اعـالم شـده مدیران دیجی کاال مبنـی بر جذب تمامی 
پرسـنل روکولنـد با حقـوق و مزایای قبلـی )به صورت 

حداقلـی(، تنهـا بـه جـذب کمتـر از ۸0 نفـر آن هـا و 
تعدیـل نزدیـک بـه 100 نفـر از ایـن مجموعـه منجـر 

گردید.
بـر طبـق ادعـای اولیـه تمامـی مدیـران مسـوول و 
غیـر مسـوول دیجـی کاال در طـول پروسـه ادغـام دو 
مجموعـه، ماننـد بیانیـه مطبوعاتـی 25 تیرمـاه، آغاز 
بـه کار حـوزه FMCG دیجـی کاال بـا همکاری پرسـنل 
روکولنـد خواهـد بـود امـا طـی تمامی ۸0 نفر پرسـنل 
جـذب شـده، بـه واحدهـای دیگـر گـروه دیجـی کاال 

ملحـق گردیدند.
@mreza_azal

#رشتو
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اتفاقات در ایران تکرار می شود. 
سال گذشته در چنین روزهایی 
اعالم شد ایران 503 هزار تن 

هندوانه که محصولی آب بر است، صادر کرده. امسال هم 
عالوه بر صادرات هندوانه، تولید گندم با وجود کاهش 

بارش ها افزایش یافت.

سال گشت

رسانه در آینه تصویر
در روزهایی که نگرانی از آینده اقتصادی در ایران زیاد 

شده، هفته نامه تجارت فردا به بررسی تصمیمات 
احتمالی دولت برای افزایش قدرت خرید مردم 
پرداخته. تصمیماتی که اگر به افزایش نقدینگی 
منجر شوند، نتیجه ای جز تورم نخواهند داشت.

ادامه یادداشت از صفحه 1

در آســتانه محــرم هــم بــودن هــم نمی تــوان تاییــد کننــده 
ایــن همــه فشــار و نارســایی ناشــی از ناکارآمدی هــا 
باشــد. د رمیانــه فســاد فراگیــر، درخواســت ایســتادگی از 

مــردم آب در هــاون کوبیــدن اســت .
ــه نا کارامــدی و ناتوانی هــا  ــد هزین ــان اینکــه مــردم بای زم
شــده  ســپری  آشــکارا  بدهنــد  را  گســترده  فســاد  و 
ــت  ــه اس ــت. ســطح پرســش های مــردم باالتــر رفت اس
.حاکمیــت بایــد بــا توانمنــدی و اســتفاده از ابــزار توانایــی 
و  بــه کاهــش دشــمنی ها  و کارشناســی  و هوشــمندی 
افزایــش اعتمــاد همگانــی همــت گماشــته و منافــع ملــی 
ــادی و  ــی و اقتص ــی و خارج ــای داخل ــت برنامه ه را اولوی

ــد.  ــش کن ــی خوی سیاس
ارکان  نبــودن  پاســخگو  و  بــاال  در ســطوح  ناهماهنگــی 
قــدرت و نــگاه از بــاال بــه پاییــن در رابطــه بــا مــردم هیــچ 
امیــد را برنیانگیختــه و هیــج مســیری را همــوار نمی کنــد 
.فرصت هــا بــه ســرعت از دســت مــی رود. مــردم نــه میــل 
ــه  ــد ک ــر مایلن ــه دیگ ــد و ن ــی دارن ــا کس ــمنی ب ــه دش ب
زندگــی خــود را قربانــی امیــال و رویاهــای دور و دراز 
ــه ســختی ها  ــن هم ــه ســال و ای ــن هم ــس از ای ــد .پ کنن
ــاد رفتــن عمــر و ازدســت رفتــن  و وعــده و وعیدهــا و برب
ــش  ــی آرام ــه اندک ــاز ب ــوی نی ــادی و معن ــرمایه های م س

ــود. ــاس می ش ــا احس ــه ج در هم
ــی نمی شــود  ــکا غــرق در مشــکل اســت دلیل  اینکــه امری
ــرایط  ــکا در ش ــدف آمری ــوان ه ــه عن ــود را ب ــا خ ــه م ک
ــم.   ــغ کنی ــج و تبلی ــن را تروی ــرده و ای ــی ک ــی معرف کنون
ــرات و  ــزاب دموک ــکا و اح ــه امری ــی جامع مشــکالت درون

