
متهمان محیط زیست 
به دادگاه انقالب احضار شدند

زمینه چانه زدن در بودجه ۹۸ وجود ندارد

از  تـن  دو  مدافـع  وکیـل  آقاسـی  حسـین  محمـد 
فعـاالن محیـط زیسـت  گفـت: روز )سـه شـنبه( 3 
تـن از متهمـان پرونـده بـه شـعبه 15 احضـار و کیفـر 
 خواسـت صـادره از سـوی دادسـرا بـه آنهـا ابـاغ شـد.

ایـن وکیل دادگسـتری که وکالت سـام رجبـی یکی از 
متهمـان پرونده را بـر عهده دارد، افزود: موکلم روز سـه 
شـنبه در شـعبه 15 دادگاه انقاب اسامی حضور یافت 
و قاضـی پرونـده ضمـن ابـاغ کیفـر خواسـت از متهم 
خواسـت وکیـل خـود را معرفـی کنـد کـه سـام رجبـی 
اعام کرده وکالت او را اینجانب بر عهده دارم اما قاضی 

 نپذیرفتـه و گفتـه مـوکل، وکیل دیگـری را معرفی کند.
آقاسـی ادامـه داد: طاهرغدیریـان دیگـر مـوکل من در 
پرونـده فعـاالن محیـط زیسـت، قاضی صلواتـی به او 
گفتـه وکیـل خـود را تغییـر دهیـد این در حالی اسـت 
طبـق قانـون و بنـا بـر اذعان و گفتـه حجت االسـام و 
المسـلمین محسنی اژه ای سـخنگوی قوه قضائیه بنا 
برتبصـره مـاه 48 قانـون آیین دادرسـی کیفـری فقط 
در مرحلـه دادسـرا قابـل اجراسـت و متهمـان امنیتـی 
در مرحلـه دادگاه مـی تواننـد وکیـل مـورد نظـر خـود را 

انتخـاب کنند.

نایـب رییـس فراکسـیون امیـد مجلـس بـا اشـاره 
بـه اینکـه زمینـه چانـه زدن در بودجـه ۹8 وجـود 
نـدارد، پیشـنهاد داد کـه نماینـدگان مجلـس عیـن 
بپذیرنـد. را  دولـت  سـوی  از  شـده  ارائـه   الیحـه 

اینکـه  بیـان  بـا  گفت گـو   در  تابـش  محمدرضـا 
همیشـه و در همـه حـال رویکـرد ملـی در بودجـه 
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، گفـت: ایـن رویکـرد 
بسـیار  در شـرایط  کـه  در حـال حاضـر  خصوصـا 
خطیـری قـرار گرفته ایـم، اهمیـت بیشـتری دارد، 
البتـه حتـی در ایـن شـرایط هـم منابـع حاصـل از 
مالیـات  از  حاصـل  درآمدهـای  و  نفـت  صـادرات 
سـر،  بـه  سـر  صـورت  بـه  درآمدهـا،  سـایر  و 

 کفـاف هزینـه هـای ضـروری کشـور را مـی دهـد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
در ادامـه افـزود: پیشـنهاد من به کمیسـیون بودجه 
و کمیسـیون تلفیـق این بـود که عیـن الیحه دولت 
را بـدون هیـچ تغییری بپذیریم چرا کـه اصا زمینه 
چانـه زدن و بـاال و پاییـن کـردن نیسـت و به دلیل 
شـرایطی که در کشـور وجود دارد، مجلس نمی تواند 
بدهـد. تغییـر چندانـی  را  بودجـه  ارقـام  و   اعـداد 

تابـش بـا تاکیـد بـر ضـرورت نـگاه ملی بـه بودجه 
سـال آینـده گفت: با توجه به مسـائل و مشـکاتی 
کـه در کشـور وجـود دارد، نماینـدگان مجلـس باید 
از نـگاه منطقـه ای و اسـتانی بـه بودجه پرهیـز کنند.

اروپا همچنان به توافق با ایران پایبند است

میانگین سنی استانداران 8 سال کاهش یافت

اتحادیـه  خارجـی  سیاسـت  ارشـد  مسـئول 

میـادی،  روز سـال جدیـد  درنخسـتین  اروپـا 

درگفـت و گـو بـا پایـگاه اینترنتـی خبری'الیـو 

اتحادیـه  اسـاس کار  تاکیـد کـرد کـه  مینـت'، 

اروپـا گـزارش هـای آژانـس بین المللـی انرژی 

اتمـی بـوده و ایـن اتحادیـه همچنان بـه توافق 

بـا ایـران پایبند اسـت.'مارک لئونـاردو' خبرنگار 

الیـو مینـت در ایـن مصاحبـه نظـرات فدریـکا 

موگرینـی را درباره مسـائل مهـم جهانی از جمله 

توافـق هسـته ای ایران، امنیت اروپـا، برگزیت، 

 موضـوع مهاجـرت و کنتـرل مرزهـا جویـا شـد.

عنـوان مسـئول  بـه   201۹ موگرینـی کـه سـال 

ارشـد سیاسـت خارجـی اروپـا بـه کار خـود در 

ایـن سـمت پایـان مـی دهـد، خـروج آمریـکا 

از توافـق هسـته ای بـا ایـران را در سـال 2018 

 یکـی از مهمتریـن اتفاقات این سـال برشـمرد.

نخسـتین  عنـوان  بـه  مینـت  الیـو  خبرنـگار 

در  شـما  موگرینـی!  خانـم  پرسـید،  پرسـش 

خواسـتید  اروپـا  از  بارهـا  سـالی کـه گذشـت 

کـه بـرای حفـظ حاکمیـت خـود تـاش کنـد. 

توافـق  از  آمریـکا  خـروج  موضـوع  دربـاره 

هسـته ای بـا ایـران نیـز تـاش خـود را بـرای 

و  ایـران  مختـص  مالـی  کار  و  سـاز  ایجـاد 

اروپـا بـه کار بسـتید. واقعـا چقـدر بـه اجرایـی 

هسـتید؟ امیـدوار  کار  و  سـاز  ایـن   شـدن 

مسـئول ارشـد سیاسـت خارجی اتحادیـه اروپا 

پاسـخ داد: اتحادیـه اروپـا 28 عضـو دارد کـه 

همگـی آنهـا بـا همـکاری جامعـه بیـن الملـل 

تـاش مـی کننـد تـا توافـق هسـته ای ایـران 

حفـظ شـود. اسـاس کار مـا، 13 گـزارش پـی 

اتمـی  انـرژی  المللـی  بیـن  آژانـس  پـی  در 

بـودن  پایبنـد  بـر  آنهـا  همـه  در  کـه  اسـت 

ایـران بـه همـه تعهداتـش تاکیـد شـده اسـت. 

سـال  در  توافقنامـه  ایـن  حفـظ  مـا  تـاش 

جدیـد اسـت. مـا ایـن کار را بـه علـت تامیـن 

دهیـم. مـی  انجـام  خـود  جمعـی   امنیـت 

بـه  ایـران  خواهیـم  گفت:'نمـی  موگرینـی 

توافقـی کـه  یابـد و  سـاح هسـته ای دسـت 

مـا در سـال 2015 آن را امضـا کردیـم، دقیقـا 

در همیـن راسـتا اسـت. ایـن را مـی گویـم کـه 

بـه برخـی از شـایعه هـا پایـان دهم.درسـالی 

کـه گذشـت بارهـا شـنیده ام کـه هـدف اروپـا 

از ادامـه پایبنـدی بـر توافـق بـا ایـران، صرفـا 

ماحظـات اقتصـادی و تجـاری بـا ایـن کشـور 

 اسـت. خیـر بـه هیـچ عنـوان اینگونـه نیسـت.

مـا بـه ایـن دلیل بـه توافق بـا ایـران ادامه می 

دهیـم کـه ایـن توافقنامـه از دسـتیابی ایران به 

سـاح هسـته ای جلوگیـری مـی کنـد. مـا می 

خواهیـم تـا مانـع از بروز یک بحـران امنیت در 

منطقـه بحـران زده خاورمیانه شـویم.

ســخنگوی وزارت کشــور بــا تاکیــد 

ــتانداران  ــر اس ــه تغیی ــن ک ــر ای ب

ــی  ــی متبن ــرد جوانگرای ــا رویک ب

گفــت:  اســت،  کارآمــدی  بــر 

میانگیــن ســنی اســتانداران 8 

یافت.ســلمان  کاهــش  ســال 

بــا  چهارشــنبه  روز  ســامانی 

ــع  ــون من ــرای قان ــه اج ــاره ب اش

در  بازنشســتگان  بکارگیــری 

وزارت کشــور، افــزود: بــا تصویــب 

اصاحیــه قانــون منــع بکارگیــری 

ــف شــدیم  بازنشســتگان مــا مکل

کــه در مهلــت مقــرر شــده 14 

اســتاندار، 11 معــاون اســتاندار، 

5 فرمانــدار، 12 نفــر از مدیــران 

 12 و  کشــور  وزارت  ســتاد  در 

نفــر هــم از مدیــران در ســتاد 

اســتانداری های سراســر کشــور 

ممنوعیــت  مشــمول  کــه  را 

ــا  ــد ب ــون بودن ــن قان ــرر در ای مق

ــم. ــن کنی ــد جایگزی ــراد جدی  اف

وی ادامــه داد: الزم مــی دانــم از 

ــن  ــه ای ــات هم ــات و زحم خدم

عزیــزان کــه در شــروع بــه کار 

دولــت بــه دعــوت مــا پاســخ 

مثبــت دادنــد و در یــک ســال 

انصافــا  هــم  گذشــته  نیــم  و 

ارزشــمندی  خدمــات  منشــأ 

 بودنــد صمیمانــه تشــکر کنــم.

قائــم مقــام وزیــر کشــور در امــور 

اســتانها  هماهنگــی  و  مجلــس 

ــون ماننــد ســایر  گفــت: ایــن قان

قوانیــن، در راس مهلــت مقــرر 

وزارت  دوایــر  تمامــی  در  شــده 

پیچیدگی هــا  علیرغــم  کشــور، 

وزارتخانــه  ایــن  اهمیــت کار  و 

اجرایــی شــد و امــروز هم پروســه 

موضــوع  اســتانداران  انتخــاب 

ــید. ــام رس ــه اتم ــون ب ــن قان  ای

ســامانی بــا بیــان اینکــه رویکــرد 

ــراد  ــاب اف ــور در انتص ــر کش وزی

مبتنــی  جوانگرایــی  جدیــد 

شــده،  اثبــات  کارآمــدی  بــر 

جوانگرایــی  دیگــر  عبــارت  بــه 

ــت:  ــت، گف ــوده اس ــد ب ضابطه من

ــتانداران  ــه در اس ــی ک ــا تغییرات ب

ایجــاد شــد بــه صــورت میانگیــن 

 8 حــدود  اســتانداران  ســن 

کــرد. پیــدا  کاهــش   ســال 

کاهــش  کــرد:  اضافــه  وی 

میانگیــن ســن اســتانداران بــا 

رعایــت شــاخص هایی همچــون 

ــرد  ــی ف ــاور و توانای ــان از ب اطمین

در اجــرای سیاســت هــای دولــت 

ایجــاد  تــوان  امیــد،  و  تدبیــر 

هــای  دســتگاه  در  هماهنگــی 

ــن  ــی در فعالی ــی و همگرای اجرای

فرهنگــی  اجتماعــی،  سیاســی، 

اســتان، شــناخت  اقتصــادی  و 

جایــگاه  بــه  نســبت  کافــی 

اســتانداری و مســائل و مشکات 

را  آن  مســئولیت  اســتانی کــه 

بــه عهــده می گیرنــد و شــاید 

مهمتــر از همــه اینهــا برخــورداری 

ــت. ــوده اس ــس ب ــامت نف  از س

ســخنگوی وزارت کشــور تاکیــد 

کــرد: در ایــن دور از تغییــرات 

نــگاه وزیــر کشــور توجــه بــه 

بدنــه  در  اســت کــه  مدیرانــی 

ــد  وزارت کشــور طــی طریــق کردن

امــروز  کــه  هســتند  آمــاده  و 

را  بزرگتــری  مســئولیت های 

متقبــل بشــوند، ایــن نــگاه در 

ــور از  ــب وزارت کش ــله مرات سلس

فرمانداری هــا  اســتانداری ها، 

و بخشــداری ها تــا دهیاریهــای 

پیــدا  تســری  کشــور  سراســر 

خواهــد کــرد بــا ایــن ماحظــه کــه 

ــای  ــظ و ارتق ــم حف ــاد داری اعتق

ــرط  ــش ش ــانی پی ــرمایه انس س

 پیشــرفت و توســعه کشــور اســت.

همایــش  برگــزاری  از  ســامانی 

در  کشــور  سراســر  اســتانداران 

ــر داد و گفــت:  ــی خب روزهــای آت

ــت های  ــش سیاس ــن همای در ای

دولــت و برنامــه هــای پیــش 

تشــریح  اداره کشــور  بــرای  رو 

ــد. ــد ش خواه

آسیب  شناسی سیاست  های 
توسعه مسکن شهری

واعظی:

هنوز  استعفای وزیر بهداشت 
نپذیرفته نشده  است
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ــه ــژه را در برنام ــواره بخشــی وی ــه مســکن هم توجــه ب
ــاص  ــود اختص ــه خ ــادی ب ــی و اقتص ــای سیاس  ریزی  ه
ــکن در  ــرای مس ــه ب ــی ک ــت. در برنامه  ریزی  های داده اس
ــد  ــی در تولی ــواره عوامل ــت هم ــه اس ــورت گرفت ــران ص ای

ــذار بوده  انــد. مســکن تأثیرگ
مســکن بــه عنــوان یکــی از نیازهــای اساســی بشــر 
در محیــط  هــای مختلــف طبیعــی و مصنــوع معانــی 
متفــاوت یافتــه و هــر جامعــه بــه فراخــور نیازهــا و 
محدودیــت  هــای  و  امکانــات  خــود،  توانائــی  هــای 
هــر  در  و  خویــش  فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
شــکلی  آن  بــه  مختلــف  زمانــی  هــای  دوره   از  یــک 
ــای  ــاوت  ه ــود تف ــا وج ــی ب ــت، ول ــیده اس ــاص بخش خ
ــی  ــه جوامــع دارای مفهومــی متعال ــوق، مســکن در کلی ف
ــودن  ــه ب ــن آن ب ــا تًامی ــان ب ــه انس ــوده ک ــدس ب و مق
ــودن  دســت یافتــه اســت و  نحــوه ســکونت، چگونگــی ب
انســان را معنــی بخشــیده اســت. مطلوبیــت محیــط 
بــرای زندگــی و روح و روان و خوشــی و شــادی ســاکنان 
هــر مجتمــع بــه توســعه  یافتگــی بیشــتر جامعــه در 
ــور  ــه ط ــی ب ــی و فرهنگ ــای اقتصــادی، اجتماع ــه  ه زمین
ــع  ــم و زیبائــی بیشــتر در مظاهــر بصــری آن مجتم اع
ــه طــور اخــص بســتگی دارد. از ایــن رو برنامــه  ریــزی  ب
ــوده اســت. ایــن  ــز اهمیــت ب ــرای مســکن همــواره حائ ب
ــعه مســکن در  ــای توس ــه سیاســت  ه ــی ب ــتار نگاه نوش
ایــران دارد و بــه آســیب  شناســی برنامــه  ریــزی مســکن 
در دوره  هــای مختلــف مــی  پــردازد و شــرایط اقتصــادی 
توســعه  سیاســت  هــای  در  مؤثــر  اجتماعــی  نیــز  و 
ــی  ــه حاک ــج حاصل ــد. نتای ــی  نمای ــی م ــکن را بررس مس
ــکن از  ــش مس ــرون  زای بخ ــل ب ــه عوام ــت ک از آن اس
ــی،  ــژه نقدینگ ــه وی ــاد کان و ب ــای اقتص ــه متغیره جمل
ــه  ــوار دارد ک ــکن خان ــن مس ــر را در تأمی ــترین تأثی بیش
ــوان از مؤلفــه  هــای  ــن امــر را مــی  ت ــه ای ــی  توجهــی ب ب
ــران  ــهری در ای ــکن ش ــای مس ــت  ه ــدی سیاس ناکارآم
ــد  ــی  رس ــر م ــه نظ ــکل ب ــن مش ــل ای ــرای ح ــت. ب دانس
بایــد مــواردی همچــون توجــه بــه ســاماندهی و انضبــاط  
ــل  ــه حداق ــادی، مداخل ــای اقتص ــی در فض ــی پول بخش
ــای الزم  ــاخت ه ــن زیرس ــکن، تأمی ــازار مس ــت در ب دول
بــرای مداخلــه دولــت در تأمیــن مســکن ســه دهــک اول 

ــرد. ــرار گی ــر ق مدنظ
نیازهــای  اساســی ترین  از  یکــی  مســکن  بــه  نیــاز 
بشــری اســت. طبــق اصــل ســی و یــک قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران، داشــتن مســکن مناســب حــق 
ــکن از  ــش مس ــت. بخ ــی اس ــواده ایران ــرد و خان ــر ف ه
ــی  ــت روان ــاه و امنی ــا رف ــتقیم ب ــه  ای مس ــویی رابط س
دارای  ســو،  دیگــر  از  و  دارد  شــهروندان  اقتصــادی  و 
ــف اقتصــاد  ــا بخــش  هــای مختل ــی چندســویه ب ارتباطات
در سیاســت   دلیــل  بــه همیــن  اســت.  و کان  خــرد 
ــن  ــا ای ــد. ب ــی  باش ــه م ــورد توج ــواره م ــا هم ــذاری  ه گ
ــاذ شــده  ــای اتخ ــی  رســد سیاســت  ه ــر م ــه نظ ــه ب هم
ــل  ــه دلی ــف ب ــای مختل ــا در دوره  ه ــت  ه ــوی دول از س
عــدم برخــورداری از برنامــه اســتراتژیک نــه تنهــا توفیــق 
ــه  ــاز مســکن در کشــور نداشــته، بلک ــع نی ــی در رف چندان
موجــب بــروز مشــکاتی در زمینــه اقتصــادی و اجتماعــی 
نیــز شــده اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه ســوداگری 

ــود. ــاره نم ــز اش ــن نی زمی
سیاســت گــذاری مســکن بــا گســتره وســیعی از اقدامــات 
ــذاری  ــت گ ــن سیاس ــد. ای ــی  باش ــاط م ــی در ارتب دولت
ــا  ــی ی ــای قانون ــت  ه ــی و سیاس ــات دولت ــام اقدام تم
ــتقیم  ــری مس ــه تاثی ــوند ک ــی  ش ــامل م ــادی را ش اقتص
یــا غیــر مســتقیم بــر مســکن دارنــد. ایــن عوامــل 
شــاید حتــی شــامل سیاســت  هایــی نظیــر حمایــت 
ــت   ــکن، سیاس ــت مس ــکن، قیم ــه مس ــوط ب ــای مرب  ه
ــک مســکن، اســتانداردهای  ــر در تمل ــی مؤث ــای مالیات ه
ــز باشــند.  ــه نی ــاره خان ــا اج ــط ب مســکن و مســائل مرتب
ــای  ــه  ه ــی در عرص ــی اساس ــکن دارای نقش ــش مس بخ
از ضروریــات  اســت.  جامعــه  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
ــت  ــن عدال ــه تأمی ــوان ب ــی  ت ــکن م ــزی مس ــه  ری برنام
ــب،  ــت مناس ــا قیم ــب ب ــرپناه مناس ــه س در دسترســی ب
راســتای  در  ملــی  هــای  ســرمایه   هدفمنــد  هدایــت 
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تخریب به خانه پدری »سایه« 
نزدیک شد

عضو شورای شهر رشت: مجوز تخریب خانه پدری 
هوشنگ ابتهاج )ه. ا. سایه( صادر شده است

فیلترینگ یاد اینستاگرام کرد
دستور قضایی برای فیلتر »اینستاگرام« صادر شده و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی نیز بر فیلتر شدن است
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»فیلتر دوده« 
مصوبه ای الزم 

االجرا است
معاون نظارت و پایش اداره محیط 
زیست استان تهران ضمن اشاره به 
اینکه مصوبه فیلتر دوده الزم االجرا 

است، گفت: به نظر می رسد اظهار 
نظرهای غیرکارشناسانه درباره فیلتر 

دوده به دلیل مشکالت اعتباری 
مطرح شده است

استیضاح
 وزیر علوم از 
حدنصاب افتاد

کاشی های سرقتی 
آثار تاریخی را نخرید

2

بار دیگر صدای فعاالن محیط زیست نسبت به  احداث 
و آبگیری سد السک بلند شده است. آن ها معتقدند  
این سد بای جان تاالب انزلی است و نفس این تاالب 
بین المللی را قطع می کند.در شرایطی که به اذعان رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور تاالب بین المللی 
انزلی نفسهای آخر را می کشد و جنگلهای هیرکانی در 
خطر انقراض قرار دارند سخن از احداث سدی می رود 
که صاحب نظران آن را عامل نابودی تاالب و بخشی از 
جنگلهای هیرکانی می دانند. قرار است این سد با ارتفاع 
63 متر، عرض 750 متر و طول 3600 متر با یکهزار 
میلیارد تومان اعتبار بر روی رودخانه امامزاده ابراهیم در 
شفت احداث شود .

فعال محیط زیست: 
در صورت احداث سد السک 
حجم آب ورودی به تاالب 
انزلی کاهش می یابد

قطع نفس تاالب 
انزلی با آبگیری 
سد »السک«
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بــه  پاســخگویی  در  کارآیــی  افزایــش 
ــانات  ــه، کاهــش نوس ــوم جامع ــای عم نیازه
ــم  ــز حج ــت و نی ــر قیم ــکن از نظ ــازار مس ب
ــت  ــیه امنی ــت حاش ــش و تثبی ــد، افزای تولی
ارتبــاط  بــه  توجــه  بــا  مســکن   بخــش 
ــادی  ــای اقتص ــش  ه ــایر بخ ــا س ــکن ب مس
بــه منظــور اشــتغال پایــدار و کمــک بــه 
نمود.دولــت  هــا  اشــاره  اقتصــادی  رشــد 
فــارغ از نــوع نــگاه سیاســی و اقتصــادی 
ــه  ــد ک ــی  نماین ــت م ــکن دخال ــازار مس در ب
ــی  ــاوت م ــت متف ــن دخال ــوع ای ــزان و ن می
 باشــد. به طــور کلــی مــی  تــوان گفــت در 
شــرایطی کــه در بــازار تقاضــای مؤثــر بســیار 
محــدود باشــد و فاصلــه تــوان خریــد مصــرف 
 کننــدگان و قیمــت کاال بیــش از اندازه باشــد، 
ــت  ــی اس ــد اثربخش ــه فاق ــت از عرض حمای
ــازار  ــق ب ــه رون ــه، ب ــش عرض ــا افزای و عم
و دسترســی مصــرف  کننــده بــه کاال نمــی 

ــات  ــوان امکان ــی  ت ــی م ــور کل ــد. به ط  انجام
ــازار  حاصــل از سیاســت ســمت عرضــه در ب
ــهیات  ــراف تس ــز از انح ــکن را در پرهی مس
ــت  ــکان مدیری ــا، ام ــر بازاره ــه ســمت دیگ ب
ــد، گســتردگی  ــف تولی ــه  هــای مختل ــر جنب ب
امــکان حمایتــی و پرهیــز از تأثیــرات تورمــی 
در  اســت کــه  حالــی  در  ایــن  دانســت. 
سیاســت ســمت تقاضــا مــی  تــوان حمایــت 
امــکان  هــای هــدف،  گــروه   از  مســتقیم 
ــده، اثربخشــی  ــاب توســط مصــرف  کنن انتخ
ــان از  ــا، اطمین ــع نیازه ــر رف نســبتا ســریع ب
ــل بیشــتر  ثمربخشــی سیاســت و آزادی عم
ــود.  ــور ب ــاره را متص ــش اج ــژه در بخ ــه وی ب
ــی  ــت  های ــر محدودی ــورد اخی ــد در م هرچن
ــی  ــش نقدینگ ــی افزای ــر تورم ــه تأثی از جمل
بــر کل بــازار و امــکان ایجــاد رانــت در زمــان 
محدودیــت منابــع نیــز دور از ذهــن نخواهــد 

بود./خبرآنایــن
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

تایمز از اختصاص یافتن بودجه ای 
برای اعطا به و نجات افرادی که به شـکل 

زوری ازدواج می کننـد خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک در یک 
گـزارش تصویری به تصادف مرگبار قطار 

در دانمارک بر روی پلی در این کشـور 
پرداخته.

خبرگـزاری الجزیره در تیتر ویژه اش 
نوشـته: چین در برابر تایوان از نیروهای 

نظامی اش عقب نشـینی نمی کند.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچه وله با تیتر 
»تصـادف مرگبار قطار در دانمارک« این 

خبر را پوشـش داده است.
آلمان

آقایان دوقطبی فیلترینگ و مخالفت با فیلترینگ درست نکنندپیام خبر
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: برای مردم بگویند از فردای فیلترینگ اینستاگرام در کشور 
در زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در این زمینه باید جمع 
بندی عقایی شود.

لنا
 ای

س:
عک

فیلترینگ یاد اینستاگرام کرد
دستور قضایی برای فیلتر »اینستاگرام« صادر شده و نظر اکثریت شورای عالی فضای 

مجازی نیز بر فیلتر شدن است

وزیر ارتباطات گفته که با فیلترینگ اینستاگرام چه چیزی قرار است تغییر کند؟

دهــه شــصت را اگــر بــه یاد داشــته باشــید 
بگیــر و ببنــد هــا پیرامــون دســتگااه ویدئــو 
را بــه خاطــر خواهــی داشــت. روزگاری کــه 
ــوار ویدئویــی می توانســت  داشــتن یــک ن
ــته  ــراه داش ــه هم ــوردن را ب ــاق خ ــا ش ت
به عنــوان  ویدئــو  فروشــندگان  باشــد. 
مفســدانی کــه قصــد از هــم پاشــاندن 
خانواده هــا را داشــتند شــناخته می شــدند. 
ــتگیری   ــا از دس ــورد آنه ــم در م ــار ه اخب
و معــدوم کــردن کاســت های فیلــم و 

ــی داد.  ــر م موســیقی خب
هنــوز در بــر همــان پاشــنه می چرخــد. 
عــده ای تصورشــان بــر ایــن اســت کــه راه 

عبــور از مــواردی کــه آنــرا تهاجــم فرهنگــی 
می داننــد »فیلتــر« اســت. در آخریــن 
مــورد هــم بــه ســراغ پیام رســان »تلگــرام« 
رفتنــد کــه شــاید بــا بســتن راه دسترســی 
بــه ایــن نــرم افــزار غیربومــی جامعــه را بــه 
ســوی نرم افزار هــای تولیــد داخــل هدایــت 
ــد  ــن فرآین ــه ای ــل از آنک ــا غاف ــد. ام کنن
ــر  ــه اگ ــی نیســت ک ــک مســیر مکانیک ی
ــه وارد  ــد هم ــدود ش ــف« مس ــیر »ال مس
ــی  ــر مهندس ــوند. تفک ــیر »ب« می ش مس
منتظــر ایــن شــکل رفتــار از ســوی افــکار 
عمومــی بــود، امــا ســابقه نشــان داده کــه 
افکار عمومــی راه ســومی را خواهنــد یافــت.

