
 آگهی مزایده عمومی
 فروش چوب درخت سپیدار

نوبت دوم
حضوری

امید حمزه ای نژاد- شهردار درب بهشت

شـهرداری درب بهشـت در نظر دارد بر اسـاس مجوز شـماره 97/38 مورخ 97/02/10 شـورای محترم اسـامی شـهر درب 
بهشـت نسـبت بـه فـروش چـوب درختان سـپیدار کهنسـال به صورت سـرپا بـه تعـداد حـدودا 1۵0 اصله واقع در سـطح 
شـهر از طریـق مزایـده حضـوری اقـدام نمایـد لـذا متقاضیان مـی توانند جهـت بازدیـد و مذاکـره نحوه فـروش در وقت 

اداری بـه واحـد فضای سـبز این شـهرداری مراجعـه نمایند.

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده  
شماره 97/23/ع

شـركت معدنـی و صنعتی گل گهر )سـهامی عـام( در نظر دارد " ارائـه خدمات راهبری، بازرسـی، تعمیر و نگهداری 
و بهـره بـرداری حـدود 44 كیلومتـر شـبكه تغذیـه گاز و 12 ایسـتگاه گاز TBS و انـدازه گیـری  جهـت گاز رسـانی 
بـه كارخانجـات مربوطـه"  خـود را از طریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانـكار واجد شـرایط واگـذار نماید. لـذا كلیه 
متقاضیـان می تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعه و اسـناد 
مذکـور را بـه همراه فرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمین كنندگان از قسـمت تأمین كنندگان و مشـتریان - مناقصه ها 
دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز یكشـنبه مـــورخ 97/10/30 در محـــل دفتركمیسیون 
معــامات مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکزی تهران می باشـد. ضمنًا بازدیـد از محل اجرای پروژه روز سه شـنبه 

مدیریت قراردادها و معاماتمـورخ 97/10/2۵ بـرای متقاضیان بامانع می باشـد.
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

نوبت دوم

تاریخ مزایده: روز یکشنبه ساعت ده صبح مورخ 1397/10/30
شرایط مزایده:

1-هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. 
2-کلیه اعمال جانبی در خصوص برش و جمع آوری و بارگیری بر عهده خریدار می باشد.

3-پیشــنهاد کننــدگان بایســتی مبلــغ 1۵0000000 ریــال )یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال ( را بــه حســاب ســیبا 0109847491001 
بانــک ملــی شــعبه غدیــر جیرفــت بنــام شــهرداری درب بهشــت واریــز و بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی بانکــی در مزایــده 

شــرکت نماینــد.
4-در صورت انصراف برنده مبلغ سپرده به نفع شهرداری ضبط می شود و به نفر بعدی واگذار می گردد.

۵-قیمت پایه هر کیلوگرم چوب تر با نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 2700 ریال ) دوهزار و هفتصد ریال( می باشد.
6-شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

اناهلل و انا الیه راجعون اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای مهندس منصوری
معاون محترم توسعه و مهندسی شرکت سنگ آهن گهر زمین

جناب آقای مهندس منصوری
معاون محترم توسعه و مهندسی شرکت سنگ آهن گهر زمین

ــی و  ــرت عال ــه حض ــداز را ب ــم جانگ ــن غ ای
ــه تســلیت عــرض  دیگــر ســوگواران صمیمان
ــرای  ــر و اجــر، و ب ــرای شــما صب نمــوده و ب
آن عزیــز ســفر کــرده، غفــران و رحمــت الهــی 

طلــب مــی  کنیــم.

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده گرامــی 
ــزرگ  ــد ب تســلیت عــرض نمــوده و از خداون
صبــر و شــکیبایی بــرای شــما و علــو درجــات 

را بــرای ابــوی مرحومتــان خواهانیــم.

 معاونین، مدیران و پرسنل رکت
سنگ آهن گهر زمین

علی اکبر پوریانی مدیرعامل
و اعضای هیئت مدیره شرکت سنگ آهن گهرزمین

ماموریت پمپئو در منطقه

وقف چی، نماینده مجلس:

بانکداری در ایران 
غیر اسالمی است

2

4

سـفر "مایـک پمپئـو" بـه خاورمیانه آیـا می تواند آشـفتگی عصبـی متحدان 
منطقـه ای ایـاالت متحـده پس از اعالم خروج نیروهای این کشـور از سـوریه 
و افغانسـتان را کنترل کند؟تردید در این باره بسـیار اسـت،  به ویژه که »دونالد 
ترامپ« تأمین امنیت آنان را به خودشان واگذاشته و کانون توجه واشنگتن را 
 به جنوب شـرق آسـیا و به ویژه قدرت روزافزون چین معطوف دانسـته است.
وزیـر امورخارجـه امریـکا در سـفر هشـت روزه خود بـه خاورمیانـه می خواهد 
اعـالم غیـر منتظـره سیاسـت منطقـه ای جدید واشـنگتن را تبییـن و توجیه 
کنـد؛ سیاسـتی کـه "جیمـز ماتیـس" وزیـر دفـاع دولـت ترامـپ را مجبـور 
بـه اسـتعفای اعتراضـی کـرد. پمپئـو قـرار اسـت نخسـت بـه قاهـره بـرود 
و در کنفرانـس امنیتـی پایتخـت مصـر از یکسـو بـرای کاهـش نگرانی هـای 
متحـدان امریـکا، از چرایـی کاهـش حضـور نظامـی ایـن کشـور  بگویـد 
و آنـگاه ترجیـح بنـد همیشـگی سـخنان دولتمـردان امریکایـی را تکـرار 
کنـد؛ اینکـه بایـد مراقـب نفـوذ ایـران در منطقـه بـود. البتـه گفتـه شـده کـه 
در دسـتور کار سـفر منطقـه ای پمپئـو مـوارد دیگـری وجـود دارد از جملـه 
اختالفـات عربسـتان و قطـر و ضـرورت پایـان بخشـی به اختالفـات ریاض 
، لـزوم تمکیـن ریـاض دربرابـر فراینـد گفت وگوهـای صلـح در یمـن؛ رفـع 
اختالفـات اصولـی در چگونگـی تعامـل عربسـتان و امارات عربـی متحده با 
ایـران؛ کاسـتن از تعارضـات فرهنگی - سیاسـی با اسـرائیل و ایجـاد رویکرد 
 مشـترک میـان همـه متحـدان امریـکا در مقابله با قـدرت منطقـه ای ایران .
همـه آنچـه پمپئـو قـرار اسـت با رهبـران دولت هـای متحـد امریـکا در میان 
بگـذارد ماننـد آنچـه "جـان بولتـون" مشـاور امنیـت ملـی دونالـد ترامـپ بـا 
مقام هـای اسـرائیل و ترکیـه درمیـان گذاشـت، نمی توانـد از حجم آشـفتگی 
در  ترامـپ  آنـان احسـاس می کننـد دولـت  بکاهـد.  متحـدان منطقـه ای 
بزنگاهـی کـه خـود در منطقـه ایجـاد کـرده، رهـا شـده اند. بـه عبـارت دیگـر 
نیسـت  دولت هایـی  بـرای  اعتمـاد  قابـل  متحـد  دوران کنونـی  امریـکای 
کـه همـه تخم مرغ هـای امنیتـی خـود را در سـبد آن قـرار داده انـد. "نشـنال 
اینترسـت" به قلم "لئون هادار" در تفسـیر اقدام ترامپ نوشـته اسـت:» چرا 
امریکاییـان بایـد بـه نتیجه اختالفات بین شـیعه و سـنی اهمیـت بدهند یا 
اینکـه چـرا واشـنگتن بایـد منابـع خـود را در تالش هـا بـرای برکنـاری اسـد 
یـا یافتـن راه حلـی قابـل قبـول بـرای بنیامیـن نتانیاهـو، محمـود عبـاس و 
حمـاس در خاورمیانـه هزینـه کنـد؛ آن هـم زمانـی کـه در صـدر دسـتورکار 
امریکاییـان متوقـف کـردن قـدرت نظامـی و اقتصـادی چیـن قـرار دارد؟ 
 چیـن در حـال پیشـروی اسـت و آمریـکا در خاورمیانـه گیـر افتاده اسـت.«
"عمـرو عبدالسـمیع" روزنامه نـگار مصـری در االهـرام می نویسـد: » خـروج 
نیروهـای نظامـی آمریـکا از سـوریه و برنامـه صلـح خاورمیانـه بـرای رهبران 
خاورمیانـه بـه ویـژه کشـورهای عربـی حاشـیه خلیـج فـارس بـه مثابـه بـه 
حقیقـت پیوسـتن بزرگ تریـن تـرس آنـان اسـت: اینکـه بدون متحـد قابل 
اعتمـادی باشـند کـه بی قیـد و شـرط از منافـع آنهـا محافظت کنـد؛ آنها هیچ 
متحـد دیگـری را ندارنـد کـه جای ایاالت متحـده را به عنـوان محافظ بی قید 
 و شـرط آنهـا بگیـرد و هـر زمانـی کـه بخواهنـد بتواننـد بـه آن رجـوع کننـد.«
تجربـه شـانه خالـی کردن دولـت امریـکا در حمایت از متحـدان منطقه ای 
خـود ایـن مهـم را باردیگـر برجسـته می کنـد کـه امنیـت و نظـم منطقـه 
تنهـا بـا مشـارکت فعـال در چارچـوب همبسـتگی منطقـه ای؛ به رسـمیت 
شـناختن موقعیـت هریـک از قدرت هـا و نیـز برابـری امنیتی میـان همه 
اعضـای خانـواده خاورمیانـه ایجاد می شـود. از این رو سـفر پمپئو به مصر، 
بحریـن، امـارات عربی متحده، قطر، عربسـتان، عمـان و کویت نه می تواند 
اعتمـاد و آرامـش خیـال را بـه متحـدان امریـکا بازگردانـد و نه قادر اسـت 
واقعیت هـای جـاری در منطقـه را تغییـر دهـد. اسـتقرار ثبـات و نظـم در 
منطقـه بـه قیمـت منافع مشـترک میان همـه طرف های آن اسـت. پیامد 
سیاسـت کاسـبکارانه ترامـپ در قبـال خاورمیانـه می توانـد دوگانـه باشـد؛ 
متحـدان امریـکا پـس از ایـن بـه ماجراجویـی رو آورند و یا بـا واقع نگری، 
بسـتر تعامل سـازنده را با همسـایگان خود فراهم کنند. بعید است رهبران 
دولت هـای عربـی عقالنیت در اجرای سیاسـت واقع گرایانه را کنار گذاشـته 

و توجیهـات پمپئو را بـاور کنند.
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دالر             109.000

یورو         127.200

پوند          138.075

درهم          28.359

لیر ترکیه           20.423
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کش و قوس بر سر تخریب 
ساختمان کفش ملی

قدمت ساختمان معروف به کفش ملی واقع در ضلع 
شمال غربی میدان قیام به سال 1312 بر می گردد

بررسی مجدد طرح استانی شدن انتخابات 
در طرح استانی شدن انتخابات مجلس، کاندیداها باید حد نصاب الزم از آراء 

را در حوزه انتخابیه خود کسب کنند سپس با دیگر رقبا در سطح استان رقابت کنند
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قدمت 2 خمره سفالی 
شهرری مشخص شد

معاون میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان تهران گفت: طبق 
نظر کارشناسان باستان شناسی 2خمره 

سفالی کشف شده در شهر ری مربوط 
به قرون چهارم و پنجم اسام )خافت 

عباسیان( تخمین زده می شود.

امنیت آبی 
شرط ضروری برای 
امنیت غذایی است

پیام سپاس جهانشاهی از 
مردم استان كهن سمنان

2

حفاظت از پارک ملی گلسـتان یکی از مواردی 
اسـت که در بودجه سـال آینده افزایش یافته 
اسـت. فعال محیط زیسـت معتقد است افزایش 
این پول در صورتی ارزشـمند اسـت که در جای 
درسـتی هزینه شـود و مدیریت صحیحی بر روی 
 آن صورت گیرد. 
مـژگان خانلو  سـخنگوی بودجه با بیان اینکه 
طرح های عمرانی محیط زیسـت در قالب سه 
فصل، پنج برنامه و 15 طرح پیش بینی شـده اند، 
گفته اسـت: برای نمونه طرح »حفاظت پارک 
ملی گلسـتان« از طرح »تدوین و اجرای طرح 
هـای توجیهی ـ تفصیلـی مناطق چهارگانه تحت 
مدیریت سـازمان حفاظت محیط زیست« 
تفکیک شد. 

فعال محیط زیست: در افزایش 
 بودجه پارک ملی گلستان 
باید به آتش سوزی های گسترده 
این پارک توجه جدی شود

توجه ویژه به پارک 
ملی گلستان

3
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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بررسی مجدد طرح استانی شدن انتخابات 
 در طرح استانی شدن انتخابات مجلس، کاندیداها باید حد نصاب الزم از آراء 

را در حوزه انتخابیه خود کسب کنند سپس با دیگر رقبا در سطح استان رقابت کنند

نمایندگان مجلس شورای اسامی بار دیگر بررسی تغییرات در قانون انتخابات مجلس را در دستور کار قرار دادند

طــرح اســتانی شــدن انتخابــات مجلــس، 
یکــی از مهم تریــن موضوعــات بحــث 
برانگیــز یــک دهــه اخیــر مجلس شــورای 
اســالمی بــوده اســت. ایــن موضــوع 
ــار در ســال 1378  ــرای نخســتین ب کــه ب
ــذاری  ــیر ادوار قانونگ ــد، در س ــرح ش مط
پنجــم، ششــم، هفتــم و هشــتم بــا 
انتقــادات و واکنش هــای مختلفــی از 
ــف  ــای مختل ــدگان جناح ه ــب نماین جان
در کشــاکش  و  اســت  روبــه رو شــده 
ــا گذشــت  ایــن واکنش هــا و انتقــادات، ب
آن  ارائــه  نخســتین ســال  از  ســال ها 
در مجلــس شــورای اســالمی، تاکنــون 
ــر  ــرح فرات ــه ط نتوانســته اســت از مرحل

ــرت  ــل شــود. مغای ــون تبدی ــه قان رود و ب
ــول  ــا اص ــرح ب ــر ط ــم ب ــی حاک روح کل
دموکراســی و تمرکــز زدایــی، امــکان ظهــور 
دیکتاتــوری انتخاباتــی، کاهش مشــارکت 
مردمــی و ... بخشــی از انتقــادات منتقدان 

ــرح اســت. ــن ط ای
انتخابــات مجلــس شــورای  برگــزاری 
اســالمی در حــوزه هــای انتخابیــه اســتانی 
مــی توانــد از یــک ســو بــا مزایایــی ماننــد 
ــف  ــه وظای ــدگان ب ــر نماین ــن بهت پرداخت
ملــی، تقویــت نقــش شــوراهای محلــی، 
ــی و  ــه حزب ــگ و اندیش ــترش فرهن گس
ــه  ــری هــای قومــی و قبیل کاهــش درگی
ــا  ــوی ب ــر س ــد؛ و از دیگ ــراه باش ای هم

معایبــی ماننــد کاهــش مشــارکت مــردم 
ــش  ــش شــکاف و تن ــات، افزای در انتخاب
هــای اجتماعــی، بــی پاســخ مانــدن 
خواســته هــای مــردم و افزایــش هزینــه 
هــای انتخابــات همــراه شــود. بــه منظــور 
کســب حداکثــر مزایــا و حداقــل معایــِب 
اســتانی شــدن انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی، اجرای نظــام انتخاباتــی تلفیقِی 
ــل پیشــنهاد اســت؛  ــه ای قاب ــک مرحل ی
ــه  ــای انتخابی ــوزه ه ــوان ح ــی ت ــذا م ل
تــک کرســی را بــرای انتخــاب اشــخاص، 
و حــوزه هــای انتخابیــه اســتانی را بــرای 
انتخــاب فهرســت هــا ایجــاد کــرد. نظــام 
اکثریــت نســبی بــرای انتخــاب نمایندگان 

ــک کرســی و  ــه ت ــای انتخابی در حــوزه ه
ــرای توزیــع کرســی هــا  نظــام تناســبی ب
بیــن فهرســت هــا در حــوزه هــای انتخابیه 

اســتانی پیشــنهاد مــی شــوند.

موافقت نمایندگان با درخواست 
بررسی طرح اصاح

 نماینــدگان در جلســه علنــی دیــروز  ســه 
شــنبه، در جریــان بررســی درخواســت 
ــوادی  ــالح م ــرح اص ــی ط ــت بررس اولوی
از قانــون انتخابــات مجلــس بــا 149 رأی 
موافــق، 69 رأی مخالــف و 5 رأی ممتنــع 
از مجمــوع 233نماینــده حاضــر در جلســه 
دلخــوش  کردند.ســیدکاظم  موافقــت 
ــت  ــده درخواس ــوان نماین ــه عن ــری ب ابات
ــالح  ــرح اص ــی ط ــت بررس ــده اولوی کنن
مــوادی از قانــون انتخابــات مجلــس 
اظهــار داشــت: از مجلــس هفتــم تاکنــون 
در راســتای اســتانی شــدن انتخابــات 
مجلــس طرح هــای متفاوتــی تهیــه شــده 
ــام معظــم  ــه بعضــًا مق ــن زمین ــه در ای ک
رهبــری دیدگاه هایــی داشــته اند و یــا 
اینکــه شــورای نگهبــان بــا طرح هــای 
ــت،  ــرده اس ــت ک ــدن مخالف ــتانی ش اس
ــام  ــه انج ــی ک ــا اصالحات ــروز ب ــًا ام نهایت
شــده بــاز هــم اســتانی شــدن انتخابــات 
مجلــس در دســتور کار قــرار گرفته اســت.
نماینــده مــردم صومعــه ســرا در مجلــس 
ــفانه  ــرد: متأس ــان ک ــالمی بی ــورای اس ش
ــس  ــی، مجل ــکالت اجرای ــل مش ــه دلی ب
بــه مســائل ریــز اجرایــی گرفتــار شــده و 
ــه  ــوپ را ب ــز ت ــی نی ــتگاه های اجرای دس
ــن  ــه همی ــد ک ــس می اندازن ــن مجل زمی
ــس  ــت مجل ــش کیفی ــب کاه ــر موج ام

شــده اســت.
افــزود: در طــرح اســتانی شــدن  وی 
بایــد  مجلــس، کاندیداهــا  انتخابــات 
نصــاب الزمــی از آراء را در حــوزه انتخابیــه 
و شهرســتان های خــود کســب کننــد 
ســپس بــا دیگــر رقبایــی کــه ایــن نصــاب 
اســتان  ســطح  در  را کســب کرده انــد 

ــد. ــت کنن رقاب
ــوان  ــه عن ــتجردی ب ــران دس ــن کام حس
مخالفــت در اولویــت قــرار گرفتــن طــرح 
انتخابــات  قانــون  از  مــوادی  اصــالح 
ــا  ــت: در انتخابات  ه ــار داش ــس اظه مجل
کاندیداهــا وعــده اجرایــی می دهنــد و 

ایــن امــر مــردم را متوقــع می کنــد.
نماینــده مــردم اصفهــان بــا بیــان اینکه در 
صورتی اســتانی شــدن انتخابــات مجلس 
می شــود،  حاکــم  اربابــی  سیســتم 
ــی دارد و  ــار مال ــدن ب ــتانی ش ــت: اس گف
خــالف اصــل 75 قانــون اساســی اســت. 
همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه مــردم 
ــکالت  ــه مش ــه اینک ــی ب ــرایط فعل در ش
خــود را از طریــق نماینــدگان پیگیری کنند 

امیــدوار هســتند.
ــق  ــوان مواف ــه عن ــد ب ــواد کولیون محمدج
ــالح  ــرح اص ــن ط ــرار گرفت ــت ق در اولوی
مــوادی از قانــون انتخابــات مجلــس بیان 

کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه انتخابــات دوره 
یازدهــم مجلــس در اســفندماه 98 برگــزار 
می شــود و اکنــون در فصــل بررســی 
بودجــه هســتیم، بســیار مهــم اســت کــه 
زمــان را در نظــر داشــته باشــیم و هــر چــه 
ــف  ــن تکلی ــن موضــوع تعیی ســریعتر ای

شــود.
ــی کشــور  ــور داخل ــس کمیســیون ام رئی
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــوراهای مجل و ش
ــل  ــدی کام ــیم بن ــه تقس ــان اینک ــا بی ب
حوزه هــای انتخابیــه در طــرح اســتانی 
شــدن انتخابــات مجلــس باقــی می ماند، 
ــد  ــب ح ــس از کس ــا پ ــت: کاندیداه گف
نصــاب الزم در حــوزه انتخابیــه بــا رقبــای 
خــود در حــوزه انتخابیــه در ســطح اســتان 

رقابــت می کننــد.
کولیونــد اظهــار داشــت: برگــزاری انتخابات 
بــه صــورت اســتانی بــار مالــی بــه دنبــال 
نــدارد و مشــمول اصــل )75( قانــون 
ــا  ــن هزینه ه ــود، همچنی اساســی نمی ش
را کاهــش داده و منجــر بــه افزایــش 
ــود.  ــا می ش ــردم در انتخابات ه ــور م حض
الزم اســت بــا تغییــر در رونــد کار مجلــس 
نماینــدگان بــه امــور ملــی بپردازنــد و 
شــوراهای شــهر نیــز تبدیــل بــه پارلمــان 

ــی شــوند. محل

ته
نک

برگـزاری انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی در حـوزه 
هـای انتخابیـه اسـتانی مـی تواند از یک سـو بـا مزایایی 
ملـی،  وظایـف  بـه  نماینـدگان  بهتـر  پرداختـن  ماننـد 
تقویـت نقـش شـوراهای محلـی، گسـترش فرهنـگ و 
اندیشـه حزبـی و کاهـش درگیـری هـای قومـی و قبیله 
ای همـراه باشـد؛ و از دیگـر سـوی بـا معایبـی ماننـد 
کاهـش مشـارکت مـردم در انتخابات، افزایش شـکاف و 
تنـش هـای اجتماعی، بـی پاسـخ ماندن خواسـته های 
مـردم و افزایـش هزینـه هـای انتخابـات همـراه شـود. 

پیام رسـانه

تایمز گزارش داده: میلیون ها بیمار 
دکترهای خودشـان را به کمک اسکایپ 

می بینند و ویزیت می شـوند.

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول 
رئیـس جمهوری ترکیه، اظهارات بولتون 
در حمایت از کوردهای سـوریه را دروغ و 

اشتباه خوانده است.

خبرگـزاری الجزیره از دیدار رهبر کره 
شـمالی و رئیس جمهوری چین در کشور 

چین خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگزاری دویچه وله دسـتگیری 
هکر 20 سـاله اطالعات دولتی و سازمانی 

کشـور آلمان را تیتر اول خود قرار داده.
آلمان

درآمدها و هزینه های سازمان اوقاف اعام شودپیام خبر
نماینده مردم شهررضا در مجلس شورای اسالمی خواستار شفاف سازی در مورد عملکرد سازمان 
اوقاف و اعالم درآمدها و هزینه های این سازمان شد.