ــت. ــوط اس ــا مرب ــود آن ه ــه خ ــواه ب جمهوری خ
 مشــکالت درونــی جامعــه مــا نیــز نبایــد بــه دشــمنی های 
ــا  ــا و ناتوانی ه ــهم ناکارامدی ه ــورد و س ــره بخ ــکا گ امری
بی توجهــی  و  رانت خواری هــا  و  فســادهای گســترده  و 
بــه شایسته ســاالری ها و شــعار زدگی هــا و بربــاد دادن 

ــود.  ــه ش ــده گرفت ــی نادی ــرمایه های اجتماع س
ــای  ــم گیری ه ــی وجــود داشــت تصمی ــاد مردم ــر اعتم اگ
ــن ســرعتی  ــه چنی ــکا نمی توانســت ب ــردان آمری ــت م دول

شــیرازه اقتصــاد را ازهــم بگســلد.
جنــگ  از  ســخن  و  امریــکا  بــا  دشــمنی  شــعارهای 
اقتصــادی و کشــته و مجروحانــی کــه پیامــد جنــگ اســت 

مــردم را بــه دامــان تــرس از آینــده می افکنــد.
هیجانــی  ســخنان  کــه  می شــود  ســبب  بی اعتمــادی 
واکنــش  دولت مــردان  رفتــار  و  اقدامــات  ســایر  و 

. برنیانگیــزد  را  همدالنــه ای 
ایــن روزهــا همــه شــعارها و خواســت ها یــک طــرف 
و  اقتصــادی  فســادهای  درشــت  و  ریــز  خبرهــای  و 
قــدرت  و کاهــش  همگانــی  امــوال  بــه  دســت اندازی 
خریــد مــردم و بی اعتبــاری پــول ملــی و از دســت رفتــن 

ســپرده های مــردم طــرف دیگــر . 
هــم  مســوولین  درخواســت های  بــه  مــردم  یعنــی 
بی توجــه هســتند و روزانــه کاهــش ارزش ســپرده های 
از بی تدبیــری و نداشــتن برنامــه  خــود را کــه ناشــی 
و  فــراوان  رانت هــای  و  گســترده  سوءاســتفاده های  و 
ــد  ــت را رص ــا اس ــه عرصه ه ــران در هم ــا بهت ــور از م حض

 . می کننــد
نــه  و  می کنــد  دوا  را  دردی  دادن هــا  آمــار  نــه  پــس 
ــی  ــخن درمان ــان س ــا.   زم ســخنرانی ها و روضه خوانی ه
ــن محــل داوری  ــدان عمــل بهتری هــم گذشــته اســت. می

ــت . ــردار نیس ــم ک ــون نی ــه چ ــد گفت ــت. دوص اس

سینماهای سراسر کشور از روز سه شنبه 27 

شهریور ساعت 17 تا شنبه 31 شهریور ماه که 

شهادت امام زین العابدین )ع( و آغاز هفته 

دفاع مقدس است، تعطیل و یکشنبه اول مهر 

ماه سینماهای سراسر کشور دایر است.

تهیه کنندگان و مستندسازان سینمای ایران 
برای شرکت در بخش مسابقه ملی و جایزه 
شهید آوینی دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران 

»سینماحقیقت« تا 31 شهریور ماه فرصت دارند.

اگه یه روز تو خیابون از کنار یه گنجشک رد شدی و 
نپرید،

فکر نکن که ازت نترسیده؛
بدون اون ام آدم حسابت نکرده...