بعــد از تجربــه ناموفــق تلگــرام حــاال گویــا 
خــط و نشــان ها بــرای »اینســتاگرام« 
آمار هــای  می شود.براســاس  کشــیده 
ــز  ــار مرک ــه آم رســمی منتشر شــده، ازجمل
و  پیام رســان  دو  ایســپا،  افکار ســنجی 
ــتاگرام  ــرام و اینس ــی تلگ ــبکه اجتماع ش
ــاد از دیگــران محبوب تریــن  ــه زی ــا فاصل ب
اپلیکیشــن های  پرکاربردتریــن  و 
ــران  ــان کارب ــمند در می ــی های هوش گوش
ایرانــی هســتند. بــا  این همــه ابتــدای 
امســال تلگــرام بــه محــاق فیلتــر رفــت و 
ــرای پایــان ســال بایــد خــود را  ــه نظــر ب ب
مهیــای فیلتر دومیــن اپ محبــوب کاربران 

ــم. ــران بکنی در ای
ــور  ــت ام ــت معاون ــته سرپرس روز گذش
ــور  ــتانی کل کش ــازی دادس ــای مج فض
ــر  ــا ماهنامــه پیوســت خب در گفت وگــو ب
ــر  ــرای فیلت ــی ب ــم قضای ــدور حک از ص
ــه  ــا اشــاره ب ــا ب اینســتاگرام داد.جاویدنی
ــات شــورای عالــی  ایــن کــه طبــق مصوب
ــتاگرام  ــک اینس ــازی، ترافی ــای مج فض
ــت  ــی رف ــر م ــد باالت ــطح نبای ــک س از ی
ــورا  ــن ش ــات ای ــاس مصوب ــت: براس گف

بایــد دولــت، بــرای فعالیــت این شــبکه در 
کشــور مجــوز صــادر می کــرد کــه ایــن کار 

ــم انجــام نشــده اســت. ه
دبیــر کارگــروه تعییــن مصادیــق مجرمانــه 
)فیلترینــگ( در ادامه افزود: »اینســتاگرام 
ــته  ــت گذش ــد و دول ــر ش ــار فیلت ــک ب ی
فیلترینــگ  بــا کمــک  داد کــه  وعــده 
ــرل  ــا را کنت ــن فض ــد ای ــمند می توان هوش
ــم  ــه ه ــن زمین ــفانه در ای ــا متاس ــد ام کن
ــی  ــت ول ــورت گرف ــی ص ــای باالی هزینه ه
بــه نتیجــه ای نرســیدیم.هم اکنون دســتور 
قضایــی بــرای فیلتــر ایــن ســرویس داریم 
ــای  ــی فض ــورای عال ــت ش ــر اکثری و نظ
مجــازی نیــز مبنــی بــر فیلتــر شــدن ایــن 
ســرویس اســت.«او در ادامــه افزود:»طبــق 
ــات شــورای عالــی فضــای مجــازی  مصوب
ترافیــک اینســتاگرام از یــک ســطح باالتــر 
ــت و از  ــفانه رف ــه متاس ــت ک ــد می رف نبای
طرفــی براســاس مصوبــات ایــن شــورا باید 
دولــت بــرای فعالیت این شــبکه در کشــور 
ــم  ــن کار ه ــه ای ــرد ک ــادر می ک ــوز ص مج
انجــام نشــده اســت.«جاویدنیا همچنیــن 
بیــان داشــت: در حــال حاضــر بــه صــورت 
یــک طرفــه دســتگاه قضایــی می توانــد بــا 

ــات شــورا  ــه انجــام نشــدن مصوب توجــه ب
اقــدام کنــد، امــا فعــا منتظــر اجمــاع نظــر 
ــر  ــر صب ــی اگ ــه هســتیم ول ــن زمین در ای
ــتان  ــد دادس ــته باش ــده نداش ــردن فای ک

ــت. ــم الزم را خواهــد گرف کشــور تصمی

فردای فیلترینگ اینستاگرام چه 
اتفاقی می افتد؟

اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
در حاشــیه جلســه روز گذشــته هیــات 
دولــت بــه خبرنــگاران گفــت: بــرای مــردم 
توضیــح داده شــود فــردای فیلترینــگ 
اینســتاگرام چــه اتفاقــی رخ می دهــد. 
محمدجــواد آذری جهرمــی گفــت: مــن 
ــتان را  ــاون دادس ــای مع ــن صبحت ه مت
نخوانــدم و در جلســه دولــت از تیتــر اخبــار 
ــر  ــرض ب ــن موضــوع شــدم. ف متوجــه ای
ایــن کــه حرف هــای معــاون دادســتان 
درســت اســت و وی اختیــار قانونــی بــرای 
ــن ســؤال  ــگ اینســتاگرام دارد، ای فیلترین
ــت  ــرار اس ــن ق ــد از ای ــد بع ــش می آی پی
چــه اتفاقــی بیفتــد؟ ایــن را بــرای مــردم 
ــا  ــگ ی ــی فیلترین ــد و دو قطب روشــن کنن
مخالفــت بــا فیلترینــگ را درســت نکننــد.

وی ادامــه داد: بــرای مــردم بگوینــد از 

فــردای فیلترینگ اینســتاگرام در کشــور در 
زندگــی مــردم، حاکمیــت و کاهــش جرایم 
چــه اتفاقــی رخ خواهــد داد؟ در ایــن زمینه 

بایــد جمــع بنــدی عقایــی شــود.
آنچــه مســلم اســت اینکه خطــر فیلترینگ 
بیشــتر از همیشــه در کمیــن اینســتاگرام 
اســت. شــبکه اجتماعــی تصویــر محــوری 
ــادی از  ــداد زی ــاد تع ــاف اقتص ــد ن ــه بن ک
کان  و  خــرد  خانگــی  کســب و کارهای 
ــن  ــت. ای ــورده اس ــره خ ــه آن گ ــور ب کش
تجارت هــای نوپــا پیش تــر راه ارتباطــی 
را در جریــان  بــا مخاطبان شــان  خــود 
ــد.  ــت داده ان ــرام« از دس ــگ »تلگ فیلترین
ــان  ــگ می ــوار فیلترین ــر دی ــار دیگ ــا ب آی
ــچ  ــا هی ــد؟ آی ــی ایجــاد می کن ــا جدای آنه
ــن  ــه در ای ــانی ک ــاد کس ــرآوردی از اقتص ب
ــد وجــود  ــه ان ــی راه  اندخت شــبکه ها تجارت
دارد؟ سرنوشــت ســلبریتی  ها و فالورهــای 
ــا چــه می شــود؟ نرم افزارهــای  میلیونی آنه
ــه  ــوان پاســخگویی ب ــی ت جایگزیــن داخل
ایــن نیــاز را دارنــد؟ بــه راســتی سرنوشــت 
ســرمایه گذاری در »ســروش« و »بلــه« 

ــه کجــا رســید؟ ــه ب و»گــپ« و بقی

جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
خالــی  را  مــردم  دل  گفــت: 
و  یــاس  آیــه  یکســره  و  کــردن 
نیســت.  ناامیــدی خوانــدن هنــر 
نشســت  در  جهانگیــری  اســحاق 
و  سیســتان  مشــکات  بررســی 
ــتان  ــرد: سیس ــار ک ــتان اظه بلوچس
و بلوچســتان ظرفیت هــای پنهــان 
دارد  آشــکاری  محرومیت هــای  و 
کــه ایــن محرومیــت مثــل خــار در 

ماســت. چشــم 
ــتان و  ــزود: در سیس ــری اف جهانگی

بلوچســتان در طــول ســال هــای 
ــرای  ــادی ب ــات زی ــادی اقدام متم
ــران و  ــا، عم ــاخت ه ــعه زیرس توس
ــا  ــت، ام ــده اس ــام ش ــی انج آبادان
دارد.وی  بیشــتری  کار  بــه  نیــاز 
ــدان  ــه چن ــده ن ــرد: در آین ــان ک بی
دور بــه سیســتان، خــاش، ســراوان 
ــا  ــم، ام ــی کن ــفر م ــاوه س و میرج
ــاط  ــه نق ــرای هم ــفری ب ــر س در ه
ــود. ــه می ش ــم گرفت ــتان تصمی اس

ــور گفــت:  معــاون اول رئیــس جمه
ــه  ــر ب ــه منج ــی ک ــائل زیربنای مس

بلوچســتان  و  سیســتان  توســعه 
ــت.جهانگیری  ــت اس ــود در اولوی ش
ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
بــرای  بلوچســتان  و  سیســتان 
ســازمانی  خالــی  هــای  پســت 
آمادگــی داریــم مجــوز اســتخدام 
خــاص  شــرایط  امــا  بدهیــم، 
خــودش را دارد.وی توجــه ویــژه 
بــه حمــل و نقــل، جــاده و ریــل 
ــه  ــتان در بودج ــتان و بلوچس سیس
بــه  رســیدگی  و  آینــده  ســال 
مســائل فرهنگــی، هنــری و میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری را از برنامــه 
ــه  ــعه هم ــرای توس ــت ب ــای دول ه
ــرد. ــوان ک ــتان عن ــن اس ــه ای جانب

دل مردم را خالی کردن هنر نیست

فروش نفت به همان صورتی 
که مدنظر بود ادامه دارد

رییـس جمهـور فعالیت هـای اقتصـادی کشـور را با وجود فشـارهای دشـمنان، 
مثبـت و امیدوارکننـده دانسـت و گفت: به هیـچ عنوان آمریکایی هـا به اهداف 
خـود بـرای جلوگیـری از صـادرات نفـت و مشـتقات آن دسـت نخواهند یافت 
و ایـران اسـامی در ایـن مسـیر، اقدامـات خـود را بـا قـوت ادامـه می دهـد.
حجت االسـام و المسـلمین دکتـر حسـن روحانـی روز چهارشـنبه در جلسـه 
هیـات دولـت، بـا بیـان این کـه »در جلسـات ایـن هفته هیـات دولـت، وزرا و 
مسـووالن گـزارش هـای خوبـی از اقدامـات خـود ارائـه کردند کـه الزم می دانم 
ملـت عزیـز ایـران از آن باخبـر باشـند«، گفـت: در ۹ ماهه گذشـته تـراز تجاری 
ناشـی از صـادرات غیرنفتـی بـا رقم حـدود 750 میلیـون دالر، دارای تراز مثبت 
بـوده کـه ایـن رقم نشـان دهنـده تاش هـای موفقیت آمیـز فعـاالن اقتصادی 
بخـش خصوصـی و دولتی اسـت. بر اسـاس گـزارش وزیر نفـت، فروش نفت 
بـه همـان صورتـی که مدنظر بود ادامـه دارد و برخی مشـکات جزئی که وجود 
دارد قابـل حـل بـوده و بـه زودی برطـرف خواهد شـد. وی با اشـاره بـه گزارش 
ارائـه شـده در زمینـه اشـتغال تصریح کرد: این آمار در پاییز امسـال نسـبت به 
مـدت مشـابه سـال قبـل 623 هـزار نفر اشـتغال خالص را نشـان مـی دهد و 
ایـن بـا توجـه به شـرایط کشـورمان امیدوارکننده اسـت و بـرای اولین بـار آمار 

اشـتغال خالـص تقریبـا به مـرز 24 میلیون نفر رسـیده اسـت

ته
نک

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات در حاشـیه جلسـه روز 
گذشـته هیـات دولـت بـه خبرنـگاران گفـت: بـرای مـردم 
توضیـح داده شـود فـردای فیلترینـگ اینسـتاگرام چـه 
اتفاقـی رخ می دهـد. محمدجـواد آذری جهرمـی گفـت: 
مـن متـن صبحت هـای معـاون دادسـتان را نخوانـدم و 
در جلسـه دولـت از تیتـر اخبـار متوجه این موضوع شـدم. 
فـرض بـر ایـن کـه حرف هـای معـاون دادسـتان درسـت 
اسـت و وی اختیـار قانونـی بـرای فیلترینـگ اینسـتاگرام 
دارد، ایـن سـؤال پیـش می آیـد بعـد از این قرار اسـت چه 
اتفاقـی بیفتـد؟ این را برای مردم روشـن کننـد و دو قطبی 

فیلترینـگ یـا مخالفـت بـا فیلترینـگ را درسـت نکنند.

دولتپارلمان

هنوز  استعفای وزیر بهداشت  نپذیرفته نشده  استاستیضاح وزیر علوم از حدنصاب افتاد
امــور  و  حقوقــی  معــاون 
علــوم،  وزیــر  مجلــس 
ــت:  ــاوری گف ــات و فن تحقیق
75 نماینــده امضــای خــود 
پــس گرفتنــد  علــوم  وزیــر  اســتیضاح  طــرح  از 
افتــاد. حســین  حدنصــاب  از  اســتیضاح  ایــن  و 
ــت و  ــنبه در گف ــروز چهارش ــراف ام ــیمایی ص س
گویــی افــزود: چنــدی پیــش طــرح اســتیضاح وزیــر 
علــوم بــا 82 امضــا تقدیــم هیــات رییســه مجلــس 
شــد کــه مطابــق آیین نامــه کمیســیون آمــوزش 
ــای  ــه محوره ــه هم ــیدگی ب ــرای رس ــات ب و تحقیق
اســتیضاح تشــکیل جلســه داد و وزیــر علــوم بــه 10 
ــا  ــوط ب ــورت مبس ــه ص ــرح ب ــه در ط ــور مطروح مح

ارائــه مســتندات پاســخ داد.

علــوم،  وزیــر  مجلــس  امــور  و  حقوقــی  معــاون 
تحقیقــات و فنــاوری خاطرنشــان کــرد: پــس از 
ــتیضاح  ــی اس ــدگان متقاض ــات، نماین ــن توضیح ای
قانــع شــدند؛ 75 امضــا مســترد شــد و فقــط هفــت 
نفــر از امضــا کننــدگان باقــی ماندنــد لــذا طــرح 

اســتیضاح بایگانــی شــد.
وی بیــان کــرد: امیدواریــم در آینــده نیــز هفــت نفــر 
ــرد  ــا از عملک ــم ت ــع کنی ــده را قان ــی مان ــده باق نماین
وزارت علــوم راضــی باشــند. معــاون وزیــر علــوم 
آمــوزش و تحقیقــات  نماینــدگان و کمیســیون  از 
ــن  ــوم از ای ــر عل ــت: وزی ــرد و گف ــس تشــکر ک مجل
فرصــت هــم بــرای پاســخ بــه محورهــای اســتیضاح 
ــه گــزارش عملکــرد خــود اســتفاده کــرد. و هــم ارائ

رییـس  دفتـر  رییـس 
رییـس  گفـت:  جمهـور 
در  لحظـه  ایـن  تـا  جمهـور 
اسـتعفای  پذیرفتـن  برابـر 
اسـت.محمود  کـرده  مقاومـت  بهداشـت  وزیـر 
واعظـی، در حاشـیه جلسـه روز )چهارشـنبه( هیـات 
دولـت ، اظهـار کـرد: وزیـر بهداشـت یکـی از وزرای 
بسـیار موفـق در دولـت یازدهـم و دوازدهـم اسـت 
همـه  از  و  داشـته   خوبـی  بسـیار  فعالیت هـای  کـه 
مهم تـر ایـن کـه طـرح تحـول سـامت را بـه خوبـی 

اسـت. بـرده  پیـش 
وزارتخانـه  یـک  بهداشـت  وزارت  داد:  ادامـه   وی 
حسـاس و مهـم اسـت و اداره آن نیـاز بـه مدیریـت 
بـاال و بودجـه دارد. آقای هاشـمی اختاف نظری در 

رابطـه بـا بودجـه وزارت بهداشـت دارد و بـه همیـن 
دلیـل اسـتعفای خـود را تقدیم رییـس جمهور کرده 
اسـت. امـا رییـس جمهـور وی را وزیـر بسـیار الیـق 
و بـا عملکـرد خـوب مـی دانـد و بـه همیـن خاطـر 
تـا االن مقاومـت کـرده اسـت تـا اسـتعفای وی را 
ایـن مشـکل  بـا صحبـت  بپذیـرد. تـاش می شـود 
حـل شـود.وی ادامـه داد: مـا همـواره قـدر زحمـات 
وزیـر بهداشـت را می دانیـم و امیدواریـم وی همراه 
دولـت باشـد ولـی اگر بـه هر دلیلـی وزیر بهداشـت 
از سـرمایه های دولـت  را  از دولـت جـدا شـد، وی 
اسـتفاده  نظراتـش  از  می کنیـم  تـاش  و  دانسـته 
کنیـم. بـه هـر حـال نظـر رئیـس جمهـور این اسـت 

کـه وزیـر بهداشـت در دولـت باقـی بمانـد.   
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وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی بـا اشـاره بـه تاکیـدات 
رئیس جمهـوری مبنـی بـر جـدا شـدن وزارت کار از بنـگاه 
داری، خاطـر نشـان کـرد: مقدمـات ادغـام چنـد شـرکت 
پتروشـیمی را فراهـم کردیـم تـا یـک شـرکت پتروشـیمی 
معظـم تشـکیل شـود تـا بتوانـد در بازارهـای بیـن المللـی 
حرفی برای گفتن داشـته باشـد.محمد شـریعتمداری وزیر 
تعـاون کار ورفـاه اجتماعـی اظهـار کـرد: براسـاس پیگیری 
از  ای  قابـل ماحظـه  بخـش  انجـام شـده ظاهـرا  هـای 

موعوقـات کارگـران ایـن کارخانـه پرداخـت شـده اسـت.

سـخنگوی کمیسـیون اصـل "۹0" مجلـس شـورای اسـامی 
گفـت کـه ایـن کمیسـیون گزارشـی دربـاره تخلفـات و سـوء 
مدیریت هـای دانشـگاه آزاد تهیـه خواهـد کـرد تـا در صحـن 
علنـی مجلـس شـورای اسـامی قرائـت شـود.بهرام پارسـایی 
اظهـار کـرد: در جلسـه ای کـه در هفته  جـاری در مـورد تعدادی 
شـکایت واصله از دانشـگاه آزاد داشتیم، آقای تهرانچی، رییس 
دانشـگاه آزاد بـر خاف عرف در جلسـه حضور پیـدا نکرد. بهانه 
ایشـان هـم حضـور دادسـتان کل کشـور در دانشـگاه آزاد بـود، 
در حالـی کـه در ایـن صـورت هـم نیـازی بـه حضور ایشـان در 
دانشـگاه نبود و حضور آقای تهرانچی در کمیسـیون الزم تر بود.

مقدمات ادغام چند شرکت 
پتروشیمی فراهم شده است

کمیسیون اصل ۹0 از تخلفات 
دانشگاه آزاد گزارش تهیه می کند

دادسـتان عمومـی و انقاب مرکز اسـتان خوزسـتان می گوید 
مدیـر عامل شـرکت هفت تپـه متواری نیست.حسـینی پویا 
بـا تکذیـب خبـر منتشـره دربـاره متواری شـدن مدیـر عامل 
شـرکت هفـت تپـه اظهـار، کـرد: نامبـرده متـواری نیسـت و 
در جلسـات کار گـروه زیـر مجموعـه شـورای تامیـن کـه بـه 
منظـور بررسـی و مشـکات هفـت تپـه تشـکیل می شـود؛ 
در دادسـتانی مرکـز اسـتان خوزسـتان حضـور مسـتمر دارد. 
دادسـتان اهـواز اظهار کرد: همچنین جلسـاتی بـه منظور حل 
مشـکات تعدادی از بازنشسـتگان تشـکیل شـده اسـت که 
نتیجه آن متعاقبا به اطاع کارگران بازنشسـته خواهد رسـید.

معـاون پارلمانی رییس جمهور گفت: الیحه تفکیک وزارت کار، 
رفـاه و تامیـن اجتماعـی کـه در کمیسـیون اجتماعی مجلس 
هم مصوب شـده بود، از مجلس مسـترد می گردد.حسـینعلی 
امیـری اظهـار کرد: این الیحه توسـط دولـت به مجلس تقدیم 
شـده بـود امـا با توجـه به اینکه وزیـر کار اخیـرا از مجلس رای 
اعتمـاد گرفتـه اسـت و همچنیـن با توجه بـه اینکه بایـد کار با 
قـوت بیشـتری در ایـن وزارتخانه دنبال شـود، امـروز در دولت 
مقـرر شـد این الیحه کـه در کمیسـیون اجتماعی مجلس هم 

مصوب شـده بـود، از مجلس مسـترد گردد.

مدیر عامل شرکت هفت 
تپه متواری نیست

الیحه تفکیک وزارت کار از 
مجلس مسترد می شود
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سیلی که دست بردار 
مازندرانی ها نیست

 
سـلیاکتی  روسـتای  دهیـار 
گویـد  مـی  نـور  شهرسـتان 
بنـد  سـیل  نبـود  درگیـر  هنـوز 
بـه رودخانـه ای کـه  بـا توجـه  و  در روستایشـان هسـتند 
قـرار  سـلیاکتی  روسـتای  دل  در  کیلومتـر   5 طـول  بـه 
دارد سـاخت ایـن سـیل بنـد از ضروریـات روسـتا بـرای 

اسـت. سـیل  وقـوع  از  جلوگیـری 
روسـتای  زمین هـای  افـزوده،  محمـدی  حمیدرضـا 
قـرار  هـا  سـاز  و  سـاخت  دسـتخوش  هنـوز  سـلیاکتی 
مشـغول  شـغل کشـاورزی  بـه  روسـتا  مـردم  و  نگرفتـه 
هسـتند و بـرای هدایـت آب هـا و آبیـاری اراضـی زراعـی 

اسـت. روسـتا  در  سـردهنه  بـه  احتیـاج 

سیل

»فیلتر دوده« مصوبه ای 
الزم االجرا است

معـاون نظـارت و پایـش اداره محیـط 
زیسـت اسـتان تهران ضمن اشـاره به 
اینکـه مصوبـه فیلتـر دوده الزم االجـرا 
اسـت، گفـت: بـه نظـر می رسـد اظهار 
نظرهای غیرکارشناسـانه دربـاره فیلتر 
اعتبـاری  مشـکات  دلیـل  بـه  دوده 

مطـرح شـده اسـت.
گذشـته  هفتـه  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
اعضـای شـورای شـهر تهران بـه خرید 
فیلتـر دوده از محـل اوراق مشـارکت 
رای ندادنـد و موضـوع »خریـد فیلتـر 
دوده« از ردیـف این اعتبار حذف شـد، 
همچنیـن محمـد علیخانـی  رییس 
کمیسـیون حمل و نقل شورای شهر 
گفتـه بـود: فیلتـر دوده کارایـی الزم را 
نـدارد و بسـیاری از اتوبوس هایـی کـه 
ایـن فیلتـر را نصـب کـرده اقـدام بـه 
بازکـردن فیلتـر کرده انـد و بهتـر اسـت 
نـو  اتوبـوس  دوده،  فیلتـر  جـای  بـه 
بخریـم و مـن اصـرار معاونـت حمـل 
و نقـل را بـر خریـد فیلتـر دوده ای کـه 

کارایـی نـدارد، نمی فهـم.
در ایـن راسـتا، محمـد رسـتگاری  
معـاون نظـارت و پایـش اداره محیـط 
زیسـت اسـتان تهـران در گفـت و گو 
بـا ایسـنا با تاکید بر اینکـه فیلتر دوده 
مصوبـه هیات دولت اسـت، اظهار کرد: 
فیلتـر  بحث هـای کارشناسـی  تمـام 
دوده و چگونگـی کارایـی آن در زمـان 
تصویـب مصوبه انجـام شـده بنابراین 
تبدیـل بـه مصوبـه ای الزم االجرا شـده 

است.
وی بـا اشـاره بـه اینکه دسـتگاه های 
مختلـف از جملـه شـهرداری تهـران 
موظف هسـتند تکلیفـی را که دولت 
برعهـده آن هـا گذاشـته اجـرا کننـد، 
گفت: بخشـی که عهده دار مسئولیتی 
اسـت نمی تواند درباره آن مسـئولیت 

اظهـار نظرهـای کارشناسـی کند.

