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پــس از مدت هــا، ایــن نخســتین بار بــود کــه "حســن 
ــان  ــش گر، مخالف ــت پرس ــس دول ــدازه رئی ــی" در ان روحان
عادی ســازی روابــط ایــران بــا جامعــه جهانــی را بــه چالــش 
کشــید و بــا صــدای بلنــد پرســید: »چــرا بایــد مــردم 
ــردم  ــی را م ــوه روحان ــن جل ــعارها را بدهند؟«ای ــه ش هزین
می پســندند  درمانی هایــی  گفتــار  و  لبخندهــا  از  بیــش 
ــکار عمومــی در برخــورد  ــرای آرام ســازی اف ــر ازگاه ب ــه ه ک
بــا مشــکالت بیــان می شــود. رئیــس جمهــور روحانــی 
ــان  ــی اذه ــت، ول ــا نریخ ــرد ام ــج ک ــم ک ــار ه ــه این ب اگرچ
از جریان هایــی کــرد کــه  عمومــی  متوجــه خواســت  را 
بایــد بــرای مخالفت هایشــان بــا برجــام و سیاســت های 
بیاورنــد. قبــول  قابــل  اســتدالل  جهــان  بــا   تعاملــی 

ــه  ــن اســت ک ــی کشــور ای ــزرگ در فضــای عموم مشــکل ب
ــه  ــردم ب ــت م ــر اکثری ــالم نظــر رســمی و معتب ــم اع ــه رغ ب
ــم  ــت ک ــن اقلی ــواره ای ــا و سیاســت ها، هم برخــی رویکرده
جمعیــت امــا پرصــدا بــوده کــه توانســته بــر فضــای عمومــی 
تأثیــر گذاشــته و هزینه هــای منتــج از آن را بــر جامعــه 
تحمیــل کنــد. تجربــه آخریــن انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
مجلــس و شــوراهای شــهر و روســتا بیــش از آنکــه انتخــاب 
افــراد باشــد، اعــالم اعتمــاد اکثریــت مــردم بــه رویکردهایــی 
بــود کــه محصــول آن توافــق هســته ای )برجــام(، بازگشــت 
تعامالتــی  شــیوه  اصــالح  و  بین المللــی  جامعــه  بــه 
بــود کــه از پــی آن بســتر الزم بــرای اســتقرار آرامــش، 
می شــد. فراهــم  اقتصــادی  شــکوفایی  و  امیــد   ایجــاد 

ــج  ــول نتای ــم قب ــرد، به رغ ــن رویک ــا ای ــف ب ــت مخال اقلی
انتخابــات امــا هــر روز مانــع تــازه ای را پیــش رو قــرار 
دادنــد بی آنکــه نــه تنهــا کمتریــن مســئولیت را در ایــن 
ــچ راه حــل  ــرای مخالفت هایشــان هی ــه ب ــد، بلک ــاره بپذیرن ب
بدیــل و منطقــی را اعــالم نکرده انــد. طرفــه آنکــه بابــت 
بلنــد  بــا صــدای  نیــز  اقدام هایشــان  نتایــج خســارتبار 
طلبــکار نیــز بوده انــد. آنــان بــا نادیــده گرفتــن حافظــه 
ــد  ــذه می کنن ــت را موأخ ــه دول ــردم، مطالبه گران ــی م تاریخ
کــه چــرا روابــط منطقــه ای آن گونــه نشــد کــه دولــت اعتــدال 
وعــده اش را داده بــود؛ چــرا برجــام نتوانســت از خــروج 
ــان  ــرا آمریکائی ــد؛ چ ــری کن ــی جلوگی ــرمایه گذاران خارج س
ــوز  ــد؛ چــرا اروپائیــان هن ــه راحتــی از برجــام خــروج کردن ب
 )PVC(نتوانســته اند طــرح خــود را دربــاره اقــدام مالــی
. و...  شــد؟  دورقمــی  تــورم  چــرا  دهنــد؛   ســامان 

ایــن مدعیــان همانگونــه کــه هرگــز بــه چرایــی آتــش 
ــی،  ــار مل ــرای اعتب ــخ آن ب ــات تل ــفارتخانه ها و تبع زدن س
ــه ای  ــط منطق ــب رواب ــی و تخری ــام سیاس ــروعیت نظ مش
پاســخ نداده انــد، بــرای دیگــر مخالفــت هایشــان نیــز 
ــن  ــه ای ــف ب ــود را موظ ــه اصــوالً خ ــد و ن ــه پاســخ داده ان ن
خارجــی  ســرمایه گذاران  خــروج  از  آنــان  می داننــد.  کار 
شکســت  از  ناشــی  را  وضــع  ایــن  و  می کننــد  گالیــه 
ــش های  ــر پرس ــا در براب ــد. ام ــی می خوانن ــرد اعتدال رویک
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ربع              10.500.000

گرمی           6.500.000
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ماجرای ادامه دار کاروانسرای 
تاریخی »گَدوک«

این مکان تاریخی بجای محل بازدید گردشگران میزبان 
بولدوزر، گریدر، تانکر و دیگر ماشین آالت راهداری است

یارانه۹۸استانیتوزیعمیشود
یارانه سال 9۸ به استان ها پرداخت می شود تا با جسارت بیشتری یارانه کسانی که درآمد باال دارند را قطع کنند
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ثبت ملی نخستین 
سکوی نفتی

 خلیج  فارس
مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی از ثبت 

ملی »باغ شهر مهریز« و »نخستین سکوی 
نفتی خلیج فارس« و 66 اثر تاریخی واجد 

ارزش ثبت در فهرست آثار مّلی خبر داد.

مامورمحیط زیست 
رشوه 300 میلیون 

ریالی را رد کرد

دبیرکل  تاکید 
سازمان ملل بر 

ادامه اجرای برجام
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شـمار سـگ های ولگرد در حاشیه شهرها رو 
به افزایش اسـت. یکـی از فعالین محیط 
زیسـت معتقد اسـت باید با فرهنگسازی 
مناسـب، زندگی مسـالمت آمیز حیوانات و 
انسـان ها آموزش داده شود.سگ ها به دلیل 
بدسـت آوردن غذا از پناهگاه هایشان که 
عموما مخروبه های حاشـیه شـهر، رودخانه و 
محالت هسـتند خارج می شـوند و تالش آنها 
بـرای یافتن خوراک در محیط شـهری حتی 
در طول روز ادامه دارد. این سـگ ها عمدتا در 
دسـته های چندتایی هسـتند که موجب می شود 
هم ترسـناک تر جلوه کننـد و هم خطر حمله 
یابد. افزایش  آنان 

فعال محیط زیست: با فرهنگ 
سازی همزیستی مسالمت آمیز 
بین حیوانات و مردم آموزش 
داده شود

سرنوشت شوم 
سگ های ولگرد
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توجه به ورزش بانوان در دستور کار 
وزارت آموزش و پرورش

در  پــرورش گفــت:  و  آمــوزش  وزیــر 
بیــن همــکاران مــا در وزارت آمــوزش 
از  بانــوان  همــکاران  پــرورش،  و 
ــوردار  ــتری برخ ــت بیش ــت و اولوی اهمی
هســتند، امــا بــه دلیــل نبــود فضــای 
ــت  ــان محدودی ــه آقای مناســب نســبت ب
 بیشــتری در ایــن زمینــه وجــود دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی ایلنــا، 
ســید محمــد بطحایــی  در پایــان نشســت 
هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران در 
پاســخ بــه ســوالی دربــاره مصوبــه ای کــه 
مربــوط بــه ورزش و تربیــت بدنــی در 
ــت:  ــود، گف ــرورش ب ــوزش و پ وزارت آم
وزیــران  هیــات  مصوبــه  اســاس  بــر 
در  کارکنــان  ورزش  و  بدنــی  تربیــت 
ــرای  اولویــت قــرار دارد کــه ایــن مــورد ب

پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  کارکنــان 
اســت. برخــوردار  باالتــری  اهمیــت   از 

وی بــا اشــاره بــه لــزوم توجــه بــه ورزش 
اظهــار  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  در 
کــرد: در بیــن همــکاران مــا در وزارت 
ــوان از  ــرورش، همــکاران بان آمــوزش و پ
ــوردار  ــتری برخ ــت بیش ــت و اولوی اهمی
هســتند، امــا بــه دلیــل نبــود فضــای 
ــت  ــان محدودی ــه آقای مناســب نســبت ب
 بیشــتری در ایــن زمینــه وجــود دارد.
ادامــه  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
مــورد  ایــن  در  را  مصوبــه ای  داد: 
و  گرفتیــم  کار  بــه  خانم هــا  بــرای 
بــر  تــا  اقــدام کردیــم  و  انــدازی  راه 
مــورد  مجموعه هــای  اســاس  ایــن 
اختیــار  در  دوســاعت  هفتــه  در  نظــر 

ــن  ــه ای ــد ک ــرد. هرچن ــرار بگی ــوان ق بان
امــا  نیســت  کافــی  ســاعت  میــزان 
بــه  بتوانیــم  تدریــج  بــه  امیدواریــم 
ــد  ــوان بتوانن ــه بان ــم ک ــن ســمت بروی ای
ــد. ــب کنن ــالمت الزم را کس ــا ورزش س  ب

ــاره  ــوالی درب ــه س ــخ ب ــی در پاس بطحای
معافیــت مــدارس از پرداخــت هزینه هــای 
مصرفــی گفــت: در ایــن زمینــه داده هــای 
در  نیســت.  مــن  اختیــار  در  مطمئنــی 
ــی  ــق جدول ــون معافیــت مشــروط طب قان
کــه مشــخص شــده عمــل می شــود. 
مــدارس اگــر در حــد آن مصــرف داشــته 
باشــند، معــاف می شــوند و اگــر بیــش از 
آن مصــرف کننــد بایــد هزینــه را بپردازنــد 
اســرافی  می کنیــم کــه  دنبــال  مــا  و 

ــرد. ــورت نگی ص

فراخوان مناقصـه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت دوم

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

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

7617۸99596- شناسه ملی 14000275775

برآوردتضمین شرکت در مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوانکلید واژه

04۸/7/97-067200973501000064

احداث كنار گذر كرمان + محورجيرفت- بافت- سيرجان + 
باند دوم محور كرمان- زرند+ كرمان- راور + رفسنجان- نوق + 
جواديه- سيريز )تهيه حمل و نصب بلوكهاي ترافيكي جدا كننده 
)نيوجرسي( در راههاي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي 

استان كرمان(
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19۸ر416ر102ر36   000ر000ر900ر1
بر اساس فهرست 

بهای راهداري 
1397

053/7/97-06۸200973501000065

احداث كنار گذر كرمان + محورجيرفت- سيرجان + باند دوم محور 
كرمان- زرند+ كرمان- راور- ديهوك + رفسنجان- نوق + جواديه- 

سيريز+ مطالعه و تكميل راههاي روستايي )خط كشي راههاي 
حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان(

500ر411ر040ر3   000ر000ر365160

بر اساس فهرست 
بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

1397

دریافت اسناد
www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولتمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد 
ها

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولتمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد 
ها

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولتمحل

طبق اسناد مناقصهزمان
شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی   

موضوع مناقصه: خرید چوب نوع سانسا به میزان کل 4000 مترمکعب به صورت یکجا یا جداگانه به شرح ذیل:
1-معـدن هشـونی ۸50مترمکعـب 2-همکار2250مترمکعـب 3-بابنیـزو و هجـدک هرکـدام 110مترمکعـب 4-آبنیـل 200 

مترمکعـب 5-اسـدآباد ۸0مترمکعـب 6-پابدانـا 400 مترمکعـب
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/9/2۸

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی-شرکت معادن زغالسنگ کرمان-امور قراردادها خانم خراسانی
تضمیـن شـرکت در فرآیند ارجاع کار:1-مبلـغ ۸30/000/000 ریال 2-مبلـغ 2/200/000/000ریال 3-هرکدام مبلـغ 110/000/000 ریال 

4-مبلـغ 200/000/000ریـال 5-مبلـغ ۸0/000/000 ریال 6-مبلـغ 400/000/000 ریال که جمعا به مبلـغ کل 3/930/000/000 ریال
تاریخ تحویل پاکت ها: مورخه 97/10/0۸

تاریخ گشایش پاکت ها: مورخه 97/10/09
مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 314۸2107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی

ضمنا این اگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد.
تلفن تماس: 03432117726

نوبت دوم

مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان

زیــر ســکوت می کننــد کــه چــرا هنــگام 
بــا  کوشــیدند  یــا  ســرمایه گذاران  ورود 
کامیابی هــای  اتفــاق،  ایــن  پنهان ســازی 
ــاد  ــا ایج ــا ب ــد. ی ــده بگیرن ــام را نادی برج
ــی  ــرمایه های خارج ــال، ورود س ــو وجنج ه
بخواننــد. کشــور  اســتقالل  نافــی   را 
آنــان  اعتــراض  اینکــه صــدای  جالب تــر 
ــذاران  ــه ســرمایه گ ــر شــد ک ــی بلندت هنگام
میــان  ایــن  در  بازگشــت کردنــد.  عــزم 
ایــن  بــروز  داخلــی  عوامــل  هرگــز  آیــا 
الزم  مســئولیت  قبــول  شــجاعت  وضــع 
"حســن  معنــادار  ســکوت  داشــته اند؟  را 
ــاری  ــی وضــع ج ــن چرای ــی" در تبیی روحان
لحظــه ای شکســت و ایــن بــار در انــدازه 
پرسشــگر،  و  منتخــب  دولــت  رئیــس 
FATF  را بــه چالــش کشــید  مخالفــان 
و گفــت: » اگــر می گوئیــد  FATF  باشــد 
ــر  ــد اگ ــد بگوی ــر نمی آی ــک نف ــا نباشــد، ی ی
باشــد 20 درصــد ارزان تــر کارهــا انجــام 
ــر.  ــد گران ت ــد 20 درص ــر نباش ــود و اگ می ش
بیایــد  می دهــد،  شــعار  کــه  کســی  آن 
نمی شــود  کنــد.  پرداخــت  را  هزینــه اش 
کــه یــک نفــر در کشــور شــعار دهــد و آثــار 

ــد.« ــه نکن ــردم ترجم ــرای م ــعارش را ب  ش
نزدیــک  رئیس جمهــوری  ســخنان  ایــن 
ــان  ــس از برجــام بی ــه پ ــود ک ــی ب ــه کالم ب
کــرده بــود؛ اینکــه » اگــر در ســال های 
سیاســت ها  بابــت  اقتصــاد  از  پیــش، 
از  پــس  و  حــاال  پرداخته ایــم،  سوبســید 
برجــام، وقــت آن اســت کــه از سیاســت 
ــن  ــم.« ای ــع اقتصــاد سوبســید بدهی ــه نف ب
ــد،  ــال می ش ــا اراده الزم دنب ــر ب ــخن اگ س
بســا ماجراجویــان بــرای بســیاری از اعمــال 
بــه اســتدالل و  خســارتبار خــود مجبــور 
ــه  ــن طلبکاران ــد و چنی ــن بودن ــل روش دلی
آراء مــردم را بــه زیــر شــالق طلبــکاری 
ــه  ــت ک ــت آن اس ــد. وق ــان نمی گرفتن هاش
این بــار نــه تنهــا دولــت، بلکــه مــردم از 
ــه بســیاری  ــان برجــام، FATF و بلک مخالف
دیگــر از مــوارد، پرســش های روشــن خــود 
را  مخالفــان  بدیل هــای  و  بیــان کننــد  را 
ــان  ــجاعت مخالف ــد. ش ــاره بخواهن در این ب
همــواره ناشــی از ایــن بــوده کــه قــرار 
ــه  ــد بلک ــخ دهن ــی پاس ــه پرسش ــت ب نیس
طلبــکار  چیــز  همــه  بابــت  می تواننــد 

باشــند.خبرآنالین
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

ان
مار

 ج
س:

عک

طرح ساماندهی خودرو به زودی در دستور کار مجلس قرار می گیردپیام خبر
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو در نوبت 
بررسی در جلسه علنی است در عین حال گفت که این طرح در کمیسیون صنایع تغییرات زیادی 
کرده و از هدف اصلی خود دور شده است.

رنا
 ای

س:
عک

یارانه ۹۸ استانی توزیع می شود
یارانه سال 9۸ به استان ها پرداخت می شود تا با جسارت بیشتری یارانه کسانی که درآمد باال دارند را قطع کنند

الهوتی عضو کمیسیون برنامه وبودجه از استانی شدن پرداخت یارانه ها در سال 9۸ خبر داد

برنامــه  کمیســیون  عضــو  یــک   
ــال  ــه امس ــت: در بودج ــه گف وبودج
یارانه هــا اصــال کــم نشــده اســت 
در  دولــت  را  عــدد  همــان  یعنــی 
نظــر گرفتــه اســت، تنهــا تفــاوت 
در  عــدد  ایــن  کــه  اســت  ایــن 
حــال حاضــر بــه صــورت متمرکــز 
ــه در  ــی ک ــود در حال پرداخــت می ش
ــتانی  ــر اس ــهم ه ــال س ــه امس بودج

بــه  اســت کــه  شــده  پیش بینــی 
کننــد. پرداخــت  اســتان ها  خــود 

ــات  ــاره تصمیم ــی درب ــرداد الهوت مه
الیحــه  در  شــده  اعمــال  جدیــد 
بودجــه امســال گفــت: مــا هنــوز 
نشــدیم،  بودجــه  محتــوای  وارد 
رئیس جمهــور  آقــای  یکشــنبه  روز 
بودجــه را مــی آورد و بررســی خواهــد 
بــه  توجــه  بــا  مجمــوع  در  شــد. 
اینکــه آمریکایی هــا دارنــد تــالش 
می کننــد کــه فــروش نفــت مــا را 
ــرده  ــالش ک ــت ت ــد، دول محــدود کنن
اتــکاء بــه نفــت را کاهــش دهــد.

مــا  تــالش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــت روال  ــروش نف ــه ف ــن اســت ک ای
ــد،  ــته باش ــودش را داش ــی خ طبیع
ــه  ــت اینک ــه جه ــا ب ــرد: م ــد ک تاکی
ــه  ــیم ک ــرده باش ــل ک ــی را منتق پیام
خیلــی متکــی بــه نفــت نیســتیم 
ــت را از حــدود 46  ــه نف وابســتگی ب
رســاندیم.  درصــد   27 بــه  درصــد 
ــال  ــا س ــه م ــی ک ــکه نفت ــداد بش تع
 2 حــدود  می فروختیــم  گذشــته 
میلیــون و 400 هــزار بشــکه بــا قیمــت 
55 دالر بــود کــه امســال یــک و نیــم 
ــت 55 دالر  ــا قیم ــکه ب ــون بش میلی

کرده ایــم. پیش بینــی 
و  برنامــه  کمیســیون  عضــو  ایــن 
بودجــه دربــاره بحــث مالیــات در 
ــت:  ــده گف ــال آین ــه س ــه بودج الیح
درمیــزان مالیــات افزایشــی نداریــم، 
ــارد  حــدودا صــد و شــش هــزار میلی
تومــان پیش بینــی شــده بــود کــه 
تــالش کردیــم همــان عــدد را حفــظ 

ــم. کنی
الهوتــی بــا بیــان اینکــه تــالش شــده 
هزینه هــای جــاری کشــور کاهــش 
کــرد:   خاطرنشــان  کنــد،  پیــدا 
واگــذاری پروژه هــای عمرانــی بــه 
ــه  ــه بودج ــی در الیح ــش خصوص بخ
امســال مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
امســال  بودجــه  در الیحــه  اســت. 
ــف شــده  بســته اشــتغالی هــم تعری
کــه بــه وســیله آن بتوانیــم بــا توجــه 
جامعــه  در  کــه  نقدینگــی  رشــد 
ــت  ــتغال مدیری ــر اش ــم را در ام داری

ــم. کنی
ــا  ــه موضــوع یارانه ه ــاره ب ــا اش وی ب
آینــده  ســال  بودجــه  الیحــه  در 
گفــت:  یارانه هــا اصــال کــم نشــده 
ــت  ــدد را دول ــان ع ــی هم ــت یعن اس
ــاوت  ــا تف ــه اســت، تنه ــر گرفت در نظ
در  عــدد  ایــن  کــه  اســت  ایــن 
ــز  ــورت متمرک ــه ص ــر  ب ــال حاض ح
ــه در  ــی ک ــود در حال ــت می ش پرداخ
ــتانی  ــر اس ــهم ه ــال س ــه امس بودج
بــه  اســت کــه  شــده  پیش بینــی 
کننــد.  پرداخــت  اســتان ها  خــود 
ــا  ــد ت ــراد ثروتمن ــر اف ــال حاض درح
ــه  ــش کمیت ــت پوش ــه تح ــی ک کس
امــداد هســت یارانــه را می گیرنــد، 

ــی  ــن مال ــه تمک ــی ک ــه آن  های ــر ب اگ
نشــود،  پرداخــت  یارانــه  دارنــد 
میلیــارد  ده هــزار  تــا  می توانیــم 
ــی داشــته باشــیم. ــان صرفه جوی توم
تصریــح  لنگــرود  مــردم  نماینــده 
الیحــه  در  کــه  خوبــی  کار  کــرد:  
ــن  ــده ای ــام ش ــال انج ــه امس بودج
ــه  ــتان را ب ــر اس ــهم ه ــه س ــت ک اس
همــان اســتان بدهنــد و اســتان ها 
بــا جســارت بیشــتری ایــن نظــارت را 
اعمــال کننــد، یارانــه را بــرای کســانی 
ــد  ــد، قطــع کنن ــاالر دارن کــه درآمــد ب
ایــن  از  و پــول بــه دســت آمــده 
ــد و  ــد ش ــذب نخواه ــم ج ــل ه مح
ــود.  ــرف می ش ــتان ص ــان اس در هم
ــراد  ــه اف ــد یاران ــتانی بتوان ــه اس اینک
می توانــد  کنــد  قطــع  را  متمکــن 
را صــرف  آمــده  دســت  بــه  پــول 

کارهــای عمرانــی و... کنــد. 
وی ادامــه داد: مــا چنــد موضــوع 
را در الیحــه بودجــه امســال بایــد 
ــی از  ــه یک ــم ک ــف کنی ــن تکلی تعیی
آن هــا واگــذاری شــرکت های دولتــی 
ــال  ــا در س ــه م ــه ای ک ــت. بودج اس
 1300 از  بیشــتر  تصویــب می کنیــم 
ــارد تومــان اســت. آن چــه  هــزار میلی
عمومــی  بودجــه  عنــوان  بــه  کــه 

می کنیــم  بحــث  آن  روی  دولــت 
ــارد  ــزار میلی ــدود 3۸6 ه پارســال ح
هــم  امســال  کــه  بــود  تومــان 
اســت.  رقــم  بــه همیــن  نزدیــک 
ــت  ــرکت ها اس ــه ش ــی آن بودج مابق
کــه بایــد رســیدگی کنیــم و آن هــا را 
بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنیــم. 
الهوتــی بــا اشــاره بــه پروژ ه هــای 
ایــن  گفــت:   دولــت  عمرانــی 
ــد خســران  ــه بمان پروژه هــا هرچــه ک
روی  بایــد  درنتیجــه  دارد  ضــرر  و 
پروژ ه هایــی کــه امــکان واگــذاری 
دارد کار  را  خصوصــی  بخــش  بــه 
هزینه هــای  بتوانیــم  بایــد  کنیــم. 
ــه در حــرف بلکــه  جــاری دولــت را ن
در عمــل کاهــش دهیــم. دولــت مــا 
فربــه و بــزرگ اســت در مــورد آن 
دولــت کــه  پروژه هــای  از  بخــش 
قابــل واگــذاری اســت بایــد ایــن 
کار را انجــام دهیــم. ایــن موضوعــی 
اســت کــه قانــون برنامــه هــم بــر آن 
تاکیــد کــرده اســت کــه بایــد ســالی 
ــم و  ــت را کوچــک کنی ســه درصد دول
بــه عبارتــی تــا پایــان قانــون برنامــه 
ــک  ــد کوچ ــا 15 درص ــد ت ــت بای دول

ــد.ا ــده باش ش

ــر  ــتانداران سراس ــور، اس ــس جمه ریی
کشــور را بــه تــالش مضاعــف بــرای 
هــای  برنامــه  پیشــبرد  در  تســریع 
توســعه ای و ســازندگی اســتان هــا فــرا 
خوانــد و تاکیــد کــرد کــه اســتانداران بــه 
عنــوان نماینــدگان عالــی دولــت و نظام، 
بایــد در راســتای سیاســت اعتدالــی 
دولــت، بــا اولویــت شایســته گزینــی از 
همــه نیروهــای متخصص و بااســتعداد 
ــا هــر ایــده و ســلیقه ای، در پیشــبرد  ب

بهــره  اســتان  اجرایــی  فعالیتهــای 
بگیرند.حجــت االســالم و المســلمین  
ــاد  ــس از رای اعتم ــی پ ــن روحان حس
هیــات دولــت بــه آقایــان عزیــزهللا 
محســنی  انوشــیروان  شــهبازی، 
ــب  ــه ترتی ــی و علیرضــا آشــناگر ب بندپ
اســتان های  اســتانداران  عنــوان  بــه 
ــی  ــت: یک ــران و ســمنان، گف ــرز، ته الب
وزارت  ســنگین  مســوولیت های  از 
ــوط  ــون مرب ــرای قان ــد از اج ــور بع کش

ــه بازنشســتگان ، تعییــن اســتانداران  ب
ــرای  ــوع ب ــن موض ــه ای ــود ک ــد ب جدی
دولــت و مــردم مــا بســیار مهــم اســت.