سنا
 ای

س:
عک

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا تأکیـد 
بـر سیاسـت ایـن وزارتخانـه بـرای ایجـاد 
ایـن  گفـت:  وقـف  نظـام  در  شـفافیت 
شـفافیت نیازمند نظام حسابرسی پیوسته 
و آشـکار اسـت تـا ترازهای مالیاتـی اتفاق 
افتـاده و در معـرض افـکار عمومـی قـرار 
گیرد.سـید عبـاس صالحـی وزیـر فرهنگ 
روز  علنـی  جلسـه  در  اسـالمی  ارشـاد  و 
شـورای  مجلـس  دی(  شـنبه، 18  )سـه 
اسـالمی در جریان سـوال سمیه محمودی  
نماینـده شـهرضا و دهاقـان در مجلـس از 

وی پیرامـون عـدم شـفافیت در نظام وقف 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال گفـت: توجـه بـه 
نظـام موقوفـات می توانـد مسـیر حـال و 
آینـده را در حـوزه ایـن امـر فرهنگـی تداوم 
دهد.وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در 
ادامـه بـا تأکیـد بـر اهمیـت شـفافیت در 
نظـام وقف عنوان کـرد: وزارتخانـه به دنبال 
شـفافیت هـر چـه بیشـتر در ایـن نظـام 
اسـت که تقویت دولت الکترونیک یکی از 
موضوعاتـی اسـت که پیگیـری می کنیم تا 
فضـای کاغـذ و مراجعات حضـوری از بین 

بـرود و سـامانه های گویـا باعـث مراجعـه 
غیرحضـوری شـود.وی در ادامـه بـا بیـان 
اینکـه در حال حاضـر سـامانه های فراوانی 
بـرای حـوزه وقـف داریـم، اظهـار داشـت: 
مراجعـات  شـده  باعـث  سـامانه ها  ایـن 
کاغـذی بـه حداقل برسـد.صالحی در ادامه 
بـا اشـاره بـه چنـد حـوزه کـه مورد شـفاف 
سـازی قـرار گرفتـه، بیـان داشـت: نظـام 
اسـنادی اوقـاف، نظـام قراردادهـای وقف، 
و  قراردادهـا  مطابـق  پرداخت هـای  نظـام 
نظـام اجـرای نیـات واقفیـن از مهمتریـن 
حوزه هایـی اسـت که مـورد شـفافیت واقع 
نیازمنـد  ایـن شـفافیت  البتـه  شـده کـه 
نظام حسابرسـی پیوسـته و آشـکار اسـت 
تـا ترازهـای مالـی اتفاق بیفتـد و بعدها در 

معـرض افـکار عمومـی قـرار گیـرد.

وزارت فرهنگ به دنبال شفافیت 

در نظام وقف است

فرخزاد چهارصد میلیون دالری 
در زندان است

دادسـتان تهـران از رییس اتاق بازرگانی کشـور خواسـت که در صـدور کارت های 
بازرگانـی بـه میـزان وظیفـه ای کـه دارد ایفای نقـش کند و گفت:  متهمـی به نام 
فرخـزاد کـه 400 میلیـون دالر ارز 4200 تومانـی گرفتـه و اکنـون در زندان اسـت، 
سـواد زیادی ندارد.نشسـت مشـترک دادستانی تهران و مسـئوالن اتاق بازرگانی 
روز شـنبه 15 دی مـاه بـا حضـور رییـس و اعضـای اتـاق تعـاون ایـران، سـردار 
لطفـی رییـس پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ و  تعـدادی از معاونان و بازپرسـان 
دادسـرای تهـران بـه ریاسـت جعفـری دولت آبـادی برگـزار شد.دادسـتان تهران 
در ایـن نشسـت بـا تشـریح نحـوه سـوء اسـتفاده از مـدارک هویتـی و تجاری 
در وقـوع فسـادهای کالن اقتصـادی در چنـد محـور بـا توجه به نتایـج حاصل از 
پرونده هـای اخیـر،  اظهار داشـت: بررسـی پرونده های متشـکله در شـش ماهه 
اخیـر نشـان می دهد که مفسـدان اقتصـادی از مدارکی که به نوعـی هویت افراد 
را نشـان می دهد، سـوء اسـتفاده کـرده و از این مـدارک به عنوان بسـتری برای 
اقدامـات مجرمانـه اسـتفاده کرده انـد.وی به سـوء اسـتفاده متهمـان اقتصادی 
از کارت هـای  حسـاب های بانکـی بـه عنـوان اولیـن مصداق اشـاره کـرد و افزود: 
برخـی متهمـان پرونده هـای ارزی که اخیرا در شـعب ویژه دادسـرا و دادگاه مورد 
رسـیدگی قـرار گرفـت، اعتـراف کرده اند کـه بـه ازای پرداخت وجـه ماهانه حدود 
500 هـزار تومـان،  از کارت هـای حسـاب بانکـی دیگـران اسـتفاده می کردنـد و 
حسـاب های بانکـی بـه نـام صـراف یا وارد کننـده کاال نبـوده بلکه به نـام افرادی 

اسـت که در فسـاد اقتصـادی نقش چندانـی ندارند.

پارلماندولت

بانکداری در ایران غیر اسالمی استقول می دهم که با تمام وجود بمانم
معــاون اول رییس جمهــور 
گفــت: در شــرایط ســخت 
بــه  بــزرگ  مــردان  بایــد 
مطمئــن  بیاینــد.  میــدان 
هســتم کارآفرینــان می تواننــد ایــن دوره را خــوب 
مدیریــت کننــد، مــن قــول می دهــم کــه بــا تمــام 
وجــود بمانــم و در حمایــت از شــما هــم لحظــه ای 
تردیــد نخواهــم کرد.اســحاق جهانگیــری امــروز در 
ســومین دوره اهــدای نشــان کارآفرینــی امیــن 
ــا بیــان اینکــه شــرایط  ــاالر وحــدت ب الضــرب در ت
کشــور ســخت و دشــوار اســت، اظهــار کــرد: ولــی 
ــود، چــون بی منطــق  ــی نخواهــد ب ایــن دوره طوالن
و بــی پشــتوانه اســت؛ بنابرایــن بایــد بــرای عبــور 
از ایــن زمســتان ســخت برنامــه ریــزی کنیــم.وی 

ادامــه داد: آمریــکا می خواهــد معیشــت مــردم 
ســخت شــود تــا فروپاشــی اقتصــادی و فروپاشــی 
ــن  ــم ای ــا می توانی ــا م ــود، ام ــام ش ــی انج داخل
دوره را خــوب مدیریــت کــرده و کوتــاه کنیــم، امــا 
کوتــاه کــردن ایــن دوره شــروطی دارد. شــرط اول 
ــد  ــه مســئوالن سیاســی کشــور بپذیرن آن اســت ک
کــه بایــد انســجام و وحــدت داخلــی برقــرار کننــد 
ــجام  ــد. انس ــدرو ندهن ــراد تن ــت اف ــود را دس و خ
واجب تــر  بــرای کشــور  شــب  نــان  از  داخلــی 
ــردم  ــده ای از م ــرد: ع ــان ک ــری بی ــت. هانگی اس
ــده ای  ــا ع ــتند، ام ــادی هس ــارهای اقتص ــر فش زی
ــوز  ــد هن ــدردی کنن ــردم هم ــا م ــه ب ــای آنک ــه ج ب
ــا  ــتند. م ــود هس ــب خ ــردن رقی ــارج ک ــال خ دنب

ــت برســیم. ــه داد مل ــد ب بای

عضـو هیـات رییسـه کشـاورزی، 
محیـط  و  طبیعـی  منابـع  آب، 
زیسـت مجلس شـورای اسالمی  
بانـک  ادعـای  گفت:برخـالف 
مرکـزی مبنی بر سیسـتم بانکی اسـالمی، 100درصد بانکداری 
در ایـن کشـور غیـر اسـالمی بـوده اسـت. علـی وقـف چـی 
در نشسـت علنـی روز)سـه شـنبه 18 دی مـاه( در مجلـس 
شـورای اسـالمی در نطـق میـان دسـتور خـود، با درود سـالم 
بـه رهبـر انقـالب و خـون پـاک شـهدا گفت:  سـالم بـه مردم 
پایتخـت شـور و شـعور حسـینی زنجان، شـهر مـردان نمکی، 
شـهر بزرگتریـن بازار سرپوشـیده کشـور و شـهر غواصـان دریا 
دل و شـهر رخـت شـور خانـه کـه نمـادی از ارج نهـادن بـه 
زن ایرانـی اسـت کـه در هیـچ جـای دنیـا اینگونـه اهمیتی به 
زن داده نشـده اسـت و سـالم بـه طـارم پایتخـت کشـاورزی 
ایـران، مظهـر و تیـن و زیتـون و پایتخـت سـالمتی ایـران و 
سـالم بـه سـایر مناطـق زنجان.نماینده مـردم زنجـان و طارم 

در مجلـس دهـم شـورای اسـالمی بـا بیـان اشـاره مهمترین 
مشـکالت حـوزه انتخابیه از دولتمردان خواسـت توجه به حل 
مشـکالت آن کـرده و در حـل آن کوشـا باشـند، ادامـه داد:  
توجـه ویـژه بـه صنعـت اسـتان بـه دلیـل اینکـه بیـش از 3 
دهـه امکانـات صنعتی اسـتان زنجـام به اسـتان قزوین داده 
شـده بـود، تعیین تکلیف مجتمـع پتروشـیمی، تامین اعتبار 
روشـنایی اتوبان زنجان – قزوین، سـازماندهی بزرگترین بازار 
سرپوشـیده کشـور، انتقـال پسـماند روی و بازیافت پسـماند 
شـهری زنجـان، راه اندازی پروازهـای هوایی، تکمیل دو خطه 
کـردن راه آهـن زنجـان- تهران، تامین اعتبار پروژه سـد و بند 
انحرافـی حـوزه انتخابیـه، تامیـن اعتبـار جـاده قدیـم اردبیل، 
تخصیـص آب به سـه هزار هکتـار زمینی کـه میلیاردها تومان 
بـرای زیـر سـاخت آن هزینـه شـده اسـت، تخصیـص اعتبار 
بـرای معشـیتی حـوزه انتخابیه، تکمیـل پروژه هـای ملی راه 
هـای سـه راهـی طـارم، گیلوان-منجیـل- کلـوردرام،  از جمله 

مشـکالت منطقه اسـت.

یم
سن

: ت
س

عک

عضـو هیـات رییسـه فراکسـیون حقـوق شـهروندی مجلس با 
بیـان اینکـه در زمینـه حقـوق شـهروندی قانـون نقصی نـدارد و 
ایـرادات بـه اجـرا نشـدن یـا اجـرای بد قانـون مربوط می شـود، 
گفـت: صحـت ادعاهای اسـماعیل بخشـی نیاز به بررسـی دارد. 
محمـد کاظمیبـا بیـان اینکـه قانون اساسـی به نحـو جامعی در 
اصـول 19 تـا 42 خـود بـه موضـوع حقـوق شـهروندی پرداخته 
اسـت، گفـت: قانـون اساسـی بـه موضـوع آزادی های مشـروع، 
فعالیت احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، فاش نشـدن 
مکاتبـات و حفـظ حریم خصوصی بـه طور کامـل پرداخته و در 
زمینـه حقـوق شـهروندی اگر ایـرادی وارد اسـت به اجرا نشـدن 

یـا اجـرای بـد قانـون مربوط می شـود.

تحادیـه اروپـا اعـالم کـرد کـه کمـاکان کار بـرای اجرایی شـدن 
سـاز و کار ویـژه مالـی ادامـه دارد و ایـن سـاز و کار بـه زودی 
اجرایـی خواهـد شـد.اتحادیه اروپـا  اعـالم کرد که کمـاکان کار  
بـرای ایجـاد مکانیسـم پرداخت برای تسـهیل تجارت بـا ایران 
و جلوگیـری از تاثیـرات تحریم هـای آمریـکا علیه ایـران ادامه 
دارد. در واقـع این کار  توسـط کشـورهای عضـو )اتحادیه اروپا( 
انجام می شـود.»مایا کوتسـیانچیچ« سـخنگوی اتحادیه اروپا 
در یـک نشسـت خبـری گفـت: بـا توجـه بـه اطالعاتی کـه در 
دسـت ما اسـت، کار ادامه دارد و پیشـرفت خوبی هم داشـته 

است.

صحت ادعاهای اسماعیل 
بخشی نیاز به بررسی دارد

ساز و کار ویژه مالی به 
زودی اجرایی می شود

 رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور گفـت: اگـر ارز 
4200 تومانـی بـرای کاالهـای اساسـی اختصـاص یابـد امـا 
فروشـندگان، نرخ ارز در بازار آزاد را مبنای فروش قرار دهند، 
غیرقابـل قبول اسـت؛ بنابراین نظارت ها تشـدید می شـود. 
محمدباقـر نوبخـت افـزود: دلیـل اینکـه از 21 میلیـارد دالر 
منابـع ارزی سـال آتـی، 14 میلیـارد دالر بـا ارز 4200 تومانی 
بـرای واردات کاالهـای اساسـی و خوراکـی منظـور شـده این 
اسـت کـه اگـر قیمـت ارز هـر نـوع نوسـانی داشـته باشـد، 

زندگـی و مایحتـاج مـردم از نوسـان ارز جـدا شـود.

یـک عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی بـا اشـاره بـه آخریـن 
وضعیت مرزبانان ربوده شـده در شـرق کشـور عنوان کرد: این 
موضـوع دارد پیگیـری می شـود. بنده هم هفته پیش سـفیر 
پاکسـتان را بـه اینجـا )مجلـس( خواسـتم، او هم قـول داد 
کـه پیگیـری کنـد و آزاد شـوند. ظاهـرا هنوز جای همـه آن ها 
کشـف نشـده اسـت و مقـداری دسـت بـه دسـت شـده اند.
مرتضـی صفـاری نطنـزی اظهار کـرد:  ایـران و افغانسـتان دو 
کشـور همسایه هسـتند، باید توجه داشته باشیم که همسایه 

را نمی شـود انتخـاب کـرد و بایـد بـا او کنـار آمد.

 نظارت بر قیمت کاالهای 
اساسی تشدید می شود

آوردن طالبان به میز مذاکره از 
خون ریزی ها جلوگیری می کند
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس24 از سـفر 
غیرمنتظره رهبر کره شـمالی به چین 

خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز از دستگیری یک 
مرد 20 ساله توسط پلیس آلمان پس از 
جریان هک بسیاری از تجهیزات دولتی 
این کشور در هفته های گذشته خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
گزارشـی به وضعیت اسف بار شلوغی 

زندان های شـهر مانیال پرداخته.
آمریکااروپافرانسه

خبرگـزاری سی ان ان در ادامه روند 
گزارش مشـکالتی که ترامپ با آن ها 

در سـال جدید روبرو است، در گزارش 
تـازه ای به این موضوع پرداخته.

آمریکا

پیام خبر

رنا
 ای

س:
عک

نگرانی از سرنوشت 
جنگل های ارسباران 

بـا  شـرقی  آذربایجـان  اسـتاندار 
اشـاره بـه موضـوع قطـع درختان 
در منطقـه ارسـباران و هماهنگـی 
و سـرعت عمـل دسـتگاه قضایی و سـازمان های مسـئول 
ایـن  در  مسـئوالن  جدیـت  گفـت:  خصـوص،  ایـن  در 
موضـوع هـم بـه سـبب قدردانـی از حساسـیت جامعـه و 
هـم هشـداری بـود نسـبت بـه اینکـه نبایـد اجـازه دهیـم 
جنگل هـای ارسـباران بـه سرنوشـت دریاچـه ارومیه دچار 
شـود .محمدرضـا پورمحمـدی افـزود: مـا امـروز موظفیم 
خسـارات بـه جـا مانـده از گذشـته را جبـران کنیـم و اگر 
خـود عامـل خسـارت دیگـری باشـیم در مقابـل آینـدگان 

مسـئولیم .

ارسباران

ورود روزانه 140 هزار متر 
مکعب فاضاب انسانی 

به رودخانه های رشت
محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
زیسـت گیـالن گفـت:  بـر اسـاس 
ایـن  پایـش  واحـد  مسـتندات 
متـر  هـزار   140 روزانـه  اداره کل 
وارد  انسـانی  فاضـالب  مکعـب 
می شـود. رشـت  رودخانه هـای 
اظهـار  محمدپـور  قربانعلـی 
مسـتندات  اسـاس  بـر  داشـت: 
اداره کل حفاظـت  پایـش  واحـد 
روزانـه  گیـالن  زیسـت  محیـط 
فاضـالب  مکعـب  متـر  هـزار   140
متـر  هـزار   24 و  انسـانی 
وارد  صنعتـی  فاضـالب  مکعـب 
و  گوهـررود  رودخانه هـای 
می شـود. رشـت  شـهر  زرجـوب 
مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت 
 20 حـدود  تصفیـه  از  گیـالن 
انسـانی  فاضالب هـای  از  درصـد 
شـهر رشـت خبر داد و افـزود: بر 
اسـاس مسـتندات واحـد پایـش 
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت 
گیـالن 30 درصـد از فاضالب های 
 70 و  خـام  صـورت  بـه  صنعتـی 
تصفیـه  صـورت  بـه  آن  درصـد 
رودخانه هـای  سـمت  بـه  شـده 

می شـوند. هدایـت  رشـت 
 80 اینکـه  بیـان  بـا  محمدپـور 
انسـانی  فاضالب  هـای  درصـد 
تصفیـه  صـورت  بـه  رشـت  شـهر 
رودخانه هـای  وارد  نشـده 
می شـود  زرجـوب  و  گوهـررود 
اقدامـات  البتـه  کـرد:  عنـوان 
خوبـی تاکنـون بـرای سـاماندهی 
فاضالب هـای شـهر رشـت انجـام 
شـده اسـت امـا ایـن فعالیت هـا 
مشـکالت  حجـم  بـه  توجـه  بـا 
عنـوان کافـی  هیـچ  بـه  موجـود 

. نیسـت

توجه ویژه به پارک ملی گلستان
فعال محیط زیست: در افزایش بودجه پارک ملی گلستان 

باید به آتش سوزی های گسترده این پارک توجه جدی شود

خبر

پارک گلستان از اولین پارک هایی است که نام ملی گرفته است

معــاون مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی کالن آب و آبفــای 
وزارت نیــرو گفــت: بــا حمایــت از کشــت فراســرزمینی 
مشــروط بــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی و واردات آن 
بــه کشــور، شــرایط بــرای امنیــت پایــدار غذایــی فراهــم 

مــی شــود.
هدایــت فهمــی، بــا تاکیــد بــر اینکــه بررســی ها، لــزوم 
آب  منابــع  مدیریــت  سیاســت های  در  تجدیدنظــر 
ــد،  ــکار می کن ــاورزی را آش ــش کش ــوص در بخ به خص
ــر،  ــای اخی ــه در دهه ه ــای صورت گرفت ــت: اقدام ه گف
بــا تمرکــز بــر ایجــاد منابــع جدیــد آب به طــور گســترده 
ــزان  ــتگذاران و برنامه ری ــر سیاس ــورد نظ ــیعی م و وس

ــه اســت. ــرار گرفت بخــش آب کشــور ق
ــا کم آبــی  وی، تقویــت جایــگاه کارگــروه ملــی ســازگاری ب
به منظــور کنتــرل و حــل بحــران آب را یکــی از ســاز و 
کارهــای حکمرانــی خــوب معرفــی کــرد و گفــت: الزم اســت 
ــار نشــدن  ــی و دچ ــری از کاهــش کارای ــور جلوگی ــه منظ ب
کارگــروه بــه روزمرگــی، اوالً اعضــای کمیتــه تخصصــی 
ــراد استراتژیســت تقویــت  ــه نمــودن اف ــا اضاف کارگــروه، ب
ــای  ــای بخش ه ــا و راهکاره ــه برنامه ه ــن اینک ــود، ضم ش
ــه برنامــه مشــترک تمــام دســتگاه های  ــه مثاب ــف ب مختل
ــر اســاس ســقف مصــارف  ــط در کارگــروه اســتانی، ب مرتب
ــر، تهیــه و  ــع آب تجدیدپذی ــه میــزان 70 درصــد مناب آب ب

تدویــن شــود.
معــاون مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی کالن آب و آبفــای 
نیــرو، تصریــح کــرد: ضمانــت اجــرای برنامــه  وزارت 
ــم مشــترک از  ــی، درک و فه ــا کم آب مشــترک ســازگاری ب
ــری مشــارکتی،  موضــوع، مســئولیت مشــترک، تصمیم گی
شــفافیت در همــه مراحــل، پاســخگویی، اقــدام و عمــل و 

ــت. ــارکتی اس ــری مش یادگی
فهمــی، امنیــت آبــی را شــرط ضــروری بــرای امنیــت غذایی 
دانســت و افــزود: اگرچــه خودکفایــی کشــور در زمینــه 
محصــوالت اساســی غذایــی الزامــًا بــه منزلــه دســتیابی بــه 
امنیــت غذایــی پایــدار نیســت، امــا تامیــن امنیــت غذایــی 
ــرد شــفاف در  ــک راهب ــود ی ــد وج ــدار در کشــور نیازمن پای

خصــوص امنیــت غذایــی بــه شــکل مــدرن آن اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تولیــد مــواد غذایــی، بهــره وری، عملکرد 
بخــش کشــاورزی، واردات و صــادرات، درآمــد ملــی و 
قیمت هــا در ســطح کالن تابــع جمعیــت )نــرخ رشــد( 
اســت، اظهــار داشــت: بــا حمایــت از کشــت فراســرزمینی 
ــاورزی و واردات آن  ــوالت کش ــد محص ــه تولی ــروط ب مش
ــادرات و واردات آب  ــودن ص ــور نم ــز، منظ ــور و نی ــه کش ب
مجــازی در سیاســت گذاری صــادرات و واردات محصــوالت 
کشــاورزی و صنعتــی، شــرایط بــرای امنیــت پایــدار غذایــی 

فراهــم خواهــد شــد.
معــاون مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی کالن آب و آبفــای 
ــا رویکــرد خــود  وزارت نیــرو درخصــوص امنیــت غذایــی ب
اتکایــی در محصوالت اســتراتژیک کشــاورزی گفــت: مطابق 
ــد،  ــه بع ــه 1960 ب ــل ده ــده از اوای ــام ش ــی های انج بررس
ــه  ــوط ب ــد کشــاورزی مرب ــش تولی ــل افزای بیشــترین عام
افزایــش عملکــرد محصــول اســت؛ بنابرایــن تولیــد بیشــتر 
بــا آب کمتــر، ســاده ترین و کم هزینه تریــن راه تامیــن 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــت غذای امنی

امنیت آبی شرط ضروری 
برای امنیت غذایی است

زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
تجمــع  بــه  اشــاره  بــا  بوشــهر  اســتان 
آالیندگی هــا در عســلویه گفــت: بــه علــت 
پایــش  بــرای  الزم  زیرســاخت های  نبــود 
بــا  ایــن امــر  زیســت محیطی در عســلویه 

اســت. مواجــه  مشــکالتی 
بــرای  داشــت:  اظهــار  قلی نــژاد  فرهــاد   
مشــترک  گازی  میــدان  از  بهره بــرداری 

مــاه   35 مــدت  در  صنایــع  قطــر،  بــا 
داشــتند،  را  منطقــه  در  اســتقرار  فرصــت 
بــه  پرداختــن  مهلــت  علــت  همیــن  بــه 
ــم  ــا فراه ــرای آنه ــت محیطی ب ــط زیس ضواب
ــا صــادر  ــرای آنه نمی شــود و مجــوزی هــم ب
نداشــتن  ادامــه همیــن  نمی شــود کــه در 
مشــکالت  و  تخلفــات  زمینه ســاز  مجــوز، 
بعــدی شــده اســت. مدیــرکل محیــط زیســت 

اســتان بوشــهر گفــت: مــا در منطقــه بــا 
حجمــی از آالیندگی هــا اعــم از آالیندگــی هــوا، 
ــه رو هســتیم کــه فــارغ از  ــا روب خــاک و دری
ــار  ــزا، کن ــورت مج ــه ص ــا ب ــی واحده آالیندگ
ــر  ــا، منج ــن مجموعه ه ــن ای ــرار گرفت ــم ق ه
ــی  ــن ناش ــده و ای ــی ش ــع آالیندگ ــه تجم ب
از اســتقرار بیــش از حــد صنایــع در یــک 

اســت. جغرافیایــی  محــدوده 
آالیندگــی هــوا  اینکــه  بــه  بــا اشــاره  وی 
اســت،  آلودگــی  منابــع  حســاس ترین  از 
شــاخص  بحرانی تریــن  کــرد:  تصریــح 

 ،so2 آلودگــی هــوا، ترکیبــات ســولفور یــا
پــس از آن فلرینگ هــا و در درجــه ســوم 
ــی  ــتم ها و بخش ــی از سیس ــتی های ناش نش
از آلودگــی ناشــی از تکنولــوژی مورد اســتفاده 
ــا  ــماند و فاضالب ه ــی پس ــع و آلودگ در صنای
و  فاضــالب  ورود  دربــاره  قلی نــژاد  اســت. 
ــح داد: در  ــا توضی ــه دری ــع ب ــماند صنای پس
در  مســتقر  پتروشــیمی های  حاضــر  حــال 
ــن متصــل  ــه فاضــالب مرکــزی مبی ــه ب منطق
ــود. ــه می ش ــا تصفی ــالب آنه ــتند و فاض هس

مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان بوشـهر گفـت: تجمع آالیندگی ها در عسلویه
ولـی  ندارنـد  بحرانـی  وضعیـت  پتروشـیمی ها 
پاالیشـگاه ها  فاضاب هـای  و  پسـاب ها 
مساله سـاز هسـتند، هـر چنـد کـه پاالیشـگاه ها 
نیـز تصفیه خانـه دارنـد امـا ایـن فرایند بـه صورت 
کامـل انجـام نمی شـود و نیـاز بـه راه انـدازی یک 
فاضـاب مرکزی اسـت کـه در حال پیگیـری این 

هسـتند. تصفیه خانـه 

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

رییس پژوهشگاه فضایی ایران از اجرای پایلوت سامانه تشخیص سطح زیر کشت 5 محصول پرمصرف در کشور خبر داد و 
گفت: این سامانه با استفاده از فناوری های سنجش از دور عالوه بر برآورد میزان سطح زیر کشت، پارامترهای رشد گیاهی را 

پایش می کند.