قطع نفس تاالب انزلی با آبگیری سد »السک«
فعال محیط زیست: در صورت احداث سد السک حجم آب ورودی 

به تاالب انزلی کاهش می یابد

خبر

سد السک خطرآفرین برای تاالب انزلی

اشــاره  بــا  هــوا  آلودگــی  حــوزه  کارشــناس  یــک 
از  ناشــی  معلــق  ذرات  تعــداد  اندازه گیــری  بــه 
ــت:  ــش گف ــک پژوه ــوری در ی ــیکلت های کاربرات موتورس
هــر 10 موتورســیکلت کاربراتــوری در هــر کیلومتــر بــه 
انــدازه یــک اتوبــوس دیزلــی قدیمــی، ذرات معلــق تولیــد 
می کنــد ایــن در حالیســت کــه می تــوان بــا تبدیــل موتــور 
ــا ۹0  ــق را ت ــداد ذرات معل ــوری، تع ــه انژکت ــوری ب کاربرات

درصــد کاهــش می دهــد.
حســین ایزانلــو، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه تاکنــون 
ــر  ــق ب ــد ذرات معل ــام ســهم موتورســیکلت ها در تولی اع
چــه اصولــی مبتنــی بــوده اســت؟ اظهارکــرد: در اســتاندارد 
وســایل نقلیــه بنزینــی )بــه جــز اســتاندارد یــورو6( ذرات 
ــری نمی شــوند چــون  ــدازه گی ــور مســتقیم ان ــق به ط معل
وســایل نقلیــه بنزینــی کــه بــه سیســتم انژکتــوری مجهــز 
ــران  ــد و در ای ــی ندارن ــل توجه ــق قاب ــده اند، ذرات معل ش
ــال  ــی در ح ــوری بزرگ ــی کاربرات ــاوگان بنزین ــوز ن ــه هن ک
تــردد اســت، ســهم انتشــار آن هــا از ذرات معلــق بــر مبنای 
ــازی ها،  ــن مدل س ــاس همی ــر اس ــت. ب ــازی اس مدل س
ذرات  تولیــد  در  موتورســیکلت های کاربراتــوری  ســهم 
معلــق شــهری مثــل تهــران 10 درصــد و ســایر آالینده هــای 
گازی 18 درصــد اســت امــا اخیــرا ایــن ذرات نیــز به طــور 

ــری شــده اســت. مســتقیم اندازه گی
ــح  ــن توضی ــا ای ــوا ب ــی ه ــوزه آلودگ ــناس ح ــن کارش ای
ــا  ــد دنی ــتانداردهای جدی ــر در اس ــال های اخی ــه در س ک
بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم تعــداد ذرات بــا ســامتی بــه 
جــای اینکــه جــرم را محــور قــرار دهنــد روی تعــداد ذرات 
بــه ویــژه ذرات کوچک تــر از 2.5  میکــرون تمرکــز دارنــد، 
ــر  ــده ه ــام ش ــای انج ــاس اندازه گیری ه ــر اس ــت: ب گف
موتورســیکلت کاربراتــوری در هــر کیلومتــر 10 بــه تــوان 13 
ــد  ــزان تولی ــه می ــن درحالیســت ک ــد ای ــد می کن ذره تولی
ذره یــک اتوبــوس کارکــرده فرســوده 10 بــه توان 14 اســت. 
موتورســیکلت   10 ســاده  عبــارت  بــه  داد:  ادامــه  وی 
کاربراتــوری بــه لحــاظ تولیــد آالیندگــی، هــم انــدازه یــک 
ــیار  ــدد بس ــن ع ــت بنابرای ــرده اس ــی کارک ــوس دیزل اتوب
باالیــی اســت و اگــر ایــن ســئوال پرســیده شــد کــه آیــا 
ــوری در انتشــار مســتقیم ذرات  موتورســیکلت های کاربرات
معلــق نیزمقصــر هســتند یــا خیــر؟ پاســخ مثبــت اســت. 
ــد  ــا ح ــه ت ــق اولی ــد ذرات معل ــیکلت ها در تولی موتورس

ــتند. ــر هس ــادی مقص زی
ــی از  ــداد ذرات ناش ــه تع ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی ــو ب ایزانل
ــوان  ــه ت ــر از10 ب ــد کمت ــی بای ــه بنزین ــیله نقلی ــک وس ی
ــروژه  ــک پ ــه در ی ــب اینجاســت ک ــت: جال ــد، گف 12 باش
ــرده  ــوری کارک ــیکلت های کاربرات ــل موتورس ــوت تبدی پایل
ــداد ذرات  ــری تع ــوری و اندازه گی ــیکلت انژکت ــه موتورس ب
آنهــا قبــل و بعــد نشــان داد کــه آلودگــی موتورســیکلت ها 
ــه طــوری  ــد، ب ــه شــدت کاهــش می یاب ــل ب ــد از تبدی بع
کــه تعــداد ذرات معلــق یــک موتــور کاربراتــوری از 10 بــه 
تــوان 13 ذره در هــر کیلومتــر بــه 10 بــه تــوان 12 ذره در هــر 
ــا  ــداد ذرات ت ــی تع ــه اســت، یعن ــش یافت ــر کاه کیلومت

ــل ۹0 درصــد کاســته شــده اســت. حداق

برابری آلودگی 10 
موتورسیکلت کاربراتوری با 
یک اتوبوس دیزلی قدیمی

یــک فعــال محیــط زیســت گفــت: حیــات 
ــاالی  ــوان ظرفیــت تعــداد ب ــه هیــچ عن وحــش ب
پروانــه شــکار صــادر شــده را ندارنــد و ایــن میــزان 
مجــوز شــکار بــرای شــرایط کنونــی محیط زیســت 

بی رحمانــه اســت.
ســعید ســلیمانی ، بــا انتقــاد از مجوزهــای شــکار 

فراوانــی کــه در سراســر کشــور و از جملــه در 
ــرد:  ــار ک ــود، اظه ــادر می ش ــاه ص ــتان کرمانش اس
ــکل  ــه ش ــران ب ــکار در ای ــگ ش ــفانه فرهن متاس
ــه آن  ــوط ب ــن مرب ــت قوانی ــدون رعای اشــتباه و ب

ــاده اســت. ــا افت ج
ــه  ــرد ک ــکار ک ــوان ان ــه نمی ت ــان اینک ــا بی وی ب

عــده ای عاقمنــد بــه شــکار هســتند و بایــد 
ــا  ــرای آنه ــب ب ــاخت های مناس ــرایط و زیرس ش
فراهــم شــود، افــزود: در کشــورهایی کــه بــه 
محیــط زیســت و حیــات وحــش توجــه می شــود 
ــه در  ــود ک ــاد می ش ــی ایج ــای خصوص قرقگاه ه
آن بــا دخالــت انســان تعــدادی از گونه هــا را 
پــرورش می دهنــد و پــس از اینکــه تعــداد گونــه 
در آن زیســتگاه بیــش از حــد نرمــال شــد، مجــوز 
ــن بســیار مشــخص  ــم تحــت قوانی ــکار آن ه ش
ــل  ــر حداق ــن ام ــه ای ــه نتیج ــود ک ــادر می ش ص

ــات وحــش اســت. ــه حی آســیب ب

مدیرعامــل جمعیــت محیــط زیســتی "هیلــو" 
ــه  ــن گون ــه ای ــران شــرایط ب ــد اســت، در ای معتق
ــه شــکار  ــوط ب نیســت و بســیاری از قوانیــن مرب
ماننــد اینکــه شــکار در چــه ســاعتی از شــبانه روز، 
بــرای چــه گونه هایــی، در کــدام زیســتگاه و حتــی 
بــرای جنــس نــر یــا مــاده انجــام شــود، رعایــت 
ــواز  ــک ج ــکار را ی ــه ش ــلیمانی پروان نمی شود.س
ســوری دانســت و یــادآوری کــرد: فــرد بــا در 
دســت داشــتن یــک کاغــذ هرکجــا کــه بخواهــد 
و هرگونــه ای کــه دوســت داشــته باشــد را شــکار 

می کنــد.

صدور پروانه های شکار بیش از 
ظرفیت زیستگاه ها  است

زیسـتی  محیـط  جمعیـت  مدیرعامـل   
دهـه  در  کرمانشـاه  در  گفـت:  »هیلـو« 
40 در پناهـگاه حیـات وحـش ورمنجـه و 
10 هـزار  منطقـه حفاظـت شـده بیسـتون 
راس کل و بـز سرشـماری شـده بـود کـه 
راس   10 بـه  اخیـر  دهـه  در  تعـداد  ایـن 
رسـیده و ایـن یعنـی مـا نسـب کل و بز را 

انقـراض بردیـم. تـا لبـه پرتـگاه 

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

زباله های پاستیکی یکی از بزرگترین معضات زیست محیطی جهان امروز است و این ساخته دست بشر به علت قابلیت های 
فراوانی که دارد با تکیه بر قیمت ارزان آن، به شکل های گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد.

60 هزار خودرو دیزلی از رده 
خارج در پایتخت تردد دارند

معـاون رئیس جمهـوری و رئیس 
سـازمان حفاظت از محیط زیست 
خـودرو  هـزار   60 گفـت:  کشـور 
دیزلـی از رده خـارج در سـطح پایتخـت تـردد مـی کننـد 
کـه عمـده آلودگـی هـوا بـه دلیل تـردد ایـن خودروهاسـت. 
عیسـی کانتری روز سـه شـنبه در آیین رونمایی از فاز جدید 
ناوگان فروشـگاه مجازی شـهروند در تهران با حضور شـهردار 
پایتخـت اظهارداشـت: یـک موتورسـیکلت کاربراتـوری بـه 
انـدازه 12 خـودرو هوا را آلوده می کنـد. خودروهای انژکتوری 
بـه انـدازه نصـف خودروهـای کاربراتـوری آلودگـی تولید می 
کننـد که امیدواریـم این خودروها هرچه سـریعتر 100 درصد 

سـبز شـوند.

دیزلی

پژوهشگاه فضایی مرکز اعالم 
خطر محیط زیست

معـاون رئیس جمهـوری و رئیس 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
بـا اشـاره بـه اهمیـت داده هـای 
دقیـق گفـت: پژوهشـگاه فضایـی ایـران بایـد مرکـز اعـام 
خطـر در حـوزه محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی باشـد و 
سـکوت در ایـن حـوزه خیانـت بـه نسـل هـای بعـد اسـت. 
دسـتاوردهای  نمایشـگاه  از  بازدیـد  در  کانتـری  عیسـی 
بخـش فضایـی کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه محیـط زیسـت 
بـرای نسـل های آینـده اسـت، اظهـار داشـت: بـا پیشـرفت 
فنـاوری بـدون داشـتن فرهنـگ و دانـش آن، نسـل جدیـد 
در حـال تمـام کـردن منابـع و تخریـب محیط زیسـت بدون 

توجـه بـه نسـل های بعـد اسـت.

پژوهشگاه

کدام نقطه مازندران 
خاک آلوده تری دارد؟

کارشناسـان،  نظـر  اسـاس  بـر 
بـه  مازنـدران  از خـاک   بخشـی 
ویـژه در برخـی از فصـول سـال، 
بـا آلودگـی شـدید رو بـه رو می شـود و بیشـتر محققـان 
معتقدنـد ایـن خاک هـا در وهلـه اول در کنـار کارخانه هـا 
تصفیـه  و  دفـع  سیسـتم  هسـتند کـه  شـرکت هایی  و 
فاضـاب مناسـبی ندارند.مازندران به دلیـل دارا بودن آب 
و هـوای مطلـوب و خاک هـای حاصلخیز همـواره یکی از 
اسـتان هایی بـوده اسـت کـه کشـاورزی در آن حـرف اول 
را می زنـد، کشـاورزی کـه بـا زندگـی مـردم ایـن اسـتان 
عجیـن شـده اسـت و در هـر شـهر و روسـتایی، در تمـام 

طـول سـال، کشـت و کار جریـان دارد.

خاک

رسوب زدایی تاالب انزلی 
با نانو مواد محققان کشور

 بـا توجـه بـه کم شـدن عمـق تاالب 
رسـوبات  ایجـاد  دلیـل  بـه  انزلـی 
بـا امضـای  آلـی و معدنـی در آن، 
بـرای  محققـان کشـور  سـاخت  مـواد  نانـو  از  تفاهم نامـه ای، 

می شـود. اسـتفاده  تـاالب  ایـن  از  رسـوب زدایی 
مهـدی ابطحـی، رییـس شـهرک علمی وتحقیقاتـی اصفهـان با 
اشـاره بـه چالش هـای زیسـت محیطی تـاالب انزلـی، گفت: به 
دلیـل ایجاد رسـوبات مختلف در تاالب انزلی در طول سـال های 
متمـادی، ایـن تـاالب امـروزه بـا چالش هـای زیسـت محیطی 
زیـادی مواجـه اسـت. ایـن رسـوبات کـه ناشـی از پسـاب های 
مختلف اسـت، در سـطح این تاالب الیه سـختی ایجاد می کند.

تاالب

فعــاالن  صــدای  دیگــر  بــار 
بــه   نســبت  زیســت  محیــط 
احــداث و آبگیــری ســد الســک 
آن هــا  اســت.  شــده  بلنــد 
معتقدنــد  ایــن ســد بــای جــان 
تــاالب انزلــی اســت و نفــس 
را  المللــی  بیــن  تــاالب  ایــن 

می کنــد. قطــع 
اذعــان  بــه  شــرایطی کــه  در 
حفاظــت  ســازمان  رییــس 
محیــط زیســت کشــور تــاالب 
بیــن المللــی انزلــی نفســهای 
ــای  ــد و جنگله ــی کش ــر را م آخ
هیرکانــی در خطــر انقــراض قــرار 

ــد ســخن از احــداث ســدی  دارن
مــی رود کــه صاحــب نظــران 
آن را عامــل نابــودی تــاالب و 
ــی  ــای هیرکان ــی از جنگله بخش
ــن  ــت ای ــرار اس ــد. ق ــی دانن م
ســد بــا ارتفــاع 63 متــر، عــرض 
750 متــر و طــول 3600 متــر بــا 
یکهــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بر 
روی رودخانــه امامــزاده ابراهیــم 

ــود . ــداث ش ــفت اح در ش
می نویســد  ایرنــا  کــه  آنطــور 
محمــد دهــدار درگاهــی دکتــرای 
ــد  ــد: س ــت می گوی ــط زیس محی
ــک  الســک در صــورت احــداث ی
پنجــم آب تــاالب را کــم مــی کند. 
حجــم مخــزن ایــن ســد 45 متر 
مکعــب اســت و طبــق بــراورد 
در صــورت احــداث 37 و نیــم 

میلیــون متــر مکعــب آب کمتری 
بــه تــاالب انزلــی وارد مــی شــود.

نفس های آخر تاالب 
بین المللی 

اردو  ســارا  رابطــه  همیــن  در 
در  زیســت  محیــط  فعــال 
ــوان  ــا عن ــام م ــا پی ــو ب گفت وگ
می کنــد: » تاالب هــا هــم بــه 
دســته ملــی و بیــن المللــی 
ــاس  ــر اس ــوند. ب ــیم می ش تقس
ــای  ــر تاالب ه ــیون رامس کنوانس
تاالب هــای  المللــی  بیــن 
هســتند کــه حفاظــت آنهــا از 
ــا  ــی روی آنه ــن الملل ــق بی طری
ــی  ــاالب انزل ــود. ت ــام می ش انج
تاالب هــای  همــان  از  یکــی 
بیــن المللــی اســت کــه ســاالنه 

پذیــرای پرنــدگان مهاجــر زیــادی 
ــت  ــه عل ــا متاســفانه ب اســت ام
ضعــف مدیریــت ایــن تــاالب در 

حــال خشــک شــدن اســت.

سد السک 
ــه  ــر روی رودخان ــک ب ــد الس س
ســاخته  ابراهیــم  زاده  امــام 
ــع  ــه منب ــن رودخان ــه ای شــده ک

ــت. ــی اس ــاالب انزل ــی ت آب
یــک تــاالب را بایــد هماننــد 
گرفــت  نظــر  در  یــک کاســه 
کــه آب آن از طریــق نــزوالت 
جــوی، رودخانــه یــا آب هــای 
ــود. آب  ــن ش ــی تامی ــر زمین زی
ایــن تــاالب انزلــی از طریــق 
و  می شــود  تامیــن  رودخانــه 
بــه دلیــل آلودگــی آب رودخانــه 
و شــرایط محیطــی، رســوبات 
ــه  ــش یافت ــاالب افزای ــن ت در ای
ــاالب را  ــی ت ــکی و آلودگ و خش

رقــم زده اســت.
ــه دو  ــت ب ــط زیس ــاالن محی فع
ــا احــداث ســد الســک  ــل ب دلی
ــه  ــی اینک ــتند. یک ــف هس مخال
آبگیــری   از  بعــد  ســد  ایــن 
ــا ارزش  بخشــی از جنگل هــای ب
هیرکانــی را  زیــر آب می بــرد  
ــا  ــمت از جنگل ه ــن قس ــه ای ک
هــم شمشــادهای ممنوع القطــع 
هســتند) درختــان باارزشــی کــه 
ــا وجــود  ــی اجــازه قطــع آنه حت
نــدارد(  و دوم بــه منبــع تامیــن 
آب تــاالب انزلــی صدمــه وارد 
می کنــد و از حجــم ورودی آب 

ــد.« ــاالب می کاه ــن ت ــه ای ب
ــداث  ــت اح ــه اردو اولوی ــه گفت ب
ایــن ســد تامیــن آب شــرب 
بــوده اســت  ولــی در اجــرای 

ــه محیــط زیســت  آن توجهــی ب
نشــده اســت. بــه همیــن دلیــل 
فعــاالن محیــط زیســت بــا ایــن 

ســد مخالفــت می کننــد.
زیســت   محیــط  فعــال  ایــن 
بــه  پاســخ  »در  می گویــد: 
محیــط  فعــاالن  مخالفــت 
زیســت اعــام شــده اســت کــه 
ــا  ــت ام ــک اس ــد کوچ ــن س ای
ــه  ــت ک ــا گف ــد در جــواب آنه بای
همیــن کوچــک بــودن ســد هــم   
آب هفــت روســتا ی اطــراف 
را تحــت تاثیــر قــرار داده و از 
ــزان و حجــم آن می کاهــد.« می

ســارا اردو بــا ابــراز تاســف از 
در اولویــت قــرار دادن اهــداف 
ــد  ــداف بلن ــه اه ــدت ب ــاه م کوت
مــدت در شــیوه هــای مدیریتــی 
می گویــد:  محیط زیســت کشــور 
دیگــر تــوان تحمــل مشــکاتی از 

ــدارد.« ــت را ن ــن دس ای

اصرار مسوولین 
شهرستان بر اجرایی 

شدن طرح
همشــهری  کــه  آنطــور 
فعــاالن  انتقــاد   می نویســد 
محیــط  زیســت دربــاره ســاخت 

ســد الســک در شــفت موجــب 
شــد وزیــر نیــرو بــا بررســی 
بیشــتر ایــن طــرح موافقــت 
ــا مســئوالن شهرســتان  ــد، ام کن
آغــاز  بــه  اصــرار  همچنــان 
عملیــات اجــرای ســد دارنــد.

دبیــر  شــیرعلی پور  رامیــن 
زیســتی  محیــط  تشــکل های 
در  گیــان  طبیعــی  منابــع  و 
ایــن خصــوص بــه پیــام مــا 
می گویــد:  »بــه دنبــال پیگیــری 
و  زیســت  محیــط  فعــاالن 
اســاتید دانشــگاه و مخالفــت 
ســد  نیــرو کلنگ زنــی  وزیــر 
ــرا  ــا ظاه ــد. ام ــو ش ــک لغ الس
پیگیــر  شــدت  بــه  عــده ای 
احــداث ایــن ســد هســتند و 
مجــوز  مجــددا  توانســته اند 
صــدور ایــن ســد را بگیرنــد. 
ــم  ــراد می خواهی ــن اف ــا از ای م
بــرای  را  خودشــان  دالیــل 
بیــان کننــد.«  موضــوع   ایــن 
در  شــیرعلی پور  گفتــه  بــه 
ــد  ــن س ــدازی ای ــورت راه ان ص
مــردم  از  نفــر   1600 زندگــی 
اطــراف ایــن ســد دچــار مشــکل 

. د می شــو

ته
نک

در شـرایطی کـه به اذعـان رییس سـازمان 
حفاظـت محیـط زیسـت کشـور تـاالب بین 
المللـی انزلـی نفسـهای آخـر را می کشـد و 
جنگلهـای هیرکانـی در خطـر انقـراض قـرار 
رود  مـی  سـدی  احـداث  از  سـخن  دارنـد 
نابـودی  عامـل  را  آن  نظـران  کـه صاحـب 
هیرکانـی  جنگلهـای  از  بخشـی  و  تـاالب 
مـی داننـد. قـرار اسـت این سـد بـا ارتفاع 
63 متـر، عـرض 750 متـر و طـول 3600 
متـر بـا یکهـزار میلیـارد تومـان اعتبـار بـر 
روی رودخانـه امامـزاده ابراهیم در شـفت 

احـداث شـود .

پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس24 از رسـیدن 
بسـته های کمک های غذایی به نقاط تحت 

کنتـرل حوثی ها در یمن خبر داده.

خبرگـزاری یورونیوز در تیتر اولش 
به کشـته شدن 6 نفر و زخمی شدن 

16 نفـر در اثر تصادف قطار در دانمارک 
پرداخته.

روزنامـه وال استریت ژورنال 
از بازگشـت آرامش به بازارهای سرمایه 
آمریکا پس از هفته ها آشـوب و تاطم 

خبر داده.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان از قول رئیس 
جمهور چین نوشـته: استقال تایوان در 

حال فروپاشی است.
آمریکا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال در گزارشی به 
اقدام اسـتاندار، نماینده بهشهر و رییس 

میراث فرهنگی مازندران برای توسـعه 
پایدار گردشـگری پرداخته است .

روزنامـه کاغذوطن به نقل از معاون 
عمرانی اسـتاندار کرمان نوشت: وجود 

18سـامانه گسلی فعال در استان کرمان 

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
بازار گوشـت اصفهان درگیرودار صعود و 

سقوط 

اصفهانجنوب کرمانمازندران
روزنامه افسانه  در گزارشی به زمین 

گیرشدن هواپیمای نروژی در فرودگاه شیراز  
پرداخته است.

فارس

طرح جامع اکوکمپ های کویری یزد بررسی شد
اولین جلسه بررسی طرح جامع اکو کمپ های کویری یزد در استانداری یزد برگزار شد. پیام میراث

سنا
 ای

س:
عک

شناسـی  باسـتان  پژوهشـکده  علمـی  هیئـت  عضـو 
تصریـح  و  دانسـت  ملـی  ثـروت  یـک  را  تل چگاسـفلی 
کـرد: »اگـر فرصت هایـی کـه آثـار باسـتانی بـه طـور بالقوه 
دارنـد بـه بالفعـل در نیایـد، کاوش هـای باستان شناسـی 
در درجـه اول بـه بافت هـای باسـتانی آسـیب رسـانده و 
ثمـره قابـل توجهـی جـز انتشـار مقـاالت یـا کتـب در بـر 
نخواهـد داشـت امـا، صرف نظر از باستان شناسـی سـنتی، 
امـروزه باستان شناسـی یـد طوالیـی در توسـعه فرهنگی و 
اقتصـادی مناطـق دارد.«عبـاس مقـدم عضو هیـات علمی 
پژوهشـکده باسـتان شناسـی و سرپرسـت  پـروژه پیـش 
در نشسـت تخصصـی  را  ایـن مطلـب  زهـره  تاریخـی  از 
»پژوهشـکده باسـتان شناسـی « مطـرح کـرد.او با اشـاره 
بـه پیشـینه پژوهـش هـا و اجـرای برنامه میدانـی تعیین 
عرصـه و پیشـنهاد حریـم تـل چگاسـفلی در اردیبهشـت 
سـال 13۹4 ایـن برنامـه را فرصتـی برای ارزیابـی به دقت 
ایـن محوطـه دانسـت و تصریـح کـرد: »اِعمـال روش های 
و  لندسـکیپ  باستان شناسـی  از  اعـم  میدانـی  مختلـف 
ژئومغناطیـس  چـون  مدرنـی  تکنیک هـای  بکارگیـری 
و نیـز مسـتند سـازی دقیـق از وضـع موجـود محوطـه و 
پیرامونـش ایـن امـکان را بـه ما داد کـه فهم خوبـی از تل 

آوریـم.« به دسـت  چگاسـفلی 
او در ادامـه بـا اشـاره بـه مشـاهدات همزمان از اسـتخوان 
انسـانی و سـفالی در بخـش هایـی از اراضـی کشـاورزی 
منطقـه از سـوی اهالـی که همزمان بـا بازه زمانی اسـتقرار 
در تـل چـگا سـفلی بـوده اسـت تصریـح کـرد: »باسـتان 
شناسـان دهه هـا  منتظـر ایـن کشـف بودند.«بـه گفته این 
باسـتان شـناس، پس از کشـف گورسـتان متعلق به اواخر 
هـزاره پنجـم شـوش در سـالهای 1۹06 تـا 1۹08 میادی و 
گورسـتان های هـکان و دمگـر پرچینـه در ارتفاعـات ایام 
در اوایـل دهـه 1۹70 میـادی کـه هر دو گورسـتان از جمله 
قدیمی تریـن گورسـتان های کشـف شـده ایـران هسـتند، 
هیـچ گزارشـی از گورسـتانی باسـتانی بـا ایـن قدمـت در 

نبود. دسـت 

سوژه تل چگاسفلی 
یک ثروت 
ملی است

ریا
ث آ

یرا
 م

س:
عک

تخریب به خانه پدری »سایه« نزدیک شد
عضو شورای شهر رشت: مجوز تخریب خانه پدری هوشنگ ابتهاج )ه. ا. سایه( صادر شده است

خردادماه سال 13۹6 برخی از همشهریان هوشنگ ابتهاج )ه. ا. سایه( از  احتمال تخریب خانه پدری این شاعر 
پیشکسوت خبر داده بودند

عضـو شـورای شـهر رشـت از خطـر صـدور 
هوشـنگ  پـدری  خانـه  تخریـب  مجـوز 

ابتهـاج )ه. ا. سـایه( خبـر داد.
در حالـی کـه قـرار بـود خانـه پـدری ایـن 
شـاعر پیشکسـوت در رشـت ثبـت ملی و 
توسـط شـهرداری رشـت خریداری شـود، 
حـاال دوبـاره زمزمه های تخریـب این خانه 

بلند شـده اسـت.  
رضا رسـولی  عضو شـوراری شـهر رشـت 
 در توضیحـی درباره صدور مجوز تخریب 
خانـه پـدری هوشـنگ ابتهاج)ه. ا. سـایه( 
بـه ایسـنا گفـت: متأسـفانه دوسـه روز 

اسـت کـه متوجـه این موضـوع شـده ایم. 
بـه خاطر این که  روال اداری درسـت درباره 
ایـن  خانـه در اداره کل میـراث گیـان طـی 
نشـده اسـت، ایـن خانـه در آسـتانه اخـذ 
مجوز تخریب اسـت. جای تأسـف دارد که 
ایـن خبـر بـد را در آسـتانه روز ملی رشـت 
می دهـم؛ ترجیـح مـی دادم خبـر خـوب 

احیـای خانـه ابتهـاج را می گفتـم.
او افـزود: دوسـالی اسـت کـه پیگیـر احیا 
و خریـد خانـه ابتهـاج  هسـتیم. در یکـی 
دو سـال گذشـته اداره کل میـراث اسـتان 
گیان  جواب عجیبی به مالک سـاختمان 
و شـهرداری رشـت داده مبنـی بـر این کـه 
ابتهـاج در گـردش ثبتـی  از خـود آقـای 
ایـن خانـه اثـری یافت نشـده اسـت؛ این 

او، خانـم  مـادر  نـام  اسـت کـه  درحالـی 
رفعـت، در گـردش ثبتـی این ملـک دیده 

می شـود.
سـپس  رشـت  شـهر  شـوراری  عضـو 
مدیـرکل  اظهـارات سـال گذشـته  دربـاره 
وقـت میـراث  فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان گیـان مبنی بـر وجود 
مدارکـی بـرای ثبـت ایـن  خانـه بیـان کرد: 
قرار اسـت مدارکـی از روندی کـه این خانه 
طـی کرده اسـت بـرای من بیاورنـد، یعنی 
اطاعـات مـن نیـز کامـل نیسـت. امـروز 
)چهارشـنبه، 12 دی ماه( جلسـه اضطراری 
بـا مدیرکل جدیـد میراث فرهنگی اسـتان 
داریـم کـه ایـن مباحـث را چـک کنیـم تـا 
بتوانیـم اقـدام حقوقـی و قانونی درسـتی 

انجـام بدهیـم تـا ایـن ملـک را از خطـر 
تخریـب دربیاوریـم.