رییــس جمهــور بــا بیــان اینکه اســتاندار 
نماینــده عالــی دولــت و نظــام در یــک 
اســتان اســت ، اظهارداشــت: مــردم مــا 
ــار  ــرادر و ی ــلمان ، ب ــی، مس ــه ایران هم
ــال  ــن ح ــا در عی ــتند ام ــر هس یکدیگ
ــا   ــی در اســتان ه ــک سلســله مباحث ی
از جملــه فعالیــت جنــاح هــا و احــزاب 
مختلــف ، قومیــت هــا و مهاجرتهــا 
وجــود دارد کــه اســتاندار بــه عنــوان 
ــد  ــتان بای ــن اس ــورای تامی ــس ش رئی
ــه  ــدت، توج ــظ وح ــرای حف ــا ب ــه آنه ب

داشــته باشــد.

نمی توانیم بگوییم شرایط 

عادی است

مسووالن فریب زبان بازی 
دشمن را نخورند

رهبـر انقـالب بـا تاکیـد بـر اینکـه نقشـه  آمریـکا مقابـل ملـت ایران لـو رفته اسـت، 
فرمودنـد: دیگـر نقشـه ای کـه بتواننـد ضربـه بزننـد ندارند؛ هـر کاری می توانسـته اند 
کرده انـد. نقشـه  آمریـکا ایـن اسـت کـه بـه کمـک تحریـم و کارهـای ضدامنیتی در 
کشـور مـا اختـالف و جنگ داخلی و مشـکالت ایجاد کنند. این ها همه ی تالششـان 
را کرده اند.حضـرت آیـت هللا خامنـه ای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی صبـح روز 
)چهارشـنبه( در دیـدار جمعی از خانواده های شـهیدان دفاع مقـدس و مدافع حرم و 
دفاع از مرزها و امنیت، بازآفرینی روحیه شـجاعت و شـهادت در نسـل جوان مؤمِن 
انقالبـی امـروز را »معجزه انقالب« برشـمردند و با دعوت مـردم و جوانان و همچنین 
مسـئوالن به بیداری و هوشـیاری در مقابل توطئه های جبهه اسـتکبار و در رأس آن 
امریـکا، گفتنـد: همـه بایـد تـالش خـود را بـرای تقویت اقتصـاد کشـور و تولید ملی 
مضاعـف کنند و مسـئوالن نیز باید مراقب باشـند تـا فریب ظاهرسـازی و زبان بازی 
دشـمن را نخورند و دشـمن خبیثی که از در بیرون شـده اسـت، از پنجره وارد نشـود.
رهبر انقالب اسـالمی با اشـاره به کالم امام بزرگوار مبنی بر اینکه »ملتی که شـهادت 
دارد، اسـارت نـدارد«، تأکیـد کردنـد: ملتـی کـه به اسـتقبال خطـر رفتـن در راه خدا و 
شـهادت در راه او را، سـعادت و یـک موفقیـت بـزرگ می داند، هیـچ نیرویی توانایی 

ایسـتادگی در مقابـل آن را نـدارد و آن ملـت همواره برنده اسـت .

ته
نک

کار خوبـی کـه در الیحـه بودجـه امسـال انجام شـده این 
اسـت کـه سـهم هـر اسـتان را بـه همـان اسـتان بدهنـد 
و اسـتان ها بـا جسـارت بیشـتری ایـن نظـارت را اعمـال 
کننـد، یارانـه را بـرای کسـانی کـه درآمد بـاالر دارنـد، قطع 
کننـد و پـول بـه دسـت آمـده از ایـن محـل هـم جـذب 
نخواهـد شـد و در همـان اسـتان صـرف می شـود. اینکـه 
اسـتانی بتوانـد یارانـه افراد متمکـن را قطع کنـد می تواند 
پـول به دسـت آمـده را صـرف کارهـای عمرانـی و... کند. 

دولتسیاست

حذف مرحله ای کنکور امسال اجرایی می شود بی سوادی سیاسی در سطوح باال هم وجود دارد
گفـت:  سیاووشـی  طبیـه 
ایـن  در  کـه  مهمـی  مسـاله 
میـان وجـود دارد ایـن اسـت 
کـه متاسـفانه نـه تنهـا در کف 
جامعـه سـواد سیاسـی باالیی وجـود نـدارد، در بعضی 
سـطوح بـاال هـم چنین سـوادی نیسـت؛ به طـور مثال 
در مجلـس کسـی مخالـف عقیـده مـن حـرف می زنـد 
مـی دانـم کـه ایـن شـخص مخالـف مـن اسـت و بـه 
جنـاح دیگـر تعلـق دارد نبایـد بـه او توهیـن کنم.ایـن 
عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسـالمی 
قدوسـی  آقـای کریمـی  برداشـت  یعنـی  داد:  ادامـه 
ایـن اسـت کـه چـون پنجـاه درصـد مجلـس بـه جناح 
بـه فکـر فروپاشـی نظـام هسـتند!  دیگـر تعلـق دارد 
ایـن یعنـی ما سـواد سیاسـی نداریـم.وی با اشـاره به 

اینکـه اصالح طلبـان در فراکسـیون امیـد تنهـا صد و ده 
نفـر هسـتند و نیمـی از مجلـس را تشـکیل نمی دهنـد 
وکالی  دیگـر  متوجـه  فـوق  نماینـده  اظهـارات  پـس 
اصالح طلبـان  تنهـا  ایشـان  اسـت، گفـت:  هـم  ملـت 
از  نماینـدگان  سـایر  بلکـه  نکـرده  متهـم  را  مجلـس 
فراکسـیون های دیگـر را متهم کرده اسـت. سیاووشـی 
گفـت: بیـان چنیـن سـخنانی واقعا شـوک آور اسـت و 
باعـث تضعیـف قـوه مقننـه می شـود. در گذشـته هـم 
شـاهد بودیـم کـه نمایندگانـی چنین اظهـار نظرهایی را 
کرده انـد امـا از آن هـا مسـتندات و ادلـه خواسـتند در 
ایـن مـورد هـم باید ایشـان مسـتندات خـود را به قوه 
قضائیـه بدهـد. مـن فکـر می کنـم آقـای قدوسـی بعد 
 »CFT « از رأی شـصت و سـه درصـدی نماینـدگان به

چنیـن اظهاراتـی را بیـان کردنـد.

و  ،تحقیقـات  علـوم  وزیـر 
سـازمان  گفـت:  فـن آوری 
زمـان  از  پیـش  سـنجش 
امسـال  کنکـور  ثبت نـام 
نحـوه ورود بـه دانشـگاه ها بـدون کنکـور بـر اسـاس 
سـوابق تحصیلـی را اعـالم می کنـد. منصـور غالمی در 
حاشـیه جلسـه روز هیـات دولـت در جمـع خبرنگاران 
بـا  دانشـگاه های کوچـک  مجموعه هـای  کـرد:  اظهـار 
ارتبـاط بـا دانشـگاه های بـزرگ بـه صـورت همـکاری 
یـا قـرار گرفتـن زیـر مجموعه هـای آنـان، مـی  تواننـد 
ارتباط هـای علمـی بهتـری را ارائـه دهنـد.وی ادامـه 
اسـت کـه هـم  ایـن موضـوع جـزو طرح هایـی  داد: 
هـم جـزو  و  دیـده شـده  توسـعه  برنامـه ششـم  در 
فرهنگـی  انقـالب  عالـی  شـورای  ابالغـی  مصوبـات 

اسـت. البتـه بخش هایـی از ایـن طـرح مثـل توقـف 
پذیـرش دانشـجو توسـط موسسـات آمـوزش عالـی 
وابسـته بـه دسـتگاه های اجرایـی و پژوهشـگاه هایی 
کـه خـارج از وزارت علـوم بودنـد؛ اجـرا شـده اسـت. 
آن هـا را هـم بـه سـمت همکاری هـای مشـترک بـا 
دانشـگاه هـا هدایـت می کنیـم. غالمـی  گفـت: وجود 
نمایشـگاه هفتـه پژوهـش و فـن آوری یک بـازار کنار 
بخش هـای  هـای  دسـتگاه  کـه  اسـت  پژوهشـگاه 
اینجـا  در  می کننـد.  عرضـه  را  نیازهایشـان  تولیـدی 
ارائـه دهنـده خدمـات علـم و فـن آوری  متقاضـی و 
یکدیگـر را پیـدا می کننـد. سـال های قبـل نزدیـک به 
700میلیـارد تومـان قـرار داد بیـن صنعـت و دانشـگاه 
شـاهد  می کنیـم  پیش بینـی  امسـال   . داشـتیم 

باشـیم. پژوهـش  هفتـه  در  خوبـی  رویـداد 

لنا
 ای

س:
عک

گزارش 
جماران

ــرادی  ــده را اف ــاب ش ــتانداران انتخ ــور اس ــر کش وزی
ــرد. ــف ک ــت توصی ــا دول ــو ب همس

 عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در حاشــیه جلســه روز 
)چهارشــنبه( هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران، 
ــرد:  ــار ک ــتانداران، اظه ــاب اس ــاز و کار انتخ ــاره س درب
در تعییــن اســتانداران مــا اصــال توجهــی بــه تعلقــات 
ــتانداری  ــرای اس ــه ب ــم. 350 گزین ــا نداری ــی آنه حزب
ــه 40  ــت ب ــا در نهای ــا معرفــی شــده اســت و م ــه م ب

ــیدیم. ــه رس گزین

قانـون  نظـام گفـت:  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  عضـو 
کـه  یکسـانی  شـرایط  و  شـود  اصـالح  بایـد  انتخابـات 
افـراد می تواننـد در انتخـاب حضـور یابنـد مشـخص و در 
در  تبدیـل شـود.مصطفی میرسـلیم  قانـون  بـه  مجلـس 
گفت وگـو بـا ایسـنا منطقـه خراسـان، در خصـوص تغییـر 
قانـون انتخابـات، اظهـار کـرد: در جمهـوری اسـالمی یـک 
مردم  سـاالری دینـی داریـم و مبنـای کار ما انتخاب اسـت. 
انتخـاب بایـد اصلـح باشـد و بایـد فـردی کـه شایسـته تر 

اسـت را بـرای سـپردن مسـئولیت ها انتخـاب کنیـم.

استانداران جدید، 
همسو با دولت هستند

قانون انتخابات باید 
اصالح شود

دبیـرکل سـازمان ملـل در گزارشـی محرمانه کـه خبرگزاری 
تمامـی  از  اسـت،  پیـدا کـرده  آن دسترسـی  بـه  رویتـرز 
کشـورها خواسـته تـا ادامه اجـرای برجـام را تضمین کنند.
بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از خبرگـزاری رویتـرز، آنتونیـو 
گوتـرش دبیـرکل سـازمان ملـل در گـزارش محرمانـه خود 
دربـاره قطعنامـه 2231 کـه بـه شـواری امنیت ارائه شـده، 
بـا تاکیـد بـر اینکـه برنامه جامع اقـدام مشـترک )برجام( 
بـرای صلـح و امنیـت منطقـه و جهـان ضـروری اسـت، 
خواسـتار تضمیـن ادامـه اجـرای ایـن توافق شـده اسـت.

یـک عضـو کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس 
شـورای اسـالمی بـا بیـان این که »عضویـت رژیم صهیونیسـتی 
در گـروه اقـدام ویـژه مالـی )FATF( مهم نیسـت«، گفت: رژیم 
صهیونیسـتی از تمامـی ظرفیت هایـش بـرای فشـار بـه ایـران 
اسـتفاده می کنـد و ایـران نیـز روال کاری خود را بـه طور طبیعی 
انجـام می دهد.عالء الدین بروجـردی اظهار کرد: اسـتراتژی رژیم 
صهیونیسـتی ایجـاد مزاحمـت بـرای جمهـوری اسـالمی ایـران 
اسـت. اسـرائیل دشمن همیشگی ایران اسـالمی است و از هیچ 

تالشـی بـرای فشـار بـه ایـران آمریکا دریـغ نمی کند.  

تاکید دبیرکل سازمان 
ملل بر ادامه اجرای برجام

عضویت رژیم صهیونیستی در 
FATF اهمیتی برای ما ندارد

پیامرسـانه

روزنامـه گاردین از برگزیت به عنوان 
یـک فرصت به اروپا و یک تهدید برای 

می در کشـورش نام برده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول ترزا 
می نوشـته: اپوزیسیون می تواند بجای 

رهبری انتخابـات برگزیت، کنترل برگزیت 
را برعهده بگیرد.

خبرگزاری الجزیرهاز روبرو شـدن 
نخسـت وزیر بریتانیا با رای عدم اعتماد 

خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله از روبرو شـدن 
تـرزا می با چالش رهبری در ارتباط با 

نوشته. برگزیت 
آلمان
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مامورمحیط زیست رشوه 
300 میلیون ریالی را رد کرد

مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت 
اسـتان کرمـان از رد رشـوه 300 
رییـس  توسـط  ریالـی  میلیـون 
داد.  ایـن اسـتان خبـر  ادارات محیـط زیسـت  از  یکـی 
تخریبگـران محیـط  از  یکـی  افـزود:  زاده  رضـا جزینـی 
زیسـت پـس از برخـورد جـدی مامـوران حفاظـت اقدام 
محیـط  حفاظـت  اداره  رئیـس  بـه  رشـوه  پرداخـت  بـه 

زیسـت شهرسـتان مـی کنـد. 
وی ادامـه داد: مامـور وظیفـه شـناس حفاظـت محیـط 
زیسـت اسـتان کرمـان برغـم شـرایط دشـوار اقتصـادی 
کارکنـان ایـن مجموعـه و بـا توجـه بـه رعایـت و تعهد به 

اصـول اخالقـی و کاری ایـن رشـوه را رد مـی کنـد.

رشوه

کوه ها برای زندگی ما 
حیاتی هستند

کوهسـتان هـا منبـع اصلـی تامیـن 
آب شـرب بـه ویـژه بـرای کشـورهای 
خشـک و کم آبی مانند ایران هسـتند؛ 
امـا در کشـور قانونـی که بـه این منابع 
ارزشـمند بپردازند وجود ندارد در حالی 
کـه در دنیـا و حتی کشـورهای پر باران 
بـرای حفاظـت از آنهـا برنامـه هـای 

دارند. مدونـی 
آنطـور کـه ایرنـا می نویسـد کـوه هـا 
اکوسیسـتم هـای حساسـی هسـتند 
کـه خدمـات و کاالهـای زیـادی را بـه 
انسـان ارائـه مـی دهند کـه تامین آب 
برای جوامع انسـانی یکـی از بارزترین 
ایـن خدمـات و کاالهـا اسـت بـه ویژه 
در کشـوری ماننـد ایـران کـه بـر روی 
کمربنـد خشـک قـرار گرفتـه، وجـود 
کـوه ها و کوهسـتان از اهمیـت زیادی 
هـای  در سـال  اسـت.البته  برخـوردار 
اسـتراتژیک  اهمیـت  میـزان  اخیـر، 
کـوه هـا حتـی بـرای کشـورهایی کـه 
در مناطـق مرطـوب و پـر بـاران قـرار 
دارنـد، افزایـش یافته و این کشـورها، 
اقدامات جـدی تری را برای محافظت 
از نواحی کوهستانی در دستور کار خود 
قـرار داده انـد در حالی کـه هیچ قانونی 
دربـاره کـوه هـا و کوهسـتان در ایـران 
وجـود نـدارد. هـر اکوسیسـتمی مانند 
کـوه هـا ، رودخانه هـا ، دریاها و تاالب 
مخصـوص  و کاالهـای  خدمـات  هـا 
دارد کـه  بشـریت  بـرای  را  خـود  بـه 
مهمتریـن موهبت  و کاالی کوهسـتان 
آب شـیرین، آب مصرفی در کشاورزی 
بـرای تولیـد بخـش عمـده ای از مواد 
غذایـی و همچنیـن علوفـه مـورد نیاز 
میلیـون  هـا راس دام اسـت؛ در واقـع 
دارا بـودن همیـن ویژگـی هـا اسـت 
کـه بهـره بـرداری از ایـن منابـع را بـه 
شـیوه ای پایـدار ضـرورت می بخشـد.

سرنوشت شوم سگ های ولگرد
فعال محیط زیست: 

با فرهنگ سازی همزیستی مسالمت آمیز بین حیوانات و مردم آموزش داده شود

خبر

سرنوشت سگ های ولگرد به کشتن آن ها منجر می شود

ــا گذشــت  ــت: ب ــدران گف ــی دانشــگاه مازن ــت علم عضــو هیئ
بیــش از 50 ســال از طــرح انتقــال آب در دنیــا و کســب 
ــن  ــه چنی ــد ک ــان می ده ــی نش ــرح های ــن ط ــه از چنی تجرب
پروژه هایــی بســیار پرهزینــه و یکــی از گران تریــن شــیوه های 

ــا کــم آبــی اســت. ــه ب مقابل
ــال آب  ــرح انتق ــه ط ــه این ک ــاره ب ــا اش ــارع پور ب ــود ش محم
نیســت، وجــود هزینه هــای ســنگین  موضــوع جدیــدی 
اجتماعــی و زیســت محیطــی را عــالوه بــر هزینه هــای 
ــزود:  ــت و اف ــال آب دانس ــرح انتق ــات ط ــادی، از تبع اقتص
پیامدهــای اقتصــادی، اجتماعــی، زیســت محیطــی هــم 
بــرای منطقــه انتقــال دهنــده آب و هــم دریافــت کننــده بســیار 
ــا  ــه تنه ــدار اســت کــه در بلندمــدت ن ســنگین و روشــی ناپای
کمکــی بــه مقصــد نخواهــد کــرد بلکــه اوضــاع آب بــه مراتــب 

می شــود. پیچیده تــر 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه مازنــدران افــزود: معمــوال 
پروژه هــا بــا عنــوان ســرمایه گذار خصوصــی وارد فــاز عملیاتــی 
ــاز  ــی از آغ ــت مدت ــس از گذش ــع پ ــه در واق ــود ک آن می ش
ــاد و در  ــد افت ــت خواه ــه دوش دول ــی آن ب ــار مال ــروژه، ب پ
آینــده ای نــه چنــدان دور هزینه هــا در ردیــف اعتبــاری دولــت 
دیــده شــده و از خزانــه، خــارج و مطمئنــا مــردم متحمــل ایــن 

ــار مالــی مــی شــوند. ب
شــارع پــور، رشــد لجــام گســیخته دریافــت کننــده انتقــال آب 
را از دیگــر تبعــات ایــن انتقــال دانســت و گفــت: انتقــال آب 
باعــث آســیب  فــراوان در بخــش کشــاورزی، رشــد جمعیــت، 
توســعه شــهری و اقتصــاد منطقــه دریافــت کننــده می شــود و 

باعــث جلوگیــری از توســعه درون زا خواهــد شــد.
ــه  ــرد ک ــت ک ــا ثاب ــه در دنی ــه تجرب ــان این ک ــا بی ــارع پور ب ش
ایــن نــوع طرح هــا در کشــورهای درحــال توســعه کــه شــرایط 
ــه  ــال آب را ب ــرای اجــرا و مدیریــت انتق ــادی ب ســازمانی و نه
ــادهای  ــرای فس ــتری ب ــد بس ــد، می توان ــل ندارن ــورت کام ص
مالــی ایجــاد کنــد، تصریــح کــرد: پیــش از طرح هــای انتقــال 
آب بایــد بــه راه حل هــای مربــوط بــه مدیریــت تقاضــا 
اندیشــید. بایــد بــه دنبــال راه حلــی کــه مســتلزم هزینــه مالــی 
و پیامدهــای اجتنــاب ناپذیــر زیســت محیطی نباشــد، باشــیم.