 کاهش دبی 
منابع زیرزمینی در سمنان

منطقـه ای  آب  شـرکت  معـاون 
سـمنان از افزایـش 27 درصـدی 
آورد رودخانه های اسـتان سـمنان 

در مقایسـه بـا سـال گذشـته خبـر داد. 
محمدرضـا خاموشـی اظهـار کـرد: رودخانه های این اسـتان، 
در سـه ماهـه ابتـدای سـال آبـی جـاری )اول مهـر مـاه تـا 
اول دی ماه سـالجاری( نسـبت به مدت مشـابه گذشته، 98 
درصـد افزایـش جریان آبی داشـته اند. ایـن افزایش جریان 
آبی فقط نشـان دهنده این اسـت که بارندگی زیاد و نسـبتًا 
خوبـی نسـبت بـه سـال قبـل انجـام شـده اسـت و حتی به 
صـورت بـرف هم نبـوده و از ایـن رو خیلی از ایـن منابع آبی 

را از دسـت می دهیـم.

منابع آبی

کمبود هزار لیتر بر ثانیه 
آب در شهر کرمان

اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
و  روسـتاها  شـرب  آب  تامیـن 
مرکـز اسـتان هم بـا مشـکل روبه 
رو اسـت؛ افـزود: فقـط در شـهر کرمـان هـزار لیتـر بـر ثانیه  

داریـم. آب  کمبـود 
محمدجـواد فدایـی گفـت: کم آبی مهمترین مسـاله اسـتان 
کرمـان اسـت. در سـال آبـی 97_96  میـزان بـارش بـاران 
نسـبت بـه متوسـط بلنـد مـدت  65 درصـد کاهـش یافتـه 
اسـت. کـم آبـی  و مصـرف نادرسـت از منابـع آب موجـب 
شـده بیـالن منفـی بـه 800 میلیـون تـا یـک میلیـارد متـر 
مکعـب برسـد. فقـط در شـهر کرمـان هـزار لیتـر بـر ثانیـه  

کمبـود آب داریـم.

آب

جنگل کاری شمال پایتخت 
21۵ هکتار توسعه یافت

و  شـهری  خدمـات  معـاون 
شـهرداری  زیسـت  محیـط 
منطقـه یـک گفـت: 215 هکتـار 
از ارتفاعـات شـمال پایتخـت در راسـتای اجـرای طـرح 
کمربنـد سـبز و حفـظ حریم شـهر از سـاخت و سـازهای 

شـد. کاری  جنـگل  مجـاز  غیـر 
 مجیـد نوربخـش افـزود: 69 هـزار اصلـه نهال سـبز و با 
کیفیـت از انـواع سـرو نقـره ای، ارغـوان، زبان گنجشـک، 
و  زالزالـک  ای،  خمـره  سـرو  تهـران،  نـرک، کاج  تـوت 
اقاقیـا در عرصـه ای واقع در ضلع شـمال شـهرک شـهید 
توفیقـی و جنـب جنـگل بوسـتان یـاس فاطمـی، مابین 

بزرگـراه شـهید بابایـی و گردنـه قوچـک کاشـته شـد.

جنگل

آتش سوزی در بخشی از 
جنگل های عباس آباد

و  طبیعـی  منابـع  اداره  رییـس 
آبخیـزداری شهرسـتان عبـاس آبـاد 
در غـرب مازنـدران اعـالم کـرد کـه 
عصـر دوشـنبه بخشـی از جنـگل هـای ایـن منطقه دچـار آتش 
سـوزی شـد. جواد جاللی کندلوسـی گفت: این آتش سوزی در 
جنگلهـای پـس ورده در طـرح جنگلداری تیـاس در محور جاده 
عبـاس آبـاد کالردشـت روی داد کـه نیروهـای منابـع طبیعـی و 
امـدادی بـه محـل حادثه اعزام شـدند و مشـغول اطفای حریق 
هسـتند. بر اسـاس برآورد اولیه حدود 2 هزار مترمربع از جنگل 
هـای ایـن منطقـه و عمومـا الشـبرگ هـا طعمه حریق شـد. به 
گفته کندلوسـی، بـا توجه به وضعیـت آب و هوایی منطقه علت 

آتـش سـوزی عامل انسـانی اسـت.

آتش

حفاظــت از پــارک ملــی گلســتان 
ــه در  ــت ک ــواردی اس ــی از م یک
بودجــه ســال آینــده افزایــش 
محیــط  فعــال  اســت.  یافتــه 
ــد اســت افزایــش  زیســت معتق
ــمند  ــی ارزش ــول در صورت ــن پ ای
اســت کــه در جــای درســتی 
مدیریــت  و  شــود  هزینــه 
صحیحــی بــر روی آن صــورت 

ــرد.  گی
مــژگان خانلــو  ســخنگوی بودجــه 
طرح هــای  اینکــه  بیــان  بــا 
در  زیســت  محیــط  عمرانــی 
قالــب ســه فصــل، پنــج برنامــه و 

ــده اند،  ــی ش ــرح پیش بین 15 ط
نمونــه  بــرای  اســت:  گفتــه 
طــرح »حفاظــت پــارک ملــی 
ــن و  ــرح »تدوی ــتان« از ط گلس
اجــرای طــرح هــای توجیهــی 
چهارگانــه  مناطــق  تفصیلــی  ـ 
ســازمان  مدیریــت  تحــت 
زیســت«  محیــط  حفاظــت 

تفکیــک شــد. 
بــه گفتــه خانلــو، اعتبــار ابالغــی 
ملــی  پــارک  بــرای حفاظــت 
امســال  بودجــه  در  گلســتان 
600 میلیــون تومــان بــود کــه 
بــا  آینــده  ســال  الیحــه  در 
هشــت  افزایــش،  درصــد   80
ــنهاد داده  ــان پیش ــارد توم میلی

ــد.  ش

مشکات محیط زیستی 
پارک گلستان

پــارک ملــی گلســتان در مــرز 
اســتانهای  بیــن  مشــترک 
خراسان،ســمنان و گلســتان قــرار 
پارکهایــی  اولیــن  از  و  گرفتــه 
اســت کــه نــام »ملــی« را در 
ــه خــود اختصــاص داده  ــران ب ای
ــتان از  ــی گلس ــارک مل ــت. پ اس
گنجینــه هــای بــزرگ و ارزشــمند 
ــتن  ــر داش ــه خاط ــورمان ، ب کش
 91 از  )بیــش  زیــاد  وســعت 
مختلــف  گونه هــای  هکتــار(و 
وجــود  جانــوری،  و  گیاهــی 
چشــمه ســارهایی دور تــا دور 
ایــن پارک،دشــت هــای زیبــا 
بدیل،ارتفاعــات  بــی  مناظــر  و 

ــا  ــراه ب ــت ، هم ــیده از درخ پوش
ــیار  ــای بس ــار ه ــه و آبش رودخان
دیدنــی و جــذاب ،حائــز اهمیــت 

اســت.
ســارا اردو فعــال محیــط زیســت 
کــه  مشــکالتی  خصــوص  در 
تهدیــد  را  ملــی  پــارک  ایــن 
ــا  ــام م ــه پی ــن ب ــد اینچنی می کن
می گویــد:» آتــش ســوزی های 
ــد  ــارک را تهدی ــن پ ــترده ای گس
ــوزی ها  ــش س ــن آت ــد. ای می کن
معمــوال یــا بــه دلیــل عوامــل 
طبیعــی همچــون افزایــش درجــه 
انســانی  عوامــل  یــا  حــرارت 
ــش  ــردن آت ــن ک ــون  روش همچ
توســط گردشــگران رخ می دهــد.
ــارک  ــن پ ــه ای ــدی ک ــل بع معض
توســعه  می کنــد  تهدیــد  را 
کاربــری  وتغییــر  اکوتوریســم 
همچنیــن  اســت.  زمین هــا 
ــن  ــان ای ــط بان ــم محی ــداد ک تع
پــارک مشــکالت متعــددی را هــم 
بــرای محیــط پــارک و هــم بــرای 
محیــط بانــان ایجــاد کرده اســت.
ــان  ــا هم ــگل ی ــردن جن ــک ک تن
جنــگل تراشــی از دیگــر خطراتــی 
اســت که پــارک ملــی گلســتان را 

ــد.« ــد می کن تهدی
بــه گفتــه اردو اینکــه ایــن پــارک 
در بودجــه ســال آینــده دیــده 
شــده اســت بســیار خــوب اســت 
امــا در صورتــی کــه مدیریــت 
پــول  ایــن  روی  بــر  درســتی 
صــورت گیــرد و در جای مناســبی 
هزینــه شــود. او می گویــد: مثــال 
ایــن  در  بانــان  محیــط  بایــد 
افزایــش بودجــه دیــده شــوند 
ــد.  ــش یاب ــا افزای ــوق آن ه و حق

همچنیــن  ایــن پــول خــرج 
ــی  ــرای مواقع ــا ب ــد هواپیم خری
ســوزی های  آتــش  همچــون 

ــود. ــتانه ش تابس

درخواست تخصیص 
اعتبار برای دریاچه ارومیه

یکــی از مــواردی کــه در چنــد روز 
ــژه  گذشــته درخواســت توجــه وی
بــه آن شــده اســت، دریاچــه 
ارومیه اســت. در چند روز گذشــته  
تعــدادی از نماینــدگان ارومیــه بــا 
نوشــتن نامــه ای بــه رهبــر انقــالب  
درخواســت کردنــد  350 میلیــون 
دالر از  محــل صنــدوق توســعه 
دریاچــه  احیــای  بــرای  ملــی 

ــد. ــاص یاب ــه اختص ارومی
از  یکــی  بهــادری  ســیدهادی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدگان ب ــن نماین ای
ــه  ــا دریاچ ــوع احی ــت موض اهمی
ارومیــه و تبعــات فــراوان بحــران 
ــه   خشــکیدگی آن اظهــار کــرده: ب
تازگــی افــزون بــر 100 نماینــده 
مجلــس شــورای اســالمی بــا 
ارســال نامــه ای محضــر رهبــر 
ــن  ــالب اســالمی ضم ــم انق معظ
تقدیــر از حمایت هــای ایشــان 
آب  انتقــال  طــرح  اجــرای  از 

دریاچــه  بــه  زاب  رودخانــه  از 
ــی  ــرفت فیزیک ــه پیش ــه ک ارومی
بــاالی 70 درصــد دارد تقاضــای 
تــا  جدیــدی مطــرح کرده انــد 
ارومیــه  دریاچــه  احیــا  رونــد 
شــتاب گیــرد.در نامــه ارســالی از 
تالش هــای قــرارگاه ســازندگی 
احــداث  در  خاتم االنبیــا)ص( 
ــه  ــه ارومی ــه دریاچ ــل زاب ب تون
تقدیــر شــده اســت چــرا کــه 
ســاالنه  آن  اتمــام  صــورت  در 
افــرون بــر 638 میلیــون متــر 
ــه  ــه ارومی ــه دریاچ ــب آب ب مکع
ســرازیر خواهــد شــد کــه همیــن 
امــر خواهــد توانســت بــه تهدیــد 
ریزگردهــای نمکــی در منطقــه 
شــمال غــرب کشــور پایــان دهــد.
ارومیــه،  نماینــده  گفتــه  بــه 
ــه 98  ــه بودج ــفانه در الیح متأس
ــه  ــروژه ک ــن پ ــل ای ــرای تکمی ب
740 میلیــارد تومــان نیــاز دارد 
پیش بینــی الزم انجــام نشــده 
ــان  ــرای جبران ــن ب ــت بنابرای اس
مبلــغ 150 میلیــون دالر از صندوق 
توســعه ملــی در چارچــوب نامــه 
معظــم  رهبــر  از  نماینــدگان 
انقــالب درخواســت شــده اســت.

ته
نک

و  بـزرگ  هـای  گنجینـه  از  ملـی گلسـتان  پـارک 
ارزشـمند کشـورمان ، بـه خاطـر داشـتن وسـعت 
مختلـف  هکتـار(و گونه هـای  از 91  )بیـش  زیـاد 
گیاهـی و جانوری،،دشـت هـای زیبـا و مناظـر بـی 
بدیل،ارتفاعـات پوشـیده از درخـت  و غیـره حائـز 
اهمیـت است.سـارا اردو فعـال محیـط زیسـت در 
خصـوص مشـکاتی کـه ایـن پـارک ملـی را تهدید 
میکند اینچنین میگوید:» آتش سـوزیهای گسـترده 
ایـن پـارک را تهدیـد میکنـد. ایـن آتـش سـوزیها 
معمـوال یـا بـه دلیـل عوامـل طبیعـی همچـون 
افزایـش درجـه حـرارت یـا عوامل انسـانی همچون  
روشـن کردن آتش توسط گردشـگران رخ میدهد.«



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1357 | چهارشنبه  19 دی 1397

4
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اشيای سفالی عصر آهن جزالندشت به فهرست آثار ملی پيوست
اشيای سفالی مكشوفه روستای جزالندشت طارم متعلق به عصر آهن در جلسه شورای ثبت ملی 
اموال منقول در فهرست آثار ملی جای گرفت.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

اکنـون کـه فرصت خدمتگزاری اینجانب در اسـتان ارزشـمند و 
عزیـز سـمنان بـه پایان رسـید بر خـود الزم می دانـم از صمیم 
قلـب الطـاف ومحبـت هـای غیرقابل وصفی کـه در ایـن یازده 
ماه شـامل حال اینجانب شـد را سـپاس ویژه ای داشته باشم 
و تا همیشـه خود را مدیون هم اسـتانی های خوبم در سراسـر 
سـمنان پهنـاور از ایـوان کـی تـا کالپـوش میامی و از چاشـم و 
دیباج تا رشـم و طرود و ابوالحسـنی و ... بدانم.تالش همکاران 
شـریف و خسـتگی ناپذیرم در اداره کل میراث فرهنگی صنایع 
دسـتی و گردشـگری استان باعث شـد که اتفاقات میمونی در 
سـطح اسـتان در چارچـوب وظایف مان رقم بخـورد. مهمترین 
دسـت آورد و حاصلـی کـه همـه مـا بیـش از هـر دسـتاورد 
دیگـری لـذت آن را می چشـیم قطعـا افزایـش رضایت مردم 
اسـت مخصوصا آنان که معیشـت و کسـب و کارشـان به کم و 
کیـف کار و انجام وظیفه ما بسـتگی داشـت. قطعـا نقد و نظر 
ایـن عزیـزان بیـش از هر گفتـه و تحلیل دیگـری مالک عمل 
و قضـاوت خواهـد بـود. خروجـی کار و عمـل اداره کل با تالش 
و خـرد جمعـی در مسـیری بـود کـه هـدف آن مشـخص بـود 
سـمنان 2020 یـا 1400 ،منطقـی تریـن هدفگـذاری کـه هر فرد 
مطلـع و بـا بینشـی وجـودش را تایید می کند.داشـتن شـعار 
هدفمنـد یـک اصـل اسـت . تقریبـا همـه برنامـه هـای سـال 
اول ایـن راه بـا کیفیـت باالیـی به انجام رسـیده اند. سـالی که 
همـکاران مـا در حـوزه میـراث فرهنگـی رکـورد نزدیـک بـه 80 
کارگاه مرمتـی را تجربـه کردنـد، بیـش از 20 کارگاه مشـارکتی 
را ایجـاد کردنـد ، 26 اثـر ارزشـمند تاریخی اسـتان به فهرسـت 
میراث ملی اضافه شـدند و رقمی نزدیک به 768 اثر را دسـت 
یافتیـم. مجـوز پایگاه بافـت تاریخی سـمنان را دریافت کردیم 
تـا در کنـار پایـگاه بسـطام و خرقـان دومیـن پایـگاه میـراث 
اسـتان را داشـته باشیم. سـالی که تعدادی از سرشناس ترین 
چهـره هـای میراث فرهنگـی جهان، اسـتان سـمنان را در کنار 
اسـتان های بزرگی مثـل اصفهان،یزد،فارس و خوزسـتان مورد 
بازدیـد و مشـاوره قـرار دادنـد کـه یکـی از مهمتریـن دوره ها و 
کارگاه های آموزشـی در طول دوره کاری بسـیاری از ما به ویژه 
همـکاران فنی به حسـاب آمد.  سـالی که پرونـده ثبت جهانی 
جنـگل ابـر در نشسـت هـا و پیگیـری هـای همـکاران میراث 
بـه اتمـام رسـید و به یونسـکو ارسـال شـد تـا افتخـار دومین 
اثـر طبیعـی ایران در فهرسـت میراث جهانی برای همه اسـتان 
سـمنانی ها باشـد. سـالی که مقدمات تکمیل پرونده چشـمه 
علـی در حـال پایـان اسـت تـا پرونده ایـن اثر ارزشـمند هم تا 
قبل از نشسـت کمیته میراث جهانی در سـال آینده به یونسکو 

ارسـال شود.  

