
ایران و اروپا؛ حرکت 
روی یخ های نازک

کالنتری:
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ــران  ــاره ای ــاختن دوب ــزوی س ــرد من ــواداران رویک ــه ه هم
ــر  ــز ب ــون توجــه خــود را متمرک ــی، کان در جامعــه بین الملل
ــن  ــه« کرده اند.ای ــت در خاورمیان ــح و امنی ــس »صل کنفران
ــه )۲۴ و ۲۵ بهمــن(  ــرار اســت ۱۳ و ۱۴ فوری کنفرانــس ق
ــکار  ــه ابت ــه ب ــو ک ــس ورش ــود. کنفران ــزار ش ــو برگ در ورش
»دونالــد ترامــپ« و بــا دعــوت از ســران کشــورهای جهــان 
ــود،  ــزار ش ــران برگ ــوع ای ــر موض ــز ب ــا تمرک ــت ب ــرار اس ق
اکنــون بــه مثابــه تیغــی تبلیــغ شــده کــه بــه واســطه آن یــا 
ــه تغییــر در سیاســت هایش  ــور ب نظام سیاســی ایــران مجب
ــن  ــه ای ــاره علی ــی دوب ــه ایجــاد اجمــاع جهان ــا ب شــود و ی
ــا ایــن ســناریو مطابــق  کشــور منجــر خواهــد شــد. امــا آی
می یابــد؟ تحقــق  ایــران  مخالفــان  خواســت های   بــا 
گــزارش اخیــر »گــروه بین المللــی بحــران« کــه در ایــاالت 
متحــده منتشــر شــده، بــر ناکامــی واشــنگتن در واداشــتن 
ایــران بــه خــروج از برجــام ،انــزوای دوبــاره ایــن کشــور و 
نیــز عــدم تغییــر در رفتــار ایــران تأکیــد کــرده اســت. ایــن 
ــت  ــه دول ــد ک ــد کنن ــران تأکی ــا ناظ ــده ت ــبب ش ــع س وض
ــه  ــا ب ــی اروپ ــه همراه ــش ب ــق اهداف ــرای تحق ــپ ب ترام
ــم  ــا به رغ ــاش اروپ ــال ت ــاج اســت. در این ح شــدت محت
همــه اختافاتــش بــا ایــران، ترغیــب ایــن کشــور بــه مانــدن 
ــت از  ــا حکای ــت. خبره ــام( اس ــته ای )برج ــق هس در تواف
آمــاده ســازی طــرح اقــدام مالــی اروپــا)spv( در روزهــای 
آینــده دارد. همچنیــن گفتــه شــده بســیاری از رهبــران 
اصلی تریــن کشــورهای اروپــا یعنــی فرانســه، آلمــان و 
ــام  ــنگتن در برج ــت های واش ــا سیاس ــا ب ــه تنه ــا ن بریتانی
ــن اســت  ــه ممک ــق نیســتند، بلک ــران مواف ــع آن ای و بالتب
بســیاری از رهبــران کشــورهای اروپایــی و دیگــر نقــاط 
جهــان نیــز در ورشــو حضــور نیابنــد. رهبــران اتحادیــه اروپــا 
عــاوه بــر موضــوع ایــران، برداشــت خصمانــه ای از انتخــاب 
ورشــو بــه عنــوان میزبــان اجــاس یــاد شــده دارنــد. 
ــق  ــاد و تعمی ــدد ایج ــنگتن در ص ــان، واش ــر اروپائی در نظ
شــکاف میــان شــرق و غــرب اروپاســت و بــه ایــن ترتیــب 
ــد.  ــش بکش ــه چال ــا را ب ــه اروپ ــان اتحادی ــد کی می خواه
ــا  امــا ایــن وجــه امیــدوار کننــده بــرای ایــران در مقابلــه ب
ــط  ــه رواب ــر ب ــه دیگ ــت. وج ــنگتن اس ــت های واش سیاس
ــت  ــد حرک ــه مانن ــت ک ــوط اس ــا مرب ــران و اروپ ــی ای کنون
روی یخ هــای نــازک اســت. روابــط ایــن دو، درحال حاضــر 
ــه ۱۹۱۸( ــاری )م ــال ج ــت س ــاوت از اردیبهش ــیار متف بس
 اســت کــه ترامــپ خــروج دولتــش از برجــام را اعــام کــرد.
اتحادیــه اروپــا به ویــژه تروئیــکای اروپایــی ) فرانســه، 
آلمــان و بریتانیــا( بــه همــراه اکثریــت اعضــای ایــن 
اتحادیــه، اصلی تریــن معترضــان خــروج امریــکا از برجــام 
بــوده و هســتند. آنــان اقــدام واشــنگتن را بــه مثابــه 
تجدیدنظرطلبــی در رفتــار ابرقدرتــی تفســیر کردنــد کــه بــه 
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عاقبتبیسرانجامخانهآمریکاییها
رییسشورایشهرهمدان:

شهرداریتواناییپرداختهزینهزمینراندارد

دامن کشور را از فساد پاک کنیم
زمانی که مدیری از   وجود افراد رانت خوار مطلع شد و او را حذف نکرد، یعنی این مدیر  با آن رانت خوار همدست است

اسحاق جهانگیری در کرمان:
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لزام وزارت نیرو به 
تهیه سند آمایش 
آب تا ۳ ماه آینده

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس الزام وزارت نیرو به تهیه سند 

آمایش آب کشور ظرف سه ماه آینده با محوریت 
تخصیص آب را به عنوان مهمترین تصمیم 

جلسه این کمیسیون درباره تنش های اخیر آبی 
در برخی از استان های کشور مطرح کرد

شریعتمداری نامه 
وزیران به رهبر 

انقالب را تایید کرد

برگشت 560 اثر
 تاریخی به ایران
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توافقنامه پاریس به دنبال کاهش گازهای گلخانه ای  
در جهان است.   رییس سازمان محیط زیست در 
بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز از 
موضع گیری های منفی علیه این توافقنامه در داخل 
کشور  انتقاد کرد.بر اساس این توافقنامه، میزان 
افزایش گرمایش زمین تا سال ۲0۵0 میادی باید 
زیر ۲ درجه باقی بماند. عیسی کانتری با اشاره به 
اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید تا سال ۱۴00، ۲0 
درصد از انتشار کربن را کم کنیم، گفت: دولت در قالب 
توافقنامه پاریس کاهش چهار درصدی انتشار گازهای 
گلخانه ای را مطرح کرد و من دلیل این همه تهدید و 
سر و صدا را علیه این توافقنامه نمی فهمم. 

کالنتری: 
دلیل این همه تهدید علیه 
توافقنامه پاریس را نمی فهمم

انتقاد از 
موضع گیری ها  علیه 
»توافقنامه پاریس«
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شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهی مزایـده عمومی

موضوع مزایده فروش 25000 تن زغال کنسانتره کک شو
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 97/11/15

محـل دریافـت اسـناد: بلـوار شـهید آیـت ا... صدوقـی- شـرکت معـادن زغالسـنگ کرمان-امور 
قراردادهـا سـرکار خانم خراسـانی

تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 5/500/000/000ریال
تاریخ تحویل پاکتها:مورخه 97/11/27

تاریخ گشایش پاکتها:مورخه 97/11/28
مبلغ خرید اسناد 200/000ریال به حساب ۳1482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی

ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس میباشد
تلفن تماس 0۳4۳2117726

نوبت اول

مزایده گزار : شرکت معان زغالسنگ کرمان
آگهي فراخـوان 

شناسایي شرکت ها و مؤسسات پژوهشي طراح 
و سازنده گارد محافظ الستیك دامپ تراك  

ــام( در نظــر دارد " طــرح پژوهشــی طراحــی و  ــر )ســهامی ع ــی گل گه ــی و صنعت شــركت معدن
مهندســی ســاخت هشــت عــدد گارد الســتیك تــراك" را از طریــق فراخــوان عمومــی بــه شــركت ها  
ــت  ــد جه ــان می توانن ــه متقاضی ــذا كلی ــد. ل ــذار نمای ــرایط واگ ــد ش ــی واج ــات پژوهش و مؤسس
اخــذ اســناد فراخــوان بــه آدرس الكترونیكــی WWW.GEG.IR  مراجعــه و اســناد مذکــور را از 
ــاكات  ــود نماینــد. مهلــت تحویــل پ قســمت تأمیــن كننــدگان و مشــتریان - مناقصــه هــا دانل
ســاعت 9 الی 14 روز چهار شــنبه مــــورخ 97/11/10 در محــــل دفتركمیســیون معـــامالت مجتمع 

مدیریت قراردادها و معامالتو یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. 
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

نوبت دوم

ــوده و  ــد نب ــی خــود پایبن ــدات بین الملل تعه
جامعــه جهانــی را بــا خطــر بی ثباتــی روبــرو 
اروپائیــان  دیگــر،  عبــارت  بــه  می کنــد. 
دولــت  اقــدام  اخاقــی  مشــروعیت 
امریــکا را زیــر ســؤال بــرده و برلــزوم 
ــتقل از اراده  ــای الزم و مس ــاذ راهکاره اتخ
ــد.  ــد کردن ــده واشــنگتن تأکی ــات کنن بی ثب
اگرچــه از پیــش معلــوم بــود کــه اروپائیــان 
ــه  ــه جویان ــت های مقابل ــرای سیاس در اج
ــت   ــار محدودی ــنگتن دچ ــرد واش ــا رویک ب
ــب  ــت موج ــن مخالف ــی همی ــتند ول هس
ــزوی  ــا در من ــه تنه ــنگتن ن ــه واش ــد ک ش
ــی  ــه جهان ــران در جامع ــاره ای ــردن دوب ک
ــود در  ــداف خ ــه اه ــه ب ــود بلک ــاکام ش ن
ایجــاد بی ثباتــی در جامعــه ایــران نیــز 
دســت نیابــد. از ایــن رو شــاهد چنــد تغییــر 
تاکتیکــی در سیاســت های اجرایــی دولــت 
ترامــپ بوده ایــم کــه عبارتنــد از تغییــر 
ــا  ــا ت لحــن واشــنگتن از تشــدید تحریم ه
تهدیــد بــه انتخــاب گزینــه نظامــی، اعــزام 
ناوهــای جنگــی بــه منطقــه، ســفرهای 
بــه  ترامــپ  دولــت  مقام هــای  دوره ای 
ــذار در  ــورهای تأثیرگ ــر کش ــه و دیگ منطق

ــرای  ــاش ب ــی و ســرانجام ت ــه جهان جامع
تشــدید اختافــات میــان ایــران و اتحادیــه 
ــان  ــه منظــور همــراه شــدن اروپائی ــا ب اروپ
 در مخالفــت بــا برجــام و بالتبــع آن ایــران.

همراهــی لهســتان، مجارســتان، آلبانــی 
بــا سیاســت های دولــت ترامــپ البتــه 
ــرای  ــاش ب ــی ت ــت ول ــه اس ــل توجی قاب
ــد،  ــا هلن ــران ب ــط ای ــر رواب ــذاری ب تأثیرگ
دهنــده  هشــدار  اتریــش  و  دانمــارک 
بــوده و ایــن تصــور را تقویــت می کنــد 
ــیار  ــازک، بس ــای ن ــت روی یخ ه ــه حرک ک
شــده  گذشــته  از  دهنده تــر  هشــدار 
ــان  ــی اجــاس ورشــو زم ــا برپای اســت. ت
ــنگتن  ــت. واش ــده اس ــی نمان ــادی باق زی
ــده در  ــاد ش ــل های ایج ــد از گس می کوش
روابــط ایــران و اروپــا بــه عنــوان فرصتــی 
ایــران  بهره بــرداری کنــد.  موقعیت ســاز 
امــا بــا ایجــاد یکدســتی در پیام هــای 
اســت  و الزم  بیرونــی خــود، می توانــد 
ــه  ــاع علی ــه اجم ــه ب ــدی  ک ــر فراین ــا  ب ب
ــته و  ــر گذاش ــر دارد، تأثی ــور نظ ــن کش ای
همچنــان سیاســت های واشــنگتن را در 

بحــران مشــروعیت نگــه دارد.

2 برنامه ویژه وزارت بهداشت برای مبتالیاِن سرطان
رییـس اداره پیشـگیری از سـرطان وزارت بهداشـت ضمن 
اشـاره به هزینه ها و تسـت های زیادی که سـاالنه در جهت 
تشـخیص سـرطان در کشـور انجـام می شـود و اغلـب هم 
اثربخشـی الزم را ندارنـد، برنامـه ویـژه ایـن وزارتخانـه برای 
تشـخیص زودهنگام سـرطان ها در کشـور را تشـریح کرد.