کیفر

سینمامستند دیالوگ

رام را گر برگ گل باشد نبیند ویس را
ور سلیمان ملک خواهد ننگرد بلقیس را

زندٔه جاوید گردد کشته شمشیر عشق
زانکه از کشتن بقا حاصل شود جرجیس را

جان بده تا محرم خلوتگه جانان شوی
تا نمیرد کی به جنت ره دهند ادریس را

گرنه در هر جوهری از عشق بودی شمه ئی
کی کشش بودی به آهن سنگ مغناطیس را

همچو خورشید ار برآید ماه بی مهرم ببام
مهر بفزاید ز ماه طلعتش برجیس را

دامن محمل براندازی مه محمل نشین
یا بگو با ساربان تا بازدارد عیس را

چون بتلبیسم بدام آوردی اکنون چاره نیست
بگذر از تزویر و بگذار ای پسر تلبیس را

تا نپنداری که گویم الله چون رخسار تست
کی به گل نسبت کند رامین جمال ویس را
خواجو ار در بزم خوبان از می یاقوت رنگ

کاس را خواهی که پر باشد تهی کن کیس را

خواجوی کرمانی 

میدانی؟؟؟ 
کفشهای تو و

 گاری کار من 
هر دو چرخ دارند

اما آنچه مهم است ،
چرخ روزگارست

که برای من نمی چرخد!!!

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

25 شهریور روز بزرگداشت 
سالخوردگان در ایران باستان

ایرانیان عهد باسـتان نخسـتین مردمی بوده اند كه برای 
ادای احترام و بزرگداشت و سپاسگزاری از سالخوردگان 
روز مشـخصی را در سـال تعیین كرده بودند و این روز، 
25 شـهریور مـاه هـر سـال بـود و قدمـت آن به 3 سـه 
هـزار سـال مـی رسـد. در آن زمـان و تا 1۴ قـرن پیش، 
روزهـای هـر مـاه ایرانـی نـام خـاص داشـت و روز 25 
وانـگ Ashish vangh« خوانـده  شـهریور »اشـیش 
می شـد كـه روز رحمـت خـدا، اخالقیـات و معنویـات و 
 »shehrevar روان پـاك بـود. مـاه شـهریور »ِشـهرَور
تلفـظ مـی شـد. پـس از پایان کار ساسـانیان، چـون در 
ایـام نـوروز هـم بـه دسـتبوس پیـران قـوم رفتن رسـم 
بود، مراسـم بزرگداشـت و سپاسـگزاری از سالخوردگان 
اختصـاص به نـوروز یافت و به تدریج روز سـالخوردگان 
)25 شـهریور( كمرنگ و در ایران به فراموشـی سـپرده 
شـد. ولی، كشـورهای دیگـر و عمدتا از قرن بیسـتم آن 

را بـرای خـود احیاء كرده اند كه در كشـورهای انگلیسـی 
بـه »سـینیور دی« معـروف اسـت. نخسـتین  زبـان 
قانـون كیفـر عمومـی ایـران مصـّوب دهـه 1310 هجری 
خورشـیدی(عدم توجـه فرزنـدان به والدین سـالخورده 
و خـودداری از نگهـداری و تأمین معیشـت آنـان را جرم 
شـناخته بـود كـه مجازاتـی از درجـه جنحـه داشـت ـ 
برابـر بـا مجـازات َتـرک اِنفـاق. در سـال 1720 میـالدی 
جاماسـب والیتی كه »دسـتور زرتشـتیان« كرمان بود به 
بمبئـی رفت تـا تاریخچه »روز سـالخوردگان در ایران« را 
با سـایر محققان پارسی هند بنویسـند و آن را زنده كنند 
كـه بعـدا مینوچهر هومجی از پارسـیان بمبئـی هند این 
كار را تکمیل كرد.  ژاپنی ها 15 سـپتامبر )2۴ شـهریور( 
را بـه عنـوان روز سـالخوردگان برگـزار می كننـد كه گمان 
نمـی رود ربطـی بـه روز باسـتانی سـالخوردگان ایـران 
داشـته باشـد. بایـد توجـه داشـت كـه از دوـ سـه دهـه 
پیـش ]پـس از شکسـت سوسیالیسـم در جماهیـر15 
گانه به مرکزیت مسـکو و نیز اروپای شـرقی و مرکزی[ 
توجه به سـالخوردگان و بازنشسـتگان در سراسـر جهان 

چشـمگیر شـده است.

تجزیــه و تحلیل نوحه ها از نظر 
موسیقایی در برنامه 

»سوگ ها-آواها«
در شــب های محرم روی آنتن رادیو فرهنگ می رود.

رادیو

فراخوان مسابقه 
پوستر تئاتر 

سی و هفتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر به 

مدیریت ابراهیم حسینی منتشر شد.

فراخوان