خبر
پیام سپاس 

جهانشاهی از 
مردم استان كهن سمنان

سنا
 ای

س:
عک

کش و قوس بر سر تخریب ساختمان کفش ملی
قدمت ساختمان معروف به کفش ملی واقع در ضلع شمال غربی میدان قیام به سال 1312 بر می گردد

ساختمان کفش ملی صرفنظر از موقعیت شهری جزو اولین فروشگاه های کفش ملی تهران است

ســرانجام پــس از یکســال کــش و 
قــوس بــر ســر تخریــب یــا ایمــن 
بــه  معــروف  ســاختمان  ســازی 
ــام  ــدان قی ــع در می ــی واق ــش مل کف
اعــالم  تهــران  شــهرداری  پایتخــت، 
ــا و  ــن بن ــه ای ــم گرفت کــرده کــه تصمی
نمــاد 85 ســاله را نجــات دهــد. علــی 
ــه 12  ــهردار منطق ــعادتی ش ــد س محم
ــن  ــران روز ســه شــنبه در محــل ای ته
ســاختمان بــه خبرنــگاران اعــالم کــرد: 
ــای ایــن ســاختمان مقــاوم ســازی  بن

ــود. ــی ش ــظ م و حف

وی افــزود: بخــش هایــی از ایــن بنــا 
نگــه داشــته خواهــد شــد، بخــش 
ــب  ــم تخری ــه حج ــه ب ــا توج ــی ب های
بافــت  در  ارزشــی کــه  میــزان  یــا 
معمــاری آن وجــود دارد ممکــن اســت 

ــد.  ــل باش ــازی کام ــد نوس نیازمن
ــد  ــا تأکی ــران ب ــه 12 ته ــهردار منطق ش
بــر اینکــه نمــی تــوان بــه صــورت 
ســاختمان  ایــن  دربــاره  یکپارچــه 
فکــر و درخصــوص آن اقــدام کــرد 
ســاختمان،  جــداره  شــد:  یــادآور 
ــام  ــات و رخ ب ــرکاری، تزئین ــوع آج ن
ــدوده  ــن مح ــی را در ای آن ارزش های
ــظ  ــد حف ــه بای ــد ک ــی کن ــی م بازنمای

ــود.  ش

ســعادتی اضافــه کــرد: از امــروز اقــدام 
هــای اولیــه شــامل ایمــن ســازی 
معبــر پیرامــون، تجهیــز کارگاه، تخلیــه 
ــوار انجــام  ــه و ســبک ســازی دی نخال

خواهــد شــد.
ــاه  ــان م ــر آب ــا، اواخ ــزارش ایرن ــه گ ب
ســال گذشــته ســاختمان کفــش ملــی 
دلیــل  بــه  قیــام  میــدان  در  واقــع 
باوجــود  و  ایمنــی تخلیــه  نداشــتن 
ــب آن  ــد تخری ــد رون ــالم ش ــه اع آنک
ــت  ــل مخالف ــه دلی ــا ب ــده ام ــاز ش آغ
فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  هــای 
صنایــع دســتی و گردشــگری، ایــن 

اتفــاق نیافتــاد.
آن طــور کــه ایرنــا نوشــته دالور بــزرگ 

نیــا مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان 
ایرنــا  خبرنــگار  بــه  پیشــتر  تهــران 
ــرز  ــا مح ــرای م ــوز ب ــود: هن ــه ب گفت
ــازی  ــاوم س ــت و مق ــه مرم ــده ک نش
و  نیســت  ممکــن  ســاختمان  ایــن 

ــود.  ــب ش ــد تخری بای
قدمــت ســاختمان معــروف بــه کفــش 
ــی  ــمال غرب ــع ش ــع در ضل ــی واق مل
میــدان قیــام بــه ســال 1312 بــر مــی 
گــردد کــه در مجــاورت یــک رســتوران 
ــش  ــرار دارد و پی بخــش خصوصــی ق
اعــالم  شــهرداری  مدیــران  ایــن  از 
ــن  ــب ای ــد درصــورت تخری ــرده بودن ک
ســاختمان، بنــای رســتوران نیــز تحــت 

ــت.  ــد گرف ــر قرارخواه تاثی
در   12 منطقــه  شــهرداری  مســئوالن 
بنــا  ایــن  داشــتند  اصــرار  گذشــته 
بــه منظــور حفــظ جــان شــهروندان 
ــا  ــود ام ــازی ش ــب و بازس ــد تخری بای
مدیــران میــراث فرهنگــی مــی گفتنــد 
هنــوز بــرای تخریــب بــه جمــع بنــدی 

ــد. ــیده ان نرس
عنــوان  بــه  ســعادتی  انتصــاب  بــا 
مــاه  چهــار  در   12 منطقــه  شــهردار 
نیــز  شــهرداری  رویکــرد  پیــش، 
تغییــر کــرده و حــاال قــرار اســت ایــن 
ــت و بازســازی شــود.  ســاختمان مرم
ســعادتی، پیــش از شــهرداری منطقــه 
12 نیــز، زمانــی کــه در کســوت مدیــر 
بافــت و بناهــای تاریخــی شــهر تهــران 
ــان  ــی از مخالف ــرد یک ــی ک ــت م فعالی

تخریــب ایــن ســاختمان بــود.
ــه  ــوع ک ــن موض ــه ای ــخ ب وی در پاس
پیــش از ایــن متــرو اعــالم کــرده 
بنــا  ایــن  ســازی  مقــاوم  امــکان 

ــدارد اظهارداشــت: هــر کــس  وجــود ن
ــد در چارچــوب تخصــص خــودش  بای

اظهارنظــر کنــد.
ســعادتی تصریــح کــرد: کار شــرکت 
تونــل  و  متــرو  ســاخت  متــرو 
اســت  بهتــر  و  اســت  زیرســطحی 
ایــن شــرکت درخصــوص  متولیــان 
تاریخــی  هــای  ســاختمان  مرمــت 
ــان اینکــه  ــا بی ــد. وی ب اظهارنظــر نکنن
فنــاوری  تاریخــی  بناهــای  مرمــت 
دارد  را  و روش هــای خــاص خــود 
ــه اینکــه در بافتــی  ــا توجــه ب گفــت: ب
دوره  از  بخشــی  کــه  داریــم  قــرار 
صفــوی و قاجــاری را تشــکیل مــی 
دهــد بنابرایــن در مواجهــه بــا ایــن 
ــه  ــت ب ــوان گف ــی ت ــا نم ســاختمان ه
دلیــل آنکــه ایمنــی الزم را ندارنــد یــک 

بــه یــک آنهــا را تخریــب کنیــم. 

ســعادتی تصریــح کــرد: بنابرایــن بایــد 
از اینکــه واقعــا هیــچ روش و امکانــی 
بــرای مقــاوم ســازی و نگهــداری ایــن 
ارزش هــا نیســت مطمئــن شــویم کــه 
ایــن مســاله هــم برعهــده دســتگاه 
میــراث  ســازمان  ماننــد  ذیصــالح 
فرهنگــی، شــرکت هــا و مشــاورینی 
کــه تخصــص مرمــت ابنیــه و بناهــای 
ــهردار  ــراردارد. ش ــد، ق ــی را دارن تاریخ
تشــریح  در  تهــران   12 منطقــه 
سیاســت و رویکــرد شــهرداری در ایــن 
ــران  ــهرداری ته ــرد: ش ــان ک ــه بی زمین
براســاس قوانیــن ضمانــت ســالمت 
ــده  ــر برعه ــردد معاب شــهروندان را در ت
دارد و بایــد بــه قــدری فضــای شــهری 
ایمــن باشــد کــه هیــچ شــهروندی 
حیــن تــردد در ســطح شــهر دچــار 

ــود. ــه نش حادث

کل  اداره  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
گردشـگری اسـتان تهـران گفـت: طبـق 
نظـر کارشناسـان باسـتان شناسـی دو 
شـهر  در  شـده  سـفالی کشـف  خمـره 
ری مربـوط بـه قـرون چهـارم و پنجـم 
اسـالم )خالفت عباسـیان( تخمین زده 
االسـالمی  شـیخ  محسـن  شـود.  مـی 
و گودبـرداری  پـی تخریـب  در  افـزود: 
بنایـی مسـکونی در بافت مرکزی شـهر 

ری، 2خمـره سـفالی در عمـق 4متـری 
، تعـدادی اشـیا و آثـار معمـاری فاقـد 
فضـای  و  جـداره  از  تاریخـی  قدمـت 
پیرامونـی بنـا بدسـت آمـد.وی بـا بیان 
اینکـه بـرای رسـیدگی بیشـتر، دسـتور 
کاوش در ایـن بنـا صـادر شـده اسـت 
حاضـر  زمـان  در  کـرد:  نشـان  خاطـر 
عملیـات عمرانـی در این ملـک متوقف 
شـده و با اعالم آمادگـی مالک ، کاوش 
هـای بیشـتر تیـم باسـتان شناسـی از 

امـروز آغـاز خواهـد شـد.معاون میـراث 
فرهنگـی اسـتان تهـران ادامـه داد: بـه 
ظاهـر این خمره سـفالی مربـوط قرون 
چهـارم و پنجـم اسـالم و بـه احتمـال 
زیـاد بـرای ذخیـره آذوقـه در آن زمـان 
بوده است.شـیخ االسـالمی در پاسخ به 
سـوالی مبنـی براینکـه گفتـه می شـود 
کـه در این محل اشـیای فلزی و سـکه 
طال کشـف شده اسـت افزود: وجود هر 
نـوع سـکه و طـال در ایـن محـل صحت 
نداشـته و در صدد هسـتیم بـا همکاری 
کاوش  فرهنگـی  میـراث  پژوهشـگاه 
هـای خـود را بـه مـدت یک هفتـه و تا 
رسـیدن به سـرنخ هـای الزم در این بنا 

ادامـه دهیـم.

قدمت دو خمره سفالی شهر ری 

مشخص شد

مصر ارائه اسناد مالکیت آثار باستانی 
را از اسکاتلند خواست

وزارت آثـار باسـتانی مصـر ارائه اسـناد مالکیـت یک بلوک بزرگ سـنگ آهکی 
کـه بخشـی از پوشـش خارجـی هـرم بـزرگ »خوفو« را تشـکیل مـی دهد به 
عـالوه مجموعـه ای از آثـار باسـتانی خـود را از اسـکاتلند خواسـتار شـد. مصـر 
بـر اسـاس قانـون ممنوعیـت تجـارت آثار باسـتانی خود از اسـکاتلند خواسـت 
اسـناد مالکیـت خـود نسـبت بـه بخشـی از آثـار باسـتانی ایـن کشـور را ارائـه 
دهـد. قراراسـت مـوزه ملـی اسـکاتلند در شـهر ادنبـره در هشـتم فوریـه )19 
بهمـن( بلـوک سـنگی بـزرگ هـرم خوفـو و مجموعـه ای از آثار باسـتانی مصر 
را بـه نمایـش بگـذارد.وزارت آثار باسـتانی از وزارت خارجه این کشـور خواسـت 
اقدامـات الزم بـرای برقـراری ارتبـاط بـا مقامات اسـکاتلندی و مـوزه ملی این 
کشـور صـورت گیـرد تا ضمن ارائه اسـناد مالکیـت، گواهی صـادرات ویژه بلوک 
سـنگی باسـتانی، راه خروج آن از مصر، تاریخ دسـتیابی به آن و ارسـال آن به 
مـوزه مذکـور را ارائـه کنند.مصـر همچنین ارائه تمامی اسـناد و مـدارک مالکیت 
آثارباسـتانی مصر را که قرار اسـت در موزه به نمایش گذاشـته شـود، خواسـتار 
شـد. »شـعبان عبـد الجـواد« مدیر کل اداره آثار باسـتانی مسـترد شـده گفت: 
بـر اسـاس قانـون کنونی مصـر در خصوص حفاظت از آثار باسـتانی این کشـور 
و ممنوعیـت تجـارت آن هـا، هرگونه صادرات آثار باسـتانی که امـوال عمومی به 

حسـاب مـی آید ممنوع اسـت.

ته
نک

سـعادتی ادامـه داد: در همیـن زمینـه شـهرداری منطقـه 12 
اخطارهایـی به ملک کفـش ملی داد مبنی بـر اینکه موقعیت 
ایـن ملـک و جایگاهـش بـه گونـه ای اسـت کـه مـی توانـد 
مخاطراتـی بـرای شـهروندان، عابـران پیـاده یـا خودروهـای 
عبـوری ایجـاد کند. سـعادتی تصریح کرد: متأسـفانه تا امروز 
باوجـود تـاش هـا و هماهنگی هـا، کار جدی صـورت نگرفته 
کـه البتـه نبایـد بعضـی از گرفتـاری هـای حقوقـی از جملـه 
رضایـت و اختـاف مالـک، مسـتأجر و سـرقفلی دار را در ایـن 
زمینـه نادیـده گرفـت که بسـیاری از بناهـای نا ایمـن منطقه 
بـه این مسـاله مبتا هسـتند.وی با اشـاره به برگزاری جلسـه 
ای بـا دادسـتان تهـران در ایـن بـاره اظهارداشـت: دادسـتان 
تهـران نیـز در ایـن زمینه همـکاری خیلی خوبـی دارد.به گفته 
سـعادتی، دادسـتان دسـتور داد بـرای سـاختمان هایـی کـه 
بـه دلیـل کارشناسـی، ایـن جمع بنـدی حاصل می شـود که 
نیازمنـد مقاوم سـازی اسـت بهـره بـرداران اعم از مسـتاجر و 
صاحـب سـرقفلی بتواننـد ایمـن سـازی الزم را انجـام دهند.

آذربایجانمیراث

کشف سفال ایلخانی با تزیینات سنگ فیروزه عدم موافقت مالکان با ثبت ملی خانه میناسیان
کل  اداره  روابط عمومـی  مدیـر 
میراث فرهنگـی اصفهان گفت: 
»پس از 2 سـال پیگیری اداره 
اسـتان  فرهنگـی  میـراث  کل 
اصفهـان در طـی سـالهای 1392 تـا 1394 وارثـان خانـه 
میناسـیان تمـام قـد از ثبـت ملـی ایـن اثر در فهرسـت 
میـراث مفاخـر کشـور جلوگیـری کـرده و در نهایـت بـا 
توجـه بـه عدم تایید شـورای مفاخر کشـور ایـن خانه به 
ثبت نرسـید، و سـپس در سـال 1395 به فروش رسـید 
و تخریـب آن 4 مـاه قبـل صـورت گرفت. شـهرام امیری 
مدیـر روابط عمومـی ایـن اداره کل بـا اعـالم ایـن مطلـب 
افـزود: »بـا توجـه بـه اینکـه زنـده یاد لئـون میناسـیان 
یکـی از برجسـته تریـن اصفهـان شناسـان بـه شـمار 
رفتـه و از سـابقه بیـش از 70 سـال فعالیـت در حـوزه 

شـناخت سـیر تطـور تاریـخ فرهنـگ و تمـدن هموطنان 
مجامـع  و  محافـل  در  همـواره  بـود،  برخـوردار  ارمنـی 
مختلـف علمـی از جایگاه برجسـته ایی برخـوردار بوده و 
بسـیاری از اسـاتید، پیشکسـوتان و پژوهشگران و حتی 
دانشـجویان بارهـا افتخـار مصاحبـت بـا این پژوهشـگر 
واال مقـام را دارا بـوده انـد.«او  گفـت: »بـی شـک نقش 
تطـور  سـیر  شناسـایی  در  فرهیختـه  پژوهشـگر  ایـن 
فرهنـگ و تمـدن مردمان فـالت مرکزی ایران بر کسـی 
پوشـیده نیسـت بـا ایـن وصـف پـس از درگذشـت این 
پژوهشـگر نامـدار در روز 12 دی مـاه 1391، ژانویه سـال 
2013 میـالدی، اداره کل میراث فرهنگی اسـتان اصفهان 
تـالش کـرد تـا خانـه ایـن پژوهشـگر پیشکسـوت را در 
فهرسـت میـراث مفاخـر کشـور بـه ثبـت ملی برسـاند.« 

باسـتان  هیـات  سرپرسـت 
تهـران  دانشـگاه  شناسـی 
از  شـرقی  آذربایجـان  در 
هـای  یافتـه  مهمتریـن 
قلعـه  شناسـی  باسـتان  کاوش  دوم  فصـل  سـفالی 
اوجـان  تاریخی–ایلخانـی  شـهر  حکومتـی  ارگ  یـا 
را ظـرف شکسـته فقـاع )گالبـی شـگل (ایلخانـی بـا 
رحیـم  اعـالم کـرد.  منطقـه  فیـروزه  تزئینـات سـنگ 
والیتـی سرپرسـت هیـات باسـتان شناسـی دانشـگاه 
خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  شـرقی  آذربایجـان  در  تهـران 
قلعـه  باسـتان شناسـی   گفـت: »فصـل دوم کاوش 
یـا ارگ حکومتـی شـهر تاریخـی – ایلخانـی اوجان با 
هـدف آزاد سـازی دیوارهـا وبـرج مـدور جبهه شـمال 
غربـی ایـن سـازه بـزرگ معماری شـمال غرب کشـور 

شد.«اسـتادیار  انجـام  آن  غربـی  شـمال  ضلـع  در 
افـزود:  تهـران  دانشـگاه  شناسـی  باسـتان  گـروه 
دانشـگاه  شناسـی  باسـتان  هیـات  فصـل  ایـن  »در 
تهـران بـا اسـتفاده از نقشـه توپوگرافـی محوطـه ، 7 
ترانشـه 10× 10 در ضلـع شـمال غربـی قلعـه تعییـن 
از سـوی  ارائـه شـده  بـر اسـاس طـرح  ، و حفـاری 
گرفت.«ایـن  صـورت  شناسـی  باسـتان  پژوهشـکده 
را  فصـل  ایـن  کاوش  حاصـل  شـناس،  باسـتان 
پاکسـازی کامـل دیـوار شـمالی قلعـه  ومعماری برج 
تصریـح کـرد:  و  دانسـت  قلعـه  غـرب  شـمال  مـدور 
»بـا توجـه بـه شـرایط آب وهوایـی منطقـه و کنـدی 
میـراث  پژوهشـگاه  مجـوز  بـا  عملیـات کاوش  کار  

شـد.« انجـام  و  تمدیـد  و گردشـگری  فرهنگـی 

رنا
 ای

س: 
عک

گزارش

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از مدیر 
عامل آب منطقه ای مازندران نوشـت: 

وجـود 27 نقطه دپوی غیر اصولی زباله 

روزنامه کاغذوطن از بازداشـت 
عامل آزار و اذیت دختر جوان در سـیرجان 

خبر داد.

روزنامه اصفهان زیبا  نوشت : 
بورس منتظر گرانی رسـمی خودرو، سهام 

گـروه خودرو همچنان درروند صعودی 
قرار دارد.

روزنامه افسانه  در گزارشی به کاهش اصفهانجنوب کرمانمازندران
23درصدی حجم آب سد های فارس 

پرداخته است .

فارس
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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  پیام4
 استان ها

در بخش آموزش و پژوهش دامپزشکی در شرایط سختی قرار داریم
رییس نظام دامپزشکی کشور با بیان این که در حوزه تحقیق دامپزشکی در حد صفریم، گفت: رشته دامپزشکی 

برای برخی مراکز آموزشی به محلی برای درآمدزایی تبدیل شده است.

فوالد مبارکه پیشگام 
صنایع کشور

مـردم  نماینـده  سـعیدی  زهـرا 
شهرسـتان مبارکه در مجلس شـورای 
اسـالمی در جریـان برگـزاری اولیـن 
جشـنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران 
ضمـن بازدیـد از غرفه گرده فوالد مبارکـه و دیدار با عظیمیان مدیر 
عامـل ایـن شـرکت گفت: فوالد مبارکـه همواره در موضوع توسـعه 
و تعالی پیشـگام سـایر صنایع کشـور بوده و هسـت. وی برپایی 
ایـن نمایشـگاه  را نقطـه عطفی برای اسـتفاده حداکثـری از توان 
داخلی و توانمندسـازی هرچه بیشتر سـازندگان و تامین کنندگان 
کشـور خوانـد و افـزود: یکـی از بزرگتریـن مباحـث مطرح کشـور 
توسـعه فضای کسـب و کار اسـت که خوشـبختانه مدیریت فوالد 
مبارکـه بـا ایـن رویکرد شـرایطی فراهم آورده اسـت تـا از ظرفیت 
ها و اسـتعدادهای نخبگان کشـور در حوزه صنعت فوالد  بیش از 

پیش بهـره منـد گردیم.

اصفهان

حرکت قطارهای 
جنوب -تهران از سر گرفته شد
بـا  جنـوب  راه آهـن  مدیـرکل 
محـور  بازگشـایی  بـه  اشـاره 
امـروز  گفـت:  جنـوب  ریلـی 
خطـوط  تعمیـر  عملیـات 
راه آهـن در محـور لرسـتان بـه اتمـام رسـید و قطارها 
تـردد  تهـران  بـه سـمت  از محـور جنـوب  می تواننـد 

. کننـد
اتمـام  بـه  اشـاره  بـا  زاده  درویـش  عبدالکریـم 
رونـد تعمیـر خـط آهـن محـور لرسـتان اظهـار کـرد: 
تعمیـرات خـط آهـن در محـور لرسـتان در روزهـای 
16 و 17 دی مـاه منجـر بـه توقـف و انسـداد تـردد 

بـود. تهـران شـده  بـه سـمت  اهـواز  از  قطارهـا 

خبر

پاداش همکاری سه صنعت 
برتر خوزستان در مصرف برق

اکسـین  فـوالد  فـوالد،  صنایـع 
علـت  بـه  خوزسـتان  سـیمان  و 
هـای  برنامـه  در  همـکاری 
هـای  طـرح   ( بـار  پاسـخگویی 
ذخیـره عملیاتـی و قطـع/ کاهـش بـار برنامـه ریـز شـده 
صنایـع( در تابسـتان سـال 97 پـاداش همـکاری دریافت 
کردند.بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت سـهامی بـرق 
منطقـه ای خوزسـتان، بـا توجـه بـه اجـرای برنامـه هـای 
پاسـخگویی بـار در تابسـتان سـال 97 و مشـارکت برخـی 
از صنایـع در ایـن طـرح هـا، در نهایـت 3 صنعـت فـوالد 
خوزسـتان، فوالد اکسـین خوزسـتان و سـیمان خوزسـتان 

شـدند. پـاداش  دریافـت  مشـمول 

خوزستان

صادرات ۵ هزار یورویی تنبک 
از استان مرکزی به اروپا

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  
اسـتان مرکـزی گفـت: در سـال 
2018 میـالدی بـا تـالش یکی از 
هنرمنـدان سـازنده سـاز در اسـتان 5 هـزار یـورو تنبـک 
بـه اروپـا صـادر شـد.علیرضا ایـزدی در جمـع  خبرنـگاران 
بیـان کـرد: اسـتان مرکـزی را بـه واسـطه نامدارانـی چون 
علـی اکبرخـان فراهانـی، میرزا عبـدهللا، آقا حسـین قلی، 
عبـدهللا دوامـی و بسـیاری هنرمنـدان شـاخص موسـیقی 
سـنتی، می توان خاسـتگاه موسـیقی دسـتگاهی و سنتی 
در  هنرمندانـی  همچنـان  خوشـبختانه  و  دانسـت  ایـران 
عرصـه موسـیقی از ایـن اسـتان میـراث معنـوی پـدران 
خـود را حفـظ کرده انـد و در ایـن عرصـه پیشـتاز هسـتند.

مرکزی

دستگاه های اداری 
آذربایجان شرقی در سامت

اسـتاندار آذربایجان شـرقی گفت: 
خوشـبختانه دسـتگاه های مـا از 
سـالمت اداری برخـوردار هسـتند 
کـه ایـن را نیـز مدیـون عملکـرد 

هسـته  گزینـش هسـتیم.
محمدرضـا پورمحمـدی در دیـدار اعضـای هسـته گزینـش 
اسـتان بـا امـام جمعـه تبریز با تأکیـد بر ضـرورت ارزیابی 
در  امـور  بهبـود  بـرای  شـده  انجـام  اقدامـات  و  فراینـد 
سـال های  گذشـته، اظهـار کـرد: علیرغـم این کـه وضعیـت 
جـذب نیـروی انسـانی امـروز، ماننـد گذشـته نیسـت و 
بسـیاری از نیروهـا، رسـمی و تبدیـل وضعیـت نشـده اند، 
امـا هنـوز هـم گزینـش از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت. 

آذربایجان
سنا

 ای
س:

عک

هـای  پـروژه  و  مراتـع  بـه  توجـه  عـدم 
بیومکانیـک و بیولوژیـک ، باعـث افزایـش 
شـود مـی  خـاک  فرسـایش  و   روانـاب 

رییـس اداره مرتـع اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اسـتان کرمان گفت: مراتع عالوه 
بـر تأمیـن علوفـه مورد نیـاز دام هـا، نقش 
مهمـی در ترسـیب کربن،تشـکیل خـاک 
،گـردش آب در طبیعـت ،تأمیـن گیاهـان 
 دارویی و توسـعه صنعت گردشـگری دارند.

اسـتان  محمـد درخشـانی میـزان مراتـع 

را 6267925 میلیـون هکتـار بـرآورد کـرد 
و گفت:بـا توجـه بـه واقـع شـدن اسـتان 
کرمـان در نـوار خشـک و نیمـه خشـک و 
همچنیـن خشکسـالی هـای چنـد سـاله 
اخیـر ، باید  پـروژه های احیایی و اصالحی 
شـود. دیـده  تـر  پررنـگ  آن  در   مراتـع 
اجـرای  بـا  اگـر  کـرد:   خاطرنشـان  وی 
 ، بیومکانیـک  و  بیولوژیـک  هـای  پـروژه 
پوشـش گیاهـی از 20 درصـد بـه   80درصد 
و  خـاک  هدرفـت  یابد،میـزان  افزایـش 

شـد. خواهـد  5درصـد  از   هـرزآب کمتـر 
رییـس اداره مرتـع اظهار داشـت: بهترین و 
منطقـی تریـن اقـدام برای حفظ پوشـش 
گیاهی اجرا و توسـعه طرح های مرتعداری 
تلفیقـی و افزایـش درآمـد مرتعـدار بجای 
 واگذاری عرصه ها به دیگر افراد می باشـد.