دکتـر علـی قنبری مطلـق در آسـتانه هفتـه ملـی مبـارزه با 
سـرطان در گفت وگـو بـا ایسـنا، ضمـن اعـام بـروز سـاالنه 
بیـش از ۱۱0 هـزار مـورد جدیـد سـرطان در کشـور، گفـت: 
بـروز سـالیانه سـرطان در زنـان و مـردان بـه ترتیـب ۱۵7 
و ۱۳0 نفـر از هـر ۱00 هـزار نفـر اسـت؛ هرچنـد ایـن آمـار از 
متوسـط جهانـی کمتر اسـت امـا طی ۱0 تـا ۱۵ سـال آینده 
ایـن بـروز در کشـورهای در حـال توسـعه و از جملـه ایران، 
بیشـتر خواهـد شـد. در مجمـوع می تـوان گفت کـه هرچند 
ایـن افزایـش مـوارد بـروز در سـطح جهـان رخ می دهد، اما 
بیشـترین میـزان افزایـش در کشـورهای در حـال توسـعه 
اتفـاق می افتـد.ی دربـاره چرایـی افزایـش میـزان بـروز 
سـرطان در کشـورهای در حـال توسـعه گفـت: مهم تریـن 
علـت آن، افزایش امید به زندگی اسـت؛ چرا که کشـورهای 
توسـعه یافته عمدتا به پیک سـن جمعیت شـان رسیده اند 
و معمـوال افزایـش بیشـتری ندارنـد؛ بنابرایـن هرچنـد کـه 
بخشـی از افزایـش بـروز سـرطان در ایـن کشـورها اتفـاق 
می افتـد، امـا عمـده افزایـش مـوارد ایـن بیماری بـه دلیل 
افزایش سـن امید به زندگی در کشـورهای در حال توسـعه 

است.
عوامـل  همچنیـن  و  نامناسـب  زندگـی  شـیوه  مطلـق 
محیطـی را از دیگـر عوامـل موثـر در افزایـش میـزان بـروز 
سـرطان ها در کشـور خوانـد و گفت: بـا توجه به مـوارد بروز 
ایـن بیمـاری و عوامـل موثـر در آن، بـه منظور جلـب توجه 
عمـوم و همچنیـن جلـب حمایـت سیاسـتگذاران و اطاع 
رسـانی عمومـی،  بـه صـورت سـالیانه،  در فصـول مختلف 
و بـه بهانه هـای مختلـف، برنامه هـای کمپیـن و پویـش 
مبـارزه بـا سـرطان را برگـزار می کنیـم. در همین راسـتا نیز 
در بهمـن مـاه امسـال و همزمـان بـا هفتـه ملـی مبـارزه با 
سـرطان )اول تـا هفتـم بهمـن ماه(  ایـن پویـش را برگزار 
خواهیـم کـرد. به منظور آنکه این پویش سـاختارمند برگزار 
شـود، در آبـان مـاه برنامه هـای مربوطـه را به دانشـگاه های 
علـوم پزشـکی اعـام کـرده و انتظـار داریـم کـه در قالب آن 
انجـام  را  فعالیت هـای مشـخص  یکسـری  برنامه ریـزی 
دهنـد. بـر این اسـاس پکیج هـای اطاع رسـانی و مباحث 
آموزشـی بـه دانشـگاه ها فرسـتاده و بازخـورد آن نیـز بـه ما 
اعام می شـود. امسـال نیز در هفته ملی مبارزه با سـرطان 
عـاوه بـر آن کـه یـک سـری برنامه هـا در قالـب کمپین در 
سـطح دانشـگاه ها برگزار می شـود، در سـطح سـتاد و ملی 
نیـز همایشـی را در روز هفتم بهمن مـاه برگزار می کنیم.وی 
از رونمایی از "سـند برنامه ملی مدیریت سـرطان در کشور" 
همزمـان با برگـزاری همایش روز ملی مبارزه با سـرطان در 

هفتـم بهمـن مـاه خبـر داد و گفت: این سـند تعیین کننده 
اهـداف،  راهبردهـا و برنامه هـا در حـوزه سـرطان اسـت؛ به 
ایـن ترتیـب کـه تـا سـال ۱۴0۴ برنامه هایی را مشـخص و 
هدف گذاری هایـی را تعییـن کـرده اسـت. رونمایـی از ایـن 
سـند بـرای وزارت بهداشـت و سـازمان ها و نهادهـای دیگر 
بسـیار مهـم اسـت؛ چـرا کـه هـر کـدام از دسـتگاه ها بایـد 

وظایـف خـود را در زمینـه کنتـرل سـرطان بدانند.
به گفته رییس اداره پیشـگیری از سـرطان وزارت بهداشت، 
این سند از دو جزء اصلی تشکیل شده است؛  فرآیندهای 
اصلی و فرایندهای پشـتیبان. فرایندهای اصلی آن شـامل 
مباحـث پیشـگیری، تشـخیص زودهنـگام، تشـخیص و 
تسـکینی  حمایت هـای  و  مراقبت هـا  سـرطان،   درمـان 
اسـت. فرایندهـای پشـتیبان آن نیـز شـامل هفـت فرایند 
سیاسـتگذاری، مدیریـت نظـام اطاعـات و ثبـت، توسـعه 
شـبکه ارائه خدمت، توسـعه و توانمندسازی نیروی انسانی، 
مدیریـت منابـع مالـی و همکاری سـازمان های مـردم نهاد 
و خیریـه اسـت. در هـر کـدام از ایـن اجـزا برای دسـتیابی 
بـه اهـداف مـد نظـر، برنامه ریزی صـورت گرفته اسـت.  به 
عنوان مثال در زمینه توسـعه زیرسـاخت ها انتظـار داریم که 
کل مراکـز تشـخیص زودهنـگام سـرطان تـا سـال ۱۴00 به 
بهره بـرداری برسـند و آمـاده ارائـه خدمـت باشـند. بنابراین 
برنامـه تشـخیص زودهنـگام باید حداقل تا سـال ۱۴0۴ در 

۵0 درصـد جمعیت اجرایی شـده باشـد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سوال خجسته از وزیر آموزش و پرورش اعالم وصول شدپیام خبر
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسامی سوال امیر خجسته، نماینده مردم همدان از وزیر 
آموزش و پرورش را اعام وصول کرد.

رنا
 ای

س:
عک

رییس کمیسـیون انرژی مجلس شـورای 
اسـامی تاکیـد کـرد: فعـا هیـچ بحثـی 
بـرای سـهمیه بنـدی بنزیـن نیسـت و در 
ارتبـاط بـا ایـن موضـوع کمیسـیون هیچ 
تصمیمی نگرفته اسـت.فریدون حسـنوند 
در  مجلـس  انـرژی  رییـس کمیسـیون 
خانـه  بـا خبرنـگار خبرگـزاری  گفت وگـو 
از  برخـی  طرحـی  بـا  ارتبـاط  در  ملـت، 
نماینـدگان تحـت عنـوان سـهمیه بنـدی 

تمـاس  کشـور  کل  از  گفـت:   بنزیـن، 
هایـی با کمیسـیون انرژی صـورت گرفت 
بـه همیـن منظـور بایـد رفـع ابهام شـود.

رییس کمیسـیون انرژی مجلس شـورای 
اسـامی توضیح داد: اوال این یک طرحی 
بـوده کـه تعـدادی از نماینـدگان پیشـنهاد 
داده انـد، نـه تنهـا قانـون نشـده اسـت 
انـرژی مـورد  بلکـه هنـوز در کمیسـیون 
بررسـی قـرار نگرفتـه، بنابرایـن بایـد بعـد 

ازتصویـب قانون بودجه مورد بررسـی قرار 
بگیـرد و سـپس نظـر نهایـی کمیسـیون 
در ارتبـاط بـا ایـن موضـوع اعـام تـا در 
صحـن علنـی بـه بحـث گذاشـته شـود.
نماینده مردم اندیمشـک در مجلس دهم 
شـورای اسـامی با اشـاره به نظـر اعضای 
کمیسـیون انرژی مجلس گفت: برداشت 
مـا از نظـرات بسـیاری از نماینـدگان عضو 
کمیسـیون مخالفـت بـا این طرح اسـت 
ایـن  در  زیـادی  بسـیار  اشـکاالت  چـون 
طـرح وجـود دارد و مباحـث اجتماعـی، 
امنیتـی و اقتصـادی آن بایـد مـورد بحث 
قـرار گیـرد، یقنـا این طـرح نمـی تواند به 
آن اهدافـی کـه مـد نظـر طراحـان اسـت 

دسترسـی پیـدا کند.

اعضای کمیسیون انرژی با طرح 

سهمیه بندی بنزین مخالف هستند

شریعتمداری نامه وزیران 
به رهبر انقالب را تایید کرد

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی ، تقدیـم نامـه برخـی از وزیران بـه رهبر معظم 
انقـاب دربـاره لوایـح مرتبط بـا FATF را تایید کرد و گفت: مفـاد این نامه تقاضا 
از ایشـان بـرای تسـریع در رسـیدگی ایـن لوایـح در مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظام اسـت. »محمد شـریعتمداری« روز سه شـنبه در جریان بازدید از خبرگزاری 
جمهـوری اسـامی )ایرنـا( در گفـت و گو با خبرنگار سیاسـی به برخی شـروط و 
تحفظ های جمهوری اسـامی ایران در مورد کنوانسـیون های مختلف و عضویت 
در سـازمان های بین المللی اشـاره کرد و افزود: فکر می کنم دو یا سـه اظهارنظر 
مکتـوب رهبـر معظـم انقـاب ذیـل نظر شـورای عالی هماهنگی سـه قـوه - هم 
منفـردا در مـورد هـر کـدام از ایـن لوایـح بـه صـورت جداگانه و هـم مجتمعا اخذ 
شـده اسـت؛ یعنی کاما پیداسـت که متناسـب با روند طبیعی قانونی کار، رهبر 

معظـم انقـاب بـا تحقق این شـرایط موافقت فرمـوده اند.
وی بـا یـادآوری شـرایط پیـش روی کشـور و تحـوالت بین المللی تصریـح کرد: 
تاخیـر در تصویـب، ممکـن اسـت تبعاتـی بـرای کشـور در عرصـه هـای گوناگون 

داشـته باشـد و انتقـاالت مالـی را بـا مشـکل مواجـه کند.
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی ادامه داد: از این جهت موضـوع لوایح چهارگانه 
مرتبـط بـا FATF برای دولت از حساسـیت ویـژه ای برخودار بـوده و دولت عاقه 

منـد اسـت تـا در این فرصت محـدود این اقدام به نتیجه برسـد.

جامعهاقتصاد

نتوانسته ایم خاوری را برگردانیم۸0 درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند
عضو کمیسیون عمران مجلس، 
بـا بیان اینکـه در شـرایط کنونی 
تـوان  حـدود ۸0 درصـد مـردم 
ندارنـد، گفـت:  خریـد مسـکن 
ایـن مسـئله موجـب می شـود کـه مردم بـه سـمت اجاره 

بروند. مسـکن 
در  مجلـس  عمـران  عضـو کمیسـیون  دامـادی  محمـد 
گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت، با اشـاره به 
پیـش بینـی هـای صـورت گرفتـه بـرای کاهـش قیمـت 
مسـکن در سـال آینده، گفت: به طور حتم مشـکل مسکن 
در شـرایط کنونـی تنهـا در تهـران خاصـه نشـده و تمـام 
شـهرها عمـا بـا این معضـل درگیر هسـتند و این نیسـت 

کـه تاطمـات بازار مسـکن تنهـا بـر خانوارهای تهرانـی اثر 
سـوء گذاشـته باشـد، بلکه تمام اسـتان ها به این مسـاله 
روبه رو هسـتند. نماینده مردم سـاری در مجلس شـورای 
اسـامی بـا اعـام اینکه در شـرایط کنونی حـدود 80 درصد 
مـردم تـوان خریـد مسـکن ندارنـد، ادامه داد: این مسـئله 
موجـب می شـود کـه مردم به سـمت اجاره مسـکن بروند 
و امـروز بـه دلیل هجـوم خانواده ها برای اجـاره خانه، عما 

شـاهد افزایـش چندبرابـری نـرخ اجاره بها هسـتیم.
وی گفـت: یکـی از اهداف کشـور در ادوار گذشـته، خانه دار 
شـدن خانـواده ها بـوده، اما امروز مردم نـه تنها نمی توانند 
خانـه خریـداری کنند، بلکـه حتی قدرت پرداخـت اجاره بها 

را نیـز ندارند و این شـرایط واقعا بحرانی اسـت.

دادسـتان تهران آخرین وضعیت 
معـاون  خـاوری،  پرونده هـای 
مرکـزی،  بانـک  سـابق  ارزی 
شـهرام جزایـری و ... را تشـریح 
کرد.عبـاس جعفـری دولـت آبـادی درباره خبر منتشـر شـده 
مبنـی بـر قتل خـاوری گفت: خاوری محکوم شـده ولی هنوز 
نتوانسـته ایم از طریـق پلیـس بیـن الملـل او را برگرداندیـم.
وی افـزود: دربـاره موضوعـی کـه شـما گفتیـد خبـر دقیقـی 
نـدارم امـا پرونـده قضایـی خـاوری  را پیگیریـم تـا بتوانیـم 
او را  برگردانیم.دادسـتان تهـران دربـاره پرونـده معـاون ارزی 
سـابق بانـک مرکزی گفت: شـعبه دادگاه ویـژه نقص هایی در 
پرونـده گرفتـه و پرونـده برگشـته تـا نقص هـا برطرف شـود. 

بعـد از رفـع نقـص پرونـده مجـددا بـه دادگاه بـر می گـردد. 
جعفـری دولـت آبادی درباره ضبط سـکه های سـلطان سـکه 
و تکلیف سـکه ها، گفت: زمانی که سـلطان سـکه دسـتگیر و 
اعدام شـد، در زمان دسـتگیری سـکه از او کشـف نشد. او به 
دلیل اینکه در کار سـکه بود به سـلطان سـکه شـهرت داشت؛ 
امـا امـوال زیـادی از او کشـف شـده و پلیس و دسـتگاه های 
امنیتـی امـوال را شناسـایی کردنـد و یکـی از معاونـان مـا که 
مسـئول پیگیـری پرونـده اسـت ماموریـت دارد کـه امـوال 
شناسـایی شـده را بررسـی کند و دادگاه حکم به ضبط اموال 
داده و پلیـس امـوال زیـادی در کیـش و تهـران شناسـایی 
کردنـد و بعـد از اینکه گزارش نهایی شـود ما نسـبت به ضبط 

امـوال اقـدام می کنیـم.

