
سیاستمدار خوب، 
سیاستمدار بد

علی مطهری:

کشور آمادگی شفافیت 
آرای نمایندگان را ندارد
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مهم تریـن تفـاوت یـک سیاسـتمدار خـوب از یـک سیاسـتمدار بـد، 

ترجیـح مفهـوم مصلحـت عمومـی در برابـر منافـع شـخصی اسـت.

افالطـون در کتـاب جمهـور خـود در توصیـف مهم تریـن تفـاوت یـک 

سیاسـتمدار خـوب از یک سیاسـتمدار بـد بر ترجیـح مفهوم مصلحت 

عمومی در برابر منافع شـخصی تأکید و اعتقاد دارد مهم ترین شـاخصه 

مدینـه فاضلـه این اسـت کـه سیاسـتمدارش منافع و مصلحت کشـور 

را بـر منافـع شـخصی ترجیـح می دهد. ایـن معیـار واضح تا بـه امروز 

مهم تریـن اصـل فلسـفه سیاسـی سـنتی و مـدرن بـوده و هسـت و 

 r .قرن هـا بعـد توسـط فارابـی به اصول فلسـفه اسـالمی نیـز راه یافت

ایـن معیـار، در عملکـرد و انتخاب های محمدجواد ظریـف، به ویژه در ۵ 

سـال اخیـر، می تـوان بـه نمونه هـای قابل توجهـی اشـاره کرد.

 یـک نمونـه بـارز از ترجیـح منافـع نظـام بـر منافـع شـخصی، عملکرد 

ظریـف در دور نهایـی مذاکـرات برجام در ویـن در صیانت از حریم مقام 

معظـم رهبـری و نظـام در برابـر هجمه رسـانه ای غرب در بـازی مالمت 

بن بسـت مذاکـرات هسـته ای بـود. به عبارت دیگـر ظریف بارهـا خود و 

تیمش را سـپر تیرهای زهرآگین رسـانه های اسـرائیلی و سـعودی کرد 

کـه مقـام معظـم رهبری را نشـانه گرفتـه بودند. ایـن انتخـاب آگاهانه 

و عامدانـه، هزینه هـای رسـانه ای و جناحـی در داخـل را علیـه ظریف و 

تیمـش به شـدت افزایـش داد، ولـی بـه مصلحت کشـور بود. بـا توجه 

بـه شـروط رهبـری بعـد از توافق لـوزان و به طور ویژه شـرط شـروع رفع 

محدودیت هـای هسـته ای در کمتـر از ۱۰ سـال کـه دشـوارترین بخش 

مذاکـرات بـود، ظریـف عـالوه بر تـالش مضاعـف در میز مذاکـرات، در 

عرصـه رسـانه ای نیـز تالش کرد تا این شـروط به عنوان عامل بن بسـت 

یا شکسـت احتمالی مذاکرات معرفی نشـود. در این راسـتا هرگاه این 

موضـوع توسـط مخالفان خارجی توافق هسـته ای برجسـته می شـد و 

سـعی می کردنـد بـازی مالمـت بن بسـت مذاکـرات را به شـروط مقام 

معظـم رهبـری مربـوط سـازند، ظریف عامدانـه برخـی موضوعات حل 

شـده ولـی جنجالـی را بـه شـکل هدفمنـد بـه رسـانه ها درز مـی داد تا 

جلـوی ایـن بـازی خطرنـاک را بگیرد. بسـیاری از موضوعـات جنجالی 

رسـانه ای در آن روزها، مثل محدودیت های موقت تسـلیحاتی، در واقع 

مسـائل حل شـده ای بودنـد کـه به منظـور مقابله با ایـن بازی رسـانه ای 

توسـط ظریف هدایت می شـد تا به رغم هزینه های شـخصی و جناحی 

بـرای وی، جلـوی ایـن بـازی مالمت و خسـارت های بزرگ تـر به نظام 

را بگیـرد. همیـن نکات بعدهـا مهم ترین خمیرمایه حمـالت به ظریف 

و تیـم مذاکـرات هسـته ای را تشـکیل داد.نمونه دیگـر از ترجیح منافع 

ملـی بـه منافـع شـخصی و جناحـی، راهبـرد مذاکراتـی انتخاب شـده 

توسـط ظریـف برای مذاکرات برجام بود. ظریـف و تیمش در مذاکرات 

هسـته ای بـه روانشناسـی آمریکایی ها توجـه ویژه ای داشـتند. خالصه 

ایـن روانشناسـی این اسـت که آمریکایی ها حاضرنـد امتیازهای بزرگ 

را در آخریـن لحظـات مذاکرات بدهند و نه در ابتدای آن. به همین علت 

اکثـر امتیـازات برای ایران و انعطاف های اساسـی آمریکایی ها در روزها 

و سـاعات آخـر مذاکـرات وین اخذ شـد. ایـن روش از نظر رسـانه ای و 

سیاسـت داخلـی پرهزینـه ولـی از نظر دسـتاوردهای ملـی کارآمد بود. 

به عنـوان نمونـه، لغـو تحریم هـای هوایـی یکی از ایـن انعطاف هـا بود. 

ایـن تحریم هـا جـزو تحریم هـای اولیه بـوده و جزو موضـوع مذاکرات 

نبـود. ایـن تکنیـک مذاکراتی هرچند در نهایت به نفع کشـور شـد، ولی 

در طـول مذاکـرات و بـا این احسـاس نادرسـت که این ایران اسـت که 

امتیـاز می دهـد، انتقادات رسـانه ای زیـادی را در داخل برانگیخت.نمونه 

دیگـر و مؤخرتـر، دفـاع تمـام قـد و مفصل ظریـف از حجاب اسـالمی 

و قانونـی در مهم تریـن اندیشـکده سیاسـت خارجی آمریـکا بود. قطعا 

عقـل عافیت طلـب حکم می کرد در پاسـخ به سـؤاالت تحریک کننده و 

نامربـوط راجع به حجاب، ظریف به پاسـخی کوتاه از جایگاهی رسـمی 

بسـنده کنـد، ولـی ظریـف ترجیـح داد به عنـوان وکیل مدافـع تمام قد 

ایـران و اصـول انقـالب و به رغـم توصیـه مشـاورین رسـانه ای اش، بـه 

دفـاع تمام قد از حجاب بپردازد و آگاهانه سـیل انتقادات دگراندیشـان، 

معانـدان و همینطـور منتقـدان حجـاب را در داخـل و خـارج کشـور بـه 

جـان بخرد. صحبت هـای ظریف درباره لزوم تسـریع در تصویب الیحه 

پولشـویی هـم از همیـن جنـس ترجیـح منافـع ملـی بـر مالحظـات 

شـخصی و عافیت طلبی رایج میان سیاسـتمداران صورت گرفته اسـت.

پولشـویی معضلـی جهانـی بـوده و هسـت و رسـوایی پرونـده پاناما و 

همین طـور جنجـال این روزهـای دویچه بانک نمونه آن اسـت، ولی این 

ایـران اسـت کـه به رغم مبارزه تمام عیـار و خونین خود بـا جرائمی مثل 

قاچـاق موادمخـدر و پولشـویی حاصل از آن و اجرای عملی بسـیاری از 

قواعـد مبـارزه با پولشـویی بهای سـنگین و بی مـوردی را از قـرار گرفتن 

در لیسـت سـیاه در کنار کره شـمالی می پردازد. هرچند طرح اسـتیضاح 

در شـرایط کنونـی و تضعیف وزیـر خارجه در دیـدگاه طرف های خارجی 

اقـدام عاقالنـه ای نیسـت، ظریف از فرصت اسـتیضاح هـم به رغم همه 

هزینه هـای شـخصی اش، بـرای کمـک بـه منافع ملـی ایران اسـتفاده 

خواهـد کـرد. آیـا ایـن ریسـک جدیـد در نهایـت بـه نفـع کشـور تمـام 

خواهد شـد؟ امیدواریم./خبرانالین
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هیاهو برای سفر به گرجستان
صحبت های زیادی از ممنوعیت سفر ایرانیان به گرجستان 

مطرح است اما وضعیت فروش بلیت روال عادی دارد

چکش کاری قانون منع بکارگیری بازنشستگان
رهبری روز گذشته از اصالحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان حمایت کرد، نمایندگان طرح دو فوریتی دادند
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خلق ثروت آب در 
گرو بهره مندی از 
استارتاپ هاست

دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و 
خشکسالی معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری گفت: خلق ثروت 
در حوزه آب از طریق بهره مندی از 

استارتاپ ها فراهم می شود.

مرمت و بهسازی 
پل باستانی دزفول 

آغاز شد

۲5 درصد علل 
بیماری ها اساس 
محیط زیستی دارند

2

خشکسـالی و کاهش منابع آبی، باعث افزایش 
دسـتبرد به منابع آب زیر زمینی شـده و همین 
موضوع کم آبی در کشـور را تشـدید کرده است. 
عـده ای معتقدنـد نباید برخورد قهری  و قضایی 
بـا دارنـدگان چاه های غیر مجاز صورت گیرد، این 
در حالی اسـت که در دیگر سـوی ماجرا عده ای 
 معتقدند باید سـریعا این چاه ها مسـدود شود.
دبیر اجرای طرح  تعادل  بخشـی آب های 
زیرزمینی شـرکت مدیریت منابع آب ایران 
گفتـه: با توجه بـه تاثیر منفی وجود چاه های 
غیرمجاز در وضعیت منابع آبی ایران، الزم اسـت 
تا نگاه های حمایتی وزارت جهاد کشـاورزی به 
چاه های غیرمجاز برداشـته شـود و یک عزم ملی 
بـرای مقابله با این چاه ها به وجود آید.

دبیراجرای طرح تعادل بخشی 
آب های زیر زمینی: نگاه حمایتی 
از چاه های غیرمجاز برداشته شود

چاه های غیر مجاز، 
بالی جان منابع آبی
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سهم درآمد نفت در بودجه 98
 باالتر از ۲5 درصد نیست

وظایف اعضای هیات رییسه مجلس تغییر کرد

آخرین تصمیمات هیات نظارت 
بر رفتار نمایندگان

معـاون اول رییـس جمهـور بـا بیـان ایـن کـه 

چالـش اصلـی کشـور مقابلـه بـا تحریم هـای 

ظالمانـه امریکا اسـت، گفت: آمریـکا به دنبال 

ایـن اسـت که نفـت ایـران فروخته نشـود. ما 

هـم بودجـه 9۸ را به گونه ای تنظیـم کردیم که 

سـهم درآمدهـای نفتـی خیلـی بیشـتر از 2۵ 

درصد نباشد.اسـحاق جهانگیری در سـخنرانی 

خـود در مراسـم روز ملـی بیمـه بـا اشـاره بـه 

اقتصـادی،  توسـعه  و  پایـدار  توسـعه  اینکـه 

بیـش از سـایر جوانـب توسـعه مـورد توجـه 

اسـت، اظهـار کـرد: بـه همیـن دلیـل فشـار 

دشـمن به سـمت اقتصاد متمرکز شـده است 

تـا بـا زمیـن گیر کردن اقتصاد کشـور به سـایر 

بخش هـا هـم آسـیب برسـاند.وی ادامـه داد: 

مـا وظیفـه داریـم به مسـائل اقتصادی کشـور 

بـه طـور جـدی بپردازیـم و اقتصـادی مقتـدر 

رقـم بزنیـم کـه رشـد مطلوبـی داشـته باشـد، 

از  و  دهـد  انجـام  مناسـبی  سـرمایه گـذاری 

منابـع خارجـی بهـره ببرد. یکـی از چالش های 

هـر خانـواده ای بیـکاری جوانـان تحصیل کرده 

اسـت. چقـدر کشـورهای دنیـا آرزوی داشـتن 

جمعیـت جـوان دارنـد، ولـی مـا بایـد غصـه 

بخوریـم کـه بـرای جوانـان اشـتغال درسـت 

نکرده ایم.جهانگیـری بیـان کـرد: اگـر اقتـدار 

بـه چالـش کشـیده شـود  ایـران در منطقـه 

قطعـا خاورمیانـه و خلیـج فارس دچـار بحران 

و آشـوب می شـود. حضـور ایـران مقتـدر در 

منطقـه ناامـن خاورمیانـه به ثبـات این منطقه 

کمـک می کنـد. مـا باید همـان طور کـه اقتدار 

در منطقـه داریـم اقتصـاد مقتـدری را هم رقم 

بزنیم.

وی بـا اشـاره بـه تحریم هـای آمریـکا علیـه 

کشـورمان اظهـار کـرد:  آمریـکا گفته اسـت که 

نبایـد نفـت ایـران فروختـه شـود یـا بـه جای 

پـول بـا کشـورهای دیگـر و حمـل و نقـل کاال 

بـه ایـران اتفـاق بیافتـد، امـا مـا هـم در ایـن 

اصـرار  مـا  داریـم.  ریـزی  برنامـه  زمینه هـا 

تدویـن  موقـع  بـه  را   9۸ بودجـه  داشـتیم 

کنیـم و تصویـب کـرده و اعـالم کنیـم، بودجـه  

کشـور را در شـرایط تحریـم نیـز بـا درآمدهای 

مطمئـن تنظیـم کرده ایـم. بعید می دانم سـهم 

درآمدهـای نفتـی در بودجـه 9۸ خیلـی از 2۵ 

درصـد باالتـر باشـد. اگر دسـتگاه هـای دولتی 

هم به سـمت صرفـه جویی برونـد هزینه های 

غیـر ضـروری کاهـش می یابد.بر اسـاس این 

گـزارش، معـاون اول رییـس جمهـور با اشـاره 

بـه تالش هـای دولـت یازدهـم بـرای ایجـاد 

ثبـات اقتصـادی و تعامـل بـا دنیـا، بیـان کرد: 

آمریکا و کشـورهایی که با ملت ایران دشـمنی 

دارنـد دسـت بـه حرکت عجیبـی زدنـد. اعتبار 

آمریـکا بـا زیر پا گذاشـتن قوانیـن بین المللی 

دچار مشـکل شـد. آنها همیشـه مدعی اجرای 

قوانیـن بین المللـی بـوده و بـه بهانـه  اجـرای 

مصوبات شـورای امنیت سـازمان ملـل در دنیا 

لشـگر کشـی می کردنـد، امـا آمریـکا ایـن بار 

برخـالف قطعنامـه شـورای امنیـت از برجـام 

خـارج شـد و ایـران را تحریـم ظالمانـه ای کرد 

و جنـگ اقتصـادی ، روانـی و رسـانه ای علیـه 

ملـت مـا آغـاز کرد.

وی ادامـه داد: البتـه در ایـن مسـیر هـم از 

لحـاظ اخالقـی و هـم سیاسـی ملـت ایـران 

معتبـر  سـازمان های  اسـت.  بـوده  برنـده 

بین المللـی مکـرر گـزارش می دهنـد کـه ایران 

بـه تمـام تعهـدات خـود عمـل کـرده اسـت و 

غیـر از رژیـم صهیونیسـتی و یکـی دو کشـور 

غیـر مردمـی منطقـه سـایر کشـورها از آمریکا 

حمایـت نکردنـد.

جهانگیـری ادامـه داد: چالـش اصلـی کشـور 

مقابلـه بـا تحریم هـای ظالمانـه آمریکاسـت 

و اولویـت مـا اداره اقتصـاد کشـور و کمـک بـه 

اداره زندگـی مردم در مقابله با تحریم هاسـت. 

آمریـکا به تنهایـی در مقابله جامعه بین المللی 

ایسـتاده و انتظـار دارد همه دنیا از تصمیم اش 

حمایـت کنـد. اگـر دنیـا بـا یـک جانبـه گرایی 

حتمـا  نکنـد،  مقاومـت  آمریـکا،  ترسـناک 

اسـتقالل کشـورهای جهـان آسـیب می بینـد.

معـاون اول رییس جمهور در ادامه با اشـاره به 

ایـن کـه تجربـه  مـا از تحریم ها این اسـت که 

در دوره تحریم ها بیشـترین فشـار به بیماران، 

سـالمندان، کـودکان و اقشـار ضعیـف جامعـه 

وارد می شـود گفـت: آنهـا می گوینـد دولـت را 

تحریـم کردند و به بیماران و سـالمندان فشـار 

وارد نمی شـود، امـا ایـن حـرف دروغ اسـت؛ 

البتـه مـا بـه لطـف خـدا و توانمنـدی خـود 

اطمینـان داریـم کـه این فشـارها را بـه حداقل 

برسـانیم. اما باید انسـجام ملی هم در کشـور 

حفـظ شـود. هـر حرکتـی کـه به وحـدت ملی 

آسـیب بزنـد خواسـته یـا ناخواسـته بـه نفـع 

آمریکاسـت. مدیـران و فعـاالن اقتصـادی در 

دوره  تحریـم بایـد بـا برنامـه ریزی درسـت به 

صـورت تمـام وقـت در صحنـه باشـند. مدیـر 

بـی انگیـزه یـا فعـال اقتصـادی کـه بـه دنبال 

منافـع شـخصی اسـت، نمی توانـد خدمتگـذار 

باشـد. خوبی 

جهانگیـری بیـان کرد: آمریکا دنبال این اسـت 

کـه حمـل و نقـل کاال بـه ایـران انجـام نشـود، 

امـا ایـران کشـوری نیسـت که محاصره شـود. 

ایـران مرزهای دریایی طوالنی دارد، به وسـیله 

ریـل از چیـن تـا اروپـا اتصـال دارد و مرزهای 

زمینـی زیـادی دارد و ایـن کشـور را نمی شـود 

تحریـم کرد.

وی تصریـح کـرد: بـه خاطر فشـارهای آمریکا 

شـرکت های خارجـی از ایـران رفته انـد، یکـی 

از بخـش هایـی کـه می توانـد نقـش اصلی در 

جایگزیـن کردن این شـرکت ها داشـته باشـد، 

بیمـه اسـت. از صنعـت بیمـه انتظـار داریم به 

گونـه ای اقـدام کنـد کـه هیـچ کسـی در ایـن 

زمینه احسـاس نکند در ایران با مشکل مواجه 

اسـت. صنعـت بیمـه بایـد نیازهـای کشـور را 

تامیـن کنـد. دولـت هـم در کنار صنعـت بیمه 

اسـت. بـرای دولـت ایـران اختصـاص چنـد 

میلیـارد دالر بـرای صنعـت بیمـه کار مشـکلی 

نیسـت. حمـل و نقـل کشـور هـم بـا حمایـت 

بیمـه می توانـد نیازهـای کشـور را تامیـن کند. 

هیـچ نفتکـش یـا کشـتی بـرای حمـل و نقل 

نبایـد دچـار مشـکل  ایرانـی  یـا کاالی  نفـت 

شـود.جهانگیری خاطرنشـان کـرد:  مهمتریـن 

سـرمایه صنعـت بیمه کشـور، اعتمـاد عمومی 

اسـت کـه دشـمن بـه دنبـال گرفتـن اعتماد و 

امیـد از مـردم اسـت و ما بایـد از اعتماد مردم 

حراسـت کنیـم. در بیمـه طرح هایـی تضمیـن 

شـود کـه رضایـت بیمـه گـذار تامیـن شـده و  

مـردم احسـاس کنند بیمه پشـتوانه  آنهاسـت. 

صنعـت بیمـه بـا فرهنـگ سـازی ایـن اعتماد 

را بدهـد کـه مهمتریـن پشـتوانه مردم اسـت.

بـه گفتـه ی وی صنعـت بیمـه بایـد از فناوری 

اطالعـات بـرای ارتقـاء خـود بهـره ببـرد زیـرا 

هیـچ صنعتی توسـعه پیـدا نمی کنـد مگر این 

کـه بـه صنعـت دانـش بنیـان متکی باشـد.

رییسـه مجلـس شـورای  عضـو هیـات 
اسـالمی گفـت: وظایـف اعضـای هیـات 
داخلـی  نامـه  آییـن  براسـاس  رییسـه 
از روز گذشـته تغییـر و وظایـف جدیـد 
اظهـار  امیرآبـادی  شـد.احمد  تعییـن 
داشـت: بـر اسـاس آییـن نامـه داخلـی 
مجلـس بایـد هـر 6 ماه وظایـف اعضای 
کنـد  تغییـر  مجلـس  رییسـه  هیـات 
انجـام شـد.  امـروز  از  اتفـاق  ایـن  کـه 
همچنیـن صندلـی نماینـدگان نیـز هـر 
6مـاه مـی بایسـت عوض شـود کـه این 

تغییـر نیـز اجـرا شـد.

وی افـزود: علـی اصغـر یوسـف نـژاد در 
مسـوول  رییسـه  هیـات  در  جدیـد  دور 
قرائـت تذکرهـای کتبی و ثبـت تذکرهای 
شـفاهی نماینـدگان و امـور مربـوط بـه 

اسـتیضاح هـا شـد. 
رنجبـرزاده  اکبـر  خاطرنشـان کـرد:  وی 
مسـئول امـور تحقیـق و تفحـص هـا و 
تعییـن ناطقیـن در مجلس شـد، محمد 
علـی وکیلـی نیـز مسـئول ثبـت اخطارها 
و تذکرهـای داخلـی در جلسـات علنـی 

مجلـس شـد.
عضـو هیات رییسـه یادآور شـد: علیرضا 

اعـالم  قرائـت  مسـئول  نیـز  رحیمـی 
وصولـی ها، ثبت سـوال هـای نمایندگان 
از وزیـران و قرائـت میهمانـان مجلـس 
نیـز  بنـده  داد:  ادامـه  امیرآبـادی  شـد. 
مسـئول قرائـت بیانیـه هـا، نوبـت دهی 
فراکسـیون  و  هـا  کمیسـیون  گـزارش 
هـا و ثبـت ماموریـت هـای نماینـدگان 
شـدم.وی تصریـح کـرد: امیـر حسـین 
قاضـی زاده دیگـر عضـو هیـات رییسـه 
نیـز مسـئول قرائت دسـتور کار جلسـات 
مجلـس و قرائـت مواد لوایـح و طرح ها 

در جلسـات علنـی شـد.