رسـولی همچنیـن اظهارات سـال گذشـته 
خریـد  طـرح  تصویـب  دربـاره  خـودش 
خانـه پدری ابتهاج در شـورای شـهر رشـت 
خاطرنشـان کـرد: روال قانونـی خریـد این 
خانـه منـوط بـه تصمیـم اداره کل میـراث 
فرهنگـی  بـود. اداره کل میـراث باید تأیید 
کنـد کـه ایـن  ملـک، ملـِک پـدری ابتهاج 
خیلـی  موضـوع  ایـن  متأسـفانه  اسـت. 
از دل  اتفاقـات دیگـری  زمان بـر شـده و 
ایـن ماجـرا برآمـد اسـت کـه نمی توانـم 
دقیق و درسـت بگویم، زیـرا اطاعات خود 
من هنـوز تکمیـل نشـده اسـت.خردادماه 
سـال 13۹6 برخی از همشـهریان هوشنگ 
ابتهـاج )ه. ا. سـایه( از  احتمـال تخریـب 
خانـه پـدری ایـن شـاعر پیشکسـوت بـه 
نیسـت خبـر  ثبـت ملـی  این کـه  دلیـل 
فرهنگـی  میـراث  شـرایط  آن  در  دادنـد. 
اسـتان گیـان معتقـد بـود نخسـت بایـد 
تعلـق این بنا توسـط خانـواده ابتهاج تایید 
شـود. حتـی شـهرداری رشـت اعـام کرد، 
مـا زیـاد راهـکار قانونـی قاطعـی نداریـم، 
مگـر این کـه مراجع میـراث فرهنگی اعام 
کننـد این ملـک واجد ارزش هـای تاریخی 
و فرهنگـی اسـت. چندی بعـد در مردادماه 
مدیـرکل    علیـزاده  رضـا  سـال،  همـان 
وقـت میـراث  فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان گیـان  از گذرانـدن 
مراحـل آخر ثبت خانـه  »ابتهاج« در میراث 
فرهنگـی خبـر داد و اعـام کـرد: پرونـده 
ثبـت ملی خانـه »ابتهاج« به شـورای ثبت 
سـازمان میـراث  فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری تحویـل داده شـده اسـت و 
کارشناسـان در حـال فراهـم کـردن زمینـه 

ثبـت ملـی ایـن خانه بـاارزش هسـتند.
اما بعد از گذشـت چند مـاه، فرهاد نظری 
 مدیـرکل دفتـر ثبـت آثار تاریخـی  در 
آبان مـاه سـال ۹6 اعام کـرد پرونده خانه 
»ابتهـاج« ناقص اسـت و گفت: در نامه ای 
بـه اداره کل میراث  فرهنگی اسـتان گیان 
درخواسـت کرده ایـم تـا اسـناد و مـدارک 
شـود،  تکمیـل  خانـه  ایـن  بـه  متعلـق 
دسـت کم بـه یـک دست نوشـته از آقـای 
ابتهـاج نیـاز داریـم تا تعلـق ایـن خانه به 
خانـواده ابتهـاج ثابـت شـود.بعد از مدتی 
رضـا علیـزاده  مدیـرکل وقـت میـراث  
و گردشـگری  فرهنگـی، صنایـع دسـتی 
اسـتان گیان  دربـاره وضعیت ثبت این 
خانـه اظهـار کرد: چنـد پاک متفـاوت در 
کنـار هـم در ایـن خانـه وجـود دارد؛ یکـی 
پاکـی اسـت کـه صحـت و سـقم ایـن 
موضـوع را کـه خانـه متعلـق بـه خانـواده 

ابتهـاج اسـت، بیشـتر می کنـد. همچنین 
سـه پـاک دیگر کـه فکر می کنـم متعلق 
به سـازمان نوسازی و بهسـازی شهرداری 
ایـن  بـه  اسـت محـرز شـده اسـت کـه 
خانـواده تعلـق دارد. در مـورد پاک هـای 
کـه  داشـت  وجـود  ادعادهایـی  دیگـر 
تعلـق بـه خانـواده ابتهـاج محرز نشـد اما 
بخـش مربـوط را کـه واجـد شـرایط بـود 
فرسـتاده ایم، کـه شـورای ثبـت سـازمان 
میـراث فرهنگـی  بر اسـاس اطاعاتی که 
مـا جمـع آوری کرده ایـم و اطاعـات دیگر 
تصمیم گیـری می کند. در واقـع اطاعاتی 
اسـاس  بـر  خانـه  ایـن   پیشـینه  دربـاره 
مسـتنداتی کـه در سـازمان ثبـت اسـناد 
اسـتان وجود داشـت، پیدا شـده که آن ها 
را بـه سـازمان مرکـزی ثبـت آثـار تاریخی 
در تهـران فرسـتاده ایم. بخش های مربوط 

بـه اسـتان انجام شـده اسـت.

فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
لرسـتان  گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
از کشـف و توقیـف 70 شـی تاریخـی 
از یـک بانـد خریـد و فـروش اشـیای 
اسـتان  ایـن  در  تاریخـی  فرهنگـی 
قاسـمی  امیـن  سـید  داد.  خبـر 
یـگان  گفـت:  خبرنـگاران  جمـع  در 
حفاظت اسـتان لرسـتان در پی کسـب 
خبـری مبنـی بـر فعالیـت بانـد خریـد 
و فـروش اشـیای فرهنگـی تاریخـی 

در سـطح شهرسـتان های خـرم آبـاد و 
کوهدشـت، بـا انجـام کار اطاعاتـی و 
پیگیـری و رصـد، موفـق به شناسـایی 
امـوال  قاچـاق  امـر  در  دخیـل  افـراد 
در  کـرد:  تصریـح  شـد.وی  تاریخـی 
نهایـت یـگان حفاظت ایـن اداره کل با 
هماهنگـی مراجـع قضایـی و همکاری 
پلیـس اطاعـات و مبـارزه بـا قاچـاق 
کاالی و ارز اسـتان در عملیاتـی ضمن 
دسـتگیری 2 قاچاقچی امـوال عتیقه، 

ادوار  بـه  مربـوط  شـیء  قلـم    70
ضبـط  و  را کشـف  تاریخـی  مختلـف 
فرهنگـی،  میـراث  کل  کردند.مدیـر 
صنایـع دسـتی و گردشـگری لرسـتان 
افـزود: اشـیای توقیـف شـده شـامل 
ساسـانی  دوره  بـه  مربـوط  سـکه   13
برنـز و  بـه عصـر  57 شـی مربـوط  و 
مفرغـی  ظـرف  و  زیـورآالت  شـامل 
یـگان  است.سـرهنگ کرمـی فرمانـده 
حفاظـت میـراث فرهنگی لرسـتان نیز 
اظهـار داشـت: در ایـن رابطـه متهمـان 
بـرای طـی مراحـل قانونـی و همچنین 
دسـتگیری دیگـر اعضـای بانـد قاچاق 
امـوال تاریخـی، تحویل مقـام قضایی 

شـدند

۷۰ شی تاریخی دوره ساسانی 
در لرستان کشف شد

گردشگران ورودی به ایران 
رشد 57 درصدی دارد

معـاون گردشـگری گفـت: »در 8 مـاه نخسـت امسـال 5 میلیـون و 520 هـزار 
گردشـگر وارد کشـورمان شـده اند و ایـن آمـار، رشـد 57 درصـدی گردشـگران 
ورودی را نشـان می دهـد.« ولـی تیمـوری معـاون گردشـگری در ارتبـاط تلفنی 
بـا برنامـه زنـده تلویزیونـی حـاال خورشـید بـا ارائـه توضیحاتـی در مـورد آمـار 
گردشـگران ورودی بـه کشـور گفـت: »گردشـگری یکـی از ابزارهایـی اسـت کـه 
کمـک مـی کنـد افـراد واقعیت هـا را ببیننـد، به رغـم فشـارهایی کـه در ماه هـای 
گذشـته ایجاد شـده اسـت، کنجکاوی گردشـگران خارجی بـرای بازدیـد از ایران 
و آشـنایی بـا مـردم و جامعه با نشـاط کشـورمان بیشـتر شـده اسـت.«او ادامه 
داد: »در 8 ماه نخسـت سـال ۹7، گردشـگری ورودی به ایران 57 درصد رشـد 
داشـته اسـت، تعداد کل گردشـگران ورودی به ایران سـال گذشـته پنج میلیون 
و 113 هـزار نفـر بـود این در حالی اسـت که در 8 ماه نخسـت امسـال ما میزبان 
5 میلیـون و 520 هـزار گردشـگر بوده ایم.«تیمـوری در پاسـخ بـه این سـوال که 
آیـا گرانـی نـرخ ارز منجر به رشـد گردشـگری ورودی شـده اسـت، توضیـح داد: 
»هزینه هـا و قیمت تمام شـده بسـته سـفر یکی از عوامـل رقابت پذیری مقاصد 
گردشـگری اسـت، افزایش نرخ ارز در ورود گردشـگران خارجی به کشـورمان بی 
تاثیـر نبوده اسـت، امـا اقدامات و برنامه هـای خوبی نیز برای جذب گردشـگران 

خارجـی صـورت گرفتـه اسـت کـه تاثیر بسـزایی در این روند داشـته اسـت.«  

ته
نک

بعــد از مدتــی رضــا علیــزاده - مدیــرکل وقــت میــراث  
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان گیــالن 
- دربــاره وضعیــت ثبــت ایــن خانــه اظهــار کــرد: چنــد 
ــود  ــه وج ــن خان ــم در ای ــار ه ــاوت در کن ــالک متف پ
ــن  ــقم ای ــت و س ــه صح ــت ک ــی اس ــی پالک دارد؛ یک
ــاج  ــواده ابته ــه خان ــق ب ــه متعل ــه خان ــوع را ک موض
ــر  ــالک دیگ ــه پ ــن س ــد. همچنی ــتر می کن ــت، بیش اس
ــازی و  ــازمان نوس ــه س ــق ب ــم متعل ــر می کن ــه فک ک
بهســازی شــهرداری اســت محــرز شــده اســت کــه بــه 
ایــن خانــواده تعلــق دارد. در مــورد پالک هــای دیگــر 
ــواده  ــه خان ــق ب ــه تعل ــت ک ــود داش ــی وج ادعادهای
را کــه  مربــوط  بخــش  امــا  نشــد  ابتهــاج محــرز 
ــت  ــورای ثب ــه ش ــتاده ایم، ک ــود فرس ــرایط ب ــد ش واج
ســازمان میــراث فرهنگــی  بــر اســاس اطالعاتــی 
اطالعــات دیگــر  و  مــا جمــع آوری کرده ایــم  کــه 

می کنــد. تصمیم گیــری 

میراثمیراث

کاشی های سرقتی آثار تاریخی را نخریدپنج بنای تاریخی استان تهران ثبت ملی شد
اداره  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل 
اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی 
تهران از ثبـت پنج بنای تاریخی 
در شهرسـتانهای ورامیـن، پیشـوا، ری و تهـران )دو بنـا( 
در جلسـه شـورای عالـی ثبـت خبـر داد. محسـن شـیخ 
االسـامی ایـن بناهـای تاریخـی را آب انبـار رمضـان زاده 
شهرسـتان ورامیـن، بقعـه یوسـف رضا شهرسـتان پیشـوا، 
یخچال کلین شهرسـتان ری خانه موزه امیرجاهد و اسـتاد 
معیـن و خانـه سـرهنگ بهرامی در شـهر تهران اعـام کرد. 
بـه فرمانـداران  آثـار ثبـت شـده  ادامـه داد: ضوابـط  وی 
شهرسـتان های ری، پیشـوا، ورامین و تهران ارسال خواهد 

شـد تـا بـا ابـاغ و اطاع رسـانی به شـهرداری هـا و ادارات 
شهرسـتان از صدور هرگونه سـاخت سـاز در عرصه و حریم 

ایـن آثـار جلوگیری شـود.
شـیخ االسـامی خاطر نشـان کرد: پنج اثر مذکور اثر تحت 
حفاظـت و نظـارت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان تهران اسـت و هر گونه دخل و تصرف 
یـا اقـدام عملیاتـی کـه منجـر به تخریـب یا تغییـر هویت 
آن شـود برابـر مواد 558 لغایـت 56۹ از کتاب پنجم قانون 
مجازات های اسـامی، تعزیرات و مجـازات های بازدارنده، 
جـرم محسـوب مـی شـود و مرمـت و بازسـازی اثـر صرفا 
بـا تاییـد و نظـارت اداره کل میـراث فرهنگی اسـتان تهران 

ممکن خواهـد بود.

صنایــع  اتحادیــه  رییــس 
گفــت:  اصفهــان   دســتی 
صنایــع  فروشــگاه های  بــه 
ــه  ــم ک  دســتی هشــدار داده ای
ــچ  ــه هی ــی را ب ــار تاریخــی مل کاشــی های ســرقتی آث

نکننــد. خریــداری  فروشــندگان  از  عنــوان 
ــنا، در  ــگار ایس ــا خبرن ــو ب ــیردل در گفت وگ ــاس ش عب
خصــوص هشــدار بــه فروشــگاه های صنایع دســتی 
ــار  ــار تاریخــی، اظه ــدن کاشــی های آث ــر نخری ــی ب مبن
ــراد  ــی از اف ــده برخ ــای ارسال ش ــق گزارش ه ــرد: طب ک
بــه کاشــی کارها مراجعــه می کننــد تــا کاشــی های 
ــی  ــراد کاشــی های اصل قدیمــی را بســازند و همــان اف

برخــی از آثــار را بــه ســرقت می برنــد و بــرای فــروش 
احتمــال دارد کــه بــه ایــن فروشــگاه ها مراجعــه کننــد.

وی افــزود: در حــال حاضــر گــزارش چنیــن مــوردی از 
ــه فروشــگاه ها  فروشــگاه های خــود نداشــته ایم، امــا ب

هشــدار داده ایــم کــه مراقــب ایــن افــراد باشــند.
رییــس اتحادیــه صنایع دســتی اصفهــان ادامــه داد: از 
ــم کــه اگــر  ــه فروشــگاه ها تأکیــد کردی ســوی دیگــر ب
فــردی قصــد فــروش کاشــی از امــاک خــود و نــه از 
امــاک دولتــی داشــته باشــد، حتمــًا مشــخصات فــرد 
را اعــم از کارت ملــی و شناســنامه بررســی کننــد و 
یــک فتوکپــی از مــدارک فروشــنده در اختیــار داشــته 

باشــند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

دستگیری قاتل مادر و دختر در رشت
قاتل مادر و دختری که اجساد آن ها به صورت مجهول الهویه در رشت پیدا شده بود در کمتر از یک هفته شناسایی و 

دستگیر شد.

 نو
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رم
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س
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مدیـرکل امورمالیاتـی اسـتان کرمـان گفـت: در ۹ ماهـه سـال 
جـاری بیـش از 66 میلیـارد و 400 میلیـون ریـال از محـل 
مالیـات ارزش افـزوده بـه حسـاب شـهرداری هـا و دهیـاری 
هـای نرماشـیر واریـز شـده اسـت که مـی توانـد تأثیر بسـیار 
زیادی در پیشـبرد اهداف توسـعه ای این شهرسـتان داشـته 

. شد با
بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل امورمالیاتی اسـتان کرمان 
، محمـد سـلمانی در دیـدار بـا فرمانـدار نرماشـیر بـا اشـاره 
بـه ذی نفـع بـودن شـهرداری هـا و دهیـاری هـای اسـتان از 
درآمدهـای مالیاتـی، لـزوم حمایـت و همکاری همـه جانبه از 
دسـتگاه مالیاتـی را ضرورتـی انکارناپذیر در توسـعه اقتصادی 

دانست. کشـور 
وی مالیـات بـر ارزش افـزوده را منبـع درآمـدی پایـدار بـرای 
شـهرداری هـا دانسـت و گفـت: انتظـار مـا ایـن اسـت کـه 
شـهرداری هـا بتواننـد بـا تعریـف پـروژه هـای عمرانـی ایـن 
منابـع را جهت توسـعه زیرسـاختهای شـهری اسـتفاده نمایند 

تـا شـاهد توسـعه و رونـق شـهرهای اسـتان باشـیم.
نهایـی وصـول  اسـتان کرمـان هـدف  امورمالیاتـی  مدیـرکل 
مالیـات را ایجـاد آرامـش، رفـاه و جلـب رضایت مـردم عنوان 
کـرد و گفـت: مالیـات وصولی پس از طی رونـد قانونی، صرف 

رفـاه خـود مـردم می شـود.
در ادامـه مشـکی ، فرمانـدار نرماشـیرضمن ابـراز خرسـندی از 
دیـدگاه مثبـت مدیرکل امور مالیاتی اسـتان در پرداخت سـهم 
شـهرداری ها و دهیاری هـا از محـل مالیـات بـر ارزش افزوده، 
تصریـح کـرد: تاش هـای مدیـرکل امـور مالیاتـی در وصـول 
مالیـات و پرداخـت سـهم شـهرداری ها و دهیاری هـا از ایـن 

محـل قابـل تقدیر اسـت .
وی بـر اهمیـت و حساسـیت جایگاه مالیات در اقتصاد کشـور 
به ویـژه در برهـه کنونـی تاکیـد کـرد و اظهـار داشـت: بهتریـن 
راه بـرای خـروج از اقتصـاد متکـی بـه نفـت ، ایـن اسـت کـه 
درآمدهـای مالیاتـی را بـه عنـوان پایـه و اسـاس تأمین کننده 
درآمدهـای کشـور و نقطـه اتـکا بـرای رهایی از اقتصـاد نفتی، 

تقویـت کنیم.
ایـن  مهـم  ادارات  از  یکـی  را  مالیاتـی  امـور  اداره  مشـکی 
دهیاری هـا  و  شـهرداری ها  افـزود:  و  دانسـت  شهرسـتان 
ارزش افـزوده،  بـر  مالیـات  از  حاصـل  درآمدهـای  محـل  از 
ایـن کمک هـا  اگـر  و  می کننـد  اجـرا  را  عمرانـی  طرح هـای 
نباشـد، اقدامـات عمرانـی در شـهر بـه سـرانجام نرسـیده و 

نخواهـد کـرد. پیشـرفت 

مدیرعامـل اتحادیه مرغـداران مازندران 
گفتـه، یکـی از عوامـل افزایـش قیمت 
مـرغ آن اسـت کـه هزینـه تولیـد بـه 
7500 تومـان در هـر کیلوگـرم رسـیده 
اسـت.عطاهللا حسـن زاده با بیـان اینکه 
قیمـت  نیـز  آینـده  در  دارد  احتمـال 
مـرغ کاهـش یابـد، اظهـار کـرد: موانـع 
پیـش روی مرغـداران موجـب افزایش 
قیمـت تمـام شـده آن شـده و اگر این 
رونـد ادامـه یابـد بخـش تولیـد مرغ با 

می شـود؛  مواجـه  سـنگینی  خسـارات 
در  مـرغ  تولیـد  هزینـه  اکنـون  هـم 
 500 و  هـزار   7 بـه کیلویـی  مرغـداری 
تومـان رسـیده اسـت. وی بـا انتقـاد از 
حمایت نشـدن پشـتیبانی امـور دام از 
گفـت: مصـرف سـاالنه  صنعـت طیـور 
نهاده هـا توسـط مرغـداران 60 هـزار تن 
بـوده در حالـی کـه سـازمان پشـتیبانی 
در  نهـاده  تـن  هـزار   20 تنهـا  تاکنـون 

اختیـار مرغـداران قـرار داده اسـت.

مرغـداران  اتحادیـه  مدیرعامـل 
مازنـدران، یکـی از دالیـل  بـاال رفتـن 
قیمـت  افزایـش  را  مـرغ  قیمـت 
کـرد:  تصریـح  و  دانسـت  نهاده هـا 
مرغـدار بـرای تولیـد یـک کیلو گوشـت 
مـرغ بـه 1850 گـرم خـوراک نیـاز دارد 
کـه قیمـت آن بـه کیلویـی 5000 تومان 
اشـاره  بـا  زاده  است.حسـن  رسـیده 
بـه چنـد برابـر شـدن قیمـت داروهـا و 
بیـان کـرد:  غذایـی طیـور  مکمل هـای 
قیمـت هر پاکـت 20 کیلویـی ویتامین 
c در گذشـته 20 میلیـون تومـان بـود 
امـا اکنـون  قیمـت آن بـه 100 میلیـون 

اسـت. یافتـه  افزایـش  تومـان 

 کاهش سرانه مصرف مرغ

در خانواده های ایرانی

منابع آبی البرز پایش 
ماهواره ای می شوند 

مدیر عامل شـرکت توزیع آب منطقه ای اسـتان البرز اعام کرد که برای پیشـگیری 
از تخلفـات در بخـش منابـع آبـی اسـتان ، اسـتفاده از پایـش ماهواره ای در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه اسـت.داود نجفیان در نشسـت مشـترک مسـئوالن قضایی کشـور و 
اسـتان البـرز در خصـوص راه هـای مقابله بـا جرائم آب دراین اسـتان افـزود: اکنون 
تعـداد زیـادی چـاه آب دراسـتان البـرز شناسـایی شـده کـه۹0 درصد آنها غیـر مجاز 
هسـتند.وی بیان داشـت:طبق دسـتور قضایی این چـاه های غیرمجاز باید مسـدود 
و تخریـب شـود.نجفیان اظهـار داشـت: بایـد طـی سـه تا چهار سـال فرصـت داد که 
تغییـر معیشـت مـردم صـورت بگیـرد تـا بتـوان تمـام این چـاه هـا را مسـدود کرد.

نجفیان مشـارکت مردم در رفع این معضل را اساسـی دانسـت و گفت: اعتقاد داریم 
بـدون مشـارکت مـردم بـه اهـداف مطلـوب در بحـث صیانـت از آب دسـت یافـت.

وی گفـت: اکنـون 23 درصـد منابـع آبـی اسـتان بـرای شـرب، سـه درصـد مصـارف 
صنایـع و 74 درصـد بـرای کشـاورزی مصـرف مـی شـود.وی افـزود: امیدواریـم کـه 
مصـارف کشـاورزی بـا اجـرای سیسـتم هـای نوین بـه کاهـش مصـرف آب در این 
بخـش کمـک کند.نجفیـان با اشـاره به وضعیت مخـازن آب زیرزمینی اسـتان البرز، 
اظهارداشـت: متوسـط کسـری مخـازن آب هـای زیـر زمینـی البـرز در دراز مـدت 70 
میلیـون متـر مکعـب اسـت و ایـن مخـازن هر سـال بـا یک میلیـون 400 هـزار متر 
مکعب کسـری آب مواجه می شـوند.وی ادامه داد: از سـال 70 تا سـال ۹6 بیش از 

25 متـر افـت آب سـفره هـای زیـر زمینی اسـتان داشـته ایم.

وی مالیـات بـر ارزش افـزوده را منبـع درآمدی 
و گفـت:  دانسـت  هـا  بـرای شـهرداری  پایـدار 
انتظـار ما این اسـت که شـهرداری هـا بتوانند با 
تعریـف پروژه هـای عمرانی این منابـع را جهت 
توسـعه زیرسـاختهای شهری اسـتفاده نمایند تا 
شـاهد توسـعه و رونق شهرهای اسـتان باشیم. 
هـدف  کرمـان  اسـتان  امورمالیاتـی  مدیـرکل 
نهایـی وصـول مالیـات را ایجـاد آرامـش، رفـاه 
و جلـب رضایـت مـردم عنـوان کـرد و گفـت: 
مالیـات وصولـی پـس از طـی رونـد قانونـی، 

صـرف رفـاه خـود مـردم می شـود.

کرمانشاهاصفهان

بی کیفیتی »نان« کرمانشاه را قبول ندارماجرای تکنولوژی لیزر مارک در شرکت گاز اصفهان

بـرای نخسـتین بـار در سـطح 
کشـور تکنولـوژی لیزرمارکینگ 
لوله هـای فلزی گاز بـا رویکرد 
دارایـی  کنتـرل  و  مدیریـت 
هـای فیزیکـی در شـرکت گاز اسـتان اصفهان اجرا شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان اصفهان، 
تکنولـوژی نویـن لیزرمارکینگ با پیشـنهاد بازرسـی فنی 
شـرکت گاز اسـتان اصفهان و در قالب پروژه پژوهشـی، 
در شـبکه و لولـه هـای فلـزی بـه مرحله اجرایی رسـیده 
کـه در ایـن فرآینـد تمامی مشـخصات فنـی لوله مطابق 
بـا اسـتاندارد هـای جاری شـرکت ملـی گاز ایران نشـانه 
گـذاری و مـورد ارزیابـی کیفـی قـرار مـی گیـرد. مدیـر 
عامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، بـا اشـاره بـه اینکه، 

ایـن تکنولـوژی طـی یـک پـروژه پژوهشـی با دانشـگاه 
صنعتـی اصفهان، مورد بررسـی دقیق فنی و کارشناسـی 
مشـخصات  ردیابـی  امـکان  اسـت،گفت:  گرفتـه  قـرار 
فنـی لولـه  بـه هنـگام تولیـد در کارخانـه سـازنده بدون 
هرگونـه آسـیب فیزیکی و ظاهری، سـازگاری بـا فرآیند 
تولیـد و امـکان پیاده سـازی در خط تولید لوله سـازی,  
مانـدگاری در زمـان حمـل ونقـل و جابجایی تـا انبارهای 
شـرکت گاز و پیمانـکاران اجرایی، ردیابـی در کارگاه های 
پوشـش و عایـق کاری و حتـی پـس از اجـرا و در زمـان 
بهـره بـرداری از ویژگـی هـای منحصر به فـرد این روش 
نشـانه گذاری اسـت کـه بر اسـاس الزامـات و نیازمندی 
هـای اسـتاندارد لولـه هـای فلـزی 5L API موردتأییـد 

قـرار گرفته اسـت. 

خبــازان  اتحادیــه  رییــس 
کرمانشــاه گفــت: کرمانشــاه از 
نظــر کیفیــت نــان جــزو چهــار 

ــت. ــور اس ــهر اول کش ش
ــت  ــاره کیفی ــه درب ــی ک ــه مباحث ــاره ب ــا اش ــزاده ب علی
نــان کرمانشــاه مطــرح اســت، اظهــار کــرد: اینکــه گفتــه 
ــت مناســبی برخــودار  ــان کرمانشــاه از کیفی می شــود ن
نیســت را قبــول نــدارم و بررســی های مــا نشــان 
می دهــد کرمانشــاه از نظــر کیفیــت نــان تولیــدی جــزو 

ــار شــهر اول کشــور اســت. چه
ــت  ــاه مرغوبی ــدم و آرد کرمانش ــه گن ــان اینک ــا بی وی ب
باالیــی دارد، افــزود: مخصوصــا در فصــل زمســتان 

هیــچ مشــکلی از نظــر کیفیــت آرد نداریــم، امــا گاهــی 
ــت  ــت آرد را تح ــدودی کیفی ــا ح ــا ت ــتان گرم در تابس
تاثیــر قــرار می دهد.رییــس اتحادیــه خبــازان کرمانشــاه 
معتقــد اســت، اگــر کارخانجــات آرد بتواننــد آرد گرمســیر 
و سردســیر را بــه شــیوه مناســب بــا هــم مخلــوط کننــد، 
دیگــر مشــکلی بــه ایــن لحــاظ وجــود نخواهــد داشــت.