انا
یک

 : ا
س:

عک

نماینـده کمیسـیون اجتماعـی مجلـس در تلفیـق بودجه ۹۸ 
مجلـس گفـت: بـا مصوبـه کمیسـیون تلفیـق بودجـه دولت 
مکلـف بـه انتشـار فیـش حقوقـی مدیـران و اعضـای هیأت 
مدیـره شـرکت های دولتـی شـد.عباس گـودرزی در گفت وگو 
بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملت اظهـار کرد: در حـال حاضر 
یـک ولنـگاری و بـی بند و بـاری در پرداخت حقـوق  و مزایای 
اعضـای شـرکت های دولتـی وجـود دارد کـه باعـث آسـیب 
رسـانی به بخشـی از منابـع درآمدی دولـت و همچنین لطمه 
زدن بـه اعتمـاد عمومـی مـردم شـده اسـت به همیـن دلیل 

کمیسـیون تلفیـق بـه این بحـث ورود پیـدا کرد.

دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملی کشـورمان بـا بیان این کـه تحریم 
بـه هیـچ عنوان ابزاری بـرای مذاکره  مجدد روی مسـائلی که توافق 
شـده اسـت، نخواهـد بـود، گفـت: آمریـکا در آزمـون برجـام مردود 
شـد، از ایـن رو ایـران نمی توانـد در هیـچ حـوزه  دیگـری بـه آن هـا 
اعتمـاد کنـد؛ مذاکـره بـا آمریـکا بی فایده اسـت و ما بیـش از این 
اجـازه نداریـم فرصـت ملـت ایـران را صـرف روندهـای بی حاصـل 
کنیـم. شـمخانی: بزرگتریـن چالـش بر سـر راه سیاسـت خارجی 
جمهـوری اسـامی ایران، دشـمنی آمریـکا اسـت. آمریـکا در طـول 
سـالیان پس از پیروزی انقاب اسـامی همواره در مسـیر پیشرفت 

ملـت ایـران مانع تراشـی کرده اسـت.  

دولت مکلف به انتشار فیش 
حقوقی مدیران دولتی شد

برجام برای ما
یک ابزار است

رییـس مجلـس شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه عـدم توانایی 
حـذف ایـران از معـادالت منطقـه ای صرفـا به  خاطر سـخت افزار 
نبـوده و بـرای عظمـت تفکـر انقـاب اسـامی و نفوذ آن اسـت، 
گفـت: دسـتاورد اسـتراتژیک دفـاع مقـدس ایـن بـود کـه آنهـا 
فهمیدنـد اگـر بـا ایران گاویز شـوند موفق نخواهند شـد لذا فقط 
هیاهـو می کننـد اما جـرأت تعرض ندارنـد. الریجانـی در ادامه با 
بیـان اینکـه برخی اظهارات دشـمن بسـیار عوامانه اسـت، عنوان 
کـرد: آنهـا بـه دنبال ایـن بودند کـه انقاب اسـامی به ایـن دوره 
هـا نیز نرسـد و دسیسـه ها کرده و می کنند؛ آنهـا عملیات روانی 
دارنـد و از ظرفیـت های مختلف اسـتفاده می کنند تا این حادثه 

بـزرگ در ذهـن داخلـی و خارجی دریافت نشـود.

هیـات وزیـران به دلیـل تغییـر در اولویت های کنونـی دولت، 
شـرایط جاری کشـور و لزوم تمرکز وزارتخانه بر مأموریت های 
قانونی، خواسـتار استرداد الیحه "تشـکیل وزارتخانه های "رفاه 
و تأمین اجتماعی" و "کار و تعاون" از مجلس شورای اسامی 
شـده اسـت. هیات وزیران در جلسـه ۴ مهر ماه ۱۳۹7 نظر به 
عـدم تصویـب فوریت برای الیحه مذکور، حسـب درخواسـت 
سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور،  تقاضای بررسـی الیحه 
یادشـده با اولویت را از مجلس شـورای اسـامی درخواسـت 
نمـود کـه مراتب طی تصمیـم نامـه شـماره ۵۵۸0۲/۸7۹۴۹ 

مـورخ ۵ مهرمـاه ۱۳۹7 اباغ گردید.

می خواهند دل مردم را خالی 
کنند اما موفق نمی شوند

درخواست استرداد 
یک الیحه از سوی دولت

اسحاق جهانگیری در کرمان:

دامن کشور را از فساد پاك کنیم
زمانی که مدیری از   وجود افراد رانت خوار مطلع شد و او را حذف نکرد، یعنی این 

مدیر  با آن رانت خوار همدست است

جهانگیری:گرایش های سیاسی مربوط به زمان انتخابات است و پس از انتخابات همه ما یک مسئولیت داریم

بـه  اشـاره  بـا  رییـس جمهـور  اول  معـاون 

اینکـه بایـد افـق بزرگتـری را بـرای کشـور 

ترسـیم کنیـم اظهـار کـرد: باید بـه جایگاهی 

در شـان ملـت ایـران در دنیـا دسـت پیـدا 

کنیم.اسـحاق جهانگیـری در آئیـن افتتـاح 

کارخانـه فوالدسـازی بردسـیر بـا بیـان ایـن 

کـه جشـن های انقـاب از حساسـیت ویـژه 

ای برخـوردار هسـتند، گفـت: تاکنـون آمریکا 

در دشـمنی بـا ایـران از هیـچ اقدامـی کوتـاه 

نیامـده و سـدهای زیـادی بـر سـر راه انقاب 

اسـامی برای نرسـیدن به اهداف خود ایجاد 

کـرده اسـت.

وی بـا بیـان این کـه برجـام نشـان داد کـه 

مسـئله هسـته ای جمهـوری اسـامی ایـران 

تنهـا یک بهانه برای آمریکایی ها برای فشـار 

آوردن بـه جمهـوری اسـامی بـود اظهـار کرد: 

دیدیـم برخـی از سیاسـیون آمریکایـی اعام 

کردنـد کـه نمـی گذاریـم جمهـوری اسـامی 

جشـن ۴0 سـالگی خـود را بگیـرد و کارهـای 

مهمـی هـم در این زمینـه انجام دادنـد اما به 

کـوری چشـم دشـمنان، جشـن ۴0 سـالگی 

انقـاب اسـامی را بـا شـکوه تـر از گذشـته 

برگـزار خواهیـم کرد.

جهانگیـری بـا اشـاره بـه اینکـه آمریکایی ها 

اعـام کردنـد که جنـگ اقتصـادی علیه نظام 

و ملـت ایـران بـا هـدف فروپاشـی جمهوری 

اسـامی را آغـاز کردنـد، ادامـه داد: آمریکایی 

هـا اگـر یـک مقـدار تدبیـر داشـته باشـند و 

مراسـم هایی ماننـد افتتاح هـای امـروز ما را 

نـگاه کننـد، مـی فهمنـد نه تنهـا موفـق نبوده 

اند، بلکه ایران را در مسـیر پیشرفت و توسعه 

هرچه بیشـتر نیـز قـرار داده اند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه آمریکایی ها از سـال 

۹0 و۹۱ تحریـم های عظیمـی علیه جمهوری 

اسـامی آغـاز کردنـد و بعـد از تعلیـق برجام، 

دوبـاره تحریم هـای اقتصـادی  را علیه ایران 

در  را  ایرانـی  متعـدد  شـرکت های  و  آغـاز 

لیسـت تحریم هـای خود قـرار دادند گفت: 

امـروز شـاهد هسـتیم در سیسـتم خزانـه 

مدیریـت  بـرروی  نفـر   ۴00 آمریـکا  داری 

ایـران  اسـامی  جمهـوری  هـای  تحریـم 

مشـغول بـه فعالیـت هسـتند و در سراسـر 

دنیـا نیـز دفتری به عنـوان مدیریت تحریم 

هـای ایـران راه انـدازی کردنـد.

معـاون اول رییـس جمهـور بـا تاکیـد بـر 

اینکـه منکـر شـرایط سـخت کنونـی جامعه 

نیسـتیم، امـا می توانیـم با برنامـه ریزی و 

مدیریت این شـرایط سـخت را پشـت سـر 

بگذاریـم اظهـار کـرد: معتقدیم مـی توانیم با 

انسـجام به گونه ای عمـل کنیم که آمریکایی 

هـا به هـدف خود نرسـند.

مراسـم های ۲۲  بـا شـکوه  برگـزاری  از  وی 

بهمن سـخن به میـان آورد و بیـان کرد: یکی 

از وظایـف مهـم در شـرایط کنونـی این اسـت 

کـه افـق روشـنی بـرای نسـل جـوان و آینده 

خود بگشـاییم و امروز مهمترین رسـالتی که 

بـر دوش قـوای سـه گانه و نخبگان سیاسـی 

، اقتصادی، دانشـگاهی و ...  اسـت، موضوع 

تقویت و ترسـیم امید در جامعـه خواهد بود.

جهانگیـری از برنامـه هـای دقیـق جمهـوری 

اظهـار  و  داد  راسـتا خبـر  ایـن  در  اسـامی 

کـرد: مـا امـروز بر مشـکات کشـور اطـاع و 

اشـراف کامـل داریـم و مـی دانیـم مـردم بـا 

چـه مشـکاتی دسـت و پنجه نـرم می کنند، 

امـا برای رفع این مشـکات نیـز برنامه های 

متعـددی داریـم تـا مـردم از ایـن گرفتـاری 

 هـای معیشـتی بیـرون بیایند.

معـاون اول رییـس جمهـور ادامـه داد: یکی 

از کارهـای مهـم در شـرایط کنونـی؛ جریـان 

توسـعه کشـور اسـت. توسـعه کشـور زمینـه 

هـای مختلـف دارد کـه در وزارت خانـه های 

ذیربـط این موضوعـات مطـرح و اولویت ها 

و برنامـه های هر وزارتخانه مشـخص شـده 

تـا وضعیـت هـای طبیعـی و غیـر طبیعی و 

کانـون هـای توسـعه ای هـر نقطـه پیـش 

بینـی و در راسـتای اجرایـی شـدن آنهـا گام 

برداریم.

وی بـا تشـریح ظرفیـت ها و پتانسـیل های 

جمهوری اسـامی اظهار کـرد: ایران بزرگترین 

ذخایـر نفـت و گاز دنیـا و منطقـه را در اختیار 

دارد، ایـران سـنگ آهـن دارد و از همه مهمتر 

کـه   دارد  متخصصـی  انسـانی  نیروهـای 

می تواننـد ایـن زنجیره فـوالدی را بـدون اتکا 

بـه خارجی هـا تکمیـل کنند.

معـاون اول رییس جمهـور با تاکید بر ذخیره 

نیروی انسـانی فنی که در سـطح کشور داریم  

اظهـار کرد: برای سـاخت تجهیزات کارخانه در 

خیلی از رشـته های صنعتی از جمله صنعت 

فـوالد، معـدن و ... عـاوه بـر ظرفیـت هـای 

خـدادادی، از ظرفیـت نیروی انسـانی بسـیار 

خوبـی در سـطح کشـور برخـوردار هسـتیم 

کـه مـی توانیـم بـا برنامـه ریـزی مناسـب و 

درسـت در جهت توسـعه و پیشـرفت کشـور 

برداریم. گام 

جهانگیـری بـه عـدم اقتصـادی بـودن تولید 

برخـی از تجهیـزات در کشـور اشـاره و بیـان 

کـرد: امـروز توانمنـدی ایـران در حدی اسـت 

که متخصصین ما در بسـیاری از رشـته های 

صنعتـی از ابتدا تـا انتهای اجرای کار مدیریت 

مـی کننـد و بایـد این بخش هـا را بـه کانون 

های توسـعه تبدیـل کنیم.

ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه رتبـه دوم 

کشـور در تولیـد فـوالد آهن اسـفنجی در دنیا 

تصریـح کـرد: امروز در حـوزه نیروگاه سـازی 

جمهوری اسـامی به خودکفایی کامل دسـت 

یافته و به معدود کشـورهای نیروگاه سـاز در 

دنیـا تبدیـل شـده کـه همه ایـن مـوارد  تنها 

بخشـی از دسـتاوردهای جمهـوری اسـامی 

اسـت و نشـان دهنـده توانمنـدی مهندسـی 

است. کشـور 

ته
نک

 تنهـا در همیـن روز کارخانجـات کشـور  ۳ هـزار میلیـون 
تـن فـوالد را تولید می کننـد، گفت: چنین کشـوری قابل 
تحریـم نیسـت و مـا نیـز اجـاز نخواهیـم داد کسـی ملت 
ایـران را تحقیـر کنـد. مـا مـی توانیـم بـا روح خودباوری 
توسـعه کشـور را رقم بزنیـم، اما باید خودمـان هم مراقب 
رفتارهای خودمان باشـیم. ممکن اسـت چنـد رانت خوار 
خـود را وارد سیسـتم دولتـی یـا بخـش خصوصـی کنند؛ 
امـا مـا وظیفـه داریـم کـه چنیـن افـرادی را شناسـایی و 
از سیسـتم حـذف کنیـم و از زمانـی کـه مدیـری از وجـود 
چنیـن فـردی در سیسـتم خـود اطالع پیـدا کـرد و اقدام 
بـرای حـذف آن نکنـد، پنداشـت مـا ایـن اسـت کـه این 
مدیـر بـا آن رانت خوار همدسـت اسـت، پس بایـد به گونه 
ای رفتـار کنیـم کـه دامـن جمهـوری اسـالمی را از فسـاد 

پـاک کنیم

پیام رسـانه

ان
مار

 ج
س :

عک

روزنامه گاردین در سـرمقاله ای 
به پدیده گرم شـدن زمین و آب شدن 

پرداخته. یخ های گرین لند 

خبرگـزاری اسپوتنیک در تیتر یک 
خود به قرارداد جدید آلمان و فرانسـه 

بـرای احیای اتحادیه اروپا خبر داده.