رفتـار  بـر  نظـارت  هیـات  سـخنگوی 

نماینـدگان از بررسـی پرونده شـکایت 

صادقـی  محمـود  از  نگهبـان  شـورای 

نماینـده تهـران در جلسـه ایـن هیـات 

خبـر داد و گفـت کـه توصیه هـا و گالیه 

هایـی بـه مـا رسـیده اسـت مبنـی بـر 

ایـن کـه برخـی از مطالب مطرح شـده 

بـا  هماهنگـی  نماینـدگان  سـوی  از 

مصوبـات اعالمی ندارد و از مسـتندات 

نیسـت.محمدجواد  برخـوردار  کافـی 

از  توضیحاتـی  ارائـه  بـه  جمالـی 

نظـارت  هیـات  تصمیمـات  آخریـن 

پرداخـت.وی  نماینـدگان  رفتـار  بـر 

گفـت: اولیـن موضـوع بررسـی پرونده 

آقـای  از  نگهبـان  شـورای  شـکایت 

صادقـی نماینـده تهـران بود. شـکایت 

شـده  مطـرح  ادعاهـای  بـه  مربـوط 

مبنـی بـر ایـن کـه در برخـی از پرونده 

صـورت  نظـر  اعمـال  نگهبـان  شـورای 

شـورای  اسـت  شـده  بیـان  می گیـرد؛ 

نگهبـان شـاکی اسـت ما هـم پیگیری 

بعـدی  جلسـه  در  کـه  می کنیـم 

ارائـه شـود و هیـات  نظـر  مسـتندات 

دهـد که موضـوع در چارچـوب وظایف 

افـزود:  یـا خیـر.وی  بـوده  نمایندگـی 

آقـای صادقی در جلسـه بعـدی هیات 

حضـور پیدا کـرده و مسـتندات را ارائه 

دربـاره ی  هـم  شـهودی  اگـر  می کنـد 

می تواننـد  دارد  ادعایی شـان  مـوارد 

پیـدا کننـد. حضـور 

جمالـی گفـت: قـوه قضاییـه دربـاره ی 

پرونـده ۱۱ شـکایت از آقای صادقی از 

هیـات نظـارت درخواسـت اعـالم نظـر 

کـرده بـود کـه هیـات نظـارت در مـورد 

۱۰ پرونـده نظـر قبلـی خـود را اصـرار 

کـرد و آن را بـه قـوه قضاییـه ارسـال 

نمـود. یـک مـورد مربـوط بـه شـکایت 

صادقـی  آقـای  از  نگهبـان  شـورای 

اسـت کـه قـرار اسـت در جلسـه بعدی 

هیـات  شود.سـخنگوی  نظـر  اعـالم 

موضـوع  نماینـدگان  رفتـار  بـر  نظـارت 

اسـتیضاح  جلسـه  بررسـی  را  بعـدی 

و  کار  تعـاون،  سـابق  وزیـر  ربیعـی 

رفـاه اجتماعـی عنـوان و اظهـار کـرد: 

دربـاره ی  ربیعـی  آقـای  فرزنـدان 

ادعاهـای مطـرح شـده علیـه آنهـا در 

شـکایت  اسـتیضاح  جلسـه  جریـان 

بـا  موضـوع  ایـن  اسـت  قـرار  کردنـد. 

حضـور نماینده مربوطه بررسـی شـود. 

آقـای  فرزنـدان  پیرامـون  مطالبـی 

در  شـرکت هایی  دربـاره ی  ربیعـی 

خـارج از کشـور و انجـام فعالیت هـای 

اقتصـادی بیـان شـد. هیـات تصمیـم 

گرفـت از نماینـده مدعـی بـرای ارائـه 

افـزود:   وی  کنـد.  دعـوت  مسـتندات 

همـان  در  نماینـدگان  از  دیگـر  یکـی 

ادعاهـای  نیـز  اسـتیضاح  جلسـه 

دربـاره ی  بیـان کـرد  کـه  را  دیگـری 

صنـدوق  مسـئوالن  از  یکـی  فرزنـد 

بازنشسـتگی بود. قرار شـد مسـتندات 

را ارائـه دهنـد کـه بـه دلیل عـدم ارائه 

در  نماینـده  ایـن  کتبـی  توضیحـات 

می کنـد. پیـدا  حضـور  بعـدی  جلسـه 

دیگـر  موضـوع  اضافـه کـرد:  جمالـی 

یکـی  درگیـری  پرونـده  بـه  مربـوط 

مامـور  بـا  فـرودگاه  در  نماینـدگان  از 

پلیـس راهنمایـی رانندگـی بـود. هفته 

گذشـته بـه نیابـت از هیـات نظارت در 

جلسـه ناجـا حضـور پیـدا کـردم. همه 

ان شـاء  شـد.  بررسـی  قضیـه  ابعـاد 

هللا در جلسـه بعـد بـا حضـور نماینـده 

مربوطـه اعضـای هیـات و نماینـدگان 

ناجـا بحـث را خاتمـه می دهیـم و در 

اطـالع رسـانی می کنـم. بـاره  ایـن 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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طرح استیضاح ظریف به صحن علنی نخواهد آمدپیام خبر
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: نمایندگانی که طرح استیضاح وزیر 
امورخارجه را ارائه دادند، پس از شنیدن سخنان دکتر ظریف در کمیسیون سیاست خارجی و 
امنیت ملی و مشورت با سایر نمایندگان قانع شدند و به نظرم این طرح به صحن علنی نخواهد 
آمد.

لنا
 ای

س:
عک

چکش کاری قانون منع بکارگیری بازنشستگان
رهبری روز گذشته از اصالحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان حمایت کرد 

نمایندگان طرح دو فوریتی دادند

ورود رهبری به موضوع قانون منع بکارگیری بازنشستگان در کالس »خارج«

پـای قانـون منـع بکارگیـری بازنشسـتگان 
بـه درس »خـارج« رهبـری هـم بـاز شـد. 
روز گذشـته رهبـری توضیـح داد کـه دیروز  
از درس  بعـد  آقایـان  از  یکـی  )دوشـنبه( 
ــ بعـد از درس کـه  تشـریف آوردنـد جلـوـ 
می بینیـد همینطـور ُیسـرعوِن إلینـا)۱( ـــ  
و بـا اوقـات تلخـی تمـام گفتنـد کـه ایـن 
بازنشسـته  هایی کـه طبق قانـون باید برکنار 
بشـوند، اینهـا را برمی گرداننـد و ایـن را بـه 

پـای شـما می نویسـند، یعنی به پـای من.
نشـان  ایـن  اسـت،  ایـن محبـت  ]البتـه[ 
برادرمـان  ایـن  اسـت کـه  ایـن  دهنـده ی 
نسـبت بـه اینکـه یـک چیـزی را بـه مـا 
نسـبت می دهنـد کـه ایشـان نمی پسـندد، 

اسـت.  ناراحـت 

منتها اشکال اش این بود که سر 
من داد می کشید.

مـن هم بـه ایشـان یک قـدری تنـد گفتم 
آقـا! چـرا داد می کشـید؟! بـه هـر حـال ما 
خواسـتیم از ایشـان هـم معذرت خواهـی 
میخواهـم.  معـذرت  مـن  طلبـه:  کنیـم.  

. ببخشید

رهبری: خیلی خب، ما هم از شما 
معذرت می خواهیم.

در  توضیحاتـی  ادامـه  در  انقـالب  رهبـر 
خصـوص برخـی خألهـای ایـن قانـون و 
درخواسـت های برخـی مسـئوالن از ایشـان 
برای کسـب مجـوزِ ابقاء تعداد معـدودی از 

بازنشسـته داد. مدیـران 
ازنشسـتگان،  قانـون  ایشـان گفت:»ایـن 
یـک قانـون بسـیار خوبـی اسـت. ایـن از 
آن قوانینـی اسـت کـه مـا بـه آن احتیـاج 
داشـتیم، جایـش هـم خالـی بـود. ایـن 

قانـون در واقع حلقه ی بسـته ی مدیریتی را 
کـه گاهی اوقات در بعضی از جاها سـالهای 
سـال طول میکشـد، این حلقه ی مدیریتی 
بسـته را بـاز می کنـد، می شـکند، راه را برای 
جوانهـا می گشـاید کـه بتواننـد خودشـان را 
برسـانند به مراکـز مدیریتـی. بنابراین اصل 
قانـون، قانـون خوبـی اسـت منتهـا اطـالق 
قانـون، اطالق درسـتی نیسـت. یعنی اینکه 
هـر بازنشسـته ای بایـد به کار گرفته نشـود، 
ایـن اطـالق درسـت نیسـت. چـون بعضی 
از افـراد هسـتند بلـه، مثـالً سـی سـال هم 
خدمـت کرده انـد، بازنشسـته هم شـده اند، 
فـرض کنید که بیسـت سـاله بـوده، هجده 
سـاله بـوده اسـتخدام شـده، حـاال هم یک 
مـردی چهـل و هشـت سـاله، پنجاه سـاله 
تجربـه ی  و  اسـت  کارش  وقـت  اسـت، 
هـم  جایگزیـن  پیـدا کـرده،  هـم  خوبـی 
نـدارد؛ ایـن اسـت دیگـر؛ قانون ایـن را هم 
شـامل می شـود، اما شـمول قانون نسـبت 
بـه ایـن جـور آدمهائی کـه کم و بیـش پیدا 
می شـوند، ممکـن اسـت زیاد هم نباشـند، 

نیست. درسـت 
 خـب حـاال ]آن[ مسـئول، آن مدیـر چه کار 
کنـد برخـالف قانـون؟ اینجا به فکـر والیت 
فقیـه می افتنـد که باالخـره ولی فقیـه اجازه 
می کننـد،  سـؤال  مـا  از  می آینـد  بدهـد. 
اینهایـی را کـه  مـا هـم مـواردی را، بنـده 
]نسـبت بـه آنهـا[ می آینـد سـؤال می کننـد 
کـه نمی شناسـم، مگـر بعضی معدودشـان 
را؛ ممکـن اسـت دو نفـر، سـه نفرشـان را 
بشناسـیم؛ معدودی از آنها را می شناسـیم، 
آنهایـی را هـم که نمی شناسـیم، اگـر به آن 
مدیر اعتماد داشـته باشـیم قبول می کنیم. 

مسـئله ایـن اسـت و االّ اصـل ایـن قانـون، 
قانـون خوبـی اسـت، بایـد هـم اجرا بشـود 
خـود  اسـت کـه  همیـن  هـم  بهتـرش  و 
نماینـدگان محترم مجلس قانـون را جوری 
ترتیـب بدهنـد و اصـالح کنند کـه دیگر این 
اشـکاالت پیش نیاید، مجبور نشـوند که به 

اجـازه ی رهبری متوسـل بشـوند.

طرح دوفوریتی برای اصالح 
قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان
نماینـده مـردم اراک در مجلـس شـورای 
اسـالمی از تهیـه یـک طـرح دو فوریتـی 
بـرای اصـالح » قانـون منـع بـه کارگیـری 
بازنشسـتگان« مطابق نظر رهبری خبر داد.

ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  مقدسـی  مهـدی 
اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه فرمایشـات مقام 
معظم رهبری در جلسـه درس خارج فقه و 
حمایـت ایشـان از اصالحیه جدیـد » قانون 
منـع بـه کارگیـری بازنشسـتگان« بـر خود 
فـرض می دانیـم کـه از عنایـت حضـرت آقا 
تشـکر کنیم و امیدواریـم بتوانیم اصالحات 
الزم را کـه مـد نظـر اسـت، انجـام دهیـم به 
نحـوی که دایره شـمول قانون فراگیر شـود 
و زمینـه برای جذب نیروهـای جوان، خالق 

و نخبـه در کشـور بیـش از گذشـته فراهـم 
شـود.وی افـزود: دیـدگاه رهبـری ایـن بود 
کـه راه برای مدیران جوان بیشـتر باز شـود. 
مـا ایـن را بـه فـال نیـک مـی گیریـم و در 
صدد هسـتیم یـک طرح دو فوریتـی آماده 
کنیـم کـه دامنه شـمول قانـون را وسـیع تر 
کنـد و  تعداد افـراد زیادی تری شـامل این 
قانون شـوند ضمـن این که اسـتثنائاتی که 

خودشـان اجـازه دادنـد محدودتر شـود.
مقدسـی خاطرنشـان کرد: ما درباره افرادی 
دارنـد،  قـرار  بازنشسـتگی  شـرف  در  کـه 
سوابق شـان پـر شـده و سن شـان باالسـت  
ولـی سوابق شـان را بـه صندوق هـای بیمـه 
نبرده انـد پیش بینی هایـی خواهیم داشـت. 
همچنیـن مـواردی که اسـتثنا قائل شـدیم 
را بـا نظـر رهبـری محدودتـر می کنیـم تـا 
نتواننـد مجـوز بازگشـت بـه کار بگیرنـد از 

جملـه در مـورد سـازمان صـدا و سـیما. 
همچنین مواردی که افراد بازنشسـته سـن 
کمی دارند و تعدادشـان بسـیار کم است را 

می شـود از این قانون مسـتثنی کرد.
وی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه »ایـن طرح 
آینـده  هفتـه   تعطیـالت  از  بعـد  احتمـاال 
مجلـس شـورای اسـالمی، مطـرح خواهـد 

» شد

گفـت:  رییس جمهـور  دفتـر  رییـس 
نبایـد به کارگـزاران نظام و دلسـوزانی که 
آمادگـی دارند تجربیات و توانمندی های 
خـود را برای پیشـرفت کشـور بـه میدان 
زده  گوناگـون  برچسـب های  بیاورنـد، 

. د شو
 محمـود واعظی در جلسـه ای بـا فعاالن 
سیاسـی و تشـکل های مردم نهاد استان 
سـمنان، اظهارداشـت: در اسـتان سمنان 
میزبـان  کـه  شـاهرود  شهرسـتان  و 

امیـد  و  تدبیـر  و کاروان  رییس جمهـور 
خواهـد بـود نیـز همـه باید بـا همفکری 
و وحـدت دسـت بـه دسـت هـم بدهیم 
تـا حضـور مـردم کنـار مسـووالن، پیـام 
قـوی منطقه ای و بین المللی در راسـتای 
تثبیـت و اقتـدار نظام به ارمغان داشـته 
باشـد.واعظی بـا بیـان اینکـه رقابت های 
انتخاباتـی در دوران انتخابـات باید پس 
از پایـان انتخابـات بـه اتمـام برسـد و 
همه در راسـتای توسـعه و آبادانی کشور 

تـالش کننـد، خاطرنشـان کـرد: دولـت 
بـه آحـاد مـردم، گروه هـا و جریان هـای 
فکـری تعلـق داشـته و مـا بایـد صدای 
همـگان را بشـنویم امـا در مدیریت های 
برگزینیـم کـه  را  بایـد کسـانی  اصلـی 
مشـی و نگـرش دولت که نظـر اکثریت 
مردم اسـت را قبول داشـته و در راستای 
دفتـر  تـالش کنند.رییـس  آن  اهـداف 
رییس جمهـور ادامـه داد: بایـد مدیران و 
مسـئوالن کشـور براسـاس شایستگی ها 
و توانمندی هـا انتخـاب شـوند و نباید به 
کارگـزاران نظام و دلسـوزانی کـه آمادگی 
دارنـد تجربیـات و توانمندی های خود را 
برای پیشـرفت کشـور به میدان بیاورند، 

برچسـب های گوناگـون زده شـود.

نباید به کارگزاران نظام 

برچسب های گوناگون زده شود

شعار پوپولیستی »یارانه ها را چند 
برابر کنید«  شرایط را بدتر می کند

ــی از  ــای بعض ــاد از حرف ه ــن انتق ــادی ضم ــیون اقتص ــو کمیس ــک عض ی
ــه را  ــد یاران مســووالن ســابق کشــور گفــت: ایــن کــه عــده ای مطــرح می کنن

ــرد. ــن ک ــد آن را تامی ــد از چــه بودجــه ای بای ــد، بگوین ــر کنی ــد براب چن
احمدی نــژاد  محمــود  اخیــر  صحبت هــای  دربــاره  حســینی   فاطمــه 
رییس جمهــور پیشــن کشــورمان دربــاره افزایــش یارانه هــا تــا چندیــن 
ــد  ــوان می کنن ــن پیشــنهادهایی را عن ــه چنی ــد از کســانی ک ــت: بای ــر گف براب
پرســید از چــه منبعــی بایــد ایــن بودجــه را تامیــن کــرد؟ صــرف بیــان چنیــن 

صحبت هایــی مســائل را حــل نمی کنــد.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی خاطرنشــان کــرد: همــه ما 
ــزی  ــای اول کشــور چــه چی ــم شــرایط موجــود چیســت و اولویت ه می دانی
ــال  ــت:  در ح ــال رشــد گف ــورم در ح ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد باشــد.وی ب بای
ــرای ترمیــم  حاضــر قــدرت خریــد مــردم کاهــش پیــدا کــرده اســت بایــد ب

ایــن بخــش تــالش کنیــم.
ــه فکــر اقشــار آســیب پذیر باشــیم بخصــوص  ــد ب حســینی تاکیــد کــرد: بای
ــود  و بایــد  اینکــه در ســال آینــده تــورم مهمــان خانه هــای مــردم خواهــد ب

تــالش کنیــم کســب و کار مــردم بــا خطــر کمتــری رو بــه رو شــود.

ته
نک

اینکـه هـر بازنشسـته ای بایـد بـه کار گرفتـه نشـود، این 
اطـالق درسـت نیسـت. چـون بعضـی از افـراد هسـتند 
بلـه، مثاًل سـی سـال هـم خدمـت کرده انـد، بازنشسـته 
هـم شـده اند، فرض کنید که بیسـت سـاله بـوده، هجده 
سـاله بوده اسـتخدام شـده، حـاال هم یک مـردی چهل 
و هشـت سـاله، پنجـاه سـاله اسـت، وقت کارش اسـت 
و تجربـه ی خوبـی هـم پیدا کـرده، جایگزین هـم ندارد؛ 
ایـن اسـت دیگـر؛ قانـون ایـن را هم شـامل می شـود، 
امـا شـمول قانون نسـبت به این جـور آدمهائـی که کم 
و بیـش پیدا می شـوند، ممکن اسـت زیاد هم نباشـند، 

درسـت نیست.

سیاست

جامعه

نیروهای مسلح انتخاب مناسبی برای نظارت کسی به دلیل دوتابعیتی بودن زندان نمی رود
بر فضای مجازی نیست رییـس قـوه قضاییـه بـا تاکید 

بر ضـرورت ورود دادسـتان ها 
بـه برخـی دروغ پردازیهـا علیه 
دسـتگاه قضایـی و درخواسـت 
ادلـه و سـند در خصـوص ادعاهـای مطروحـه، به سـفر 
بـه  انگلیـس  خارجـه  وزیـر  هانـت«  »جرمـی  اخیـر 
کشـورمان اشـاره کـرد و از درخواسـت رئیـس دسـتگاه 
دیپلماسـی بریتانیـا بـرای مالقـات با مسـووالن قضایی 
جمهـوری اسـالمی و پاسـخ رّد آنهـا خبـر داد.آیـت هللا 
قضایـی،  عالـی  مسـووالن  جلسـه  در  الریجانـی  آملـی 
تصریـح کـرد: در هفتـه هـا و روزهـای گذشـته، هجمـه 
علیـه قـوه قضاییـه شـدت یافتـه و دشـمن در بیرون از 
مرزهـا مطالـب خالفـی را القـا مـی کنـد کـه متاسـفانه 
افـرادی در داخـل نیـز بـا انتشـار گـزارش هـا و اخبـار 

نادرسـت و تحلیـل هـای غیرواقعـی، همـان سـخنان را 
تکـرار مـی کننـد و آب بـه آسـیاب دشـمن مـی ریزنـد.

کشـورهای خارجـی در برخـورد بـا ایـران، ردای تکبـر را 
از تـن بـه در کنندرییـس قـوه قضاییـه بـا اذعـان بـه 
اینکـه دسـتگاه قضایـی نیـز هماننـد همـه دسـتگاه هـا 
مسـلمًا اشـکاالتی دارد و ممکـن اسـت رسـیدگی هـای 
یـک قاضـی در پرونـده ای واجـد برخی نقص ها باشـد 
یـا یـک ضابـط دادگسـتری در جایـی مرتکـب تخلفـی 
شـود، برخـی مطالـب علیـه قـوه قضاییه را صـد در صد 
خـالف و ناصـواب دانسـت و اظهـار کـرد: چنـدی قبـل، 
وزیـر امـور خارجـه انگلیـس قبـل از سـفر بـه ایـران بـا 
لحنـی تکبرآمیـز بـه دولـت جمهـوری اسـالمی هشـدار 
داده بـود کـه از حبـس دو تابعیتـی ها خـودداری کنید.

دربـاره  پیشـنهادی  طـرح 
پیام رسـان ها و فضای مجـازی 
از برخـورد سـلیقگی جلوگیری 
بـه  می توانـد  و  می کنـد 
نفـع مخالفـان آن نیـز باشـد. حمیـده زرآبـادی یکـی از 
نماینـدگان امضـا کننـدگان ایـن طـرح در گفت وگـو بـا 
ایلنـا بـا بیـان اینکه طـرح مذکـور هنـوز راه زیـادی برای 
تبدیـل شـدن بـه قانـون را دارد، اظهـار کـرد: ایـن طـرح 
فضـای  زمینـه  در  قانونـی  خـالء  می توانـد  پیشـنهادی 
مجـازی را از بیـن ببـرد و چارچـوب مشـخصی را در این 
زمینـه ایجـاد کنـد.وی افـزود: متاسـفانه در حـال حاضر 

هیـچ قانون مشـخصی در فضـای مجازی وجـود ندارد و 
اگـر تخلفـی در ایـن فضا صـورت گیرد، بـا مجرمین طبق 
قانـون مشـخصی برخـورد نمی شـود و بیشـتر برخوردهـا 
سـلیقگی اسـت کـه ایـن نشـان دهنده فقـدان قانـون در 
ایـن زمینـه اسـت و بدون شـک وجود قانـون مصوب در 
حـوزه فضـای مجـازی می توانـد بسـیار راهگشـا باشـد.
بـه گفتـه ایـن نماینـده مجلـس طـرح پیشـنهادی چنـد 
مـاه پیـش امضا شـده اسـت و هـر از چندگاهـی بعضی  
از افـراد،  بخشـی از آن را در فضـای مجـازی بـا هـدف 
جریان سـازی علیـه اصالح طلبان و لیسـت امید منتشـر 

می کننـد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش 
پیام ما 

 نائـب رییـس دوم مجلـس شـورای اسـالمی گفت:بـرای 
شـفافیت آرا آمـاده ام تمـام آرای خود را در سـایت بگذارم؛ 
ولـی هنـوز کشـور مـا آمادگـی نـدارد کـه آرای نماینـدگان 
»دانشـجو،  همایـش  در  مطهـری  علـی  باشـد.  شـفاف 
سـمبل آرمانگرایـی« در دانشـگاه قـم افزود: وقتـی نماینده 
شهرسـتانی رای مـی دهـد و تحـت اذیت گروه های فشـار 
قـرار مـی گیرد، در نمـاز جمعه به او حمله می کنند، شیشـه 
هـای دفتـر کارش را مـی شـکنند، در حالی کـه باید حریت 
نماینـده را حفـظ کنیـم؛ حریـت نماینـده باالتر از شـفافیت 

است.

یـک عضـو هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسـالمی از 
داد. اسـتیضاح وزیـر علـوم خبـر  تقدیـم 

علـی اصغـر یوسـف نژاد در گفت وگـو بـا خبرنـگار سیاسـی 
ایلنـا، دربـاره طـرح اسـتیضاح منصـور غالمـی وزیـر علـوم 
رییسـه مجلـس  هیـات  تقدیـم  اسـتیضاح  ایـن  گفـت: 

شـورای اسـالمی شـده اسـت.
وی افـزود: تاکنـون بـرای ایـن اسـتیضاح بیـش از هفتاد 
امضـای جمـع  آوری شـده و در حـال حاضـر روال قانـون 

خـود را طـی می کنـد.

 کشور آمادگی شفافیت 
آرای نمایندگان را ندارد

استیضاح وزیر علوم تقدیم 
هیات رییسه مجلس شد

وزیـر امـور خارجـه به ادعـای رویتـرز در مورد حـذف فروش 
نفـت از سـازوکار مبـادالت مالی ایران و اروپا )SPV( پاسـخ 
داد و گفـت: فـروش نفـت محـور کانـال مالی اتحادیـه اروپا 
بـا ایـران اسـت. »محمـد جـواد ظریـف« در توضیـح ادعای 
اخیـر رویتـرز دربـاره عدم پوشـش فـروش نفـت در جریان 
مـراودات مالـی اتحادیـه اروپـا بـا ایـران، اظهارداشـت: بـر 
اسـاس اطالعاتـی دریافتـی، اینگونـه نیسـت زیـرا اگـر پول 
نفـت ایـران بـه حسـابی واریـز نشـود مشـخص نیسـت که 

پولـی بـرای مـراودات وجود داشـته باشـد.   