ــا بیــان این کــه بــر اســاس اطــالع دقیــق صــورت  شــارع پور ب
گرفتــه در ســمنان بــا وجــود کمبــود آب هنــوز هــدر رفت هــای 
بســیاری در آب وجــود دارد، اظهــار کــرد: در بســیاری از کشــورها 
بیــش از 15 مرتبــه بازچرخانــی آب انجــام می شــود، لــذا 
بــرای جلوگیــری از هــدر رفــت آب می تــوان بازیافــت آن و بــه 

حداقــل رســاندن  اســتفاده از آب را پیشــنهاد داد.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه مازنــدران بیــان کــرد: در قســمت 
ــری و  ــش مهاجرپذی ــت کاه ــی، سیاس ــت اراض ــای مدیری ه
توســعه صنعتــی کــه هــر کــدام در مبحــث جداگانــه تاثیــر بــه 
ســزایی در جلوگیــری و کاهــش مصــرف آب دارد هیــچ توجــه 
و اقدامــی صــورت نگرفتــه و بــه جــای توجــه بــه مســائل و راه 
حــل هــای ســاده بــه گزینــه پــر هزینــه انتقــال آب روی آورده 

شــده اســت.
وی یــادآور شــد: ابتــدا بایــد روش هــای مدیریــت تقاضــای آب 
ــوان راه  ــی، می ت ــدم جوابده ــورت ع ــرد و در ص ــی ک را بررس
حل هــای مربــوط بــه مدیریــت عرضــه آب ماننــد آب مجــازی 
و مدیریــت آب بــاران، احیــای ســاختارهای ســنتی مدیریــت 
ــن  ــم ای ــاز ه ــر ب ــت اگ ــام داد، در نهای ــا را انج ــد قنات ه مانن
اســتان دچــار چالــش آبــی بــود از انتقــال آب آن هــم از یــک 

ــود. ــری ش ــب تر بهره گی ــدا مناس مب

انتقال گران قیمت آب خزر

ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
ــه  ــوالت تراریخت ــم محص ــا ناچاری ــت: م گف
ــع آب و  ــا از مناب ــم ت ــت بگیری ــه خدم را ب

خاک مــان حفاظــت کنیــم.
عیســی کالنتــری درجلســه شــورای ملــی 
شــورای  مســووالن  بــا  زیســتی  ایمنــی 

برخــی  از  گفــت:  صداوســیما  ســالمت 
غیرمنصفانــه  نقــد  خصــوص  در  رســانه ها 
زیــرا  منــدم،  تراریختــه گلــه  محصــوالت 
و  ضعف هــا  موضوعــی  هــر  در  معتقــدم 
ــد  ــده شــود. از دی ــا هــم دی ــد ب قوت هــا بای
محیــط زیســتی و ســالمت، هیــچ تحقیقــی 

تراریختــه  نــداده کــه محصــوالت  نشــان 
متاســفانه  دارد.  منفــی  اثــر  انســان  روی 
ــرایط  ــود ش ــر بهب ــا را ب ــل، راه ه ــا در داخ م
می بندیــم. ســال 1367 بــرای هــر نفــر یــک 
کیلــو ســم اســتفاده می شــد کــه بــا اصــالح 
ــرل  ــرایط را کنت ــن ش ــتیم ای ــات توانس نبات

ــم. کنی
ــه  ــان اینک ــا بی ــوری ب ــس جمه ــاون رئی مع
»جامعــه را نترســانید« اظهارکــرد: بــا برخــی 
از  برنامه هــای رســانه ها مــردم  مطلــب و 
ــیده اند و  ــر ترس ــی بی خط ــوالت غذای محص

نگرانــی مــن از ســوءتغذیه ناشــی از نگرانــی 
مــردم بابــت غــذا اســت کــه از فقــر و ثــروت 
نیســت و ناشــی از نگرانــی و وحشــت ایجــاد 

ــب برخــی رســانه ها اســت. شــده از جان
کالنتــری بــا اشــاره بــه وضعیــت بارندگــی 
ــر  ــا زی ــور م ــی در کش ــت: بارندگ ــور گف در کش
20میلی متــر در ســال اســت و کشــور بــا مشــکل 
روبــرو خواهــد شــد. اگــر از فناوری هــا اســتفاده 
نکنیــم، مجبوریــم ســال 1410حــدود 90 درصــد 
کاالهــای اساســی را وارد کنیــم. ایــن میــزان در 

حــال حاضــر 50 درصــد اســت.

فشار بی رویه به منابع طبیعی از 

مصرف تراریخته خطرناک تر است

رییـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا 
انتقـاد از برخـی مصوبات مجلـس اظهارکرد: می 
گوییم  آب نیسـت از طـرف دیگرمجلس تصویب 
می کنـد که 35میلیارد مکعب آب مصرف شـود 
تـا به اهـداف 95 درصـدی تولید داخل برسـیم. 
تصمیمـات اینچنینـی فشـار بیـش از حـدی به 
منابـع طبیعـی وارد می کنـد و از نظر من فشـار 

بیـش از حد بـه منابـع طبیعی، کفر اسـت.

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

رییس دانشکده زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به استفاده بیش از حد و کاهش سطح 
آب های زیرزمینی که می تواند موجب آلودگی این آب ها شود، گفت: درصورتی که کاهش سطح آب های زیرزمینی 
موجب ایجاد فروچاله ها شود دیگر نمی توان این فروچاله ها را پر کرد و تنها می توان با مدیریت، از گسترش آن ها 

جلوگیری کرد. 

کلید گشایش مساله
 آب کشور در مشهد است

نیـرو گفـت:  وزیـر  عالـی  مشـاور 
اگـر بتوانیـم مشـکل آب خراسـان 
را  مشـهد  بـزرگ  شـهر  و  رضـوی 
حـل کنیـم، کلیـد گشـایش حـل مسـاله آب کشـور را بدسـت 

آورده ایـم.
 سـتار محمـودی شـب گذشـته در مراسـم اختتامیـه دومین 
جشـنواره ملـی فناوری هـای آب در دانشـکده علـوم دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد بـا تاکیـد بـر اهمیت مسـاله آب اظهـار کرد: 
خراسـان رضـوی بـه عنـوان یکـی از اسـتان های قطـب علمی 
و پژوهشـی، منابـع انسـانی، مدیریت و دانشـگاهی به شـمار 
مـی رود؛ بـا وجـود تمـام ایـن مزایـا در اسـتان، با بسـیاری از 

مشـکالت روبه رو اسـت.

آب

اصفهان ساالنه 
40 سانتی متر فرو می رود

گذشـته  دهـه  چنـد  طـی 
و  آب  بی رویـه  برداشـت های 
تنهـا  نـه  خشکسـالی ها  تشـدید 
بلکـه  خالـی کـرد،  کشـور  در  را  آب  زیرزمینـی  سـفره های 
موجـب بـروز پدیـده ای بـا نـام فرونشسـت در کشـور شـده 
اسـت. اصفهـان نیـز از فرونشسـت در امـان نمانـده و امـروز 
پدیـده  ایـن  نشـانه های  اسـتان  از  در بخش هـای وسـیعی 
نمایان اسـت. حسـین حجتی معاون راه و شهرسـازی استان 
اصفهـان گفـت: متاسـفانه بـر اسـاس مطالعات صـورت گرفته 
روزانـه زمیـن حـدود یک میلی متر فرونشسـت دارد و سـاالنه 
شـاهد افـت 40 سـانتی متـری زمیـن در اصفهان هسـتیم که 
بیشـترین و حادترین منطقه در دشـت مهیار و برخوار اسـت .

فرونشست

خطر جنگ آب 
در خاورمیانه جدی است

دانشـگاه  ژئوپلیتیـک  اسـتاد 
بحـران  اسـت  معتقـد  خوارزمـی 
آب جنـوب غربـی آسـیا ممکـن 
اسـت در کوتـاه مدت بـه درگیری های داخلـی و جنگ های 
بین کشـوری منجر شـود. مـراد کاویانی گفـت: جنوب غرب 
آسـیا سرمنشـأ و علـت وجـودی تمدن های امروزی اسـت، 
امـا کشـورهایی کـه امـروزه در ایـن منطقه وجـود دارد چون 
بـر اسـاس منفعت طلبـی کشـورهای اسـتعمارگر انگلیـس، 
فرانسـه و.... بـه وجـود آمده انـد هیـچ نظـم سـاختاری بـه 
عنـوان یـک کشـور ندارند و بـه نوعی نمونه بـارز ضرب المثل 
»خشـت اول چـون نهـد معمـار کـج تـا ثریـا مـی رود دیوار 

هسـتند.« کج 

آب

دریاچه ارومیه 
بال و پر می گیرد

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای 
 20 تـا  گفـت:  غربـی  آذربایجـان 
میلیـون   72 مجموعـا  آذرمـاه 
مترمکعـب آب سـدهای اسـتان بـه سـمت پیکـره دریاچـه 
ارومیـه هدایت شـده اسـت. کیومـرث دانشـجو، حجم پیش 
بـه دریاچـه  بـرای مرحلـه نخسـت رهاسـازی  بینـی شـده 
ارومیـه از سـدهای مخزنـی زوال، شـهرچای و مهاباد در سـال 
جـاری را ، 92 میلیـون مترمکعـب بیـان کـرد و گفـت: ایـن 
میـزان رهـا سـازی از 26 آبـان آغـاز و رهاسـازی سـدهای 
مهابـاد و شـهرچای بـه میـزان 2۸ و 24 میلیـون مترمکعـب 
آب در 13 و 15 آذرماه به پایان رسـیده و در سـد زوال با دبی 

9 مترمکعـب در ثانیـه در حـال انجـام اسـت.

ارومیه

در  ولگــرد  شــمار ســگ های 
حاشــیه شــهرها رو بــه افزایش 
اســت. یکــی از فعالیــن محیط 
زیســت معتقــد اســت بایــد بــا 
فرهنگســازی مناســب، زندگــی 
و  حیوانــات  مســالمت آمیز 
داده  آمــوزش  انســان ها 

ــود. ش
دلیــل  بــه  ســگ ها 
از  غــذا  آوردن  بدســت 
عمومــا  پناهگاه هایشــان کــه 
مخروبه هــای حاشــیه شــهر، 
رودخانــه و محــالت هســتند 
تــالش  و  می شــوند  خــارج 

آنهــا بــرای یافتــن خــوراک در 
محیــط شــهری حتــی در طــول 
روز ادامــه دارد. ایــن ســگ ها 
دســته های  در  عمدتــا 
چندتایــی هســتند کــه موجــب 
ترســناک تر  هــم  می شــود 
خطــر  هــم  و  کننــد  جلــوه 
ــد. ــش یاب ــان افزای ــه آن حمل
محیــط  فعــال  اردو  ســارا 
بــا  گفت وگــو  در  زیســت 
پیــام مــا در خصــوص ایــن 
»ایــن  می   گویــد:  موضــوع 
روزهــا شــاهد حیــوان آزاری 
ســگ  الخصــوص  علــی  و 
ســگ  هســتیم.  آزاری 
ــا  ــت ام ــی اس ــوان باوفای حی
ــه چــرا  ــم ک ــد بررســی کنی بای
می شــوند  وحشــی  ســگ ها 

اذیــت  و  آزار  ســبب  و 
؟ . ند می شــو

ــتن  ــل نداش ــه دلی ــگ ها ب س
و  جــا  و  غذایــی  امکانــات 
بــه  مــردم  حملــه  و  مــکان 
تــرس  احســاس  آن هــا 

 . می کننــد
حیوانــات  بدانیــم  بایــد 
روی  از  انســان ها  هماننــد 
بیــان و حــرکات و هورمون هــا 
چــه  متوجــه می شــوند کــه 
کســی بــه آن هــا توجــه کــرده 
ــا  ــا از آن ه و دوسشــان دارد ی
فــراری اســت. توســعه شــهرها 
مکان هــای  تســخیر  ســبب 
و  شــده  حیوانــات  امــن 
را  حیوانــات   زیســتگاه های 
و  اســت.  کــرده  محدودتــر 

حتــی ایــن توســعه تغذیــه 
تاثیــر  تحــت  را  حیوانــات 
قــرار داده اســت. در نتیجــه 
ــا وارد محــدوده شــهری  این ه
می شــوند و زندگــی گروهــی 
ــردم  ــت م ــبب وحش ــا س آن ه

. د می شــو
همســایه  کشــورهای  در 
ســگ ها در آرامــش طبیعــی 
ــردم  ــن م ــی بی ــال زندگ در ح
هســتند. عقیــم ســازی روی 
ــون  ــده و چ ــام ش ــا انج آن ه
ایجــاد  بــرای  هزینــه ای 
ــگ ها  ــداری س ــگاه و نگه پناه
آن هــا  گــوش  روی  ندارنــد، 
جــی پــی اس وصــل کــرده 
کنتــرل  وســیله  بدیــن  و 
در  هــم  مــردم  می شــوند. 
محیــط  و  شــهرداری  کنــار 
تغذیــه  لحــاظ  از  زیســت 
می کننــد. تامیــن  را  آن هــا 

ــی  ــون کشــورهای اروپای در قان
ــط  ــه محی ــه اســت ک ــن گون ای
زیســت یــک بودجــه ای بــرای 
عیقــم ســازی و جمــع آوری 
بــه شــهرداری می دهــد و اگــر 
نداشــته  مکانــی  شــهرداری 
ــرده  ــم ک ــا را عقی ــد آن ه باش
و جــی پــی اس را روی آن هــا 

می کنــد. وصــل 
قابلیــت  دارای  ســگ ها 
هســتند،  بــاال  مثــل  تولیــد 
در  نظــارت  عــدم  نتیجــه  در 
و  ســگها  جمعیــت  کنتــرل 
برنامه هــای  نشــدن  اجــرا 
می شــود  موجــب  کنترلــی 
ایــن  جمعیــت  ســرعت  بــه 
یافتــه  افزایــش  حیوانــات 

را  شــده  یــاد  مخاطــرات  و 
ــراه  ــه هم ــهروندان ب ــرای ش ب
ــث  ــن باع ــت. ای ــد داش خواه
آمیــز  همزیســتی مســالمت 
شــده  شــهرها  محــدوده  در 

اســت.
ــات  ــا حیوان ــاری ب خــوش رفت
مــا  دیــن  و  آییــن  جــزو 
دیــد کــه  بایــد  امــا  اســت 
چــرا مــا اکنــون بــه اینجــا 
رســیده ایم؟ ســگ در دیــن 
ــار  ــا رفت ــت ام ــس اس ــا نج م
حیوانــات  ایــن  بــا  درســت 
داده  آمــوزش  مــا  بــه  هــم 

شــده اســت.
کــه  اســت  ایــن  حــل  راه 
ســگ ها جمــع آوری، عقیــم، 
ــط  ــوند و در محی ــینه ش واکس
فرهنــگ  بــا  و  شــوند  آزاد 
ــه کمــک  ســازی مــردم هــم ب

بشــتابند.  حیوانــات  ایــن 
باشــد  هــم  بودجــه  اگــر 
مکان هــای  در  می تــوان 
نگهــداری  مشــخصی 
آن هــا  دامپزشــکی  شــوند، 
ســازی  عقیــم  واکســینه،  را 
دار  شناســنامه  و  شــود 

اصیــل  ســگ های  و  شــوند 
اســتفاده  و  شناســایی  هــم 
ســگ های  شوند.«داســتان 
ســگ  بــه  عمومــا  ولگــرد 
منجــر  گســترده  کشــی های 
کــه  موضوعــی  می شــود. 
ــه از  ــی و ن ــر اخالق ــه از نظ ن
منظــر دیــن پذیرفتنــی اســت. 
شــهرداری  کــه  حالــی  در 
ایــران  شــهرهای  برخــی  در 
رســیده  مناســبی  بلــوغ  بــه 
و  جمــع آوری  و  اســت 
ســگ های  ســاماندهی 
ســازمان های  بــه  را  ولگــرد 
ــی  ــپرده، در برخ ــاد س مردم نه
هنــوز  تصدی گــری  شــهرها 
اجــازه رفتــار منطقــی را بــه 
نمی دهــد. شــهرداری ها 

هســتند  حیواناتــی  ســگ ها 
لقــب  ولگــرد  هرچنــد  کــه 
لقــب  ایــن  گرفته انــد، 
نمی توانــد و نبایــد موجبــات 
قتــل عامشــان را فراهــم آورده 
ــی و  ــراوان قانون ــدات ف و تأکی
شــرعی در خصوصشــان را زیــر 

ــذارد. ــای بگ پ

ته
نک

سـارا اردو فعـال محیـط زیسـت در گفتوگو 
موضـوع  ایـن  خصـوص  در  مـا  پیـام  بـا 
حیـوان  شـاهد  روزهـا  »ایـن  می  گویـد: 
آزاری  سـگ  الخصـوص  علـی  و  آزاری 
هسـتیم. سـگ حیـوان باوفایـی اسـت اما 
بایـد بررسـی کنیـم کـه چرا سـگها وحشـی 
میشـوند و سـبب آزار و اذیـت میشـوند.؟

سـگها بـه دلیـل نداشـتن امکانـات غذایی 
آنهـا  بـه  مـردم  حملـه  و  مـکان  و  جـا  و 
ایـن  . و حتـی  احسـاس تـرس می کننـد. 
توسـعه تغذیـه حیوانات را تحـت تاثیر قرار 

داده اسـت.

پیامرسـانه

خبرگزاری فرانس24 به انتشـار 
اطالعات بیشـتر از حمله فردی مسلح در 

استراسـبورگ پرداخته: مظنون، 27 بار 
محکوم شده بوده.

خبرگـزاری یورونیوز در تیتر اولش 
به پوشـش زنده رای پارلمان بریتانیا به 

نخسـت وزیر بریتانیا پرداخته.

روزنامـه وال استریت ژورنال 
از دعـوای رئیس جمهوری آمریکا و 

رهبران دموکرات در رابطه با کشـیدن دیوار 
در مـرز مکزیک گزارش داده.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان از چالش های 

پیش روی ترزا می، در راسـتای عدم 
موفقیـت برگزیت و گرفتن رای اعتماد از 

نوشته. پارلمان 

آمریکا
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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 اجرای مرحله اول مرمت پل تاریخی بابا محمود4
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فالورجان از اجرای مرحله اول مرمت 
پل تاریخی بابا محمود در این شهرستان خبر داد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

مدیـر کل دفتـر ثبـت آثـار تاریخـی از ثبت ملی »باغ شـهر 
مهریـز« و »نخسـتین سـکوی نفتـی خلیـج فـارس« و 
66 اثـر تاریخـی واجـد ارزش ثبـت در فهرسـت آثـار مّلـی 
خبـر داد. فرهـاد نظـری مدیـرکل دفتـر ثبـت آثار سـازمان 
»در  و گردشـگری گفـت:  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی، 
اجـرای قانـون حفـظ آثـار مّلـی )مصـوب 1309(، قانـون 
تجدیـد اسـتخدام آندره گدار )مصـوب 1323(، قانون ثبت 
آثـار مّلـی )مصـوب 1352( و قانـون اساسـنامه سـازمان 
میـراث فرهنگـی )مصـوب 1367( در کمیتـه  ثبـت آثـار 
مِلـی غیرمنقـول، 6۸ اثرِ پیشـنهادی از 9 اسـتان کشـور در 

فهرسـت آثـار ملـی ثبت شـدند.«
بـه گفتـه  او، اسـتان های خراسـان جنوبـی، یـزد، تهـران، 
همـدان، گلسـتان،  بختیـاری،  و  چهارمحـال  خوزسـتان، 

بوشـهر و مرکـزی ایـن آثـار را پیشـنهاد داده بودنـد.
او شـاخص ترین آثار ثبت ملی شـده آخرین جلسـه  کمیته  
نامنقـول را »باغ شـهر مهریـز«، »کاروانسـرای  ثبـت آثـار 
شـهرری«،  سـیمان  »کارخانـه  انجیـره«،  شاه عباسـی 
»سـیلوی گنـدم  ری«،  شـهر  شاه عباسـی  »کاروانسـرای 
اهـواز«، »نقـوش صخـره ای راونـج دلیجـان« و »خانه ها و 

قلعه هـای روسـتایی یـزد و ابرقـو« عنـوان کـرد.
نظـری همچنیـن بـا تاکیـد واجـد ارزش شـناخته شـدن 
تعـدادی از آثـار خوزسـتان و خراسـان کـه جـزو میـراث 
صنعـت نفـت بـه شـمار می روند، »پمـپ بنزین سـبزوار«، 
مهـرگان؛  »سـکوی  و  سـلیمان«  مسـجد   96 »بنگلـه 
نخسـتین سـکوی نفتـی خلیـج فـارس« را جزء ایـن آثار 

معرفـی کـرد.
مدیـر کل دفتـر ثبـت آثـار تاریخـی بـا تاکیـد بـر این کـه 
پرونده هـای میـراث صنعت نفـت ایران با همـکاری وزارت 
نفـت تهیـه و تدویـن می شـود، ادامـه داد: »در فهرسـت 
میـراث صنعـت نفـت آثـاری وجـود دارد کـه بـه لحـاظ 
ارزش هـای منحصربه فـرد قابلیـت ثبت در فهرسـت میراث 

جهانـی را دارنـد.«

سوژه ثبت ملی 
نخستین سکوی 

نفتی خلیج  فارس

سنا
 ای

س:
عک

ماجرای ادامه دار کاروانسرای تاریخی »َگدوک«
این مکان تاریخی بجای محل بازدید گردشگران میزبان بولدوزر، گریدر، تانکر و دیگر ماشین آالت راهداری است

این بنای تاریخی در دوران حکومت صفویه به دستور شاه عباس صفوی احداث شده است و حدود 400 سال قدمت دارد.

گویـا بـا نـزاع متولـد شـده؛ کاروانسـرای 
عباسـی  شـاه  یـا  »گَـدوک«  تاریخـی 
فیروزکـوه کـه همچنـان بـر سـر آن بیـن 
دو اسـتان اختـالف ها به پایان نرسـیده، 
بـه جـای »کاروان« یـا عالقـه منـدان به 
حـوزه میـراث فرهنگی، میزبـان بولدوزر، 
آالت  ماشـین  دیگـر  و  تانکـر  گریـدر، 
راهـداری اسـت. روایـت هـای رایـج بین 
تاریخـی  از سـابقه  اهالـی منطقـه هـم 
نـزاع هـا در این مـکان حکایـت دارد؛ در 
برخـی از نقـل قول هـای غیرمسـتند اما 
افکارعمومـی بعضـی مـردم  معمـول در 

منطقـه، قدمـت ایـن بنـای تاریخـی را 
و  دهنـد  مـی  سـال ِکـش  هـزار  چنـد 
مـی گوینـد »اسـکندر در گردنـه گـدوک 
بـه دنبـال داریـوش بـود«، تعـدادی هم 
پـای نادرشـاه را بـه وسـط می کشـند که 
در آنجـا بـه دسـت پسـرش تـرور شـد و 
محمدعلـی  معتقدنـد کـه  هـم  افـرادی 
شـاه در کنـار این کاروانسـرا از مشـروطه 

خواهـان شکسـت خـورد.
اینکـه منازعـه  آنچـه هویـدا اسـت  امـا 
بـر سـر مالکیـت و کاربـری کاروانسـرای 
گـدوک همچنـان باقیسـت و ایـن بنـای 
تاریخـی هنـوز به عنـوان محـل نگهداری 
ماشـین آالت راهداری استفاده می شود.