از محـل  عنـوان کـرد:  محمـد درخشـانی 
اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی  ، پـروژه 
هـای اصـالح و احیـاء مراتـع )بیولوژیـک 
نـزوالت  ذخیـره  باهـدف  بیومکانیـک(  و 
آسـمانی ، افزایـش تولید علوفـه و ظرفیت 
توسـعه  و  خاک،کشـت  حفـظ   ، مراتـع 
گیاهـان دارویی وصنعتی در سـطح4783 
هکتـار از مراتـع اسـتان  کرمـان   ،در حـال 

اجـرا اسـت.

اثرات عدم توجه به مراتع و 

پروژه های بیومکانیک

افتتاح 87 طرح گازرسانی 
در استان قزوین

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان قزویـن از افتتـاح و آغـاز عملیـات اجرایـی 87 
طـرح گازرسـانی در اسـتان قزویـن در دهـه فجـر خبـر داد. اسـماعیل مفـرد 
بوشـهری در ایـن بـاره اظهـار کـرد: افتتـاح گازرسـانی بـه 6 روسـتا، 49 واحـد 
صنعتی وآغاز عملیات اجرایی گازرسـانی به 32 روسـتا در نقاط مختلف اسـتان 
قزویـن در دهـه فجـر امسـال انجام می شـود.وی افـزود: همزمان بـا چهلمین 
سـالگرد پیـروزی انقالب اسـالمی، 6 روسـتای غریـب مزرعه، ککجیـن، کوکج، 
دشـت آهو، سـنجدر و اسفسـتان به شـبکه سراسـری گاز متصل خواهند شـد 
و 255 خانـوار سـاکن در ایـن 6 روسـتا از گاز طبیعـی بهره مند می شـوند. وی 
هزینـه گازرسـانی بـه ایـن روسـتاها را 22 میلیـارد ریـال اعـالم کرد.مدیرعامل 
شـرکت گاز اسـتان قزویـن همچنیـن ازآغاز عملیـات اجرایی گازرسـانی به 32 
روسـتای اسـتان خبـرداد و افـزود: مراسـم کلنـگ زنـی آغـاز عملیـات اجرایی 
ایـن 32 روسـتا کـه همگـی در منطقـه الموت قـرار دارنـد در دهه فجر امسـال 
انجام خواهد شـد و پیش بینی می شـود برای اجرایی شـدن آن 292 میلیارد 
ریـال بودجـه نیـاز خواهـد بـود.وی همچنین با اشـاره بـه اینکه در حـال حاضر 
33 روسـتای منطقـه المـوت از نعمت گاز بهره مند هسـتند اظهـار کرد: عملیات 
اجرایـی گازرسـانی بـه 21 روسـتای دیگـر نیـز درحـال اجراسـت کـه امیدواریم 

حداکثـر تـا هفتـه دولت سـال آینده به شـبکه سراسـری متصل شـوند.

اسامشهرشهرداری

برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای انجمن هنرهای نمایشی۱2۰ تابلوی غیر مجاز در شهر کرمان ساماندهی شد

سرپرسـت مدیریـت بهسـازی 
کرمـان  محیـط  زیباسـازی  و 
گفـت: 120 عـدد تابلـوی غیـر 
مجـاز طـی دو مرحلـه عملیات 
زیباسـازی  مدیریـت  اجرائیـات  واحـد  توسـط  روزانـه 
سـاماندهی شـد.به گـزارش کرمـان آنالین؛ رضـا مهرابی 
اظهـار کـرد: در چنـد هفتـه اخیـر و پـس از طـی مراحل 
اولیـه اخطـار دهی و توجیـه مالکان تابلوهـای تبلیغاتی 
و تجـاری فاقـد مجـوز، غیـر اسـتاندارد و فرسـوده در 
تقاطـع غیـر  از   سـمت چـپ خیابـان شـهید رجایـی 
همسـطح ولـی عصـر )عـج( تـا انتهـای خیابـان شـهید 
رجایـی واقـع در منطقـه دو شـهری و همچنیـن خیابان 

شـهید مفتـح تعـداد 120 عـدد تابلوی غیر مجـاز طی دو 
مرحلـه عملیـات روزانه توسـط واحد اجرائیـات مدیریت 
واحـد  همـکاری  از  شـد.وی  سـاماندهی  زیباسـازی 
خدمـات شـهری منطقـه دو کرمـان در پیشـبرد هـر چـه 
بهتـر و سـریعتر این طرح تشـکر و قدردانـی کرد.مهرابی 
افـزود: بـه زودی ادامـه ایـن عملیـات در سـمت راسـت 
خیابـان شـهید رجایـی کـه در منطقـه یک شـهری واقع 
اسـت ،شـروع خواهد شـد. وی از مالکان تابلوهای غیر 
مجـاز ایـن محـدوده که بـرگ اخطاریـه واحـد اجرائیات 
اسـت  رسـیده  آنـان  رؤیـت  بـه  زیباسـازی  مدیریـت 
،خواسـت: قبـل از اقـدام شـهرداری نسـبت بـه برچیدن 

مـوارد خـالف تبلیغاتـی همـت کننـد.

اسالمشـهر/   - پاینـدان  لیـال 
جلسـه هـم اندیشـی اعضـای 
نمایشـی  هنرهـای  انجمـن 
بـا  اسالمشـهر  شهرسـتان 
حضـور مهـدی پـور رئیـس اداره فرهنگ و ارشاداسـالمی 
از  جمعـی  و  شهرسـتان  نمایـش  انجمـن  مسـئول  و 
هنرمنـدان و اعضـای انجمـن در سـالن جلسـات اداره 
برگـزار گردیـد. در این جلسـه مهـدی پور ضمن تشـریح 
برنامـه هـای هنری شهرسـتان در فصل تئاتر اسالمشـهر 
بـه بیـان مسـائل حـوزه نمایـش بـا اسـتفاده از ظرفیت 
هـای موجـود شهرسـتانی پرداخـت و از مسـئول انجمن 
هنرهـای نماشـی خواسـتار تمـام تالش و ظرفیت شـان 

بـرای برگـزاری هـر چه بهتـر برنامـه های هنـری در این 
شهرسـتان شـد. 

ارشـاد  و  اداره فرهنـگ  رییـس  ایـن جلسـه  ادامـه  در 
از  را  خـود  جانبـه  همـه  حمایـت  اسالمشـهر  اسـالمی 
فعالیـت هـای انجمـن اعـالم نمـود و بـه بحـث و تبادل 
نظـر پیرامون مسـائل ، مشـکالت و دغدغه هـای انجمن 

پرداخـت.  
در پایـان مسـوول انجمـن نمایـش شهرسـتان نیـز بـه 
تشـریح برنامـه هـای پیـش روی انجمـن پرداخـت و 
در خصـوص برگـزاری دوره هـای آموزشـی ، اجراهـای 
نمایـش در فصـل تئاتـر و اسـتقبال خـوب مخاطبیـن از 

ایـن اجراهـا مطالبـی را عنـوان نمـود. 

بفا
: آ

س 
عک

استان های مرزی پیشانی صادرات
کشور هستند

به دلیل موقعیت ویژه استان های مرزی باید  تحول بزرگی در بخش صادرات این استان ها صورت گیرد

امـور  معـاون  و  وزیـر  مقـام  قائـم 
وزارت  اسـتانهای  و  مجلـس  حقوقـی، 
گفـت:  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
اسـتان هـای مـرزی پیشـانی صـادرات 
کشورهسـتند و بایـد تحـول بزرگـی در 
شـریف  آیـد.  وجـود  بـه  بخـش  ایـن 
حسـینی روز سـه شـنبه در آیین معارفه 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
تجـارت اسـتان کرمانشـاه کـه در محـل 
آمفـی تئاتـر اتـاق بازرگانـی برگزار شـد، 
اظهـار داشـت: اسـتان مقـاوم و صبـور 
کرمانشـاه زخـم بزرگـی بر سـینه دارد و 
مـدال بـزرگ حراسـت از این سـرزمین 

را بـر گـردن آویختـه اسـت.
بخـش  اتحـاد  براینکـه  تاکیـد  بـا  وی 

خصوصی و دولتی در اسـتان کرمانشـاه 
بایـد بـرای همـگان الگـو شـود، افـزود: 
از آمارهـا و عملکـرد اسـتان در بخـش 
خرسـندیم  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
کنـد،  نمـی  کفایـت  آمـار  ایـن  ولـی 
زمانی احسـاس مـی کنیـم کاری انجام 
شـده کـه اسـتان در صـدر نـرخ بیکاری 

کشـور نباشـد.
پـول  از  بخـش خصوصـی  افـزود:  وی 
و ایـده برخـوردار اسـت و بایـد شـرایط 
بـرای فعالیـت بهتـر آن تسـهیل شـود.

بایـد  براینکـه  تاکیـد  بـا  حسـینی 
بـرود،  بیـن  از  موانـع سـرمایه گـذاری 
ادامـه داد: سـرمایه گـذار دنبـال سـود 
در سـرمایه گـذاری  و  اسـت  امنیـت  و 

کنـد. مـی  حکومـت  مزیـت  جنـگ 
بخـش  بایـد  براینکـه  تاکیـد  بـا  وی 
خصوصـی  بخـش  خدمـت  در  دولتـی 
وقـوع  دنبـال  بـه  داد:  ادامـه  باشـد، 

هسـتیم  اسـتان  در  جدیـد  اتفاقـات 
اسـتاندار  مدیریتـی  نـگاه  براسـاس  و 
اشـتغال  وضعیـت  بایـد  کرمانشـاه 

کنـد. پیـدا  ترقـی  بسـیار 
ایـن مسـئول بـا بیـان اینکـه از دشـمن 
نبایـد انتظـاری جـز دشـمنی داشـت بر 
وحـدت و انسـجام تاکیـد کـرد و ادامـه 
حاشـیه  موضوعـات  نبایـد  امـروز  داد: 
در  بنـدی  جنـاح  و  حـزب  چـون  ای 
پیـدا  ورود  صنعـت  و  اقتصـاد  مقولـه 
دشـمن  یـک  مـا  همـه  چـرا کـه  کنـد 
مشـترک داریـم و بایـد مـردم را راضـی 

نگـه داریـم.
نبایـد  داد: یـک مدیـر  ادامـه  حسـینی 
بیمـه شـوندگان خوشـحال  افزایـش  از 
و  علـل  دنبـال  بـه  بایـد  بلکـه  شـود 
عوامـل قطـع بیمـه بیمه شـدگان باشـد 
چـرا کـه برخـی افزایـش هـا بـه دلیـل 

اسـت. کاذب  اشـتغال 

امـور  معـاون  و  وزیـر  مقـام  قائـم 
وزارت  اسـتانهای  و  مجلـس  حقوقـی، 
از  بایـد  براینکـه  تاکیـد  بـا  صمـت 
اسـتفاده  اسـتان  تجـارت  پتانسـیل 
در  نبایـد  داد:  ادامـه   ، شـود  بهینـه 
اداری  بـه کارتابـل  توجـه  و  روزمرگـی 

شـویم. ور  غوطـه 
همفکـری  میدانـی،  بازدیدهـای  از  وی 
و رسـیدگی بـه مطالبـات صنعتگـران و 
صادرکننـدگان بـه عنوان راهـکاری برای 
ادامـه  و  یـاد کـرد  مشـکالت  کاهـش 
داد: مشـکالت بایـد قبـل از اینکـه بـه 

معضـل تبدیـل شـوند رفـع شـوند.
ایـن مسـئول از قانـون و ضوابطی برای 
اجرایـی شـدن، تولیـد کننـده و مصـرف 
کننـده بـه عنـوان سـه ضلـع حمایـت از 
داد:  ادامـه  و  یـاد کـرد  ایرانـی  کاالی 
تولیـد کننـده بایـد بـه تولیـد کاالی بـا 
کیفیـت اقـدام کنـد تـا مصـرف کننـده 
بـا انگیـزه بیشـتر از آن خریـد و مصرف 

. کند
از  یکـی  عنـوان  بـه  روز  دانـش  از  وی 
ضروریـات بـرای همـه مدیران یـاد کرد 
و ادامـه داد: در ایـن بیـن موضوع برند 
بسـیار حایـز اهمیـت اسـت و کاال بایـد 

بـازار  شـود کـه  طراحـی  ای  بـه گونـه 
جهانـی بـدان نیـاز داشـته باشـد.

اسـتان  در  شـد،  یـادآور  حسـینی 
و  خـوب  انسـانی  نیـروی  کرمانشـاه 
توانمنـد بسـیار اسـت ولـی باید پرسـید 
کـه چـرا قیمـت تمـام شـده باالسـت، 
بـدون  برندهـا  از  اکنـون بسـیاری  هـم 
بـه  کارخانـه  متـر  یـک  حتـی  داشـتن 
مـی  کشـورها  از  بسـیاری  در  تولیـد 
پردازنـد چـرا کـه مطابـق بـا دانـش روز 

. هسـتند
تاکیـد  بـا  صمـت  وزیـر  مقـام  قائـم 
موجـب  جدیـد  ایـده  تزریـق  براینکـه 
جهانـی  باکیفیـت  باکاالهـای  رقابـت 
صنعـت،  وزارت  داد:  ادامـه   ، اسـت 
معـدن و تجـارت برایـن بـاور اسـت کـه 
کرمانشـاه  هماننـد  هـا  اسـتان  برخـی 
خـود  بیشـتر  تـوان  و  ظرفیـت  از  بایـد 

کننـد. اسـتفاده 
در ایـن مراسـم از خدمـات 10 محسـن 
سـازمان  سـابق  سرپرسـت  رسـتمی 
صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان تقدیر 
شـد و محسـن دارابی به عنـوان رییس 

جدیـد ایـن سـازمان معرفـی شـد.

ته
نک

قائـم مقـام وزیر و معاون امور حقوقی، مجلس و اسـتانهای وزارت 
صمـت با تاکیـد براینکه باید از پتانسـیل تجارت اسـتان اسـتفاده 
بهینـه شـود ، ادامه داد: نباید در روزمرگـی و توجه به کارتابل اداری 

غوطه ور شویم.
وی از بازدیدهـای میدانـی، همفکـری و رسـیدگی بـه مطالبـات 
صنعتگـران و صادرکننـدگان بـه عنـوان راهـکاری بـرای کاهـش 
مشـکات یـاد کـرد و ادامـه داد: مشـکات بایـد قبـل از اینکه به 
معضل تبدیل شـوند رفع شـوند.این مسـئول از قانون و ضوابطی 
بـرای اجرایـی شـدن، تولید کننـده و مصـرف کننده به عنوان سـه 
ضلـع حمایـت از کاالی ایرانـی یـاد کـرد و ادامـه داد: تولید کننده 
بایـد بـه تولیـد کاالی بـا کیفیـت اقـدام کنـد تـا مصرف کننـده با 
انگیـزه بیشـتر از آن خرید و مصرف کنـد. وی از دانش روز به عنوان 
یکـی از ضروریـات برای همه مدیران یـاد کرد و ادامـه داد: در این 
بین موضوع برند بسـیار حایز اهمیت اسـت و کاال بایـد به گونه ای 

طراحـی شـود که بـازار جهانـی بدان نیاز داشـته باشـد.

ــروژه  ــت: 20پ ــان گف ــتان کرم ــار شهرس ــور آبف ــر ام مدی
ــت  ــتان دردس ــن شهرس ــا ی ای ــتا ه ــن آب در روس تامی
اجراســت. ناصــر نیــک نفــس مدیرامــور آبفــار شهرســتان 
کرمــان گفــت: پــروژه تامیــن آب روســتای کهنــوج ماهــان 
از ایــن جهــت کــه بــرای اولیــن بــار تامیــن آب بــه ایــن 
روســتا انجــام مــی شــود اهمیــت دارد. وی افزود:پــروژه 
تامیــن آب ایــن روســتا بااجــرای 7/5کیلومتــر خــط 
ــام  ــت انج ــتایی در دس ــمه روس ــازی چش ــال وبهس انتق
ــی  ــبکه داخل ــر ش ــرای 4.5کیلومت ــه اج ــاز ب ــت ونی اس

ــتایی دارد. ــانی روس ــرای آبرس ب
نیــک نفــس  بــا اشــاره بــه احــداث مخــزن 200مترمکعبی 
بــرای ایــن طــرح تصریــح کــرد: 8500میلیــون ریــال اعتبار 
اجــرای ایــن طــرح اســت وآبرســانی بــه روســتا 60خانــوار 
را از نعمــت آب شــرب ســالم بهــره منــد مــی کنــد.وی  بــا 
ــه روســتاهای ســعدی و  ــروژه آبرســانی ب ــه پ ــان اینک بی
ــاط از دیگــر پــروژه هــای دردســت اجــرا درشهرســتان  رب
ــط  ــر خ ــرای 68کیلومت ــت: اج ــت اظهارداش ــان اس کرم
انتقــال وشــبکه توزیــع تاکنــون محقــق شــده و ســاخت 
مخــزن وایســتگاه پمپاژکــه مجموعا52هــزار میلیــون 
ریــال هزینــه در برداشــته اســت درراســتای اجــرای ایــن 

مهــم اتفــاق افتــاده اســت.
مدیــر امــور آبفــار شهرســتان کرمــان افــزود: بــرای اتمــام 
ــر خــط  ــد واجــرای 35کیلومت ــه خری ــاز ب ــروژه نی ــن پ ای
انتقــال وشــبکه داخلــی ونیزاعتبار80هــزار میلیــون ریــال 

ــن روستاهاســت. ــوار درای ــرای آب دار شــدن2هزار خان ب
وی بیــان داشــت: پــروژه تامیــن آب روســتاهای کوهپایــه 
واجــرای  1700مترمکعبــی  مخــزن  بااحــداث  کرمــان 
35کیلومتــر خــط انتقــال وشــبکه داخلــی در دســت اجــرا 
ــده  ــه ش ــال هزین ــون ری ــزار میلی ــون 28ه ــت وتاکن اس

اســت.
ــر  ــرای 25کیلومت ــد واج ــرد: خری ــد ک ــس تاکی ــک نف نی
خــط انتقــال وشــبکه داخلــی ونیــز احــداث یــک مخــزن 
1هــزار مترمکعبــی درکنارحفــر وتجهیزیــک حلقــه چــاه بــا 
ــروژه  ــن پ ــام ای ــرای اتم ــال ب ــون ری ــزار میلی اعتبار59ه
نیــاز اســت تــا 3800خانــوار درایــن روســتاها بــه سیســتم 

آبرســانی روســتایی متصــل شــوند.
ــرا  ــای دردســت اج ــروژه ه ــه دیگرپ ــاره ب ــا اش ایشــان ب
درشهرســتان کرمــان گفــت: مجتمــع آبرســانی اســتحکام 
اجــرای  1800خانواربــا  باحــدود  شــهداد  امیرآبــاد 
ــز  ــی وحفروتجهی ــبکه داخل ــال وش ــط انتق 35کیلومترخ

ــت. ــورده اس ــد خ ــاه کلی ــه چ ــک حلق ی

جعفـری،  زندی-گلسـتان/  حسـن 
مدیـر بنیـاد مسـکن شهرسـتان علی 
ایـن  اداری  شـورای  جلسـه  در  آبـاد 
نماینـده  حضـور  بـا  کـه  شهرسـتان 
و  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  محتـرم 
بنیـاد  مدیـرکل  گلسـتان،  اسـتاندار 
مسـئوالن  سـایر  و  اسـتان  مسـکن 
شـد  برگـزار  شهرسـتانی  و  اسـتانی 
گفـت: در شهرسـتان علـی آبـاد کتول 
هـادی  طـرح  روسـتاها  کل  بـرای 
تهیـه و در 38 روسـتا از 71 روسـتای 
هـادی  ح  طـر  اجـرای  شهرسـتان 
میلیـارد  و حـدود 11  صـورت گرفتـه 
تومـان اعتبـار صرف اجـرای این طرح 
شـامل زیرسـازی و آسـفالت، پیـاده 
روی سـازی، جـوی و جـدول شـده 
اسـت.جعفری ضمن تشکر از نماینده 
مـردم شـریف شهرسـتان در مجلس 
شـورای اسـالمی در خصوص پیگیری 
سـهمیه قیر یارانـه ای ابراز داشـت: در 
چنـد سـال اخیـر بـا اسـتفاده از قیـر 
یارانـه ای بـا مشـارکت دهیـاری هـا 
حـدود 113 هـزار متـر مربـع از معابـر 
روستاهای شهرسـتان با اعتباری بالغ 
بـر 4 میلیـارد و 500 میلیـون تومـان 
زیرسـازی و آسفالت شـده است و در 
سـال جـاری نیز با مشـارکت دهیاری 
هـا 50 هـزار متر مربـع دیگـر از معابر 
زیرسـازی  شهرسـتان  روسـتاهای 
بنیـاد  و آسـفالت خواهـد شـد.مدیر 
مسـکن شهرسـتان علـی آبـاد کتـول 
همچنیـن تصریـح کـرد: بـا توجـه به 
آمـار نفـوس و مسـکن سـال 95 در 
واحـد   16000 آبـاد  علـی  شهرسـتان 
مسـکونی روسـتایی وجـود دارد که از 
این تعـداد 7500 واحد با دوام و 8500 
واحـد بـی دوام هسـتند کـه ضـرورت 
مقـاوم سـازی واحدهـای مسـکونی 
بنیـاد  طلبـد کـه  مـی  را  روسـتایی 
مسـکن اسـتان در ایـن خصـوص تـا 
کنون 6500 متقاضی سـاخت مسـکن 
را بـه بانک های عامـل جهت دریافت 
تسـهیالت معرفـی نمـوده کـه 5300 
واحـد آن تـا کنـون بـه بهـره بـرداری 

رسـیده اسـت.