علیــزاده بــا اشــاره بــه اینکــه شــیوه پخــت نــان، تهیــه 
خمیــر و عمــل آوردن آن و حتــی زمــان عمــل آوری 
ــادآور  ــت، ی ــذار اس ــان اثرگ ــت ن ــز در کیفی ــر نی خمی
ــه  ــن زمین ــای الزم در ای ــازان آموزش ه ــام خب ــد: تم ش
دریافــت می کننــد و ایــن آمــوزش را بــه کارگــران خــود 

ــد.        ــل می کنن ــز منتق نی

پیشرفت ۸5 درصدی فاز 
اول پارک بولوار پیروزی

شـهردار منطقـه چهـار کرمان از 
پیشـرفت 85 درصـدی فاز اول 
پـارک بولوار پیـروزی خبر داد.

بـا  مومنـی  حسـین  محمـد   
اشـاره بـه اینکـه ایـن پـارک در دو فـاز در محـدوده 
جنـب یخـدان واقـع در بولوار پیـروزی در حال احداث 
اسـت،گفت:احداث فـاز دوم ایـن پـارک نیز آغاز شـده 
اسـت و تـا پایـان سـال  بـه بهـره بـرداری مـی رسـد.

وی افزود:ایـن پـارک در راسـتای تامیـن رفـاه حـال 
شـهروندان و در دو فـاز و بـه متـراژ 2020 مترمربـع در 

حـال احداث اسـت.

شهرداری

چراغ نفتی  در زهک بار 
دیگر حادثه آفرید

صبح روز گذشـته در مدرسـه حجت 
توابـع  از  سـید"  پلگـی  "روسـتای 
شهرسـتان زهـک، هنگامـی که یک 
دانـش آمـوز در حـال ریختـن نفـت 
درون چـراغ نفتـی بـوده، ناگهان چراغ آتش گرفت و باعث شـد 
پـای دانـش آموز با سـوختگی مواجه شـود. علی مـرادی،  مدیر 
اداره اطاع رسـانی و روابط عمومی آموزش و پرورش سیسـتان 
دبسـتان  سـوزی  آتـش  حادثـه  خصـوص  در  بلوچسـتان  و 
حجـت پلگی شهرسـتان زهـک به ایسـنا توضیح داد: بـا وجود 
بخشـنامه های اباغـی به مدارس مبنی بر لـزوم توجه به ایمنی 
مـدارس، به علت سـهل انـگاری صورت گرفتـه، اباغ حکم مدیر 
مدرسـه یـاد شـده، لغـو و پرونـده وی بـرای رسـیدگی به هیئت 

تخلفات اداری ارسـال شـده اسـت.

سیستان

بهره برداری از خط 132 
کیلو ولت میانگران – آنزان

مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقه 
عملیـات  گفـت:  خوزسـتان  ای 
ولـت  کیلـو   132 خـط  احـداث 
میانگـران – آنـزان در شهرسـتان 
ایـذه بـه طـول 40 کلومتـر مـدار بـه پایـان رسـید و برقـدار 
شـد.محمود دشـت بزرگ هزینه سـرمایه گذاری شـده در 
ایـن پـروژه را 300 میلیـارد ریـال اعـام کـرد.وی تصریـح 
تحـت  نواحـی  در  پایـدار  و  مطمئـن  بـرق  تامیـن  کـرد: 
پوشـش، افزایـش پایـداری و ضریـب اطمینـان شـبکه و 
کاهـش محدودیـت در شـبکه فـوق توزیـع از اهـداف بهره 
بـرداری از خـط 132 کیلـو ولـت میانگـران – آنـزان مـی 

. شد با

خوزستان

کشف 97 درصد جرائم 
خشن در خوزستان

فرمانده انتظامی خوزسـتان از کشـف 
۹7 درصـدی جرائـم خشـن در ۹ ماه 
داد.  خبـر  اسـتان  در  جـاری  سـال 
سـردار حیـدر عباس زاده اظهـار کرد: با 
توجـه به تنـوع جمعیتی خوزسـتان، 
در خصـوص آمـار و ارقـام شـاخص های امنیتـی افکارسـنجی 
انجام شـده اسـت که بـر این اسـاس، وضعیت امنیتـی انتظامی 
خوزسـتان مطلـوب اسـت. وی بـا بیـان اینکـه ۹7 درصـد جرائـم 
خشـن )سـرقت های مسـلحانه، سـرقت به عنـف، تجـاوز، قتل و 
آدم ربایی( در ۹ ماه سـال جاری در خوزسـتان کشـف و این حوزه 
نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 25 درصد افزایش کشـف 
داشـته اسـت، تصریـح کـرد: از ابتدای سـال جاری تاکنـون وقوع 
جرائـم خشـن نسـبت به مـدت مشـابه سـال گذشـته  21 درصد 

کاهـش یافته اسـت.

خبر

آغاز عملیات اجرایی و روکش 
آسفالت دشت چهار پاره 

رییـس اداره نظـارت بـر سـاخت 
راه  اداره کل  روسـتایی  راه هـای 
و شهرسـازی خوزسـتان از آغـاز 
راه  پـروژه   2 اجرایـی  عملیـات 
داد.پوریـا  در شهرسـتان مسجدسـلیمان خبـر  روسـتایی 
دشـتی زاده گفـت: عملیـات اجرایـی پـروژه راه روسـتایی 
دشـت چهـار پـاره بـه منصـور آبـاد در شهرسـتان مسـجد 
سـلیمان بـا اعتبـاری بالـغ بـر 2۹میلیـارد ریـال آغاز شـده 

اسـت.
وی افـزود: طـول ایـن محـور 4 کیلومتـر اسـت که دشـت 
چهـار پـاره را بـه منصـور آباد در بخـش مرکزی شهرسـتان 

متصـل مـی کند.

خوزستان

شـهرداری  شـهری  خدمـات  معـاون 
برگـزاری  بـه  توجـه  کرمـان گفت:بـا 
مانورهـا و دوره هـای آمـوزش آتـش 
،خوشـبختانه  شـهروندان  بـه  نشـانی 
شـاهد کاهـش حوادث در شـهر کرمان 

طـی چنـد مـاه اخیـر بودیـم.
؛مهـدی  آنایـن  کرمـان  گـزارش  بـه 
نیکویـی با بیان اینکه احداث ایسـتگاه 
هـای جدیـد آتـش نشـانی و تجهیـز 
آنهـا اگـر چـه مورد نیاز هر شـهر اسـت 
ولـی مهمترین عامـل در جهت گاهش 
حوادث ، آموزش شـهروندان می باشد 
،افـزود :خوشـبختانه بـا برگـزاری دوره 
هـای اموزشـی اطفـای حریـق و امداد 
و نجـات شـاهد آگاه سـازی مـردم در 
جهت رعایت مسـائل ایمنـی و کاهش 
حوادث ناشـی از بی احتیاطی در شـهر 

کرمان هسـتیم.
مختلـف  مانورهـای  برگـزاری  از  وی 
اطفـای حریـق و امـداد و نجـات بـا 
همـکاری ادارات و ارگان هـای مختلف 
و مراکز آموزشـی از ابتدای سـال جاری  
در نقاط مختلف شـهر کرمان خبر داد و 
گفت: خوشـبختانه مدیرعامل سازمان 
آتـش نشـانی و خدمـات ایمنی شـهر 
کرمان در سـال جاری بیشتر از گذشته 
امـر داشـته  ایـن  بـه  نـگاه ویـژه ای 
اسـت .وی گفـت : برگـزاری اینگونـه 
سـرعت  ارتقـای  بـر   عـاوه  مانورهـا 
عمـل وآمادگی نیروهای آتش نشـانی 
و  امـدادی  سـازمان های  نیروهـای  و 
تمریـن عملی آنهـا ، نقش موثـری در 
افزایـش تـاب آوری مـردم در حوادث ، 
ارتقـای فرهنگ ایمنی در جهت کاهش 
خسـارات ناشـی از حـوادث ،آشـنایی 
مـردم بـا نحـوه صحیـح پنـاه گیـری، 
بحـران،  مواقـع  در  اضطـراری  خـروج 
چگونگـی اسـتفاده از خامـوش کننـده 
هـای دسـتی در زمـان حریـق و توجه 
جـدی تـر بـه نـکات ایمنـی درجهـت 

عـدم وقـوع حـوادث دارد.

واریز66 میلیارد ریال گزیده ها
عوارض به حساب 

شهرداری های نرماشیر
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عملکرد15۰درصدی شرکت آبفار 
دربرخورد با انشعابات غیرمجاز

به گفته جمالی زاده برخورد وحذف انشعابات غیرمجاز به تدریج انجام می شود

نظــارت  معــاون  زاده  مجیدجمالــی 
ــتان  ــار اس ــرکت آبف ــرداری ش ــره ب بربه
۹6ازمجمــوع  گفت:درســال  کرمــان 
غیرمجازکــه  2هزارو500انشــعاب 
شــد3هزار  مــی  آوری  جمــع  بایــد 
و762انشــعاب عملکــرد داشــتیم کــه 
نشــان دهنــده حرکــت جلوتــر از برنامــه 

ــود. ــا ب م
بــه  غیرمجــاز  انشــعاب  افــزود:  وی 
اســتفاده غیرمجــاز افــراد ازاشــتراک ویــا 
اســتفاده از آب بــدون دریافــت اشــتراک 

ــه مــی شــود. ــا گفت وپرداخــت آب به
قانــون  طبــق  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مجــازات اســتفاده کننــدگان غیرمجــازاز 

آب ، بــرق و...کــه در تیرمــاه ابــاغ شــد 
ــعاب  ــت انش ــدون دریاف ــخصی ب هرش
قانونــی آب مبــادرت بــه اســتفاده از 
خدمــات مزبــور نمایــد عــاوه بــر الــزام 
بــه پرداخــت بهــای خدمــات مصرفــی و 
جبــران خســارت و ســایر حقــوق مربــوط 
بــه شــرح مــوارد منــدرج در قانــون 

ــود . ــی ش ــه م جریم
جمالــی زاده تصریــح کــرد: در ســال 
۹7در شــرکت آبفــار اســتان کارگــروه 
اقتصــاد مقاومتــی وطــرح همیــاران 
ــدگان  ــا دارن آب هــردو برخــورد جــدی ب
کار  دســتور  در  را  غیرمجــاز  انشــعاب 
مــا  برآورداولیــه  گفــت:  دارنــد.وی 
غیرمجازحــدود  انشــعابات  ازوجــود 
15هزارانشــعاب بــود ایــن درحالی اســت 
روســتایی  آب  265هزاراشــتراک  کــه 

درســطح اســتان داریــم.
جمالــی زاده بــا تاکیــد براینکــه برخــورد 
وحــذف انشــعابات غیرمجــاز بــه تدریــج 
انجــام مــی شــود وهیــچ گاه شــایداین 
خاطرنشــان  صفرنرســد  بــه  مســئله 
ــرای برخــورد  کــرد: برنامــه ای کــه مــا ب
ــه  ــرآورد شــده اولی با15هــزار اشــتراک ب
ــع  ــم ســاالنه حــذف وجم ــف کردی تعری
طــی  بــود کــه  3هزاراشــتراک  آوری 
5ســال بایــد انجــام شــود کــه از برنامــه 

ــتیم. ــر هس جلوت
بیــان داشــت: در ســال ۹7نیــز  وی 
برنامــه جمــع آوری 3هزار و500انشــعاب 
غیرمجــاز تعریــف شــده اســت کــه 
2هــزار  ســال  ابتــدای  7ماهــه  در 
ــعاب  ــا انش ــاز وی ــتراک غیرمج و360اش
ویــا  وحــذف   غیرمجازشناســایی 

جمــع آوری شــد کــه ازایــن تعــداد 
۹8انشــعاب تبدیــل بــه مجــاز شــد 
غیرمجازقطــع  و2هزارو262انشــعاب 
بربهــره  انــد .معــاون نظــارت  شــده 
ــان  ــتان کرم ــار اس ــرکت آبف ــرداری ش ب
ــده ای کــه  ــه عوامــل بازدارن ــا اشــاره ب ب
ســبب رفتــن مــردم بــه ســمت اســتفاده 
از انشــعاب غیرمجــاز مــی شــود گفــت: 
ازجملــه ایــن عوامــل بحــث اخــذ پروانــه 
ــتاها  ــه در روس ــاز اســت ک ســاخت وس
نیزعلــی رغــم مشــکات مالــی کــه 
ــی را  ــا مبلغ ــاری ه ــد دهی ــردم دارن م
ــاز  ــاخت وس ــه س ــت پروان ــرای دریاف ب
طلــب مــی کنــد درنتیجــه بدلیــل هزینه 
بــاالی پروانــه فــرد پروانــه اخــذ ننمــوده 
و از آنجــا یــی کــه جهــت خرید انشــعاب 
بایســتی پروانــه ســاختمانی ارائــه نماید 
لذااقــدام بــه نصــب انشــعاب غیــر مجاز 
ــد .  وی بیشــترین اســتفاده  ــی نمای م
را  غیرمجــاز  انشــعابات  از  کننــدگان 
ــت:  ــرد وگف ــر ک ــتان ذک ــوب اس در جن
ــدی  ــکل ج ــه ش ــت ب ــاز اس ــاید نی ش
درحــوزه فرهنــگ اســتفاده مجــاز از آب 
درایــن مناطــق بیشــتر کار شــود وافــراد 

ــی ومجــاز از  ــه ســمت اســتفاده قانون ب
بیــان  زاده  بروند.جمالــی  پیــش  آب 
ــد  ــه بای ــق برنام ــال ۹6طب ــرد:  درس ک
2هــزار و500انشــعاب غیرمجــاز را جمــع 
آوری یــا شــرایط تبدیــل بــه مجــاز 
ــد  ــه 150درص ــم ک ــی کردی ــم م را فراه
درایــن حــوزه کار شــد وبیــش از 3هــزار 
و762انشــعاب غیرمجازشناســایی کــه 
ــاز  ــه مج ــل ب ــداد 382تبدی ــن تع از ای
و3هزارو37۹انشــعاب نیــز قطــع شــدند.
ــای شــرکت  ــف وتشــویق ه وی ازتخفی
ــدگان انشــعاب  ــرای دارن آبفــار اســتان ب
غیرمجــاز کــه داوطلبانــه اعــام وضعیــت 
ــعاب  ــر انش ــت: اگ ــرداد وگف ــد خب کنن
غیرمجــازی توســط پرســنل شــرکت 
آبفــار شناســایی شــود و بــه مرحلــه 
ــاوه  ــد ع ــی برس ــازی قضای ــده س پرون
برجریمــه ای کــه طبــق قانــون بایــد 
بپردازنــد خســارتی کــه بــه شــرکت 
ــم  ــد ه ــرده ان ــز وارد ک ــتان نی ــار اس آبف
ــردی  ــر ف ــا اگ ــود ام ــت ش ــد پرداخ بای
ــن  ــن تری ــد پایی ــه کن ــه مراجع داوطلبان
نــوع تعرفــه بــرای مجــاز کــردن انشــعاب 

وی را اختصــاص خواهیــم داد .

ته
نک

معـاون نظـارت برشـرکت آبفـار اسـتان کرمـان خواسـتارهمکاری 
مـردم بـا ایـن طـرح شـدو افـزود: در آئیـن نامـه اجرایـی قانون 
اسـتفاده کننـدگان غیرمجـاز از آب آورده شـده اگرمـورد غیرمجـاز 
دراراضی ملی نباشـد وحکم قضایی نیزهنوز مطرح نباشـد شـرکت 
مـی تواند انشـعاب موقت 3سـاله بـه فرد بدهـد تـا دراین مدت 

وضعیـت انشـعاب خـود را تعیین تکلیـف کند.
خوشـبختانه در راسـتای اجرای طرح برخورد با انشـعابات غیرمجاز 
درشهرسـتان هـای مختلف اسـتان اقدامـات خیلی خوبـی انجام 
شـده واغلـب شهرسـتانها ازبرنامـه تعیین شـده جلوترهسـتند به 
طـور مثال در شهرسـتان بم برای سـال ۹7برخورد با157انشـعاب 
شـد  برخـورد  15۸انشـعاب  کـه  بـود  شـده  مصـوب  غیرمجـاز 
کـه 142درصدپیشـرفت کار را در برمـی گیـرد یـا در شهرسـتان 
رودبارجنـوب کـه برخورد با 225انشـعاب غیرمجاز مصوبه امسـال 
بـوده اسـت که تنهـا در 7ماهـه ابتـدای سـال 270برخـورد انجام 

شـده کـه 120درصـد پیشـرفت فیزیکی کار اسـت.

خبر
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افقی
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اوراق بهادار که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی 

 از معامات تجاری باشد  خوشمزه

 2  گندمگون  احصائیه  آیین ها

3  بیماری و مرض  مایع حیات  عمر 

به تازی  همه  نوعی پارچه ابریشمی 

 سرخ

4  مداوا  محل ذخیره و نگهداری کاال  

 خدای باستان

 5  متنفر  واحد سطح  آسیب و صدمه

6  تصدیق انگلیسی  بوی رطوبت  مادر 

 باران  ماهی فروش

7  برادر التی  بنیان و پایه  مرغابی  

 سبزی غده ای

8  خاندان  از رنگ ها  منزلگاه  حرف 

 ندا

۹  راهنما  رها  گیاه چند الیه  از 

 اعضای دایم شورای امنیت

10  نظم و ترتیب  ماترک  زدنی بچه 

 لجباز  آب روستایی

11  خوب و خوش  گرفتنی از هوا  تا 

 زمانی که

12  عدد اول  جمع آوری مطالب  

 نقاشی

13  پیش خرید نقدی محصوالت تولیدی 

به قیمت معین  کیسه چرمی  خاک 

سرخ  امر به رسیدن  ارز کشور ژاپن  

 مادر تازی

 14  پافشاری  گرانمایه  حافظه

15  پوشیده  رابطه برابری یک پول با 

پول کشور دیگر  گرسنه نیست

عمودی 
 1  مسرور  ظلم و جور  خاف عهدی

2  کاهش شدید در فعالیت های کلی 

اقتصادی بر حسب مقدار یا طول مدت  

 سرور  خانه چوبی

3  فرار حیوانات  خداوند  ننر  آن 

 طرف

 4  یار ویس  عادت  دم

5  یکی از بازارهای مالی در اقتصاد  ابرو 

 درهم کشیدن

6  تصدیق آلمانی  رمق آخر  سال 

 ترکی  آری

7  خواهر پدر  رشد یافته  شیمی 

 کربن  شکوه

8  ثروتمند  میوه مربایی  ماالمال  

 هنگفت

۹  مساوی  آتش  از اصحاب امام علی 

 )ع(  گشاده دستی

10  غرور  تیز  حرف نفی پهلوی  

 حرف راندن حیوانات

11  درس خوانده  حداقل احتیاجات 

اولیه، رفاهیات یا تجماتی که جهت قرار 

دادن شخص یا گروهی در وضعیت یا 

شرایط مرسوم یا صحیح، اساسی محسوب 

 می شود

12  قوم ایرانی  اهلی  از شاعران 

 معروف ایرانی

13  از الفبای فارسی  قطع سینمایی  

 تلخ عرب  پایه

 14  سمت چپ  زنان گرانقدر  هدایتگر

15  از انواع تضمین های تسهیات اعطایی 

بانک   نوعی سهام  محبت

جدول شماره 1352

اسـتان  برنامه وبودجـه  سـازمان  رییـس 
درصـد  اینکـه 75  بـه  اشـاره  بـا  گیـان 
 ۹7 سـال  هزینـه ای  بودجه هـای 
گذشـته  گفت:سـال  اسـت،  جذب شـده 
بودجـه هزینـه ای مـا 103 درصـد جـذب 
در  امـروز  شـد. کیـوان محمـدی صبـح 
جمـع خبرنگاران با بیـان اینکه تخصیص 
بودجـه یـک فرایند پیچیـده ای دارد اظهار 
روسـای  بودجـه ۹8  در خصـوص  کـرد: 
سـازمان های کشـور در تابسـتان امسـال 
بـه اسـتان آمدنـد و بـا روسـای سـازمان 

برنامه بودجه به تبادل نظر پرداختند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه حـدود 40 طـرح 
تعـداد  افـزود:  داریـم  اسـتان  در  بـزرگ 
طرح هـای اسـتان بـه همـراه طرح هـای 

طـرح  هـزار  چهـار  حـدود  بـه  کوچـک 
می رسـد و بـرای سـال ۹8 بودجـه 138 
میلیـارد تومانـی بـرای طرح هـای بـزرگ 

گیان در نظر گرفته شد.
رییـس سـازمان برنامـه  و بودجه اسـتان 
گیـان بـا بیـان اینکه در زمینـٔه تخصیص 
رشـد  بـزرگ  طرح هـای  بـرای  بودجـه 
خوبـی نسـبت بـه سـال های قبـل داریـم 
بررسـی های  بـه  توجـه  بـا  گفـت: 
بـه  نسـبت  بودجـه ۹8  در  انجام گرفتـه، 
بودجـه ۹7 افزایـش 27 درصـدی بودجـه 

طرح های استان را داریم.
محمـدی با اشـاره به اینکه دو سـد بزرگ 
و 11 سـد السـتیکی در گیان وجود دارند 
بیـان کـرد: سـد شـفارود فاینـاس کشـور 

زیـاد  داخلـی  بودجـه  از  و  اسـت  چیـن 
اسـتفاده نمی شـود و سـد پلـرود نیـز 60 
درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت و 
در سـال ۹7 نیـز بـه ایـن پـروژه بودجه ۹ 
میلیـارد تومانـی اختصـاص داده شـد که 
بـرای سـال ۹8 بـه 13 میلیـارد تومـان 
بیـان  بـا  اسـت.وی  پیداکـرده  افزایـش 
اینکـه پـروژه   سـد پلـرود بـه هزینه هـای 
بیشـتری نیاز دارد گفت: سـد دیورش نیز 
بودجـه بهتری نسـبت سـال قبـل دارد تا 
سـرعت پیشـرفت کار افزایـش پیـدا کند.
اسـتان  برنامه وبودجـه  سـازمان  رئیـس 
گیـان با اشـاره بـه اینکه هشـت کیلومتر 
پـروژه آزادراه رشـت به قزویـن باقی مانده 
اسـت تصریـح کـرد: سـخت ترین منطقه 

پـروژه همیـن هشـت کیلومتر اسـت زیرا 
مسـیر پیچیدگـی دارد و بـه همیـن دلیل 
بـه بیش از 150 میلیـارد تومان اعتبار نیاز 
دارد و در تـاش هسـتیم کـه در همیـن 
دولـت بـه پایـان برسـد.محمدی بـا بیان 
مهم تریـن  از  انزلـی  کنارگـذر  اینکـه 

کنارگذرهـای مـا در گیـان اسـت افـزود: 
انزلـی کمـی مشـکات محیـط  کنارگـذر 
وضعیـت  تـاالب  زیـرا  دارد  زیسـتی 
کنارگـذر  احـداث  و  دارد  بیمارگونـه ای 

احتمال دارد وضعیت تاالب را بدتر کند.     

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
ــت  ــی 15 پس ــش عایق ــات پوش ــت: عملی گف
ــا ارزش ســرمایه گــذاری  ــرق ایــن شــرکت ب ب
ــداری  ــرای پای ــال ب ــارد ری ــش از 86 میلی بی
نامســاعد  شــرایط  در  منطقــه  بــرق  شــبکه 

جوی شروع شده است.
محمــود دشــت بــزرگ اظهــار داشــت: پــس از 
بحــران خاموشــی هــای ســال ۹5 کــه بــه 
ــده گــرد و خــاک گســترده و  ــت وقــوع پدی عل
انــدک  بــارش  و  رطوبــت  بــا  آن  همزمانــی 

ــاران در شــبکه بــرق اســتان رخ داد تصمیــم  ب
ــت  ــی )RTV( پس ــش عایق ــام پوش ــه انج ب
هــای بــرق بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن 

حادثه گرفته شد.
ــن  ــی و جایگزی ــرد: پوشــش عایق ــان ک وی بی
ــای  ــه ج ــر ب ــلیکون راب ــای س ــره ه ــردن مق ک
ــا در  ــد ت ــی کن ــک م ــی کم ــای چین ــره ه مق
هــای  آلودگــی  و  جــوی  نامســاعد  شــرایط 
ــی  ــت عایق ــی و شکس ــان خزش ــی جری صنعت
ــبکه  ــد و ش ــاق نیفت ــا اتف ــره ه ــطح مق در س

همانند ســال ۹5 دچار خاموشی نشود.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
بــر  را  هــا  پســت  عایقــی کــردن  پوشــش 
ــه  ــدی در ســه مرحل ــان بن ــه زم اســاس مرحل
عنــوان کــرد و افــزود: بــر اســاس اولویــت 
بنــدی و حســاس بــودن پســت هــا در مرحلــه 

12 پســت پوشــش عایقــی شــد و در  اول، 
پســت   15 عایقــی  پوشــش  دوم  مرحلــه 
ــت  ــوم 14 پس ــه س ــده و در مرحل ــروع ش ش

انجام می شود.
ــن 15 پســت  ــرد: ای ــح ک ــزرگ تصری دشــت ب
آبــادان،  ماهشــهر،  اهــواز،  شــهرهای  در 
خرمشــهر و سوســنگرد کــه در معــرض آلودگــی 
ــرار  ــاک ق ــرد و خ ــی و گ ــدید صنعت ــای ش ه

دارند انجام می شــوند. 
ــش  ــرای پوش ــذاری ب ــرمایه گ ــه س وی هزین
ــام  ــال اع ــارد ری ــش از 86 میلی ــی را بی عایق
کــرد و افــزود: قبــل از شــروع تحریــم هــا بــا 
یــک اقــدام مناســب منابــع مالــی پــروژه 
ــی  ــش عایق ــاز پوش ــورد نی ــواد م ــن و م تامی

خریداری و وارد کشــور شد.