خبرگزاری الجزیره از درخواسـت 
آمریـکا از ترکیه برای ضمانت امنیت 

نیروهای کورد سـوریه خبر داده.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچه وله از امضای 
قراردادی بین رئیس جمهوری فرانسـه و 
نخسـت وزیر آلمان خبر داده که اروپا را 

احیا می کند.

آلمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس24 از پر شـدن 
ظرفیت بیمارسـتان های یمن به دنبال 
وقوع فاجعه انسـانی در این کشور خبر 

داده.

خبرگزاری یورونیوز از ناپدید شـدن 
هواپیمای حامل سـتاره فوتبال بریتانیایی 

خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز از عقب 
افتـادن مذاکرات بین طالبان و آمریکا در 
پـی هدف حمله قـرار گرفتن پایگاه طالبان 

در افغانستان خبر داده.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان از نگرانی ها 

درباره ناپدید شـدن ستاره فوتبال 
بریتانیایی به دلیل ناپدید شـدن 

هواپیمـای حامل او از روی رادار خبر داده.

آمریکا

پیام خبر

رنا
 ای

س:
عک

اعتیاد ماهی های رودخانه 
تایمز به کوکائین

از  پـس  انگلیسـی  کارشناسـان 
آزمایـش و بررسـی آب رودخانـه 
تایمـز کـه فاضاب شـهر لندن به 
آن سـرازیر می شـود بـه نتایـج جالبـی دربـاره ماهی هـای 
ایـن رودخانـه دسـت یافتنـد. ایـن محققـان آب رودخانه 
تایمـز را مـورد بررسـی قـرار دادنـد و نمونه هـای بررسـی 
شـده را از نزدیکـی مجـرای فاضـاب سـاختمان مجلـس 
بریتانیـا گرفتند.هـدف از این مطالعه ارزیابی رشـد مصرف 
کوکائیـن توسـط سـاکنان لنـدن، پایتخـت انگلیـس بود.
عـاوه بر این، کارشناسـان "کالج سـلطنتی لندن" بررسـی 
کردنـد کـه چگونـه مقـدار زیـادی مـواد مخـدر بـر رفتـار 

تاثیـر می گـذارد. رودخانـه  یـک  ماهی هـا در 

ماهی

آغاز مرگ خزر از میانکاله
دبیـر کارگروه محیط زیسـت مازندران 
گفت: اگر رشد ناگهانی و مضر جلبکی 
مـداوم اتفـاق افتد، جلبک هـا به مرور 
می میرند و جسـم و بدنـه آنها بر کف 
دریـا ریخته شـده و شـروع بـه تجزیه 
می کنـد و از آنجایـی کـه اکسـیژن در 
آب کافی نیسـت باعث می شـود متان 
از آن تولیـد شـده و منجـر بـه مـرگ 
موجودات دریایی شـود امـا این اتفاق 
در بخـش هایـی از دریـا سـواحل کـم 
عمـق ماننـد میانکالـه رخ می دهـد که 
جریـان آب زیـادی ندارنـد و تبدیل به 

دریـای مرده می شـود.
عزیرعابسـی دربـاره هشـدار محققـان 
نسـبت بـه تبدیـل  شـدن دریـای خزر 
بـه دریای مـرده و در تشـریح بررسـی 
علـل آن، توضیـح داد: پـس از ورود 
فاضاب هـا و پسـاب ها اعـم از خانگی 
یـا کشـاورزی بـه داخل آب دریـا، مواد 
غذایـی منجـر بـه بـارور شـدن برخـی 
گونه هـای گیاهی و جلبک هـای رنگی 
می شـود، بـه طـوری که چنـدی پیش 
نوشـهر  چالـوس،  شهرسـتان های  در 
رنـگ دریـا یـک بـاره عـوض شـده و 
رشـد جلبک هـا منجـر بـه قرمز شـدن 

آب دریـا شـده اسـت.
وی با بیان اینکـه ۹0 درصد فاضاب ها 
در مناطـق سـاحلی بـه دریـا ریختـه 
می شـود، یادآور شـد: بایـد جلوی این 
تخلیه گرفته شـده و یا اگـر این اتفاق 
می افتـد بـه صـورت هدفمنـد و پـس 
از تصفیـه ایـن کار انجـام شـود کـه بـا 
آشـغال گیری و کاهـش آالیندگـی در 

آب رقـم خـورد.
بعضـی  در  کـرد:  تصریـح  عابسـی 
مکان هـا که تصفیـه آب اتفاق می افتد 
دریـا  اعمـاق  بـه  لوله گذاری هـا  بایـد 
بـرده شـود  و در کف آب فـرو رود زیرا 
وجـود پسـاب هـا در ابتدای سـاحل و 
فضـای ورودی دریـا، آب را می رانـد.

انتقاد از موضع گیری ها  علیه »توافقنامه پاریس«
کالنتری: دلیل این همه تهدید علیه توافقنامه پاریس را نمی فهمم

خبر

توافقنامه پاریس به دنبال کاهش گازهای گلخانه ای در جهان است

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب
ــام  ــه ن ــی ب ــار دهــه گذشــته یــک قربان توســعه کشــور طــی چه
ــرد  ــم از عملک ــت: نمی توان ــت، گف ــته اس ــت داش ــط زیس محی

ــم. ــاع کن ــط زیســت دف محی
عیســی کانتــری در بیســتمین همایــش ملــی صنعــت و خدمات 
ــط زیســت  ــه روز ســه شــنبه در ســازمان حفاظــت محی ســبز ک
ــه چهلمیــن ســال انقــاب  برگــزار شــد، گفــت: در آســتانه  ورود ب
هســتیم. کشــور در بخش هــای مختلــف از جملــه بهداشــت، 
صنایــع، خدمــات و ... توســعه پیــدا کــرده اســت و توســعه 
مناســبی در حوزه هــای مختلــف بــه شــکل متناســب نســبت بــه 
عمــر انقــاب رخ داده اســت امــا تنهــا حــوزه ای کــه در آن نــه تنهــا 
وضعیــت بهبــود نیافتــه بلکــه قربانــی توســعه نیــز شــده ، محیــط 

زیســت اســت.
ــه  ــا حــدود ۲0 ســال اضاف ــر متوســط ایرانی ه ــه داد: عم وی ادام
ــداد  ــال محــو شــدن اســت. تع ــا در ح شــده و بیســوادی تقریب
دانشــجویان کشــور ســاالنه حــدود یــک میلیــون و ۲00 هــزار نفــر 
شــده اســت. نیــروی انســانی متخصــص در کشــور بســیار اســت. 
ــود  ــی کشــور بهب ــر بنای وضعیــت ارتباطــات کشــور و وضعیــت زی
ــد  ــور از گاز بهره من ــع کش ــد مناب ــش از ۹0 درص ــت. بی ــه اس یافت
ــط زیســت  ــوان رئیــس ســازمان محی ــه عن ــن ب ــا م هســتند ام

ــم. ــاع کن ــط زیســت دف ــرد محی ــم از عملک نمی توان
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه 
متاســفانه در زمینــه  فرســایش خــاک، وضعیــت آب، از بیــن رفتن 
ــره وری  ــوای کان شــهرها و به ــی ه ــی، آلودگ پوشــش های جنگل
ــور  ــفانه کش ــت: متاس ــت، گف ــاده اس ــدی افت ــات ب ــرژی اتفاق ان
مــا بعــد از روســیه بــه عنــوان کشــوری کــه بیشــترین هــدر رفــت 
ــرژی در  ــدت ان ــود. ش ــناخته می ش ــان دارد، ش ــرژی را در جه ان
ایــران ضریــب 0.۲۳ دارد و در روســیه ضریــب شــدت انــرژی 0.۳۲ 
اســت بنابرایــن کشــور ما بعــد از روســیه بدتریــن وضــع را در زمینه  
بهــره وری انــرژی دارد. جالــب اســت بدانیــم کــه حتــی از کشــوری 

مثــل عربســتان نیــز در بخــش انــرژی کم بهــره ورتــر هســتیم.
معــاون رئیــس جمهــور تاکیــد کــرد:  نمــی توانــم بــه مــردم دروغ 
بگویــم کــه وضعیــت محیــط  زیســت مــا بهتــر شــده اســت چــه 
قبــل و چــه بعــد از انقــاب اصــول اولیــه حفــظ محیــط زیســت 
را رعایــت نکردیــم. حتــی مهندســان مــا جهــت وزش بــاد را در 

محــل احــداث یــک نیــروگاه در نظــر نگرفتنــد.
کانتــری بــا اشــاره بــه تولیــد ۴۴0 هــزار بشــکه مــازوت 
ــور را  ــوع کش ــن موض ــت: ای ــور، گف ــگاههای کش ــط پاالیش توس
ــا یــک مســاله  جدیــد محیــط زیســتی مواجــه کــرده اســت.  ب
ــتفاده  ــورد اس ــرو م ــا در وزارت نی ــازوت ی ــکه های م ــن بش ای
ــازه  ــروزه اج ــا ام ــا صــادر می شــده اســت ام ــه ی ــرار می گرفت ق
نیروگاههــای  نمی دهیــم کــه ســوخت مــازوت حداقــل در 
ــاد  ــران ایج ــازوت بح ــود. م ــتفاده ش ــهرها اس ــیه کان ش حاش
ــعه  ــئوالن توس ــه مس ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــت.وی ب ــرده اس ک
ــاک،  ــایش خ ــن فرس ــت: ۱۲ ت ــد، گف ــی کرده ان ــور کوتاه کش
ــرس  ــن زاگ ــن رفت ــی، از بی ــای هیرکان ــن جنگل ه ــن رفت از بی
ــم از  ــه می توان ــت البت ــته اس ــه گذش ــد ده ــتاوردهای چن دس
ــه طــور کلــی عملکــرد  ــم امــا ب مدیریــت دوره  خــودم دفــاع کن
ــک  ــور ی ــعه کش ــت و توس ــاع نیس ــل دف ــت قاب ــط زیس محی

ــت. ــته اس ــت داش ــط زیس ــام محی ــه ن ــی ب قربان

رییس سازمان محیط زیست: 
نمی توانم از عملکرد 

محیط زیست دفاع کنم

یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــه  ــه تهی ــرو ب ــزام وزارت نی ــس ال ــی مجل خارج
آمایــش آب کشــور ظــرف ســه مــاه  ســند 
ــوان  ــه عن ــا محوریــت تخصیــص آب را ب ــده ب آین
مهمتریــن تصمیــم جلســه ایــن کمیســیون درباره 
ــتان های  ــی از اس ــی در برخ ــر آب ــای اخی تنش ه

ــرد. کشــور مطــرح ک
علیرضــا رحیمــی ، بــا اشــاره به جلســه کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس بــرای 
ــای  ــد از تنش ه ــت: بع ــوع آب گف ــی موض بررس
اصفهــان  و  بختیــاری  و  چهارمحــال  در  آبــی 
کمیســیون امنیــت ملــی جلســه ای را ســال 

ــکیل  ــی آن تش ــه خروج ــرد ک ــزار ک ــته برگ گذش
ــی از  ــز هیات ــرا نی ــود. اخی ــت آب ب ــه امنی کمیت
کمیســیون ســفری بــه اســتان های اصفهــان 
و چهارمحــال و بختیــاری داشــت. بــر همیــن 
اســاس کمیســیون امنیــت ملــی جلســه ای را بــا 
حضــور وزرای نیــرو و کشــاورزی، رئیــس ســازمان 
محیــط زیســت، معــاون پارلمانــی رئیــس جمهور، 
معاونــت امنیتــی وزارت کشــور و اســتانداران 
نماینــدگان  و  آبــی  تنــش  دارای  اســتان های 
ــاری،  ــال و بختی ــی چهارمح ــتان ها یعن ــن اس ای

ــرد. ــزار ک ــتان برگ ــزد و خوزس ــان، ی اصفه

ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس توضیــح داد: ایــن جلســه بالــغ 
ــی در  ــد و حت ــه طــول انجامی ــر ســه ســاعت ب ب
مقاطعــی بــه دلیــل ادعاهــای مختلــف نمایندگان 
ــش جــدی کشــید. در  ــش و چال ــه تن جلســه ب
نهایــت مقــرر شــد کــه وزارت نیــرو ظــرف ســه ماه 
آینــده ســند آمایــش آب کشــور را تهیــه کنــد کمــا 
اینکــه وزیــر اعــام کــرد کــه چندی اســت ایــن کار 
ــا ایــن وجــود تاکیــد شــد  را انجــام داده اســت ب
کــه در طــول تهیــه ایــن ســند گزارشــاتی بــه اطاع 

نماینــدگان دربــاره جزئیــات آن داده شــود.