20پروژه بزرگ تامین گلستان
آب درشهرستان کرمان

خبر

افـزود:  کرمـان  شهرسـتان  آبفـار  امـور  مدیـر 
بـرای اتمـام ایـن پـروژه نیاز بـه خریـد واجرای 
داخلـی  وشـبکه  انتقـال  خـط  3۵کیلومتـر 
ونیزاعتبار80هـزار میلیـون ریـال بـرای آب دار 

روستاهاسـت. درایـن  خانـوار  شـدن2هزار 
آب  تامیـن  پـروژه  داشـت:  بیـان  وی 
روسـتاهای کوهپایـه کرمـان بااحـداث مخـزن 
خـط  3۵کیلومتـر  واجـرای  1700مترمکعبـی 
انتقـال وشـبکه داخلـی در دسـت اجـرا اسـت 
وتاکنـون 28هـزار میلیـون ریـال هزینـه شـده 

اسـت.
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سودوکو شماره 13۵7

پاسخ سودوکو شماره 13۵6

افقی
1 - مظهر زیبایی - اقتصاددان اتریشی که 

عقیده دارد پول را دولت اختراع نکرده است - 

 درس کشیدنی

 2 - مجبور - باغ شداد - از قیود منفی

 3 - سالک - درجه ای در ارتش - محل امن

4 - بخشنده و از صفات باریتعالی - مادر 

 تازی - از توابع کردستان

5 - گل سرخ - تابان و درخشان - حالت 

 بیهوشی - رمق

 6 - تازه - بی عیب و نقص - مالل

7 - ترازنامه - افسوس و زاری - خطی 

 در مثلث

 8 - روزی دهنده - گردنده - موثر

9 - لحظه ای - مارکی به گوشی تلفن همراه 

 - منها کردن

 10 - جوجه تیغی - بشارت - مایع حیات

11 - سایه گاه - جدید ترکی - آلوده کننده - 

 شهر مذهبی

12 - چاقوی آشپزخانه - تکبر - صادرات این 

محصول از هند موجب ثروتمند شدن این 

 سرزمین شد

 13 - ویرگول - رود جنوبی - شاید

14 - وسط - نقطه سیاه روی پوست - پول 

 سابق فنالند

15 - ماده بیهوشی - طرح مالیات بر ارزش 

افزوده اولین بار توسط این اقتصاددان آلمانی 

مطرح شد - حرف راندن حیوانات

عمودی 
1 - نخست وزیر بریتانیا که با رهبران سه کشور 

آلمان، ایتالیا و فرانسه جلسه ای تشکیل داد 

تا در مورد آشفتگی ها و بحران های اقتصادی 

 جهانی گفت و گو کنند - چه بسا

2 - نوعی پارچه ابریشمی سرخ - جنین 

 - گله

 3 - سالم - دانا و خردمند - احصائیه

4 - آهنگر باستان - بخشی از پا - میزان 

صادرات غیرنفتی تا نیمه امسال، با احتساب 

میعانات گازی در این کشور 21 میلیارد دالر 

 بوده است

5 - مخفف اگر - اینک - اسب تندرو - 

 شانه جوالهی

 6 - راه - گل سرخ

7 - سد جنوبی - در یک سال گذشته در 

این کشور حدود 5 هزار و 300 فرصت شغلی 

از بخش های دولتی آن کاسته شده است - 

 بخشی از انگشت

8 - آخرین خلیفه امویان - امر به ساییدن 

 - آشکار کردن

 9 - سخن چین - قند سوخته - سرپرست

10 - انتقام جویی - نرخ بیکاری در این کشور 

 4 درصد است

11 - رود اروپایی - مادر عرب - دینداری - 

 سه کیلوگرم

12 - محل سوداگری و خرید و فروش - 

 بخشی از ترازو - نیرنگ

13 - رود مقدس آلمان - فرو ریختن 

 سقف - افسار

14 - ساروج - از مواد افیونی - دست 

 نخورده

15 - شهرها - برگه های تایید کننده یا ثبت  

الکترونیکی که گواه بر مالکیت بر دارایی یا 

تعهد وام است.

جدول شماره 13۵7

معـادن  امـور  در  رییـس  مقـام  قائـم 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
آذربایجـان غربـی با بیـان اینکه برداشـت 
و  قانونـی  صـورت  بـه  طـال  معـادن  در 
کارشناسـی شده اسـت، گفت: برداشت از 
معـادن طـال بـه صـورت پلـه ای و روبـاز 
بـوده و در کل معـادن نیـز بـا توجـه بـه 
شـرایط گفتـه شـده در ابتدا نوع برداشـت 
پریسـا  می شـود.  تاییـد  و  مشـخص 
افـزود: در  عابدپـور در جمـع خبرنـگاران 
آذربایجـان غربـی 2 واحـد معـدن بـزرگ 
ایـن  در  دارد کـه  وجـود  تـکاب  در  طـال 
معـادن اسـتخراج بـه صـورت کان سـنگ 
فـرآوری  واحدهـای  و  شـده  انجـام 
اسـتحصال به صورت کنسـانتره و شـمش 

گیـری وجـود دارد.وی، بـا بیـان اینکـه در 
هـر 2 معـدن آق دره و زرشـوران مسـئول 
فنـی به تعـداد مورد نیاز وجـود دارد، ادامه 
داد: تعـداد مسـئولین فنـی در واحدهـای 
بـه  شـده کـه  تعریـف  معـادن  فـرآوری 
از  صـورت شـبانه روزی و در هـر مرحلـه 
اسـتخراج تـا اسـتحصال حضـور دارنـد. 
کارشناسـان  مسـئوالن،  ایـن  بـر  عـالوه 
سـازمان صنعت، معـدن و تجارت تکاب و 
3 کارشـناس معـدن در این معادن حضور 
داشـته و بـه خصوص در مسـئله شـمش 
گیـری حاضـر می شـوند.وی خاطرنشـان 
کـرد: نمونه طالهای فرآوری شـده بصورت 
پلمب شـده به آزمایشـگاه های تخصصی 
مورد نظر سـازمان انتقـال و مورد آزمایش 

قـرار می گیرنـد و تمـام موارد صورتجلسـه 
و مکتـوب می شـود.عابدپور با بیـان اینکه 
بـر  معـادن  دولتـی  حقـوق   96 سـال  از 
پرداخـت  و  محاسـبه  شـمش،  اسـاس 
حقـوق  پرداخـت  داد:  ادامـه  می شـود، 
دولتـی معـدن زرشـوران تا آخر سـال 95 
بـه صـورت کان سـنگ بـوده کـه تسـویه 
حسـاب داشـته، همچنین حسـاب سـال 
96 بـه صـورت شـمش اسـت کـه بـرآورد 
شـده و پرداخـت خواهـد شـد.وی، افزود: 
حقـوق دولتی معـدن آق دره نیـز تا پایان 
سـال 96 پرداخـت شـده کـه سـال 95 به 
بـه   96 سـال  در  و  سـنگ  صـورت کان 
صورت شـمش محاسـبه و پرداخت شـده 
اسـت.قائم مقـام رئیـس در امـور معـادن 

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
 93 سـال  از  گفـت:  غربـی  آذربایجـان 
حقـوق دولتی زرشـوران 7 میلیـارد و 722 
میلیـون و 115 هـزار تومان و معدن آق دره 
14 میلیـارد و 562 میلیـون تومان بوده که 
بـه خزانـه وصول شـده اسـت. وی، افزود: 

روش برداشـت و اسـتخراج از معـادن بـا 
توجـه به نـوع مـاده معدنی، ذخیـره ماده 
معدنـی، ویژگـی هـای توپوگرافـی مـاده 
معدنـی و آیتـم های دیگـر دخیل بوده که 
بـر اسـاس آن هـا نحـوه برداشـت مـاده 

معدنی را مشخص می کنند.

ارتقائــی معاونــت امــور عمرانــی اســتاننداری البــرز ، 
صادقلــو فرمانــدار طالقــان ،دکتــر امیــر بهمنــی 
ــهردار  ــمپور ش ــدس قاس ــتگرد و مهن ــهردار هش ش
طالقــان نیــز در ایــن بازدیــد حضــور داشــتند .بهمنی 
ــره  ــد به ــن بازدی ــیه ای ــتگرد در حاش ــهردار هش ش

بــرداری از ایــن مســیر را موجــب ارتقــاء تعامــالت 
فرهنگــی و اقتصــادی شــهرهای هشــتگرد و طالقان 
دانســت و گفــت :خوشــبختانه بــا پیگیریهــای 
اســتانداری محتــرم البــرز رونــد تکمیــل ایــن پروژه 
از ســرعت مناســبی برخــوردار بــوده و افتتــاح ایــن 

پــروژه میتوانــد موجــب ســهولت در تردد شــهروندان 
هشــتگرد بــه طالقــان و بــاال عکــس گــردد وی گفت 
تکمیــل ایــن پــروژه میتوانــد عــالوه بــر تســهیل در 
تــردد اهالــی طالقــان کــه دارای پیشــینه مشــترکی 
بــا شهرســتان ســاوجبالغ مــی باشــند و قــرار گیــری 
شــهر هشــتگرد در مســیر تردد و همچنین ســکونت 
بســیاری از اهالــی آن شهرســتان در هشــتگرد باعث 
ارتقــاء روابــط و پیشــرفت هــر دو شــهر باشــد 
قاســمپور شــهردار طالقــان نیــز ایــن شــهر را مقصــد 
تابســتانی بســیاری از شــهروندان شــهرهای مجــاور 
دانســت و گفــت : بهــره بــرداری از این مســیر آرزوی 
تــالش  بــا  امیــدوارم  و  طالقانیهاســت  دیرینــه 
ــاهد  ــک ش ــده نزدی ــرز در آین ــرم الب ــتاندار محت اس

ــزود :  ــیم وی اف ــروژه باش ــن پ ــرداری از ای ــره ب به
ــن  ــز ای ــهر و مرک ــا ش ــوان تنه ــان بعن ــهر طالق ش
شهرســتان میباشــد و یکــی از دالیــل عــدم توســعه 
ــتان و نداشــتن راه مناســبی  ــز اس آن دوری از مرک
بــه شــهرهای اطــراف اســت در حــال حاضــر مســیر 
ــم و از اســتان  ــه هشــتگرد از جــاده قدی ــان ب طالق
قزویــن میگــذرد کــه همــه روزه شــاهد تصادفــات و 
ــن  ــیم و ای ــیر میباش ــی در آن مس ــوانح مختلف س
مشــکل در زمــان فصــول گــرم و تعطیــالت بیشــتر 
ــد  ــاده جدی ــاح ج ــا افتت ــک ب ــی ش ــود و ب میش
هشــتگرد – طالقــان ضمــن کاهــش تصادفــات 
ــم  ــدود نی ــی ح ــان کوتاه ــور در زم ــافران مذک مس

ساعت طی خواهد نمود.

بیرینـگ شـماره 23092 کـروی دو ردیفه که جهت 
تحمل بارهای شـعاعی و محوری در باالی شـافت 
ایرهیتـر هـای نیـروگاه تعبیـه شـده اسـت بـرای 
اولیـن بـار در تاریـخ نیـروگاه دمونتـاژ و بازسـازی 

شد .
سـامان علی محمدی مسـئول اداره بویلر، ایرهیتر 
و تجهیـزات جانبـی نیـروگاه رامین اظهار داشـت : 
پـس از دمونتـاژ و سـرویس یاتاقـان هـای بـاالی 
ایرهیتـر هـای واحد شـماره 4 مشـاهده گردید که 
وضعیـت هـر دو بیرینـگ وضعیت مناسـبی نبوده 
و تعـدادی از المـان های غلتشـی آنهـا دچار عیب 
شـده اسـت که در راسـتای اصل اقتصاد مقاومتی 
توسـط  روزه  چنـد  فشـرده  عملیـات  یـک  طـی 
پرسـنل اداره بویلـر، ایرهیتـر و تجهیـزات جانبـی 
امـور نگهـداری و تعمیـرات تجهیـزات ثابـت اقدام 
بـه دمونتـاژ هـر دو بیرینـگ بـرای اولیـن بـار در 

تاریخ نیروگاه نمودیم.
علـی محمـدی اظهـار داشـت : بـا بررسـی تمامی 

المـان هـا از قبیـل رولرهـا، کنـس هـای داخلی و 
خارجـی و قفسـه هـا از بین هـر دو بیرینگ المان 
هـای مناسـب انتخـاب و بـا نصـب بـروی یـک 
بیرینـگ عمـالً یـک بیرینـگ معیـوب تبدیـل بـه 
یـک بیرینـگ بازسـازی شـده گردیـد. وی افزود : 
شـعاعی  لقـی  دارای  شـده  بازسـازی  بیرینـگ 
مناسـب و در محـدوده اسـتاندارد و المـان هـای 
سـالم مـی باشـد و پیـش بینـی مـی گـردد ایـن 
از  یکـی  روی  بـر  وقـت  اسـرع  در  بیرینـگ کـه 
ایرهیتـر هـای نیـروگاه نصـب خواهـد شـد کارایی 

مطلوب را داشته باشد.
علـی محمـدی در ادامـه هزینه خرید هـر بیرینگ 
بـا توجـه به افزایـش نـرخ ارز را 630.000.000 ریال 
عنـوان نمـود و اظهـار داشـت :  هـر دو بیرینـگ 
سـاخت کمپانـی SKF و تولیـد شـده در کشـور 
آلمـان بودند که اجـزای داخلی آنها قابل بازسـازی 

و استفاده بوده است.

طایی که پله به پله از کوه های آذربایجان 
غربی کنده می شود

بازدید معاون راه و شهرسازی از جاده 
در حال ساخت طالقان- هشتگرد

بازسازی بیرینگ ایرهیتر واحد 30۵ مگاواتی 

مازندرانآبفا

نشست هم اندیشی 
مسوولین شورای فرهنگی 
صنعت آب و برق مازندران

ــم اندیشــی مســوولین  امری-ســاری/چهارمین جلســه ه
ــه میزبانــی  ــدران ب ــرق مازن امــور فرهنگــی صنعــت آب و ب
ــن  ــد.در ای ــزار ش ــتان برگ ــرب اس ــرق غ ــع ب ــرکت توزی ش
نشســت کــه از شــرکت آبفــار اســتان ســید اســماعیل 
قاســمی مســوول امــور فرهنگــی و دینــی شــرکت حضــور 
داشــت، حجــت االســالم بابایــی مســئول شــورای فرهنگــی 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرق اســتان طــی ســخنانی ب صنعــت آب و ب
فرهنگســازی و ضــرورت پیــاده ســازی ایــن مهــم در 
مصــرف آب و بــرق اظهــار داشــت: وظیفــه ماســت کــه بــه 
عنــوان یــک انســان آگاه ، عامــل و مبلــغ باشــیم.وی افزود: 
تشــکیل کمیتــه مشــترکی در غــرب اســتان بــا حضــور ائمــه 
روابــط  و  فرهنگــی  دســتگاههای  رابطیــن  و  جماعــات 
ــن  ــر در ای ــای بهت ــه ه ــن برنام ــتای تدوی ــی در راس عموم
ــه و  ــاز جمع ــای نم ــا در تریبونه ــت ت ــروری اس ــه ض زمین
جماعــات سراســر اســتان بــه صــورت منســجم و هماهنــگ 
ارائــه شــود.وی گفــت: بحــث مدیریــت مصــرف آب و بــرق 
یــک بحــث جــدی اســت کــه همــه مــا بایــد بــه آن ورود 
ــث  ــه بح ــه ب ــن زمین ــای الزم در ای ــم و راهکاره ــدا کنی پی
ــه  ــه داد: ائم ــی ادام ــالم بابای ــود.حجت االس ــته ش گذاش
جماعــت بایــد خودشــان را عضــو صنعــت آب و بــرق بداننــد 
و در تعامــل بــا متخصصیــن و کارشناســان شــرکتهای آب و 
بــرق باشــند تــا ضمــن کســب اطالعــات مناســب بتواننــد در 
مدیریــت مصــرف اثرگــذار باشــند.وی از رابطیــن فرهنگــی 
ــزاری  ــه و برگ ــای نمازخان ــازی فض ــاده س ــا آم ــت ب خواس
مســابقات قرآنــی و ارتبــاط مســتمر بــا ائمــه جمعــه 
ــل  ــر عام ــزاد مدی ــوان فرخ ــه کی ــند.ر ادام ــتانها باش شهرس
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق غــرب مازنــدران بــا اشــاره بــه 
ضــرورت همراهــی و کالم نافــذ ائمــه جماعــات گفــت: مــا 
مدیــران صنعــت آب و بــرق آمادگــی خــود را بــرای حضــور 
در تریبونهــای نمــاز جمعــه بــرای اطــالع رســانی بــه مــردم و 
فرهنــگ مدیریــت مصــرف اعــالم مــی کنیــم. در پایــان این 
نشســت از خانــواده هــای معظــم شــهدای مدافــع حــرم بــا 

اهدای لوح سپاسی تقدیر شد.

موفقیتی دیگر 
در ارائه خدمات 

بهداشتی آبفا کرمان
بانـک  در  کرمـان  مرکـزی  آزمایشـگاه 
اطالعاتـی شـرکت TURKAK بـه عنوان 

مرکز مورد تائید ثبت شد.
 آزمایشـگاه مرکـزی شـرکت آبفا اسـتان 
کرمـان در سـال 1393 موفـق بـه کسـب 
گواهـی داخلی اسـتاندار 17025 شـد و در 
سـال گذشـته  در اولین ممیزی نهایی که 
 TURKAK توسـط شـرکت بین المللـی
صـورت گرفـت ، اين شـركت بـراي اولین 
موفـق بـه دریافـت گواهي نامه اسـتاندارد 
بيـن المللي 17025 شـد و هـم اکنون نام 
آزمایشـگاه مرکـزی شـرکت ّآبفـا اسـتان 
کرمـان در بانـک اطالعاتـی شـرکت بیـن 
المللـی TURKAK بـه عنـوان یک مرکز 
https://secure.  مورد تائیـد بـه آدرس
turkak.org.tr/kapsam/search ثبت 

شده است.
مجتبـی ابراهیم نـژاد معاون بهـره برداری 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان بـا 
اعـالم این خبر افزود: افزایش اطمینان از 
صحـت نتایج ارائه شـده در حیـن اجرای 
آزمایشـات، اسـتاندارد نمـودن روش های 
اجرایـی و مدیریتی آزمایشـگاه ها، امکان 
پذیـرش آزمایشـگاه شـرکت بـه عنـوان 
موسسـات  از سـوی  مرجـع  آزمایشـگاه 
استاندارد و کسب اطمینان از کالیبراسیون 
مسـتمر تجهیـزات آزمایشـگاهی از اهـم 
مزایـای اخـذ اسـتاندارد ISO 17025  می 
باشـد کـه ایـن مهـم بـا حمایـت طاهری 
مدیرعامل و همـت و تالش کارکنان واحد 
ویـژه کنتـرل کیفـی  بـه  بـرداری  بهـره 
آزمایشـگاه شـرکت آبفـا اسـتان کرمان به 

دست آمده است.

سنا
 ای

س:
عک

اصفهان

لزوم بومی سازی 
تکنولوژی کوره بلند 

حاشـیه  در  اصفهـان  آهـن  ذوب  مدیرعامـل  زاده  یـزدی 
بـه   ، ایـران  فـوالد  ملـی  جشـنواره  و  نمایشـگاه  اولیـن 
پتانسـیل هـای بـاالی ایـران بـرای بومـی سـازی تولیـد 
فـوالد بـه شـیوه کـوره بلنـد اشـاره نمـود و گفـت : بومـی 
سـازی تکنولـوژی کـوره بلنـد یـک ضـرورت بـرای کشـور 
اسـت . ایـن امـر با توجـه به یـک میلیـارد و 300 میلیون 
تـن ذخایـر زغـال سـنگ کشـور که بخـش عمـده آن کک 
باشـد. مـی  برخـوردار  بسـیاری  اهمیـت  از   ، اسـت  شـو 

از نخسـتین  اسـتقبال   ، مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان 
جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد را خـوب توصیـف نمود 
ارائـه  بـرای  خوبـی  محمـل   ، نمایشـگاه  ایـن   : و گفـت 
فرصـت هـای بومـی سـازی و حمایـت از تولیـد داخلـی 
اسـت .وی افـزود : کشـور مـا بـا توجـه بـه احـداث ذوب 
آهـن اصفهـان در دهـه 50 ، بیـش از نیم قـرن در صنعت 
فـوالد کشـور تجربـه دارد و لذا برگـزاری این نمایشـگاه با 
موضـوع بومـی سـازی بسـیار ضـروری اسـت و حتی می 
توانسـت زودتـر هـم انجام شـود .یـزدی زاده نقش ذوب 
آهـن اصفهـان در شـکل گیـری صنایـع فـوالدی کشـور در 
جـای جـای ایـران اسـالمی را بـی بدیـل دانسـت وگفت : 
دوره راه انـدازی ذوب آهـن بـا دوره آغـاز تکنوکراسـی در 
ایـران و یکـی از تاثیرگذارتریـن ادوار در صنعتـی شـدن 
کشـور مصـادف مـی باشـد . صنعـت کشـور بـا راه اندازی 
ذوب آهـن ریشـه گرفـت، جوانـه زد ، گل انداخـت و بلوغ 
خـود را پـس از انقـالب طـی کـرد. بنابرایـن ایـن صنعـت 
صـرف نظـر از پایـه بـودن بـرای صنعـت کشـور، توانسـت 
و  توسـعه  را  خـود  دسـت  پاییـن  و  باالدسـت  صنایـع 
مجتمـع  ایـن   : افـزود  بزنـد.وی  رقـم  را  آن  شـکوفایی 
 ، خـود  فعالیـت  قـرن  نیـم  پیشـینه  بـا  عظیـم صنعتـی 
همـواره بومـی سـازی را بـه عنـوان اولویـت اصلـی مـورد 
از  ایـن تفکـر یکـی  بـه ویـژه  توجـه قـرار داده اسـت و 
از  پیـش  بـود.  انقـالب  از  پـس  شـرکت  هـای  برنامـه 
پیـروزی انقـالب اسـالمی، در تامیـن قطعـات و تجهیزات 
هـای  تحریـم  آغـاز  بـا  ولـی  نداشـت،  وجـود  مشـکلی 
اسـتکبار و همچنیـن شـروع جنـگ تحمیلـی، تمرکـز بـر 
روی سـاخت قطعـات و تجهیـزات در باالدسـت و پاییـن 
دسـت آغاز شـد و کارگاه های سـاخت شـرکت در تمامی 
بخـش هـای تولیـد ایـن توفیـق را بـه دسـت آورد.یـزدی 
زاده تاکیـد کـرد : ذوب آهـن اصفهـان بـه عنـوان مـادر 
و  ایـده  صاحبـان  از  حمایـت   ، کشـور  فـوالد  صنعـت 
سـازندگان داخلـی قطعـات را بـا جدیـت دنبـال مـی کنـد 
. در ایـن راسـتا بخشـی در قالب شـورای عالـی تحقیقات 
شـرکت و بخشـی هـم در قالـب ارتبـاط بـا دانشـگاهها و 
دکتـرا   و  ارشـد  هـای کارشناسـی  نامـه  پایـان  پذیـرش 
فعالیـت مـی کننـد . ضمـن اینکـه ارتبـاط با شـرکت های 
جهـت  در  شـرکت  هـای  برنامـه  از  نیـز  بنیـان  دانـش 

توسـعه بومی سـازی خارج از شرکت می باشد.

 پیام
استان ها

ی
وم

عم
ط 

واب
: ر

س
عک

برخورد قاطع با تخلفات صیادی صیادان سنتی و صنعتی
حضور معاون صید و بنادر ماهیگیری، رئیس گروه امور صید شیالت هرمزگان به همراه یگان حفاظت 
منابع آبزیان شیالت هرمزگان، اداره شیالت جاسک و با مشارکت جامعه صیادی در منطقه سیریک و 
جاسک در راستای تشدید برخورد با صید غیرمجاز و افزایش نظارت بر صید و صیادی و همچنین ارتقای 
کنترل و مدیریت شناورهای صیادی صورت گرفت.
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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   پیام4
مجازی

ــه در  ــد اســکایپ ک آســیب پذیری جدی
ــده  ــاهده ش ــد مش ــی های اندروی گوش
بــود و بــه کاربــران اجــازه مــی داد بعد از 
دریافــت تمــاس اســکایپی، بــدون نیــاز 
بــه بازکــردن قفــل گوشــی، بــه تصاویــر 
ــان و حتــی مرورگــر  و فهرســت مخاطب

دسترســی داشــته باشــند.