هـای  اتـاق  از  تعـدادی  ریـزش سـقف 

کاروانسـرا، سـیاهی دیوارهـای ناشـی از 
دود بولدوزرهـا و تخریـب برخـی سـتون 
هـا در جریـان تـردد گریدرهـا و دیگـر 
ماشـین آالت از جملـه مظاهـر موجود در 
ایـن مـکان اسـت و اگر بگوییـم هر بالی 
دیگـری کـه فکـرش را بکنید بر سـر این 
بنـای تاریخـی کـه ثبـت ملـی نیز اسـت 
طـی سـال هـای گذشـته آمـده، بیهـوده 

ایم. نگفتـه 
بـا توجـه به موقعیت حسـاس گدوک در 
باالتریـن نقطـه حدفاصـل فـالت مرکزی 
ایـران و ناحیـه مازنـدران کـه نقطـه ای 
برفگیـر و بسـیار سـرد نیـز اسـت، وجود 
کـه  وسـیع  و  مسـتحکم  کاروانسـرایی 
بتوانـد کاروانیان و مسـافران را پناه دهد، 

حیاتـی و مهم به نظر می رسـیده اسـت.
کاروانسـرایی در 17 کیلومتـری منتهـی 
الیـه شـمال شـرقی فیروزکوه در اسـتان 
تهـران کـه همچنـان در گیـر و دار از نظـر 
آن،  از  اسـتفاده  نحـوه  نیـز  و  کاربـری 
جلـو تخریـب آن گرفتـه نشـده و صدای 

مسـئوالن هـم درآمـده اسـت.
فیروزکـوه یکـی از 16 شهرسـتان اسـتان 
تهران اسـت که در فاصلـه 120 کیلومتری 
شـمال شـرقی پایتخـت قـراردارد. آبـان 
مـاه امسـال معـاون رئیـس جمهـوری و 
رئیس سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع 
ایـن  محـل  در  گردشـگری  و  دسـتی 
کاروانسـرای تاریخـی کـه اینـک کاربری 
پارکینـگ و تعویـض روغنـی خودروهای 
نقـاط  از  و  شـد  حاضـر  دارد  سـنگین 

مختلـف آن بازدیـد کـرد.
علـی اصغـر مونسـان پـس از بازدیـد از 
ایـن بنـای تاریخـی ثبت ملـی بصراحت 
کاروانسـرا  ایـن  وضعیـت  کـرد:  اعـالم 
بـه هیـچ عنـوان قابـل توجیـه نیسـت و 
بسـرعت بایـد )ماشـین آالت راهـداری( 
تخلیـه و آسـیب هـای وارده بـه محـل 

مرمـت شـود.
و  پیگیـری  خبرنـگاران  جمـع  در  وی 
میـراث  مسـئوالن  نکـردن  هماهنگـی 
فرهنگـی و راهـداری را در وضعیت کنونی 
و  دانسـت  موثـر  تاریخـی  مـکان  ایـن 
اظهارداشـت: کاروانسـرای گدوک پس از 
مرمـت، محل مهمی در حوزه گردشـگری 

خواهـد بـود.
هـای  تـالش  و  اظهـارات  ایـن  باوجـود 
مختلـف بـرای تحویـل ایـن مـکان بـه 
لحظـه  تـا  فرهنگـی  میـراث  مسـئوالن 
مخابـره ایـن گـزارش، همچنـان اقدامـی 

بـرای صیانـت بهتـر از کاروانسـرا انجـام 
نشـده اسـت.

البتـه بـه تازگـی نماینده مـردم فیروزکوه 
و دماونـد در مجلـس اعـالم کـرده کـه 
وزیـر  بـا  گذشـته  روز  چنـد  جلسـه  در 
راه و شهرسـازی قـرار شـده اسـت کـه 
کاروانسـرای گـدوک تخلیه و به سـازمان 
میـراث فرهنگـی واگـذار شـود. اسـتقرار 
ماشـین آالت راهـداری در کاروانسـرای 
گـدوک در حالـی اسـت کـه مسـتندات 
 1366 سـال  در  کشـوری  تقسـیمات 
منطقـه گـدوک در مـرز دو اسـتان تهـران 
و مازنـدران را متعلـق بـه تهـران اعـالم و 
در سـال 13۸۸ نیـز وزارت کشـور مجـدد 
ایـن امـر را بـه اسـتانداری هـای تهران و 

مازنـدران ابـالغ کـرده اسـت. 
رئیـس راهـداری فیروزکـوه در این زمینه 
توضیـح داد: راهدارخانه سـرچمن در 140 

متـری غرب کاروانسـرای گـدوک، متعلق 
بـه فیروزکـوه و مسـئول بازگشـایی حـد 
فاصـل شـهر فیروزکـوه تا منطقـه گدوک 

است.
حسـین آقایـی در گفت و گو بـا خبرنگار 
ایرنا اظهارداشـت: اگر راهداری سـوادکوه 
ماشـین آالت خود را از کاروانسـرا تخلیه 
گـدوک  مسـیر  بازگشـایی  بـرای  کنـد 
بـه مشـکل جـدی مواجـه  - سـوادکوه 
مـی شـود لـذا احـداث دو راهدارخانه در 
منطقـه گدوک، بـرای راهـداری فیروزکوه 
نیـز  و  تهـران(  اسـتان  محـدوده  در   (
سـوادکوه )در محدوده اسـتان مازندران( 
از نیازهـای جـدی تلقـی مـی شـود تـا 
کار بازگشـایی راههـا و خدمـات رسـانی 
در جـاده هـا نیـز باوجـود حجـم بـاالی 
ترددهـا در ایـن منطقه با مشـکل مواجه 

. د نشو

امـام  امـداد  مزایده هـای کمیتـه  قرعـه 
خمینـی )ره( بـه خانـه ی معمـارِ محلـه 
چهارصـد دسـتگاه تهـران رسـید.در آگهی 
امـام  امـداد  کمیتـه  امـالک  مزایـده ی 
در  آذر   20 سه شـنبه  )ره( کـه  خمینـی 
صفحه 17 روزنامه »همشـهری« منتشـر 
شـده اسـت، در ردیـف 26 ایـن لیسـت 
سـاختمانی بـا نـام »مسـکونی، تجـاری 
بـه  کـه  شـده  ثبـت  قدیمی سـاز«  و 
گفتـه ی سـجاد عسـگریـ  دبیـر کمیتـه 

پیگیـری خانه هـای تاریخـی تهـرانـ  کار 
معمـاری "علی اکبـر صادق" طـراح محله 
چهارصـد دسـتگاه در پیـروزی و همـکار 
آرامـگاه  سـاخت  ماننـد  پروژه هایـی  در 
سـعدی، شـعبه مرکزی سـاختمان بانک 
مسـکن در خیابان فردوسـی و ساختمان 
الحاقـی شـرکت ارتباطـات زیـر سـاخت 
اسـت،  ناصرخسـرو  خیابـان  ابتـدای  در 
حتـی گفتـه می شـود بیشـتر کارهـای او 
با همـکاری مهندس فروغـی و با کاربری 

اسـت.او  بـوده  دولتـی  سـاختمان های 
می افزایـد: خانـه خیابـان »صـادق« تنهـا 
کار باقـی مانـده ویالیـی صـادق بـه متراژ 
دوهـزار و 224 متـر اسـت کـه بـه قیمـت 
16 میلیـارد و 15 میلیـون تومان به مزایده 
خیابـان  در  خانـه  ایـن  گذاشـته شـده، 
فردوسـی،خیابان صـادق، پالک هـای ۸ و 
10 قـرار دارد.وی بـه نمونه هـای بـه مزایده 
گذاشـته شـده توسـط ایـن کمیته اشـاره 
می کنـد و می گویـد: در دوره های گذشـته 
کمیتـه امداد، ویالی »پناهـی« اثر "روالند 
مارسـل دوبـرول" را در خیابـان انقـالب به 
مزایده گذاشـته بود و خانه »ملکه توران« 
در خیابـان »پسـیان« نیـز توسـط ایـن 

کمیتـه تخریب شـد.

خانه معماِر محله چهارصد 

دستگاه در لیست مزایده

قلعه آالجوق اردبیل اردوگاه 
خوارزمشاهی بوده است

کاوش هـای باسـتان شناسـی در قلعـه آالجـوق شهرسـتان گرمی مغان اسـتان 
اردبیـل نشـان داد این قلعـه در قرن هفتم هجری قمری یک سـالخوی )اردوگاه 
نظامـی( متعلـق بـه دوران خوارزمشـاهی بـوده اسـت. سـید روح الـه محمـدی، 
سرپرسـت کاوش باسـتان شناسـی قلعـه آالجـوق گفـت: کاوش محوطـه ایـن 
قلعـه بـا توجـه بـه اهمیت محوطـه در مطالعات منطقـه و بـه ویـژه دره رود »دره 
یـورد« بـا هدف کاوش نجات بخشـی محوطه که در مخزن سـد در حال سـاخت 
»عمـارت« واقـع شـده، انجـام شـد.به گفتـه ایـن باسـتان شـناس، از آنجایی که 
محوطـه پـس از آب گیـری سـد در زیر آبهای مخزن خواهد ماند، سـعی شـد که 
تـا حـد ممکـن ترانشـه ها)فرورفتگی های مصنوعـی یا طبیعی در سـطح زمین( 
در قسـمتهای مختلف محوطه )بخش اسـتقراری و بخش استحکاماتی( در سه 
کارگاه کاری ایجـاد شـده و خواناسـازی محوطـه بـه ویژه در بخش اسـتحکاماتی 
انجـام شـود. محمـدی بـا اشـاره به انجـام کاوش در محوطـه قلعه آالجـوق در دو 
بخش اسـتحکاماتی و اسـتقراری و در سـه کارگاه گفت: کارگاه شماره یک بخش 
اسـتحکاماتی مجموعـه شـامل برجـک واقـع در کـوه آالجـوق، حوضچـه هـای 
دسـتکند در دل صخـره طبیعـی قلـه، معابـر ، راه و پلـه هـای دسـتکند در صخره 

طبیعـی کـوه و دیگـر تاسیسـات و سـاختارهای مرتبط با آنهـا بود.

ته
نک

آبان ماه امسـال معـاون رییس جمهوری و رییس سـازمان 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری در محل این 
کاروانسـرای تاریخـی که اینـک کاربری پارکینـگ و تعویض 
روغنـی خودروهـای سـنگین دارد حاضـر شـد و از نقـاط 
مختلـف آن بازدید کرد.علی اصغر مونسـان پـس از بازدید از 
ایـن بنـای تاریخی ثبت ملـی بصراحت اعالم کـرد: وضعیت 
این کاروانسـرا به هیچ عنوان قابل توجیه نیسـت و بسـرعت 
بایـد )ماشـین آالت راهـداری( تخلیـه و آسـیب هـای وارده 
بـه محـل مرمـت شـود.وی در جمـع خبرنـگاران پیگیری و 
هماهنگـی نکـردن مسـئوالن میـراث فرهنگـی و راهـداری 
را در وضعیـت کنونـی ایـن مـکان تاریخـی موثـر دانسـت و 
اظهارداشـت: کاروانسـرای گدوک پس از مرمت، محل مهمی 
در حوزه گردشـگری خواهد بود.باوجـود این اظهارات و تالش 
هـای مختلـف بـرای تحویل این مـکان به مسـئوالن میراث 
فرهنگـی تـا لحظـه مخابـره ایـن گـزارش، همچنـان اقدامی 

بـرای صیانـت بهتر از کاروانسـرا انجام نشـده اسـت.

گردشگریگردشگری

ابالغ گالیه مندی ایران به سفیر گرجستان در تهرانتبدیل خوزستان به قطب بوم گردی کشور
معاونـت گردشـگری  سرپرسـت 
اداره کل میراث فرهنگی خوزستان 
برنامه هـای  براسـاس  گفـت: 
پیش بینی شـده، خوزسـتان بایـد 
تـا هفـت سـال آینـده به قطـب بوم گردی کشـور تبدیل شـود 
جلسـه  هم اندیشـی کمیته طبیعت گردی اسـتان خوزستان با 
حضـور نماینـدگان ادارات  کل منابع طبیعـی و محیـط  زیسـت 
و نیـز معـاون گردشـگری اسـتان بـه دبیـری اداره کل میـراث 
فرهنگـی در محـل ایـن اداره کل تشـکیل شـد.این جلسـه به 
توسـعه ی  زمینـه   در  هماهنگـی  و  سیاسـت گذاری  منظـور 
بوم گردی )اکوتوریسم( و ایجاد امکانات و تسهیالت الزم برای 
فعالیت کارگروه با همکاری دسـتگاه های عضو، برگـزار و در آن 

طرح هـای گردشـگری بـا محوریـت بوم گـردی در اراضی ملی 
و مناطـق چهارگانه  محیط زیسـت بررسـی شـد.همچنین طی 
این جلسـه با توجه به ظرفیت های باالی اکوتوریسـم اسـتان 
خوزسـتان، تنـوع فرهنگـی و میـراث تاریخی، بر اشـتغال زایی 
جامعـه  بومـی و حفاظـت از عرصه های طبیعی تاکید شـد.در 
این نشسـت سرپرسـت معاونـت گردشـگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری خوزسـتان بـا تأکید بر 
نظر مونسـان رئیس سـازمان میراث فرهنگی کشـور، مبنی بر 
ایجـاد 16 هـزار شـغل و دو هـزار مرکـز بوم گردی در کشـور، بر 
همکاری سـه ارگان برای توسـعه  پایدار گردشـگری در مناطق 
طبیعی و برنامه ریزی برای تبدیل شـدن اسـتان خوزسـتان به 

قطـب اکوتوریسـم )بوم گـردی( کشـور تاکید داشـت.

چاخواشــویلی«  »یوســب 
ســفیر گرجســتان در تهــران 
روز گذشــته با»باقــری مقــدم 
«دســتیار وزیــر و مدیــر کل 
ــدار و توضیحاتــی در  اوراســیای وزارت امــور خارجــه دی
ــرزی  ــوران م ــورد مام ــت برخ ــن وضعی ــوص آخری خص
ــه آن کشــور  ــان ســفر ب ــا برخــی متقاضی گرجســتان ب
ارائــه کــرد. در ایــن دیــدار مراتــب گالیــه منــدی ایــران 
و اعتــراض هموطنــان از رفتارهــای ناشایســت برخــی از 
مامــوران مــرزی گرجســتان بــا اتبــاع ایرانــی بــه ســفیر 

ــالم شــد. اع
باقــری مقــدم بــا اشــاره بــه پیشــینه و ســوابق دوســتانه 

روابــط دو کشــور، این گونــه برخوردهــای نامتعــارف 
افزایــش  و  مــرزی گرجســتان  مامــوران  از  بعضــی 
ــط  ــا رواب ــر ب ــی را مغای ــاع ایران ــدن اتب ــزان بازگردان می
ــد  ــن رون ــداوم ای ــرده و ت ــالم ک ــن اع ــتانه فیمابی دوس
ــردم  ــط و ارتباطــات خــوب م ــه رواب ــده ب را آســیب زنن
دو کشــور دانســت.وی ضمــن درخواســت اصــالح رونــد 
کنونــی، رســیدگی و برخــورد قضایــی بــا ماموریــن 
مــرزی خاطــی گرجســتان را الزامــی دانست.ســفیر 
گرجســتان در تهــران نیــز ضمــن اظهــار تاســف از برخــی 
ــع پیــش  ــه، گزارشــی از وقای برخوردهــای صــورت گرفت
ــفر و  ــس س ــه تفلی ــخصا ب ــول داد ش ــه و ق ــده ارائ آم

ــد . ــالم کن ــه را اع ــری و نتیج ــوارد را پیگی م

سنا
 ای

س:
عک

گزارش

پیامرسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از مدیر 
کل راهداری گیالن نوشـت: برداشت بی 

رویه از رودخانه ها عامل وقوع سـیل 

روزنامـه کاغذوطن به نقل از 
اسـتاندار کرمان نوشت: کرمان در 

6شـاخص بهداشتی و درمانی پایین تر از 
متوسط کشوری است.

روزنامه اصفهان زیبا به نقل از 
رهبر انقالب اسالمی نوشت: قضایای دفاع 

مقدس تمام شدنی نیست.

روزنامه بامداد جنوب  نوشت: اصفهانجنوب کرمانمازندران
فروکش تالطم بازار مسکن نزدیک است.

بوشهر 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 استان ها

دانش آموزان اتباع نباید احساس تبعیض کنند
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه دانش آموزان اتباع نباید هیچ تفاوت و تبعیضی را 

بین دانش آموزان بومی و خودشان احساس کنند، گفت: نگاه عاری از تبعیض باید سرلوحه فعالیت های آموزشی 
مدارس کشور قرار گیرد.     

رنا
 ای

س:
عک

تیاتـر خیابانـی رضـوی  دبیـر تخصصـی جشـنواره ملـی 
جنـوب کرمـان بـه »کاغذوطـن« گفـت: در حـوزه تیاتـر 
بیـن  و  ملـی  سـطح  در  شـاخصی  هنرمنـدان  خیابانـی 
هنرمنـدان  ایـن  تجـارب  از  اسـتفاده  کـه  دارد  المللـی 
می توانـد جشـنواره  سـالم و موفقـی را در کارنامه تاریخی 
رسـاند.رضا  ثبـت  بـه  کرمـان  جنـوب  هنـر  و  فرهنـگ 
سـلطانی افـزود: ایـن نکتـه الزم به ذکـر اسـت هنرمندان 
تیاتـر خیابانـی اسـتان رکـورددار اجراهـای تیاتـر خیابانی 
در سـطح کشـور از لحـاظ تعـداد اجرا در سـال هسـتند که 
ایـن مهـم در موسسـه گدروزیـای بـدون مـرز بـا حضـور 
بـر همـگان  در سـال های گذشـته  هنرمنـدان جیرفتـی  
مبرهـن اسـت. وی تصریـح کـرد: جنـوب کرمـان در حوزه 
و  ملـی  در سـطح  شـاخصی  هنرمنـدان  خیابانـی  تیاتـر 
بیـن المللـی دارد کـه اسـتفاده از تجـارب ایـن هنرمنـدان 
می توانـد جشـنواره  سـالم و موفقـی را در کارنامه تاریخی 
ایـن  رسـاند.  ثبـت  بـه  جنـوب کرمـان  هنـر  و  فرهنـگ 
نکتـه هـم الزم بـه ذکـر اسـت هنرمنـدان تیاتـر خیابانـی 
اسـتان رکورددار اجراهایی تیاتر خیابانی در سـطح کشـور 
از لحـاظ تعـداد اجـرا در سـال هسـتند کـه ایـن مهـم در 
هنرمنـدان  حضـور  بـا  مـرز  بـدون  موسسـه گدروزیـای 
جیرفتـی  در سـال های گذشـته بـر همگان مبرهن اسـت. 
سـلطانی اضافـه کرد:بـه عنـوان یکـی از نماینـدگان تیاتـر 
خیابانـی اسـتان کرمـان یقیـن دارم سـکان تبدیل شـدن 
بـه پایلـوت تیاترخیابانـی کشـور بـه دسـت مـا خواهـد 
افتـاد تنهـا به شـرط اتحاد و همـکاری دوطرفـه هنرمندان 
و مسـووالن فرهنگـی. دبیـر جشـنواره تیاتـر تصریـح کرد: 
بـا تـالش، مطالعـه شـبانه روزی و تعامـل بـا هنرمنـدان 
متخصـص  ایـن بسـتر  فراهـم خواهد شـد. در جشـنواره 
تیاتـر خیابانـی رضـوی هنرمنـدان مختلـف تئاتـر خیابانی 
هنرنمایـی خواهنـد کـرد. حضـور هنرمنـدان تیاتر سراسـر 
کشـور در جنـوب کرمـان حتمـا می توانـد کالس تجربـه و 
یادگیـری هـای بزرگـی باشـد بـرای کسـانی کـه بخواهند 
بیاموزنـد. هنرجویـان جوانـی کـه بـرای دیدن ایـن تجربه 
هـا در جشـنواره های مختلف مسـیر پایتخـت را طی می 
کردنـد حتمـا از هنـر هنرمنـدان متخصـص تیاتـر خیابانی 
در شـهر خـود اسـتفاده الزم را خواهند بـرد. به امید روزی 
کـه بتوانیـم  بـا برگزاری دوره های مسـتمر این جشـنواره 
تیاتـر  مهـم  جشـنواره های  از  یکـی  اصلـی  ی  نماینـده 
خیابانـی سراسـری در کشـورمان باشـیم و جنـوب کرمان 
بـه پایـگاه مهـم هنرمندان بـزرگ این عرصه تبدیل شـود.

معـاون بهداشـتی و پیشـگیری سـازمان 
دامپزشـکی کشـور گفـت: برنامـه ریزی ها 
بـرای واردات دام زنـده سـنگین از برزیـل 
بـرای تامیـن گوشـت مـورد نیـاز کشـور از 
طریـق سیسـتان و بلوچسـتان و دام های 
سـبک از سـایر اسـتان هـا انجـام خواهـد 
شد. علی صفر ماکنعلی سه شنبه شب در 
دیدار با اسـتاندار سیستان و بلوچستان در 
زاهدان اظهار داشـت: سـازمان دامپزشـکی 

تامیـن  راسـتای  در  را  موثـری  اقدامـات 
گوشـت مورد نیاز کشـور از حدود یک سال 
قبل با سـازمان دامپزشـکی برزیل شـروع 
کـرده اسـت کـه بـر اسـاس یـک پروتکل 
مشـترک در حال انجام اسـت.وی با اشاره 
بـه وضعیت جمعیـت دامـی در دنیا گفت: 
در سـال 2016  آمـار  آخریـن  اسـاس  بـر 
حـدود یک میلیارد و 500 میلیون راس دام 
در دنیـا وجـود دارد کـه از این تعـداد حدود 

17 درصـد در کشـور برزیـل و 15 درصـد در 
کشـورهای پاکستان و افغانستان قرار دارد.
معـاون بهداشـتی و پیشـگیری سـازمان 
دامپزشـکی کشـور افـزود: همچنیـن بـر 
اسـاس آخریـن آمـار حـدود پنـج میلیون 
و 400 هـزار راس گاو در ایـران وجـود دارد.
هـا  ضـرورت  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  وی 
جمهـوری اسـالمی ایران تامین بخشـی از 
نیاز گوشـت قرمز خود را از سـایر کشـورها 
میانگیـن  دارد.ماکنعلـی  کار  دسـتور  در 
مصـرف گوشـت قرمـز در ایـران را بیـن 
و  عنـوان کـرد  3.5 کیلوگـرم  تـا   3.3
مصـرف گوشـت گاو  میانگیـن  افـزود: 
در ایـران نسـبت بـه میانگیـن جهانـی 

بسـیار پاییـن اسـت.

 سیستان و بلوچستان مقصد 

واردات دام سنگین از برزیل شد

پرداخت 361 میلیارد 
تومان تسهیالت رونق تولید

اسـتاندار گلسـتان بـا بیان این که از شـهریورماه امسـال تاکنـون 361 میلیـارد تومان 
تسـهیالت رونـق تولیـد بـه واحدهای تولیدی در اسـتان پرداخت شـده اسـت، گفت: 
گلسـتان در این حوزه با پرداخت تسـهیالت به 106 واحد تولیدی پس از اسـتان البرز 
تاکنـون رتبـه دوم کشـور را کسـب کرده است.سـیدمناف هاشـمی در دهمین جلسـه 
کارگـروه تسـهیل و رفـع موانع تولید اسـتان، تصریح کرد: امیـدوارم این جایگاهی که 
در رونـق تولیـد کسـب کردیـم با همکاری بانک ها ادامه داشـته باشـد.وی با اشـاره به 
این کـه در یکسـال گذشـته، 37 واحـد تعطیـل با همـکاری دسـتگاه های مرتبط احیا 
شـده اسـت، افـزود: از مهـر امسـال نیز با پرداخت تسـهیالت به 66 واحـد تولیدی به 
مبلـغ 279 میلیـارد تومـان، گلسـتان هم چنان پس از اسـتان البرز در رتبه دوم کشـور 
قـرار دارد.اسـتاندار گلسـتان راسـت  آزمایـی در پرداخـت تسـهیالت را جزو دسـتورات 
مهـم ایـن کارگـروه دانسـت و اگفـت: دسـتگاه های نظارتـی، امنیتـی و اطالعاتـی به 
ایـن بخـش مسـتقیم ورود کننـد و کارگاه هایی را که  این تسـهیالت را دریافت کرده و 
در جایـگاه مذکـور هزینـه نکردنـد معرفی کنند. وی با اشـاره به این که شـیب توسـعه 
در اسـتان بـر اسـاس آمارهـا و ارقـام سـرعت خوبی داشـته اسـت، خاطر نشـان کرد: 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان بخصـوص بانک هـا از کارگـروه تسـهیل حمایـت کامل 

کـرده و پرداخت تسـهیالت بـه بنگاه ها را تسـهیل کنند.    