الزام وزارت نیرو به تهیه سند 
آمایش آب تا ۳ ماه آینده

ــی و  ــت مل ــیون امنی ــو کمیس ــک عض ی
ــزام وزارت  ل سیاســت خارجــی مجلــس ا
نیــرو بــه تهیــه ســند آمایــش آب کشــور 
ــت  ــا محوری ــده ب ــاه آین ــه م ــرف س ظ
ــن  ــوان مهمتری ــه عن ــص آب را ب تخصی
تصمیــم جلســه ایــن کمیســیون دربــاره 
از  برخــی  در  آبــی  اخیــر  تنش هــای 

ــرد. ــرح ک ــور مط ــتان های کش اس

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در همایش ملی صنعت و خدمات سبز ۲۵۳ واحد از طریق 
خود اظهاری ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۸۱ واحد صنعتی و ۱۴ واحد خدماتی سبز برگزیده شده اند.

ارسال برنامه مقابله با پدیده 
گرد و غبار استان تهران

 
حفاظـت  کل  اداره  فنـی  معـاون 
محیط زیسـت اسـتان تهران گفت: 
برنامـه مقابلـه با پدیده گـرد و غبار 
اسـتان تهران - که شـامل ۵0 پروژه عمده اسـت، تدوین - و 

بـه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت ارسـال شـده اسـت.
مهـرداد کتال محسـنی بـا بیـان اینکه برنامـه مقابله بـا پدیده 
گرد و غبار اسـتان تهران تهیه و تنظیم شـده اسـت، اظهار کرد: 
در حـال حاضـر ایـن برنامه بـه کارگـروه ملی کاهـش آلودگی 
هـوا فرسـتاده شـده اسـت. وی، گفـت: از جملـه محورهـای 
اصلـی آن می تـوان بـه کنترل و مهار کانون هـای جدید تولید و 
گـرد و غبار در اسـتان تهـران، مدیریت کانون هایی کـه در حال 

حاضـر سـبب تولیـد گرد و غبار در اسـتان می شـوند.

گردوغبار

میزان َسم در ماهی کفال  
بیش از حد مجاز است

بـا  بهداشـت  وزارت  سرپرسـت 
آالینده هـای  تهدیـد  بـه  اشـاره 
نظـام  بـرای  محیطـی  زیسـت 
آب  شـدن  سـمی  بـه  نسـبت  هشـدار  ضمـن  و  سـامت 
دو رودخانـه ای کـه بـه تـاالب انزلـی می ریزنـد، گفـت: بـر 
همیـن اسـاس هـم میـزان سـمیت پوسـت ماهـی کفـال 

اسـت.  بـوده  مجـاز  حـد  از  بیـش 
 سـعید نمکـی، گفـت : بـه عنوان متولی امر سـامت کشـور 
خوشـحال هسـتم کـه بـا توجه بـه تاثیـر عوامـل اجتماعی، 
بـر سـامت جامعـه،  اقتصـادی موثـر  و  زیسـت محیطـی 
محیـط  سـازمان  در  همایشـی  چنیـن  برگـزاری  شـاهد 

زیسـت هسـتم.

ماهی

رونمایی از پوستر نمایشگاه 
بین المللی محیط زیست

مدیر پـروژه  هجدهمین نمایشـگاه 
بین المللـی محیـط زیسـت گفـت: 
محیـط  بین المللـی  نمایشـگاه 
زیسـت ۲ تا ۵ اسـفند ماه امسـال با حضور صنایع و خدمات 

سـبز برگـزار می شـود.
بیسـتمین  حاشـیه  در  نوبخـت  بـه  گـزارش  ایسـنا، کمـال 
همایـش ملـی صنعـت و خدمـات سـبز ضمـن رونمایـی از 
پوسـتر نمایشـگاه بین المللی محیط زیسـت، گفت : نمایشگاه 
بین المللـی محیـط زیسـت هـر سـاله در اسـفند مـاه برگـزار 
و  صنعتـی  واحدهـای  میزبـان  نمایشـگاه  ایـن  می شـود. 
خدمـات و وزارتخانه هـای مختلـف و همه گروه هـای فعال در 

حـوزه محیـط زیسـت اسـت.

نمایشگاه

راهکارهای شهرهای اروپایی 
برای کاهش آلودگی هوا

اروپایـی  شـهرهای  از  بسـیاری 
لنـدن،  پاریـس،  برلیـن،  ماننـد 
کپنهـاگ، بروکسـل و مادریـد در 
تـاش بـرای کاهـش تولیـد کربـن بـه وسـیله محدودکردن 
تـردد خودروهـا هسـتند.به گـزارش ایسـنا بـه نقـل از نیـوز، 
هریـک از شـهرهای اروپایی بـرای محدودکردن تـردد خودرو 
در شـهر و کاهـش آلودگـی هـوا، شـیوه های خاصـی دارنـد. 
مسـووالن کپنهـاگ - پایتخـت دانمـارک - قصـد دارنـد تـا 
سـال ۲0۲۵، این منطقه به شـهری بدون کربن تبدیل شـود 
امـا فقـط در صورتـی دسـتیابی بـه ایـن هـدف امـکان پذیر 
اسـت کـه 7۵ درصـد از سـفرهای این شـهر با وسـایل حمل 

و نقـل عمومـی، دوچرخـه و یـا پیـاده انجـام شـود.

آلودگی 

ــال  ــه دنب ــس ب ــه پاری توافقنام
گلخانــه ای   گازهــای  کاهــش 
رییــس  اســت.    جهــان  در 
در  زیســت  محیــط  ســازمان 
ملــی  همایــش  بیســتمین 
از  ســبز  خدمــات  و  صنعــت 
ــه  ــی علی ــای منف موضع گیری ه
ایــن توافقنامــه در داخــل کشــور  

انتقــاد کــرد.
توافقنامــه،  ایــن  اســاس  بــر 
گرمایــش  افزایــش  میــزان 
ــادی  ــا ســال ۲0۵0 می ــن ت زمی
بایــد زیــر ۲ درجــه باقــی بمانــد. 
ــه  ــا اشــاره ب ــری ب عیســی کانت
ششــم  برنامــه  طبــق  اینکــه 

توســعه بایــد تــا ســال ۱۴00، ۲0 
ــم  ــن را ک ــار کرب ــد از انتش درص
ــب  ــت در قال ــت: دول ــم، گف کنی
کاهــش  پاریــس  توافقنامــه 
چهــار درصــدی انتشــار گازهــای 
گلخانــه ای را مطــرح کــرد و مــن 
دلیــل ایــن همــه تهدیــد و ســر 
و صــدا را علیــه ایــن توافقنامــه 

 . نمی فهمــم

تغییرات اقلیمی فقط 
افزایش دما نیست

و  مخالفــان  توافقنامــه  ایــن 
داخــل  در  زیــادی  موافقــان 
کشــور دارد. ســارا اردو فعــال 
گفت وگــو  در  زیســت  محیــط 
بــا پیــام مــا  در خصــوص ایــن 
دو  »از  می گویــد:  توافقنامــه 
دهــه پیــش بعــد پیمــان کیوتــو 

ــاز  ــی آغ ــرات اقلیم ــث تغیی بح
شــد. واژه تغییــرات اقلیــم صرفا 
افزایــش درجــه حــرارت حســاب 
بحــث  دنبــال  بــه  نمی آیــد.  
تغییــرات اقلیمــی مــا در کشــور 
دوره هــای  افزایــش  شــاهد 
ــش دوره  ــالی و کاه ــک س خش

ــتیم.  ــالی. هس ــر س ــای ت ه
 همچنیــن بایــد بدانیــم کــه مــا 
ــا محــوری هســتیم.  کشــور دری
بــا انتصــاب خطــوط ســاحلی 
ــاحل  ــر س ــر، ٥800 کیلومت جزای
داریــم و ٢٥0 اســتان وابســتگی 

ــد. ــاحلی دارن س
اگــر کشــورها تعهــدات خــود 
توافقنامــه  ایــن  قبــال  در  را 
افزایــش  و  ندهنــد  انجــام 
ــته باشــیم،  ــرارت داش ــه ح درج

ــر  ــکونی و غی ــره مس از ٤١ جزی
مســکونی و پایانــه هــای نفتی و 
اســتراتژیک مــا تــا پایــان ســال 
ــی  ــر آب م ــد زی ٢١00، ٣8 درص

ــد.« رون

کاهش شدت انرژی، 
دستور رهبر انقالب است

گــزارش  ایســنا  کــه  آنطــور 
کانتــری  عیســی  می دهــد 
ــدازه  ــه ان ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب ب
انــرژی  صنعتــی  تولیــدات 
ــت:  ــه اس ــم، گفت ــدر می دهی ه
دســتور صریــح مقــام معظــم 
رهبــری، کاهــش شــدت انــرژی 
ــت در  ــب اینکــه دول اســت. جال
اقلیمــی  تغییــرات  توافقنامــه 
پاریــس تعهــد داده کــه تــا ســال 
۲0۳0 نســبت بــه ســال ۲0۱۵، 
ــار درصــد از انتشــار گازهــای  چه
ــم و  ــش دهی ــه ای را کاه گلخان
ــود  ــته ش ــا برداش ــر تحریم ه اگ
ایــن رقــم بــه ۱۲ درصــد برســد. 
ــر  ــه اگ توجــه داشــته باشــیم ک
برنامــه ششــم توســعه عملیاتــی 
ــه  ــان برنام ــا پای ــد ت ــود بای ش
۱۴00 حــدود ۲0  یعنــی ســال 
درصــد از تولیــد کربــن را کاهــش 
ــه  ــن اســت ک ــوال ای ــم. س دهی
چــرا تعهــد دولــت در قالــب 
ــه  ــن هم ــس ای ــه پاری توافقنام
ســر و صــدا راه انداختــه اســت؟

اســاس  بــر   ۱۴0۹ ســال  تــا 
دســتورات مقــام معظــم رهبــری 
ــد  ــن تولی ــون ت ــد 7۳۲ میلی بای
کربــن کمتــر شــود و دولــت 
ــد  ــس متعه ــه پاری ــا توافقنام ب
شــده کــه تنهــا 7۲ میلیــون تــن 
ــال ۲0۳0  ــا س ــن ت ــد کرب از تولی

کمتــر کنــد. بــاز هــم ایــن ســوال 
شــکل می گیــرد کــه ایــن همــه 
تهدیــد و ســر و صــدا بــرای 
ــت؟ ــس چیس ــه پاری توافقنام

ــه گفتــه کانتــری، اگــر فلرهــا  ب
می توانیــم  کنیــم  کنتــرل  را 
تــا ۵.۵ درصــد تولیــد کربــن 
دهیــم. همچنیــن  را کاهــش 
درآمــد ارزی برای کشــور داشــته 
باشــیم. رفتارهــا و عملکردهــای 
مــا در حــوزه محیــط زیســت 
اگرچــه  می دهــد کــه  نشــان 
ــط  ــظ محی ــورد حف ــیار در م بس
زیســت حــرف می زنیــم امــا 
در عمــل بــرای آن ارزشــی قائــل 

ــتیم. نیس

روند توافقنامه 
در داخل کشور

در ۲۲ آذرمــاه ۱۳۹۴ در پاریــس 
طــی بیســت و یکمیــن اجــاس 
متعهدیــن کنوانســیون تغییر آب 
ــه  ــی مقابل ــم حقوق ــوا، رژی و ه
ــوم  ــی موس ــش جهان ــا گرمای ب
ــکل  ــس ش ــه پاری ــه توافق نام ب
گرفــت. بــر اســاس اهدافــی 
توافق نامــه  ایــن  بــرای  کــه 
پیش بینــی شــده ۱۹۵ کشــور 

ــه ایــن  ــا اجمــاع در پاریــس ب ب
پیوســتند. توافق نامــه 

تــا  پاریــس  توافق نامــه 
خواهــد  اجرایــی   ۲0۳0 ســال 
شــد. برنامــه مشــارکت ملــی 
ایــران  اســامی  جمهــوری 
)INDC( بــرای کاهــش انتشــار 
گازهــای گلخانــه ای شــامل دو 
بخــش ۴ درصــد غیــر مشــروط 
ــو  ــه لغ ــروط  ب ــد مش و ۸ درص

اســت. تحریم هــا 
 ۹۵ فروردین مــاه  اواخــر  در 
ــی  ــران ط ــت وزی ــه هیئ ــود ک ب
محمدجــواد  بــه  مصوبــه ای 
ظریــف - وزیــر امــور خارجــه 
ــم  ــا در مراس ــت داد ت - مأموری
پاریــس  توافق نامــه  امضــای 
ــور  ــران حض ــی از ای ــه نمایندگ ب
ــل  ــای آن تمای ــا امض ــد و ب یاب
ایــن  پذیــرش  و  الحــاق  بــه 
در  اعــام کنــد.  را  توافق نامــه 
ــه  ــز »توافق نام ــور نی ــل کش داخ
ــت  ــب دول ــه تصوی ــس« ب پاری
و مجلــس رســید، امــا از ســوی 
شــورای نگهبــان مــورد تاییــد 
قــرار نگرفــت و بــه مجلــس 

بازگردانــده شــد.