در هشــتمین جلســه ســتاد اطــالع رســانی و تبلیغــات 
ــرورت  ــر ض ــد ب ــن تأکی ــور ضم ــر کش ــور، وزی ــادی کش اقتص
ــه  ــاد ب ــا اعتم ــرد: ب ــد ک ــگ اقتصــادی تأکی ــات جن ــاور الزام ب
ــا  ــه ب ــی از مواجه ــه مــردم هیــچ نگران ــکاء ب ــوان کشــور و ات ت
تحریــم هــا نداریــم. در هشــتمین جلســه ســتاد اطالع رســانی 
ــر  ــی ب ــی فضل ــات اقتصــادی کشــور عبدالرضــا رحمان و تبلیغ
ــگ اقتصــادی از ســوی  ــات جن ــاور شــرایط و الزام ضــرورت ب
همــه دســت اندرکاران بخش هــای مختلــف کشــور و همچنیــن 

ــرد. ــد ک ــی تأکی ــای عموم ــان تریبون ه صاحب

فروش نفت محور کانال 
مالی اروپا با ایران است

هیچ نگرانی از مواجهه با 
تحریم ها نداریم

رنا
: ب

س
عک

پیام رسـانه

روزنامه گاردین در گزارشـی به 
نژادپرسـتی و علیه مسلمانان در سطح 

جامعـه بریتانیا پرداخته.

خبرگـزاری اسپوتنیک از انصراف 
دولت فرانسـه در دستور برای افزایش 

مالیات بر سـوخت در پی تظاهرات 
»جلیقه زردها« خبر داده.

خبرگـزاری الجزیرهاز عملیات نظامی 
رژیم صهیونیسـتی بر ضد نیروهای حزب 

هللا خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله نوشـته: دولت 
فرانسـه انتظار دارد پس از مذاکرات با 

معترضیـن، اعتراض های »جلیقه زردها« 
متوقف شود.

آلمان
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روند فزاینده
 تخریب خاک در کشور

سـازمان  شـورای عالی  عضـو 
آبخیـزداری  و  مرتـع  جنـگل، 
در  خـاک  تخریـب  گفـت: 
کشـور یـک رونـد فزاینـده ای را دارد کـه ایـن رونـد 
چالـش  و  شـده  تشـدید  دهـه گذشـته  چنـد  طـی 

اسـت. آورده  وجـود  بـه  را  جـدی 
بـه گـزارش ایسـنا، »حمیدرضا سـلیمانی« ۱3 آذرماه 
خـاک،  جهانـی  روز  اسـتانی  همایـش  دومیـن  در 
بـه  »پیـش  خـاک  روز  جهانـی  شـعار  کـرد:  اظهـار 
سـوی رفـع آلودگـی خاک« نامگذاری شـده کـه باید 
چشـم انداز فعالیـت  دسـتگاه های مرتبـط در راسـتای 

تحقـق ایـن شـعار باشـد.

خاک

خلق ثروت آب در 
گرو بهرهمندی از 

استارتاپهاست
دبیر سـتاد توسـعه فناوریهـای آب و 
خشکسـالی معاونـت علمیوفنـاوری 
ریاسـتجمهوری گفـت: خلـق ثـروت 
در حـوزه آب از طریـق بهرهمنـدی از 

اسـتارتاپها فراهـم میشـود.
به گزارش ایسـنا، نادرقلـی ابراهیمی، 
دبیـر سـتاد توسـعه فناوریهـای آب، 
خـاک و محیـط زیسـت در دومیـن 
جشـنواره و نمایشگاه ملی فناوریهای 
آب، خـاک و محیط زیسـت معاونت 
علمی با بیان اینکه بررسـی مشکالت 
شـرکتهای دانشـبنیان و استارتاپها در 
دسـتور کار اسـت، گفـت: با اسـتفاده 
و  دانشـبنیان  شـرکتهای  حضـور  از 
بهرهمنـدی از  تکنیکهـای نوپایـه در 
حـوزه آب و خشکسـالی میتوانیم به 
خلـق ثروت و رفع مشـکالت زیسـت 

محیطـی در کشـور دسـت یابیم. 
ابراهیمـی بـا اشـاره بـه نقـش ایـده 
شـرکتهای  و  اسـتارتاپها  پـردازان، 
دانـش بنیـان در رونـد برگـزاری ایـن 
دوره از نمایشـگاه، گفـت: به طور حتم 
حضور ایدههای نوین و نمایش رشـد 
فکـری، علمی و فناورانـه در حوزه آب 
و خشکسـالی، در رونـد برگـزاری این 

رویـداد تاثیرگـذار بوده اسـت. 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه مشـکالت 
و شـرایط موجـود کشـور، بیـان کـرد: 
تجربـه نشـان داده اسـت که شـرایط 
شـروع  نقطـه  همـواره  تحریمهـا 
موفقیـت میتواند باشـد، ایـن بار نیز 
میتوانیـم بـا بهرهمنـدی از ایدههـای 
نوین، خصوصا شـرکتهای دانشبنیان 
و اسـتارتاپها مشـکالت حیاتی و مهم 

کشـور را مرتفـع کنیـم.

چاه های غیر مجاز، بالی جان منابع آبی
دبیراجرای طرح تعادل بخشی آب های زیر زمینی: 

نگاه حمایتی از چاه های غیرمجاز برداشته شود

خبر

چاه های غیر مجاز در وضعیت بی آبی کشور

سرپرســت معاونــت آمــوزش و پژوهــش ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا اشــاره بــه تاثیــر مباحــث محیــط زیســت 
بــر ســالمت گفــت: 2۵ درصــد علــل بیماریهــا اســاس محیط 

ــتی دارند. زیس
بــه گــزارش ایســنا، اســکندر امیدینیــا در نشســت آمــوزش 
معاونــت آمــوزش و پژوهــش با رؤســای آمــوزش و پژوهش 
اداراتــکل حفاظــت محیــط زیســت سراســر کشــور کــه امروز 
)۱3 آذرمــاه( در اهــواز برگــزار شــد، بــا بیــان اینکــه آمــوزش 
و پژوهــش میتوانــد زیربنــای بســیاری از اقدامــات باشــد، 
تصریــح کــرد: آمــوزش و پژوهــش از طرفــی دیگــر میتوانــد 
ــت  ــذار باشد.سرپرس ــی تأثیرگ ــوری آت ــان و بهره در چیدم
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــش س ــوزش و پژوه ــت آم معاون
ــران  ــا مدی ــاط ب ــراری ارتب ــزوم برق ــر ل ــد ب ــا تاکی زیســت ب
ــی  ــاد همگرای ــای ایج ــر مبن ــوزش ب ــت: آم ــذار گف تأثیرگ
ــدی  ــا شــهر، کلی ــه ی ــت اســتان، منطق ــان مدیری در چیدم
ــت  ــک جه ــل نزدی ــاد تعام ــران و ایج ــوزش مدی اســت. آم
ــال  ــت. در ح ــذار اس ــود تأثیرگ ــیل موج ــتفاده از پتانس اس
ــان در حــال توســعه و پیشــرفته  ــن جه ــی بی حاضــر تفاوت
جــز آیتــم شایستهســاالری، مدیریتــی و حرفهگرایــی وجــود 
ــی  ــاختار دولت ــب اداری و س ــزود: در قال ــا اف ندارد.امیدینی
نمیتوانیــم کاری انجــام دهیــم، محیــط زیســت چالشــهای 
گوناگونــی دارد و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کمترین 
در  ایــن  دارد  را  پرداختهــا  بدتریــن  و  انســانی  نیــروی 
حالیســت کــه در جهــان بــرای دو مقولــه آمــوزش و محیــط 
زیســت بــه شــدت هزینــه میشــود زیــرا عرصــه آمــوزش و 
پژوهــش جــواب خــود را بــه بشــریت داده است.سرپرســت 
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــش س ــوزش و پژوه ــت آم معاون
ــظ  ــت در حف ــط زیس ــت محی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــت ب زیس
تمــدن ایرانــی گفــت: اگــر بخواهنــد تمــدن ایــران اســالمی را 
دچــار چالــش کننــد، ســادهترین، مهمتریــن و کارآمدتریــن 
ابــزار، مباحــث محیــط زیســت اســت بنابرایــن اگــر 
ــه مباحــث  ــد ب میخواهیــم تمــدن خــود را حفــظ کنیــم بای
ــام  ــه تم ــود ک ــه ش ــای پرداخت ــه گونه ــتی ب ــط زیس محی
ــط زیســتی باشــد.امیدینیا  ــا رویکــرد محی ــا ب رفتارهــای م
ــه راز  ــت بلک ــت نیس ــر اولوی ــت دیگ ــط زیس ــزود: محی اف
بقــا اســت. اگــر تمــدن ایرانــی بخواهــد پایــدار باشــد، بایــد 
ــگ ســوریه،  ــد. ریشــههای جن ــظ کن ــط زیســت را حف محی
ــگ آب در  ــود. جن ــی ب ــتی و کمآب ــط زیس ــهای محی چالش
دنیــا مطــرح اســت و تنهــا بــا مدیریــت حــل میشــود. بــه 
ــات  ــوزش و تصمیم ــت، آم ــر شــاهکلید مدیری ــارت دیگ عب
مبتنــی بــر آمــوزش و پژوهــش اســت.وی بــا بیــان اینکــه 
حــدود 7۰ درصــد مســائل زیســت محیطــی پاســخ فناورانــه 
دارد، گفــت: بایــد نگاهــی بــه توســعه فناوریهــای ســازگار بــا 
محیــط زیســت داشــته باشــیم تا بــه کمــک علم و فنــاوری، 
مشــکالت محیــط زیســتی مدیریــت، کنتــرل و رفــع شــوند.

ــی نیســت.  ــه مناطــق جغرافیای ــط زیســت محــدود ب محی
معضــالت و پتانســیلهای محیــط زیســت معمــوال منطقهــای 
دیــده میشــوند. در ایــن چیدمــان منطقهــای وقتــی عنــوان 
ــن هســتند،  ــران، اولی ــی در ای ــه ســرحدات تاالب ــم ک میکنی
ــیون  ــرا کنوانس ــود زی ــوب میش ــت محس ــک فرص ــن ی ای
ــه از  ــن زمین ــم در ای ــد بتوانی ــت. بای ــا اس ــرای م ــر ب رامس

ــم. ــرداری را بکنی ــر بهرهب ــی حداکث ــای جهان فرصته

۲5 درصد علل بیماری ها 
اساس محیط زیستی دارند

تنــوع  و  طبیعــی  زیســت  محیــط  معــاون 
زیســتی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
تصادفــات  حداقــل  داریــم  قبــول  گفــت: 
ــرد  ــرل ک ــوان کنت ــا را میت ــای یوزپلنگه جاده
ــه همــکاری وزارت  ــی جــدی ب ــاز خیل ــی نی ول
ــد وزارت  ــر میرس ــه نظ ــفانه ب ــم متاس راه داری

ــدارد. ــط زیســت ن ــی در حــوزه محی راه اولویت
یوزپلنــگ  جهانــی  روز  در  ظهرابــی  حمیــد 
ــش  ــر افزای ــا ب ــت جادهه ــر وضعی ــاره تاثی درب
از  یکــی  اظهارکــرد:  آســیایی  یــوز  تلفــات 
اشــکاالت طرحهــای راهســازی ایــن اســت 
کــه آنهــا از ابتــدا مطالعــات زیســت محیطــی 

ــوزه  ــی در ح ــرایط منابع ــن ش ــتند. در ای نداش
ــده  ــبینی نش ــا پیش ــرای آنه ــت ب ــط زیس محی

ــت. اس
وی افــزود: وزارت راه نهــاد بیپولــی نیســت 
کــه بــرای فنــس کشــی یــک محــدوده ۱۰ 
کیلومتــری دچــار مشــکل شــود. بخــش عمــده 
طرحهــای اجــرا شــده در گذشــته پیوســت 
زیســت محیطــی نداشــته یــا ارزیابــی زیســت 
محیطــی آن دقیــق انجــام نشــده اســت و بــه 
ــایل  ــن مس ــا ای ــا ب ــون م ــت اکن ــن عل همی
و مشــکالتی مواجــه هســتیم بنابرایــن الزم 

ــت  ــط زیس ــه ضواب ــه ب ــرورت توج ــت ض اس
محیطــی و تامیــن منابــع مالــی بــرای آنهــا در 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــا م طرحه
ــا بیــان اینکــه مــا هــزاران کیلومتــر  ظهرابــی ب
داریم،گفــت:  یــوز  ایســتگاه  در  جــاده 
ــا  ــه آنه ــه هم ــم ک ــی نداری ــی مال ــال توان اص
فنسکشــی کنیــم.در یــک نقطــه حــدودا ۱6 
ــدر در  ــا دوراهــی زی ــری از عباســاباد ت کیلومت
ــات  ــداد تلف ــترین تع ــوران بیش ــه خارت منطق
یــوز را دشــتیم و در ایــن محــدوده شــروع بــه 

فنسکشــی کردیــم.

تصادفات جادهای، مهمترین عامل 

مرگ یوزپلنگ آسیایی

ــوع  ــط زیســت طبیعــی و تن معــاون محی
محیــط  حفاظــت  ســازمان  زیســتی 
ــل  ــم حداق ــول داری ــت: قب ــت گف زیس
را  یوزپلنگهــا  جادهــای  تصادفــات 
ــی  ــاز خیل ــی نی ــرد ول ــرل ک ــوان کنت میت
جــدی بــه همــکاری وزارت راه داریــم 
راه  وزارت  میرســد  نظــر  بــه  متاســفانه 
ــدارد. ــت ن ــط زیس ــوزه محی ــی در ح اولویت

خبر
پیام ما

وضعیت نامطمئن آبی دشت ها، گرانی برق حرارتی، نرخ اقتصادی به صرفه و غیرآالینده بودن انرژی های 
تجدیدپذیر، ضرورت توجه بیش از پیش مجلس شورای اسالمی و دولت را در سیاست گذاری دقیق به منظور 

توسعه زنجیره ارزشمند انرژی های تجدیدپذیر در کشورمان ضروری ساخته است.

تشریح دالیل تاثیرپذیری 
انسان از مخاطرات طبیعی

جغرافیایـی  سـازمان  رییـس 
نیـروی مسـلح بـا انتقاد نسـبت 
حریـم  بـه  توجـه  عـدم  بـه 
گسـل ها و رودخانه هـا در سـاخت و سـازها گفـت: هـر 
چنـد کـه زلزلـه جـزو مخاطـرات طبیعـی اسـت، ولی به 
دلیـل بی توجهـی انسـان بـه مخاطـرات طبیعـی از آثـار 
آن متاثـر می شـود.به  گزارش  ایسـنا، مهـدی مدیری، در 
نشسـت تخصصـی زلزلـه تهـران با بیـان این کـه جوامع 
می کننـد،  تجربـه  را  زلزلـه  مخاطـرات  و  آثـار  انسـانی 
افـزود: علی رغـم ایـن کـه زلزله جـزو مخاطـرات طبیعی 
اسـت،  ولـی عمدتـا انسـان در معـرض خطـرات ناشـی 

از  آن قـرار دارد.

رودخانه

سرانجام نامعلوم 6۲ پرونده 
تخریب باغات

مدیرعامـل سـازمان بوسـتان هـا و 
فضـای سـبز شـهر تهـران از ارسـال 
62 پرونـده تخریـب باغـات بـه قوه 
قضائیـه طـی چهـار سـال اخیـر خبـر داد و گفت: بـرای اجـرای 
قانـون یعنـی مصـادره باغـات تخریب شـده نیازمند نظـر نهایی 
قـوه قضائیه هسـتیم. علـی محمد مختاری با حضـور در صحن 
علنـی شـورای شـهر تهـران در راسـتای بررسـی اصالحیـه قانون 
حفـظ و گسـترش فضای سـبز و باغات گفـت: در قانون حفظ و 
گسـترش فضای سـبز تاکید شـده اسـت که اگر مالکی عمدی 
نسـبت بـه تخریـب فضای سـبز اقـدام کرد بایـد بـاغ آن به نفع 
مـردم مصـادره شـود و در اختیار شـهرداری قرار گرفتـه و تبدیل 

بـه فضای سـبز عمومی شـود.

باغ

زباله های سرگردان؛ بالی 
جان الک پشت ها

مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت 
سیسـتان بلوچسـتان از تیمـار و 
بازگشـت به دریا یـک قطعه الک 

پشـت سـبزدریایی در شهرسـتان کنـارک خبر داد.
، وحیـد پورمـردان گفـت: مأمـوران یـگان حفاظـت محیـط 
نـوار  و کنتـرل  طـی گشـت  شهرسـتان کنـارک  زیسـت 
سـاحلی ایـن شهرسـتان یـک قطعـه الک پشـت دریایـی 
سـبز را کـه در یـک رشـته طناب گرفتار شـده بـود را نجات 
دادنـد. این الک پشـت سـبز بـه دلیل بریدگی باله، ناشـی 
از گرفتـاری در طنـاب، توانایی شـنا در عمق آب را نداشـت 
و پـس از گذرانـدن دوره درمـان و پـالک کوبـی بـه آبهـای 

دریـای عمـان بازگردانده شـد.

الک پشت

هشدار درباره 
بزرگترین تهدید بشر

کنفرانـس سـازمان ملـل متحـد 
بـرای مقابلـه با تغییـرات اقلیمی 
در لهسـتان با این هشـدار شـدید 
بـه رهبـران و نماینـدگان حاضر آغاز شـد که مراقب باشـند 
تـا بـه عنـوان نسـل خائـن بـه بشـریت شـناخته نشـوند. 
ایـن  افتتاحیـه  سـخنرانی  در  فیجـی  جمهـوری  رییـس 
کنفرانـس گفـت "روزنـه" فرصتـی کـه بـرای نجات سـیاره 
زمین وجود دارد به سـرعت در حال بسـته شـدن است.در 
نطقـی دیگـر دیوید اتنبـورو، از مشـهورترین مستندسـازان 
حیـات وحـش و فعـاالن محیـط زیسـت، تغییـرات آب و 
هوایی را سـاخته دسـت بشـر و "بزرگترین تهدید بشـریت 

طـی هـزاران سـال" خواند.

تهدید

منابـع  و کاهـش  خشکسـالی 
آبـی، باعـث افزایش دسـتبرد 
زمینـی  زیـر  آب  منابـع  بـه 
موضـوع کـم  همیـن  و  شـده 
آبـی در کشـور را تشـدید کرده 
اسـت. عده ای معتقدنـد نباید 
برخـورد قهـری  و قضایـی بـا 
دارنـدگان چاه های غیـر مجاز 
صـورت گیـرد، ایـن در حالـی 
سـوی  دیگـر  در  کـه  اسـت 
ماجـرا عـده ای معتقدنـد بایـد 
ایـن چاه هـا مسـدود  سـریعا 

. د شو
تعـادل  طـرح   اجـرای  دبیـر 

زیرزمینـی  آب هـای   بخشـی 
آب  منابـع  مدیریـت  شـرکت 
بـه  توجـه  بـا  گفتـه:  ایـران 
تاثیـر منفـی وجـود چاه هـای 
منابـع  وضعیـت  در  غیرمجـاز 
تـا  اسـت  الزم  ایـران،  آبـی 
وزارت  حمایتـی  نگاه هـای 
جهـاد کشـاورزی بـه چاه های 
و  شـود  برداشـته  غیرمجـاز 
یـک عـزم ملـی بـرای مقابلـه 
بـا ایـن چاه هـا به وجـود آیـد.

عبـدهللا فاضلـی اظهـار کـرده: 
وزارت  ماننـد  دسـتگاه هایی 
بیـرون  جهـاد کشـاورزی کـه 
می گوینـد  و  نشسـته اند  گـود 
چاه هـای  بایـد  نیـرو  وزارت 
امـا  کنـد،  پـر  را  غیرمجـاز 
حمایـت  چاه هـا  برخـی  از 

می کننـد، بایـد بـه ایـن رفتـار 
دوگانـه خـود خاتمه ببخشـند.