شــهردار فردیــس از ایجــاد یــک گرم خانــه ویــژه 
ایــن  بانــوان در فردیــس خبــر داد و گفــت: 
خدمــات  آمــاده  آینــده  روز   10 تــا  گرمخانــه 

رســانی به بانوان در راه مانده خواهد بود.
 منوچهــر غفــاری بــا اشــاره بــه اینکــه اقداماتــی 
بــرای راه انــدازی یــک مرکــز گرمخانــه ویــژه 
ــار  ــس انجــام شــده اســت، اظه ــوان در فردی بان
کــرد: یکــی از دغدغه هــای مدیریــت شــهری 
ــوان  ــرای بان ــی ب ــردن مکان ــم ک ــس فراه فردی
ــا  ــه ب ــوده اســت ک ــهر ب ــن ش ــرپناه ای ــدون س ب
ــا 10 روز  ــز ت ــن مرک ــده ای ــام ش ــات انج اقدام
ــی  ــوان ب ــه بان ــانی ب ــات رس ــاده خدم ــده آم آین

خانمان خواهد بود.
وی در ادامــه مســاحت گرمخانــه بانــوان فردیــس 
را 250 متــر مربــع اعــام کــرد و افــزود: ظرفیــت 

ایــن گرمخانــه 20 نفــر اســت و بــه صــورت شــبانه 
روزی در روز هــای ســرد بــه بانــوان بــی خانمــان 
خدمــات رســانی مــی کند.بــه گفتــه شــهردار 
فردیــس بانوانــی کــه بــه گرمخانــه ویــژه بانــوان 
مراجعــه مــی کننــد از امکانــات بهداشــتی و 

گرمایشــی بهره مند  می شوند.
ــوان در  ــژه بان ــه وی ــه گرمخان ــان اینک ــا بی وی ب
فردیــس بــا اعتبــاری بالــغ بــر 50 میلیــون 
ــرد:  ــان ک ــده اســت، خاطرنش ــز ش ــان تجهی توم
ــی  ــع غرب ــم و ضل ــه پنج ــه در فلک ــن گرمخان ای
ــرد:  ــه ک ــت.غفاری اضاف ــع اس ــات واق ــوار بی بل
ارائــه امکاناتــی نظیــر اســکان و اســتراحت، 
و  راحــت  لبــاس  گــرم،  غــذای  اســتحمام، 
ــدارک  ــس ت ــوان فردی ــه بان ــه در گرمخان صبحان

دیده شده است.

وضعیت گیالن نسبت به استان های 
دیگر خوب است

آغاز عملیات پوشش عایقی 15 پست برق

آغاز فعالیت گرمخانه ویژه بانوان 
در فردیس

اصفهاناسالم

نبود مکان مناسب برای 
نگهداری از کتاب های آستان 

مقدس امامزاده هالل)ع(
ــی)ع(  ــن عل ــال ب ــد ه ــزاده محم ــی امام ــر اجرای مدی
آران و بیــدگل گفــت: آســتان مقــدس امامــزاده هال)ع( 
ــاب هــای  ــا وجــود داشــتن نســخ و کت ــدگل ب آران و بی
ــا  ــداری آنه ــرای نگه ــز ب ــی مجه ــمند مکان ــی ارزش خط
ــاف و  ــی اداره کل اوق ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــدارد. ب ن
امــور خیریــه اســتان اصفهــان، ســید جــواد تکیــه اظهــار 
ــا بیــش از 130  ــون آســتان مقــدس ب داشــت: هــم اکن
هــزار و 700 جلــد کتــاب ارزشــمند خطــی، چــاپ ســنگی 
ــرای  ــی ب ــز و ایمن ــکان مجه ــی م ــن نســخ چاپ وهمچنی
نگهــداری و اســتفاده مخاطبــان نــدارد. وی در ادامــه 
ــات اجرایــی ســاخت ایــن مــکان حــدود 20  افزود:عملی
ســالی اســت متوقــف باقــی مانــده اســت. مدیــر 
ــی)ع( آران و  ــن عل ــال ب ــد ه ــزاده محم ــی امام اجرای
بیــدگل بــا اشــاره بــه اینکــه زمینــی بــه مســاحت هــزار 
متــر مربــع در حــوزه حــرم مطهــر جانمایــی شــده اســت 
 40 بــه  بــرای ســاخت کتابخانــه ای مجهــز  افــزود: 
ــول  ــود ق ــا وج ــه ب ــاز اســت ک ــار نی ــال اعتب ــارد ری میلی
ــوز  ــه هن ــن کتابخان ــهر ای ــووالن ش ــاعد مس ــای مس ه
ســاخته نشــده اســت. ســید جــواد تکیــه در ادامــه بیــان 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن کتابخان ــاخت ای ــر در س ــرد: تاخی ک
نبــود مکانــی ایمــن و اســتاندارد بــرای نگهــداری از 
در معــرض  و چــاپ ســنگی موجــب  نســخ خطــی 
نابــودی قــرار گرفتــن ایــن منابــع ارزشــمند مــی شــود. 
وی در ادامــه خاطــر نشــان شــد: کتابخانــه کنونــی 
ــی )ع(  ــن عل آســتان مقــدس حضــرت محمــد هــال ب
در ســال 1344 شمســی بــه همــت آیــت ا… دربنــدی ، 
ــح  ــار صال حجــت االســام و المســلمین تشــکری و الهی
ــم  ــزاده عظی ــن امام ــر ای ــن مطه ــی صح ــع جنوب در ضل

الشان تأسیس شده است. 
ــی)ع(  ــن عل ــال ب ــد ه ــزاده محم ــی امام ــر اجرای مدی
آران و بیــدگل گفــت: وی گفــت: آســتان امامــزاده هــال 
ــن علــى )علیــه الســام( در شهرســتان آران و بيــدگل  ب

و در 12 کيلومترى شــهر کاشــان واقع شده است.

یک میلیون و 671 
هزار تن کاال در ایالم 

جابه جا شد
    مدیـر کل راهـداری و حمل و نقل جاده 
ای ایـام گفـت: در ۹ ماهـه سـال جـاری 
یـک میلیـون و 671 هـزار تـن کاال در این 

استان جابجا شده است.
نـورهللا دلخـواه اظهار داشـت: بیش از یک 
میلیـون و 671 هـزار تـن کاال در ۹ ماهـه 
سـال جـاری طـی 10۹ هزار سـرویس، در 

استان جابجا شده است.
وی افزود: این میزان کاال نسـبت به سـال 

گذشته افزایش چندانی نداشته است.
وی گفـت: اسـتفاده از نسـخه جدیـد نرم 
افزار، کنترل صـدور بارنامه، بازدید میدانی 
بـار و  از وضعیـت شـرکت هـای حمـل 
کنتـرل وسـایل نقلیـه بـاری و بارنامـه در 
جـاده از دالیـل افزایـش صـدور بارنامـه 

است.
مدیرکل راهـداری و حمل و راهداری ایام 
تاکیـد کـرد: سـاالنه بیـش از ۹5 درصـد 
جابجایـی کاال در داخـل اسـتان توسـط 
نـاوگان حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 

انجام می شود.
وی تصریـح کـرد: ایـن اسـتان بـه لحاظ 
موقعیـت جغرافیایـی جـزو اسـتان های 
اسـت،  راهـداری  حـوزه  در  شـاخص 
بطوریکه پارسـال بیش از چهـار میلیون و 
300 هـزار تـن کاال از مبـداء ایـام به نقاط 

مختلف کشور حمل شد.
دلخـواه از اصـاح ۹8 نقطـه پرحادثه خیز 
در اسـتان خبـر داد و گفـت: 62 نقطـه کور 
نیـز در جاده هـای ایـام حـذف و بسـتر 
مناسـب جهت تردد ایمن تـوام با آرامش 
بـرای شـهروندان و مسـافران جاده هـای 

ایام فراهم شده است.

لنا
 ای

س: 
عک

خوزستان

توزیع محدود قیر اجرای 
پروژه های راهسازی را کند 

کرده است
مدیـرکل راه و شهرسـازی خوزسـتان با اشـاره بـه اینکه قیر 
شـود، گفـت:  مـی  عرضـه  بـورس  در  رقابتـی  بـه صـورت 
اختصـاص محـدود سـهمیه دولتـی ایـن محصـول اجـرای 

پروژه های راهسـازی استان را کند کرده است.
عبـاس پورسـان اظهار داشـت: قیمـت اغلب مصالـح مورد 
نیـاز بـرای اجـرای پـروژه هـای راهسـازی در سـال جـاری 
تحـت تاثیـر نوسـانات قیمت در بـازار و همچنین سیاسـت 

گذاری های اقتصادی قرار گرفته اسـت.
وی گفـت: یکـی از اصلـی  تریـن دغدغـه  های مـا در عرصه 
ایـن  اسـت کـه  اولیـه  نیازهـای  تامیـن  بحـث  راهسـازی 
محصـول یکـی از اصلـی  تریـن ایـن نیازهـا بـه شـمار مـی 

 رود.
ایـن مقـام مسـئول در اداره کل راه و شهرسـازی خوزسـتان 
تاکیـد کـرد: متاسـفانه در سـال جـاری قیر مورد نیـاز پروژه 

های ما تامین نشـده است.
پورسـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس ضوابـط، قیـر در 
بـورس عرضـه می شـود، بیان داشـت: با این وجـود دولت 
بـا رویکـرد حمایتـی سـهمیه هایـی را بـه صـورت حواله ای 
در اختیـار پـروژه هـای راه بـا قیمـت دبـی پایـه اختصاص 
حجـم  جوابگـوی  شـده  تعییـن  هـای  سـهمیه  امـا  داده 

فعالیت های عمرانی در راهسـازی استان نیست.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان خاطرنشـان کـرد: ایـن 
رونـد باعـث کنـد شـدن پروژه های راهسـازی شـده اسـت 
در صورتـی کـه کارخانـه هـای مختلـف تولیـد قیـر فعـال 

هستند.
وی اختافـات ناشـی از بدهـکاری دولـت بـه کارخانجـات 
تولیـد قیـر را دلیـل تاخیـر در اختصـاص سـهمیه آن بـه 
پـروژه هـا اعـام کـرد و گفت: نوسـانات بـه وجـود آمده در 
قیمـت تهیـه و تولیـد قیـر یکـی دیگـر از دالیـل کند شـدن 

فعالیت راهسـازی در استان و دیگر نقاط کشور است.
پورسـان از جملـه روش  هـا بـرای اینکه هزینـه  های پیش  
بینی نشـده  ناشـی از نوسـان  قیمت در مـواد اولیه ، نیروی 
انسـانی و طراحـی پـروژه هـا به حـد معقول برسـد را نظام 
اسـاس  بـر  افـزود:  و  دانسـت  قراردادهـا  قیمـت  تعدیـل 
ضوابـط در بـازه زمانی هر سـه مـاه تعدیل قیمـت پروژه ها 
انجـام مـی شـود امـا ایـن رونـد پاسـخگوی ضـرر و زیـان 

پیمانکاران نیست.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نوسـانات بـه وجـود آمـده باعـث 
شـده تـا خیلـی از پیمانـکاران تمایلی به ادامـه کار در پروژه 
هـا نداشـته باشـند، گفـت: بـرای خـروج از ایـن وضعیـت 
شـاخص هـای تعدیـل باید بر اسـاس قیمت روز متناسـب 
سـازی و ابـاغ شـود و در صورتـی که این امر محقق نشـود 
پیمانـکار بـا همیـن شـرایط مجبـور بـه ادامه کار و یا فسـخ 

قرار داد هستند.

 پیام
استان ها
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پرونده اداره کل میراث فرهنگی قزوین فارغ از مسائل سیاسی رسیدگی می شود
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: پرونده اداره کل میراث فرهنگی استان به دوراز مسائل 
سیاسی و با رعایت دقیق قانون و بر اساس موارد اتهامی و اسناد جمع آوری شده با دقت و سرعت 
رسیدگی 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

ــی  ــا طراح ــورچی ب ــن آسانس اپلیکیش
ــکان را  ــن ام ــن ای ــایت و اپلیکیش وبس
ــان  ــا در ســریع ترین زم ــم آورده ت فراه
و  تعمیــر  بتوانیــد ســفارش  ممکــن 
ــود را  ــع خ ــور مجتم ــی از آسانس بازرس

ــد. ــرکار کنی ــت تعمی ــت و درخواس ثب

ــار روزه، 250  ــن جشــنواره چه در ای
هــزار نــوع کاال از مجمــوع یــک 
میلیــون تنــوع کاالیــی بــا تخفیــف  
ویــژه و نشــان یلــدا حضور داشــتند 
ــون و 200  ــک میلی ــوع ی و در مجم
هــزار قلــم کاال بــه فــروش رســیده 

اســت.

واژه NoMoboPhobia بــه عنــوان 
انتخــاب   2018 ســال'  'کلمــه ی 
 No ترکیــب  از  واژه ای کــه  شــد. 
گرفتــه   Mobilephone Phobia
ــراه  ــرس ناشــی از هم ــه ت شــده و ب
ــت دارد. نداشــتن تلفــن همــراه دالل
ســال  هــر  کمبریــج  دیکشــنری 
ــر  ــه  برت ــوان کلم ــه عن ــد واژه را ب چن
ســال پیشــنهاد و در نهایــت یکــی را 

می کنــد. انتخــاب 

سوژه
واژه سال 201۸

آمار
یلدای شگفت انگیز 

دیجی کاال

معرفی
آسانسورچی

پس از شکایت اردالن سرفراز، ترانه سرا از سه خواننده پاپ 
و دادگاهی کردن شان، این بار شهیار قنبری پس از اجرای 
قطعه "حرف" )اگه سبزم، اگه جنگل( توسط اشکان خطیبی در 

اینستاگرامش، او را تهدید به شکایت و پیگیری کرده. دقایقی پس از 
این جدال در کامنت ها، پست اشکان خطیبی حذف شد.

حسین کالنی، بازیکن پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران با پوشش 
کروات در شبکه ورزش و برنامه زنده حاضر شد. این موضوع که 
با روند عرفی صداوسیما تضاد داشت واکنش مثبت کاربران را 

برانگیخت.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در ابتدای سال 201۸ در یک 
همایش ضدایرانی گفته بود: “پیش از سال 201۹ در ایران جشن 

می گیریم”. این موضوع که به عزم دولت آمریکا برای براندازی در ایران 
برمی گردد، در آخرین ساعات سال 201۸ سوژه شوخی کاربران ایرانی شد. 

کاربری به طعنه نوشته: بولتون هنوز چند ساعت وقت دارد تا 
حرفش نقض نشود.

مایکروسافت که تا چند سال پیش آینده نه چندان روشنی داشت، اما با عملکرد منطقی و رو به جلو پس از 
مدیریت ساتیا نادال در مسیر رشد و پیشرفت قرار گرفت و اکنون توانسته است همان طور که پیش بینی می شد 

باالتر از اپل و گوگل به ارزشمندترین شرکت در آستانه سال نو 201۹ مبدل شود.

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمانبلوارشهید صدوقیروبروی سه راه فارابیکدپستی 76178۹۹5۹6

شناسه ملی 14000275775کد اقتصادی 411371۹38۹16

ردیف
شماره فراخوان در 

سامانه ستاد
مشخصاتتعدادشرح کاال

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار)ریال(

50/000/000مدل 1383رنگ نقره ایپاک183الف111دستگاهسواری مزدا 323 اتوماتیک1100۹70350100011

2100۹70350100012X7 10/000/000مدل 1383رنگ نقره ایپاک413الف111دستگاهسواری سمند

3100۹70350100013GLX 405 20/000/000مدل 1386رنگ نقره ایپاک323الف113دستگاهپژو

دریافت 
اسناد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww.setadiran.irمحل

ازتاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10روزمهلت

تحویل 
پیشنهاد ها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww.setadiran.irمحل

ازتاریخ نشر اولین آگهی به مدت حداقل 10روزمهلت

گشایش 
پیشنهادها

سامانه تدارکات الکترونیکی دولتwww.setadiran.irمحل

طبق اسناد مزایدهمهلت

نوبت دومتجدید فراخوان مزایده

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

با عنایت به اینکه کلیه مراحل )اعم از دریافت اسـناد،ارائه تضمین،ارسـال پیشـنهاد قیمت، بازگشـایی پاکات و اعام برنده( در اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان به صورت 
الکترونیکـی در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( برگـزار مـی گردد، متقاضیان محترم بایسـتی جهـت ثبت نام در سـامانه مذکور و دریافـت نام کاربـری و رمز عبور به 
سـایت www.setadiran.ir و جهت اخذ توکن )امضای الکترونیکی( به دانشـگاه علمی کاربردی بازرگانی به نشـانی کرمانخیابان زریسـفکوچه شـماره 6 مراجعه فرمایند.

بحران کم آبی را جدی بگیریم

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانــم شــکوفه مــرادی گاوبنــده بــه 
وکالــت از مالــک خانــم ســکینه رحمــت 
ــه  ــت وارده ب ــب درخواس ــر حس ــاد ب آب
شــماره 14958 مــورخ 1397/10/2بــا تقدیــم دو 
بــرگ فــرم استشــهادیه محلــی مصــدق شــده 
ــر  ــق 139702158126000207دفت ــماره تصدی ــه ش ب
ــند  ــه س ــت ک ــی اس ــاه مدع ــر 37 کرمانش 37 دفت
1028فرعــی  ثبتــی  پــاک  ششــدانگ  مالکیــت 
از 128- اصلــی بخــش یــک حومــه کرمانشــاه 
1/336صفحــه  دفتــر   67260 ثبــت  ذیــل  کــه 
167صــادر و تســلیم شــده اســت بعلــت جابجایــی 
ــود  ــه شــماره ســریال 111275مفق ــت ب ســند مالکی
-120 مــاده  وفــق  مراتــب  ،لــذا  اســت  شــده 
 آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی 
ــی  ــرادی مدع ــا اف ــرد ی ــه ف ــه چنانچ ــود ک ــی ش م
 انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد خود
 مــی باشــند از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت 
ــام  ــن اداره اع ــه ای ــب را ب ــه مرات ــب را ب 10روز مرات
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــورت نس ــر اینص ــد در غی دارن
مالکیــت المثنــی طبــق مقــرارت اقــدام و ســند 
مالکیــت اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط و باطــل 

ــد . ــد ش خواه
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره (جهت 

اطالع و اقدام ......جعفر نظری -مدیر واحد ثبتی 
حوزه ثبت اسناد و امالک کرمانشاه ناحیه یک از طرف 
کورش امیری                                              1862

                             دادنامه 
حقوقــی  عمومــی  2دادگاه  شــعبه   9709988310200548 کاســه  پرونــده 
 9709978310201031 شــماره  نهایــی  تصمیــم  کرمانشــاه  شهرســتان 
ابراهیــم  فرزنــد  آبــادی  گنــدی  پژوهنــده  پریبــا  ها:1-خانــم  خواهــان 
فرزنــد  پژوهنــده  منوچهــر  آقــای   -3 حقمــراد  فرزنــد  پژوهنــده  شــاهمراد  آقــای   -2
اســتان  نشــانی  بــه  عبــاس  فرزنــد  زارعــی  حســین  امیــر  آقــای  وکالــت  بــا  احمــد 
ســی  چهــارراه  بهمــن   22 خیابــان   – -کرمانشــاه  شهرســتان کرمانشــاه   – کرمانشــاه 
متــری دوم بــرج آراد طبقــه 5 واحــد 20...........خوانــدگان : 1- آقــای فــرزاد فریدونــی 
حســن قــره  روســتای  نشــانی کرمانشــاه-بیلوار  بــه  همگــی  فخــری   2-آقــای گلنــاز 

ــوار روســتای قــره حســنی  ــه نشــانی کرمانشــاه – بیل ــه حســینی ب 3-آقــای ســید حجــت ال
منــزل حجــت الــه حســینی 4-آقــای ســید تــورج حســینی بــه نشــانی کرمانشــاه – روســتای 
بیلــوار روســتای قــره حســن ............خواســته هــا: 1-مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 
2-مطالبــه وجــه بایــت ... 3-مطالبــه خســارت دارســی 4-اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی 

»رای دادگاه«
در مــورد دعــوی 1-آقــای منوچهــر پژوهنــده 2-خانــم پریــا پژوهنــده گنــدی آبــادی 3- آقــای 
ــاز فخــری 2- آقــای ســید تــورج حســینی 3-  ــه طرفیــت 1-خانــم گلن شــاهمراد پژوهنــده ب
آقــای فــرزاد فریدونــی 4- آقــای ســید حجــت الــه حســینی مبنــی بــر اعســار از پرداخــت هزینه 
دادرســی بــا توجــه بــه اینکــه استشــهادیه هــای تنظیــم پیوســت دادخواســت حــاوی اظهــارات 
گواهــان کــه بــا ذکــر جزئیــات دقیــق و کافــی از اوضــاع مالــی و معیشــتی خواهــان ادا گردیــده 
ــه  ــه دادرســی ب ــا در حــد پرداخــت هزین ــی خواهانه ــی کاف ــوان مال ــدم ت ــت از ع اســت حکای
میــزان ســهم هــر یــک از ایشــان را دارد در مجمــوع دعــوی اعســار ثابــت تشــخیص مــی گــردد و 
مســتندا بــه مــواد 505 و 513 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه اعســار موقــت خواهــان از 
پرداخــت هزینــه دادرســی صــادر و اعــام مــی گــردد در صورتــی کــه خواهــان محکــوم لــه واقــع 
شــود هزینــه ی دادرســی در مرحلــه اجــرا قابــل وصول خواهــد بــود رای صادره حضــوری و ظرف 
 مــدت بیســت روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی در دادگاههــای محتــرم تجدیدنظر اســتان کرمانشــاه 

می باشد. فرهاد کامیابی فر دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان کرمانشاه .........
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                              دادنامه
پرونــده کاســه 9609988602900598 شــعبه 29 شــورای حــل اختــاف مجتمــع 
ــای  ــان: آق ــماره خواه ــی ش ــم نهای ــاه تصمی ــتان کرمانش ــی )ره( شهرس ــام خمین ام
ــه  ــراد ب ــد علیم ــدا اویســی فرزن ــم لی ــت خان ــا وکال ــد شــادهللا ب ــرادی فرزن ســعید م
نشــانی کرمانشــاه – کرمانشــاه – کرمانشــاه – پارکینــگ شــهرداری خ حــاج محمــد تقــی اصفهانــی 
ــه نشــانی  ــراب ب ــد ظه ــای ســهیل خاشــی فرزن ــده: آق ــن ســینا ط 6.............خوان ســاختمان اب

ــه چــک ــه وج ..........خواســته: مطالب
»رای قاضی شورا«

درخصــوص دادخواســت آقــای ســعید مــرادی بطرفیــت آقــای ســهیل خاشــی بخواســته مطالبــه 
وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره 19/335620 عهــده بانــک ســپه دیــزل آبــاد کرمانشــاه بــه مبلــغ 
ــه میــزان خواســته در  ــر اســتقرار دیــن ب 79/250/000 ریــال تقدیمــی از ناحیــه خواهــان داللــت ب
عهــده خوانــده داشــته و بقــای اصــول مســتندات  مذکــور در یــد مدعــی داللــت بــر بقــای دیــن و 
اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آنــرا دارد لــذا چــون خوانــده در جلســه 
ــی  ــراد و دفاع ــه ای ــچ گون ــه هی ــوی مطروح ــال دع ــرده و در قب ــدا نک ــور پی ــرر حض ــیدگی مق رس
معمــول نداشــته و دلیلــی بــر پرداخــت دیــن و برائــت ذمــه خــود اقامــه و ارائــه ننمــوده اســت لــذا 
ــواد  ــون تجــارت و م ــواد 310 و 311 و 313 قان ــه اســتناد م ــت تشــخیص و ب دعــوی خواهــان ثاب
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــی حکــم ب ــن دادرســی مدن ــون آیی 198و519و515 قان
ــخ سررســید  ــه از تاری ــر تادی ــت اصــل خواســته و پرداخــت خســارت تاخی ــال باب 79/250/000 ری
ــزی و  ــک مرک ــه بان ــی از ناحی ــاخص اعام ــاس ش ــم براس ــرای حک ــت اج ــک 95/11/22 لغای چ
پرداخــت مبلــغ 500/000 تومــان بابــت حــق الوکالــه وکیــل و پرداخــت 3/040/000 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــام میگــردد. رای صــادره غیابــی ظــرف مــدت بیســت روز 
ــدت  ــرف م ــور ظ ــد مزب ــای موع ــس از انقض ــعبه و پ ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب پ
ــد.  ــاه میباش ــی کرمانش ــی حقوق ــم عموم ــی در محاک ــر خواه ــل تجدیدنظ ــر قاب ــت روز دیگ بیس
ــت  ــاه................. رونوش ــاف کرمانش ــل اخت ــورای ح ــی ش ــر – قاض ــی ف ــاد کامیاب ...........فره
ــی )ره(....................... ــام خمین ــع ام ــی مجتم ــر شــعبه 29 حقوق ــر اصــل و اداریســت دفت براب

تصویــر برابــر بــا اصــل اســت. ..............نشــانی: کرمانشــاه – میــدان جمهــوری اســامی- بــه طــرف                
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       آگهی حصر وراثت
ــام پــدر  ــه  ن آقــای فــرزاد  شــهرت محمــودی عبدال
ســلطانمراد  بشناســنامه 1392 صــادره از مســجد 
ــت  ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس ــلیمان درخواس س
تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  ســلطانمراد  
ــجد  ــادره مس ــنامه 43 ص ــه  بشناس ــودی عبدال ــهرت محم ش
ســلیمان در تاریــخ 1396/9/6 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود 
فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات فــوق 
الذکــر 2- فرشــاد محمــودی عبدالــه فرزنــد ســلطانمراد ش ش 
2985 متولــد 1360/6/31 -3- مهــرزاد محمــودی عبدالــه فرزند 
ســلطانمراد ش ش 27519 متولــد 1351/6/31 )فرزنــدان ذکــور 
متوفــی(4- ژالــه محمــودی عبدالــه فرزنــد ســلطانمراد ش ش 
23919 متولــد 1345/7/3 -5-مهــرداد محمــودی عبدالــه فرزند 
 -6  -1347/1/1 متولــد   1971373591 ش  ش  ســلطانمراد 
همیــن بــس بابــادی باورصادی فرزنــد حســنقلی ش ش 19416 
متولــد 1322/1/10 )همســر متوفی(.اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــا  ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات قانون
هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعد 

از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 

1861 شهرستان اهواز 

رونوشت آگهی حصروراثت
 7 حــوزه   970515 پرونــده  کاســه  در 
آقــای  تالــش  اختــاف  حــل  شــورای 
ــد ببراصــان  ــو فرزن اردشــیر قاســمی پیرانل
دارای شــماره شناســنامه 286 از ایــن شــورا گواهــی 
ــه  ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
ــو در تاریــخ 89/11/11  مرحــوم ببراصــان قاســمی پیرانل
ــی خــود بــدرود  ــش اقامتــگاه دائم ــتان تال در شهرس
ــه:  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آن مرح ــه و ورث ــی گفت زندگ
1- بلقیــس رســولی دارای ســند ســجلی شــماره 3 
ــیر  ــر 2-اردش ــبت همس ــال نس ــوزه 1 خلخ ــادره از ح ص
قاســمی پیرانلــو دارای ســند ســجلی شــماره 286 صــادره 
ــمی  ــن قاس ــر 3- حس ــبت پس ــال نس ــوزه 1 خلخ از ح
پیرانلــو دارای ســند ســجلی شــماره 2561 صــادره از 
ــمی  ــن قاس ــر  4- محس ــبت پس ــال نس ــوزه 1 خلخ ح
 2620085381 شــماره  ســجلی  ســند  دارای  پیرانلــو 
صــادره از حــوزه 1 خلخــال نســبت پســر اینــک بــا 
ــور را در یــک  ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات قانون
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 اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – 
دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر 
وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 
ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش
محمدتقی عباسی     1805