ته
نک

عیسـی کالنتـری بـا اشـاره بـه اینکه بـه اندازه 
میدهیـم،  هـدر  انـرژی  صنعتـی  تولیـدات 
معظـم  مقـام  صریـح  دسـتور  اسـت:  گفتـه 
رهبـری، کاهـش شـدت انـرژی اسـت. جالب 
اینکـه دولـت در توافقنامـه تغییـرات اقلیمـی 
پاریـس تعهـد داده که تا سـال 20۳0 نسـبت 
به سـال 2015، چهـار درصد از انتشـار گازهای 
گلخانهـای را کاهـش دهیـم و اگـر تحریمهـا 
برداشـته شـود ایـن رقم بـه 12 درصد برسـد. 
سـوال ایـن اسـت کـه چـرا تعهـد دولـت در 
و  سـر  همـه  ایـن  پاریـس  توافقنامـه  قالـب 

صـدا راه انداختـه اسـت؟
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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 59 اثر ناملموس در فهرست آثار ملی ثبت شد4
در نشست کمیته ثبت مّلی میراث فرهنگی ناملموس که با حضور محمد حسن طالبیان معاون 
میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، ۵۹ اثر در فهرست 
میراث ناملموس به ثبت ملی رسید.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

 بـا حضـور کارشناسـان و پژوهشـگران پژوهشـکده حفاظـت و 
مرمـت آثـار فرهنگـی – تاریخـی ، نحـوه طراحـی، سـنجش و 
اجـرای مـات های مرمتی پایـدار برای اجـرا در محوطه جهانی 
پاسـارگاد، بررسـی شـد. پارسـا پهلوان پژوهشـگر فوق دکتری 
مرمـت و مـواد پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت آثـار فرهنگی –
تاریخی این مطلب را در نشست تخصصی »طراحی ، سنجش 
و اجـرای مات های مرمتـی پایدار برای اجرا در محوطه جهانی 
پاسـارگاد «مطـرح کـرد .او بـا بیـان اینکه نیـاز مبرم بـه مرمت 
علمـی میـراث فرهنگـی در چهارچوب منشـورهای بین المللی، 
بـه حرکـت در چهارچـوب برنامـه مدون مرمتی وابسـته اسـت 
تصریـح کـرد :بر همین اسـاس، مرمت علمی اصولـی امروز به 
اتـکا بـر چهار اصل برگشـت پذیـری )در حد امـکان(، پایداری، 
سـازگاری بـا مصالح اصلـی و برنامـه اقتصادی مترتب اسـت. 
وی افزود : مشـکل ناسازگاری فیزیکی و شیمیایی مات های 
حـاوی سـیمان با مصالح قدیمـی و ضعف پایایـی مات های 
آهکـی، نیـاز بـه طراحـی و سـنجش مات هـای نوین سـازگار 
بـا بناهـای تاریخـی را تبیین مـی کند.به گفته این پژوهشـگر ، 
مـات هـای آهکـی که به واسـطه فرموالسـیون هـای فراموش 
شـده و خطر فرسـایش قرن ها را پشت سـر گذاشته اند، برای 
باززنـده سـازی و اسـتفاده امـروزی در مرمـت، نیازمند تقویت، 
بـه روز رسـانی فرمولـی، کاراکتریزاسـیون جدیـد و همخوانی با 
اسـتاندارد هـای نویـن حـوزه مرمت میـراث فرهنگی هسـتند. 
وی بـا اشـاره بـه این نکته که در حـوزه پایداری نیـز روی آوردن 
به برگشـت پذیری مصالح و اسـتفاده از تکنیک های ضایعات 
بنیـان، دسـتاورد های چشـمگیر زیسـت-محیطی و اقتصادی 
را بـرای برنامـه مرمتـی بـه ارمغـان مـی آورد گفـت : از سـوی 
دیگـر وابسـتگی تکنولوژیـک مـا در ایـران )و سـایر کشـورهای 
خـاور میانـه( به طراحی مـات مرمتی، گاها به غیر بـوم آوردی 
مـات هـای مرمتی منجر شـده است.پارسـا اظهار داشـت : به 
عنوان مثال در مرمت بخش هایی از پاسـارگاد از مات مرمتی 
ایتالیایـی )آهک آبی وارداتی از ایتالیا( اسـتفاده شـده و اقلیم 
امروز پاسـارگاد که در اثر خشکسـالی و ضعف سـفره های آبی 
زیرزمینـی بـا کاهـش شـدید رطوبت نسـبی در قیـاس با دهه 
هـای گذشـته مواجـه اسـت منجـر بـه اسـتنتاج ناقـص مات 

هـای آبـی در مرمت این مکان گشـته اسـت.

سوژه بررسی مالتهای 
مرمتی برای 

اجرا در پاسارگاد

رنا
 ای

س:
عک

عاقبت بی  سرانجام خانه  آمریکایی ها
رییس شورای  شهر همدان: شهرداری توانایی پرداخت هزینه زمین را ندارد

تغییر طرح ساختمان از جمله کم کردن ارتفاع ساختمان ها و تغییر زاویه دید یکی از راه  حل ها می باشد

و  شهرتوریسـتی  پنجمیـن  همـدان 
فرهنگـی کشـور و از جملـه اسـتان های 
سـبب  بـه  کـه  اسـت،  ایـران  قدمـی 
جاذبه هـای تاریخـی کـه در خـود جـای 
داده اسـت هر سـاله افـراد زیـادی را به 
سـمت خـود می کشـاند؛ از جملـه ایـن 
جاذبه هـا می تـوان بـه خانه هـا و عمارت 

هـای موجـود در شـهر اشـاره کـرد.
خانـه هـا و عمـارت هـای قدیمـی، نماد 
کهـن شـهر همـدان و همچنیـن یکی از 
ایـران در فرهنـگ  نمادهـای  پیشـینه 
امـروز  و  رود  مـی  شـمار  بـه  جهـان 

دوسـتداران میـراث فرهنگـی در همدان 
در انتظـار تالـو نور امید بـرای حفظ آنها 

. هستند
یکـی از ایـن عمارت هـا کـه مـورد توجـه 
بسـیاری از فعـاالن مدنـی و هنرمنـدان 
قـرار گرفته اسـت، خانـه ی آمریکایی  ها 
بـوده که به جهت سـاخت و سـاز کمیته  
امـداد در آن منطقـه، در معرض آسـیب 

جدی قـرارد دارد.
صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
دسـتی و گردشـگری اسـتان همـدان، 
عمـارت  بـرای  جدیـد  طـرح  ارسـال  از 
نورمحـال بـه سـازمان میـراث فرهنگـی 

داد. خبـر 
ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  مالمیـر  علـی 

 بیـان کـرد: جلسـه ای بـا حضور شـرکت 
سـرمایه گذار ایـن پـروژه یعنـی کمیتـه 
امـداد امـام خمینـی )ره(  و شـهرداری 
برگـزار و نتیجـه ی آن بـه مراجع مربوطه 

در تهـران ارسـال شـده اسـت.
پـروژه،  ایـن  مـورد  در  داد:  ادامـه  وی 
تنهـا دو راهـکار وجـود دارد کـه اولویـت 
و ترجیـح مـا به لحـاظ حفظ بنـا، پارک 
و فضـای سـبز آن منطقـه، اعطای زمین 
معـوض از سـوی شـهرداری اسـت کـه 
هـم کمیتـه  امـداد ضـرر نکنـد و هم آن 
فضـا را بـه عنوان پارک داشـته باشـیم.

داد:  ادامـه  خصـوص  ایـن  در  وی 
شـهرداری اعـام کرده اسـت کـه زمینی 
بـرای انتقال معـوض به کمیتـه ی امداد 

در اختیـار نـدارد.
و  تغییـر  طـرح،  اصـاح  افـزود:  وی 
افزایـش زاویـه دیـد و کـم کـردن ارتفاع 
سـاختمان ها راهـکار دوم در ایـن زمینـه 

اسـت.
در  تصمیم گیـری  کـرد:  اظهـار  وی 
بـا  شـده،  گفتـه  طرح هـای  خصـوص 
توجـه به ضوابـط موجود با شـورای فنی 
مرتبـط در تهـران اسـت و منتظـر اعـام 

نظـر قطعـی از سـوی آنـان هسـتیم.
طـرح  هم اکنـون  عنـوان کـرد:  مالمیـر 
اسـتقرار و عقـب رفتـن یکـی از بلوک ها 
تصویـب  منتظـر  و  ارسـال  تهـران  بـه 
قطعـی از جانـب آنـان هسـتیم. رییس 
بیـان  بـا  هـم  همـدان  شـهر  شـورای 
میـان شـورای شـهر،  تشـکیل جلسـه 
اداره  کل میـراث فرهنگـی و اداره  راه و 
مـورد  در  گیـری  تصمیـم  شهرسـازی، 
فنـی  شـورای  وظایـف  از  را  نورمحـال 

دانسـت. تهـران 
کامـران گـردان در گفت وگو با ایسـنا، در 
خصـوص نتیجـه ی ایـن جلسـه، بیـان 
کـرد:  پیشـنهاداتی بـرای تغییـر طـرح 
ایـن بنـا مطرح شـد که پـس از تصویب 
از سـوی تهـران اجرایـی می شـود امـا 
در  اقدامـات  و  تصمیم گیری هـا  تمـام 
جهـت حفـظ ایـن عمـارت خواهـد بود.

وی در خصـوص اعطـای زمیـن معوض 
بـه کمیتـه ی امـداد امـام خمینـی )ره(، 
گفـت: در حـال حاضـر این پیشـنهاد از 
سـوی شـهرداری رد شـده اسـت زیـرا 
بـا توجـه بـه ارزش مالـی زمیـن تپـه  
نورمحـال، شـهرداری توانایـی پرداخـت 

آن را نـدارد.
تنهـا  حاضـر  حـال  در  داد:  ادامـه  وی 

راه حـل موجـود، تغییـر طرح سـاختمان 
از جملـه کـم کـردن ارتفاع سـاختمان ها 

و تغییـر زاویـه دیـد اسـت.
گـردان بـا تأکیـد بـر ارزش تاریخی این 
ارگان هـا  تمـام  شـد:  یـادآور  عمـارت، 
و نهادهـای ذی ربـط در ایـن مسـئله، 

خواسـتار حفـظ ایـن بنـا هسـتند.
نیـز،  همـدان  مدنـی  فعـاالن  از  یکـی 
و  مسـئولین  بدقولـی  از  گایـه  بـا 
مدیـران اسـتان، بیـان کـرد: بیشـتر آثار 
تاریخـی همـدان، بـه دلیـل بی توجهـی 
و یـا کم توجهـی مسـئوالن در آسـتانه ی 

دارد. قـرار  تخریـب 
ایـن مطلـب  بیـان  بـا  زنـدی  حسـین 
کـه رئیـس کمیتـه  امـداد کشـور، تأکید 
بـر عـدم سـاخت و سـاز در مـکان های 
ارزشـی دارد، گفـت: بـرای این پـروژه که 
شـرکت سـرمایه گـذار آن، کمیـه  امـداد 

اسـت، مجـوز قانونی صادر شـده که این 
موضـوع خاف حرف آقای فتاح اسـت.

وی بـا اظهـار دوگانگـی میان مسـئولین 
تصمیم گیـری در ایـن خصـوص، ادامـه 
مجـوز  گذشـته،  مـاه  چنـد  طـی  داد: 
اعطـای زمیـن معوض از سـوی شـورای 
شـهر صادر شـد اما پس از مدتی، بدون 
توجـه بـه افـکار و اذهـان عمومـی طـی 
میـراث  مدیـرکل  بـا حضـور  جلسـه ای 
فرهنگـی و شـهرداری، شـورای اسـامی 
خواسـتار  و  کـرده  رد  را  خـود  حـرف 

پیشـنهاد جدیـد شـده اسـت.
وی افـزود: در حـال حاضر شـهرداری به 
دنبـال تغییـر کاربـری، باغـات و فضای 
سـبز اسـتان بـوده و بسـیاری از ایـن 
مناطـق را به کاربری مسـکونی و تجاری 

تغییر داده اسـت.