مـا  کـه  زمانـی  افـزود:  وی 
چـاه  یـک  می خواهیـم 
بزنیـم،  دشـت  در  اکتشـافی 
کاربـری  تغییـر  جـرم  بـه 
جهـاد  وزارت  اراضـی  امـور 
کشـاورزی مانـع ما می شـود، 
امـا چاه هـای غیرمجـازی کـه 
در زمین هـای زراعـی سـاخته 
می شـود، بعضـا مـورد حمایت 
وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار 

. می گیـرد
تعـادل  طـرح  اجـرای  دبیـر 
زیرزمینـی  آب هـای   بخشـی 
آب  منابـع  مدیریـت  شـرکت 
ایـران بـا تاکید بر این  مسـاله 
چاه هـا  تمـام  بـه  بایـد  کـه 

و  شـود  نـگاه  دیـد  یـک  بـه 
در  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 
چاه هـا  ایـن  ایجـاد  مقابـل 
تصریـح  بایسـتد،  نیـز 
چـاه  صاحبـان  اگـر  کـرده: 
سـازمان  کننـد کـه  احسـاس 
محیـط زیسـت، وزارت جهـاد 
نیـرو  وزارت  و  کشـاورزی 
آن هـا  بـه  متخلـف  به عنـوان 
تکـرار  نـگاه می کننـد، جـرات 
ایـن جـرم را ندارنـد، بنابراین 
غیرمجـاز  چاه هـای  بـه  بایـد 
به عنـوان یـک تخلـف در تمام 
نـگاه  دولتـی  دسـتگاه های 

شـود.
می نویسـد  ایسـنا  کـه  آنطـور 
سـال  این کـه  علی رغـم 
عالـی  شـورای  گذشـته، 
جهـاد  وزارت  بـرای  آب 
گذاشـت  تکلیـف  کشـاورزی 
تعـادل  بخشـی  طـرح  بـا  تـا 
طبـق  امـا  کنـد،  همـکاری 
مدیریـت  شـرکت  اعـالم 
کـه  آنطـور  ایـران،  آب  منابـع 
ایـن  همـکاری  شـاهد  بایـد 
بعضـا  و  نیسـتیم  وزارتخانـه 
سـوی  از  نیـز  کارشـکنی هایی 
وزارت جهـاد کشـاورزی بـرای 
ایجـاد  طـرح  ایـن  پیشـبرد 

د می شـو

مخالفین 
انسداد چاه ها

در ایـن میان پروفسـور پرویز 
علـم  ممتـاز  چهـره  کردوانـی 
جملـه  از  ایـران  جغرافیـای 
چاه هـای  بسـتن  مخالفیـن 
غیـر مجـاز اسـت. او در ایـن 

»در  می گویـد:  خصـوص 
چاه هـای  درب  روسـتاها 
غیرمجـاز را می بندنـد کـه این 
چراکـه  اسـت.  غیرمنطقـی 
نظـر  در  را  نکتـه  ایـن  بایـد 
گرفـت کـه از یـک حلقـه چاه 
۱2 خانـواده ارتـزاق می کنند.« 
ایـن  شـرح  بـرای  کردوانـی 
جایـی  سـراغ  موضـوع 
همچـون قزویـن مـی رود کـه 
تنهـا در سـال گذشـته حـدود 
2۵۰۰ حلقـه چـاه غیر مجاز در 
آنجـا مسـدود شـد. او معتقد 
اسـت:» بـا بسـتن 6۰۰۰ چـاه 
قزویـن  اسـتان  در  غیرمجـاز 
حـدود 7۰ هزار خانواده شـغل 
دسـت  از  را  خـود  کشـاورزی 
پیـش  بایـد  لـذا  می دهنـد 
بـرای  چاه هـا  ایـن  بسـتن  از 
خانوارهـا  ایـن  سرپرسـتان 
ایجـاد  جایگزیـن  شـغل 
را  چاه هـا  در  سـپس  و  کـرد 
بسـت.« یکـی از مناطقـی کـه 
آمـار قابـل توجهـی در بحـث 
دارد،  مجـاز  غیـر  چاه هـای 
جنـوب اسـتان کرمـان اسـت. 
ایـن مسـاله بـه دلیـل حجـم 

ایـن  در  کشـاورزی  بـاالی 
منطقـه اسـت. گفتـه می شـود 
جنـوب اسـتان کرمـان بعـد از 
اسـتان فـارس دومیـن مرکـز 
محصـوالت کشـاورزی  تولیـد 
کشـور اسـت. به همیـن دلیل 
بـرای اطالعات بیشـتر در این 
خصـوص بـه سـراغ موسـوی 
جهـاد  سـازمان  رییـس 
کرمـان  جنـوب  کشـاورزی 

رفتیـم. 
او در ایـن خصـوص بـه پیـام 
مـا می گویـد: بهتـر اسـت بـه 
غیـر  »چاه هـای  جـای کلمـه 
»چاه هـای  کلمـه  از  مجـاز« 
اسـتفاده  پروانـه«  بـدون 
وقتـی  چراکـه  کنیـم. 
مجـاز  غیـر  چـاه  می گوییـم 
کسـانی  سـمت  بـه  ذهـن 
مـی رود کـه کار خالفـی انجام 
اینهـا  حالیکـه  در  داده انـد. 
هسـتند  کشـاورزانی  معمـوال 
روسـتاهای محرومـی  در  کـه 
هیـچ  و  می کننـد  زندگـی 
اداری  سیسـتم  بـا  آشـنایی 
و دولتـی و رونـد کار در ایـن 

ندارنـد.  خصـوص 

ته
نک

اینکه جاده میانگذر شـهید کالنتری بر روی خشـکی 
دریاچـه ارومیه اثـر گذار بوده یا نـه، نظرات متفاوتی 
وجـود دارد. این موضوع روز چهارشـنبه در نشسـت 
»بررسـی اثـرات جـاده میانگذر شـهید کالنتـری بر 
خشـکی دریاچه ارومیـه« مورد بحث و بررسـی قرار 
گرفت.یکـی از افرادی که در این جلسـه به اظهار نظر 
در ایـن خصوص پرداخـت علیرضا مجتهدی مجری 
مطالعـات اثرات بررسـی میانگذر شـهید کالنتری بر 
خشـکی دریاچه ارومیه بـود. او در ایـن مورد گفت: 
ایـن میانگذر به تنهایی عامل خشـک شـدن دریاچه 
ارومیـه نیسـت و اصـالح آن هـم بـه تنهایـی عامل 

رفـع بحران نخواهـد بود.

پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس۲4 به پوشـش 
مذاکرات دولت فرانسـه و معترضین به 

افزایش قیمت سـوخت در این کشور 
پرداخته.

خبرگـزاری یورونیوز از انصراف 
دولت فرانسـه در دستور برای افزایش 

مالیات بر سـوخت در پی تظاهرات 
»جلیقه زردها« خبر داده.

روزنامه وال استریت ژورنال 
در گزارشـی به وضعیت ملتهب بازار 

سـرمایه پرداخته و نوشته: بازارها 
سـیگنال های متناقضی ارسال می کنند.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان در گزارشی به 

مراسـم های یادبودی که برای جورج بوش 
پدر پرداخته است.

آمریکا



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1327 | چهارشنبه 14 آذر 1397

4
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4
سامان دهی تابلوهای مغازه ها در حریم بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از سامان دهی تابلوهای مغازه ها 
در حریم پایگاه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی خبر داد.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

رییـس اداره میـراث فرهنگـی دزفـول گفت: مرمت و بهسـازی 
قسـمت هایـی از پـل باسـتانی دزفـول بـا اعتبـاری بالـغ بـر ۵ 
میلیـارد ریال آغاز شـده اسـت.حجت هللا آریایی نیـا اظهار کرد: 
طـرح مرمـت و بهسـازی پل باسـتانی دزفـول که یـادگار اعصار 
تاریخی و از مهمترین آثار گردشـگری این شهرسـتان به شـمار 
مـی رود، بـا اعتبـار بالـغ بـر پنج میلیارد ریال آغاز شـده اسـت.
وی افـزود: در ایـن مرحلـه از عملیـات مرمـت پـل باسـتانی 
دزفـول متناسـب بـا میـزان اعتبـار تخصیـص یافتـه، اقداماتی 
همچـون برچیـدن الحاقات انجـام شـده از روی دیوارها، ترمیم 
و تعویـض مصالـح فرسـوده آجـری، تخلیـه بندهای فرسـوده، 
مرمـت چشـمه هـا و طـاق هـا و همچنیـن برچیدن جـان پناه 
فرسـوده و الحاقـی جنوبی و بازسـازی مجـدد آن انجام خواهد 
شـد.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
دزفـول در ادامـه بـا بیـان اینکه پل باسـتانی دزفول یکـی از آثار 
ارزشـمند تاریخـی با شـهرت فرا منطقـه ای اسـت، گفت: یکی 
از اهـداف اداره میـراث فرهنگـی مرمـت و حفاظـت از ایـن اثـر 
بـه نحو مطلوب اسـت اما متاسـفانه در تمام سـال هـای اخیر 
محدودیـت هـای موجود در میـزان و روند تخصیـص اعتبارات 
شـرایط را بـرای ایـن مهـم ناهمـوار سـاخته اسـت.آریایی نیـا، 
اعتبـار مـورد نیـاز بـرای مرمـت تمـام این پـل تاریخـی را 6۰ تا 
7۰ میلیـارد ریـال برشـمرد و ادامـه داد: بـا توجه بـه مکاتبات و 
مذاکـرات متعـدد بـا مجموعه مدیریت شـهری انتظـار می رود 
تمامـی دسـتگاه ها بـه ویـژه فرمانـداری، شـهرداری و نماینده 
دزفـول در مجلـس در رونـد مرمـت و حفاظـت از ایـن پـل کـه 
گنجینه ارزشـمند این شهرسـتان محسـوب می شـود با تامین 
اعتباراتـی، مسـاعدت های الزم را به عمـل آورند.وی با تاکید بر 
لـزوم ورود خیـران در رونـد حفاظـت و مرمت ایـن پل تاریخی 
عنـوان کـرد: در کنـار ضـرورت مرمـت برخی قسـمت هـای پل، 
تامین روشـنایی و نورپردازی پل، سـاماندهی اوضاع نابسـامان 
سـاحل درحریـم پـل نیـز کـه موجـب بـه وجـود آوردن منظـر 
آشـفته و نامناسـبی شـده نیـز از دیگـر اقداماتی اسـت که الزم 

اسـت ادارات و دسـتگاه هـا در اجـرای آنهـا مسـاعدت کنند.

سوژه مرمت و 
بهسازی پل 

باستانی دزفول آغاز شد

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

هیاهو برای سفر به گرجستان
 صحبت های زیادی از ممنوعیت سفر ایرانیان به گرجستان مطرح است اما وضعیت فروش بلیت روال عادی دارد

پس از ناآرامی های ترکیه، گرجستاِن ارزان مقصد جذابی برای ایرانی ها شد

بـار  ایـن  جنجال هـا  می رسـد  نظـر  بـه 
گرجسـتان را هـدف قـرار داده تـا درهای 
بسـته  ایرانی هـا  روی  بـه  کشـور  ایـن 
شـود. اخبـار ضـد و نقیـض در روزهـای 
گذشـته از ممنوعیـت ورود ایرانی هـا بـه 
درحالی کـه  می دهـد،  خبـر  گرجسـتان 
بررسـی وضعیـت فروش بلیـت و تور در 
آژانس هـای مسـافرتی از ادامـه طبیعـی 
ایـن کشـور حکایـت  بـه  جریـان سـفر 
دارد.در روزهـای اخیـر همزمـان در برخی 
خبـر  خارجـی،  و  داخلـی  رسـانه های 
ممانعـت گرجسـتان از ورود اتبـاع ایرانی 

بـه داخـل ایـن کشـور منتشـر و توصیـه 
شـد تـا اطـالع ثانـوی از سـفر بـه ایـن 
رسـانه ها  شـود.برخی  خـودداری  کشـور 
علـت ایـن برخورد دولت گرجسـتان را که 
همزمـان بـا انتخابـات ریاسـت جمهوری 
و  دانسـته  ایـن کشـور شـده، سیاسـی 
نوشـته اند: »ایـن روند از یـک ماه پیش، 
»سـالومه  رسـیدن  قـدرت  بـه  از  پـس 
جدیـد  رییس جمهـور  ـ  زورابیشـویلی« 
گرجسـتانـ  بـا توجـه بـه سیاسـت های 
ضد مهاجرتی اش تشـدید شـده است.«
دولـت گرجسـتان تـا کنون به ایـن اتفاق 
اسـت.  نـداده  نشـان  رسـمی  واکنـش 
سـایت سـفارتخانه ایـن کشـور در ایـران 
هـم توصیـه یـا سفارشـی دربـاره سـفر 

نداشـته  ایـن کشـور  بـه  ایرانـی  اتبـاع 
اسـت، امـا سـفارت ایـران در گرجسـتان 
بـه  اخبـار  انتشـار آن  از  سـاعاتی پـس 
در  و  داد  نشـان  واکنـش  اتفـاق  ایـن 
بیانیـه ای اعـالم کـرد، ایـن نمایندگـی بر 
اسـاس وظایـف ذاتی خـود در صیانت از 
حرمـت اتبـاع کشـورمان و سـرمایه های 
مـادی و معنـوی هموطنان عزیز اقدامات 
مقتضی را در دسـتور کار قرار داده اسـت 
و از مسـیرهای دیپلماتیـک موضوعات را 

می کنـد. پیگیـری 
امـور  بهـرام قاسـمی، سـخنگوی وزارت 
خارجـه ـ نیز در نشسـت خبـری هفتگی 
از  موجـود،  گزارش هـای  اسـتناد  بـه 
دیپـورت 2۰۰ تبعـه ایرانـی از گرجسـتان 

در  و  داد  اطـالع  اخیـر  هفته هـای  در 
توضیـح دالیـل آن گفت: گویـی برخی از 
ایـن افـراد از داشـتن مـدارک اولیه برای 
ورود بـه ایـن کشـور محـروم بوده انـد و 
آژانس هـای  از  برخـی  می کنـم  تصـور 
مسـافربری کـه صالحیـت الزم را ندارند، 
ایـن شـهروندان  از  مبالغـی  بـا گرفتـن 
بـرای عزیمـت آنهـا بـه گرجسـتان اقدام 
کرده انـد، ولـی با توجه بـه این که مدارک 
الزم را نداشـته اند، ایـن شـهروندان دچار 
شـهروندان  بـه  مـا  شـده اند.  مشـکل 
ایرانـی توصیـه می کنیـم هنگام سـفر به 
ایـن کشـور دقت کنند، تمام مـدارک الزم 
را همـراه داشـته و مراقـب باشـند فریب 
برخـی از آژانس هایـی کـه صالحیت الزم 

را ندارنـد، نخورنـد.
افـزود:  ایرانـی  ارشـد  دیپلمـات  ایـن 
ایرانـی کـه  از شـهروندان  دیگـر  برخـی 
دیپـورت شـده اند، مـدارک کافـی و الزم 
را داشـته اند، این کـه چـرا به آن هـا اجازه 
ورود بـه گرجسـتان داده نشـده اسـت، 
مشـخص نیسـت. مـا در ایـن خصـوص 
گله مندیـم و در حـال پیگیـری که ببینیم 
علـت این موضوع چه بـوده، مذاکراتی را 
بـا طـرف گرجـی آغـاز کرده ایـم تـا علت 

مسـاله مشـخص شـود.
قاسـمی بـا اشـاره بـه مذاکرات سـفارت 
ایـران در تفلیـس بـا دولـت گرجسـتان 
موضـوع،   گفـت:  ایـن  پیگیـری  بـرای 
کـه  کرده ایـم  دریافـت  را  گزارش هایـی 
افـرادی علی رغـم داشـتن مـدارک، مواد 
ایـن  داشـته اند کـه  همـراه  بـه  مخـدر 
موضـوع نیـز در حـال پیگیـری اسـت و 
سـفارت مـا وظیفه دارد کـه پیگیری های 
الزم در مـورد ایـن موضوعات انجام دهد. 

بـا وجود ایـن آشـوب ها اما بررسـی های 
خبرنـگار ایسـنا حاکـی از آن اسـت کـه 
سـفر ایرانی هـا بـه ایـن کشـور متوقـف 
نشـده و پروازهـا بین دو کشـور همچنان 

برقـرار اسـت.
اپراتـور یکی از آژانس هـای عمده فروش 
ایسـنا  بـه  پروازهـای گرجسـتان  بلیـت 
می گویـد: بـرای توقـف پروازهـا یا سـفر 
بـه کشـورهای دیگـر از مراجـع ذی صالح 
بایـد دسـتور و بخشـنامه رسـمی صـادر 
شـود کـه هنـوز چنیـن اتفاقـی نیافتـاده 
و جریـان سـفر بـه گرجسـتان همچنـان 
ادامـه دارد.او ادامـه داد: گرجسـتان مثل 
هـر کشـور دیگـری، از ورود اتباع خارجی 
کـه مدارک معتبـر )گذرنامـه، بلیت و...( 
می کنـد.  جلوگیـری  باشـند،  نداشـته 
ایـن قانـون هـم فقـط مختـص ایرانی ها 
کـه  دیگـری  آژانـس  نیسـت.اپراتور 

مجـری تورهـا و چارترکننـده پروازهـای 
همـه  می گویـد:  نیـز  اسـت  گرجسـتان 
مهاجرتـی  مسـائل  خاطـر  بـه  کشـورها 
قوانیـن خاصـی را بـه اجـرا می گذارنـد، 
هماننـد ایـران. آن چنـان که اطـالع دارم، 
دیپـورت مسـافران ایرانـی از گرجسـتان 
بـه خاطـر ناقـص بـودن مـدارک معتبـر 
بـوده اسـت. مثـل هـر کشـور دیگـری 
گرجسـتان نیـز از ورود اتبـاع خارجی که 
مـدارک کامل و معتبری نداشـته باشـند 
جلوگیـری می کنـد. بـرای ورود بـه ایـن 
کشـور الزم اسـت محل اقامت مشـخص 
مبـادی  در  ارائـه  بـرای  بلیـت  واچـر  و 
باشـد. عالوه بـر  ورودی، همـراه مسـافر 
این گرجسـتان برخورد سـختگیرانه ای با 
مسـافرانی دارد کـه فقـط بلیـت یکطرفه 

تهیـه کرده انـد.         )  One-way

مدیــر میراث فرهنگــی شهرســتان 
ــت  ــات مرم ــاز عملی اردســتان از آغ
ــهر  ــی در ش ــی ایل بیگ ــه تاریخ خان
ــان  ــتان اصفه ــرق اس ــاد در ش مهاب

ــر داد. خب
میــراث  مدیــر  مشــهدی  مهــدی 
ــا  ــتان ب ــتان اردس ــی شهرس فرهنگ
اعــالم ایــن مطلــب افــزود: »بــا 
عنایــت بــه برنامــه ریــزی هــای بــه 
ــت  ــت باف ــت مرم ــده جه ــل آم عم

توابــع  از  مهابــاد  شــهر  تاریخــی 
شهرســتان اردســتان، مرمــت خانــه 
ایــن  در  بیگــی"  "ایــل  تاریخــی 

ــد.« ــاز ش ــی آغ ــهر تاریخ ش
»عملیــات  کــرد:  تاکیــد  او 
مرمــت ایــن خانــه تاریخــی بــا 
میلیــون   4۰۰ بــر  بالــغ  اعتبــاری 
و  ســازی  ســبک  شــامل:  ریــال 
ــت و  ــا، مرم ایزوالســیون ســقف ه
ــا و کــف  اســتحکام بخشــی دیواره

اســت.« آن  حیــاط  ســازی 
»بــا  کــرد:  تصریــح  مشــهدی 
اتمــام عملیــات مرمــت ایــن خانــه 
تاریخــی در دو مــاه آینــده بخشــی 
ــت  ــگاه حفاظ ــوان پای ــه عن از آن ب
ــاد  ــهر مهاب ــی در ش ــراث فرهنگ می
ــد  ــرار خواه ــرداری ق ــره ب ــورد به م

گرفــت.«
شهرســتان تاریخــی اردســتان در 
شــمال شــرقی اســتان اصفهــان 
ــران  ــزی ای ــر مرک و در حاشــیه کوی
بــا  از ســه شــهر  واقــع شــده و 
ــاد  ــتان، زواره و مهاب ــای اردس نامه

تشــکیل یافتــه اســت.

آغاز عملیات مرمت خانه تاریخی 

ایل بیگی در مهاباد اصفهان

قلعه »جوشاطو« پناهگاه 
حاکمان بوده است

قلعـه جوشـاطو نقطـه دفاعـی مهـم و حاکمیتـی بـوده کـه احتمـال مـی رود 
طبقـه حاکمـه در مواقـع خطـر در برابر حمـالت مکرر اورارتو و آشـور در آن پناه 
می گرفته اند.کاظـم مالزادسرپرسـت هیـأت بررسـی، شناسـایی و گمانـه زنی 
در محوطـه تاریخـی جوشـاطو )شـاهین دژ، آذربایجان غربی( ایـن مطلب را 
در نشسـت گـزارش بـه همـکار کـه به همت پژوهشـکده باسـتان شناسـی در 
محـل پژوهشـگاه برگـزار شـد مطرح کـرد.او شناسـایی پـالن قلعه جوشـاطو 
و جزییـات معمـاری آن،شناسـایی الیـه و یـا الیه هـای اسـتقراری و مطالعه 
سـفال و گاهنـگاری نسـبی اسـتقرار را از اهداف اصلی اجـرای این طرح اعالم 
کرد.بـه گفته این باسـتان شـناس ایـن محوطه ثبت تاریخی نشـده و حفاری 
هـای غیـر مجـاز و گسـترده صدمـات جبـران ناپذیـری بـه آن وارد سـاخته 
اسـت.او تصریـح کرد: »از این رو بررسـی، شناسـایی و گمانـه زنی در محوطه 
تاریخـی جوشـاطو در دسـتور کار قـرار گرفـت.«او اظهار کـرد: »اهمیت حوضه 
جنوبـی دریاچـه ارومیـه و دره زرینـه رود ، نبود شـناخت باسـتان شناسـی از 
حوضـه زرینـه رود و  ابهامـات اساسـی در ارتبـاط بـا قلعه جوشـاطو علی رغم 
موقعیـت و معمـاری بـی نظیـر آن )دوره سـاخت، انتسـاب تاریخـی، سـنت 
سـفالگری، الیـه هـای اسـتقراری و ...( از مـواردی اسـت که در ایـن طرح به 

آن پرداخته شـد.«

ته
نک

اپراتـور آژانـس دیگـری کـه مجـری تورهـا و چارترکننـده 
پروازهـای گرجسـتان اسـت نیـز می گویـد: همه کشـورها 
بـه خاطـر مسـائل مهاجرتـی قوانیـن خاصـی را بـه اجـرا 
دارم،  اطـالع  کـه  آن چنـان  ایـران.  هماننـد  می گذارنـد، 
دیپـورت مسـافران ایرانـی از گرجسـتان بـه خاطـر ناقص 
بـودن مـدارک معتبـر بوده اسـت. مثل هر کشـور دیگری 
گرجسـتان نیـز از ورود اتبـاع خارجـی کـه مـدارک کامـل 
بـرای  می کنـد.  جلوگیـری  باشـند  نداشـته  معتبـری  و 
ورود بـه ایـن کشـور الزم اسـت محـل اقامت مشـخص و 
واچـر بلیـت برای ارائـه در مبـادی ورودی، همراه مسـافر 
باشـد. عالوه بـر ایـن گرجسـتان برخـورد سـختگیرانه ای با 
 ) One-way مسـافرانی دارد کـه فقـط بلیـت یکطرفـه
تهیـه کرده اند.بـه گفتـه او، درحـال حاضـر چهـار پـرواز در 
هفتـه از ایـران به گرجسـتان در روزهای شـنبه، دوشـنبه، 
سه شـنبه و پنج شـنبه انجام می شـود کـه در برنامـه آن ها 

اختاللـی ایجاد نشـده اسـت.

میراث
خبر

انتقاد رییس کتابخانه ملی از نگهداری 
اسناد ملی در دستگاه ها

تغییر رییس سازمان حج در آستانه مذاکرات

رییس سـازمان اسناد و کتابخانه 
نگهـداری  گفـت:  ایـران  ملـی 
اسـناد ملـی در ادارات و دسـتگاه 
هـا کـه محـل رجـوع، نگهـداری 
و حفاظـت نیسـت موجـب ناکارآمـد کـردن اسـناد اسـت. 
اشـرف بروجردی روز سـه شـنبه در نهمین همایش مدیران 
و کارشناسـان اسـناد دسـتگاه هـا در سـالن همایـش هـای 
معاونت اسـناد و کتابخانه ملی اظهار داشـت: سـازمان اسناد 
و آرشـیو ملـی ایـران، مامـور نگهـداری و حفاظـت از اسـناد 
ملـی و پلی ارتباطی برای اسـتفاده عالقه منـدان و مخاطبان 

نیازمند به این اسـناد اسـت.وی افزود: اسـناد، حامالن تاریخ 
این سـرزمین هسـتند و سـهم هر کس در ماندگاری و بقای 
تاریـخ این سـرزمین انکارنشـدنی اسـت.بروجردی گفت: در 
حفاظـت و انتقال اسـناد به آینـدگان، الزم اسـت تعامل بین 
دسـتگاهها بـه نحو احسـن صورت گیـرد تا گواهـان تاریخی 
آینـده بتواننـد با هـم گواهی دهند.وی خطاب به کارشناسـان 
اسـناد تاکیـد کـرد: صـرف تشـخیص اهمیـت یک سـند به 
تنهایـی کفایـت نمـی کند و مهـم این اسـت افـرادی که این 
اسـناد را تفکیـک و نگهـداری مـی کنند رویکردی به شـرایط 

اجتماعـی و زمـان وقوع سـند داشـته باشـند.