     آگهی ابالغ اجراییه
پیــرو آگهــی ابــاغ اجراییــه مــورخ 97/1/15 
خصــوص  در  ابتــکار  روزنامــه  در  منتشــره 
پرونــده اجرایــی کاســه 9700007 لــه شــها 
ــد  ــا فرزن ــا نصیرنی ــوم محمداق ــه وراث مرح ــا علی ــی نی قل
یوســف کــه عبارتنــد از: صمــد بشــماره شناســنامه 167 صبــور 
ــورا  ــی و اردالن و صب ــه جنت ــنامه 120 ) ملیح ــماره شناس بش
ــماره  ــد بش ــنامه 435 ، اح ــماره شناس ــا( و زرگام بش نصیرنی
ــنامه 68 و غیــور  ــنامه 289 ، زریــاب بشــماره شناس شناس
بشــماره شناســنامه 281 و زریــن بشــماره شناســنامه 99 
کلهــم نصیرنیــا ســاکن آســتارا – ســه راه ویرمونــی کمربنــدی 
ویرمونــی مصالــح فروشــی نصیرنیــا ابــاغ مــی گــردد طبــق 
گــزارش مــورخ 97/8/9 کارشــناس رســمی دادگســتری 
ــی  ــاک ثبت ــا بشــماره پ ــا نصیرنی ــد آق ملکــی مرحــوم محم
12 فرعــی احداثــی در 2143/49 و 2167/21 در آســتارا بخــش 
ــارد و ششــصد و بیســت و  ــغ شــش میلی ــه مبل 31 گیــان ب
چهــار میلیــون ریــال ارزیابــی گردیــده لــذا چنانچــه بــه مبلــغ 
ارزیابــی پــاک مذکــور معتــرض مــی باشــید اعتــراض کتبــی 
خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ انتشــار ایــن اخطاریــه 
کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد بــه ضمیمــه فیــش بانکــی 
ــون  ــه میلی ــغ س ــه مبل ــر ب ــد نظ ــناس تجدی ــتمزد کارش دس
ریــال بــه ایــن اداره تســلیم نماییــد ضمنــا بــه اعتراضــی کــه 
خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس 
ــر داده نخواهــد شــد و آگهــی  ــد نظــر باشــد ترتیــب اث تجدی

ــاال منتشــر خواهــد شــد. ــغ ب ــده از مبل مزای
تاریخ انتشار: 97/10/13
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آگهی فقدان سند مالکیت 
خانــم شــکوفه مــرادی گاوبنــده بــه 
وکالــت از مالــک خانــم ســکینه رحمــت 
ــه  ــت وارده ب ــب درخواس ــر حس ــاد ب آب
شــماره 14958 مــورخ 1397/10/2بــا تقدیــم دو 
بــرگ فــرم استشــهادیه محلــی مصــدق شــده 
ــر  ــق 139702158126000207دفت ــماره تصدی ــه ش ب
ــند  ــه س ــت ک ــی اس ــاه مدع ــر 37 کرمانش 37 دفت
1028فرعــی  ثبتــی  پــاک  ششــدانگ  مالکیــت 
از 128- اصلــی بخــش یــک حومــه کرمانشــاه 
1/336صفحــه  دفتــر   67260 ثبــت  ذیــل  کــه 
167صــادر و تســلیم شــده اســت بعلــت جابجایــی 
ــود  ــه شــماره ســریال 111275مفق ــت ب ســند مالکی
-120 مــاده  وفــق  مراتــب  ،لــذا  اســت  شــده 
 آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی 
ــی  ــرادی مدع ــا اف ــرد ی ــه ف ــه چنانچ ــود ک ــی ش م
 انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد خود
 مــی باشــند از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت 
ــام  ــن اداره اع ــه ای ــب را ب ــه مرات ــب را ب 10روز مرات
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــورت نس ــر اینص ــد در غی دارن
مالکیــت المثنــی طبــق مقــرارت اقــدام و ســند 
مالکیــت اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط و باطــل 

ــد . ــد ش خواه
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره (جهت 
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                             دادنامه 
حقوقــی  عمومــی  2دادگاه  شــعبه   9709988310200548 کاســه  پرونــده 
 9709978310201031 شــماره  نهایــی  تصمیــم  کرمانشــاه  شهرســتان 
ابراهیــم  فرزنــد  آبــادی  گنــدی  پژوهنــده  پریبــا  ها:1-خانــم  خواهــان 
فرزنــد  پژوهنــده  منوچهــر  آقــای   -3 حقمــراد  فرزنــد  پژوهنــده  شــاهمراد  آقــای   -2
اســتان  نشــانی  بــه  عبــاس  فرزنــد  زارعــی  حســین  امیــر  آقــای  وکالــت  بــا  احمــد 
ســی  چهــارراه  بهمــن   22 خیابــان   – -کرمانشــاه  شهرســتان کرمانشــاه   – کرمانشــاه 
متــری دوم بــرج آراد طبقــه 5 واحــد 20...........خوانــدگان : 1- آقــای فــرزاد فریدونــی 
حســن قــره  روســتای  نشــانی کرمانشــاه-بیلوار  بــه  همگــی  فخــری   2-آقــای گلنــاز 
ــوار روســتای قــره حســنی  ــه نشــانی کرمانشــاه – بیل ــه حســینی ب 3-آقــای ســید حجــت ال
منــزل حجــت الــه حســینی 4-آقــای ســید تــورج حســینی بــه نشــانی کرمانشــاه – روســتای 
بیلــوار روســتای قــره حســن ............خواســته هــا: 1-مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 
2-مطالبــه وجــه بایــت ... 3-مطالبــه خســارت دارســی 4-اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی 

»رای دادگاه«
در مــورد دعــوی 1-آقــای منوچهــر پژوهنــده 2-خانــم پریــا پژوهنــده گنــدی آبــادی 3- آقــای 
ــاز فخــری 2- آقــای ســید تــورج حســینی 3-  ــه طرفیــت 1-خانــم گلن شــاهمراد پژوهنــده ب
آقــای فــرزاد فریدونــی 4- آقــای ســید حجــت الــه حســینی مبنــی بــر اعســار از پرداخــت هزینه 
دادرســی بــا توجــه بــه اینکــه استشــهادیه هــای تنظیــم پیوســت دادخواســت حــاوی اظهــارات 
گواهــان کــه بــا ذکــر جزئیــات دقیــق و کافــی از اوضــاع مالــی و معیشــتی خواهــان ادا گردیــده 
ــه  ــه دادرســی ب ــا در حــد پرداخــت هزین ــی خواهانه ــی کاف ــوان مال ــدم ت ــت از ع اســت حکای
میــزان ســهم هــر یــک از ایشــان را دارد در مجمــوع دعــوی اعســار ثابــت تشــخیص مــی گــردد و 
مســتندا بــه مــواد 505 و 513 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه اعســار موقــت خواهــان از 
پرداخــت هزینــه دادرســی صــادر و اعــام مــی گــردد در صورتــی کــه خواهــان محکــوم لــه واقــع 
شــود هزینــه ی دادرســی در مرحلــه اجــرا قابــل وصول خواهــد بــود رای صادره حضــوری و ظرف 
 مــدت بیســت روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی در دادگاههــای محتــرم تجدیدنظر اســتان کرمانشــاه 

می باشد. فرهاد کامیابی فر دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان کرمانشاه .........
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                              دادنامه
پرونــده کاســه 9609988602900598 شــعبه 29 شــورای حــل اختــاف مجتمــع 
ــای  ــان: آق ــماره خواه ــی ش ــم نهای ــاه تصمی ــتان کرمانش ــی )ره( شهرس ــام خمین ام
ــه  ــراد ب ــد علیم ــدا اویســی فرزن ــم لی ــت خان ــا وکال ــد شــادهللا ب ــرادی فرزن ســعید م
نشــانی کرمانشــاه – کرمانشــاه – کرمانشــاه – پارکینــگ شــهرداری خ حــاج محمــد تقــی اصفهانــی 
ــه نشــانی  ــراب ب ــد ظه ــای ســهیل خاشــی فرزن ــده: آق ــن ســینا ط 6.............خوان ســاختمان اب

ــه چــک ــه وج ..........خواســته: مطالب
»رای قاضی شورا«

درخصــوص دادخواســت آقــای ســعید مــرادی بطرفیــت آقــای ســهیل خاشــی بخواســته مطالبــه 
وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره 19/335620 عهــده بانــک ســپه دیــزل آبــاد کرمانشــاه بــه مبلــغ 
ــه میــزان خواســته در  ــر اســتقرار دیــن ب 79/250/000 ریــال تقدیمــی از ناحیــه خواهــان داللــت ب
عهــده خوانــده داشــته و بقــای اصــول مســتندات  مذکــور در یــد مدعــی داللــت بــر بقــای دیــن و 
اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آنــرا دارد لــذا چــون خوانــده در جلســه 
ــی  ــراد و دفاع ــه ای ــچ گون ــه هی ــوی مطروح ــال دع ــرده و در قب ــدا نک ــور پی ــرر حض ــیدگی مق رس
معمــول نداشــته و دلیلــی بــر پرداخــت دیــن و برائــت ذمــه خــود اقامــه و ارائــه ننمــوده اســت لــذا 
ــواد  ــون تجــارت و م ــواد 310 و 311 و 313 قان ــه اســتناد م ــت تشــخیص و ب دعــوی خواهــان ثاب
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــی حکــم ب ــن دادرســی مدن ــون آیی 198و519و515 قان
ــخ سررســید  ــه از تاری ــر تادی ــت اصــل خواســته و پرداخــت خســارت تاخی ــال باب 79/250/000 ری
ــزی و  ــک مرک ــه بان ــی از ناحی ــاخص اعام ــاس ش ــم براس ــرای حک ــت اج ــک 95/11/22 لغای چ
پرداخــت مبلــغ 500/000 تومــان بابــت حــق الوکالــه وکیــل و پرداخــت 3/040/000 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــام میگــردد. رای صــادره غیابــی ظــرف مــدت بیســت روز 
ــدت  ــرف م ــور ظ ــد مزب ــای موع ــس از انقض ــعبه و پ ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب پ
ــد.  ــاه میباش ــی کرمانش ــی حقوق ــم عموم ــی در محاک ــر خواه ــل تجدیدنظ ــر قاب ــت روز دیگ بیس
ــت  ــاه................. رونوش ــاف کرمانش ــل اخت ــورای ح ــی ش ــر – قاض ــی ف ــاد کامیاب ...........فره
ــی )ره(....................... ــام خمین ــع ام ــی مجتم ــر شــعبه 29 حقوق ــر اصــل و اداریســت دفت براب
تصویــر برابــر بــا اصــل اســت. ..............نشــانی: کرمانشــاه – میــدان جمهــوری اســامی- بــه طــرف                
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       آگهی حصر وراثت
ــام پــدر  ــه  ن آقــای فــرزاد  شــهرت محمــودی عبدال
ســلطانمراد  بشناســنامه 1392 صــادره از مســجد 
ــت  ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس ــلیمان درخواس س
تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  ســلطانمراد  
ــجد  ــادره مس ــنامه 43 ص ــه  بشناس ــودی عبدال ــهرت محم ش
ســلیمان در تاریــخ 1396/9/6 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود 
فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات فــوق 
الذکــر 2- فرشــاد محمــودی عبدالــه فرزنــد ســلطانمراد ش ش 
2985 متولــد 1360/6/31 -3- مهــرزاد محمــودی عبدالــه فرزند 
ســلطانمراد ش ش 27519 متولــد 1351/6/31 )فرزنــدان ذکــور 
متوفــی(4- ژالــه محمــودی عبدالــه فرزنــد ســلطانمراد ش ش 
23919 متولــد 1345/7/3 -5-مهــرداد محمــودی عبدالــه فرزند 
 -6  -1347/1/1 متولــد   1971373591 ش  ش  ســلطانمراد 
همیــن بــس بابــادی باورصادی فرزنــد حســنقلی ش ش 19416 
متولــد 1322/1/10 )همســر متوفی(.اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــا  ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات قانون
هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعد 

از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 

1861 شهرستان اهواز 

رونوشت آگهی حصروراثت
 7 حــوزه   970515 پرونــده  کاســه  در 
آقــای  تالــش  اختــاف  حــل  شــورای 
ــد ببراصــان  ــو فرزن اردشــیر قاســمی پیرانل
دارای شــماره شناســنامه 286 از ایــن شــورا گواهــی 
ــه  ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
ــو در تاریــخ 89/11/11  مرحــوم ببراصــان قاســمی پیرانل
ــی خــود بــدرود  ــش اقامتــگاه دائم ــتان تال در شهرس
ــه:  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آن مرح ــه و ورث ــی گفت زندگ
1- بلقیــس رســولی دارای ســند ســجلی شــماره 3 
ــیر  ــر 2-اردش ــبت همس ــال نس ــوزه 1 خلخ ــادره از ح ص
قاســمی پیرانلــو دارای ســند ســجلی شــماره 286 صــادره 
ــمی  ــن قاس ــر 3- حس ــبت پس ــال نس ــوزه 1 خلخ از ح
پیرانلــو دارای ســند ســجلی شــماره 2561 صــادره از 
ــمی  ــن قاس ــر  4- محس ــبت پس ــال نس ــوزه 1 خلخ ح
 2620085381 شــماره  ســجلی  ســند  دارای  پیرانلــو 
صــادره از حــوزه 1 خلخــال نســبت پســر اینــک بــا 
ــور را در یــک  ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات قانون
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 اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – 
دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر 
وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 
ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش
محمدتقی عباسی     1805

     آگهی ابالغ اجراییه
پیــرو آگهــی ابــاغ اجراییــه مــورخ 97/1/15 
خصــوص  در  ابتــکار  روزنامــه  در  منتشــره 
پرونــده اجرایــی کاســه 9700007 لــه شــها 
ــد  ــا فرزن ــا نصیرنی ــوم محمداق ــه وراث مرح ــا علی ــی نی قل
یوســف کــه عبارتنــد از: صمــد بشــماره شناســنامه 167 صبــور 
ــورا  ــی و اردالن و صب ــه جنت ــنامه 120 ) ملیح ــماره شناس بش
ــماره  ــد بش ــنامه 435 ، اح ــماره شناس ــا( و زرگام بش نصیرنی
ــنامه 68 و غیــور  ــنامه 289 ، زریــاب بشــماره شناس شناس
بشــماره شناســنامه 281 و زریــن بشــماره شناســنامه 99 
کلهــم نصیرنیــا ســاکن آســتارا – ســه راه ویرمونــی کمربنــدی 
ویرمونــی مصالــح فروشــی نصیرنیــا ابــاغ مــی گــردد طبــق 
گــزارش مــورخ 97/8/9 کارشــناس رســمی دادگســتری 
ــی  ــاک ثبت ــا بشــماره پ ــا نصیرنی ــد آق ملکــی مرحــوم محم
12 فرعــی احداثــی در 2143/49 و 2167/21 در آســتارا بخــش 
ــارد و ششــصد و بیســت و  ــغ شــش میلی ــه مبل 31 گیــان ب
چهــار میلیــون ریــال ارزیابــی گردیــده لــذا چنانچــه بــه مبلــغ 
ارزیابــی پــاک مذکــور معتــرض مــی باشــید اعتــراض کتبــی 
خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ انتشــار ایــن اخطاریــه 
کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد بــه ضمیمــه فیــش بانکــی 
ــون  ــه میلی ــغ س ــه مبل ــر ب ــد نظ ــناس تجدی ــتمزد کارش دس
ریــال بــه ایــن اداره تســلیم نماییــد ضمنــا بــه اعتراضــی کــه 
خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس 
ــر داده نخواهــد شــد و آگهــی  ــد نظــر باشــد ترتیــب اث تجدی

ــاال منتشــر خواهــد شــد. ــغ ب ــده از مبل مزای
تاریخ انتشار: 97/10/13
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آگهی فقدان سند مالکیت 
خانــم شــکوفه مــرادی گاوبنــده بــه 
وکالــت از مالــک خانــم ســکینه رحمــت 
ــه  ــت وارده ب ــب درخواس ــر حس ــاد ب آب
شــماره 14958 مــورخ 1397/10/2بــا تقدیــم دو 
بــرگ فــرم استشــهادیه محلــی مصــدق شــده 
ــر  ــق 139702158126000207دفت ــماره تصدی ــه ش ب
ــند  ــه س ــت ک ــی اس ــاه مدع ــر 37 کرمانش 37 دفت
1028فرعــی  ثبتــی  پــاک  ششــدانگ  مالکیــت 
از 128- اصلــی بخــش یــک حومــه کرمانشــاه 
1/336صفحــه  دفتــر   67260 ثبــت  ذیــل  کــه 
167صــادر و تســلیم شــده اســت بعلــت جابجایــی 
ــود  ــه شــماره ســریال 111275مفق ــت ب ســند مالکی
-120 مــاده  وفــق  مراتــب  ،لــذا  اســت  شــده 

 آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی 
ــی  ــرادی مدع ــا اف ــرد ی ــه ف ــه چنانچ ــود ک ــی ش م
 انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد خود

 مــی باشــند از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت 
ــام  ــن اداره اع ــه ای ــب را ب ــه مرات ــب را ب 10روز مرات
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــورت نس ــر اینص ــد در غی دارن
مالکیــت المثنــی طبــق مقــرارت اقــدام و ســند 
مالکیــت اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط و باطــل 

ــد . ــد ش خواه
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره (جهت 

اطالع و اقدام ......جعفر نظری -مدیر واحد ثبتی 
حوزه ثبت اسناد و امالک کرمانشاه ناحیه یک از طرف 
کورش امیری                                              1862

                             دادنامه 
حقوقــی  عمومــی  2دادگاه  شــعبه   9709988310200548 کاســه  پرونــده 
 9709978310201031 شــماره  نهایــی  تصمیــم  کرمانشــاه  شهرســتان 
ابراهیــم  فرزنــد  آبــادی  گنــدی  پژوهنــده  پریبــا  ها:1-خانــم  خواهــان 
فرزنــد  پژوهنــده  منوچهــر  آقــای   -3 حقمــراد  فرزنــد  پژوهنــده  شــاهمراد  آقــای   -2
اســتان  نشــانی  بــه  عبــاس  فرزنــد  زارعــی  حســین  امیــر  آقــای  وکالــت  بــا  احمــد 
ســی  چهــارراه  بهمــن   22 خیابــان   – -کرمانشــاه  شهرســتان کرمانشــاه   – کرمانشــاه 
متــری دوم بــرج آراد طبقــه 5 واحــد 20...........خوانــدگان : 1- آقــای فــرزاد فریدونــی 
حســن قــره  روســتای  نشــانی کرمانشــاه-بیلوار  بــه  همگــی  فخــری   2-آقــای گلنــاز 
ــوار روســتای قــره حســنی  ــه نشــانی کرمانشــاه – بیل ــه حســینی ب 3-آقــای ســید حجــت ال
منــزل حجــت الــه حســینی 4-آقــای ســید تــورج حســینی بــه نشــانی کرمانشــاه – روســتای 
بیلــوار روســتای قــره حســن ............خواســته هــا: 1-مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 
2-مطالبــه وجــه بایــت ... 3-مطالبــه خســارت دارســی 4-اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی 

»رای دادگاه«
در مــورد دعــوی 1-آقــای منوچهــر پژوهنــده 2-خانــم پریــا پژوهنــده گنــدی آبــادی 3- آقــای 
ــاز فخــری 2- آقــای ســید تــورج حســینی 3-  ــه طرفیــت 1-خانــم گلن شــاهمراد پژوهنــده ب
آقــای فــرزاد فریدونــی 4- آقــای ســید حجــت الــه حســینی مبنــی بــر اعســار از پرداخــت هزینه 
دادرســی بــا توجــه بــه اینکــه استشــهادیه هــای تنظیــم پیوســت دادخواســت حــاوی اظهــارات 
گواهــان کــه بــا ذکــر جزئیــات دقیــق و کافــی از اوضــاع مالــی و معیشــتی خواهــان ادا گردیــده 
ــه  ــه دادرســی ب ــا در حــد پرداخــت هزین ــی خواهانه ــی کاف ــوان مال ــدم ت ــت از ع اســت حکای
میــزان ســهم هــر یــک از ایشــان را دارد در مجمــوع دعــوی اعســار ثابــت تشــخیص مــی گــردد و 
مســتندا بــه مــواد 505 و 513 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه اعســار موقــت خواهــان از 
پرداخــت هزینــه دادرســی صــادر و اعــام مــی گــردد در صورتــی کــه خواهــان محکــوم لــه واقــع 
شــود هزینــه ی دادرســی در مرحلــه اجــرا قابــل وصول خواهــد بــود رای صادره حضــوری و ظرف 
 مــدت بیســت روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی در دادگاههــای محتــرم تجدیدنظر اســتان کرمانشــاه 

می باشد. فرهاد کامیابی فر دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان کرمانشاه .........
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                              دادنامه
پرونــده کاســه 9609988602900598 شــعبه 29 شــورای حــل اختــاف مجتمــع 
ــای  ــان: آق ــماره خواه ــی ش ــم نهای ــاه تصمی ــتان کرمانش ــی )ره( شهرس ــام خمین ام
ــه  ــراد ب ــد علیم ــدا اویســی فرزن ــم لی ــت خان ــا وکال ــد شــادهللا ب ــرادی فرزن ســعید م
نشــانی کرمانشــاه – کرمانشــاه – کرمانشــاه – پارکینــگ شــهرداری خ حــاج محمــد تقــی اصفهانــی 
ــه نشــانی  ــراب ب ــد ظه ــای ســهیل خاشــی فرزن ــده: آق ــن ســینا ط 6.............خوان ســاختمان اب

ــه چــک ــه وج ..........خواســته: مطالب
»رای قاضی شورا«

درخصــوص دادخواســت آقــای ســعید مــرادی بطرفیــت آقــای ســهیل خاشــی بخواســته مطالبــه 
وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره 19/335620 عهــده بانــک ســپه دیــزل آبــاد کرمانشــاه بــه مبلــغ 
ــه میــزان خواســته در  ــر اســتقرار دیــن ب 79/250/000 ریــال تقدیمــی از ناحیــه خواهــان داللــت ب
عهــده خوانــده داشــته و بقــای اصــول مســتندات  مذکــور در یــد مدعــی داللــت بــر بقــای دیــن و 
اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آنــرا دارد لــذا چــون خوانــده در جلســه 
ــی  ــراد و دفاع ــه ای ــچ گون ــه هی ــوی مطروح ــال دع ــرده و در قب ــدا نک ــور پی ــرر حض ــیدگی مق رس
معمــول نداشــته و دلیلــی بــر پرداخــت دیــن و برائــت ذمــه خــود اقامــه و ارائــه ننمــوده اســت لــذا 
ــواد  ــون تجــارت و م ــواد 310 و 311 و 313 قان ــه اســتناد م ــت تشــخیص و ب دعــوی خواهــان ثاب
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــی حکــم ب ــن دادرســی مدن ــون آیی 198و519و515 قان
ــخ سررســید  ــه از تاری ــر تادی ــت اصــل خواســته و پرداخــت خســارت تاخی ــال باب 79/250/000 ری
ــزی و  ــک مرک ــه بان ــی از ناحی ــاخص اعام ــاس ش ــم براس ــرای حک ــت اج ــک 95/11/22 لغای چ
پرداخــت مبلــغ 500/000 تومــان بابــت حــق الوکالــه وکیــل و پرداخــت 3/040/000 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــام میگــردد. رای صــادره غیابــی ظــرف مــدت بیســت روز 
ــدت  ــرف م ــور ظ ــد مزب ــای موع ــس از انقض ــعبه و پ ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب پ
ــد.  ــاه میباش ــی کرمانش ــی حقوق ــم عموم ــی در محاک ــر خواه ــل تجدیدنظ ــر قاب ــت روز دیگ بیس
ــت  ــاه................. رونوش ــاف کرمانش ــل اخت ــورای ح ــی ش ــر – قاض ــی ف ــاد کامیاب ...........فره
ــی )ره(....................... ــام خمین ــع ام ــی مجتم ــر شــعبه 29 حقوق ــر اصــل و اداریســت دفت براب
تصویــر برابــر بــا اصــل اســت. ..............نشــانی: کرمانشــاه – میــدان جمهــوری اســامی- بــه طــرف                
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       آگهی حصر وراثت
ــام پــدر  ــه  ن آقــای فــرزاد  شــهرت محمــودی عبدال
ســلطانمراد  بشناســنامه 1392 صــادره از مســجد 
ــت  ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس ــلیمان درخواس س
تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  ســلطانمراد  
ــجد  ــادره مس ــنامه 43 ص ــه  بشناس ــودی عبدال ــهرت محم ش
ســلیمان در تاریــخ 1396/9/6 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود 
فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات فــوق 
الذکــر 2- فرشــاد محمــودی عبدالــه فرزنــد ســلطانمراد ش ش 
2985 متولــد 1360/6/31 -3- مهــرزاد محمــودی عبدالــه فرزند 
ســلطانمراد ش ش 27519 متولــد 1351/6/31 )فرزنــدان ذکــور 
متوفــی(4- ژالــه محمــودی عبدالــه فرزنــد ســلطانمراد ش ش 
23919 متولــد 1345/7/3 -5-مهــرداد محمــودی عبدالــه فرزند 
 -6  -1347/1/1 متولــد   1971373591 ش  ش  ســلطانمراد 
همیــن بــس بابــادی باورصادی فرزنــد حســنقلی ش ش 19416 
متولــد 1322/1/10 )همســر متوفی(.اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــا  ــد ت ــی مینمای ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــب مزب ــی مرات قانون
هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعد 

از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 

1861 شهرستان اهواز 

رونوشت آگهی حصروراثت
 7 حــوزه   970515 پرونــده  کاســه  در 
آقــای  تالــش  اختــاف  حــل  شــورای 
ــد ببراصــان  ــو فرزن اردشــیر قاســمی پیرانل
دارای شــماره شناســنامه 286 از ایــن شــورا گواهــی 
ــه  ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
ــو در تاریــخ 89/11/11  مرحــوم ببراصــان قاســمی پیرانل
ــی خــود بــدرود  ــش اقامتــگاه دائم ــتان تال در شهرس
ــه:  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آن مرح ــه و ورث ــی گفت زندگ
1- بلقیــس رســولی دارای ســند ســجلی شــماره 3 
ــیر  ــر 2-اردش ــبت همس ــال نس ــوزه 1 خلخ ــادره از ح ص
قاســمی پیرانلــو دارای ســند ســجلی شــماره 286 صــادره 
ــمی  ــن قاس ــر 3- حس ــبت پس ــال نس ــوزه 1 خلخ از ح
پیرانلــو دارای ســند ســجلی شــماره 2561 صــادره از 
ــمی  ــن قاس ــر  4- محس ــبت پس ــال نس ــوزه 1 خلخ ح
 2620085381 شــماره  ســجلی  ســند  دارای  پیرانلــو 
صــادره از حــوزه 1 خلخــال نســبت پســر اینــک بــا 
ــور را در یــک  ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات قانون
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 اختــاف حــوزه 7 تالــش واقــع خیابــان طالقانــی – 
دادگســتری ســابق تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو  هــر 
وصیتنامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد 
ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بااثــر خواهــد بــود.

قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش
محمدتقی عباسی     1805

     آگهی ابالغ اجراییه
پیــرو آگهــی ابــاغ اجراییــه مــورخ 97/1/15 
خصــوص  در  ابتــکار  روزنامــه  در  منتشــره 
پرونــده اجرایــی کاســه 9700007 لــه شــها 
ــد  ــا فرزن ــا نصیرنی ــوم محمداق ــه وراث مرح ــا علی ــی نی قل
یوســف کــه عبارتنــد از: صمــد بشــماره شناســنامه 167 صبــور 
ــورا  ــی و اردالن و صب ــه جنت ــنامه 120 ) ملیح ــماره شناس بش
ــماره  ــد بش ــنامه 435 ، اح ــماره شناس ــا( و زرگام بش نصیرنی
ــنامه 68 و غیــور  ــنامه 289 ، زریــاب بشــماره شناس شناس
بشــماره شناســنامه 281 و زریــن بشــماره شناســنامه 99 
کلهــم نصیرنیــا ســاکن آســتارا – ســه راه ویرمونــی کمربنــدی 
ویرمونــی مصالــح فروشــی نصیرنیــا ابــاغ مــی گــردد طبــق 
گــزارش مــورخ 97/8/9 کارشــناس رســمی دادگســتری 
ــی  ــاک ثبت ــا بشــماره پ ــا نصیرنی ــد آق ملکــی مرحــوم محم
12 فرعــی احداثــی در 2143/49 و 2167/21 در آســتارا بخــش 
ــارد و ششــصد و بیســت و  ــغ شــش میلی ــه مبل 31 گیــان ب
چهــار میلیــون ریــال ارزیابــی گردیــده لــذا چنانچــه بــه مبلــغ 
ارزیابــی پــاک مذکــور معتــرض مــی باشــید اعتــراض کتبــی 
خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ انتشــار ایــن اخطاریــه 
کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد بــه ضمیمــه فیــش بانکــی 
ــون  ــه میلی ــغ س ــه مبل ــر ب ــد نظ ــناس تجدی ــتمزد کارش دس
ریــال بــه ایــن اداره تســلیم نماییــد ضمنــا بــه اعتراضــی کــه 
خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس 
ــر داده نخواهــد شــد و آگهــی  ــد نظــر باشــد ترتیــب اث تجدی

ــاال منتشــر خواهــد شــد. ــغ ب ــده از مبل مزای
تاریخ انتشار: 97/10/13
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    آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول
ــه از  ــه و اجرایی ــده کالســه 970545  و دادنام ــه موجــب پرون ب
شــعبه دوازدهــم دادگاه عمومــی کــرج لــه: دانیــال اقتصــاد راد – 
فاطمــه حســینی توکلــی علیــه: عــادل ناصــری محکــوم علیــه محکــوم 
اســت بــه پرداخــت مبلــغ 2/715/091/000 بعنــوان محکــوم بــه و مبلــغ 
135/754/550 ریــال نیــم عشــر دولتــی بــا توجــه بــه اینکــه اجراییــه به 
محکــوم علیــه ابــالغ گردیــده و در مهلــت مقــرر نســبت بــه اجــرا یقیــن 
ــه  ــا و ب ــه درخواســت محکــوم له ــا ب ــدام ننمــوده اســت بن محکــوم اق
منظــور اســتیفای محکــوم بــه و هزینــه هــای اجرایــی 3 دانــگ از شــش 
دانــگ طبقــه اول پــالک ثبتــی 168/3501 متعلــق بــه محکــوم علیــه از 
ســوی ایــن اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس دادگســتری رســمی کــرج 
ــورخ  ــد در م ــرر گردی ــده و مق ــی ش ــف و ارزیاب ــل توصی ــرح ذی ــه ش ب
97/10/29 از ســاعت 9 الــی 10 در محــل اجــرای احــکام مدنــی کــرج از 
طریــق مزایــده بــه فــروش برســد مزایــده از قیمــت جهــت 3 دانــگ از 
شــش دانــگ پــالک ثبتــی 3501/ 168 بــه میــزان 2/200/000/000 ریــال 
طبــق نظریــه کارشناســی شــروع مــی شــود و بــه هــر شــخص حقیقــی 
و حقوقــی کــه باالتریــن قیمــت شــروع مــی شــود و بــه هــر شــخص 
ــه  ــد فروخت ــن قیمــت را پیشــنهاد نمای ــه باالتری ــی ک ــی و حقوق حقیق
خواهــد شــد ده درصــد وجــه مزایــده فــی المجلــس بــه صــورت وجــه 
نقــد یــا چــک بانکــی تضمینــی از خریــدار اخــذ و الباقــی ظرف یــک ماه 
از وی وصــول و پــس از انجــام مراحــل قانونــی و صــدور حکــم تملیــک 
مــورد مزایــده بنــام خریــدار منتقــل خواهــد شــد در صورتــی کــه در مهلت 
ــس از  ــد ســپرده وی پ ــده را پرداخــت ننمای ــدار وجــه مزای ــرر خری مق
کســر هزینــه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی 
گــردد کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال بعهــده محکــوم علیــه اســت 
کــه از محــل فــروش پرداخــت خواهــد شــد طرفیــن مــی تواننــد ظــرف 
یــک هفتــه از تاریــخ مزایــده نســبت بــه نحــوه انجــام مزایــده اعتــراض 
ــه اعتــراض از ســوی دادگاه  ــا رســیدگی ب ــد کــه درایــن صــورت ت نماین
ــن  ــا طالبی ــد شــد ضمن ــل نخواه ــدار منتق ــام خری ــه ن ــده ب ــورد مزای م
بــه شــرکت در مزایــده مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از مزایــده بازدیــد 
ــن  ــر کارشــناس بدی ــق نظ ــای آن طب ــده و به ــورد مزای ــال م ــد م نماین
شــرح اســت: عطــف بــه دســتور جنابعالــی درخصــوص پرونــده اجرایــی 
970545 جهــت ارزیابــی قیمــت طبقــه اول پــالک ثبتــی 168/3501 بــه 
ــک  ــه از محــل مل ــی محکــوم ل ــا راهنمای ــه ب اســتحضار مــی رســاند ک
واقــع در کــرج – گلشــهر – میــدان الغدیــر – خیابــان تاجــداری – 

نبــش کوچــه رهبــر – مطابــق تصاویــر پیوســت بازدیــد بعمــل اورده کــه 
ــی  ــه شــرح ذیــل ایفــا مــی گــردد طبقــه اول مذکــور آپارتمان مراتــب ب
تــک واحــدی در ســاختمان 5 طبقــه بــا اســکلت بتنــی ســقف تیرچــه 
بلــوک نمــای ســنگی و عرصــه 224 مترمربــع واقــع شــده اســت طبقــه 
همکــف ایــن ســاختمان بعنــوان پارکینــگ و طبقــات دوم و ســوم نیــز 
بصــورت تــک واحــدی و طبقــه چهــارم بصــورت دو واحــدی مســکونی) 
جمعــا 5 واحــد( در نظــر گفتــه شــده اســت در زمــان بازدیــد کارهــای 
اجرایــی هنــوز بــه اتمــام نرســیده و طبقــه مــورد نظــر ) اول( علیرغــم 
ــال  ــون درح ــگ و ایف نداشــتن گاز، سیســتم گرمایشــی و نداشــتن زن
ــاحت  ــد مس ــده بودن ــکنی گزی ــواده ای در آن س ــوده و خان ــتفاده ب اس
ــاری و  ــه انب ــرد راه پل ــوده و در پاگ ــع ب ــدودا 145 ترمرب ــد ح ــن واح ای
احــد حــدودا 145 مترمربــع بــوده در پاگــرد راه پلــه انبــاری واحدهــا قــرار 
ــگ و  ــواره پارکین ــه ســرامیک دی ــی از جمل ــای بنای داشــته اســت کاره
خرپشــته ســاختمان ناقــص مــی باشــند همچنیــن آسانســور ســاختمان 
هنــوز نصــب نشــده کــه بــه تبــع آن مشــاعات مرتبــط بــا ایــن بخــش 
ــام بصــورت نیمــه کاره و  از ســاختمان در پارکینــگ طبقــات و پشــت ب
ــه  ناقــص مــی باشــد. ایــن آپارتمــان در زمــان بازدیــد بصــورت 2 خواب
کــف ســرامیک، کابینــت ام دی اف ، اشــپزخانه اوپــن و در حــال بهــره 
ــدون انشــعاب  ــوده اســت ســاختمان دارای انشــعاب آب و ب ــرداری ب ب
ــری  ــرق ســاختمان دیگ ــد از ب ــان بازدی ــی باشــد و در زم ــرق و گاز م ب
اســتفاده مــی نمودنــد. ارزیابــی: بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و بــا لحــاظ 
ــت  ــنده جه ــزام فروش ــاری و ال ــاب انب ــک ب ــگ و ی ــدد پارکین ــک ع ی
ســند زدن ملــک مذکــور و بــا عنایــت بــه موقعیــت و راههــای دسترســی 
ــر  ــل موث ــایر عوام ــص و س ــاظ نواق ــاختار  و لح ــاحت، س ــاد ، مس ابع
ــون  ــا دی ــدات و ی ــن تعه ــر گرفت ــدون در نظ ــن ب ــی همچنی در ارزیاب
احتمالــی بــا رعایــت وضعیــت بــازار روزامــالک، ارزش ششــدانگ عرصــه 
و اعیــان طبقــات اول مذکــور بــا شــرایط حاضــر جمعــا بــه مبلــغ پایــه 
ــراورد  ــان ب ــون توم ــل میلی ــادل چهارصــد و چه ــال مع 4/400/000/000 ری
ــا: در روز مزایــده صرفــا 3 دانــگ مشــاع از  و اعــالم مــی گــردد . ضمن
ششــدانگ طبقــه اول پــالک ثبتــی 168/3501 متعلــق بــه محکــوم علیه 
عــادل ناصــری بــا قیمــت پایــه کارشناســی 2/200/000/000 ریــال فروخته 
خواهــد شــد ضمنــا بــا توجــه بــه عــدم اخــذ پایــان کار و صورتمجلــس 
تفکیکــی فــروش ملــک مذکــور در اجــرا بصــورت قولنامــه ای صــورت 
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آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقــای محمــد بنیــادی  فرزنــد جهانشــاه 
دادخواســت بــه طرفیــت آرش کریــم زاده 
ــک  ــه ی ــته مطالب ــاب  بخواس ــرکت ره ت ــل ش مدیرعام
میــزان  بــه   1281/228900/31 شــماره  چــک  فقــره 
100/000/000 ریــال بعــاوه کلیــه خســارات قانونــی ،هزینــه 
هــای دادرســی تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید لغایــت 
اجــرای حکــم و حــق الوکالــه وکیــل تقدیــم کــرده کــه بــه 
ایــن شــعبه ارجــاع  بــه شــماره 970528/11/97 حقوقــی  
ــرده و  ــای نامب ــب تقاض ــت حس ــیده اس ــت رس ــه ثب ب
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــه م ــتندًا ب ــه مس ــازه محکم اج
دادرســی مدنــی یــک نوبــت  در یکــی از روزنامــه هــای  
کثیراالنتشــار درج و از نشــر آگهــی در روز دوشــنبه مــورخ 
97/11/15 ســاعت 9 صبــح  در جهــت دادرســی در شــعبه  
شــورای حــل اختــاف مجتمــع شــماره دو حضــور یابــد 
ــا  ــر شــعبه مراجعــه و ب ــرر بدفت ــل از موعــد مق ــا قب و ی
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم هــر گونــه 
دفــاع و پاســخی بــه دعــوی مطروحــه وارد قبــل از 
جلســه دادرســی اعــام نمایــد بدیهــی اســت در صــورت 
عــدم حضــور و یــا عــدم ارســال الیحــه دادگاه تصمیــم 

مقتضــی خواهــد گرفــت. 
شعبه 11 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 

اهواز    1858

     آگهی حصر وراثت
پــدر  نــام  جــادری   شــهرت  مریــم  بانــو 
عبدالواحــد  بشناســنامه 19818 صــادره از اهــواز 
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و 
توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  عبدالحســین  شــهرت 
آزادگان در  نیســی  بشناســنامه 24810 صــادره دشــت 
تاریــخ 97/09/25 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت 
ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی  بــا مشــخصات فــوق 
الذکر)زوجــه متوفــی(2- حورا نیســی ش م 1748365150 
ــزه نیســی ش م  ــاث متوفی(3-حم ــد ان ــواز )فرزن ص اه
ــی ش م  ــی نیس ــدر عل ــواز 4- حی 1749362988 ص اه
1747687448 ص اهــواز )فرزنــدان ذکــور متوفــی(5- 
ــادر  ــت آزادگان )م ــی ش ش 39 ص دش ــنه هویزائ حس
ــت  ــادره دش ــی ش ش 66 ص ــب نیس ــی(6- چاس متوف
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــر ب ــی( و ال غی ــدر متوف آزادگان )پ
تقدیمــی کاســه 970520/14/97 تحــت نظــر مــی باشــد.
اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یک 
نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیت 
نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
ــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر  یــک مــاه ب
وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ 

ــار ســاقط اســت. ــراز شــود از درجــه اعتب اب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز       1859

 آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
خانــم تینــوش ســلطانی بــا وکالــت داریــوش 
کاردان فــرد فرزنــد عــزت الــه دادخواســت تامیــن 
خواســته و مطالبــه اجــرت المثــل بطرفیــت احســان شــهاب 
زاده فرزنــد عبــاس بخواســته تامیــن خواســته فــوری و 
رســیدگی و صــدور حکــم مبنــی بــر اجــاره معوقــه از دی مــاه 
ــوض  ــه و پرداخــت قب ــم و مطالب ــرای حک ــت اج 1395 لغای
ــه  ــال هزین ــه 30/000/000 ری ــن مطالب ــرق و گاز و تلف آب و ب
ــل از  ــر المث ــه اج ــل و مطالب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح دادرس
ــه  تاریــخ 96/2/1 لغایــت اجــرای حکــم تقدیــم کــرده کــه ب
ــی   ــماره 960358/13/97 حقوق ــه ش ــاع  ب ــعبه ارج ــن ش ای
ــرده و اجــازه  ــه ثبــت رســیده اســت حســب تقاضــای نامب ب
محکمــه مســتندًا بــه مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی یــک نوبــت  در یکــی از روزنامــه هــای  کثیراالنتشــار 
ــورخ 97/11/30  ــنبه م ــه ش ــی در روز س ــر آگه درج و از نش
ســاعت 9 صبــح در جهــت دادرســی در شــعبه شــورای حــل 
اختــاف مجتمــع شــماره دو حضــور یابــد و یــا قبــل از موعــد 
ــی  ــخه ثان ــت نس ــا دریاف ــه و ب ــعبه مراجع ــر ش ــرر بدفت مق
دادخواســت و ضمائــم هــر گونــه دفــاع و پاســخی بــه دعــوی 
مطروحــه وارد قبــل از جلســه دادرســی اعــام نمایــد بدیهــی 
ــه  ــال الیح ــدم ارس ــا ع ــور و ی ــدم حض ــورت ع ــت در ص اس

ــت.  ــد گرف ــم مقتضــی خواه دادگاه تصمی
شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز      1860
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سال گذشته پیام ما گزارشی درباره 
ارتباط احمتالی خشکسالی و زلزله 

منتشر کرد.

جشــنواره فجر به مناســبت ایام فاطمیه 
بــه مــدت 2 روز در روزهای 1۹ و 20 بهمن 

تعطیــل خواهد بود. ســی و هفتمین 
جشــنواره فیلــم فجر از 10 تا 22 بهمن 

میشود برگزار 

----

فجرسال گشت

رسانه در آینه تصویر
اولین شمارهی ماهنامه فرهنگی چراغ نامه به مدیریت و 

سردبیری خانم آزاده صالحی با مشی فرهنگی منتشر شد.

کتاب فرهنگ واژهها و اصطاحات 
شیرازی، نگاهی به فرهنگ مردم شیراز 

در قالب لهجه شیرازی نوشته محمود 
سپاسدار توسط مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 

گردشگری منتشر شد.

کنسرت گروه »پازلبند« با اجرای 
22 قطعه در مرکز همایشهای برج میاد 

در دو نوبت برگزار شد.

با حکم دبیر نخستین جشنواره تئاتر اکبر 
رادی اعضای گروه داوری بخش مسابقه 

نمایشنامه خوانی انتخاب و معرفی شدند.

اگه راستشو می گفتی خیلی بهتر بود...
می دونی! واسه یه دروغ کوچولو همه ش 

باید دروغ بگی...

دهلیز

کنسرتکتابجشنواره دیالوگ

گل اندامی که گلگون میدواند
بدان نازک تنی چون میدواند

بگاه جلوه از چابک سواری
فرس بر شاه گردون میدواند

مگر خونم بخواهد ریخت امشب
که برعزم شبیخون میدواند

چو گلگون سرشکم مردم چشم
ز راه دیده بیرون میدواند

چنانش گرم رو بینم که چون آب
دمادم تا بجیحون میدواند

برو در خواهد آمد خون چشمم
بدین گرمی که گلگون میدواند
سپهرم در پی خورشید رویان
بگرد ربع مسکون میدواند

چنین کز چشم خواجو میرود اشک
عجب نبود گرش خون میدواند

خواجوی کرمانی 

 دگر از درد تنهایی، به جانم یار 

میباید

دگر تلخ است کامم، شربت 

دیدار میباید

شیخ بهایی

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

از قندهار  اخراج هندیان 
در زمان شاه عباس دوم

شـاه عبـاس دوم سـوم ژانویـه سـال 164۹ 
ایـن  رانـد.  بیـرون  قندهـار  از  را  هندیـان 
نخسـتین اخـراج نظامیـان هنـدی از قندهار 
در دوران شـاه عبـاس دوم بـود كـه شـخصا 
از  هندیـان  اخـراج  دومیـن  كـرد.  اقـدام 
قندهـار در دسـامبر 1650 صـورت گرفـت. در 
ایـران  ارتـش  نیـز   1653 و   1652 سـالهای 
دو بـار دیگـر بـه تجـاوز هندیـان به آن شـهر 
سـوم  دوم،  رانـدن  بیـرون  در  داد.  پایـان 
از  تنهـا  قندهـار  شـهر  از  هندیـان  چهـارم  و 
پادگانهـای  در  مسـتقر  نظامـی  واحدهـای 
هـرات و كرمـان و نیروهـای ضربتی مسـتقر 
در ارگ بـم اسـتفاده شـده بود، زیـرا هندیان 
باشـد  الزم  كـه  نبودنـد  توانمنـد  چنـان  آن 
سـپاه مرکـزی مسـتقر در اصفهـان فرسـتاده 
شـود. پـس از لشكركشـی سـال 164۹ كـه 
شـاه عبـاس دوم سـپاه اصفهـان را بـا خـود 

بـرده بـود، دو واحـد توپخانـه از ایـن سـپاه 
مـن بـاب احتیـاط در هـرات و ارگ بـم باقی 
مانـده بودنـد. پـادگان هـرات محل اسـتقرار 

سـپاه خراسـان بـود.

سـالمرگ علیشیر نوایی 
شاعر بزرگ قرن 15

علیشـیر نوایـی شـاعر معروف قـرن پانزدهم 
شـهر  در  سـالگی   60 در   1501 ژانویـه  سـوم 
الدیـن  )نظـام  علیشـیر  درگذشـت.  هـرات 
 1441 فوریـه  نهـم  میرعلیشـیر هـروی( کـه 
در همـان شـهر بـه دنیـا آمـده بـود بـه زبـان 
فارسـی و تركـی جغتایـی )نزدیك به ازبكی( 
و  مشـهد  در  وی کـه  اسـت.  سـروده  شـعر 
هـرات تحصیـل کـرده بود در عیـن حال یک 
صوفـی و از مریـدان »جامـی« بود. علیشـیر 
از  پـدرش  و  وقـت  زاده  بـزرگ  یـک  کـه 
مقامـات دولـت تیمـوری بـود در شـهر هرات 
]شـهر بـزرگ خراسـان و پایتخـت امپراتوری 
تیموریـان[ مـی زیسـت و مـورد توجه خاص 

بـود.  تیمـوری  میـرزای  حسـین  سـلطان 
علیشـیر همچنیـن یـک آبادگـر بـود و ابنیـه 
متعـدد سـاخته ازجملـه گـورگاه عّطـار را در 
شـعر  بیـت  هـزار   50 علیشـیر  از  نیشـابور. 
باقـی مانـده اسـت کـه در عیـن حـال زبـان 
اورا منعکـس  زندگانـی  ادوار مختلـف  حـال 
علیشـیر،  دیـوان  معروفتریـن  کننـد.  مـی 
»خمسـه« عنـوان دارد كـه آن را بـه سـبك 
نظامـی گنجـوی سـروده اسـت. علیشـیر در 
اشـعار فارسـی خـود، تخّلـص »فانـی« بـکار 
بـرده اسـت. ملـل منطقـه فـرارود علیشـیررا 
شـاعر ملـی خـود مـی داننـد. وی در یکی از 
کتابهایـش آییـن شـاعری و روش سـرودن 

شـعر را آورده اسـت.
پیـروزی  سـالروز  در  و   1۹65 ژانویـه  یکـم 
کمونیسـتهای  کوبـا،   1۹58 سـال  انقـاب 
»حـزب  حـزب  تاسـیس  افغانسـتان 
اعـام  را  افغانسـتان«  خلـق  دمکراتیـک 
دو  بـه  خـود  درون  در  بعـدا  کـه  داشـتند 

شـد. تقسـیم  پرچـم  و  خلـق  شـاخه 

هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی 
»هنر جوان« بهمن ماه امسال در تهران 

برگزار میشود و آخرین مهلت ارسال آثار 
برای شرکت در کارگاه 20 دی اعام شده است.

تجسمی

طنزیمات

درخــت  بــرگ  کــرد.  دنبــال  را  خورشــید  رّد  تغارجــان؛ 

کــرد.  ور  آن  و  ور  ایــن  هایــش  دنــدان  الی  را  کشــک 

دیــد. نامــزدش  هــای  چشــم  در  را  نگرانــی   تغارنــاز؛ 

 تغارجان!

 جانم!

نباش! نگران 

باشه!

ــرزمین  ــو در س ــتی. ت ــدی هس ــار نیرومن ــو تغ ــن! ت آفری

ــر و  ــون س ــال باهاش ــالهای س ــدی. س ــا اوم ــه دنی ــا ب آدم

ــزی  ــه چی ــت ک ــا تغارجماع ــدن ب ــار اوم ــاال کن ــه زدی. ح کّل

ــن. ــر ک ــده فک ــه آین ــاش و ب ــوی ب ــت. ق نیس

 باشه!

تغازنــاز! رّد نگاه تغارجان را در آســمان گرفت.

به خورشــید نــگاه می کنی تغارجان؟

 آره!

قشــنگه، نه؟ امیدآفرینه، نه؟

 آره!

حوصله تغارناز ســر رفت. داد زد.

 تــو چــرا ایــن قــدر بــی توجهــی؟ تو چــرا ایــن قدر ســردی؟

ــد  ــا بلن ــید. از ج ــان رس ــوش تغارخ ــه گ ــاز ب ــدای تغارن ص

ــاند. ــوب در رس ــه چارچ ــودش را ب ــد. خ ش

ــارو امیــد نداشــتم. تغــاری  ــه ایــن ی مــن از همــون اول ب

کــه بــا آدمــا بگــرده بهتــر از ایــن نمیشــه. تغــاری کــه خــوی 

ــز روی خوشــبختی  ــه باشــه هرگ ــه خــودش گرفت ــا رو ب آدم

ــه... رو نمــی بین

ــک از الی  ــت کش ــرگ درخ ــد. ب ــل ش ــان ش ــه تغارج دهان

ــرد. ــگاه ک ــاز را ن ــاد. تغارن ــش افت ــدان های دن

تــو چرا داد می زنی تغارناز؟

تغارخــان؛ دهانه اش را بازتر کرد.

 از دســت تو! از دســت کارای تو! از دست حرفای مسخره تو!

تغارجــان؛ بهت زده به تغارخان زل زد.

جنــاب تغارخــان! مــن هنــوز نیم ســاعت نیســت که شــما رو 

 ماقــات مــی کنــم. کدوم حــرف؟ کدوم رفتــار؟ ما کــه هنوز...

ــه،  ــه آدم ــدازه ی ــت ان ــم عقل ــه میگ ــن ک ــه! ای ــه دیگ همین

همیــن جاســت. مگــر قــراره حــرف بزنــی و کار کنــی؟ تغــاری 

ــه درد بخــوری مــی  ــه حــرف ب ــه ن ــی کن ــا زندگ ــا آدم ــه ب ک

ــارو؟ ــدی ی ــده. فهمی ــام می ــه کار شایســته ای انج ــه و ن  زن

تغارجــان؛ پیشــانی اش را روی تنــه درخــت گذاشــت و 

 چشــم هایــش را بســت. تغارنــاز؛ بــازوی تغارجــان را گرفــت.

تغارجان؟ ناراحت شدی 

تغارخــان؛ دســت هایــش را دو طــرف چارچــوب در گذاشــت. 

نعــره زد:

تغارجــان دیگه کیه؟

دســت و پــای تغارنــاز لرزیــد. آب دهانــه اش را قــورت داد. 

آهســته گفــت:

یارو؟ همین 

ــاز  ــه تغارن ــه ای ب ــگاه نومیدان ــرد. ن ــاز ک تغارجــان؛ چشــم ب

انداخــت.

 یارو؟!

 تغارخــان؛ پــا بــه زمیــن کوبیــد. گــرد کشــک بــه هوا بلند شــد.

بلــه، یارو! پس چی؟ خیال کــردی همین که پاتو

تــوی تغارســتان گذاشــتی میشــی کدخــدا؟ حــاال هــم یــک 

ســاعت گذشــته و مــن هنــوز عطســه دوم رو نــزدم. بیــا تــو 

بشــین یــارو! بیــا!

تغارجــان و تغارنــاز پاورچیــن پاورچیــن وارد حفــره تغــاردان 

شــدند.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

ورود به تغاردان
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