سـلطانی اضافه کرد:به عنوان یکـی از نمایندگان 
تیاتـر خیابانی اسـتان کرمان یقین دارم سـکان 
تبدیل شـدن بـه پایلـوت تیاترخیابانی کشـور به 
دسـت مـا خواهـد افتـاد تنهـا بـه شـرط اتحاد 
مسـووالن  و  هنرمنـدان  دوطرفـه  همـکاری  و 
فرهنگـی. دبیـر جشـنواره تیاتـر تصریـح کـرد: 
تعامـل  و  روزی  شـبانه  مطالعـه  تـالش،  بـا 
بـا هنرمنـدان متخصـص  ایـن بسـتر  فراهـم 
خواهـد شـد. در جشـنواره تیاتـر خیابانی رضوی 
هنرمنـدان مختلـف تئاتـر خیابانـی هنرنمایـی 

کرد.  خواهنـد 

خوزستانخبر

مواد اولیه در حال ورود به کارخانه گروه ملی استضرر ۸50 میلیارد تومانی شرکت راه آهن

مدیرعامـل راه آهـن جمهـوری 
درآمـد  ایـران گفـت:  اسـالمی 
راه  باربـری  شـبکه  از  حاصـل 
هزینـه  همـدان  اسـتان  آهـن 
اسـتان شود.سـعید محمدزاده در آئین معارفه مدیرعامل 
راه آهـن غـرب کشـور بـه مرکزیـت همـدان، بـا اشـاره به 
درآمـد بـاالی هزینه هـای باربـری در شـبکه ریلی کشـور، 
اظهارکـرد:  طـرح ملـی شـبکه خطـوط راه آهـن تهـران- 
همـدان- سـنندج از جملـه مهمتریـن طرح هـای ملـی 
بـوده کـه بایـد بـا بررسـی اهمیـت آن و میـزان عملکـرد 
خطـوط بـه بهره بـرداری برسـد.وی بـا اشـاره بـه اهمیـت 
توسـعه شـبکه ریلی کشـور بـه ویژه انتقال زائـران اربعین 

در منطقـه غـرب کشـور، خاطرنشـان کـرد: درسـال 97 
بـرای انتقـال زائـران از تهران بـه مهران 110 قطـار خدمات 
رسـانی کردنـد همچنیـن  بـه منظـور ارائـه خدمـات بهتر 
بـه مـردم و پیگیری هـای انجـام شـده تصماتـی اتخـاذ 
شـد تا بتوان انشـعابات گسـترده تری در توسـعه شـبکه 
ریلـی صـورت گیرد.مدیرعامل راه آهن جمهوری اسـالمی 
ایـران بـا اشـاره به اینکـه پیگیـری در زمینه شـبکه ریلی 
در منطقـه غـرب کشـور نیازمنـد توجـه اسـت، اظهارکـرد: 
تأمیـن نـاوگان و مدیریـت شـبکه در منطقه غرب کشـور 
نیازمنـد خدمـات رسـانی ویـژه ای بـود کـه بـا توجـه بـه 
سـوابق مدیریتـی تقـی زاده برآن دانسـتیم کـه مدیریت 

راه آهـن در منطقـه غـرب کشـور بـه وی اعطـا شـود.

بیـان  بـا  خوزسـتان  اسـتاندار 
این کـه اکنـون مـواد اولیـه در 
حـال ورود بـه کارخانـه گـروه 
ملـی فوالد اسـت، گفـت: از دو 
روز گذشـته تـا کنـون مواد اولیه در حـال ورود به کارخانه 
اسـت و شـرایط بـه شـکلی اسـت کـه کارگـران بایـد بـه 
تولیـد بپردازند.غالمرضـا شـریعتی  بـا اشـاره بـه حـل 
مشـکالت کارگـران گـروه ملی فـوالد ایران اظهـار کرد: دو 
حقـوق بـه همه کارگـران گروه ملی پرداخت شـده اسـت 
و اکنون شـرایط در این کارخانه عادی اسـت و فقط یک 
مـاه حقـوق معـوق دارند.وی افـزود: از دو روز گذشـته تا 
کنـون نیـز مـواد اولیـه در حـال ورود بـه کارخانـه اسـت 

و شـرایط بـه شـکلی اسـت کـه کارگـران بایـد بـه تولیـد 
بپردازند.اسـتاندار خوزسـتان ادامـه داد: بخشـی از مـواد 
اولیـه کارخانـه بـه صـورت مشـارکتی و حـق العملـی در 
حـال ورود بـه کارخانـه اسـت. همچنین نامـه ای از بانک 
ملـی دریافـت شـده اسـت تـا بـه میـزان 30 میلیـارد 
تومـان مـواد اولیـه از فـوالد خوزسـتان بـه کارخانـه گروه 
ملـی فـوالد وارد شود.شـریعتی بـا بیـان این کـه اکنـون 
مـواد اولیـه در حـال ورود بـه کارخانه اسـت، عنـوان کرد: 
بنابرایـن انتظـار داریـم تـا کارگـران کار را در کارخانه گروه 
ملـی آغـاز کننـد و بـر سـر کار بازگردنـد. کارگـران باید در 
کارخانـه کار کننـد تـا بتواننـد حقوق هـای بعـدی خـود را 

دریافـت کنند.

کمک خداپسندانه کارکنان 
امور مالیاتی استان کرمان

در اقــدام خداپســندانه ای مبلــغ 
قابــل توجهــی از طــرف کارکنــان 
ــتان  ــی اس ــور مالیات اداره کل ام
ــع  ــار جم ــکاران بیم ــی از هم ــان یک ــرای درم ــان ب کرم
ــور  ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ آوری شــد. ب
مالیاتــی اســتان کرمــان ، در پــی بیمــاری یکــی از 
ــزار  ــرای وی برگ ــی ب ــکاران اداره کل مراســم گلریزان هم
ــان  ــا کمــک خداپســندانه کارکن ــن مراســم ب شــد. در ای
اداره کل امــور مالیاتــی مبلــغ قابــل توجهــی بــرای 

ــد. ــع آوری ش ــکار جم ــن هم ــان ای درم

خبر

قیمت موز با دالر
 باال و پایین می رود

رییـس اتحادیـه میـوه فروشـان 
اسـتان البـرز گفـت: مشـکلی در 
تأمیـن میوه شـب یلـدا نداریم و 
میـوه به انـدازه کافی وجـود دارد.
در  ایسـنا  بـا خبرنـگار  و گـو  در گفـت  فـالح  محمدرضـا 
خصـوص تأمیـن انـواع میـوه بـا توجـه بـه نزدیـک بـودن 
شـب یلـدا گفـت: از ایـن بابـت مشـکلی نداریـم واگـر در 
محصولـی کمبـود یـا گرانی باشـد فقـط به دو دلیل اسـت؛ 
یکـی صـادرات محصـول و دوم سـرمازدگی فروردیـن ماه 

کـه باعـث آسـیب بـه ایـن اقـالم  شـده اسـت.

البرز

92 درصد صادرات کشور از 
مرزهای آبی انجام می شود

جانشـین معـاون آمـوزش ارتش 
جمهوری اسـالمی ایران با اشـاره 
مرزهـای  درصـد   37 اینکـه  بـه 
کشـورمان، مرز آبی اسـت، گفت: 
ایـن مرزهـا 92 درصـد صـادرات را به خـود اختصاص داده 
اسـت و در مقابـل 63 درصـد مرز خشـکی داریـم که صرفا 
هفـت درصـد از صـادرات را بـه خـود اختصـاص می دهـد. 
امیـر دریـادار شـهرام ایرانـی  اظهار کـرد: 44 کشـور جهان 
در خشـکی محصورنـد و بـه دریاهای آزاد راهـی ندارند، اما 
ایـران اسـالمی بدون واسـطه بـا اقیانوس هنـد و دریاهای 

آزاد جهـان ارتباط دارد.

خبر

مزاحم 9 ساله  سایبری 
در هرمزگان دستگیر شد  

اسـتان  فتـای  پلیـس  رییـس 
را  مجـازی  فضـای  هرمـزگان 
هنجارشـکن  رفتارهـای  عامـل 
کـودکان دانسـته و از دسـتگیری 

داد. خبـر  اسـتان  در  سـایبری  9سـاله  متهـم 
  سـرهنگ علی اصغـر افتخاری در تشـریح ایـن خبر گفت: 
در پـی مراجعـه خانمـی بـه پلیـس فتـا و اعـالم شـکایت 
وی مبنـی بـر اینکـه  فـردی ناشـناس در شـبکه اجتماعی 
کـرده،  مزاحمـت  ایجـاد  وی  بـرای  تلگـرام  و  واتسـاپ 
پیگیـری موضوع به صورت ویژه در دسـتور کار کارشناسـان 

پلیـس فتـا قـرار گرفت.   

هرمزگان

 آرامش نسبی 
در بازار حاکم است

لرسـتان  دادگسـتری  کل  رییـس 
عملکـرد  مجمـوع  در  می گویـد: 
دسـتگاه های نظارتـی دولـت بعـد 
قبـول  قابـل  تحریم هـا  شـروع  از 
بوده اسـت. جعفر بدری در جلسـه سـتاد تنظیم بازار اسـتان 
اظهـار کـرد: آمریکایی هـا می گوینـد سـخت ترین تحریم هایی 
کـه سـابقه نداشـته را علیـه ایـران وضـع کرده انـد اما مـا این 
شـرایط را سـپری کردیـم و هر کشـوری جـای ایران بـود از پا 
درمی آمـد و االن هـم آرامش نسـبی در بازار حاکم اسـت. وی 
بـا بیـان اینکـه بایـد اجـازه دهیـم بخـش خصوصـی فعالیت 
کنـد، اضافـه کـرد: بـا چنـد تولیدکننده صحبـت کـرده ام که از 

فـروش تولیـدات راضـی بـوده اسـت.

لرستان

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
قضایـی  دسـتگاه  گفـت:  قزویـن 
هم افزایـی  بـرای  را  الزم  آمادگـی 
راسـتای  در  آموزش وپـرورش  بـا 
کاهـش آسـیب های اجتماعـی دارد 
و امیدواریـم بـا گسـترش و اجـرای 
در  بتوانیـم  مدرسـه  قاضـی  طـرح 
جهـت رسـیدن بـه اهداف مشـترک 

برداریـم. مؤثـری  گام هـای 
محمدقاسـمی در دیـدار بـا مدیرکل 
آمـوزش و پـروش اسـتان قزویـن 
کـه در دادسـرای عمومـی و انقـالب 
کـرد:  اظهـار  شـد،  انجـام  قزویـن 
بـه  کشـور  پایـدار  توسـعه  و  رشـد 
تربیـت انسـان های آگاه، متعهـد و 
متخصص وابسـته است و پیشرفت 
همه جانبـه نیازمند توسـعه سـرمایه 
خاطـر  همیـن  بـه  اسـت  انسـانی 
نسـل  تربیـت  در  آموزش وپـرورش 
آینـده کشـور نقش اصلی و اساسـی 

دارد. را 
دادسـتان مرکـز اسـتان تأکیـد کرد: 
آموزش وپـرورش ضمن تربیت افراد 
آگاه و پـرورش نیـروی کار، می تواند 
تسـهیلگر توسعه فرهنگی، اجتماعی 
باشـد. نیـز  کشـور  اقتصـادی  و 
قاسـمی، آمـوزش  و پـرورش را یکی 
از مهم تریـن نهادهـا در سـاخت یک 
جامعه موفق دانسـت و خاطرنشـان 
کـرد: نبایـد از نقـش فرهنگ سـازی 
آمـوزش و پـروش در جامعـه غافـل 
شـویم زیـرا یکـی از وظایـف ایـن 
نهـاد ارتقاء سـطح فرهنگ اجتماعی 
اسـت و در بسیاری از موارد همچون 
صحیـح،  مصـرف  صرفه جویـی، 
بـا  آشـنایی  درآمـد حـالل،  کسـب 
ایرانـی،  اسـالمی  زندگـی  سـبک 
اسـتفاده از کاالهـای داخلی و حفظ 
منابع طبیعـی؛ فرهنگ و راه و روش 
درسـت را می تواند بـه دانش آموزان 

دهد. آمـوزش 

حضور هنرمندان شاخص در قزوین
جشنواره ملی تیاتر رضوی

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س :
عک

خط آهن چابهار - مشهد؛ مسیر پیشرفت 
جنوب شرق کشور

 به عقیده کارشناسان حیات اقتصادی سیستان و بلوچستان وابسته به حمل و نقل، تجارت و ترانزیت است

خـط آهـن چابهـار - زاهدان - مشـهد به 
عنـوان مکمـل طـرح توسـعه بندر شـهید 
ظرفیتـی  ترانزیتـی،  محـور  و  بهشـتی 
بلوچسـتان  بـرای سیسـتان و  تاریخـی 
اسـت کـه در صـورت بهـره بـرداری مـی 
توانـد برای کشـور درآمدی مشـابه درآمد 
نفت یا حتی بیشـتر از آن داشـته باشـد. 
بـا توجـه بـه خشکسـالی هـای مـداوم 
چند سـال گذشـته، به عقیده کارشناسان 
حیات اقتصادی سیسـتان و بلوچسـتان 
و  تجـارت  نقـل،  و  حمـل  بـه  وابسـته 
ترانزیـت اسـت زیـرا در عرصه کشـاورزی 
و صنعت شـرایط مناسـبی در این استان 
بـرای رقابـت بـا دیگـر اسـتان هـا وجود 

ندارد.

خـط ریلـی چابهـار - مشـهد بـا عبـور از 
زاهـدان،  خـاش،  ایرانشـهر،  شـهرهای 
قایـن  بیرجنـد،  نهبنـدان،  زابل)میلـک(، 
و گنابـاد از طریـق ایسـتگاه کالشـور در 
حـوزه شهرسـتان تربـت حیدریـه بـه راه 
آهـن بافـق - مشـهد متصـل مـی شـود 
و بـا بهره بـرداری از این طرح، سیسـتان 
و بلوچسـتان از چنـد مسـیر بـه راه آهـن 
سراسـری جمهـوری اسـالمی و چندیـن 
خواهـد  متصـل  ایـران  همسـایه  کشـور 

. شد
از  چابهـار  بنـدر  معافیـت  بـه  توجـه  بـا 
همچنیـن  و  اقتصـادی  هـای  تحریـم 
افزایـش ظرفیـت بارگیـری، در صورتـی 
بـا  احـداث شـود  آهـن  ایـن خـط  کـه 
انجـام فرآیند بارگیـری کاال از بندر چابهار 
و ارسـال آن بـه آسـیای میانـه و اروپـا، 
تاثیر بسـیار زیـادی در اقتصاد سیسـتان 

و بلوچسـتان و همچنیـن کشـور خواهـد 
داشـت.

سـاخت خـط آهـن چابهـار - مشـهد بـه 
عنـوان طوالنـی تریـن خـط آهـن ایـران، 
هیـات  اعضـای  سـفر  مصوبـات  جـزو 
دولـت هـای نهم و دهـم به اسـتان های 
سیسـتان و بلوچستان و خراسان جنوبی 
اسـت کـه در 15 آذرمـاه سـال 13۸9 در 
جریـان سـفر رئیـس جمهـوری وقـت به 
چابهـار، طـی مراسـمی عملیات سـاخت 
قطعـه چابهـار به زاهـدان آن آغـاز و مقرر 
شـد تـا پایـان سـال 94 بـه بهره بـرداری 
برسـد اما چـون منبـع مالی بـرای تزریق 
آن  نداشـت، فعالیـت  پـروژه وجـود  بـه 
تعطیـل شـد تا اینکـه قرارداد سـاخت آن 
در سـال 92 بـا قـرارگاه سـازندگی خاتـم 

االنبیـا امضا شـد. 
بـه موجـب ایـن قـرارداد مقـرر شـد طی 

سـال 96  پایـان  تـا  یعنـی  سـال  پنـج 
بـه  زاهـدان   - چابهـار  محـور  عملیـات 
پایـان برسـد امـا بـه دلیـل بـاال بـودن 
حجـم کار، بـار دیگـر ایـن طرح بـه مدت 
پنـج سـال تمدیـد شـد و قـرار اسـت تـا 
پایـان شـهریور 1400 مـورد بهـره بـرداری 
قـرار گیـرد. نماینـده شـرکت سـاخت و 
توسـعه زیربناهای حمل و نقل کشـور در 
سیسـتان و بلوچسـتان درباره پیشـرفت 
خـط آهن چابهـار - زاهدان اظهارداشـت: 
اجرایـی  قطعـه  بـه هشـت  طـرح  ایـن 
تقسـیم شـده کـه از چابهـار تـا ایرانشـهر 
تـا خـاش 2  ایرانشـهر  از  چهـار قطعـه، 
قطعـه و از خـاش تا زاهـدان نیز 2 قطعه 

را شـامل مـی شـود.
'مهـدی رضایـی' بـا بیـان اینکـه مجموع 
هشـت  ایـن  کل  در  اجرایـی  عملیـات 
قطعه 35 درصد پیشـرفت فیزیکی دارد، 
افـزود: طول این مسـیر 610 کیلومتر ریل 
اسـت کـه با احتسـاب ایسـتگاه هـا این 
مسـافت بـه 730 کیلومتـر افزایـش می 
یابـد.وی ادامـه داد: ایـن طـرح اکنـون 
عملیـات  یعنـی  زیرسـازی  مرحلـه  در 
خاکریـزی و سـاخت پـل، تونـل و دیگـر 

اقدامـات زیربنایـی اسـت.
توسـعه  و  سـاخت  شـرکت  نماینـده 
در  کشـور  نقـل  و  حمـل  زیربناهـای 
سیسـتان و بلوچسـتان دربـاره اعتبـارات 
موردنظـر تصریـح کـرد: تـا کنـون هـزار 
میلیـارد تومـان بـرای ایـن طـرح هزینـه 
شـده اسـت که بـرای رسـیدن بـه مرحله 
بهـره بـرداری به چهار هزار میلیـارد تومان 

دیگـر نیـاز اسـت.
در  اجرایـی  عملیـات  دربـاره  رضایـی 
قطعـات مختلـف این طرح گفـت: قطعه 
یـک ایـن طـرح از سـمت چابهـار حـدود 
۸0 درصـد، قطعـه دوم 54 درصـد، قطعه 
سـوم 6۸ درصد و قطعه چهارم 72 درصد 
پیشـرفت فیزیکـی و زیربنایـی دارد. وی 
همچنیـن به پیشـرفت فیزیکی دو قطعه 
انتهایـی ایـن پـروژه از سـمت زاهـدان به 
خـاش اشـاره کـرد و افزود: قطعـه هفتم، 
حـدود 23 درصـد و قطعه هشـتم نیز 72 
درصد پیشـرفت فیزیکـی دارد. همچنین 
از دو قطعـه پنجـم و ششـم در حد فاصل 
خـاش تا ایرانشـهر یـک قطعـه غیرفعال 
پیشـرفت  درصـد   2 حـدود  دیگـری  و 

فیزیکـی دارد.

ته
نک

نماینده شـرکت سـاخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در 
سیسـتان و بلوچسـتان تصریح کرد: اکنون بیـش از 2 هزار نیروی 
انسـانی در این طرح شـاغل و بیش از 700 دسـتگاه ماشـین آالت 
راه سـازی در طـول مسـیر فعال هسـتند.رضایی خاطر نشـان کرد: 
بـا توجه بـه روند فعلـی عملیات اجرایـی پیش بینی می شـود تا 
پایـان دولـت دوازدهـم خط آهن چابهـار - زاهدان به بهـره برداری 
برسـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه قـرارداد فعلی مربـوط بـه چابهار - 
زاهـدان اسـت، ادامـه داد: برای بهـره وری کامـل از این طرح ملی، 
بایـد بـه همه قطعـات آن توجـه ویژه داشـت و در صورتـی که یک 

قطعـه از ایـن خط رها شـود، کل پـروژه ناقـص خواهد بود. 
رضایـی تصریـح کرد: بنابراین انجام کارهـای مطالعاتی و یا اجرایی 
قطعـات دیگر بعد از زاهدان به سـمت زابل و بعـد از آن در نهبندان، 
بیرجند، گناباد و سـایر شهرسـتان هایی که در مسـیر این پروژه قرار 
می گیرند، سـبب افزایش سـرعت پروژه می شـود که باید از سـوی 

مسـئوالن مربوطه در دیگر اسـتان ها نیز پیگیری شود.

گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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نماینـده عالـی دولـت در اسـتان زنجـان 
گفـت: بایـد کاغذبـازی را رهـا کنیـم تـا 
سـرمایه گذاری های  بـرای  الزم  بسـتر 

داخلی و خارجی فراهم شود.
فتـح هللا حقیقـی در دیـدار اعضای هیات 
بازرگانـی،  اتـاق  و  تعـاون  اتـاق  مدیـره 
در  مشـکل  بزرگ تریـن  کـرد:  اظهـار 
حوزه هـای اقتصـاد، عمـران، اجتماعی و 
گردشـگری کـه اشـتغال ایجـاد می کند، 
ایـن اسـت که  اسـتان پتانسـیل بسـیار 
زیـاد و بکـری دارد و می تـوان کارهـای 
بزرگـی انجـام داد، امـا قریـب بـه اتفاق 
مواقـع معبـر بـوده تـا مقصـد، در چنیـن 
شـرایطی استخراج درسـت از موضوعات 
و مباحـث صـورت نگرفتـه و زمینـه برای 

برنامه ریزی درست صورت نمی گیرد.
وجـود  بـا  داد:  ادامـه  زنجـان  اسـتاندار 
این کـه همه اسـتانداران زنجـان زحمات 
و  بضاعـت  از  امـا  کشـیده اند،  زیـادی 
نشـده  بهره گیـری  اسـتان  پتانسـیل 
اسـت.  نیمـی از جمعیت و ثـروت ایران 
بـه شـعاع 400 کیلومتـری  در دایـره ای 
و  ثـروت  و  اسـت  شـده  واقـع  زنجـان 
یافـت  زنجـان  از  بهتـر  موقعیتـی 
نمی شـود، امـا متأسـفانه چرخـه صنایع 
زنجـان از سـال ها پیـش ناقـص مانـده 
بـا  جایـی  داد: کمتـر  ادامـه  اسـت.وی 
موقعیـت گردشـگری زنجان وجـود دارد، 
امـا عمـر حضـور مسـافر در ایـن اسـتان 
یعنـی  ایـن  اسـت،  سـاعت   24 فقـط 

هزینـه، در حالـی کـه برای تولیـد ثروت، 
هـر مسـافر حداقـل بایـد 72 سـاعت در 

استان حضور داشته باشد.
حقیقـی بـا تأکیـد بـر این کـه زنجـان از 
حرف هـای  دنیـا،  در  پتانسـیل  نظـر 
افـزود:  دارد،  گفتـن  بـرای  زیـادی 
زنجانیـان متخصص در برخی کشـورهای 
را  اطالعـات  فنـاوری  حـوزه  اروپایـی، 
فرماندهـی می کننـد و برخـی مشـکلی 
بـرای آمدن بـه زنجان ندارنـد. حال این 
سـئوال مطـرح اسـت که چـرا زنجـان تا 
بـه امـروز نتوانسـته حوزه هـای فنـاوری 
اطالعـات و بـرق را کـه بسـیار زودبازده و 
شـهرک  صـورت  بـه  اسـت،  پراشـتغال 

درآورد؟

اسـتاندار زنجـان بـا بیـان این کـه امروز 
هر اسـتانی بخواهد پیشـرفت کنـد، باید 
کـرد:  تصریـح  باشـد،  داشـته  برنـد 
زنجانی هـای زیـادی در تهـران هسـتند 
اسـتان  بـه  می خواهـد  دلشـان  کـه 
خودشـان خدمـت کننـد. بـرای توسـعه 

صنعـت حتـی اگـر دو شـغل هـم ایجاد 
شـود غنیمت اسـت. کار اصلـی بنده این 
اسـت کـه از همـه پتانسـیل های زنجـان 
اسـتفاده کنـم و چنـد کار اساسـی انجام 
دهـم. بقیـه امـور چـه بنـده باشـم و چه 

نباشم روتین است و ادامه می یابد.