رییـس سـازمان حـج و زیـارت 
از تغییـر خـود خبـر داد و اعـالم 
اسـتاندار  اسـت  قـرار  کـرد کـه 
پیشـین خراسـان رضـوی در این 
مسـند جایگزیـن شـود.ایران و عربسـتان هـر سـال اواخـر 
پاییـز یـا اوایـل زمسـتان درباره حـج مذاکره می کننـد، در این 
شـرایط رییـس کنونی سـازمان حـج و زیارت از واگـذاری این 
مسـؤولیت بـه اسـتاندار پیشـین خراسـان رضـوی خبـر داده 
اسـت. حمیـد محمـدیـ  رییس سـازمان حج و زیـارتـ  در 
صفحه شـخصی خـود در اینسـتاگرام خبر داده که قرار اسـت 
»علیرضا رشـیدیان« جایگزین وی در این سـازمان شود.البته 
بحث هایـی در فضـای مجـازی مطرح شـده که رشـیدیان نیز 

مشـمول قانـون منـع به کارگیری بازنشسـتگان شـده اسـت، 
بنابرایـن 27 آبان مـاه امسـال ایـن مسـند و اسـتان خراسـان 
رضـوی را تـرک کـرده اسـت. بـا این حـال هنوز منابع رسـمی 
دربـاره صحت و سـقم ایـن موضوع اظهار نظر یـا اعالم موضع 
نکرده اند.محمـدی کـه از 3۰ فروردین ۱396 ریاسـت سـازمان 
حـج و زیـارت را پذیرفـت، پـس از گذشـت یـک سـال پـر 
شـایعه کـه از رفتـن وی خبـر می داد، سـرانجام روز سه شـنبه 
۱3 آذرماه در صفحه شـخصی خود در فضای مجازی نوشـت: 
»بنا بر تقبل مسـؤولیتی در حوزه دیپلماسـی عمومی، بزودی 
بـرادر عزیـزم علیرضـا رشـیدیان، سـکان دار سـازمان حـج و 
زیارت خواهد شـد. تجارب ایشـان، اسـتمرار حرکت در مسـیر 
پیشـرفت حـوزه ی حـج و زیـارت کشـور را نویـد می دهـد. «

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

گزارش

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از مدیر 
کل ثبت احوال مازندران نوشـت: 80درصد 
مازندرانی ها کارت ملی هوشـمند دریافت 

کردند.

روزنامه کاغذوطن نوشـت: آمار 
معلولیـت در جازموریان رو به افزایش 

است .

روزنامه اصفهان زیبا  درگزارشـی 
میدانی به آزار دانش آموزان یک مدرسـه 

درناحیه 4 اصفهان پرداخته اسـت.

روزنامه بامدادجنوب  نوشت: اصفهانجنوب کرمانمازندران
صادرات گوجه فرنگی قیمت آن را افزایش 

داد.

بوشهر
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این صفحه می خوانیم
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مدیرکل سازمان زندان های استان کرمان:

ورزش راندمان کاری کارکنان
زندان ها را باال می برد

برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان مرد زندان های استان به میزبانی جیرفت

الیـه زیریـن هر شهرسـتان زندان اسـت 
و ایجـاد زمینـه بازگشـت شـرافتمندانه و 
عزتمندانـه مددجویان بـه زندگی فردی و 
اجتماعـی یكـی از تاثیـرات مهم فعالیت 
هـای فرهنگـی، هنری، ورزشـی و قرآنی 
در زنـدان هـا اسـت ایـن هـا بخشـی از 
صحبـت هـای مدیـرکل سـازمان زنـدان 
هـای اسـتان کرمـان اسـت کـه اعتقـاد 
و کارکنـان  زندانیـان  بـرای  ورزش  دارد 
اسـت.او  مهـم  اصـل  یـک  هـا  زنـدان 
چنـدروز پیش مدیـرکل ورزش و جوانان 
اسـتان کرمـان نیـز از ایـن مسـوول بـه 
دلیـل اینکـه  اداره متبوع او توانسـت در 

جشـنواره شـهید باهنـر کـه به مناسـبت 
دولتـی  بیـن ۵۰دسـتگاه  دولـت  هفتـه 
اسـتان برگزار شـد رتبه نخسـت را کسب 

کنـد تقدیـر کرد.
مدیـرکل سـازمان زنـدان هـای اسـتان 
کرمـان به»پیـام مـا« گفـت:  برگـزاری 
منظـم ورزش صبحگاهـی و پیـاده روی 
جهـت کارکنـان ، وظیفه هـا و مددجویان 
،  برگـزاری مسـابقات ورزشـی در رشـته 
های مختلف به مناسـبت هـای گوناگون 
و  اسـتانی  صـورت  بـه  سـال  طـول  در 
جهـت کارکنـان-  زندانهـای  در  متمرکـز 
وظیفـه و مددجویـان، برپایـی اردوهـای 
تیـم  اعـزام  جهـت  جسـمانی  آمادگـی 
هـای کارکنـان به مسـابقات کشـوری در 
طـول سـال، برپایـی دوره های آموزشـی 
در زمینـه داوری و مربیگـری در رشـته 

های مختلف ورزشـی جهـت مددجویان، 
تجلیـل و قدردانی از قهرمانان مسـابقات 
ورزشـی در هـر سـه گـروه بـا توجـه بـه 
مجموعـه  ایـن  بـرای  ورزش  اهمیـت 

انجـام شـده اسـت.

برگزاری مسابقات ورزشی 
کارکنان مرد زندان های استان 

به میزبانی جیرفت 
رمضـان امیـری افزود:کارکنـان مجموعه 
اداره کل زنـدان هـا بـا اعتمـاد بـه ارزش 
هـای دینـی و ملـی از هیـچ تـالش و 
کوششـی در جهـت رسـیدن بـه داشـتن 
دریـغ  آسـیب  بـدون  و  سـالم  جامعـه 
انجـام  مشـغول  جدیـت  بـا  و  ندارنـد 
برنامـه  اجـرای  بـا  و  هسـتند  خدمـت 
هـای ورزشـی بـرای آنهـا کـه در شـرایط 

سـختی در حـال انجـام خدمت هسـتند 
سـعی داریـم از میـزان اسـترس آنها کم 
کنیـم، البتـه بـرای زندانیـان نیـز برنامـه 
هـای ایـن چنینـی برگـزار مـی شـود و 
ورزشـی  قبـل هـم  مسـابقات  چنـدی 
کارکنـان مـرد زنـدان هـای اسـتان بـه 
میزبانـی زنـدان جیرفـت برگزارشـد. این 
مسـابقات بـه مدت سـه روز بـه میزبانی 
زنـدان  از  تیـم  بـا شـرکت ۱2  جیرفـت 
هـای اسـتان و در سـه رشـته والیبـال، 
پرتـاب وزنـه و دو صد متر برگزار شـد که 
در رشـته والیبـال دو تیم زنـدان مرکزی 
بـا شکسـت  کرمـان و زنـدان جیرفـت 
بـه فینـال مسـابقات  تمامـی حریفـان 
رسـیدند. در دیـدار پایانـی ایـن رقابـت 
هـا تیـم زنـدان مرکـزی کرمـان بـا غلبه 
بـر زنـدان جیرفـت قهرمـان ایـن دوره از 
مسـابقات شـد و نائـب قهرمانـی نیـز به 
زنـدان جیرفـت رسـید. تیـم اداره زندان 
کهنـوج نیـز بـه مقـام سـوم دسـت پیدا 
امجـد  سـید  دومیدانـی  رشـته  کـرد.در 
حسـینی وهادی جاللـی از کانون اصالح 
و تربیـت بـه ترتیـب اول و دوم شـدند و 
احسـان مشـایخی از جیرفت و مسـعود 
زنـدان مرکـزی مشـترکا  از  خوزسـتانی 
به مقام سـومی اسـن مسـابقات دسـت 

یافتند.در رشـته پرتاب وزنه یاسـر ایزدی 
از بازداشـتگاه موقـت کرمان قهرمان شـد 
و حمیـد رضـا کامرانیـان از جیرفـت بالل 
زینل زاده از بافت به ترتیب دوم و سـوم 
شـدند.در پایـان بـا اهـداء لـوح تقدیـر و 
جوایـزی از تیـم هـا و نفـرات برگزیـده 
ایـن دوره از مسـابقات ورزشـی کارکنـان 
زندانهـای اسـتان تجلیل شـد.وی اضافه 
کرد:ارزیابـی از تاثیـر ایـن برنامـه هـای 
جانبـی در کارکـرد کارکنـان انجـام شـده 
ایـن  سـطح  در  ورزش  تنـوع  شـاهد  و 
جامعـه هسـتیم.رمضان امیـری تصریح 
اجـرای  در  کـه  ریـزی  برنامـه  کرد:بـا 
برنامـه ها ومسـابقات گوناگـون فرهنگی 
صـورت  بـه  مـی گیـرد  انجـام  ورزشـی 
اسـتانی مسـابقاتی برگـزار مـی شـود که 
بـه  کارکنـان  و حضـور  شـرایط شـرکت 
همـراه خانـواده آنـان نیـز فراهـم اسـت.

اسـتان  زندان هـای  سـازمان  مدیـرکل 
کرمـان گفت:»بـه منظور باال بردن نشـاط 
زندان هـای  و جسـمی کارکنـان  روحـی 
اسـتان برنامـه ورزشـی زیادی بـرای آنها 
برگـزار می شـود و قصد داریـم تا ورزش 
هـای جدیـدی را نیـز کـه جامعـه از آنهـا 
اسـتقبال بیشـتری می کند را راه اندازی 
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وی اضافـه کـرد:»کار زندانبانـی یکـی از مشـاغل سـخت در جامعـه 
اسـت طوری که کارمنـدان زندان در معرض بسـیاری از بیماری های 
جسـمی و روحـی قـرار دارنـد و ایـن موضوع، توجـه به امـر ورزش را 
در میان پرسـنل ضـروری و اجتناب ناپذیر مـی کند.«رمضان امیری 
در ادامـه گفـت : »نظـرم این اسـت ورزش مـی تواند باعـث ارتقای 
روحیـه و افزایـش راندمـان کاری کارکنان شـود و بـه همین منظور 
هزینـه بـرای ورزش، نوعـی سـرمایه گـذاری بلنـد مدت به حسـاب 
مـی آیـد که بـا اندکـی توجـه نتایج مثبتـی را بـرای سیسـتم در پی 
خواهـد داشـت و آثـار آن را مـی تـوان در افزایش بهره وری سـرمایه 
انسـانی، راندمـان کاری پرسـنل، حفـظ آمادگـی جسـمانی و روحی 
کارکنـان و افزایـش روحیـه جمعی و کار تیمی مشـاهده کـرد.«.وی 
ادامـه داد:»در حـوزه تربیت بدنی برنامه هـای متنوعی برای کارکنان 
، پرسـنل وظیفـه و مددجویان زندان های اسـتان تدویـن و در طول 
سـال بـه صورت مسـتمر و مـداوم با حضـور فعـال این عزیـزان در 

رشـته هـای مختلف بـه مرحله اجـرا در مـی آید.« 

نشسـت هـم اندیشـی روسـای سـتادی و ادارات راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای شهرسـتان هـای شـمال غـرب 
اسـتان كرمـان ) سـیرجان، شـهربابك وانــار ( بـا حضـور 
مدیـر كل، معاونین، روسـای ادارات وكارشناسـان سـتادی 
و پلیـس راه سـیرجان بـه میزبانـی اداره راهـداری و حمل 
و نقـل جـاده ای شهرسـتان سـیرجان برگـزار شد.سـید 
علـی حـاج سـید علیخانـی مدیـر كل راهـداری  و حمـل 
و نقـل جـاده ای اسـتان كرمـان در ایـن نشسـت گفـت: 
بـا  و  دارد  زیـادی كـه  وسـعت  بـا  سـیرجان  شهرسـتان 
مواصالتـی  محورهـای  تقاطـع  در  قرارگرفتـن  بـه  توجـه 
تهـران – بندرعبـاس- شـیراز، از اهمیت ویـژه ای برخوردار 
مـی باشـد.حاج سـید علیخانـی افـزود: مسـئولیت هـای 
همیشـه حضـور  باشـد كـه  مـی  ای  بـه گونـه  راهـداری 
راهـداران در جـاده هـا الزامـی اسـت، هرچنـد محدودیـت 
هـای اعتبـاری مانـع انجـام فعالیـت هـای راهداری شـده  
امـا مدیریـت صحیـح و انجـام طـرح هـا و برنامـه هـای 
راهـداری در مركـز اسـتان و شهرسـتانهای تابعـه توانسـته 
تاحـدودی از بـروز مشـكالت جلوگیـری نمایـد و ایـن امر 
بایسـتی توسـط روسـای ادارات راهـداری و حمـل ونقـل 
جاده ای شهرسـتانها تداوم داشـته باشـد.مهدی صیفوری 
: وضعیـت  نیزگفـت  اداره كل  ایـن  معـاون حمـل ونقـل 
خوبی را در بخش حمل و نقل كاال و مسـافر در شهرسـتان 
سـیرجان داریـم، حمـل و نقـل مسـافر در ۸ ماهه گذشـته 
از 29۰ هـزار مسـافر در مقایسـه بـا سـال گذشـته بـه 324 
هـزار نفـر رسـیده كه رشـد  ۱2 درصـدی را به دنبال داشـته 
اسـت و در شهرسـتان انـار نیـز بـر اسـاس آمـار اسـتخراج 
شـده ازسیسـتم هـای تـردد شـمار، میـزان تـردد بـر روی 
جـاده هـای اصلـی ۱6 هـزار و 4۵۵ وسـیله نقلیـه بوده كه 
بیشـترین تـردد اسـتان را بـه خـود اختصاص داده اسـت 
.علیرضـا رضایـی رئیس اداره راهـداری و حمل ونقل جاده 
ای شهرسـتان سـیرجان بـا اشـاره به الـزام انجـام روكش 
آسـفالت در برخـی ازجـاده های ایـن شهرسـتان گفت: در 
انتهـای حوزه اسـتحفاظی سـیرجان – بنـدر عباس ، حدود 
4 كیلومتـر وضعیتـی نـا ایمـن دارد كـه عـالوه بـر كاهـش 
شـدید ایمنـی تـردد موجـب صدمـه زدن به وسـایل نقلیه 
بویـژه كامیـون هـای حامـل بـار نیـز گردیـده لـذا روكـش 

آسـفالت در ایـن محـدوده بشـدت احسـاس مـی شـود.

برگزاری اولین مرحله 
ممیزی شرکت گاز 

استان کرمان 
بازنگـری  ممیـزی  مرحلـه  اولیـن 
گواهینامـه هـای کیفیـت )9۰۰۱:2۰۱۵(، 
ایمنـی و بهداشـت )OHSAS:۱۸۰۰۱( و 
محیط زیسـت )ISO:۱4۰۰۱(، اسـتقرار 
نظـر  و   )iso۱۰۰۰2( رضایـت مشـتری
سـنجی )iso۱۰۰۰4( با حضور سـرممیز 
شـرکت TUV برگزار شـد. منوچهر فالح 
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمان 
در جلسـه افتتاحیه ایـن ممیزی گفت: 
یکـی از دغدغه هـای اصلـی سـازمانها  
کیفـی  عالـی  اهـداف  بـه  دسـتیابی 
مشـتریان  رضایتمنـدی  و  مدیریتـی 
و  مدیریـت  تـالش  وعمـده  اسـت 
کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت  کارکنـان 
در جهـت رسـیدن و دسـت یابـی بـه 
اهـداف معطوف و تالش برای اسـتقرار 
سیسـتم های کیفیتی و HSE اسـت.

وی ادامـه داد: در همیـن راسـتا سـعی 
شـده بـا بازنگری های مـدرن مدیریتی 
و شناسـایی و برطرف سـازی مشکالت 
موجـود، عملکرد هـا را به اسـتانداردهای 
تدویـن شـده برسـانیم.منوچهر فـالح 
ادامـه داد، انجـام وظایـف کارکنـان در 
و  دقـت  همدلـی،  همـکاری،  سـایه 
سـرعت الزم، منطبـق بـا اسـتاندار دها و 
برنامه هـای تدویـن شـده، مهم تریـن 
عامـل ترقـی و پیشـرفت ایـن شـرکت 
اسـت کـه امیدواریـم کارکنـان مجـرب، 
خدمـات شایسـته و مطلـوب تـری به 
مشـتریان و ذینفعـان ارائـه نمایـد.وی 
ابـراز داشـت: بـا انجام ممیـزی تمامی 
در  انجـام کار  فرآیندهـای  و  واحد هـا 
شـرکت، در قالـب سیسـتم یکپارچـه 
IMS توسـط ممیزان ٬ تحلیل و پس از 
انطباق و اطمینان از برقراری و ارتقای اثر 
بخشـی و بهبود مداوم با شـاخص های 
مـورد نظر، اعتبار گواهینامه هـای صادره 

شـده،  تمدیـد مـی شـود.

نشست هم اندیشی گاز 
راهداری زمستانی منطقه ای 

شمال غرب استان كرمان
گزارش

رنا
 ای

س:
عک

درامـد  و  معـاون خدمـات مشـترکین 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان  
قرائـت  جدیـد  دسـتگاه  بکارگیـری  از 
کنتور )POS   PDA(  در این شرکت 
خبـر داد و گفـت : ایـن دسـتگاه ها بـه 
رفسـنجان  شـهر  در  پایلـوت  صـورت 
ای  آینـده  در  و  انـد  شـده  عملیاتـی 
نزدیـک در تمامـی اسـتان بـکار گرفته 
خواهـد شد.سـنجری این اقـدام را در 

راسـتای ارتقـای نـرم افزاری سیسـتم 
جامـع خدمـات مشـترکین ، ضـرورت 
و اهمیـت تکریـم اربـاب رجـوع تحول 
در نحـوه قرائـت کنتورهـا ، سـهولت در 
ارسـال و دریافـت اطالعـات قرائـت و 
مدیریـت دقیـق کنتـور نویسـان عنوان 
کـرد و افزود: از بارزتزیـن خصوصیات 
 ، صحیـح  قرائـت   ، سیسـتم  ایـن 
آنالیـن و درمحـل نصـب کنتور بـا ثبت 

UTM و عکسـبرداری از کنتـور  نقـاط 
و ملـک مـی باشـد کـه ابهـام حضـور 
مـی  برطـرف  ملـک  محـل  در  مامـور 
ایـن  از  اسـتفاده  بـا  شـود.همچنین 
سیسـتم تغییـرات در امـالک و قرائت 
هـا بـه صـورت آنـی ثبـت و بـه سـرور 
مرکـزی ارسـال مـی شـود  و پـس از 
چنـد ثانیـه نسـبت بـه صـدور قبـض و 
تحویـل بـه مشـتری اقـدام مـی گردد 
. وی افـزود: از طریـق دسـتگاه مذکور 
امـکان پرداخـت وجه قبـوض در محل 
میسـر گردیده اسـت و دیگـر دغدغه و 
هزینـه حضـور در بانـک و سـایر مراکز 
بـرای پرداخـت وجـه توسـط مشـترک 

وجـود نخواهـد داشـت.

بکارگیری دستگاه جدید قرائت کنتور 

)POS PDA(در آبفای کرمان

افزایش رضایت مندی مشترکین 
با کاهش مراجعات حضوری

محمـود شـهبا به تمهیـدات صورت گرفته برای ارتقای خدمات مشـترکین اشـاره 
کـردو مهمتریـن مولفـه ارزیابـی یـک سـازمان را رضایت اربـاب رجوع دانسـت و 
گفـت: بـه منظور تکریم ارباب رجـوع و افزایش رضایت مندی و کاهش مراجعات 
حضـوری در بخـش خدمـات مشـترکین در راسـتای سـند چشـم انـداز۱4۰4 
فعالیـت خدمـات دولـت الکترونیـک بصـورت کاربـردی در سـطح مرکـز اسـتان  
کرمان ایجادشـده است.محمودشـهبا با بیان اینکه این شـرکت توانسـته در پیاده 
سـازی دولـت الکترونیـک و ارائـه خدمات غیر حضوری به مشـترکین در سـطح 
کشـور پیشـگام  باشـد اظهارداشـت: زمینـه برای انجـام برنامه های کالن شـرکت 
در زمینـه پیاده سـازی خدمـات الکترونیـک در امورهـا در جهت انجام بخشـی از 
تکالیـف صنعـت بـرق در حـوزه دولت الکترونیک و هوشمندسـازی فراهم شـده 
اسـت و بـه زودی باهـم گرایی وتعامل در کل شـمال اسـتان خدمات الکترونیک 
جامع مشـترکین فراگیر خواهدشـد. وی بهترین راه توسـعه و گسـترش خدمات 
الکترونیـک در صنعـت برق را مشـارکت و کار جمعی دانسـت و گفـت: انتظار می 
رود همـه همـکاران درایـن عرصه فعال شـده و کمـک نمایند تا بتوانیم اسـتفاده 
از ظرفیـت و تـوان  نیـروی انسـانی موجود  بـا بهره گیری از خرد جمعـی این بار 

عظیـم مسـئولیت را بـه نحو احسـن به مقصد برسـانیم . 

منابع 
طبیعی

لرستان

با مدیریت صحیح سیالب ها، آبخوان های کشور 

دوباره احیا می شوند 
قیمت نهاده های دامی در لرستان روند کاهشی دارد

هاشـم  ابـو  مصطفـی  سـید 
معـاون دفتـر کنترل سـیالب و 
آبخـوان داری سـازمان جنگل ها 
آبخیـزداری کشـور  و  مراتـع   ،
بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: انجـام عملیـات پـروژه های 
آبخیـزداری از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی بـا 
اعتبار 7۰۰ میلیارد تومان در سـال جاری در سـطح کشـور 
در حال اجراست.سـید مصطفی ابوهاشـم اظهار داشت: از 
ایـن اعتبـار بالـغ بـر 2۵ میلیـارد تومـان به اسـتان کرمان 
اختصـاص یافتـه و تمـام معاونـت هـا از این اعتبـار بهره 
منـد شـده، بـه عبارتی: در پـروژه های تمامـی معاونت ها 

در حـال اجرای مشـق مدیریت جامع هستیم.کارشـناس 
معیـن طرح آبخیـزداری و آبخـوان داری از محل اعتبارات 
صنـدوق توسـعه ملـی گفـت: در حـال حاضـر پـروژه را از 
لجـاظ سـخت افـزاری و نـرم افـزاری دنبـال مـی کنیم تا 
میـزان پیشـرفت فعالیـت هـا را بررسـی کنیم.ابوهاشـم 
گفـت: خوشـبختانه پیشـرفت خوبـی را در پـروژه هـای 
اسـتان کرمـان مشـاهده کردیم.وی در پاسـخ به پرسـش 
خبرنـگار پیـام مـا و رابطـه بین کنتـرل سـیالب و آبخوان 
داری اظهـار داشـت: بـا مدیریـت صحیح سـیالب ها می 
توانیـم آبخوان های کشـور را تغذیه کنیـم و از هدررفت آب 

در مواقـع سـیالب جلوگیـری کنیـم.