انتظــار  اعــالم کــرد کــه  گــوگل 
ــداد  ــه، تع ــاه ژانوی ــر م ــا آخ دارد ت
گــوگل  بــه  مجهــز  گجت هــای 
اسیســتنت بــه 1 میلیــارد دســتگاه 
برســد؛ ایــن یعنــی از مــاه مــه، 
بــه  مجهــز  گجت هــای  شــمار 
 500 حــدود  اسیســتنت  گــوگل 

میلیــون بیشــتر شــده اســت.

ارســال  بــا  کشــور  کل  دادســتان 
ــتانی های  ــی دادس ــه تمام ــه ای ب نام
اســتانی اعــالم کــرد تــا زمــان تدویــن 
نظــارت  مشــترک  دســتورالعمل 
تاکســی های  بــر  شــهرداری ها 
و  برخــورد  هرگونــه  از  اینترنتــی، 
ممانعــت از کســب وکار ایــن شــرکت ها 
شــهرداری ها  درخواســت  بــه 

کننــد. خــودداری 

خبر
تاکسی یاب های آناین

آمار
گوگل اسیستنت

خبر
اسکایپ

بیشتر از ۵0درصد کاس های درس در 
سیستان وبلوچستان تخریبی هستند. عکس: منطقه 

دشتیاری چابهار
@maryamtaleshi

سعید عزت اللهی، بازیکن مصدوم و غایب دیدار تیم 
ملی فوتبال با یمن پس از گل زنی مهدی طارمی در 

این دیدار و حاشیه های پیش آمده برای نمایش طارمی در 
جلوی دوربین، تصویر زیر را در اینستاگرامش منتشر کرد.

پرفسور بابک فرزاد، دانشمند اصفهانی و دارنده مدال المپیاد جهانی کامپیوتر 
و استاد دانشگاه بروک کانادا که هفته گذشته به دلیل بیماری سرطان 

درگذشت. اما چه غریبانه، چه سکوت و بی مهری سردی؛ نه یک بنر، نه تاج 
گلی، نه مسئولی، نه روزنامه نگاری، نه دو خط سیاه نوشته که درد سنگین 

@jacksadeghi .این سیاهی را از قلب پدر بزداید

نشان دادن عدد شش در دوربین توسط مهدی طارمی، 
بازیکن پرسپولیسی تیم ملی پس از گل زنی در دیدار با یمن 
واکنش های منفی بسیاری را برانگیخت. کاربران این کار او را 
به دلیل پرسپولیسی بودنش می دانستند در صورتی که 

واقعیت چیز دیگری بود.

ــاعت 11 شـــب از  ــتم حـــدود سـ 1. مـــن و دوسـ
پـــارک بـــر می گشـــتیم، ســـر میـــدان ونـــک 
یـــک ســـوپرمارکت هســـت، کنـــارش یـــک بچـــه 
ـــود،  ـــتاده ب ـــودکان کار ایس ـــاله از ک ـــج س ـــار پن چه
دوســـتم ازش پرســـید: چیـــزی نیـــاز داری واســـت 
می خـــوام،  مـــرغ  تخـــم  داد:  بگیرم؟جـــواب 
رفـــت داخـــل مغـــازه یـــک بســـته تخـــم مـــرغ 
و یـــک جعبـــه بیســـکویت 25 تومنـــی برداشـــت!

ــی  ــک 8 تومنـ ــا یـ ــکویت رو بـ ــتم بیسـ 2. دوسـ
ـــول  ـــان پ ـــد توم ـــد، چن ـــراش خری ـــرد و ب ـــوض ک ع
ـــم  ـــا رفتی ـــش و م ـــل جیب ـــت داخ ـــم گذاش ـــد ه نق

BRT ســـمت ایســـتگاه
ــود،  ــده بـ ــا رو دیـ ــه مـ ــوان کـ ــر جـ ــک پسـ یـ
روبـــروی ایســـتگاه جلومـــون رو گرفـــت وگفـــت: 
ــی  ــه ولـ ــا نـ ــم یـ ــتی می کنـ ــم کار درسـ نمیدونـ
ــا ایـــن کار رو دیگـــه انجـــام ندیـــد، گفـــت  لطفـ

ــه… ــدان ونکـ ــک میـ ــل کارم نزدیـ ــن محـ مـ

ـــوپرمارکت  ـــب س ـــا صاح ـــا ب ـــا اینج ـــن بچه ه 3. ای
ــه  ــردی چیـــزی کـ ــر برگـ کار می کنـــن و اآلن اگـ
بـــراش خریـــدی دســـتش نیســـت، اجنـــاس رو 
ـــون ســـوپرمارکت و پورســـانت  ـــه هم ـــده ب پـــس می
می گیـــره، ســـود اصلـــی رو صاحـــب مغـــازه 
ــه  ــد بـ ــر کنیـ ــن کار خیـ ــر می خوایـ ــره! اگـ می بـ
موسســـاتی یـــا هرجایـــی کـــه شـــناخت داریـــد 
 BRT ـــر ـــوار ب ـــم و س ـــد… تشـــکر کردی ـــک کنی کم

داشـــتیم بـــه ســـمت پاییـــن می رفتیـــم…

4.  ســـر میـــدان ونـــک اتوبـــوس ایســـتاد، 
از قضـــا همـــون پســـربچه رو افســـر نیـــروی 
ــده  ــه راننـ ــرد و بـ ــوس کـ ــوار اتوبـ ــی سـ انتظامـ
ـــن  ـــدان راه آه ـــره می ـــواد ِب ـــه میخ ـــن بچ ـــت ای گف
ـــده  ـــی رانن ـــه ول ـــاب کن ـــت حس ـــه رو خواس و کرای

ازش نگرفـــت
ــالم  ــا سـ ــارش، تـ ــت کنـ ــت نشسـ ــتم رفـ دوسـ
کـــرد، بچـــه جـــا خـــورد! ازش پرســـید:  تخـــم 

ــردی؟  ــکار کـ ــا رو چیـ ــرغ هـ مـ

5. جـــواب داد: دادم بـــه داداشـــم! پرســـید: 
ــارک  ــن پـ ــت: همیـ ــود؟ گفـ ــا بـ ــت کجـ داداشـ
 10 ایـــن جریانـــات درفاصلـــه  بغـــل! )همـــه 

دقیقـــه اتفـــاق افتـــاد( پرســـید: بیســـکویتی کـــه 
ـــت  ـــم ازم گرف ـــت: داداش ـــی؟ گف ـــم چ ـــرات گرفت ب

و بهـــم نـــداد!

6. تـــوی شـــوک بودیـــم کـــه چطـــوری از ایـــن 
ــن! و از  ــتفاده می کنـ ــوم سواسـ ــای معصـ بچه هـ
ایـــن ســـن بـــه چـــه کارهایـــی وادار میشـــن، در 
ـــن!ما  ـــته باش ـــتی داش ـــه سرنوش ـــراره چ ـــده ق آین
ایـــن تخـــم مـــرغ  فکـــر می کردیـــم قـــراره 
ــن  ــه ایـ ــمتیش بـ ــل قسـ ــکویت حداقـ ــا بیسـ یـ
ــتفاده هایی از  ــه سواسـ ــو چـ ــه، نگـ ــا برسـ بچه هـ

ایـــن بچه هـــا می شـــه!

@hasanmousavii

مخاطبان رویداد CES 2019 شاهد رونمایی از ربات کامال خودکاری به نام Bread Bot بودند که نه تنها تهیه خمیر، 
ورز دادن، تخمیر و پخت نان را به صورت خودکار انجام می دهد، بلکه آن را به فروش هم می رساند. این ربات 

توسط Wilkinson Baking توسعه داده شده و قرار است برای فروش نان تازه در سوپرمارکت ها مورد استفاده 
قرار بگیرد.

#رشتو

شهرداری نجف شهر

نوبت دوم آگهی تجدید مناقصـه
آسفالت شهرداری نجف شهر

شـهرداری نجـف شـهر در نظـر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 313/643 مـورخ 97/8/27 شـورای محترم 
اسـامی آسـفالت خیابانها و معابر سـطح شـهر را بـا رعایت کلیه ضوابط فنـی تـا سـقف 20/000/000/000 ریال را 
از طریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانکار واجـد شـرایط و دارای رتبه از معاونـت برنامه ریزی و نظـارت راهبردی 
رئیـس جمهـور واگذار نماید لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسـب اطاعات بیشـتر و دریافت اسـناد 

مناقصـه حداکثر تـا تاریـخ 97/10/29 به شـهرداری مراجعه نمایند.
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام می باشد

2- ارائــه ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی معــادل ۵ درصــد از مبلــغ کل قــرار داد 1/000/000/000 ریــال میباشــد کــه متقاضیان باید به حســاب 
ســپرده 1222۵ نــزد بانــک تجــارت نجــف شــهر واریــز گردد.

3-در صورتیکه نفرات اول دوم سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4-بــه پیشــنهادات مخــدوش - مشــروط - ناقــص و یــا پیشــنهاداتی کــه بعــد از موعــد مقــرر تحویــل گــردد ترتیــب اثــر داده 

نخواهــد شــد.
۵-شایر شرایط مناقصه در اسناد مربوط ذکر گردیده است.

 ضمنــا در صــورت نیــاز بــه کســب اطاعــات بیشــتر متقاضیــان مــی تواننــد بــا شــماره تلفــن 03442397380 امور قــرارداد هــا تماس 
ــل نمایند. حاص

آگهی حصر وراثت  
کوچکعلـی  فرزنـد  نسـب  عباسـی  مرضیـه  خانـم 
شـماره   دادخواسـت  16بشـرح  شناسـنامه  دارای 
مهـدی  شـادروان  داده  توضیـح   1397.10.10 مـورخ    970651
تاریـخ  عباسـی نسـب فرزنـد کوچکعلـی  بشناسـنامه  2803در 
1397.8.29 در شـهر سـیرجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر 

از: عبارتنـد  وی  الفـوت  حیـن 
1-خیرالنسـاء عباسـی نسـب ریسـه فرزنـد کوچکعلـی ش  ش13 
متولـد 1355 خواهـر متوفـی2- فاطمـه عباسـی نسـب ریسـه فرزند 
کوچکعلـی ش  ش13036متولـد 1358 خواهـر متوفـی3- حسـن 
عباسـی نسـب ریسـه فرزند کوچکعلی ش  ش13037 متولد 1358 
بـرادر متوفی4-مرضیـه عباسـی نسـب ریسـه فرزنـد کوچکعلـی ش  
ش16 متولـد 1361 خواهـر متوفی5- معصومه عباسـی نسـب ریسـه 
فرزنـد کوچکعلـی ش  ش2804 متولـد 1362 خواهـر متوفی6-روح 
هللا  عباسـی نسـب ریسـه فرزنـد کوچکعلـی ش  ش3140026900 

متولـد 1369 خواهـر متوفـی.
محلـی  هـای کثیراالنتشـار  روزنامـه  در  نوبـت  یـک  مراتـب  لـذا 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ای از 
متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهی 
بـه شـورای حـل اختالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد 
و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختاف شماره ۵ شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت    
آقـای علـی اکبر مقیمـی فرزند محمود  
دارای شناسـنامه 3040048570بشـرح 
دادخواسـت شـماره  970733 مـورخ  1397.10.16 
توضیـح داده شـادروان محمـود مقیمـی همـت آبـاد  
فرزنـد مقیم بشناسـنامه  13در تاریـخ 1394.9.7 در 
شـهر رفسـنجان فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن 

الفـوت وی عبارتنـد از:
1-علـی اکبـر مقیمی همـت آبـاد ش ش 3040048570 
متولـد 1368 صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی2-فاطمـه 
مقیمـی همـت آبـاد ش ش 3040163292 متولـد 1370 
صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی3-فائـزه مقیمـی همت 
صـادره   1375 متولـد   3040386557 ش  ش  آبـاد 

رفسـنجان فرزنـد متوفی4-زهـرا مقیمی همـت آباد ش 
ش 3040631918 متولـد 1381 صـادره رفسـنجان فرزند 
متوفی5-طاهـره شـبان ش  ش12 متولـد 1344 صادره 

رفسـنجان همسرمتوفی
هـای  روزنامـه  در  نوبـت  یـک  مراتـب  لـذا 
کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامه ای 
جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز 

شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت    
آقـای محسـن کاشـفی نـژاد فرزندمحمـود دارای 
شـماره  دادخواسـت  بشـرح   378 شناسـنامه 
شـادروان  داده  1397.10.11توضیـح  مـورخ      970740.6
تاریـخ  در   9 بشناسـنامه   فرزنـد محمـد  نـژاد  محمـود کاشـفی 
1397.5.26 در شـهر رفسـنجان فـوت شـده  و وراثـت منحصـر 

از: عبارتنـد  وی  الفـوت  حیـن 
1-محسـن کاشـفی نـژاد فرزند محمود متولـد 1358 ش  ش378 
صـادره بافـق فرزنـد متوفی2-محمـد  کاشـفی نـژاد فرزنـد محمود 
متولـد 1351 ش  ش450صـادره بافـق فرزنـد متوفـی3- محمـد 
متولـد 1345  ش  ش188  فرزنـد محمـود  نـژاد  رضـا کاشـفی 
صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفـی4- مریـم کاشـفی نـژاد فرزنـد 
محمـود متولـد 1343 ش  ش313  صـادره رفسـنجان  فرزنـد 

متوفی5-مرتضـی  کاشـفی نـژاد فرزنـد محمـود متولـد 1346 ش  
ش612 صـادره رفسـنجان  فرزنـد متوفی6-مهـران  کاشـفی نـژاد 
فرزنـد محمـود متولـد 1340 ش  ش17  صـادره رفسـنجان فرزنـد 
متوفی7-مسـعود کاشـفی نـژاد فرزنـد محمـود متولـد 1336 ش  
ش124صـادره رفسـنجان فرزند متوفی8-رفعت ایرانـی فتح آبادی 
فرزنـد علـی  ش  ش7 متولـد 1317 صـادره زرنـد همسـر متوفـی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه 
شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد 
و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد 

ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.
دفتر شورای حل اختاف شماره 6 شهرستان رفسنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(  
خانـم مرضیـه عباسـی نسـب فرزنـد کوچکعلـی 
اجرائـی  پرونـده  موجـب  شناسـبه  دارای 
کالسـه9700384 ششـدانگ خانـه پـالک ثبتـی2981 فرعـی از 
پـالک 1910 اصلـی واقـع در رفسـنجان  خیابـان شـهید فکـوری 
کوچـه شـماره 4  کـه سـند آن در صفحـه 313 دفتـر 378   بـه 
شـماره ثبـت 68005بخـش 9 کرمـان رفسـنجان بـه نـام  آقـای 
اکبـر برزگـر  صـادر شـده اسـت کـه طبـق سـند بـه مسـاحت 
و  :شـماال:درب  حـدود  بـه  محـدود  مربـع، کـه  متـر   168.35
دیـوار اسـت بـه طـول 7.00 متـر بـه کوچه،شرقا:دیواریسـت بـه 
،جنوبـا  اصلـی   1910 از  فرعـی   1 بـه شـماره  متـر   24.00 طـول 
 1910 از  1فرعـی  بـه شـماره  7.00 متـر   بـه طـول  :دیواریسـت 
اصلی،غربا:دیواریسـت بـه طـول 24.10 متـر بـه شـماره 1 فرعی 
از 1910 اصلـی پـالک فـوق دارای عرصـه مطابـق بـا سـند بـه 
مسـاحت 168.35 متر مربع،اعیانی سـاختمانی اسـت اسـکلت 
اجـری )دیـوار باربر(بـا شـناژ های قائـم و افقی و سـقف تیرچه 
بلـوک و قدمـت سـاخت بیـش از 4 سـال بـا نمـای شـمالی 
سـنگ  جنوبـی سـفال 4 سـانتی بـه میـزان 154 متـر مربع در 
طبقـه همکف،کـه از ایـن مقـدار 17 متـر مربـع آن کاربـری بـا 
پارکینـگ،7 متـر مربـع ان بارکـن در حیـاط و الباقـی بـا کاربری 
مسـکونی می باشـد دارای انشـعابات آب برق و گاز  می باشـد 
مبلـغ2.200.000.000)دو   بـه  رسـمی  کارشـناس  نظـر  طبـق  کـه 
میلیـارد و دویسـت  میلیـون ریـال ( ارزیابـی شـده اسـت کـه 

طبـق سـند رهنـی شـماره 12496 دفتـر خانـه 87 رفسـنجان 
در قبـال مبلـغ1.500.000.000 لاير در رهـن بانـک سـامان قـرار 
گرفتـه ، پـالک فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز  یـک شـنبه مورخ 
1397.11.7 واقـع در محـل اجـرای اداره ثبـت اسـناد و امـالک 
رفسـنجان واقـع در رفسـنجان –بلـوار شـهید کشـاورزی از طریق 
مبلـغ2.200.000.000  از  رسـد،مزایده  مـی  فـروش  بـه  مزایـده 
ریـال شـروع وبـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه 
مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم آزاد اسـت و 
فـروش کال نقـدی اسـت،الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی 
هـای مربـوط بـه اب ،بـرق،گاز اعـم از حـق انشـعاب ویـا حـق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایده دارای انها باشـد 
و نیـز بدههـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریخ 
مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده 
باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود 
مـازاد ،وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مازاد 
بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده 
نقـدا وصـول می گـردد ضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی 
گـردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و 
مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد طالبیـن و خریداران مـی توانند 
جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر بـا ارائه چک رمـزدار به 
مبلـغ پایـه در جلسـه مزایـده بـه نشـانی فـوق شـرکت نماینـد. 

تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز چهارشنبه مورخ 1397.10.19
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیجی

اجرائیه  
مشـخصات محکـوم له/محکوم 

لهم
جـواد رجبـی  فرزنـد علـی  بـه نشـانی :اسـتان 
کرمان –شهرسـتان رفسـنجان – شهر رفسنجان 
الهیجـان فخـر آبـاد خ شـهیدان کهنوجـی جنب 

بانـک ملت  
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم

نشـانی  بـه  اکبـر  فرزنـد  عباسـیان   طاهـره 
المـکان  مجهـول 

 محکوم به: 
حکـم  اجـرای  درخواسـت  بموجـب 
دادنامـه  شـماره  و  شـماره   بـه  مربوطـه 
9709973492500244 محکـوم  مربوطـه 
پرداخـت  بـه  اسـت  محکـوم  علیـه 
اصـل  بابـت  ریـال  مبلـغ15.000.000 
خواسـته و مبلـغ 2.025.000 ریـال هزینـه 
دادرسـی و خسـارت تاخیـر تادیـه از زمان 
حکـم  کامـل  اجـرای  لغایـت  سررسـید 
نیـم  و   احـکام محاسـبه  اجـرای  توسـط 

دولـت. حـق  در  عشـر 
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختاف 
شماره ۵ شهرستان رفسنجان-فهیمه سلطانی راد  

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
ــگ  ــش دان ــه 9400203 و 9400202 ش ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
ــی از  ــالک 1120 فرع ــماره پ ــان بش ــتگاه آپارتم ــک دس ــان ی ــه و اعی عرص
ــش  ــم بخ ــه ده ــی کوچ ــهید رجائ ــان ش ــتارا – خیاب ــع در آس 1482 واق
ــه 3/42  ــه پنجــم ک ــع در ســمت شــرقی طبق ــه مســاحت 91/29 مترمرب ــالن ب 31 گی
ــه مســاحت 1/72  ــه 10 ب ــاری قطع ــام انب ــن اســت بانضم ــع آن مســاحت بالک مترمرب
مترمربــع واقــع در همکــف و بانضمــام پارکینــگ قطعــه 10 بــه مســاحت 12/5 مترمربــع 
واقــع در همکــف کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 22143 – 124 دفتــر 158 
اداری بنــام محســن ضیافتــی پــالک ثبــت و صــادر شــده اســت طبــق اســناد رهنــی 
شــماره 58097- 94/5/11 و 58096 – 94/5/11 دفترخانــه 101 آســتارا دفترخانــه در 
قبــال مبلــغ 640000000 ریــال در رهــن بانــک ملــت قــرار گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات 
آن بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال دیــوار وپنجــره اســت بطــول 5/89 متربــه فضــای 
ــه درز  ــول 15/50 مترب ــت بط ــواری اس ــمت اول دی ــرقا در دو قس ــاعی ش ــاط مش حی
ــمت  ــا در دو قس ــاع جنوب ــه درز انقط ــر ب ــول 1/22 مت ــت بط ــواری اس ــاع دوم دی انقط
اول دیــوار وپنجــره اســت بطــول 3/11 متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی دوم نیــم دیــوار 
جلــوی بالکــن بطــول 2/80 متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی غربــا در هشــت قســمت 
کــه قســمت ســوم آن شــمالی ، قســمت هــای پنجــم و هفتــم ان جنوبــی اســت اول 
دیوارســت مشــترک بطــول 1/22 متــر بــه آپارتمــان قطعــه 9 دوم دیواریســت مشــترک 
بطــول 4/70 متــر بــه راه پلــه مشــاعی پنجــم دیواریســت بطــول 0/43 متــر بــه راه پلــه 
ــت  ــم دیواریس ــور هفت ــه آسانس ــر ب ــول 1/43 مت ــت بط ــواری اس ــم دی ــاعی شش مش
بطــول 0/76 متــر بــه آسانســور هشــتم دیــواری اســت مشــترک بطــول 4/17 متــر بــه 
آپارتمــان قطعــه 9 . حــدود انبــاری قطعــه 10: شــماال دیــواری اســت مشــترک بطــول 
1/32 متربــه انبــاری قطعــه 9 شــرقا دیــواری اســت بطــول 1/30 متــر بــه درز انقطــاع 
جنوبــا دیــواری اســت بطــول 1/32 متــر بــه پیلــوت مشــاعی غربــا درب و دیــوار اســت 
ــط  ــماال خ ــه 10 : ش ــگ قطع ــدود پارکین ــاعی.  ح ــوت مش ــه پیل ــر ب ــول 1/30 مت بط
فرضــی اســت بطــول 2/50 متــر حیــاط مشــاعی شــرقا در دو قســمت اول خــط فرضــی 
اســت بطــول 1/40 متــر بــه حیــاط مشــاعی دوم خــط فرضــی اســت بطــول 3/61 متــر 