ــد در  ــا 9 درص ــه تنه ــان اینک ــا بی ــواز ب ــهردار اه ش
پرداخــت عــوارض پســماند مشــارکت می کننــد، 
را  هزینــه  ایــن  شــهروندان  درصــد   91 گفــت: 

پرداخت نمی کنند.
منصــور کتانبــاف اظهــار کــرد: شــهرداری یــک نهــاد 

و  مصــارف  کــه  اســت  غیردولتــی  عمومــی 
ــود و  ــن می ش ــردم تامی ــط م ــای آن توس هزینه ه
ــر  ــردم ه ــد. م ــای آن را بدهن ــد هزینه ه ــردم بای م
چقــدر خدمــت می خواهنــد، بایــد ایــن خدمــات را 

از شهرداری بخرند. 

وی افــزود: برخــی خدماتــی کــه در شــهرداری ارائــه 
می شــود شــاید، بــه چشــم کســی نیاینــد. بــه طــور 
مثــال ســازمان اتوبوســرانی بــرای شــهرداری اهــواز 
ماهانــه بیــش از پنــج میلیــارد تومــان هزینــه جاری 
دارد. ســازمان آتش نشــانی بیــش از ســه میلیــارد 
نیــز  تاکســیرانی  دارد.  جــاری  هزینــه  تومــان 
ــه اســت. دســتگاه های دیگــر شــهرداری  همین گون

نیز همین گونه هستند. 
ایــن خدمــات  از  افــزود: چــه شــما  کتانبــاف 
اســتفاده کنیــد چــه نکنیــد، این هــا خدمــات 
شــهری هســتند. معابــر شــهری، روشــنایی و پارک، 
خدمــات شــهری هســتند. مــردم قبــض آب، بــرق، 
قبــض  امــا  پرداخــت می کننــد  را  تلفــن  و  گاز 

اگــر  نمی کننــد.  پرداخــت  را  شــهری  خدمــات 
آن  دلیــل  اســت  خــراب  آســفالت  می گوینــد 
از ســوی مــردم  پرداخــت نشــدن هزینــه الزم 
اســت.وی خاطرنشــان کــرد: می گوییــم ســالی ۸7 
هــزار تومــان پرداخــت کننــد تــا شــهر را از زباله هــا 
ــت  ــغ را پرداخ ــن مبل ــردم ای ــا م ــم ام ــز کنی تمی
ــا 9  ــواز تنه ــهروندان اه ــد ش ــد. از 100 درص نمی کنن
درصــد در پرداخــت عــوارض پســماند مشــارکت 
ــر واحــد ســکونتگاهی، اداری و  ــرای ه ــد. ب می کنن
تجــاری بایــد هزینــه ای بابــت جمــع آوری پســماند 
ــاالنه  ــواز س ــان در اه ــک آپارتم ــود. ی ــت ش پرداخ
بایــد ۸7 هــزار تومــان یعنــی ماهانــه حــدودا هفــت 

هزار تومان پرداخت کند.

اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان بـا بیـان اینکـه 
سـواحل مکـران هـزار و 500 کیلومتـر طـول دارد، 
ایالـت  در  مکـران  سـاحل  750 کیلومتـر  گفـت: 
بلوچسـتان پاکسـتان و 750 کیلومتـر دیگـر آن در 
سیسـتان و بلوچسـتان ایـران بـه مثابـه 2 بـال 
احمدعلـی  اسـت.  2 کشـور  ایـن  توسـعه  بـرای 
موهبتـی سـه شـنبه شـب در دیـدار با دکتـر اختر 
و  پاکسـتان  بلوچسـتان  ایالـت  کل  دبیـر  نذیـر 
هیـات همـراه کـه در دفتـر اسـتاندار سیسـتان و 
سـرمایه  داشـت:  اظهـار  شـد  برگـزار  بلوچسـتان 
سـواحل  هـای  زیرسـاخت  توسـعه  در  گـذاری 
و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  سـوی  از  مکـران 
پاکسـتان مـی توانـد بـر عـزت مردمـان 2 کشـور 

بیفزاید.
از سـواحل  انقـالب  ادامـه داد: رهبـر معظـم  وی 

یـاد کردنـد کـه  پنهـان  عنـوان گنـج  بـه  مکـران 
سـرمایه گـذاری و توجـه به این سـواحل می تواند 
سـبب توسـعه و ایجـاد اشـتغال برای مـردم ایران 

و پاکستان شود.
اسـتاندار سیستان و بلوچسـتان گفت: در بازدیدی 
اقدامـات  داشـتیم  پاکسـتان  گـوادر  بنـدر  از  کـه 
بسـیار خـوب زیربنایـی انجـام شـده در ایـن بندر 
ناشـی از قـرارداد دولـت ایـن کشـور با چیـن برای 

ما جای خوشحالی دارد.
وی بیـان کـرد: 2 بنـدر چابهـار و گـوادر مـی توانند 
مکـران  سـواحل  پـرواز  بـال  و  یکدیگـر  مکمـل 
از  بهـره گیـری  تصریـح کـرد:  موهبتـی  باشـند. 
ظرفیـت هـای بندر گـوادر پاکسـتان و منطقـه آزاد 
چابهـار مـی توانـد در زندگـی مـردم دو سـوی مرز 

اثر گذار باشد.

کاغذبازی را رها کنیم تا سرمایه گذاری 
انجام شود

91 درصد شهروندان اهواز هزینه 
عوارض پسماند را پرداخت نمی کنند

سواحل مکران دو بال
توسعه ایران و پاکستان است

خوزستانخراسان

در نقاط نیازمند استان 
پست های سیار نصب می شود

ــت:  ــتان گف ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــه  ــیار( ب ــل ) س ــرق موبی ــت ب ــتگاه پس ــداد 9 دس تع
ــبکه در  ــعه ش ــرای توس ــر ب ــت آمپ ــت 270 مگاول ظرفی
ــفند  ــده و از اس ــداری ش ــتان خری ــاز اس ــورد نی ــاط م نق

ماه عملیات نصب و راه اندازی آنها آغاز می شــود.
محمــود دشــت بــزرگ اظهــار داشــت: طــی یــک قــرارداد 
کــه بــا شــرکت داخلــی منعقــد شــده تعــداد 9 دســتگاه 
ــه ارزش ســرمایه  ــت ب ــو ول ــل 33/132 کیل پســت موبی
گــذاری 130 میلیــارد ریــال خریــداری شــده کــه 3 
دســتگاه از ایــن پســت هــا اســفند مــاه ســال جــاری و 

مابقی به مرور وارد اســتان می شوند.
ــی  ــی اســتفاده م ــل زمان ــای موبی ــزود: پســت ه وی اف
شــود کــه نیــاز بــه ظرفیــت ســازی در شــبکه وجــود دارد 
ــود  ــم وج ــای دائ ــت ه ــری پس ــه کارگی ــکان ب ــا ام ام

ندارد. 
ــان  ــتان بی ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــا ســه ســال  ــم دو ت ــدازی پســت هــای دائ ــرد: راه ان ک
زمــان نیــاز دارد امــا پســت هــای موبیــل حداکثــر ظــرف 
دو تــا ســه مــاه نصــب و راه انــدازی مــی شــوند و ایــن 
امــکان را در اختیــار مــا قــرار مــی دهنــد تــا در مناطقــی 
ــت  ــه ظرفی ــاز ب ــی رود و نی ــاال م ــرف ب ــد مص ــه رش ک

ســازی جدید است مورد استفاده قرار گیرند.
دشــت بــزرگ تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار را رســالت 
ــزود:  ــد و اف ــتان خوان ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ش
ایــن پســت هــای ســیار کــه تمامــی تجهیــزات بــر روی 
ــر روی  ــی ب آن نصــب اســت از قابلیــت حمــل و جابجای
یــک یــا چنــد تریلــی برخــوردار بــوده و مــی تواننــد نیــاز 
شــبکه را در نقاطــی از اســتان کــه در تابســتان رشــد 
مصــرف بــاال مــی رود برطــرف کــرده و از خاموشــی 
ناخواســته تــا زمــان بهــره بــرداری از پســت هــای دائــم، 
جلوگیــری کننــد. شــایان ذکــر اســت، در نشســت انعقــاد 
رئیــس  موبیــل،  پســت  دســتگاه   9 قــرارداد خریــد 
کمیســیون انــرژی مجلــس و مدیرعامــل شــرکت توانیــر 

نیز حضور داشتند.

خراسان شمالی، جزو سه 
استان نخست کشور در 

ازدواج زودهنگام دختران
خانــواده  و  زنــان  امــور  کل  مدیــر 
آمــوزش و پــرورش گفــت: خراســان 
شــمالی جــزء 3 اســتان نخســت 
کشــور در ازدواج زود هنــگام دختــران 
در  مینایی پــور  دارد.فرحنــاز  قــرار 
ــا اصحــاب رســانه  ــری ب نشســت خب
بــا بیــان اینکــه فقــر اقتصــادی و 
فرهنگــی یکــی از عواملــی اســت کــه 
باعــث ازدواج زود هنــگام دختــران 
می شــود، افــزود: ایــن مســئله بایــد 
زنــگ خطــری بــرای همــگان باشــد، 
هــدف ایــن نیســت کــه ســن ازدواج 
هــدف  بلکــه  دهیــم  افزایــش  را 
توانمنــد ســازی دختــران قبــل از 

ازدواج است.
ــل  ــه تحصی ــی ک ــزود: دختران وی اف
را  ازدواج  توانمنــدی  و  مناســب 
تواننــد  نمــی  باشــند  نداشــته 
فرزنــدان مناســبی نیــز تربیــت کننــد 
هــای  آســیب  مســئله  ایــن  و 
دنبــال  بــه  را  زیــادی  اجتماعــی 

خواهد داشت.
 42 کــرد:  اظهــار  مینایی پــور 
در  شــمالی  خراســان  دانش آمــوز 
ــن  ــد و ای ــی ازدواج کردن دوره ابتدای
ادامــه  از  تــا  شــده  موجــب  امــر 

بمانند. باز  تحصیل 
بــرای  تکلیفــی  وی  گفتــه  بــه 
ــه  ــن زمین ــرورش در ای ــوزش و پ آم
ــرای  ــا ب ــت ام ــده اس ــخص نش مش
مــا تبدیــل بــه دغدغــه شــده اســت و 
ــه ورود  ــن زمین ــم در ای ــی خواهی م

کنیم.

سنا
 ای

س:
عک

سودوکو شماره 1334

پاسخ سودوکو شماره 1333

افقی
1 - این شــاخص اقتصادی، تغییرات 

بــه وجود آمده در تولیدات کارخانه ای، 

معدنی و تســهیالت را در سطح کشور 

 نشــان می دهد - بوی نم

 2 - آن طــرف - صدمــه - مال و ثروت

3 - به اقتصادی که با ســطح ثابت 

قیمت ها و مقادیر وســیع منابع 

بهره برداری نشــده مواجه است اطالق 

می شــود - اروس و مال التجاره - 

 مسافر سرزمین عجایب

 4 - آتشــدان - گام ها

 5 - روســتا - از گازها - شــهر جشنواره

 6 - غالــب - مرکب دان - بیخ گیاه

7 - شــهر صنعتی آلمان - افروزه - 

 زن با اصالت

۸ - طرفــدار افزایش تراز پرداخت و 

 تراکم فلزات گرانبها در کشــور

 9 - خــالف عهدی - نیرنگ باز - مژن

10 - از معامله گــران بزرگ انرژی در 

 کانــادا - الغر و دراز - آرزو

 11 - تلخ تازی - شــوربا - فلز تمدن

 12 - چشــم آبی - متمول و ثروتمند

13 - یگانــه - مردم - بزرگ ترین و 

شــناورترین بازار تجاری جهان با حجم 

باال  معامالت 

14 - منســوب به والیت - نام کوه طور 

 - شهر آرزو

15 - عــدد منفی - از عوامل و 

متغیرهــای مهم در صادرات اروپا

عمودی 
1 - باالرفتن ســطح عمومی قیمت ها 

- نام رســمی پول این کشور 

 »رن مین بی« است - فرخنده

2 - یکی از اســتخوان های بدن - 

 شــریعت - آتش - سرو راس

3 - ظرف خمیرســازی - نامی مردانه 

 - از حــروف الفبای یونانی

4 - کرم خزنده - قریه - نشــانه 

 قرآنی

5 - از اشــکال هندسی - صیاد - 

 رساله دکترا

 6 - پایــه - محل ورود غذا - آزادی

7 - نیم صدای ســاعت - زبونی و 

 ذلت - از گلها

۸ - از درختــان - نام پدر فریدون - 

انگور  خوشه 

9 - همزادان - حافظه - ســازمان 

آمریکا  جاسوسی 

 10 - دشــمنی - ازگیل - دور دهان

11 - حرف فاصله - ســرمایه اولیه - از 

 دست رفته

12 - چین و چروک پوســت - خوب 

 فرنگی - گرفتاران

13 - رنــج و درد - خنده رو - 

 بیمارستانی در تهران

14 - از جنس نی - مظهر اســتقامت 

- واحــد تغییرات نرخ در بازار ارز - 

 بیهوشی

15 - ارز این کشــور از ابتدای سال 

جــاری تا به حال 20 درصد کاهش 

یافته اســت - از تقسیم بندی  علم 

اقتصاد - تســلیم شده

جدول شماره 1334

خبر

اعطای 500 میلیارد تسهیالت 
به عشایر سراسر کشور

ــغ  ــور عشــایر کشــور از پرداخــت بال ــس ســازمان ام ریی
ــر  ــایر سراس ــه عش ــان تســهیالت ب ــارد توم ــر 500 میلی ب
کشــور تــا پایــان ســال جــاری خبــر داد و افــزود: 
ــار  ــن اعتب ــان از ای ــارد توم ــر 150 میلی ــغ ب ــون بال تاکن
بیــن عشــایر کشــور بــرای تقویــت زنجیــره تولیــد و 
تامیــن نهــاده هــای دام تخصیــص یافتــه اســت.کرمعلی 
قندالــی در جریــان بازدیــد از رونــد احــداث کارخانــه 
ــگار  ــا خبرن ــو ب خــوراک دام عشــایر در ســاوه در گفت وگ
ــت  ــار، جمعی ــن آم ــاس آخری ــرد: براس ــار ک ــنا، اظه ایس
عشــایر کشــور بالــغ بــر یــک میلیــون و 200 هــزار نفــر در 
قالــب 213 هــزار خانــوار اســت کــه در بیــش از 15 هــزار 
نقطــه ییالقــی و قشــالقی زندگــی مــی کننــد.وی بــا 
بیــان اینکــه حــدود 1.۸ دهــم جمعیــت کشــور را جامعــه 
ــد  ــر 5.6 درص ــغ ب ــت و بال ــکیل داده اس ــایری تش عش
صــورت  عشــایر  توســط  تولیــدات کشــاورزی کشــور 
می گیــرد، اظهــار کــرد: تولیــد حــدود 2۸ درصــد دام 
ســبک، 25 درصــد تولیــد گوشــت قرمــز، 35 درصــد 
ــه جامعــه عشــایری اختصــاص دارد و  ــع دســتی ب صنای
ســاالنه بالــغ بــر 9.5 میلیــون راس دام بــه صــورت 
عرضــه  فــروش  بــازار  بــه  عشــایر  توســط  پــرواری 
ــا اشــاره  می شــود.رییس ســازمان امــور عشــایر کشــور ب
ــایر  ــر از عش ــالهای اخی ــی س ــه ط ــی ک ــه حمایت های ب
ــه عشــایری  ــاه جامع ــت: معیشــت و رف کشــور شــد، گف
از اولویت هــای ســازمان امــور عشــایر کشــور در ســالهای 
اخیــر بــوده اســت.وی از دامــداری و دامپــروری بــه 
عنــوان شــغل اصلــی عشــایر کشــور یــاد کــرد کــه 
درآمدزایــی و تامیــن معیشــت آنــان از ایــن طریــق 
ــا  ــد ب ــوع درآم ــال تن ــه دنب ــت: ب ــرد، گف ــورت می گی ص
ــه  ــه توجی ــود ک ــای موج ــایر ظرفیت ه ــری از س ــره گی به
ــر  ــی داشــته باشــد هســتیم کــه ب اقتصــادی و درآمدزای
ایــن اســاس تقویــت صنعــت گردشــگری، صنایــع دســتی 
برنامه هــای  عنــوان  بــه  دارویــی  و  کشــت گیاهــان 
ــده و در  ــف ش ــایر تعری ــن عش ــی در بی ــاد مقاومت اقتص
حــال اجراســت.قندالی در ادامــه بــه زنجیــره تولیــد 
ــوری  ــای مح ــی از طرح ه ــوان یک ــه عن ــز ب ــت قرم گوش
ــد  ــت: براســاس بن ــرد و گف ســازمان عشــایری اشــاره ک
"ب" مــاده 52 قانــون احــکام دائمــی ســاالنه یــک 
قالــب  در  توســعه کشــور  صنــدوق  ورودی  از  درصــد 
ــود.وی  ــت می ش ــایر پرداخ ــه عش ــهیالت ب ــای تس اعط
افــزود: بــر ایــن اســاس در ســال 1397 مبلغــی معــادل 
پرداخــت  تســهیالت  قالــب  در  تومــان  میلیــارد   300
ــر یــک  ــغ ب ــر اســاس آن حداقــل بال خواهــد شــد کــه ب
میلیــون راس دام در پروســه زنجیــره تولیــد گوشــت 
ــه  ــن در زمین ــر ای ــالوه ب ــت ع ــد گرف ــرار خواه ــز ق قرم
گردشــگری و صنایــع دســتی و گیاهــان دارویــی نیــز از 

محل تســهیالت مذکــور تخصیص خواهد یافت.
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درگیری در فریدونکنار با شلیک گلوله در بیمارستان خاتمه یافت
درگیری خیابانی چند جوان با سالح سرد در شهر فریدونکنار که بامداد امروز چهارشنبه رخ داد به 
بیمارستان امام خمینی )ره( این شهر کشانده شد و خساراتی به این مرکز درمانی وارد کرد.
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این صفحه می خوانیم
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مجازی

کاروان مهاجران آمریکا، آنچه در انتظار جهان است…

@sahat_zist

اینســتاگرام قابلیــت جدیــدی را اضافــه 
ــران اجــازه می دهــد  ــه کارب کــرده کــه ب
در بخــش »دایرکــت مســیج« بــرای 
یکدیگــر پیــام هــای صوتــی ارســال 
ــار  ــه چه ــی اســت ک ــن درحال ــد. ای کنن
مــاه قبــل اخبــاری مبنــی بــر آزمایــش 
ویژگــی شــبیه »واکی-تاکــی« در ایــن 

ــی منتشــر شــد. شــبکه اجتماع

شــرکت آنــر در مراســم خــود در 
کشــور چیــن، از لوگــوی جدیــدش 
ــر  ــوی آن ــرد. لوگ ــرداری ک ــرده ب پ
ایــن  ســالگی  پنــج  علــت  بــه 
برنــد تغییــر ظاهــر داده اســت. 
مجموعــه  زیــر  برنــد کــه  ایــن 
ــه  هــواوی محســوب مــی شــود، ب
بــازار  در  بزرگــی  موفقیت هــای 

دســت پیــدا کــرده اســت.

اینســتاگرام در حــال آزمایــش حســاب 
ــت  ــام اکان ــه ن ــری مخصوصــی ب کارب
 )Creator Accounts( خالــق محتــوا
ــهور  ــراد مش ــر ها و اف ــرای اینفلوئنس ب
قــادر  آنهــا  ترتیــب  بدیــن  اســت. 
خواهنــد بــود از قابلیــت هــای ویــژه ای 
ــتقیم  ــام مس ــردن پی ــر ک ــرای فیلت ب
تحلیــل  و  ببرنــد  بهــره  )دایرکــت( 
عمیقتــری از عالیــق دنبــال کننــدگان و 

پست هایشــان مشــاهده کننــد.

خبر
اینستاگرام

خبر
آنر

خبر
اینستاگرام

شناسه »جام جهانی فیفا« در توییتر به مناسبت 
درگذشت ایرج دانایی فر، بازیکن اسبق تیم ملی 

ایران و زننده اولین گل ایران در تاریخ حضور کشورمان در 
جام های جهانی، توییت زیر را ارسال کرد.

شاپرک شجری زاده، معترض 42 ساله به حجاب که اسفند 
سال 96 بازداشت شد اما بعد از یک هفته به قید وثیقه آزاد 
شد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان کانادا که توسط ایروین 
کاتلر، مشاور "اتحاد علیه ایران هسته ای" برگزار شد، خواستار تحریم 

ایران شد. کاربران ایرانی توییتر یکصدا این اقدام شجری زاده را 
محکوم کردند.

خبرگزاری ایرنا، روز گذشته تصویری از صف خرید مردم برای 
پسته با قیمت کیلویی 200هزار تومان منتشر کرد. چندی بعد 
کاربران دنیای مجازی نسبت به این موضوع واکنش نشان 

دادند و خواستار تحریم خرید آجیل با قیمت های 
نجومی شدند.

انتخاب جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی که در سفارت کشورش 
به قتل رسید، به عنوان چهره سال مجله »تایم« حاشیه های بسیاری 

در توییتر جهانی به دنبال داشت. برخی این اقدام تایم در جهت 
حمایت از روزنامه نگاران قربانی را شایسته دانستند و برخی 

اشتباهات خاشقجی را یادآوری کردند.

سامسونگ درخواست ثبت چندین نام تجاری اروپایی برای گوشی بالکچین خود را ارائه داد. گفته شده که این 
نام ها »Blockchain KeyStore« و »Blockchain Core« و نیز »Blockchain key box« هستند. مشخص 

نیست که این نام ها دقیقًا به چه مواردی اشاره دارند. شاید سامسونگ در حال کار روی یک سخت افزار کیف پول 
دیجیتال برای یکی از گجت های آتی خود است. 

اجرائیه  
/ لــه  محکــوم  مشــخصات 

محکــوم لهــم :ســید محمــد 
ــد  ــاد فرزن ــر آب ــی جعف عبدالله
نشــانی  بــه  حســین  ســید 
اســتان کرمــان شهرســتان رفســنجان شــهر 
رفســنجان قــوام آبــاد خ اصلــی جنــب 

قائــم  ابتدائــی  مدرســه 
/محکــوم  علیــه  محکــوم  مشــخصات 
ــواد  ــد ج ــیدی فرزن ــراب جمش ــم: ظه علیه

بــه نشــانی مجهــول المــکان

ــه موجــب درخواســت اجــرای  محکــوم به:ب
حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه 
محکــوم   9709973492700572 مربوطــه 
علیهــم محکــوم اســت   بــه حضــور در دفتــر 
اســناد رســمی جهــت نقــل و انتقــال ســند 
بــه خواهــان محکــوم مــی نمایــد.در ضمــن 
ــت اســالمی  ــم عشــر در حــق دول ــغ نی مبل

محکــوم شــد
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل 
اختالف شماره 7 شهرستان رفسنجان
مریم محمد خانی

ابالغیه  
حقیقی:نـدا  شـونده  ابـالغ  مشـخصات 
نشـانی  بـه  حسـین  فرزنـد  خراسـانی 

المـکان مجهـول 
1397.11.1 سـاعت  تاریـخ حضـور 
سـلمهء  فاطمـه  دعـوی  خصـوص  در   09:15
بـه طرفیـت شـما مبنـی بـر مطالبـه خسـارت 
تاخیـر تادیـه و مطالبـه وجـه چـک در وقـت 
شـعبه  ایـن  در  رسـیدگی  جهـت  فـوق  مقـرر 

حاضـر شـوید.
شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان رفسنجان

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )۹7-۸4(  
شرکتگازاستانکرماندرنظرداردمناقصهایرا،باشرایطذیلبرگزارنماید.