اداره  راننـده  و  كرمانـی  راهـدار 
راهـداری و حمل ونقل جـاده ای 
شهرستان بردسـیر، كیف دستی 
حـاوی بیـش از6۰۰ میلیون وجه 
را بـه صاحبـش برگرداند.سـید حمـزه روح االمینـی  رییـس 
اداره راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای شهرسـتان بردسـیر با 
اعـالم ایـن خبرگفـت: کیـف مـورد نظـر در یكی از محـور های 
شهرسـتان بردسیرتوسط محمد علی كشـاورز یكی از راهداران 
خـدوم و زحمـت كـش پیدا شـد كه محتویـات آن بـه ارزش 
تقریبـی 6۰۰ میلیـون ریال در یک کیف دسـتی کـه به صورت 
بالصاحـب در محـور كمـر بنـدی بردسـیر رهـا شـده بـود پیدا 
شـد.محمدعلی كشـاورز یابنده كیف اینگونه می گوید: در حال 

شـیفت گشـت راهداری در كمربندی بردسـیر بودم پل زیرگذر 
را رد كـردم و وارد محـور سـیرجان شـدم كـه كیـف زنانـه ای 
بغـل جـاده توجهـم را جلـب كـرد، ایسـتادم كیف را برداشـتم 
و بـا هماهنگـی آقایان مهنـدس روح االمینـی و امیری مقدم  
كیـف را تحویـل كالنتری دادیـم.وی محتویـات داخل كیف را 
۱۵ فقـره كارت عابربانـك همـراه بـا رمـز، 22 میلیـون سـپرده 
موسسـه نـور، 3 فقـره چك سـیبا به مبلـغ ۱۸ میلیـون و ۵۰۰ 
هـزار تومـان عنـوان كـرد و افـزود: در حال برگشـت به سـمت 
شـهر بـودم كـه دسـته چكـی بغـل جـاده دیـدم كـه همـان 
محـدوده  فقـره چك سـفید امضـا و یك عـدد عابربانك پیدا 
كـردم . یـك روز بعـد در حوالـی همـان مـكان صاحـب كیـف 
توانسـت مـدارك شناسـایی دفترچـه بیمه خـود را پیـدا كند.

افزایس سرسام آور هزینه 
بیماران ام اس

اس  ام  انجمـن  عامـل  مدیـر 
آذربایجـان غربـی گفـت: آذربایجان 
غربـی رتبه ششـم ابتال بـه ام اس را 
در کشـور دارد.سـمیه زارع اظهار کرد: 
نزدیک به 3۸۰۰ نفر در اسـتان به بیماری ام اس مبتال هسـتند 
و اسـتان رتبه ششـم ابتال به ام اس را در کشـور دارد.مدیر عامل 
انجمـن ام اس آذربایجـان غربی با اشـاره به اینکـه این بیماری 
مسـری نیسـت و امـر وراثـت  در آن دخالت کمـی دارد، تصریح 
کـرد: بیمـاری ام اس، بیماری اسـت که ریشـه در مغز و اعصاب 
داشـته و دارای عالئـم مختلفـی از جملـه دو بینی یا تـاری دید، 

مـور مـور شـدن دسـت ها و پاها اسـت.

آذربایجان

تقدیر فرماندار بم از مدیر 
امور آبفا این شهرستان

پــور  شهســوار  هــادی 
ــا  ــم ب ــتان ب ــدار شهرس فرمان
ارســال لــوح تقدیــر بــه مدیــر 
امــور آبفــا ایــن شهرســتان  
ــور  ــن ام ــال 97 ای ــدای س ــه ابت ــرد 6 ماه از عملک

کــرد. تقدیــر 
ــا  ــم ب ــتان ب ــدار شهرس ــور فرمان ــوار پ ــادی شهس ه
ارســال لــوح تقدیــر بــه مدیــر امــور آبفــا ایــن 
ــال 97  ــدای س ــه ابت ــرد 6 ماه ــتان  از عملک شهرس

ــرد. ــر ک ــور تقدی ــن ام ای

آبفا

افتتاح نخستین پرواز 
اراک - تهران

خـط  اراک گفـت:  فـرودگاه  مدیـر 
فـرود  بـا  تهـران  بـه  اراک  هوایـی 
اراک  فـرودگاه  در  هواپیمـا  اولیـن 
افتتـاح شـد. رحیم حسـین نسـب 
گفـت: خـط هوایـی مسـیر اراک - تهـران از بـا فـرود اولیـن 
هواپیمـا در فـرودگاه اراک آغـاز و روز های دوشـنبه 4 پرواز رفت 
و برگشـت از فـرودگاه اراک بـه مقصـد تهـران و بلعکـس برقرار  
شـده اسـت.وی افزود: پـرواز تهـران-اراک با همکاری شـرکت 
هواپیمایـی همـا بـرای دوشـنبه هـر هفتـه برنامه ریـزی شـده 
اسـت، و هر دوشـنبه 2 پـرواز تهـران-اراک و اراک-تهران انجام 
خواهـد شـد کـه پـرواز اول 6 صبـح از تهـران بـه اراک و 7:2۰ از 

اراک بـه سـمت تهـران انجـام می شـود.

منابع 
طبیعی

اعضای شورای سازمان 
مدیریت پسماند معرفی شدند

ــه از ســوی  در احکامــی جداگان
شــهردار کرمــان،  عضــو هیــات 
شــورای  اعضــای  و  مدیــره 
پســماند  مدیریــت  ســازمان 

معرفــی شــدند.
ســیدمهران عالــم زاده، شــهردار کرمــان در احکامــی 
ــوان عضــو  ــه عن ــدی را ب ــر حســین وحی ــه، دکت جداگان
ــره ســازمان مدیریــت پســماند و مهنــدس  هیئــت مدی
ــدس ســیدوحید ســیدجعفری  ــزاری، مهن حمیدرضــا گل
و غالمرضــا نژادخالقــی خاتــون آبــاد را بــه عنــوان 
ــی  ــماند معرف ــت پس ــازمان مدیری ــورای س ــای ش اعض

کــرد.

شهرداری

خودکشی نافرجام 
دانش آموز مینودشتی

دانش آمـوز  عمومـی  حـال 
نسـبت  دیـروز  کـه  مینودشـتی 
بـود،  اقـدام کـرده  بـه خودکشـی 
مسـاعد گزارش شـده اسـت.روابط 
عمومـی آمـوزش و پـرورش مینودشـت پـس از ایـن حادثه 
در اطالعیـه ای اعـالم کـرد کـه بـا توجـه به اخبـار منتشـره در 
فضـای مجـازی در خصـوص اقـدام بـه خودکشـی یکـی از 
دانش آمـوزان مدرسـه سـمیه در شهرسـتان مینودشـت، بـه 
اسـتحضار می رسـاند ایـن اقـدام دانش آمـوز به علـت برخـی 
مشـکالت خانوادگـی صـورت گرفته اسـت و به محـض وقوع 
ایـن حادثـه اقدامـات اولیـه صـورت گرفتـه و دانش آمـوز بـه 

بیمارسـتان منتقـل شـد.

خبر

مهــدی صیفــوری معــاون حمــل ونقــل ایــن اداره 
كل نیزگفــت : وضعیــت خوبــی را در بخــش حمــل 
و نقــل كاال و مســافر در شهرســتان ســیرجان داریم، 
ــته از ۲90  ــه گذش ــافر در 8 ماه ــل مس ــل و نق حم
هــزار مســافر در مقایســه بــا ســال گذشــته بــه 3۲4 
ــه  ــدی را ب ــد  1۲ درص ــه رش ــیده ك ــر رس ــزار نف ه
دنبــال داشــته اســت و در شهرســتان انــار نیــز بــر 
اســاس آمــار اســتخراج شــده ازسیســتم هــای تردد 
شــمار، میــزان تــردد بــر روی جــاده هــای اصلی 16 
هــزار و 455 وســیله نقلیــه بــوده كه بیشــترین تردد 

اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت .

برداشت هندوانه پاییزه در هرمزگان
برداشت هندوانه پاییزه از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی هرمزگان آغاز شد.
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۱۰ - صـدای باران - امر به آمدن - 
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۱۱ - بانک مرکزی این کشـور نرخ 
ارزش را تعمدا کاهش داده اسـت تا 

بتوانـد وضعیت بازار را کنترل کند - نرخ 
 تبادالت رسـمی این ارز ۱646۱ به ۱ است

۱2 - لبـاس - حیوان نجیب - از 

بازارهای بورس معروف دنیا - گوشـت 
 ترکی
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اقتصادی - عملیات جنگی

جدول شماره 13۲7

   بـه مناسـبت هفته بسـیج، فرماندهان 
حـوزه مقامـت بسـیج شـهید تندگویـان 
ذوب آهـن اصفهـان بـا مهنـدس یـزدی 
زاده  مدیـر عامل شـرکت دیـدار و گفتگو 
نمودنـد .در ایـن دیـدار مهنـدس یـزدی 
و  بسـیج  هفتـه  تبریـک  ضمـن  زاده 
گرامیداشـت رشـادت های بسیجیان در 
عرصـه هـای مختلف ، اهمیـت جایگاه و 
نقـش بسـیج در دوران دفـاع مقـدس و 
دوران كنونـی و نبـرد اقتصـادی موجود را 
یاد آور شـد و گفـت : حضرت امام راحل 
)ره( و مقـام معظم رهبری، بسـیج را به 
عنـوان شـجره طیبـه، مدرسـه عشـق و 
نهـاد تضمیـن كننـده آرامـش و امنیـت 
كشـور دانسـته انـد و افراد بسـیجی باید 

بـه شـغل خـود و بسـیجی بـودن خـود 
افتخـار كننـد و همـواره بـه فكـر انجـام 

رسالت های خطیر آن باشند . 
وی افـزود : افتخـار مـن ایـن اسـت كـه 
خـود بسـیجی بـوده و هـم اكنـون نیـز 
مسـئولیت اداره شـركتی را بر عهده دارم 
كـه بیـش از ۱4۰۰۰ نفـر بسـیجی جـان 
بركـف و اعضـاء خانـواده  های شـهید و 
ایثارگـر در آن بـه خدمـت مشـغول مـی 
باشـند . یـزدی زاده بـا اشـاره به شـرایط 
اقتصـادی امـروز كشـور و شـرایط جاری 
هـدف  مهمتریـن  یـادآور شـد:  شـركت 
بـه  و رسـیدن  تولیـد  افزایـش  شـرکت 
تولیـد مطلـوب 4 میلیون تن اسـت و ما 
بـا  بـا پشـتوانه همـكاران خـود و  بایـد 

بـه كارگیـری  كمـك خداونـد متعـال و 
صرفـه جویـی و بهـره گیـری از اصـول 
عالیـه  اهـداف   ، مقاومتـی  اقتصـاد 
كارخانـه را بـه ثمـر برسـانیم .وی وظیفه 
اصلـی خـود را دفاع از حریـم ذوب آهن 
در برابـر بدخواهـان و مغرضـان، افزایش 
تولیـد و سـهیم كـردن كاركنـان در سـود 
كارخانـه و بهبـود وضـع معیشـتی آنهـا 

دانست .
مهنـدس یزدی زاده در پایان با تشـكر از 
فعالیـت هـا و حضـور مؤثـر در عرصـه 
دفـاع  هفتـه  ویـژه  بـه  مختلـف  هـای 
مقـدس و هفتـه بسـیج، بـرای تمامـی 
آرزوی  شـركت  بسـیجیان  و  همـكاران 

موفقیت و سربلندی نمود.

  بسـیجیان ذوب آهـن همـراه بـا انجام 
بسـیجی  رسـالت  خـود  كاری  وظایـف 
خـود را نیـز انجـام مـی دهنـد .در ایـن 
دیـدار سـرهنگ امیـدی فرمانـده حـوزه 
مقاومت بسـیج شـهید تندگویان شركت 
نیـز ضمـن بیـان  ایـن مطلـب بـا ارایـه 

و  بسـیج  كاری  وظایـف  از  گزارشـی 
بخـش هـای مختلـف،  در  آن  عملكـرد 
آمادگـی بسـیجیان و فرماندهـان را برای 
بعـد  در  توأمـان  خـود  انجـام وظایـف 
در  فرهنگـی  و  نظامـی  ابعـاد  و  كاری 

شرایط موجود اعالم نمود . 

رییــس هیــات ورزش روســتایی و بازیهــای بومــی 
محلــی اســتان کرمانشــاه گفــت: مقدمــات ســاخت 
بزرگتریــن گــود زوران غــرب کشــور را در کرمانشــاه 
فراهــم کــرده ایم.بهــرام بهــروش از جانمایــی 
ســاخت بزرگتریــن گــود زوران غــرب کشــور در 

منطقــه رحمــت آبــاد شهرســتان کنــگاور خبــرداد و 
ــه حــدود  ــن گــود ب ــرای ســاخت ای ــار کــرد: ب اظه
۵۰۰  تــا 6۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار نیــاز اســت کــه 
درصــد کمــی از ایــن اعتبــار را بــرای اجــرای 

اقدامــات اولیه تامین کرده ایم.

وی اضافــه کــرد: پیــش بینــی مــی کنیــم پــس از 
اجــرای مقدمــات اولیــه، ابتــدای ســال 9۸ شــاهد 

شــروع عملیاتاجرایی این پروژه باشیم.
ــای  ــازی ه ــتایی و ب ــات ورزش روس ــس هی ریی
جایــگاه  گفــت:  کرمانشــاه  محلــی  بومــی 
ــر  ــزار نف ــج ه ــدود پن ــود ح ــن گ ــاگران ای تماش
ظرفیــت خواهــد داشــت و مســاحت گــود ۵۰۰ متــر 

مربع است.
ــزاری  ــرای برگ ــزی ب ــه ری ــن از برنام وی همچنی
مســابقات کشــوری زوران در کرمانشــاه خبــرداد و 
اســتانهای  بویــژه  اســتانها،  همــه  بــه  افــزود: 
زاگــرس نشــین کــه ایــن ورزش در آنهــا رواج دارد، 
ــود را  ــای خ ــم ه ــا تی ــم ت ــرده ای ــال ک ــه ارس نام

ــه مــا معرفــی  ــرای حضــور در ایــن رقابــت هــا ب ب
کنند.مســوول کمیتــه زوران کشــور تاکیــد کــرد: از 
را در  ثبــت جهانــی رشــته زوران  آنجایــی کــه 
دســتورکار قــرار داده ایــم، برگــزاری ایــن مســابقات 

به تســریع در این روند کمک خواهد کرد.
ــا  ــال 9۸ ب ــم س ــا داری ــرد: بن ــان ک وی خاطرنش
برگــزاری مســابقات مختلــف بــه تثبیــت زوران در 
ــد رشــته هــای آلیــش، چوخــه و ...  کشــور همانن
ــج رشــته زوران  ــم. وی توســعه و تروی کمــک کنی
ــه زوران  ــم کمیت ــداف مه ــی از اه ــور را یک در کش
ــر کالس  ــال حاض ــت: درح ــمرد و گف ــور برش کش
هــای آموزشــی مختلفــی را در ایــن راســتا برگــزار 

و مربیان را ســاماندهی می کنیم.

همایــش مدیریــت بهینــه مصــرف بــرق ویــژه 
ــه  ــی و حرف ــز فن ــوزان مرک ــان و کارآم کارکن
مدیریــت  توســط  آبــادان  شهرســتان  ای 
توزیــع بــرق ناحیــه جنــوب برگــزار شــد.اکبر 
ناحیــه  بــرق  توزیــع  مدیریــت  ناصــری 
بــا هــدف  ایــن همایــش  جنــوب گفــت؛ 
ــا  ــرق و ب ــرف ب ــه مص ــگ بهین ــاء فرهن ارتق
آمــوزش روش هــای صحیــح مصــرف در 
ــه  ــه وظیف ــه ب ــا توج ــی، ب ــط کار و زندگ محی
ــت  ــوزش و هدای ــه آم ــز  ک ــن مرک ــی ای ذات

نیــرو به بازار کار می باشــد برگزار گردید.
ناصــری ضمــن تشــکر از همــکاری  ریاســت 
ــادان،  ــه ای شهرســتان آب ــی و حرف ــز فن مرک
از اســتقبال خــوب و قابــل توجــه کارمنــدان و 

کارآمــوزان ایــن اداره نیــز تقدیــر کــرد.وی در 
ادامــه افــزود؛ صرفــه جویــی و مدیریــت 
ــاب  ــرق یــک امــر ضــروری و اجتن مصــرف ب
ــوان  ــه عن ــا ب ــاز اســت ت ــه نی ــوده ک ــر ب ناپذی
جزئــی از فرهنــگ جامعــه قــرار گیــرد تــا بــه 
دلیــل تجدیــد ناپذیــر بــودن منابــع و هزینــه 
بــر بــودن تولیــد بــرق، اســتفاده از آن در دراز 
منابــع  ایــن  از  بخشــی  ذخیــره  و  مــدت 

جهت آیندگان میســر گردد.
آبــادان بــا دارا  گفتنــی اســت شهرســتان 
بــودن بیــش 9۵ هــزار اشــتراک بــرق در 
بخــش هــای خانگــی، تجــاری، و صنایــع 
ــرق  ــرژی ب ــوزه ان ــزایی در ح ــه س ــش ب نق

دارد.

مهمترين هدف ذوب آهن اصفهان، 
افزايش توليد است

بزرگترین گود "زوران" غرب کشور 
در کرمانشاه ساخته می شود

برگزاری همایش مدیریت مصرف 
برق در آبادان

اصفهانخوزستان

فوالد مبارکه عزم جدی برای 
شکل گیری تحولی نوین 

اعضـای هیات مدیـره انجمـن فـوالد، مدیـران شـرکت های 
بـزرگ فـوالدی و معدنـی از جمله فـوالد مبارکـه، ذوب آهن 
اصفهـان، فوالد خوزسـتان، فوالد خراسـان، هلدینگ میدکو، 
هلدینـگ کاوه پـارس، فـوالد هرمـزگان، مجتمـع معدنـی و 
صنعتـی گل گهـر و مجتمـع معدنـی و صنعتـی چادرملـو در 
انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد گـرد هـم آمدنـد تـا بـا اعـالم 
حمایـت از یـک رویـداد منحصربه فـرد، عملیـات اجرایـی 
بـا  ایـران  فـوالد  ملـی  نمایشـگاه  و  جشـنواره  نخسـتین 
رویکـرد حمایـت شـرکت های فـوالدی از تأمیـن داخلـی و 
بومی سـازی در زنجیـرۀ فـوالد آغـاز شـود.در این جلسـه که 
و  معدنـی  و  فـوالدی  شـرکت های  همگرایـی  بـرای 
تأمین کننـدگان و متخصصـان فوالد کشـور در دوران تحریم 
مهنـدس  بـود  ،  برخـوردار  خاصـی  اهمیـت  از  اقتصـادی 
مبارکـه  فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل  عظیمیـان،  حمیدرضـا 
گفـت: رویکردهای فعلی شـرکت ها در بومی سـازی تاکنون 
دسـتاوردهای بزرگـی بـه همراه داشـته اسـت، اما بـا توجه 
بـه تغییـر شـرایط محیـط کسـب وکار و اعمـال تحریم هـای 
ظالمانـۀ دشـمنان، قصـد داریم بـا برگزاری این جشـنواره و 
نمایشـگاه و شناسـایی افـراد و شـرکت هایی کـه می تواننـد 
فراینـد  از فرصت هـا کمـک کننـد،  بهره بـرداری  در  مـا  بـه 
و تسـهیل  را تسـریع  تأمین کننـدگان  انتخـاب  و  ارزیابـی 
کنیـم و حتـی در مـواردی کـه نیازمند حمایت مالـی در بدو 
فعالیـت باشـند، ایـن کار را انجـام دهیم.عظیمیان با اشـاره 
بـه نقـش ویـژۀ اسـتارتاپ ها و شـتاب دهنده ها در توسـعۀ 
بومی سـازی در کشـور اظهـار داشـت: در ایـن جشـنواره و 
نمایشـگاه بـزرگ، حمایت ویـژه ای از این شـرکت ها خواهد 
شـد و فـوالد مبارکـه در کنار سـایر فوالدسـازان، عـزم جدی 
بـرای شـکل گیری تحولـی نویـن در بومی سـازی زنجیـرۀ 
فـوالد دارد.در ایـن خصـوص دکتـر بهـرام سـبحانی، رئیس 
جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد ایـران نیز گفـت: در این 
شـرکت های  توانمندی هـای  ارائـۀ  بـر  عـالوه  جشـنواره، 
از  مجموعـه ای  آن هـا،  تأمین کننـدگان  و  فـوالد  زنجیـرۀ 
بـرای  فرصتـی  کـه  فـوالد کشـور  زنجیـرۀ  نیازمندی هـای 

بومی سازی محسوب می شود نیز ارائه خواهد شد.

اولین نیروگاه مقیاس 
کوچک برق خوزستان 

وارد مدار می شود
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
نیــروگاه  اولیــن  خوزســتان گفــت: 
بــرق  مقیــاس کوچــک گازی کــه 
ایــن شــرکت  توســط  آن  تولیــدی 
خریــداری خواهــد شــد تــا پایــان 
ــت 2۵  ــا ظرفی ــاران ب ــال در گچس س
مــگاوات بــه شــبکه سراســری متصــل 

می گردد.
محمــود دشــت بــزرگ اظهــار داشــت: 
ــون  ــل 44 قان ــق اص ــور تحق ــه منظ ب
ــران و  ــوری اســالمی ای اساســی جمه
مشــارکت بخــش خصوصــی در تولیــد 
بــرق، ایــن نیــروگاه کوچــک مقیــاس 
بــرق  بــا پیگیــری هــای مســتمر 
منطقــه ای خوزســتان تــا پایــان ســال 
 33/23۰ پســت  طریــق  از  جــاری 
شــبکه  بــه  ســاران  ولــت  کلیــو 

سراسری متصل می گردد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن نیــروگاه بــه 
و  خصوصــی  درصــد  صــد  صــورت 
توســط شــرکت مدیریــت فرایندهــای 
نیروگاهــی ایرانیــان )مفنــا( انجــام 
مــی شــود، بیــان کــرد: تجهیــزات 
ــا و موتورهــا  ــروگاه شــامل ژنراتوره نی
بــا تکنولــوژی اروپــا خریــداری و هــم 
اکنــون در یکــی از گمــرکات کشــور در 
حــال طــی مراحــل ترخیــص مــی 

باشد.
ــه ای  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
خوزســتان افــزود: بــرق ایــن نیــروگاه 
گازی بــه مــدت پنــج ســال تضمینــی 
از طــرف شــرکت بــرق منطقــه ای 

خوزستان خریداری خواهد شد.