بــه پیلــوت مشــاعی جنوبــا خــط فرضــی بــه محوطــه مشــاعی اســت بطــول 2/50 بــه 
پارکینــگ قطعــه 8 غربــا در دو قســمت اول خــط فرضــی اســت بطــول 3/60 متــر بــه 
پیلــوت مشــاعی دوم خــط فرضــی اســت بطــول 1/40 متــر بــه حیــاط مشــاعی. حــدود 
ارتفاقــی بــا حــق عبــور بــرای پارکینــگ قطعــه 9 – و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه 
مبلــغ یــک میلیــارد و نهصــد میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای یکبــاب 
آپارتمــان مســکونی واقــع در طبقــه پنجــم یــک مجتمــع مســکونی پنــج طبقــه بــر روی 
پیلــوت ) مشــتمل بــر ده واحــد مســکونی( احداثــی بــا اســکلت بتنــی، نمــای اصلــی 
ســنگ، واحــد مذکــور دارای هــال و نشــیمن، دو اتــاق خــواب، آشــپزخانه بــا کابینــت، 
حمــام و ســرویس بهداشــتی و تــراس بــا ســقف ســیمانی، دیوارهــای کاشــیکاری شــده 
ــی 6  ــا قدمــت تقریب ــی ب ــی و آلومینیوم ــا درب و پنجــره هــای چوب کــف ســرامیک ب
ســال مــی باشــد و پــالک فــوق دارای پروانــه ســاختمانی شــماره 27502- 90/9/13 و 
پایــان کار ســاختمانی بشــماره 5039138285 – 91/12/15 مــی باشــد دارای انشــعابات 
آب و بــرق و گاز مســتقل مــی باشــد کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون 
مــی باشــد پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 97/11/24 در اداره 
ــتری از  ــب دادگس ــوری جن ــان جمه ــتارا – خیاب ــع در آس ــالک واق ــناد و ام ــت اس ثب
طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ یــک میلیــارد و نهصــد میلیــون 
ــه  ــود الزم ب ــی ش ــه م ــدا فروخت ــنهادی نق ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ــروع و ب ــال ش ری
ذکــرا ســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و 
یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آن هــا باشــد و نیــز 
ــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه  بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره ت
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز 
در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه 
برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــرو حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد 
ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در 
همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد ضمنــا پــالک فــوق برابــر نامــه شــماره 

97/3/27 – 17012/84 بانــک ملــت دارای بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد.
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  آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون بــه اســتناد آراء صــادره هیــات ســه نفــره موضــوع 
ــون  ــون و مــاده 10 آییــن نامــه اجرایــی قان مــاده 3 قان
الحــاق مــوادی بــه ســاماندهی حمایــت از تولیــد و 
عرضــه مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان ســیاهکل 
رای بــه صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه تصرفــات اشــخاص صــادر 
گردیــده اســت: قریــه دیلمــان ســنگ اصلــی 11 بخــش 16 گیــالن. 
ــح.  ــج شــنبه ســاعت 10 صب ــد حــدود 97/11/11 روز پن ــخ تحدی تاری
پــالک 1564 مفــروز از پــالک 555 در مالکیــت صمــد پورمحمــد 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــان احداث ــا اعی ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
351/32 مترمربــع. وتحدیــد حــدود پــالک هــای فــوق هنــوز بعمــل 
نیامــده اســت لــذا عملیــات تحدیــد حــدود ســاعت 10 صبــح تاریــخ 
ــذا  ــد ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــک ش ــوع مل ــل وق ــوق در مح ف
چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پالکهــای فــوق 
ــد  ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توان ــی دارد م واخواه
ــود را  ــراض خ ــی روز اعت ــرف س ــت ظ ــاده 20 ثب ــتناد م ــدود باس ح
کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماییــد بدیهــی اســت 
بــه اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده خواهــد شــد 
ضمنــا معتــرض بایــد از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف 
ــه مراجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم  مــدت یــک مــاه دادخواســت ب
نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد 
ــی وی مــی  ــده قانون ــا نماین ــن صــورت متقاضــی ســند ی ــر ای در غی
توانــد بــه دادگاه مربــوط مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه ب ــدون توج ــت ب ــد اداره ثب ــت نمای را دریاف

ــد داد.  ــررات انجــام خواهی ــر مق ــی را براب ثبت
تاریخ انتشار: 97/10/19  
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    آگهی حصر وراثت
آقــای عبدالحســن  شــهرت مچریــم موســی  
 12447 بشناســنامه  جــواد   پــدر  نــام 
صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی 
حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان 
مرحومــه  فاطمــه  شــهرت منصــوری  بشناســنامه 
ــخ 1394/10/11  ــه در تاری ــوش مزرع ــادره ش ــک ص ی
ــد  ــه اش عبارتن ــوت ورث ــی ف ــگاه دائم ــواز  اقامت در اه
از : 1- متقاضــی عبدالحســن مچریــم موســی ش 
ــی  ــم موس ــی مچری ــواز 2- عل ــادره اه ش 12447 ص
3- کامــل مچریــم موســی ش  ش ش 3898 - 
ــی ش ش22  ــم موس ــی مچری ش 3899 -4- عیس
)پســران متوفــی(5- ربــاب مچریــم موســی ش 
ملــی 1740767306 -6- مصریــه مچریــم موســی 
ــی ش ش  ــم موس ــه مچری ش ش 3900-7- کاظمی
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی( این ــران متوف 23 )دخت
قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد 
تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه از متوفــی 
ــاه  ــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک م ــزد او باشــد از تاری ن
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت 
ــخ  ــن تاری ــد از ای ــه بع ــز ســری و رســمی ک ــه بج نام

ــاقط اســت. ــار س ــه اعتب ــود از درج ــراز ش اب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز 2092

    آگهی حصر وراثت
آقــای محمــود شــهرت فــرخ نیــا  نــام پــدر 
ــد  بشناســنامه 7 صــادره از شوشــتر  مجی
ــت  ــی حصروراث ــدور گواه ــته ص ــتی بخواس درخواس
ــد   ــدرم  مرحــوم  مجی ــه پ ــح داده ک ــم و توضی تقدی
صــادره   14325 بشناســنامه  نیــا   فــرخ  شــهرت 
شوشــتر در تاریــخ 97/8/2 در شهرســتان اهــواز  
اقامتــگاه دائــم خویــش فــوت ورثــه اش عبارتنــد از 
: 1- متقاضــی محمــود فــرخ نیــا فرزنــد مجیــد ش 
ــد  ــا فرزن ــرخ نی ــه ف ــتر 2- ملک ــادره شوش ش 7 ص
ــرخ  ــرا  ف ــتر3- میت ــادره شوش ــد ش ش 1 ص مجی
نیــا فرزنــد مجیــد ش ش 230 صــادره بروجــرد 
فرزنــد  زعفرانــی  بتــول  متوفــی(4-  )فرزنــدان 
حســین ش ش 341 صــادره از شوشــتر )همســر 
ــا  ــک ب ــری ندارد.این ــه دیگ ــر ورث ــی ( و ال غی متوف
ــک  ــور را در ی ــب مزب ــی مرات انجــام تشــریفات قانون
ــراض دارد  ــس اعت ــا هرک ــد ت ــی مینمای ــت آگه نوب
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــت نام ــا وصی ی
ــه شــورا تقدیــم دارد  نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و 
رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه 

ــت. ــاقط اس ــار س اعتب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه اهواز 2093

       آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
ــگ  ــازاد شــش دان ــی 9600291 اصــل و م ــی کالســه 9600289 ال ــده اجرائ ــه موجــب پرون ب
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 401/5 مترمربــع بشــماره پــالک 
2344/1 واقــع در آســتارا – خیابــان شــهید رســتمیان نبــش کوچــه 23 بخــش 31گیــالن کــه 
ســند مالکیــت آن بشــماره الکترونیکــی 139520318010000592 بنــام محمدرضــا فکریــان ثبــت و صــادر 
شــده اســت طبــق اســناد رهنــی شــماره 19297 – 95/6/31  و 19296 – 95/6/31 و 19467 – 95/7/19 
دفترخانــه 252 آســتارا در قبــال مبلــغ 1871870000000 ریــال در رهــن بانــک ملــت آســتارا قــرار گرفتــه کــه 
حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال خندقیســت بطــول 18/50 متــر بشــماره پــالک 
128 فرعــی از 2345 اصلــی شــرقا درب و دیــواری اســت بطــول 24/90 بــه جــاده قدیــم امــام زاده جنوبــا 
پــی دیــوار و درب ورود اســت بطــول 17/40 متــر بــه خیابــان غربــا پــی مشــترک بطــول 20/50 بشــماره 
پــالک دو فرعــی از 2344 اصلــی  و جنوبــا نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ شــش میلیــارد ریــال ارزیابی 
شــده و پــالک فــوق دارای پــس از لحــاظ نمــودن عقــب نشــینی 354 مترمربــع بــا ســاختار مصالــح بنایی 
و پایــان کار ســاختمانی کــه بصــورت یکدســتگاه ســاختمان تجــاری مســکونی طبقــه همکــف دارای ســه 
بــاب مغــازه بــه مســاحت 142 مترمربــع و یکبــاب اعیانــی مســکونی بــه مســاحت 76 مترمربــع و یــک 
ــع مــی باشــدبا قدمــت حــدودا 20 ســال و دارای  ــه مســاحت 187 مترمرب ــی در طبقــه اول ب ــاب اعیان ب
انشــعاب آب و بــرق و گاز کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون مــی باشــد پــالک فــوق از 
ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 97/11/21 در اداره ثبــت اســناد و امــالک واقــع در آســتارا – خیابان 
جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ شــش میلیــارد 
ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــرا ســت پرداخــت 
بدهــی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی 
کــه مــورد مزایــده دارای آن هــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و 
نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 
ــده  ــا چنانچــه روز مزای ــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمن مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــرو حــق مزای
تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد 

شــد ضمنــا پــالک فــوق دارای بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد.
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ــیاری را  ــوری ؛ بسـ ــخ خـ ــرت و ملـ در دوران عسـ
ــد  ــریع رشـ ــا سـ ــک هـ ــد کپـ ــه ماننـ ــده ام کـ دیـ
می کننـــد، پـــدرت عاشـــق ابـــن دوران اســـت، 
شـــرایط  ایـــن  در  مـــا  چـــه؟  می گویـــد: کـــه 
نابســـامان بیشـــتر پـــول در مـــی آوریـــم، راســـتی 
ـــر  ـــه را پ ـــرم یاران ـــدادی ف ـــالع ن ـــن اط ـــه م ـــرا ب چ
ـــد؟  ـــا مـــی پردازن ـــه م ـــه را ب ـــه یاران ـــا معوق ـــم؟ آی کن
ـــاد ،  ـــی زی ـــن خودخواه ـــنگی ؛ ای ـــع و تش ـــن ول ای
ـــی  ـــرانجام ؛ ترکیدن ـــرر س ـــای مک ـــذب ه ـــن بازج ای
ـــی  ـــه چیزهای ـــا چ ـــت . ام ـــد داش ـــی خواه ـــز در پ نی
ـــد ؟  ـــی دان ـــه م ـــی چ ـــراود؟ کس ـــی ت ـــرون م ـــه بی ب
ـــیده زرد ؛ روزی  ـــت پالس ـــای درش ـــاید آن گل ه ش
ـــای  ـــهم گل ه ـــی س ـــدان - یعن ـــای گل ـــه آب ه هم
ریـــز کوچـــک رنگـــی را بلعیـــده بودنـــد کـــه حـــاال 
پیـــر و چـــروک در حـــال تجربـــه شـــدن هســـتند

ــردن  ــراب کـ ــغول خـ ــا مشـ ــته هـ ــن نوشـ ــا ایـ بـ
تمـــام پـــل هـــای پشـــته ســـرم هســـتم کـــه 
ـــدرت  ـــانند، پ ـــو برس ـــه ت ـــرا ب ـــود روزی م ـــن ب ممک
ـــناخته،  ـــالج و ناش ـــرض الع ـــک م ـــت، ی ـــض اس مري
ـــمان  ـــده ام، چش ـــتان آم ـــه بیمارس ـــات ب ـــرای مالق ب
ـــت  ـــک!به زحم ـــش خش ـــت و دهان ـــاز اس ـــزش ب ری
حـــرف مـــی زنـــد. مـــی گویـــد تمـــام آرزویـــش 
ـــوار  ـــس روی دی ـــبيه عک ـــی ش ـــه ویالی ـــود ک ـــن ب ای
ــد  ــته باشـ ــرده اش داشـ ــرک و دلمـ ــاق چـ آن اتـ
ـــار  ـــم و کن ـــا بروی ـــه آن ج ـــح ب ـــرای تفری ـــا ب ـــا م ت
ــای زرد  ــان گل هـ ــزی همـ ــوان فلـ تختـــش در لیـ
ــگاه  ــن نـ ــه مـ ــراوت، بـ ــا طـ ــازه و بـ ــت تـ و درشـ

. می کننـــد 
ــم او در کودکـــی در معـــرض  ــر مـــی کنـ مـــن فکـ
ـــام  ـــه در تم ـــه ک ـــرار گرفت ـــی ق ـــای فراوان ـــیب ه آس
ـــاع  ـــر دف ـــدام در فک ـــرش م ـــدی عم ـــای بع ـــال ه س
و تقویـــت خـــود بـــوده اســـت، در ایـــن ســـالهای 
ــم  ــه توهـ ــد کـ ــوی شـ ــوری قـ ــا او طـ قحطـــی امـ
توانایـــی بـــر ادعـــای دانایـــی اش مـــی چربیـــد، 
داناییـــش در حـــد خوانـــدن جمالتـــی برگزیـــده از 
ـــنیده ای  ـــا ش ـــال باره ـــو قب ـــه ت ـــت ک ـــمندان اس دانش
ـــا  ـــعر از نیم ـــی دو ش ـــظ و یک ـــت از حاف ـــد بی و چن
ـــرای  ـــد، ب ـــی آم ـــدش م ـــهراب ب ـــاملو، او از س و ش
ــاملوی  ــی از شـ ــی ربطـ ــعر بـ ــز شـ ــو نيـ ــرگ تـ مـ
ــن را  ــدام ایـ ــم مـ ــظ هـ ــد، از حافـ ــزرگ خوانـ بـ
بـــرای هجـــوم بـــه مـــن مـــی خوانـــد کـــه.... تـــو 

خـــود حجـــاب خـــودی از میـــان برخیـــز
ــاوری  ــده ای، در نابـ ــده شـ ــته ای، زنـ ــو برگشـ تـ
محـــض، ماننـــد پـــدرت ســـخت جانـــی را بـــه ارث 
ـــده  ـــوب ش ـــم خ ـــدرت ه ـــال پ ـــاید، ح ـــرده ای ش ب
ـــد  ـــدا کـــرده ای ـــاره فرصتـــی شـــگرفی پی اســـت و دوب
ــائقه  ــیاء و ســـیراب کـــردن سـ بـــرای تملـــک اشـ
ــتن... ــتن و داشـ ــدوزی و داشـ ــروت انـ ــای ثـ هـ

ــعارهای  ــا شـ ــا بـ ــوک و وزغ أمـ ــل غـ درســـت مثـ
عـــوام فریـــب مارکسیســـم - لیبرالیســـتی کـــه 
معجـــون عجیبـــی اســـت، المســـه شـــما بـــه 
نحوعجیبـــی قـــوی اســـت امـــا بـــا ذهنـــی عاجـــز 
ـــا زاده  ـــد باره ـــر چن ـــودن " ، ه ـــای " ب از درک معن
ـــال  ـــد: اص ـــی گوی ـــدرت م ـــد، پ ـــی کنی ـــوید و زندگ ش

ــتابید وقـــت نداریـــم ، بشـ

عبدالرضا عابدیان
رویاهای فلسفی یک روانکاو

ماه خاکستری

خرید و فروش گوشت گوزن با قیمت 
هر کیلو 200 هزار تومان سال گذشته 

شایعه ساز شد.

رویداد شب های جنوب که با 
هدف بازنمود و گردهمایِی موسیقِی نواحی 

خلیج فارس از سال 1395 با تمرکز بر 
موسیقی جنوب ایران آغاز به کار کرد حاال 

برای سومین سال پیاپی در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. 

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
معرفی کامل دهمین شماره ی فصل نامه ی وزین و معتبِر 

»سیاست نامه«

فراخوان هشتمین جشنواره سراسری 

فیلم کوتاه و عکس دانشجویان امید از 
سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت 

علوم منتشر شد.

فردین خلعتبری ساخت موسیقی 

جمشیدیه به کارگردانی یلدا جبلی را 
به پایان رساند.

نمایش 

ازدواج آقای می سی سی پی 
در سالن اصلی تئاتر شهر برای دانشجویان 

تمامی رشته ها تخفیف 50 درصدی در نظر گرفته است.

فقط اونایی میبرن که زندگی مجبورشون 
کرده بجنگن...

ممنوعه

موسیقیجشنوارهتیاتر دیالوگ

شام خون آشام گیسو را اگر چین کرده اند
زلف پرچین را چرا برصبح پرچین کرده اند

خال هندو را خطی از نیمروز آورده اند
چین گیسو را ز رخ بتخانٔه چین کرده اند
گر ببخت شور من ابرو ترش کردند باز

عیش تلخم را بشکر خنده شیرین کرده اند
تا چه سحرست اینکه برگل نقش مانی بسته اند

تا چه حالست این که برمه خال مشکین کرده اند
آن خط عنبرشکن بر برگ گل دانی چراست
نافه مشکست کاندر جیب نسرین کرده اند

و آنرخ گلرنگ و قد چون صنوبر گوئیا
گلستانی بر فراز سرو سیمین کرده اند

مهرورزان ز اشتیاق طلعتش شب تا سحر
چشم شب پیمای را در ماه و پروین کرده اند

دردمندان محبت بر امید مرهمی
آستانش هر شبی تا روز بالین کرده اند
خسروان در آرزوی شکرش فرهادوار

جان شیرین را فدای جان شیرین کرده اند
کفر زلفش چون بای دین و دل شد زان سبب
همچو خواجو اهل دل ترک دل و دین کرده اند

خواجوی کرمانی 

 برایم شعر بفرست

حتی شعر هایی که عاشقان 

 دیگرت

 برای تو می گویند

 می خواهم بدانم

 دیگران که دچار تو می شوند

 تا کجای شعر پیش می روند

 تا کجای عشق

 تا کجای جاده ای که من

 در انتهای آن ایستاده ام!

 افشین یداللهی

عکس نوشت

عکس: 
هاله پارسازادگان

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالمرگ سلیمان میرزا اسکندری 
سوسیالیست بنام ایران

سوسیالیســت  اســكندری  میــرزا  ســلیمان 
ــوده  ــزب ت ــر اول ح ــتین دبی ــی و نخس ایران
ایــران كــه قبــال یــك بــار وزیــر فرهنــگ 
ــوی  ــان پهل ــرال رضاخ ــه ژن ــه ای ك )در كابین
ــم  ــد دوره ه ــود( و در چن ــر آن ب نخســت وزی
نماینــده مجلــس بــود 17 دیمــاه ســال 1322 
ــت.  ــران درگذش ــه 1944( در ته ــم ژانوی )شش
ــیال  ــکار سوس ــاز کار اف ــرزا در آغ ــلیمان می س
ــی،  ــم و عمل ــم مالی ــتی )سوسیالیس لیبرالیس
مشــابه افــکار هوگــو چــاوز و میچــل باچلــت( 
ــای  ــش از اعض ــرادر و عموی ــا ب ــه ب ــت ك داش
»انجمــن آدمّیــت« بودنــد. وی از دســامبر 
1907 »انجمــن حــق« را در تهــران برپایه عقاید 
سوســیال دمكراســی )برقراری سوسیالیسم از 
طریــق پارلمــان و وضــع قانــون ـ نــه، انقــالب( 
تاســیس كــرد و در مجلــس دوم رئیــس 
فراكســیون حــزب دمكراتیــك ایــران بــود كــه 

ــت و  ــود گرف ــه خ ــی ب ــالت افراط ــدا تمای بع
بــه دفــاع از عقایــد مــزدك ایرانــی و ماركــس 
سوسیالیســت  حــزب  و  پرداخــت  آلمانــی 
ــران را تاســیس كــرد. درحقیقــت، فعالیــت  ای
هــای او بــود کــه باعــث شــد رضاشــاه پهلــوی 
ــد  ــا دســت بزن ــی كمونســت ه ــه ریشــه كن ب
ــق  ــاه )طب ــس از حــذف شــدن رضاش و .... پ
نقشــه انگلیســی هــا( درشــهریورماه ســال 
1320 )کــه 20 ســال پیــش از آن بــا کمــک و 
طبــق نقشــه همیــن انگلیســی هــا بــه قــدرت 
ــرزا اســكندری در  ــود(، ســلیمان می رســیده ب
نطــق معــروف خــود خواهــان سوسیالیســتی 
شــدن تدریجــی ایــران شــده و گفتــه بــود كــه 
اســالمی  سوسیالیســتی كــردن كشــورهای 
ــالم  ــت در اس ــه مالكّی ــرا ك ــت زی ــانتر اس آس
ــار ســرمایه داری  ــول و رفت ــره پ محــدود، و به
ــر؛  ــان دیگ ــه زب ــول عرضــه و تقاضــا و ب )فرم
اجحــاف و كــم فروشــی و هرگونــه ظلــم و 
تعــّدی از ایــن دســت( مذمــوم و هرگونــه 
فســاد نهــی شــده اســت و بنابرایــن، »اســالم« 

کاپیتالیســم خالــص )مطلــق( را تاییــد نمــی 
کنــد. وی در ایــن نطــق در عیــن حــال گفتــه 
بــود کــه تــا مــردم باســواد و آگاه نشــوند و بــه 
داشــتن حقــوق مســاوی در اســتفاده از منابــع 
ــد  ــد و ندانن ــی نبرن ــات وطــن خــود پ و امكان
کــه توســط شــماری کــم، از همنوعان اســتثمار 
مــی شــوند و دولــت هــاِی شــان حامــی 
ــم«،  ــتند؛ »سوسیالیس ــم هس ــدِه ک ــن ع همی
حقــوق بشــر، عدالــت و »دمكراســی واقعی« را 
نخواهنــد شــناخت و بــرای نیــل بــه ایــن هدف 
هــا مبــارزه نخواهنــد کــرد. وی گفتــه بــود كــه 
ــد  ــی توان ــی آن نم ــوم واقع ــه مفه »آزادی« ب
ــان  ــبی و از می ــادی نس ــاوی اقتص ــدون تس ب
رفتــن طبقــات اجتماعــی )عدالــت اقتصــادی 
ـ اجتماعــی( تحقــق یابــد. »ســلیمان میــرزا« 
1320 )29 ســپتامبر 1941(  هفتــم مهرمــاه 
ــران را  ــوده ای ــزب ت ــی ح ــر اول ــنهاد دبی پیش
ــه آن در  ــه ترجم ــق ك ــن نط ــت در همی پذیرف
ــتی  ــای سوسیالیس ــش ه ــارف جنب دائرةالمع

آمــده اســت.

نمایشگاه دست سازه های فلزی 

جانی دوباره با الهام از نقوش 
اساطیری اقوام آریایی ساکن ایران 

زمین در هزاره نخست قبل از میالد 21 دی در گالری مس نگار برپا 
می شود.

تجسمی