از  بسـیاری  اخیـر  سـال های  در 
کاروانسـراهای قدیمـی یـزد که سـال ها 
بااسـتفاده بـه حـال خـود رهـا و بعضًا 
نیـز تخریب شـده بـود، به ویـژه آنهایی 
واقـع  ارتباطـی  راهـه ای  کنـار  در  کـه 
شـده، مجـددًا بـرای خدمات رسـانی به 
مسـافران و گردشگران احیا شده است. 
بنـای ثبـت ملـی شـده ی کاروانسـرای 
شمسـی در بخـش رسـتاق شهرسـتان 
اشـکذر یکی از این کاروانسراهاسـت که 

بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن در مجـاورت 
 – یـزد   – بندرعبـاس  ترانزینـی  جـاده 
تهـران، بـه همـت میـراث فرهنگـی این 
شهرسـتان در حـال مرمـت نهایـی برای 
تبدیـل مجـدد بـه مکانـی جهـت ارائـه 
گردشـگران  و  مسـافران  بـه  خدمـات 
اسـت.محمود ادیبـان، مسـوول میـراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
از  بـاره  ایـن  در  اشـکذر  شهرسـتان 
پـس  شمسـی  ایـن کاروان  واگـذاری 

بخـش خصوصـی خبـر  بـه  مرمـت  از 
می دهـد  و می گویـد: میـراث فرهنگـی 
در آسـتانه ی چهلمیـن سـالگرد پیروزی 
انقـاب تـاش دارد تا پـس از مرمت و 
بازسـازی این کاروانسـرا و واگـذاری به 
بخـش خصوصـی، آن را جهـت پذیرایی 
از مسـافران و گردشـگران تجهیز و مورد 

اسـتفاده قـرار دهـد.
بـه گفتـه ی وی، کاروانسـرای شمسـی 
یکـی از بناهـای تاریخـی و ثبتی بخش 
اسـت کـه  اشـکذر  شهرسـتان  رسـتاق 
در کنـار جـاده ترانزیتـی یـزد – تهـران 
و روبـروی روسـتای شمسـی بنـا شـده 
جـذب  بـرای  مناسـبی  موقعیـت  از  و 

اسـت.     برخـوردار  گردشـگران 

باز شدن دوباره کاروانسرای 

قاجاری ها پس از 200 سال

برگشت 560 اثر تاریخی به ایران

سـخنگوی کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسـامی از برگشـت۵60 اثـر 
تاریخـی بـا قدمـت بـاالی ۸0سـال بـه کشـور بـا تاش هـای سـازمان میـراث 
فرهنگـی خبـر داد و گفـت: افـزون بـر ایـن از ابتـدای سـال نیز ۱۴0 هزار شـی 
خصوصـی و دولتـی نیـز ثبت شـده اسـت. احد آزادی خواه در حاشـیه جلسـه 
بـا رئیس کمیسـیون فرهنگـی با علی اصغر مونسـان معـاون رئیس جمهوری 
و رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی ،گفـت: ورود ایـن 6 میلیـون در ۹ مـاه 
امسـال در حالی اسـت که در سـال گذشـته در طول ۱۲ ماه ۵ میلیون گردشـگر 
بـه کشـورما سـفر کـرده بودنـد.وی درباره جلسـه کمیسـیون فرهنگـی مجلس 
افزود: در این جلسـه ابتدا معاونان سـازمان به تفکیک حوزه وظایف، گزارشـی 
از عملکـرد خـود ارائـه و نماینـدگان عضو کمیسـیون نیـز نظرات و پیشـنهادات 
خـود را بیـان کردنـد. سـخنگوی کمیسـیون فرهنگی مجلس شـورای اسـامی 
گفـت: 6 میلیـون گردشـگر خارجـی در ۹ مـاه گذشـته وارد ایـران شـده اند کـه 
نسـبت بـه همیـن مـدت در سـال گذشـته افزایش را شـاهد هسـتیم. نماینده 
مـردم مایـر در مجلـس شـورای اسـامی ،افزود: ۱0 شـهر کشـور ثبـت جهانی 
شـدند کـه توانسـتیم بـا سـبقت از کشـور چیـن رتبـه نخسـت در ثبـت جهانی 

شـهرهای تاریخـی را بـه خـود اختصـاص دهیم.

ته
نک

رییـس شـورای شـهر همـدان هم با بیان تشـکیل جلسـه 
میان شـورای شـهر، اداره  کل میراث فرهنگـی و اداره  راه و 
شهرسـازی، تصمیـم گیـری در مورد نورمحـال را از وظایف 
شـورای فنـی تهـران دانسـت.کامران گـردان  در خصوص 
نتیجـه ی این جلسـه، بیان کرد:  پیشـنهاداتی بـرای تغییر 
طـرح ایـن بنـا مطـرح شـد کـه پـس از تصویب از سـوی 
و  تصمیم گیری هـا  تمـام  امـا  می شـود  اجرایـی  تهـران 
اقدامـات در جهـت حفـظ ایـن عمـارت خواهـد بـود.وی 
در خصـوص اعطـای زمیـن معـوض بـه کمیتـه ی امـداد 
امـام خمینـی )ره(، گفـت: در حـال حاضـر این پیشـنهاد 
از سـوی شـهرداری رد شـده اسـت زیـرا با توجه بـه ارزش 
مالـی زمیـن تپـه  نورمحـال، شـهرداری توانایـی پرداخت 

آن را نـدارد.
وی ادامـه داد: در حـال حاضر تنها راه حـل موجود، تغییر 
طـرح سـاختمان از جملـه کم کـردن ارتفاع سـاختمان ها 

و تغییـر زاویه دید اسـت.

گردشگریمیراث

پلیس   گردشگری در یزد احیا می  شودمهارت تولید سفال روستای برجك ثبت ملی شد
مهــارت تولیــد ســفال برجــک 
شهرســتان خمیــن بــه عنــوان 
نمونــه ای از هنــر ارزشــمند 
ــه  ــرخ ب ــدون چ ــفالگری ب س
ثبــت ملــی رســید. قاســم کاظمــی سرپرســت معاونــت 
صنایــع دســتی ایــن اداره کل، امــروز دوشــنبه ١ بهمــن 
ــی‹  ــه برجک ــه ›دوگول ــه ب ــفال ک ــن س ــت: »ای 97 گف
ــع  ــام از تواب ــن ن ــا ای ــتایی ب ــت در روس ــروف اس مع
ــفالینه  ــن س ــود. ای ــی ش ــد م ــن تولی ــتان خمی شهرس
تمامــًا توســط بانــوان تولیــد مــی شــود و حتــی مراحــل 
تولیــدی ماننــد تهیــه گل و فراهــم کــردن مقدمــات کار. 
بــرای تهیــه ایــن محصــول از چــرخ ســفالگری اســتفاده 

ــی  ــام م ــت انج ــا دس ــل ب ــام مراح ــود و تم ــی ش نم
ــوده و  ــی ب ــا بوم ــاز تمام ــورد نی ــه م ــواد اولی ــرد. م پذی
ــاده  ــیار س ــزار بس ــفالینه از اب ــاخت س ــن در س همچنی
ــا  ــفالینه ه ــن س ــود. در ای ــی ش ــتفاده م ــتی اس دس
ــه  ــات بســیار ســاده ب ــه کار نمــی رود و تزیین ــاب ب لع
صــورت خطــوط مــورب بــر ســطح ظــروف ایجــاد مــی 

شــود.«
بــه  بیشــتر  ســفالینه  »ایــن  افــزود:  کاظمــی 
نگهــداری  جهــت  ظروفــی  و  دوگولــه  صــورت 
و  ترشــیجات   ،)... و  لبنیات)کشــک،دوغ،روغن 
همچنیــن بــرای مراحــل پخــت نــان ســاخته مــی 

شــوند.«

بـرای  کـه  گردشـگری  پلیـس 
بـا  کشـور  در  بـار  نخسـتین 
فرهنگـی  میـراث  مشـارکت 
سـال  در  انتظامـی  نیـروی  و 
١٣8١ در یـزد راه  انـدازی و پـس از مدتـی فعالیتـش متوقـف 
شـده بـود، بـا رایزنی  هـای میـراث فرهنگـی مجـدداً در بافت 
جهانـی ایـن شـهر احیا می  شـود.به دنبـال ثبت جهانـی بافت 
تاریخـی یـزد و لـزوم برقراری امنیـت و راهنمایی گردشـگران 
ایـن شـهر کـه اینک در صـدر توجه گردشـگران جهانی اسـت، 
مسـئوالن میـراث فرهنگـی اسـتان مصمـم به احیـای مجدد 
پلیـس گردشـگر در یـزد شـده  اند و در ایـن راسـتا مدیـر کل 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان از تاش 
بـرای تعییـن مکانـی در ایـن بافـت تاریخـی بـرای اسـتقرار 

ایـن پلیـس تخصصـی بـا توانایـی ویژه خبـر می  دهد. سـید 
مصطفـی فاطمـی  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری یزد با اشـاره به احیای پلیس گردشـگری در شهر 
یـزد، در ایـن بـاره تصریـح کـرد: »بـه زودی نیروهـای پلیس 
مسـلط به زبان های خارجی و آشـنا به مسـائل گردشگران در 
بافـت جهانـی یـزد مسـتقر خواهنـد شـد.« او با بیـان این که 
رایزنی هـای اولیـه در ایـن رابطه با فرماندهـی نیروی انتظامی 
انجـام و همـکاری این بخش در حال انجام اسـت، اظهار کرد: 
»از آنجایـی کـه واگـذاری مکانـی در محـدوده بافـت تاریخی 
یـزد بایـد از سـوی دفتـر حفـظ و احیـاء بناهـا، محوطه  هـا و 
بافـت هـای تاریخـی میـراث فرهنگـی کشـور انجام شـود، به 
دنبال تهیه مکانی مناسـب برای اسـتقرار پلیس توریسـم در 

محـدوده ایـن بافـت جهانی هسـتیم.«

سنا
 ای

س:
عک

گزارش

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از مدیر 
عامل شـرکت آبفا گیان نوشت: ٣00روستا 

در گیان فاقد آب شـرب سالم است.

روزنامـه کاغذوطن به نقل از 
شـهردار کرمان نوشت: محرومیت حاشیه 

شـهر کرمان بدتر از جنوب استان است.

روزنامـه اصفهان زیبا از 
دستگیری سـارق حرفه ای با چند میلیارد 

تومـان موجودی در اصفهان خبر داد.

روزنامه افسانه  در گزارشی به چرای اصفهانجنوب کرمانمازندران
بیش از حد دام و پوشش ضعیف گیاهی 

در استان فارس پرداخته است.

فارس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 استان ها 

رشد بودجه رشت دو برابر شهرهای همتراز کشور
سرپرست شهرداری رشت گفت: رشد بودجه حدود دو برابر بیشتر از شهرهای همتراز نظیر همدان بوده است.

رنا
 ای

س:
عک

ریيــس پليــس فتــا اســتان کرمــان گفــت: اســتفاده از 
ــد ضمــن کاهــش  پیــام رســان هــای بومــی مــی توان
آســیب هــای فضــای مجــازی، بــه حفــظ بنیــان 
ــای اســام و  ــگ و ارزش ه ــواده، گســترش فرهن خان

ــد.  ــک کن ــه ای کم ــم رایان کاهــش جرائ
خبــری  پایــگاه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ســهولت  یادگارنــژاد" گفــت:  پلیس،ســرهنگ"امین 
ارتــکاب جــرم در ایــن فضــا، پنهــان مانــدن مجرمــان، 
ویژگــی هــای فضــای مجــازی و توســعه رســانه هــای 
آگاهــی  پاییــن  و ســطح  محــور  دیجیتــال کاربــر 
ــایبری  ــم س ــوع جرای ــر در وق ــل موث ــران از عوام کارب

اســت.
وی یــاد آور شد:اســتفاده کاربــران ایرانــی از پیــام 
ــه  ــر، زمین ــال اخی ــد س ــی در چن ــای خارج ــان ه رس
ــگ و  ــر فرهن ــون تغیی ــی چ ــیب های ــروز آس ــاز ب س
افــکار غربی،متزلــل شــدن بنیــان خانواده،رشــد جرایــم 
رایانــه ای شــده اســت و در ایــن خصــوص اســتفاده از 
ــد ضمــن کاهــش  پیــام رســان هــای بومــی مــی توان
ــترش  ــان خانواده،گس ــظ بنی ــه حف ــیب ها،ب ــن آس ای
فرهنــگ و ارزش هــای اســامی و کاهــش جرایــم 

ــد. ــک کن ــه ای کم رایان
از  اســتفاده  خصــوص  در  یادگارنــژاد  ســرهنگ 
ــر  ــدار داد و گفت:ه ــران هش ــط کارب ــکن توس فیلترش
ــه محــض اجــرا روی سیســتم، چندیــن  فیلترشــکن ب
پــورت را جهــت اجــرای دســتور بــاز مــی کنــد و 
همچنیــن هیــچ کــدام از شــرکت هــای امنیتی،امنیــت 

اســتفاده از فیلترشــکن را تاییــد نکــرده انــد.
ــرای  ــدی اســت ب ــار داشــت: فیلترشــکن ترفن وی اظه
دسترســی کامــل بــه اطاعــات و فایــل هــا، اطاعــات 
ــروس،  ــه وی ــتم ب ــردن سیس ــوه ک ــاس،امکان آل حس
امــکان جمــع آوری اطاعــات بانکــی و دسترســی 
کامــل بــه داده هایــی کــه در شــبکه مبادلــه مــی 

شــود.
رئیــس پلیــس فتــا کرمــان بــا تاکیــد بــر اســتفاده از 
پیــام رســان هــای داخلــی از شــهروندان خواســت: در 
صــورت اطــاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضــای 
مجــازی یــا پیــام رســان هــای موبایلــی مراتــب را از 

طریــق نشــانی پلیــس فتــا بــه آدرس
 www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.

بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه ۱۲0 
ــن  ــت تامی ــه ظرفی ــه ب ــر ثانی ــر ب لیت
ــا  آب شــهر قلعــه گنــج افــزوده شــد. ب
ــس  ــاون رئی ــر نوبخــت مع حضــور دکت
جمهــور ورئیــس ســازمان برنامــه و 
بودجــه کشــور، اســتاندار کرمان،نماینــده 
ــوب در  ــج جن ــج گن ــوج و پن ــردم کهن م
فرمانــدار  و  جمعــه  امــام  مجلــس، 
کهنــوج، جمعــی از مدیــران کل اســتان، 

فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
مســئولین  ســایر  و  اســتان کرمــان 
ــه شــهر قلعــه  محلی،پــروژه آبرســانی ب

ــد. ــاح ش ــج افتت گن
ــتان در  ــای اس ــرکت آبف ــل ش مدیرعام
مراســم افتتاحیــه گفــت: مطالعــات 
ایــن پــروژه در ســال ۸۹ آغــاز و در 
ســال ۹۱ کلنــگ احــداث آن بــه زمیــن 

ــد. زده ش

ــال  ــط انتق ــول خ ــزود: ط ــری اف طاه
ایــن پــروژه 6۵ کیلومتــر و  حجــم 
مخــزن ذخیــره آن ۱0 هــزار متــر مکعــب 

ــت. اس
وی تصریــح کــرد: میــزان اعتبــار هزینــه 
ــارد  ــن طــرح ۳۵0 میلی ــرای ای شــده ب
ریــال اســت و اعتبــار آن از محــل هــای 
دارایــی هــای  تملــک  طــرح هــای 

ــه شــده اســت.  ــی تهی اســتانی و مل
ــت: آب  ــان داش ــه بی ــری در ادام طاه
ایــن طــرح از چهــار حلقــه چــاه تامیــن 
مــی شــود و بــا بهــره بــرداری از آن ۱۲0 
لیتــر بــر ثانیــه بــه ظرفیــت تامیــن آب 

شــهر قلعــه گنــج افــزوده مــی شــود.