ن
آه

ب 
ذو

س: 
عک

اصفهان

نقش مؤثر آموزگاران
در نهادینه سازی فرهنگ 

مصرف بهینه آب
ــا  ــه ب ــه آب  ک ــرف بهین ــی مص ــم کارگاه آموزش در مراس
مــدارس  آمــوزان  دانــش  مربیــان  و  اولیــاء  حضــور 
ابتدایــی شهرســتان زریــن شــهر برگــزار شــد  مدیــر آبفــا 
لنجــان گفــت: ایــران از لحــاظ آب و هوایــی  جــز کشــور 
هــای خشــک ونیمــه خشــک محســوب مــی شــود 
بطوریکــه متوســط بارندگــی در کشــور حــدود 2۵۰ و 2۰۰ 
میلیمتــر میباشــد پــس در چنیــن شــرایطی مــردم بایــد 

متناســب با منابــع موجود آب را مصرف کنند
ــل  ــه دلی ــاری ب ــال ج ــتان س ــزود: در تابس ــان اف بیکی
ــدی  ــای ج ــش ه ــا چال ــی ،ب ــع آب ــدید مناب ــود ش کمب
بــرای تامیــن آب شــرب مــردم مواجــه بودیــم امــا 
خوشــبختانه توانســتیم بــا تــالش شــبانه روزی ایــن 
بحــران را مهــار کنیــم و آب شــرب بــا وضعیــت مطلــوب 

اعــم از کمــی و کیفــی  در اختیار مردم قرار گرفت.
ــه  ــود را ب ــرانه خ ــرف س ــد مص ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــرد: در ح ــوان ک ــد عن ــک کنن ــی نزدی ــن جهان میانگی
ــن ۱۰۰  ــا بی ــرانه آب در دنی ــرف س ــن مص ــر میانگی حاض
تــا ۱۱۵ لیتــر در شــبانه روز اســت ایــن در حالیســت کــه 
اکنــون مصــرف ســرانه آب خانگــی در اســتان  هــم 
ــی  ــس م ــی باشــد پ ــبانه روز م ــر در ش حــدود ۱۵4 لیت

طلبــد مردم در مصرف آب بیــش از پیش دقت کنند.
ــا در  ــا لنجــان گفــت: خوشــبختانه بارندگــی ه ــر آبف مدی
فصــل پاییــز مطلــوب بــوده اســت امــا ایــن دلیــل نمــی 
ــود آب  ــکل کمب ــر مش ــه دیگ ــم ک ــور کنی ــه تص ــود ک ش
ــرد  ــه مصــرف ک ــد آب را بهین ــان بای ــه همچن ــم بلک نداری
کــه در ایــن میــان نقــش اولیــاء و مربیــان بســیار حائــز 

است. اهمیت 
بــه نقــش آمــوزش و پــرورش در فرهنــگ  بیکیــان 
ــان  ــه پرداخــت و بی ــه آب در جامع ســازی مصــرف بهین
داشــت  :مربیــان و آمــوزگاران مــی تواننــد بــا  آمــوزش 
ــه  ــوزان زمین ــش آم ــه دان ــه آب ب ــرف بهین ــای مص راهه
ــه در  ــد ک ــم کنن ــه فراه ــح آب را در جامع ــگ صحی فرهن
ــی  ــع ابتدای ــوزان مقط ــش آم ــوزش دان ــان آم ــن می ای
مدیــر  جلســه  ایــن  ادامــه  .در  اســت  مهــم  بســیار 
ــد  ــت:در چن ــان گف ــتان لنج ــرورش شهرس ــوزش و پ آم
اینکــه کشــور و بدنبــال آن اســتان  بــا  ســال اخیــر 
ــه  ــود آب مواج ــا کمب ــالی ب ــل خشکس ــتان بدلی وشهرس
ــا در اســتان و  ــن وجــود مســئوالن آبف ــا ای ــا ب شــدند ام
شهرســتان توانســتند بــه خوبــی بــر مشــکالت غلبــه کننــد 
دهنــد.  قــرار  مــردم  اختیــار  در  را  نیــاز  مــرد  آب  و 
شــاهمرادی افــزود: مســووالن امــر در چنــد ســال اخیــر 
توانســتند بــه رغــم مشــکالت ناشــی از کــم آبــی ،برنامــه 
در  آب  مصــرف  مدیریــت  پیرامــون  جامعــی  ریــزی 

دســتور کار قرار دهند .

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

استاندار ایالم به کمیسیون انرژی مجلس می رود
امروز سه شنبه ۱3 آذرماه استاندار ایالم به اتفاق نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی به 
قصد پیگیری خواسته ها و مطالبات استان در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی حاضر می شود.
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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  اطالع4
 رسانی

گاه  هیـچ  گـوگل  اجتماعـی  پلتفـرم 
نتوانسـت آن چنـان کـه باید کاربـران را 
تحـت تأثیـر قـرار دهد تا گـوگل پالس 
جایگزیـن فیس بـوک یا توییتـر کنند. 
ایـن شـبکه اجتماعـی که اولین بـار در 
سـال 2۰۱۱ رونمایی شـد در نهایت مورد 
بی مهـری گـوگل هـم قـرار گرفـت و به 

کار خـود پایـان داد.

توییتــر بــه نژادرپرســتان و توطئــه گــران 
اجــازه داده کــه در ایــن شــبکه اجتماعی 
بیشــتر رشــد کننــد. از جملــه ایــن 
مــوارد مــی تــوان بــه دونالــد ترامــپ و 
الکــس جونــز اشــاره کــرد. البتــه توییتر 
حســاب کاربــری جونــز کــه گفتــه مــی 
شــد توطئــه پــردازی مــی کنــد را معلــق 

کــرده بــود.

ــه واســطه  امســال مشــخص شــد کــه ب
رســوایی کمبریــج آنالیتیــکا اطالعــات ۸7 
ــاش  ــوک ف ــر فیس ب ــا کارب ــون ه میلی
ــه از  ــد ک ــه ش ــا گفت شــده اســت. بعده
ــج  ــبینی نتای ــرای پیش ــات ب ــن اطالع ای
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 2۰۱6 
ــده  ــتفاده ش ــوء اس ــده س ــاالت متح ای

اســت.

اتفاقات ناخوشایند ۲018
فیس بوک

اتفاقات ناخوشایند ۲018
توییتر

اتفاقات ناخوشایند ۲018
گوگل پالس

اینستاگرام می خواهد فناوری جدیدی را تحت عنوان ابزار صفحه خوان )Screen Reader( توسعه دهد تا افراد 
نابینا و کم بینا نیز بتوانند اطالعات موردنظر خود را درباره عکس های منتشر شده بر روی پلتفرم اینستاگرام را 

بشنوند و درک بیشتری از تصاویر مربوطه پیدا کرده و لذت ببرند.

شهرداری نجف شهر

آگهی مناقصـه  
آسفالت شهرداری نجف شهر

شــهرداری نجــف شــهر در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 313/643 مــورخ 97/8/۲7 شــورای محتــرم 
اســالمی آســفالت خیابانهــا و معابــر ســطح شــهر را بــا رعایــت کلیــه ضوابــط فنــی تــا ســقف ۲0/000/000/000 ریــال را 
از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای رتبــه از معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی 
ــذا متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافــت  رئیــس جمهــور واگــذار نمایــد ل

اســناد مناقصــه حداکثــر تــا تاریــخ 97/10/۲ بــه شــهرداری مراجعــه نماینــد . 
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد.

۲-ارائـه ضمانـت نامـه معتبر بانکی معادل 5 درصد از مبلغ کل قرارداد 1/000/000/000 ریال میباشـد که متقاضیان باید به حسـاب سـپرده 1۲۲۲5 
نزد بانک تجـارت نجف شـهر واریز گردد.

 3- در صورتیکه نفرات اول دوم سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
4- به پیشنهادات مخدوش - مشروط - ناقص و یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد ..

5-سایر شرایط مناقصه در اسناد مربوط ذکر گردیده است.
 ضمنا در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن 0344۲397380 امور قرارداد ها تماس حاصل نمایند.

نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  ۱3آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
موضـوع  دوم  شـماره۱3976۰3۱9۰۱4۰۰4۱۸3-97/۰7/23هیات 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم مریم سـلیمانی دامنه 
فرزنـد یـدهللا بشـماره شناسـنامه236صادره ازجیرفـت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 233/62متر مربـع پـالک 366فرعی 
از۵۵6- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۵6فرعـی از۵۵6- 
اصلـی قطعـه ۵ واقـع در اراضـی شـیر آغـوش سـاردوئیه جیرفـت 
بخش34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم عذری شـریفی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:99۸-تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:97/۰۸/3۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۱397/۰9/۱4

جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  ۱3آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره۱3976۰3۱9۰۱4۰۰4۱۱7-97/۰7/2۱هیات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
اکبرنعمتـی فرزندماشـاءهللا  آقـای  مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
بشـماره شناسـنامه۵۱6صادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه 
بـه مسـاحت 439متـر مربـع پـالک - فرعـی از2۵- اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از2۵- اصلـی قطعـه یـک واقـع 
دراراضـی دهنوامـالک جیرفـت بخش4۵کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای ماشـاءهللا نعمتـی محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:9۸۵- تاریـخ انتشـار نوبـت 

۱397/۰9/۱4: انتشـارنوبت دوم  تاریـخ  اول:97/۰۸/3۰ – 
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده ۱3آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره ۱3976۰3۱9۰۱4۰۰2۵۵۰-97/۰۵/۰۱هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردر 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقـای خدامراد نوری زهمکان 
فرزنـد کـرم بشـماره شناسـنامه32۰صادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچه به مسـاحت 
۸۵3متـر مربـع پـالک - فرعـی از۱- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک - فرعـی از۱- اصلی قطعه 
یک واقع در اراضی زهمکان اسـفندقه جیرفت بخش44کرمان خریداری از مالک رسـمی خود متقاضی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه ۱۵روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد.
/م الف:9۸4-تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۸/3۰ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱397/۰9/۱4

جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  ۱3آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره۱3976۰3۱9۰۱4۰۰3۰27-97/۰۵/2۱هیات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردر واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـهیال دلفـاردی  فرزنـد احمد 
بـاب  ازجیرفـت درششـدانگ یـک  بشـماره شناسـنامه23۰۱صادره 
خانـه مشـتمل برباغچـه بـه مسـاحت ۱292متـر مربـع پـالک - 
فرعـی از۱229- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک -فرعـی 
از۱229- اصلـی قطعـه 6 واقـع در اراضـی سـرکیوان دلفـارد جیرفـت 
بخش34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای قاسـم دلفاردی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:999-تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:97/۰۸/3۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۱397/۰9/۱4
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی - آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده ۱3آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره۱3966۰3۱9۰۱4۰۰724۱-96/۱۱/۱۵هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای عباس رئیسـی سـر بیـژن فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه۸23صادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت 26۸/2۰متر مربع 
پـالک ۸7۵۱ فرعـی از۵74- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱۱93فرعـی از۵74- 
اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضـی جیرفـت بخش4۵کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
حسـین شـریفی  محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه ۱۵روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:99۵- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/۰۸/3۰ – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :۱397/۰9/۱4
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک جیرفت
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
موضـوع  دوم  شـماره139760319014004133-97/07/21هیات 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای محمد رشـیدی  فرزند 
کاظـم بشـماره شناسـنامه7صادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 224متـر مربـع پـالک - فرعـی از580- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از580- اصلـی قطعه دو 
واقـع در اراضی سـبز پوشـان جیرفت بخش45کرمان خریـداری از 
مالک رسـمی خانم زهرا فاطمی  محرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:983-تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:97/08/30 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/09/14
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و ماده ۱3آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره۱3976۰3۱9۰۱4۰۰۰62۱-97/۰2/۱۵هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردر واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملکه بهزاد پور فرزند خان بازبشـماره 
شناسـنامه۱4۱صادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 734/۵4متر مربع پالک ۱۸فرعی 
از۵۵۸- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از۵۵۸- اصلی قطعه ۵ واقـع در اراضی پل پیران 
سـاردوئیه  جیرفت بخش34کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای رضا بهزاد پور محرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 

مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد.
/م الف:۱۰۰۰- تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۸/3۰ – تاریخ انتشارنوبت دوم :۱397/۰9/۱4

جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت  
دارای  محمـد  فرزنـد  مرتضائـی  حسـن  آقـای 
شناسـنامه ۸ بشـرح دادخواسـت شـماره  97۰۵77 
علـی  شـادروان  داده  توضیـح   97.۸.2۰ مـورخ  
9۵.9.۱7در  تاریـخ  7در  بشناسـنامه   حسـن  فرزنـد  مرتضائـی 
شـهر رفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی 

از: عبارتنـد 
ش  ش   ۱3۸3 متولـد  علـی  فرزنـد  مرتضائـی  ۱-مبینـا 
3۰4۰7۰۱۱۵۰۰ صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی2- محمـد مهـدی 
مرتضائـی فرزنـد علـی متولـد ۱392 ش ش 3۰4۰۱۱279۱۱ صادره 
رفسـنجان فرزنـد متوفی3-فاطمـه  مرتضائـی فرزنـد علـی متولـد 
۱377 ش ش 3۰4۰4699۵صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی4-

بتـول صفـوی فرزند سـید جـواد متولـد ۱3۵6 ش ش 23۱ صادره 
رفسـنجان همسـر متوفی۵-حسـن مرتضائـی فرزنـد محمـد متولد 
۱324 ش ش ۸ صـادره رفسـنجان پـدر متوفی6-فاطمـه شـریف 
آبـادی حسـینی فرزنـد عبـاس متولـد ۱333 ش ش 3 صـادره 

رفسـنجان مـادر متوفـی
محلـی  هـای کثیراالنتشـار  روزنامـه  در  نوبـت  یـک  مراتـب  لـذا 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ای از 
متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی 
بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد 
و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره ۲شهرستان رفسنجان.

آگهی حصر وراثت  
آقـای علیرضـا مـرادی نسـب عبـاس آبـادی فرزنـد 
بشـرح   3۰۵۱24۵۰۸9 شناسـنامه  دارای  عبـاس 
 97.9.۱۰ مـورخ   97۰6۰3 شـماره   دادخواسـت 
توضیـح داده شـادروان عبـاس مرادی نسـب  عباس آبـاد فرزند  
۱397.4.۱ در شـهر رفسـنجان   تاریـخ  علـی بشناسـنامه  4 در 

فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
۱-علیرضـا مـرادی نسـب عبـاس آبـاد فرزنـد عبـاس  ش ش 
3۰۵۱24۵۰۸9 متولـد ۱3۵7 فرزنـد متوفـی2- غالمرضا مرادی 
 3۰۵۱7۵۸۰27 ش  ش  عبـاس   فرزنـد  آبـاد  عبـاس  نسـب 
نسـب  مـرادی  محمدرضـا  متوفـی3-  فرزنـد   ۱3۵3 متولـد 
متولـد   3۰۵۰۱۱7۰9۵ ش  ش  عبـاس   فرزنـد  آبـاد  عبـاس 
۱3۵2 فرزنـد متوفـی4- زهـرا مـرادی نسـب عباس آبـاد فرزند 
عبـاس  ش ش 3۰۵۱۱۰6۰۸9 متولـد ۱342 فرزنـد متوفـی۵-

آبـاد فرزنـد عبـاس  ش ش  صدیقـه  مـرادی نسـب عبـاس 
مـرادی  متوفی6-طاهـره  فرزنـد   ۱347 متولـد   3۰۵۰۰96۸7۱
 3۰۵۱7۵33۱9 ش  ش  عبـاس   فرزنـد  آبـاد  عبـاس  نسـب 
۱3۵۱ فرزنـد متوفـی7- سـمیه مـرادی نسـب عبـاس  متولـد 
 ۱36۱ متولـد   3۰۵۱342۰۸4 ش  ش  عبـاس   فرزنـد  آبـاد 
فرزنـد متوفی۸-رخسـاره خیـر خـواه مغوئـی فرزنـد اکبـر ش 
ش 3۰۵2۰۵۸۸27 متولـد ۱322 همسـر متوفـی- لـذا مراتـب 
یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر 
وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز 

شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.
دفتر شـورای حل اختالف شماره 3 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت  
عباسـعلی  فرزنـد  سیسـتانی  صانعـی  علـی  آقـای 
شـماره   دادخواسـت  بشـرح   2۰7 شناسـنامه  دارای 
شـادروان  داده  توضیـح   97.9.۱۰ مـورخ   97۰6۵۱.6
بشناسـنامه  علـی   فرزنـد  سیسـتانی  صانعـی  مصطفـی  محمـد 
۱۱۸۰  در تاریخ 97.۸.۵ در شـهر رفسـنجان  فوت شـده  و وراثت 
منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: ۱-علـی صانعـی سیسـتانی 
فرزنـد عباسـعلی ش ش 2۰7 متولـد ۱32۸ صـادره زاهـدان پـدر 
متوفی2-امیـر علـی صانعـی سیسـتانی فرزنـد محمـد مصطفـی 
فرزنـد  رفسـنجان  صـادره   ۱39۱ متولـد   3۰4۱۰9۱4۸۸ ش  ش 

متوفی3-زهـرا محمـد رضایـی نـداف فرزنـد محمـد ش ش 26۵ 
رمضانـی  متوفی4-اعظـم  مـادر  رفسـنجان  متولـد ۱337 صـادره 
۱362 صـادره  متولـد   4۱۰ فرزنـد محمـد ش ش  آبـادی  همـت 
رفسـنجان همسـر متوفی-لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های 
کثیراالنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک 
مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی 
صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری که 

بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان رفسنجان

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

ــمی ــند رس س
 1397/8/13 مــورخ   139760318022003932 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
ــت  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ــا  ــم زلیخ ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس مل
یعقوبــی فرزنــد کریــم بشــماره شناســنامه 96 صــادره از صومعــه ســرا در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 220/20 مترمربــع  مشــتمل 
بــر یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت 31/12 مترمربــع پــالک 1768 فرعــی 
از 25 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی از 25 اصلــی واقــع 
در قریــه میلــه ســرا بخــش 26 گیــالن خریــداری از نســق کریــم محمــدی 
فــرد محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب نوب
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/9/14                 

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/29
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019004680 ـ 1397/8/24 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای تیمــور شــهبازلی فرزنــد 
ــک  ــدانگ ی ــش شش ــادره از تال ــنامه 5 ص ــماره شناس ــیروس بش س
ــه و محوطــه بــه مســاحت 393/80 مترمربــع پــالک فرعــی   بــاب خان
1595 از 82 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 32 واقــع در قریــه 
نــاو بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســیدمحمد 
حســینی نــاورودی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
ــه مــدت  داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ــت  ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ، ظ
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/9/14                 

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/28
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ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی  اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی  ــند رس ــد س فاق
 1397/5/16 مــورخ   139760301059000906/93/10 شــماره  رأی  برابــر 
هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــهر  ــی اسالمش ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســیداکرم اســحقی کهــراز 
فرزنــد میرزاآقــا بــه شــماره شناســنامه 7 صــادره از خلخــال بــه شــماره 
ــا  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ــه ش ــبت ب ــی 1639481826 نس مل
ــع پــالک 37775 فرعــی  ــر مرب ــه مســاحت 55/16 مت ــی ب ــای احداث بن
ــی  ــالک 690 فرع ــده در قســمتی از پ ــروز و مجــزی ش ــی مف از 42 اصل
ــران  ــاد شــاهی بخــش 12 ته ــه قاســم آب ــع در قری ــور واق ــی مذک از اصل
خریــداری از مالــک رســمی، حــاج علــی عباســقلی محــرز گردیــده اســت. 
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــی کــه اشــخاص نســبت ب مــی شــود در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
ــک  ــدت ی ــس از اخــذ رســید ، ظــرف م ــوده و پ اسالمشــهر تســلیم نم
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــل  ــل تحوی ــت مح ــه اداره ثب ــت را ب ــم دادخواس ــی تقدی ــم و گواه تقدی
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــررات ســند  ــق مق ــم دادخواســت طب ــدم گواهــی تقدی ــا ع ــراض و ی اعت

ــف : 2033 ــت صــادر خواهــد شــد. م/ال مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/9/14 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/29
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ــاده  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی  اراضــی و ســاختمانهای 

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760301059000897/93/11 مــورخ 1397/5/16 
هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ــهر  ــی اسالمش ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــد  ــادری فرزن ــد ن ــای محم ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــماره  ــه ش ــترود ب ــادره از هش ــنامه 1757 ص ــماره شناس ــه ش ــدر ب حی
ملــی 1600234100 نســبت بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای 
ــالک 37774 فرعــی از 42  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت 101/30 مت ــی ب احداث
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده در قســمتی از پــالک 690 فرعــی از اصلــی 
مذکــور واقــع در قریــه قاســم آبــاد شــاهی بخــش 12 تهــران خریــداری 
ــذا  ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــقلی مح ــی عباس ــاج عل ــمی، ح ــک رس از مال
ــه 15 روز آگهــی  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ب
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــی کــه اشــخاص نســبت ب مــی شــود در صورت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
ــک  ــدت ی ــس از اخــذ رســید ، ظــرف م ــوده و پ اسالمشــهر تســلیم نم
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
ــل  ــل تحوی ــت مح ــه اداره ثب ــت را ب ــم دادخواس ــی تقدی ــم و گواه تقدی
نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــررات ســند  ــق مق ــم دادخواســت طب ــدم گواهــی تقدی ــا ع ــراض و ی اعت

ــف : 2032 ــد شــد. م/ال ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/9/14 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/9/29
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         رونوشت آگهی حصروراثت
در کالســه پرونــده 970517 حــوزه 7 شــورای حــل اختــالف تالــش 
ــنامه 105  ــماره شناس ــزت دارای ش ــد ع ــاوی فرزن ــرآزاد ن ــرال فک م
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــورا گواه ــن ش از ای
اســت کــه مرحــوم عــزت فکــرآزاد نــاوی در تاریــخ 97/7/2 در شهرســتان تالــش 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه: 1- منــور آرزومنــد نــاوی دارای ســند ســجلی شــماره 2650 صــادره از حــوزه 
3 تالــش نســبت همســر 2-حســین فکــرآزاد نــاوی دارای ســند ســجلی شــماره 
237 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت پســر 3- محمــد فکــرآزاد نــاوی دارای 
ســند ســجلی شــماره 143 صــادره از چالــوس نســبت پســر  4- وحیــد فکــرآزاد 
نــاوی دارای ســند ســجلی شــماره 799 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت پســر 
ــوزه 3  ــادره از ح ــماره 139 ص ــجلی ش ــند س ــاوی دارای س ــرآزاد ن ــی فک 5- عل
تالــش نســبت پســر  6- بیــژن فکــرآزاد نــاوی دارای ســند ســجلی شــماره 167 
ــاوی دارای ســند  صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت پســر7- حســن فکــرآزاد ن
ــرآزاد  ــرال فک ــر8- م ــبت پس ــش نس ــوزه 3 تال ــادره از ح ــماره 1 ص ــجلی ش س
نــاوی دارای ســند ســجلی شــماره 105 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر 
ــوزه 3  ــادره از ح ــماره 56 ص ــجلی ش ــند س ــاوی دارای س ــرآزاد ن ــران فک 9- ای
تالــش نســبت دختــر 10- اصلــی فکــرآزاد نــاوی دارای ســند ســجلی شــماره 79 
صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر11- زینــب فکــرآزاد نــاوی دارای ســند 
ســجلی شــماره 2620332982 صــادره از حــوزه 3 تالــش نســبت دختــر اینــک 
بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت بــه مــدت یــک 
مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا کســی اعتــراض  دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف 
حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال 
گواهــی صــادرو  هــر وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز 

شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.
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     آگهی حصر وراثت
ــدر  ــام پ ــدی  ن ــهرت قن ــود  ش ــای محم آق
عبدالمجیــد بشناســنامه 10349 صــادره از 
اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثت 
تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم  مرحــوم  عبدالمجیــد  
شــهرت قنــدی  بشناســنامه 296 صــادره اهــواز در 
تاریــخ 95/03/15 در کــرج  اقامتــگاه غیــر دائمــی 
فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی محمــود 
ــد ش  ــد عبدالمجی ــدی فرزن ــا قن ــدی 2- غالمرض قن
ش 909 صــادره اهــواز )پســران متوفــی( 3- خدیجــه 
ــادره  ــد ش ش 42738  ص ــد عبدالمجی ــدی فرزن قن
ــد ش ش  ــد عبدالمجی ــدی فرزن ــه قن ــواز4- نفیس اه
1741165857  صــادره اهواز)دختــران متوفــی( 5- 
ســکینه مظاهــری فرزنــد صفــر علــی  ش ش 98451  
صــادره همــدان )همســر متوفــی( و ال غیــر ورثــه 
دیگــری ندارد.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی 
ــا  ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب مرات
هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
ــت  ــر وصی ــادر و ه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ش
ــخ  ــن تاری ــد از ای ــه بع ــز ســری و رســمی ک ــه بج نام

ــار ســاقط اســت. ــراز شــود از درجــه اعتب اب
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        دادنامه
پرونــده کالســه 9709986944100233 
اختــالف  حــل  شــورای   10 شــعبه 
نهایــی شــماره  اهــواز )246 ســابق(  تصمیــم 
ــدون  ــای فری 9709976944100746- خواهــان : آق
طهماســبی فرزنــد علــی  بــه نشــانی اســتان 
اصفهــان- شهرســتان اصفهان-اصفهــان-  خیابــان 
بلــوار شــفق – خوانــده: آقــای حامــد ناظمــی اشــنی 
فرزنــد بهــروز بنشــانی مجهــول المــکان – خواســته: 

ــک  ــه چ ــه وج مطالب
»رأی قاضی شورا«

ــبی  ــدون طهماس ــای فری ــوی آق ــوص دع در خص
ناظمــی  آقــای حامــد  بطرفیــت  علــی  فرزنــد 
اشــنی فرزنــد بهــروز بخواســته مطالبــه وجــه یــک 
ــه شــماره ســریال 757904 مورخــه  ــره چــک ب فق
ــارت  ــال و خس ــغ 20/000/000 ری ــه مبل 97/3/30 ب
ــب  ــی اوال حس ــه دادرس ــه آن و هزین ــر تادی تاخی
دادخواســت تقدیمــی اظهــارات مدعــی تصویــر 
مســتندیه بــه امضــاء مدعــی علیــه ، اوصــاف 
وصــف  جملــه  از  تجــاری  اســناد  بــر  حاکــم 
ــاء  ــتصحاب بق ــل اس ــزی ، اص ــدی و تنجی تجری
ــرف  ــت از ط ــدم پرداخ ــی ع ــابق و گواه ــن س دی
ــارالیه را  ــه مش ــت ذم ــه مدیونی ــال علی ــک مح بان

مدلــل گردیــده ثانیــا: دلیــل اثباتــی جهــت برائــت 
ذمــه خــود ارائــه نــداده علــی هــذا دعــوی مطروحــه 
ــه  ــتندا ب ــخیص ومس ــت تش ــر صح ــول ب را محم
بنــد الــف مــاده 9 قانــون شــوراهای حــل اختــالف 
مصــوب 1394 و مــواد 310 و 331 قانــون تجــارت 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــواد 198 و515 و 519 قان و م
ــی و  ــور مدن ــالب در ام ــی و انق ــای عموم دادگاهه
تبصــره الحاقــی مــاده 2 قانــون اصــالح مــوادی از 
ــخیص  ــع تش ــوب مجم ــک مص ــدور چ ــون ص قان
نظــام خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 20/000/000 
ــر  ــارت تاخی ــته و خس ــل خواس ــت اص ــال باب ری
تادیــه از تاریــخ 97/3/30 تــا زمــان پرداخــت 
ــورم اعالمــی از  ــه ماخــذ شــاخص ت اصــل وجــه ب
ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران و 
هزینــه دادرســی بــه مبلــغ 1/250/000 ریــال در حــق 
ــی  ــد رای صــادره غیاب خواهــان محکــوم مــی نمای
ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت 
قابــل  انقضــای مهلــت واخواهــی  از  روز پــس 
تجدیــد نظــر در محاکــم محتــرم عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد. ــواز م اه
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز
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     آگهی حصر وراثت
بانــو ریــم  شــهرت نــوری  نــام پــدر 
ــادره  ــنامه 255 ص ــادی بشناس ــید ه س
از کویــت درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی 
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مــادرم  
ــنامه  ــوی  بشناس ــهرت موس ــده  ش ــوم  حمی مرح
ــخ 97/02/26  1962 صــادره دشــت آزادگان در تاری
در شهرســتان اهــواز  اقامتــگاه دائــم خویــش 
فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی ریــم 
ــادره  ــادی ش ش 255 ص ــید ه ــد س ــوری فرزن ن
ــادی  ــید ه ــد س ــوری فرزن ــیدا ن ــت 2- ش از کوی
ش ش 1098 صــادره کویــت 3- ســید رائــد نــوری 
ــد ســید هــادی ش ش 85 صــادره از کویــت  فرزن
ــادی ش  ــید ه ــد س ــوری فرزن ــارق ن ــید ط 4- س
ــه دیگــری  ش 341 صــادره از کویــت و ال غیــر ورث
ــب  ــی مرات ــا انجــام تشــریفات قانون ــک ب ندارد.این
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس 
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی اعت
ــه  ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی ــخ نشــر آگه باشــد از تاری
شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت 
نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ 

ــار ســاقط اســت. ــراز شــود از درجــه اعتب اب
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     ابالغیه
عبــاس  بــه  بدینوســیله 
ــه  ــرض ال ــد ف ــانی فرزن افش
 2129 شــماره  شناســنامه 
– خ  آســتارا  تهــران ســاکن  از  صــادره 
کشــاورز 8 متــری دوم منــزل شــهین 
دخــت افشــانی ابــالغ مــی شــود کــه 
فریــده طالبیــان جهــت وصــول پانصــد 
و شــش میلیــون و نهصــد و ده هــزار و 
ــه اســتناد  ــال ب ــه ری پانصــد و شــصت و ن
مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره 
شــما  علیــه  آســتارا   16 دفتــر   5623
ــی  ــده اجرائ ــوده و پرون ــه صــادر نم اجرائی
اداره  ایــن  در   97003260 کالســه  بــه 
تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 
ــه  ــما ب ــت ش ــل اقام ــور مح 97/7/11 مام
ــذا  ــده ل ــناخته نش ــند ش ــن س ــرح مت ش
ــاده  ــق م ــتانکار طب ــای بس ــه تقاض ــا ب بن
18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط 
یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای 
کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود 
ــخ  ــدت ده روز از تاری ــرف م ــه ظ و چنانچ
ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی 
ــه پرداخــت بدهــی خــود  ــردد نســبت ب گ
ــان  اقــدام ننماییــد عملیــات اجرائــی جری

خواهــد یافــت.
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا         519

آگهی مناقصه عمومی ) تجدید (      
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وزرات  جهاد کشاورزی
سازمان جنگها ،مراتع و آبخیزداری کشور

اداره  کل  منابع طبیعی  وآبخیزداری
  استان اردبیل

ــل را از  ــدول ذی ــدرج در ج ــروژه من ــهر پ ــامی ش ــورای اس ــوب ش ــه مص ــه بودج ــه ب ــا توج ــر دارد ب ــرج در نظ ــهرداری ک ش
ــد. ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش ــکاران واج ــه پیمان ــی ب ــه عموم ــق مناقص طری

1- ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه یکــی از روشــهای ذیــل ارائــه گــردد. ضمانــت نامــه بانکــی معــادل مبلــغ فــوق کــه بــه مــدت 90 روز اعتبــار داشــته و قابــل 
تمدیــد باشــد و یــا واریــز فیــش نقــدی بــه مبلــغ فــوق بــه حســاب 700786948623  بانــک شــهر. 2- برنــدگان نفــر اول و دوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه انعقاد 
قــرارداد نشــوند ســپرده آنــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد. 3- شــهرداری کــرج در رد یا قبــول هــر یــک از پیشــنهادها مختــار اســت. 4- مبلــغ 500/000 ریال 
بابــت هزینــه خریــد اســناد بــه حســاب 700785313795 نــزد بانــک شــهر شــهرداری واریــز و رســید آنــرا ارائــه نماینــد. 5- متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ 
انتشــار آگهــی جهــت خریــد اســناد مناقصــه بــه اداره امــور قراردادهــا و پیمانهــا واقــع در میــدان توحیــد- بلــوار بــال شــهرداری کــرج طبقــه هفتــم مراجعــه 
نماینــد. 6- در هــر صــورت مــدارک منــدرج در اســناد مناقصــه مــاک فــروش اســناد و متعاقبــاً عقــد قــرارداد خواهــد بــود. 7- توضیــح اینکه بــه غیر از ســپرده 
شــرکت در مناقصــه کلیــه اســناد و مــدارک مربــوط بــه پیمانــکاران شــرکت در مناقصــه در نــزد شــهرداری باقــی می مانــد. 8- الزم بــه ذکــر اســت هنــگام خریــد 
ــه مهــر و امضــای  ــه تاییدیــه صاحیــت در ســایت oldpmn.mporg.ir ویــا sajar.mporg.ir معرفــی نامــه ممهــور ب اســناد داشــتن رتبــه مربوطــه و ارائ
مدیرعامــل، روزنامــه آخریــن آگهــی تغییــرات اعضــای شــرکت ، کــد اقتصــادی الزامــی مــی باشــد. 9- شــرکت کننــدگان در مناقصــه می بایســت کلیــه فرمهــا 
و اطاعــات مــورد درخواســت شــهرداری را تکمیــل و بــه همــراه ســایر اســناد مناقصــه در پاکــت مربوطــه قــرار دهنــد. 10- ســایر اطاعــات و جزئیــات در اســناد 
مناقصــه منــدرج اســت. 11-  پیشــنهادات مــی بایســت در پاکتهــای مجــزا )الــف-ب-ج( الک و ممهــور بــه مهــر شــرکت شــده و پــس از الصــاق هولوگرام بــر روی 
پاکــت ب و ج و تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 25/ 97/09 بــه آدرس کــرج- میــدان توحیــد- بلــوار بــال دبیرخانه شــهرداری کــرج تحویل داده شــود. 
12-پیشــنهادات رســیده در مــورخ 97/09/26 در کمیســیون عالــی معامــات شــهرداری کــرج )دفتــر شــهردار ( راس ســاعت 11 مطــرح و پــس از بررســی و 

کنتــرل برنــده مناقصــه اعــام خواهــد شــد .
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892443-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir   مراجعه نمائید. 

مبلغ برآورد به شرح عملیاتردیف
ریال

مبلغ سپرده به 
 میزان صاحیت الزم ریال

غیرنقدی

تهیه وحمل مخزن فلزی و لوله های پلی اتیلن و اتصاالت و 1
ارائه حداقل 3/218/880/000161/000/000شیرآالت جهت پروژه بلوار گلدشت 

50%رتبه 5 آب 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای   نوبت دوم
۵۱/الف/۹-۹۷م

شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی بازســازی شــبکه توزیــع آب خیابــان 
شــهید رجایــی کرمــان بــا بــرآورد ۵4۵۵۱3667۸ ریــال را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از 
ــه آدرسwww.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم  ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکترونیکــی دول ــق درگاه ســامانه ت طری
اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/۰9/۱3می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱9:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ 97/۰9/2۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱9:۰۰ روز شنبه تاریخ 97/۱۰/۰۱
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9:3۰ روز یک شنبه تاریخ 97/۱۰/۰2

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: کرمان 
بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن ۰343332222۸2

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰2۱-4۱934
دفتر ثبت نام: ۸۸96973۸ و ۸۵۱9376۸
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مدارس استان کرمان مقاوم نیستند. 

سال گذشته پیام ما در گزارشی 
نامقاوم بودن 3۰درصد از آن ها را اعالم 

کرد. هنوز مدارس غیرمقاوم در کرمان زیاد دیده می شود.

دهمین نشست ساالنه انجمن 
کتابفروشان جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 

»خوشه« ۱۵ و ۱6 آذر با حضور اعضای 
این انجمن برگزار می شود.

نشستسال گشت

رسانه در آینه تصویر
جدیدترین شماره ماهنامه ایران فردا منتشر شد

نمایش »تن شوری« به کارگردانی 
رضا ثروتی از اواخر آذر ماه به روی 

صحنه می رود.

تصویر برداری سریال تلویزیونی 

»آچمز« به کارگردانی مهرداد 
خوشبخت و بازی هومن برق نورد در 

محله پامنار تهران کلید خورد.

فدریکو آلبانیز، آهنگساز و نوازنده 
ایتالیایی بعد از اجرای برنامه در تهران، ۱۸ 

آذر در شیراز روی صحنه خواهد رفت.

 بخشید بابات شدم سهیل،
خدا تو رو یهویی داد...

حوض نقاشی

سریالتیاترکنسرت دیالوگ

ایکه از شرمت خوی از رخسارٔه خور می چکد
چون سخن می گوئی از لعل تو گوهر می چکد

زان لب شیرین چو می آرم حدیثی در قلم
از نی کلکم نظر کن کاب شکر می چکد

دامن گردون پر از خون جگر بینم بصبح
بسکه در مهر تو اشک از چشم اختر می چکد

چون عقیق گوهر افشان تو می آرم بیاد
در دمم سیم مذاب از دیده بر زر می چکد

بسکه می ریزد ز چشمم اشک میگون شمع وار
ز آتش دل خون لعل از چشم ساغر می چکد

عاقبت سیالبم از سر بگذرد چون دمبدم
راه می گیرم برآب چشم و دیگر می چکد
آستین بردیده می بندم ولی در دامنم

خون دل چندانکه می بینم فزونتر می چکد
خامه چون احوال دردم بر زبان می آورد

اشک خونینش روان بر روی دفتر می چکد
تشنه می میرم چو خواجو برلب دریا و لیک

برلب خشکم سرشک از دیدٔه تر می چکد

خواجوی کرمانی 

“من زندگی را دوست دارم ولی

از زندگی دوباره می ترسم!

سالم را دوست دارم 

ولی از زبانم می ترسم! 

من می ترسم

پس هستم

اینچنین می گذرد روز و 

روزگارمن!

من روز را دوست دارم 

ولی از روزگار می ترسم”

حسین پناهی

عکس نوشت

عکس: 
بهرام حبیبی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالی که جمعیت ایران به ۲5 
میلیون و 488 هزار رسید ـ طرح 

محدوده تهران ـ اخطار سازمان ملل
نتایـج   )۱966 )دسـامبر   ۱34۵ آذرمـاه 
سرشـماری هـر ده سـال یکبارِ ایران رسـما 
نتایـج، نفـوس  ایـن  انتشـار یافـت. طبـق 
ایـران بـه 2۵ میلیـون و 4۸۸ هـزار و 699 
َتـن )نزديـک بـه یک سـوم 4۵ سـال بعد 
بـود و جمعیـت تهـران دو  از آن( رسـیده 
پنجـم  )یـک  نفـر  هـزار   69۰ و  میلیـون 
4۵ سـال بعـد از آن( شـده بـود. از ایـن 
آمـار چنیـن بـر مـی آمـد کـه شهرنشـینان 
و  میلیـون   9 حـدود  سـال  آن  در  ایـران 
 66۰ و  میلیـون   ۱۵ حـدود  روستانشـینان 
بودنـد کـه نسـبت روستانشـین  هـزار تـن 
بـه شهرنشـین؛ تقريبـا 2 و ۱ بـود کـه ایـن 
مـکان   ِ نقـل  و  انقـالب  از  پـس  نسـبت 
بـه صـورت هجـوم روستانشـینان  انبـوه و 
اسـت.  کـرده  تغییـر  کامـال  شـهرها،  بـه 

نشـان  همچنیـن  سرشـماری  ایـن  نتایـج 
سـال  در  ایـران  جمعیـت  کـه  داد  مـی 
۱34۵ نسـبت بـه سـال ۱33۵ )ده سـال 
پیـش از آن( شـش میلیـون و ۵33 هـزار 
افزایـش یافتـه بـود. انتشـار همیـن ارقام، 
ایـران  شناسـان  جمعیـت  اظهارنظرهـای 
را بـه دنبـال داشـت و دولـت تصمیـم بـه 
تهـران  سـاله   2۵ محـدوده  طـرح  تنظیـم 
گرفـت کـه بعـدا عملـی شـد و تـا تغییـر 
نظـام حکومتـی بـه قـّوت خـود باقـی بود. 
دولـت وقـت اسـتدالل کـرده بـود کـه چون 
تهران از شـمال، شـرق و غـرب در محاصره 
ارتفاعـات اسـت، افزایـش جمعیـت بیـش 
زیسـت  محیـط  آلودگـی  ایجـاد  ایـن  از 
بویـژه هـوا مـی کنـد و سـالمت سـاکنین 
ایـن  عـالوه،  بـه  افکنـد.  مـی  بـه خطـر  را 
شـهر روی کمربنـد زلزلـه قرارگرفتـه کـه در 
صـورت وقـوع، فاجعـه خواهـد بـود و نیـز 
خرابـی  و  کـرج  سـِد  شـدن  شکسـته  بـا 
بـدون  تهـران  بـرق، سـاکنان  نیروگاههـای 

طولـی   .... و  شـد  خواهنـد  بـرق  و  آب 
از  نفـوس جهـان  اعـالم شـد  نکشـید کـه 
ملـل  سـازمان  و  کـرده  تجـاوز  میلیـارد   4
هشـدار داد کـه ظرفیـت کـره زمیـن بـرای 
در  دیگـر  تسـهیالت  و  خـوراک  تامیـن 
از  بیـش  جمعیـت  و  اسـت  حـد  همیـن 
بـود و سـاخت  ایـن مسـئله سـاز خواهـد 
شـیمیایی غـذا )غیـر ارگانیـک( بـه میـان 
خواهـد آمـد کـه خالـی از عـوارض جانبـی 
نخواهـد بـود. همچنیـن افزایـش جمعیـت 
بیـش از ظرفیـت برخـی کشـورها، امـکان 
همسـایگان کـم  بـه  ایـن کشـورها  تجـاوز 
جمعیـت را بـه وجـود خواهـد آورد و از این 
رهگـذر صلـح جهانـی بـه مخاطـره خواهـد 
افتـاد. جمعیـت اضافـی که دچـار نبود کار، 
خـوراک و مسـکن خواهـد بـود دسـت بـه 
مهاجـرت داخلـي و خارجـي خواهـد زد کـه 
خطـر فرهنگـی و آلودگـی تمـدن بـه دنبال 
تبـه  و  جـرم  افزایـش  و  داشـت  خواهـد 

اخالقیـات.  مـرگ  نتيجـه  در  و  کاری 

برنامه »قبل انقالب« 

با موضوع مناظره هایی درباره رضاشاه با اجرای »بهروز افخمی« روی 
آنتن می رود.

تلویزیون

طنزیمات

 پیـــام مـــا نوشـــت:»خطر خـــّر و پـــف بـــرای قلـــب زنان«

ــر روی  ــید و دمـ ــی کشـ ــازه ای طوالنـ ــار؛ خمیـ تغـ

ــد. ــن خوابیـ زمیـ

-ُخرررر پف، ُخرررر پف

ــش  ــش را روی قلبـ ــت هایـ ــاص دسـ ــب خـ مخاطـ

صلیـــب کـــرد.

ــه  ــه کـ ــو اآلنـ ــو! پاشـ ــون پاشـ ــون، تغارجـ -تغارجـ

ــم. ــی بشـ ــت قلبـ ــار ایسـ دچـ

-ُخرررر پف، ُخرررر پف

ـــن  ـــب م ـــر قل ـــه خاط ـــی! ب ـــن هیچ ـــاال م ـــو، ح -پاش

ـــته؟  ـــش بایس ـــن از تپ ـــب م ـــاد قل ـــت می ـــو، دل پاش

ـــه؟ ـــی تپ ـــوز م ـــو و تغارنی ـــه ت ـــه واس ـــی ک ـــم قلب اون

-ُخررر پف، ُخرررر پف

ــش  ــش را روی قلبـ ــت هایـ ــاص دسـ ــب خـ مخاطـ

ــش را  ــم هایـ ــت. چشـ ــو نشسـ ــید و روی زانـ کشـ

بســـت.

-خدایا! خودم رو به تو می ســـپارم. 

ـــودت  ـــب رو دارم. خ ـــه قل ـــن ی ـــا همی ـــوی دنی ـــن ت م

ـــاش! ـــش ب نگهبان

صدای تغارناز از چارچوب در بلند شـــد.

بقیـــه  مگـــه  شـــده؟  چـــی  جـــون!  -مخاطـــی 

بـــه  تـــو  کـــه  دارن  قلـــب  تـــا  چنـــد  مـــردم 

 خاطـــر ایـــن کـــه یـــه قلـــب داری، ناراحتـــی؟

ـــم  ـــه اون ـــب دارم ک ـــه قل ـــن ی ـــاز؟ م ـــی تغارن -آه، توی

ـــای  ـــّر و پف ـــا خ ـــزدت ب ـــاال نام ـــوزه! ح ـــرو تغارنی در گ

خـــودش همیـــن یـــک قلـــب رو هـــم از خـــودش و 

ـــه. ـــغ کن ـــوز دری تغارنی

-ُخرررر پف

تغارناز؟ -شنیدی 

ـــون  ـــل ج ـــای تحلی ـــر و پف ـــا خ ـــنوم. ام ـــی ش -آره م

ـــزم؟ ـــو داره عزی ـــب ت ـــه قل ـــی ب ـــه ربط چ

-آخه، روزنامه ها نوشـــتن. 

خـــّر و پف بـــرای قلب خانما خطر داره.

-وای جدی؟ 

منـــو بگـــو کـــه تـــا حـــاال چـــه قـــدر خـــّر و پفـــای 

ـــون  ـــون صدقه ش ـــوش دادم و قرب ـــون رو گ ـــل ج تحلی

ـــم. ـــم رفت ه

ــچ  ــن. هیـ ــم کـ ــت رحـ ــه جوونیـ ــاز، بـ ــه تغارنـ -نـ

ــن و اون  ــای ایـ ــّر و پفـ ــدای خـ ــو فـ ــت خودتـ وقـ

نکـــن. بـــه نظـــر مـــن شـــرط ضمـــن عقـــدت ایـــن 

ـــّر  ـــواب خ ـــوی خ ـــداره ت ـــق ن ـــوهرت ح ـــه ش ـــه ک باش

و پـــف کنـــه و در صـــورت مشـــاهده مهریـــه ات رو 

بـــه اجـــرا بـــذار.

ــن  ــون. همیـ ــی جـ ــت مخاطـ ــون از راهنماییـ -ممنـ

ـــش  ـــره پی ـــم ب ـــی کن ـــون رو وادار م ـــل ج ـــردا تحلی ف

متخصـــص ضـــد خـــر و پـــف

-خّررررر پف خررررر پف

-الهـــی که من فدای خررر و پفای...

-نـــه تغارنـــاز بیـــا بریـــم. مـــن حـــاال حاالهـــا بـــه قلبـــم 

 نیـــاز دارم. نبایـــد اونـــو در معـــرض خـــر و پف قـــرار بدم.

عزیزم! -خدافظ 

جونم! -خدافظ 

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

در معرض ُخّر و پف