روابطعمومیشرکتگازاستانکرمان

نوبت دوم

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی در صــورت تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه مــی تواننــد از زمــان درج 
اولیــن نوبــت آگهــی نســبت بــه تهیــه نامــه اعــالم آمادگــی بــه امــور قراردادهــا و فاکــس آن بــه شــماره 33239661 یــا تحویــل آن بــه دبیرخانه 

شــرکت گاز اســتان کرمــان واقــه در بلــوار 22 بهمــن - حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه  شــعبانیه )در ســاعات اداری شــنبه تــا ســه شــنبه  
7-16 و چهارشــنبه هــا  7-15 ( اقــدام و دفترچــه اســتعالم  ارزیابــی کیفــی را نیــز  از  ســایت پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه آدرس  
http://iets.mporg.ir دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن،  مــدارک مــورد نیــاز  را  جهــت هــر مناقصــه بصــورت جداگانــه تهیــه، تنظیــم و تکمیــل 
و حداکثــر تــا 14  روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه، دبیرخانــه شــرکت گاز اســتان کرمــان تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت 
توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران توســط کمیتــه فـــنـــی و بازرگانــی می باشــد .)نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصه 
: یکــی از تضامیــن معتبــر در آییــن نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی مطابــق شــرح منــدرج در اســناد مناقصــه( متقاضیــان مــی بایســت جهــت 
کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت www.nigc-kerman.ir و پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و الزامــا نســبت 

بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــالع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.                                                                                               

کد فراخوان1397.4776شماره مجوز97/9/21تاریخ چاپ نوبت اول1۸0مدت زمان اجرا)روز(

1/151/200/0003.1۸4.226مبلغ تضمین)ریال(97/9/22تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

موضوع :  تهیه مصالح و اجرای حدود 31 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای باغ خشک و بید خواب سیرجان

بحران کم آبی
را جدی بگیریم

وقــت  ابــاغ  آگهــی 
دادرســی و دادخواســت 
ــده:  ــه خوان ــم ب و ضمائ
1- کاظــم هاشــمی 2- بیــوک 

ــفی ــی یوس آقائ
کالســه پرونــده: 97/1- 747 وقــت رســیدگی: 
بــه روز ســه شــنبه تاریــخ 97/10/25 ســاعت 
ــده:  ــی – خوان 16 – خواهــان: طاهــر مصطفائ
1- کاظــم هاشــمی 2- بیــوک آقائــی یوســفی 
– خواســته: الــزام بــه تنظیــم ســند – خواهان 
ــتری  ــر کل دادگس ــلیم دفت ــتی تس دادخواس
اسالمشــهر نمــوده کــه وقــت رســیدگی تعییــن 
شــده بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و 
بتجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ــه  ــاه ب ــن ظــرف یــک م ــخ نشــر آخری از تاری
دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی 
و  دادخواســت  دوم  نســخه  خــود  کامــل 
ــرر  ــت مق ــد و در وق ــت نمای ــم را دریاف ضمائ
بــاال جهــت رســیدگی حضــور بــه هــم رســاند 
ــی الزم  ــیله آگه ــه بعــدا ابالغــی بوس چنانچ
ــت منتشــر و مــدت آن  ــک نوب ــط ی شــود فق

ــف: 2106 ــود. م/ال ــد ب ده روز خواه
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختاف 
اسامشهر    858

            اباغیه
ــیر  ــی: اردش ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب مش
شــیرینعلی  فرزنــد   – پــارگام  خــدادادی 
ــالن  ــه نشــانی گی ــی 5709463329 – ب کدمل
تالــش پــره ســر ســراه دوران روســتای نــوده منــزل 
شــیرینعلی خــدادادی – تاریــخ حضــور: 97/10/24 ســاعت 
ــا  ــی ب ــادر کیومرث ــوی ق ــوص دع ــور: 15/30 – درخص حض
ــد  ــرا فرزن ــه س ــور خطب ــه پ ــی الل ــان موس ــت ازخواه وکال
ــدادادی  ــیر خ ــوی اردش ــده دع ــت خوان ــه طرفی ــی ب عیس
ــد شــیرینعلی خواســته تقاضــای رســیدگی و  ــارگام فرزن پ
ــه پرداخــت  ــده ب ــر محکومیــت خوان صــدور حکــم مبنــی ب
مبلــغ 100/000/000 ریــال از بابــت وجــه یــک فقــره چــک بــه 
شــماره ســریال 343987 – 97/4/5 عهــده بانــک ســپه بــا 
احتســاب کلیــه خســارات دادرســی ازجملــه هزینه دادرســی 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــل و خســارت تاخی ــه وکی و حــق الوکال
سررســید چــک لغایــت اجــرای کامــل حکــم در ایــن شــورا 
ــاعت  ــورخ 97/10/24 س ــد و م ــی باش ــیدگی م ــت رس تح
15/30 عصــر تعییــن وقــت رســیدگی شــده اســت بــا توجــه 
بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده دعــوی بنــا بــه تقاضــای 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در جرایــد کثیراالنتشــار منتشــر 
ــت  ــت دریاف ــرآگهی جه ــس از نش ــوی پ ــده دع ــا خوان ت
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم در دفتــر شــورا حاضــر 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت دادرســی درایــن شــعبه 
ــی  ــم مقتض ــور تصمی ــدم حض ــورت ع ــود درص ــر ش حاض

اتخــاذ خواهــد شــد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان تالش

 عیسی بشارتی   865

آگهی مزایده اموال غیر منقول
         مرحله اول

بدینوســیله اعــالم مــی گــردد یــک قطعــه زمیــن 
شــالیزاری بمســاحت 500 مترمربــع واقــع در 
ســوارکار محلــه یونــس کــری بــا مالکیــت چنگیــز بختیــاری 
ــت  ــیم خارداریس ــماال س ــخصات ش ــه و مش ــدود اربع ــا ح ب
بــه ملــک اکبــر بختیــاری شــرقا بــه باقــی مانــده ملــک مــون 
ــاری  ــز بختی ــک چنگی ــه مل ــا ب ــا ایض ــه جنوب ــوم علی محک
غربــا: ســیم خارداریســت بــه نهــرآب و راه عمومــی محــدود 
ــع  ــاحت 12019/20 مترمرب ــه مس ــک ب ــی از کل مل ــه بخش ب
ــه چــاه  ــک حلق ــه در داخــل آن ی ــی پیوســتی ک ــر کروک براب
ــق آن  ــه عم ــرده ک ــه نامب ــه تعرف ــه ب ــا توج ــان گشــاد ب دهق
ــی  ــماره 77/3/16-4119/5015 م ــه بش ــا پروان ــر ب را 17 مت
ــا  ــر ب ــت صنوب ــه درخ ــیزده اصل ــن دارای س ــد و همچنی باش
ــون  ــت میلی ــا ارزش هف ــانتی ب ــی 30 س ــدود 10 ال ــر ح قط
ــه 960563/ج  ــده کالس ــی در پرون ــد توقیف ــی باش ــال م ری
ــه بیســت  ــغ پای ــه مبل ــه توســط کارشــناس دادگســتری ب ک
ــت در  ــده اس ــی ش ــان ارزیاب ــزار توم ــد ه ــون و هفتص میلی
مورخــه 97/10/16 روز یکشــنبه ســاعت 10 الــی 11 صبــح 
ــری  ــکام کیف ــرای اح ــه اول( در اج ــده )مرحل ــق مزای از طری
ــه  ــا اشــخاصی ک ــی رســد شــخص ب ــروش م ــه ف ــش ب تال
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد برنــده مزایــده شــناخته 
ــردد  ــی گ ــل م ــذ و تحوی ــای آن اخ ــررات به ــق مق ــده وف ش
متقاضیــان مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از مزایــده از مــورد 

ــد. ــد نماین ــده بازدی مزای
دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب تالش 

 بخشایی     866

    آگهی حصر وراثت
پــدر  نــام  معــاوی   شــهرت  وداد   بانــو 
ــوش  ــادره از ش ــنامه 1009 ص ــن بشناس حس
گواهــی حصروراثــت  صــدور  بخواســته  درخواســتی 
ــن  ــوم  حس ــدرم  مرح ــه پ ــح داده ک ــم و توضی تقدی
شــهرت معــاوی  بشناســنامه 330 صــادره ماهشــهر 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــواز  اقامت ــخ 97/03/11 در اه در تاری
فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی وداد معــاوی 
ش ش 1009 -2- ایمــان معــاوی ش ش 3223-  3- 
فــاروخ معــاوی ش ش 5268752767-  4- علــی 
معــاوی ش ش 7730-  5- ایــاد معــاوی ش ش 85  
-6- هــادی معــاوی ش ش 156 -7- ســعیده معــاوی 
ش ش 1072-  8- فاطمــه معــاوی ش ش 3249 
ــاوی ش ش 433  ــه مع ــی( 9- حلیم ــدان متوف )فرزن
ــاوی ش ش  ــنیه ب ــر 10- س ــی( و ال غی ــر متوف )همس
39911312 ) مــادر متوفــی ( و ال غیــر . اینــک بــا انجــام 
تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت 
ــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت  آگهــی مینمایــد ت
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف نام
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 
و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از 
ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
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                        آگهی رای
ــه: 474/97   ــماره دادنام ــه:219/4/97 ش ــده کالس ــخ:97/06/24   پرون تاری
ــاط  ــزی رب ــالف مرک ــل اخت ــوراهای ح ــارم ش ــوزه چه ــیدگی: ح ــع رس مرج
کریــم   خواهــان: حمیــرا بــه نــژاد آدرس: ربــاط کریــم خ شــهید شــادرهی پ 
13  خوانــده: امیــد خســرو نیــاآدرس : مجهــول المــکان  خواســته: پرداخــت اقســاط وام 
بانکــی گردشــکار: پــس از وصــول  و ثبــت پرونــده بــه کالســه فــوق و جــری تشــریفات 
ــالم و  ــیدگی اع ــم رس ــورا خت ــرم ش ــای محت ــورتی اعض ــه مش ــه نظری ــی و مالحظ قانون

مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای قاضی شورا

 در خصــوص دعــوی خانــم حمیــرا بــه نــژاد بطرفیــت امیــد خســرو نیــا بخواســته الــزام 
خوانــده بــه پرداخــت اقســاط وام بانکــی و هزینــه دادرســی و تاخیــر تادیــه صــدور رای 
نهایــی و تامیــن خواســته بــه اســتناد پرینــت حســاب و فیــش هــای واریــزی و اســتعالم 
ــی در جلســه رســیدگی  ــالغ و نشــر آگه ــا وصــف  اب ــده ب ــه اینکــه خوان ــا ب بانکــی توجه
ــث مصــون از  ــر حی ــان از ه ــوی خواه ــته دع ــال نداش ــه ای  ارس ــده الیح ــر نگردی حاض
ایــراد و خدشــه باقــی مانــده دعــوی مطروحــه را محمــول بــر صحــت تلقــی بــه اســتناد 
بنــد الــف مــاده 9 ق ش ح ا و مــواد  515/198 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ یــک میلیــون و هفتصــد و بیســت و نــه هــزار و 
چهارصــد و هفتــاد و چهــار تومــان بابــت اصــل خواســته و مبلــغ یکصــد و پنجــاه و ســه 
ــی  ــوص الباق ــادر و درخص ــی ص ــه دادرس ــت هزین ــان باب ــاه توم ــد و پنج ــزار و هفتص ه
خواســته بــا توجــه بــه عــدم ارائــه مــدارک از ســوی خواهــان بــه اســتناد مــاده 197 آ د م 
و مــاده 1275 قانــون مدنــی حکــم بــه بــی حقــی خواهــان صــادر و در خصــوص تامیــن 
خواســته بــا توجــه بــه تقاضــای اســترداد خواهــان طــی صورتجلســه مورخــه 97/5/24 بــه 
اســتناد بنــد ب مــاده 107  ق آ د م و رد دعــوی صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی تلقــی و ظــرف  20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی و در ایــن شــورا و بیســت 
روز پــس از آن  قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی دادگســتری ربــاط کریــم 

مــی باشــد. م/الــف 2119  
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آگهی حصروراثت
ــی دارای  ــای جاســم بهرام آق
ــی  ــماره وکدمل ــنامه ش شناس
دادخواســت  شــرح   3838985826
ــورا  ــن ش ــه 8/971072 از ای ــه کالس ب
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی و چنی
شناســنامه  بــه  بهرامــی  ملیحــه 
695کدملــی3838981618 درتاریــخ 
1396/12/01 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــه درود زندگ ب
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
افــراد مشــروحه زیــر: 1ـ محمدرئــوف 
متولــد01/  ش2844  ش  میهمــی 
 3800028417 کدملــی   1342/01
شــوهر متوفــی 2ـ جاســم بهرامــی ش 
ــی  ــد17/ 1357/02 کدمل ش1112 متول
3ـ  پســرمتوفی   3838985826
ارســالن بهرامــی ش ش1111متولــد01/ 

 3838985801 کدملــی   1354/04
ــی ش  ــه بهرام ــرمتوفی  4ـ المیع پس
ش 1113 متولــد01/ 1359/05 کدملــی 
ـ   5 دخترمتوفــی   3838985842
رابعــه بهرامــی ش ش1114 متولــد17/ 
 3838985869 کدملــی   1360/05
دخترمتوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
بــا  اینــک  نــدارد.  دیگــری  وارث 
در  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
یــک مرتبــه  در  را  خواســت مذبــور 
آگهــی مینمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد ی
باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 
ــم  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ
ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه

شــماره8350/م الــف

دادگستری کل استان کردستان
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شهرستان سنندج                        896

وقــت  ابــاغ  آگهــی 
دادرســی و دادخواســت 
ــده:  ــه خوان ــم ب و ضمائ
1- کاظــم هاشــمی 2- بیــوک 

ــفی ــی یوس آقائ
کالســه پرونــده: 97/1- 747 وقــت رســیدگی: 
بــه روز ســه شــنبه تاریــخ 97/10/25 ســاعت 
ــده:  ــی – خوان 16 – خواهــان: طاهــر مصطفائ
1- کاظــم هاشــمی 2- بیــوک آقائــی یوســفی 
– خواســته: الــزام بــه تنظیــم ســند – خواهان 
ــتری  ــر کل دادگس ــلیم دفت ــتی تس دادخواس
اسالمشــهر نمــوده کــه وقــت رســیدگی تعییــن 
شــده بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و 
بتجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ــه  ــاه ب ــن ظــرف یــک م ــخ نشــر آخری از تاری
دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی 
و  دادخواســت  دوم  نســخه  خــود  کامــل 
ــرر  ــت مق ــد و در وق ــت نمای ــم را دریاف ضمائ
بــاال جهــت رســیدگی حضــور بــه هــم رســاند 
ــی الزم  ــیله آگه ــه بعــدا ابالغــی بوس چنانچ
ــت منتشــر و مــدت آن  ــک نوب ــط ی شــود فق

ــف: 2106 ــود. م/ال ــد ب ده روز خواه
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختاف 
اسامشهر    858

            اباغیه
ــیر  ــی: اردش ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب مش
شــیرینعلی  فرزنــد   – پــارگام  خــدادادی 
ــالن  ــه نشــانی گی ــی 5709463329 – ب کدمل
تالــش پــره ســر ســراه دوران روســتای نــوده منــزل 
شــیرینعلی خــدادادی – تاریــخ حضــور: 97/10/24 ســاعت 
ــا  ــی ب ــادر کیومرث ــوی ق ــوص دع ــور: 15/30 – درخص حض
ــد  ــرا فرزن ــه س ــور خطب ــه پ ــی الل ــان موس ــت ازخواه وکال
ــدادادی  ــیر خ ــوی اردش ــده دع ــت خوان ــه طرفی ــی ب عیس
ــد شــیرینعلی خواســته تقاضــای رســیدگی و  ــارگام فرزن پ
ــه پرداخــت  ــده ب ــر محکومیــت خوان صــدور حکــم مبنــی ب
مبلــغ 100/000/000 ریــال از بابــت وجــه یــک فقــره چــک بــه 
شــماره ســریال 343987 – 97/4/5 عهــده بانــک ســپه بــا 
احتســاب کلیــه خســارات دادرســی ازجملــه هزینه دادرســی 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــل و خســارت تاخی ــه وکی و حــق الوکال
سررســید چــک لغایــت اجــرای کامــل حکــم در ایــن شــورا 
ــاعت  ــورخ 97/10/24 س ــد و م ــی باش ــیدگی م ــت رس تح
15/30 عصــر تعییــن وقــت رســیدگی شــده اســت بــا توجــه 
بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده دعــوی بنــا بــه تقاضــای 
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در جرایــد کثیراالنتشــار منتشــر 
ــت  ــت دریاف ــرآگهی جه ــس از نش ــوی پ ــده دع ــا خوان ت
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم در دفتــر شــورا حاضــر 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت دادرســی درایــن شــعبه 
ــی  ــم مقتض ــور تصمی ــدم حض ــورت ع ــود درص ــر ش حاض

اتخــاذ خواهــد شــد.
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان تالش

 عیسی بشارتی   865

آگهی مزایده اموال غیر منقول
         مرحله اول

بدینوســیله اعــالم مــی گــردد یــک قطعــه زمیــن 
شــالیزاری بمســاحت 500 مترمربــع واقــع در 
ســوارکار محلــه یونــس کــری بــا مالکیــت چنگیــز بختیــاری 
ــت  ــیم خارداریس ــماال س ــخصات ش ــه و مش ــدود اربع ــا ح ب
بــه ملــک اکبــر بختیــاری شــرقا بــه باقــی مانــده ملــک مــون 
ــاری  ــز بختی ــک چنگی ــه مل ــا ب ــا ایض ــه جنوب ــوم علی محک
غربــا: ســیم خارداریســت بــه نهــرآب و راه عمومــی محــدود 
ــع  ــاحت 12019/20 مترمرب ــه مس ــک ب ــی از کل مل ــه بخش ب
ــه چــاه  ــک حلق ــه در داخــل آن ی ــی پیوســتی ک ــر کروک براب
ــق آن  ــه عم ــرده ک ــه نامب ــه تعرف ــه ب ــا توج ــان گشــاد ب دهق
ــی  ــماره 77/3/16-4119/5015 م ــه بش ــا پروان ــر ب را 17 مت
ــا  ــر ب ــت صنوب ــه درخ ــیزده اصل ــن دارای س ــد و همچنی باش
ــون  ــت میلی ــا ارزش هف ــانتی ب ــی 30 س ــدود 10 ال ــر ح قط
ــه 960563/ج  ــده کالس ــی در پرون ــد توقیف ــی باش ــال م ری
ــه بیســت  ــغ پای ــه مبل ــه توســط کارشــناس دادگســتری ب ک
ــت در  ــده اس ــی ش ــان ارزیاب ــزار توم ــد ه ــون و هفتص میلی
مورخــه 97/10/16 روز یکشــنبه ســاعت 10 الــی 11 صبــح 
ــری  ــکام کیف ــرای اح ــه اول( در اج ــده )مرحل ــق مزای از طری
ــه  ــا اشــخاصی ک ــی رســد شــخص ب ــروش م ــه ف ــش ب تال
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد برنــده مزایــده شــناخته 
ــردد  ــی گ ــل م ــذ و تحوی ــای آن اخ ــررات به ــق مق ــده وف ش
متقاضیــان مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از مزایــده از مــورد 

ــد. ــد نماین ــده بازدی مزای
دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب تالش 

 بخشایی     866

    آگهی حصر وراثت
پــدر  نــام  معــاوی   شــهرت  وداد   بانــو 
ــوش  ــادره از ش ــنامه 1009 ص ــن بشناس حس
گواهــی حصروراثــت  صــدور  بخواســته  درخواســتی 
ــن  ــوم  حس ــدرم  مرح ــه پ ــح داده ک ــم و توضی تقدی
شــهرت معــاوی  بشناســنامه 330 صــادره ماهشــهر 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــواز  اقامت ــخ 97/03/11 در اه در تاری
فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی وداد معــاوی 
ش ش 1009 -2- ایمــان معــاوی ش ش 3223-  3- 
فــاروخ معــاوی ش ش 5268752767-  4- علــی 
معــاوی ش ش 7730-  5- ایــاد معــاوی ش ش 85  
-6- هــادی معــاوی ش ش 156 -7- ســعیده معــاوی 
ش ش 1072-  8- فاطمــه معــاوی ش ش 3249 
ــاوی ش ش 433  ــه مع ــی( 9- حلیم ــدان متوف )فرزن
ــاوی ش ش  ــنیه ب ــر 10- س ــی( و ال غی ــر متوف )همس
39911312 ) مــادر متوفــی ( و ال غیــر . اینــک بــا انجــام 
تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت 
ــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت  آگهــی مینمایــد ت
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف نام
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 
و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از 
ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
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                        آگهی رای
ــه: 474/97   ــماره دادنام ــه:219/4/97 ش ــده کالس ــخ:97/06/24   پرون تاری
ــاط  ــزی رب ــالف مرک ــل اخت ــوراهای ح ــارم ش ــوزه چه ــیدگی: ح ــع رس مرج
کریــم   خواهــان: حمیــرا بــه نــژاد آدرس: ربــاط کریــم خ شــهید شــادرهی پ 
13  خوانــده: امیــد خســرو نیــاآدرس : مجهــول المــکان  خواســته: پرداخــت اقســاط وام 
بانکــی گردشــکار: پــس از وصــول  و ثبــت پرونــده بــه کالســه فــوق و جــری تشــریفات 
ــالم و  ــیدگی اع ــم رس ــورا خت ــرم ش ــای محت ــورتی اعض ــه مش ــه نظری ــی و مالحظ قانون

مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای قاضی شورا

 در خصــوص دعــوی خانــم حمیــرا بــه نــژاد بطرفیــت امیــد خســرو نیــا بخواســته الــزام 
خوانــده بــه پرداخــت اقســاط وام بانکــی و هزینــه دادرســی و تاخیــر تادیــه صــدور رای 
نهایــی و تامیــن خواســته بــه اســتناد پرینــت حســاب و فیــش هــای واریــزی و اســتعالم 
ــی در جلســه رســیدگی  ــالغ و نشــر آگه ــا وصــف  اب ــده ب ــه اینکــه خوان ــا ب بانکــی توجه
ــث مصــون از  ــر حی ــان از ه ــوی خواه ــته دع ــال نداش ــه ای  ارس ــده الیح ــر نگردی حاض
ایــراد و خدشــه باقــی مانــده دعــوی مطروحــه را محمــول بــر صحــت تلقــی بــه اســتناد 
بنــد الــف مــاده 9 ق ش ح ا و مــواد  515/198 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه 
محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ یــک میلیــون و هفتصــد و بیســت و نــه هــزار و 
چهارصــد و هفتــاد و چهــار تومــان بابــت اصــل خواســته و مبلــغ یکصــد و پنجــاه و ســه 
ــی  ــوص الباق ــادر و درخص ــی ص ــه دادرس ــت هزین ــان باب ــاه توم ــد و پنج ــزار و هفتص ه
خواســته بــا توجــه بــه عــدم ارائــه مــدارک از ســوی خواهــان بــه اســتناد مــاده 197 آ د م 
و مــاده 1275 قانــون مدنــی حکــم بــه بــی حقــی خواهــان صــادر و در خصــوص تامیــن 
خواســته بــا توجــه بــه تقاضــای اســترداد خواهــان طــی صورتجلســه مورخــه 97/5/24 بــه 
اســتناد بنــد ب مــاده 107  ق آ د م و رد دعــوی صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی تلقــی و ظــرف  20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی و در ایــن شــورا و بیســت 
روز پــس از آن  قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی دادگســتری ربــاط کریــم 

مــی باشــد. م/الــف 2119  
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آگهی حصروراثت
ــی دارای  ــای جاســم بهرام آق
ــی  ــماره وکدمل ــنامه ش شناس
دادخواســت  شــرح   3838985826
ــورا  ــن ش ــه 8/971072 از ای ــه کالس ب
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی و چنی
شناســنامه  بــه  بهرامــی  ملیحــه 
695کدملــی3838981618 درتاریــخ 
1396/12/01 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــه درود زندگ ب
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
افــراد مشــروحه زیــر: 1ـ محمدرئــوف 
متولــد01/  ش2844  ش  میهمــی 
 3800028417 کدملــی   1342/01
شــوهر متوفــی 2ـ جاســم بهرامــی ش 
ــی  ــد17/ 1357/02 کدمل ش1112 متول
3ـ  پســرمتوفی   3838985826
ارســالن بهرامــی ش ش1111متولــد01/ 

 3838985801 کدملــی   1354/04
ــی ش  ــه بهرام ــرمتوفی  4ـ المیع پس
ش 1113 متولــد01/ 1359/05 کدملــی 
ـ   5 دخترمتوفــی   3838985842
رابعــه بهرامــی ش ش1114 متولــد17/ 
 3838985869 کدملــی   1360/05
دخترمتوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
بــا  اینــک  نــدارد.  دیگــری  وارث 
در  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
یــک مرتبــه  در  را  خواســت مذبــور 
آگهــی مینمایــد تــا هرکســی اعتراضــی 
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد ی
باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 
ــم  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ
ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه

شــماره8350/م الــف

دادگستری کل استان کردستان
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و  رســیدگی   وقــت  ابــاغ  آگهــی   
دادخواســت  و ضمائــم بــه آقــای/ کاظــم 

متولــی فرزنــد شــیخ حاتــم
خواهــان خانــم نرگــس دودمانــی  دادخواســتی بــه 
طرفیــت خوانــده آقــای کاظــم متولــی بــه خواســته اعســار 
از هزینــه تجدیــد نظــر خواهــی مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه 
ــده کالســه 9609986110500503  ــه شــماره پرون ارجــاع و ب
و بایگانــی 960526 شــعبه 2 دادگاه عمومــی حقوقــی 
مــورخ  رســیدگی  وقــت  و  ثبــت  اهــواز   شهرســتان 
ــتور  ــب دس ــه حس ــن ک ــاعت 12:00 تعیی 1397/10/23 س
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــوع م ــق موض دادگاه طب
ــوق  ــده ف ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب مدن
الذکــر و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده  فــوق 
ــر دادگاه  ــه دفت ــی  ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری ــر پ الذک
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود ، نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 
جهــت رســیدگی بــه اعســار از هزینــه تجدیــد نظــر خواهــی 
و اســتماع شــهادت شــهود  در دادگاه حاضــر گردد.اســتان 
ــری – اول  ــای عام ــواز- انته ــتان اه ــتان- شهرس خوزس

ــرژی( ــان )ان ــی شــهید تندگوی ــع قضای نیوســاید مجتم
منشی  شعبه دوم  دادگاه عمومی )حقوقی( 

شهرستان اهواز-حاج پور                                       898

   آگهی حصر وراثت
آقــای حــوا  شــهرت بنــی طرفــی  
بشناســنامه  شــایع  پــدر  نــام 
درخواســتی  اهــواز  از  صــادره   1753512158
ــم  ــت تقدی ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص بخواس
ــه   ــوم  خیری ــادرم  مرح ــه م ــح داده ک و توضی
ــادره  ــنامه 588 ص ــخیراوی  بشناس ــهرت س ش
ــگاه  ــواز  اقامت ــخ 84/01/28 در اه ــواز در تاری اه
 -1  : از  عبارتنــد  اش  ورثــه  فــوت  دائمیــش 
متقاضــی بــا مشــخصات فــوق 2- صبریــه 
ــن  ــواز 3- مهی ــی ش ش 477 / اه ــی طرف بن
ــه  ــواز 4- فاطم ــی ش ش 1666 / اه ــی طرف بن
بنــی طرفــی ش ش 1701 / اهــواز 5- لیــال 
ــران  ــواز )دخت ــی طرفــی ش ش 12256 / اه بن
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی( و ال غیر.این متوف
ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات قانون
مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت 
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف نام
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری 
و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از 

ــت. ــاقط اس ــار س ــه اعتب درج
شورای حل اختاف شهرستان کارون            899

و  رســیدگی   وقــت  ابــاغ  آگهــی 
دادخواســت  و ضمائــم بــه آقــای 
محمدرضــا باشــی فرزنــد علیرضــا

خواهــان آقــای داراب ابراهیمــی زاد  دادخواســتی بــه 
ــد  ــی فرزن ــا بالش ــای محمدرض ــده آق ــت خوان طرفی
ــه  ــب و اعســار از هزین ــه طل ــه خواســته مطالب ــی ب عل
ــه  ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ــرح ک ــی مط دادرس
ــده کالســه  9609986166600340 شــعبه  شــماره پرون
3 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان شوشــتر  ثبــت 
و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/10/29 ســاعت 13:00 
تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
ــت  ــه عل ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان م
مجهــول المــکان بــودن خوانــده )محمدرضــا بالشــی( 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه و درخواس
ــده  ــا خوان ــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد ت از جرای
)محمدرضــا بالشــی( ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ 
ــن  ــه و ضم ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی  ب ــار آگه انتش
اعــالم نشــانی کامــل خــود ، نســخه ثانــی دادخواســت 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض رس
  شماره م/الف15/452

منشی  دادگاه  حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شوشتر- آزیتا امیدوندی                     913

ــه بهــره گیــری  شــهرداری شــاهرود در نظــر دارد نســبت ب
ــه  ــر کرای ــات و دفات ــی، موسس ــخاص حقوق ــات اش از خدم
ــک  ــزدا ت ــت م ــای وان ــه خودروه ــت کرای ــل جه اتومبی

کابیــن، دو کابیــن و نیســان جــک دار بــا خدمــات راننــده بــه منظــور امــور 
مرتبــط بــا فعالیــت هــا و ماموریتهــای شــهرداری از طریــق مناقصــه عمومــی 
اقــدام نمایــد، لــذا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه 
بــه امــور قراردادهــای شــهرداری شــاهرود مراجعــه و جهــت کســب اطالعــات 
بیشــتر از موضــوع آگهــی همــه روزه بــه جــزء ایــام تعطیــل در وقــت اداری 
ــهرداری  ــور اداری ش ــا اداره ام ــی 106 ب ــن 4-02332224061داخل ــا تلف ب
تمــاس حاصــل فرماینــد. ضمنــا متــن آگهــی در ســایت شــهرداری بــه آدرس 
ــره  ــت و به ــل روی ــان قاب ــاهده متقاضی ــت مش www.shahrood.ir  جه

ــرداری مــی باشــد.  ب
ــنبه  ــت اداری روز یکش ــان وق ــا پای ــده ت ــناد مزای ــت اس ــت دریاف مهل

ــد. ــی باش ــورخ 97/10/2 م م
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/22

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شاهرود
563

نوبت دوم

اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ایالم

فراخوان مناقصات عمومي 1 مرحله اي

914

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذیل اقدام نماید

آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه : 25 / 9 / 1397 
آخرین مهلت تحویل پيشنهادات: 5 / 10 / 1397 
تاریخ بازگشایي پاکات : 8 / 10 / 1397 ساعت 10

نــوع تضميــن: تضميــن معتبــر شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه صــورت یــک یــا ترکيبــی از ضمانــت نامــه هــای موضــوع بندهــای الــف ،ب،پ،ج،چ و ح مــاده 4 آیيــن نامــه 
تضميــن معامــالت دولتــی )شــماره 123402 /ت 50659 ه مــورخ 22 / 09 / 94 (ميباشــد.

کليــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایي پــاکات و مراحــل بعــد از آن از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونيکــي 
دولــت )ســتاد(به آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

گواهــی امضــای الکترونيکــی را جهــت شــرکت درمناقصــه محقــق ســازند 
محل تحویل پاکت الف: 

ایالم بلوار مدرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم - واحد دبير خانه 
) ضروری است ارائه پيشنهادات از طریق سامانه ستاد ارسال گردد در غير این صورت پاکت پيشنهادی مفتوح نمي گردد(

جهت دریافت اطالعات مناقصه به سایت اینترنتی  www.setadiran.ir  مراجعه نمایيد .
تلفن تماس 08433362923 - 08433330195 - 08433338400 اداره پيمان و رسيدگی فاکس 3341638

  هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

برآورد مبلغ تضمين - ریال رشته موردنياز  مدت اجرا  شماره مناقصه موضوع مناقصه

خدماتی مرتبط با موضوع مناقصه 148/575/866 2/971/517/336 نگهداری فضای سبز پایانه مرزی مهران 12 ماه 83/97/38

استان ایالم
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سال   گذشته   صحبت   ها   بر   سر  
 جمع   آوری   کاالهای   آسیب   رسان   زیاد  
 شد  . برخی   مدیران   مدارس   و   سازمان  

 غذا   و   دارو   اجازه   این   کار   را   نمی   دادند . 

پریوش نظریه به جمع بازیگران فیلم 

»مجبوریم« تازهترین فیلم رضا 
درمیشیان پیوست.

سینماسال گشت

مستند   حلب   سکوت   جنگ   روز   جمعه  
   23 آذرماه   در   جریان   دوازدهمین  

 جشنواره   بین المللی 

» سینما   حقیقت «   
در   سالن   1   پردیس   سینمایی   چارسو   نمایش   داده   میشود  . 

چند   شب   ساز   و   آواز 
  پنجشنبه  92     آذر   در   تاالر   رودکی   برپا  

 خواهد   شد . 

 نمایش »موجی« تا 29 آذر در پالتو 
همایون صنعتی کرمان اجرا می شود

کارگردان: علی نفیسی

  + یک   کلید   طالیی   توی   زندگی   وجود   داره   
که   تا   حاال   منرو   از   سکته   نجات   داده ! 

 - چی؟
  + هروقت   یکچیزی   اذیتت   میکنه،   از   ته   دل   بگو   به   درک .. 

من   مادر   هستم

کنسرتجشنوارهنمایش دیالوگ

وقت   صبوح   آن   زمان   که   ماه   برآمد
شاه   من   از   طرف   بارگاه   برآمد

کاکل   عنبر   شکن   ز   چهره   برافشاند
روز   سپید   از   شب   سیاه   برآمد

از   در   خرگه   برآمد   آن   مه   و   گفتم
یوسف   کنعان   مگر   ز   چاه   برآمد

پرده   ز   رخ   برفکند   و   زهره   فروشد
طرف   کله   برشکست   وماه   برآمد
سرو   ندیدم   که   در   قبا   بخرامید
مه   نشنیدم   که   با   کاله   برآمد

بسکه   ببارید   آب   حسرتم   از   چشم
گرد   سرا   پردهاش   گیاه   برآمد

شاه   پریچهرگان   چوطره   برافشاند
فتنه   بیکباره   از   سپاه   برآمد

هر   دم   از   آن   عنبرین   کمند   دالویز
ناله   دلهای   داد   خواه   برآمد

آه   که   شمع   دلم   بمرد   چو   خواجو
از   من   دلخسته   بسکه   آه   برآمد

خواجوی کرمانی 

 میخواستم   پرنده   باشی

پر   بکشی   و

هرگز   برنگردی

حاال

سالهاست   در   من   النه   کردهای

شاخههایم   را   شکستهای

هر   شب

خوابهایم   را   ریخت   و   پاش  

 میکنی   و

هر   روز

نوک   میزنی   به   زندگیام ... 

روجا   چمنکار   

عکس نوشت

عکس: 
مهران   مافی   بردبار

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تقسیم   نیروهای   مسلح   ایران   به  
 چهار   ارتش   در   زمان   پادشاهی  

 یزدگرد   یکم
پـس   از   دو   سـال   مطالعـه   و   بررسـی، 13    
 دسـامبر   سـال   402   میـالدی   یزدگـرد   یكـم   از  
 دودمـان   ساسـانی   بر   تجدید   سـازمان   نیروهای  
 مسـلح   ایـران   صحه   گـذارد  . روابط   حسـنه   ایران  
 و   روم   در   زمـان   یزدگـرد   یكـم   ایـن   فرصـت   را  
 بـه   ژنرالهـای   ایـران   داده   بـود   كـه   بنشـینند  
 و   پـس   از   نزدیـك   بـه   دو   قـرن،   باتوجـه   بـه  
 اوضـاع   جهـان   آن   زمـان   و   تهدیـد   هـای   تـازه  
 و   بـا   اسـتفاده   از   تجربـه   گذشـته   بـه   نوسـازی  
 سـازمان   ارتـش   بپردازنـد  . طبـق   سـازمان   تـازه  
 كـه   جزئیـات   آن   در   آرشـیوهای   منتقـل   شـده  
 از   قسـطنطنیه   بـه   رم   در   سـال   1453   آمـده  
 اسـت،   نیروهـای   مسـلح   ایـران   به   چهـار   ارتش  
 بـه   ایـن   شـرح   تقسـیم   شـده   بودنـد  : ارتـش  
 یكـم؛   قـرارگاه   سـتاد   در   شـهر   مـرو  . واحدهـای  
 ایـن   ارتـش   موظـف   بـه   جلوگیـری   از   مهاجرت  

 و   یـا   تجـاوز   مسـلحانه   اقـوام   زرد   و   نیمـه   زرد  
 سـاکن   شمال   شـرقی   آسـیای   مركزی   و   شمال  
 غربـی   چین ] آلتائیـک   هـا  [ بـه   ایـن   سـوی  
 سـیردریا (  سـیحون  ) بودنـد  . هیچـگاه   و   در  
 هیـچ   شـرایطی   از   واحدهـای   ایـن   ارتـش   جـز  
 در   همـان   منطقـه   نبایـد   اسـتفاده   مـی   شـد،  
 زیـرا   كـه   به   نظـر   طّراحـان   ایـن   سـازمان   بندی  
 ورود   اقـوام   مذكـور   كـه   تمدنـی   عقـب   مانـده   و  
 اخالقیاتـی   ضعیـف   داشـتند   به   قلمرو   ایـران   نه  
 تنهـا   تجـاوز   ارضـی   بود   بلكـه   تخریـب   فرهنگی  
 جبـران   ناپذیـر   بشـمار   مـی   رفـت  . واحدهـای  
 معـروف   بـه   مرزبـان   كـه   قبـال   بـه   وجـود   آمـده  
 بودنـد   و   در   مرزهـای   شـمال   شـرقی   مسـتقر  
 بودنـد   بایـد   ضمیمـه   ایـن   ارتـش   مـی   شـدند.  
 در   ایـن   ارتـش،   نسـبت   سـوار   و   پیـاده   یـك   و  
 دو   بـود  . ارتـش   دوم؛   قـرارگاه   سـّیار  . واحدهای  
 ایـن   ارتـش   متسـاویا   بـه   دو   سـپاه   تقسـیم   و  
 در   طرفیـن   دریـای   گـرگان (  دریـای   مازنـدران  
 ـ   دریـای   قزویـن  =  كاسـپین  ) مسـتقر   و   از  
 دربنـد   قفقـاز   تـا   معابر   داغسـتان   و   نقـاط   رخنه  

 خزرهـا   در   غرب   آرال (  شـرق   دریـای   مازندران)  
 محافظـت   مـی   كردنـد  . واحدهـای   ایـن   ارتـش  
 بـه   نسـبت   چهـار   و   یـك   سـوار   و   پیـاده   بایـد  
 بودنـد  . ارتش   سـوم   ؛   قرارگاه   تیسـفون (  جنوب  
 بغـداد   ، ) ایـن   ارتش   از   مرزهای   غربی   و   شـمال  
 غربـی   و   پایتخت   حراسـت   می   كـرد   و   بازدارنده  
 رومیـان   در   صـورت   تعرض   ناگهانی؛   تا   رسـیدن  
 ارتـش   هـای   دو   و   چهـار   بـود  . ارتـش   چهـارم؛  
 قـرارگاه   سـپاهان (  اصفهان  .) ایـن   ارتش   كمكی  
 و   احتیـاط   بـود   و   جـز   آن   قسـمت   از   این   ارتش  
 كـه   در   سیسـتان   و »    قندهـار   امـروز    « مسـتقر  
 بـود،   بـرای   كمـك   به   ارتشـهای   دیگر   اعـزام   می  
 شـد  . سـتاد   این   ارتش   در   شـرایط   جنك   مامور  
 بسـیج   نیـرو   و   جمـع   آوری   و   آمـوزش   سـرباز  
 بـود  . نسـبت   رده   هـا   نیـز   متغییـر   بـود  . ایـن  
 تقسـیم   بنـدی   نشـان   می   دهـد   كه   خطـری   در  
 پـارس (  فـارس   امـروز،   كرمان   و   یـزد،   مكران   و  
 جزایـر  )  وجود   نداشـت  . این   سـازمان   تـا   پایان  
 حكومـت   ساسـانیان   بـه   مـدت   نزدیك   بـه   دو   و  

 نیـم   قـرن   تغییـر   نیافت . 

فیلمنامه های" شیهه اسب" 
به کارگردانی علی عظیمی ، 

"دیاپازون" به کارگردانی حامد میرزا علیزاده طهرانی و 
"ممنوع الخروج" به کارگردان سید جالل اشکذری موافقت 

شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

فیلم 

طنزیمات

گفــت:»راه  بهزیســتی  اجتماعــی  امــور  معــاون 
ــال!« ــان س ــا پای ــالق ت ــش ط ــامانه کاه ــدازی س  ان

طنزیماتچــی ضمــن ابــراز خرســندی از راه انــدازی 
ــت: ــامانه گف ــن س ای

ــد  ــاهد رون ــال ش ــان امس ــا پای ــورت ت ــن ص -در ای
 نزولــی آمــار طــالق خواهیــم بــود. چــه ســامانه خوبــی!

تغــار؛ دهانــه اش را تا بناگوش باز کرد.
-بله، چه ســامانه خوبی! از کدوم طرف می آد؟

-چــی از کدوم طرف میاد؟
-ســامانه! میخوام ببینم باران زاســت یا نه!

ــامانه  ــن دارم از س ــی؟ م ــی میگ ــت چ ــوم هس -معل
ــم. ــالق حــرف میزن کاهــش ط

-خــب، مگــه یــه نــوع ســامانه آب و هوایــی نیســت؟ 
ــه آب و  ــزا ب ــن چی ــالق و ازدواج و ای ــه ط ــی مگ یعن
ــداره؟ مثــالً وقتــی میگــن هــوا پســه،  هــوا بســتگی ن
ــا  ــن! ی ــدا میش ــم ج ــوهر دارن از ه ــی زن و ش یعن
ــاره طلــوع  وقتــی میگــن آســمون آبیــه. خورشــید دوب
کــرده معنــی اش اینــه کــه زن و شــوهر فعــالً بــا هــم 

ــدارن. مشــکلی ن
ــا  ــت. ام ــتعاره اس ــه و اس ــی کنای ــه گفت ــی ک -اینای

ــداره. ــوا ن ــه آب و ه ــی ب ــالق ربط ط
ــامانه  ــن س ــره ای ــا باالخ ــه. ام ــته باش ــی نداش -ربط

ــه! ــاد دیگ ــی بی ــه طرف ــد از ی بای
حوصلــه طنزیماتچــی؛ از حــرف هــای تغــار ســر رفــت. 

کشــکی بــه دهانــه اش انداخــت.
-بخواب! تو خواب باشــی بهتره!

تغار؛ خمیازه ای کشــید و خوابید.
پاییــز آخریــن ســیلی هــای خــود را بــه چهــره درخــت 
ــر  ــش را ب ــه جان ــای نیم ــرگ ه ــی زد و ب ــی م گالب
زمیــن مــی ریخــت. مخاطــب خــاص؛ خــم شــد. 
ــش  ــوی موهای ــی را برداشــت و ت ــی گالب ــرگ نارنج ب
فــرو کــرد. لــی لــی کنــان و ســوت زنــان بــه تغارنیــوز 

رفــت.
کــه  بینــم  مــی  طنزیماتچــی!  جنــاب  -ســالم 

هســتین! خوشــحال 
ــه، باخبــر شــدم کــه ســامانه کاهــش آمــار طــالق  -بل

ــاده. راه افت
-چه جالب، حاال از کدوم ور میاد این ســامانه؟

چی؟ -یعنی 
-ُخــب، مگــه یــه ســامانه آب و هوایــی نیســت؟ 
ــزدم  ــا نام ــه ب ــاد ک ــرف می ــال ب ــم امس ــوام ببین میخ

ــکی؟ ــم اس بری
طنزیماتچــی؛ دســت بــر پیشــانی اش گذاشــت و 

ــد. ــوض کن ــرف را ع ــرد ح ــعی ک س
-نامزدتون خوب هســتن؟

-آره، خوبــه. منتظریــم بــرف بیــاد بریــم اســکی. 
راســتی نگفتیــن ســامانه از کــدوم ور میــاد؟

ــن  ــت. م ــامانه ای در کار نیس ــی، س ــی، هیچ -هیچ
ــهر؟ ــر از ش ــه خب ــودم. چ ــده ب ــتباهی خون ــر رو اش خب

ــم  ــا ه ــوا داره ســرد میشــه. م ــه. ه ــم خوب -شــهر ه
ــاد و  ــرف بی ــه ب ــتیم ک ــی هس ــامانه بارش ــر س منتظ
ــزی  ــامانه ای چی ــت س ــه وق ــه ی ــکی. اگ ــم اس بری
ــظ! ــظ! خداف ــن. خداف ــان بذاری ــا رو در جری ــد م  اوم

 -خداحافظ!
ــرو  ــود ف ــای خ ــت ه ــن دس ــر در بی ــی س طنزیماتچ

ــرد. ــی ک ــداری م ــار پن ــود تغ ــاس خ ــرد. احس ب

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

سامانه کاهش طالق

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

رسانه در آینه تصویر
مجلٔه اندیشه پویا به سردبیری رضا خجسته رحیمی با 

یادداشت های منتشر نشده ای از داریوش فروهر منتشر شد.