 پروژه آبرسانی به شهر 

قلعه گنج افتتاح شد

1119 میلیارد تومان سرما یه گذاری 
بخش خصوصی در تاسیسات فاضالب 

مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان اصفهان گفت:از سـال ۹۲ تا کنون ۱۹ پروژه 
در بخـش فاضـاب بـا سـرمایه گـذاری ۱۱۱۹ میلیـارد تومانـی بخـش خصوصـی در 
سـطح اسـتان اصفهان عملیاتی شـد . هاشـم  امینی با اشـاره به اجرای تاسیسـات 
فاضـاب در شـهرهای مبارکـه و لنجـان کـه بـا سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی در 
دسـتور کار قـرار گرفـت  عنوان کرد: سـرعت اجرای تاسیسـات فاضاب در شـهرهای 
مبارکـه، کرکوند،زیباشـهر،دیزیچه، زرین شـهر ، چمگـردان ،زاینده رود، سـده و لنجان  
و ورنامخواسـت بـا مشـارکت  بخـش خصوصی ۱۴ برابر میانگین ۲۵ سـال گذشـته 
بـوده اسـت .وی افـزود:از سـال 6۸ تـا ۹۲ حـدود ۱6۵ کیلومتـر شـبکه فاضـاب در 
شـهر هـای  مبارکـه ،کرکوند،زیباشـهر،دیزیچه، زریـن شـهر ، چمگـردان ،زاینـده رود، 
سـده و لنجان  و ورنامخواسـت اجرا شـد از سـال ۹۲ تا کنون بیش از ۵70 کیلومتر 
شـبکه فاضاب در این شـهرها اجراء شـده اسـت.  مدیرعامل شـرکت آب وفاضاب 
اسـتان اصفهـان بـا بیان اینکه  هـم اکنون اجرای تاسیسـات فاضاب  در شـهرهای 
مبارکه،کرکوند،زیباشـهر،دیزیچه، زرین شـهر ، چمگردان ،زاینده رود، سـده و لنجان  و 
ورنامخواسـت بـه پیشـرفت فیزیکـی ۸۹ درصـدی رسـیده اسـت اعام کـرد: مطابق  
بـا انعقـاد قـرارداد بیع متقابل میان شـرکت آب وفاضاب اسـتان اصفهان و شـرکت 
فـوالد مبارکـه در راسـتای اجـرای شـبکه فاضـاب در مقابل تخصیص پسـاب  مقرر 
گردیـد 6۴0 کیلومتـر شـبکه فاضـاب در ایـن شـهرها اجـرا شـود کـه تـا کنـون ۵70 

کیلومتـر از ایـن رقم عملیاتی شـده اسـت.

ــی از  ــران ایران ــتفاده کارب ــاد آور شد:اس وی ی
ــال  ــد س ــی در چن ــای خارج ــان ه ــام رس پی
بــروز آســیب هایــی  اخیــر، زمینــه ســاز 
ــل  ــکار غربی،متزل ــگ و اف ــر فرهن ــون تغیی چ
شــدن بنیــان خانواده،رشــد جرایــم رایانــه ای 
شــده اســت و در ایــن خصــوص اســتفاده از 
پیــام رســان هــای بومــی مــی توانــد ضمــن 
ــان  ــظ بنی ــه حف ــیب ها،ب ــن آس ــش ای کاه
هــای  ارزش  و  فرهنــگ  خانواده،گســترش 
ــک  ــه ای کم ــم رایان ــش جرای ــالمی و کاه اس

ــد. کن

مازندرانگلستان

گردوهای اوکراینی به مازندران نرسیدراه اندازی سرویس »مهمان من« شرکت مخابرات ایران 
مخابـرات  شـرکت  مدیرعامـل 
ایـران بـا اشـاره بـه تـاش این 
شـرکت در مورد تحقـق ارتباطی 
بـرای تمـام مشـتریان  فراگیـر 
بـا  گفـت:  کشـور  سراسـر  در 
راه انـدازی سـرویس جدیـد مهمـان مـن بـا کاربـرد شـارژ 
در مقصـد، تمـام مشـتریان می تواننـد نسـبت بـه دریافت 
تمـاس تلفنـی مخاطبیـن خـود به گونـه ای اقـدام نماینـد 
کـه هیـچ هزینـه ای بـرای تمـاس  گیرنده نداشـته باشـد.

مدیرعامـل شـرکت مخابـرات ایـران بـا اشـاره بـه تـاش 
بـرای  فراگیـر  ارتباطـی  تحقـق  مـورد  در  شـرکت  ایـن 
تمـام مشـتریان در سراسـر کشـور گفـت: بـا راه انـدازی 
سـرویس جدیـد مهمـان مـن بـا کاربـرد شـارژ در مقصد، 
تمـام مشـتریان می تواننـد نسـبت بـه دریافـت تمـاس 

تلفنـی مخاطبیـن خـود به گونـه ای اقـدام نماینـد که هیچ 
هزینـه ای برای تماس  گیرنده نداشـته باشـد. سـیدمجید 
صـدری ضمـن تشـریح سـرویس مهمـان من افـزود: در 
ایـن طـرح کـه بـه ازای تمـاس از کلیـه شـماره های تلفن 
ثابت شـرکت مخابـرات ایران از اول بهمن ماه سـال جاری 
اجرایـی می شـود، درصورتی که شـماره متقاضـی به صورت 
شـارژ در مقصـد نشـانه گذاری شـود، تمـاس مخاطبیـن 
و  محاسبه شـده  رایـگان  به صـورت  موردنظـر  شـماره  بـا 
منظـور  تمـاس  فـرد گیرنـده  بـرای  تمـاس  هزینه هـای 
خواهـد شـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای اسـتفاده از 
ایـن سـرویس نیـاز بـه دریافت شـماره جدید نمی باشـد، 
افـزود: کلیه مشـتریان شـرکت مخابـرات ایـران می توانند 
درخواسـت فعال سـازی سـرویس مهمـان مـن را بـر روی 

شـماره های جـاری خـود داشـته باشـند.

حکومتـی  تعزیـرات  مدیـرکل 
اسـتان زنجـان گفـت: بیش از 
یـک تـن مغـز گـردوی قاچـاق 
در شهرسـتان زنجـان کشـف و 
ضبـط شـده اسـت.مرتضی ممیـزی بـا اشـاره بـه کشـف 
مغـز گـردوی قاچـاق، اظهـار کـرد: بیـش از یـک تـن مغز 
گـردوی قاچـاق از یـک واحـد نیسـان کـه در حـال حرکت 
بـه سـمت اسـتان  مازنـدران، کشـف و ضبـط شـده اسـت 
و ایـن محمولـه از کشـور اوکرایـن وارد شـده و در سـنندج 

بارگیـری شـده بود.
ایـن مسـوول ادامـه داد: ۱۳۹۸ کیلوگـرم گـردو کـه در ۱۴0 
گونـی بسـته بندی  شـده بـه ارزش اولیـه 7۸0 میلیـون 
ریـال بـا دو نفـر متهـم بـه شـعبه ویـژه قاچـاق کاال و ارز 

اداره کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان معرفـی شـد و ایـن 
نوبـت مـورد بررسـی قـرار گرفـت.وی  از  پرونـده خـارج 
افـزود: قاچـاق بـودن محمولـه محـرز شـده و پرونـده در 
حـال رسـیدگی اسـت و پـس از انجـام تحقیقـات الزم وو 
دریافـت گزارش هـای کارشناسـی، حکـم مقتضـی صـادر 
خواهد شـد. ممیـزی تصریح کرد: بایـد اقدامات فرهنگی 
دسـتگاه های اجرایـی در راسـتای مبـارزه با پدیـده قاچاق 
کاال و ارز، افزایـش یابـد و بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کرد 
کـه مـردم در پیشـگیری و مبارزه با قاچـاق کاال در جامعه، 
نقـش مهمـی بـر عهـده دارنـد، مـردم بایـد در راسـتای 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال، مشـارکت الزم را داشـته باشـند؛ به 
گونـه ای کـه بایـد ایـن موضـوع به یـک مطالبـه عمومی و 

همگانـی در جامعـه تبدیـل شـود.

فوت 7 تن براثر گازگرفتگی 
در همدان طی دی ماه

مدیـرکل پزشـکی قانونی اسـتان 
همـدان از فـوت 7 تـن بـر اثـر 
دی  در   co گاز  بـا  مسـمومیت 
مـاه سـال جـاری خبـر داد.علـی 
 احسـان صالـح  بـا اشـاره بـه فـوت ۱ زن و 6 مـرد در دی 
مـاه بـر اثـر گازگرفتگـی، گفـت:  ایـن آمـار از ابتدای سـال 
تـا پایـان آذر مـاه در اسـتان ۱۲ نفـر شـامل 7زن و ۵ مـرد 

اند. بـوده 
از  ناشـی  جانباختـگان  شـمار  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
گازگرفتگی هـا در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته 
تغییـری نداشـته اسـت، مطـرح کرد: در سـال گذشـته، ۱6 

نفـر بـر اثـر مسـمومیت بـا گاز co جـان باختنـد.

همدان

سارق احشام با 38 راس 
دام سرقتی دستگیر شد 

از  سـیرجان  انتظامـي  فرمانـده 
و  احشـام  سـارق  دسـتگيري 
سـرقتی  دام  راس   ۳۸ کشـف 
سـرهنگ"محمدرضا  داد.  خبـر 
خبـری  پایـگاه  خبرنـگار  بـا  و گـو  گفـت  نـژاد"در  ایـران 
پلیـس اظهـار داشـت: در پـی اعام شـکایت فـردی مبنی 
شهرسـتان  روسـتاهاي  از  یکـی  در  احشـام  سـرقت  بـر 
سـیرجان، بررسـي موضوع و دسـتگيري سـارق يا سارقان 

گرفـت. قـرار  کار  دسـتور  در 
وي اظهـار کـرد: مأمـوران پليـس آگاهـي پـس از انجـام 
یکسـری کارهـای تخصصـی و اقدامـات اطاعاتی، سـارق 

ایـن احشـام را شناسـایی و دسـتگیر کردنـد.

سیرجان

»نخود ایرانی« در بازارهای 
جهانی فراموش می شود

نخـود  ملـی  شـورای  رییـس 
ممنوعیـت  گفـت:  ایـران 
خواهـد  سـبب  نخـود  صـادرات 
کـه  ایرانـی  نخـود  تـا  شـد 
بازارپسـندی باالیـی هـم دارد، در بازارهـای جهانـی بـه 

شـود. سـپرده  فراموشـی 
ناصـر مـرادی در گفـت و گـو با خبرنگار ایسـنا، با اشـاره 
بـه ممنوعیـت صـادرات نخـود از دی مـاه امسـال، اظهار 
کـرد: بـا وجـود پیگیـری هـا و نامه نگاری هـای زیـادی 
کـه بـرای از سـرگیری صـادرات ایـن محصـول انجـام 
گرفتـه، امـا هنـوز هیـچ اقدامـی از سـوی وزارت جهـاد 

کشـاورزی انجام نشـده اسـت.

کرمانشاه

بیش از 57 هزار روستا در 
انقالب اسالمی برق دار شد

وزیـر نیرو گفت: بیـش از ۵7 هزار 
روسـتا در انقاب اسـامی بـرق دار 
شـد کـه دو هـزار و ۵00 مـورد آن 
در دولـت تدبیـر و امیـد بود.رضـا 
اردکانیـان، در برنامـه ویدئـو کنفرانـس با رئیس جمهـور برای 
افتتـاح متمرکـز پـروژه هـا، ضمـن تسـلیت حادثـه پـروازی 
دوشـنبه، اظهار کرد: امروز توفیق داشـتم در شهرسـتان مراوه 
تپـه در مراسـم افتتـاح مجتمـع آبرسـانی روسـتایی را کـه 
بـرای ۱۱ هـزار نفـر جمعیـت در ۱6 روسـتا آب فراهـم می کرد 
شـرکت کنـم. وی اضافـه کـرد: یـک پروژه سـد السـتیکی در 
گنبـدکاووس از طـرح هایی اسـت کـه بهره برداری می شـود. 
وزیـر نیـرو در پایـان گفـت :آخریـن طرح که از تعهدات سـفر 
قبلـی اسـت طـرح آب رسـانی بـه شـهر گگـران به میـزان 60 

لیتر بـر ثانیه اسـت.

گلستان

آمار کالهبرداران 
تلفنی باال رفته است

رییـس پلیـس فتای یزد با اشـاره 
کاهبرداری هـای  افزایـش  بـه 
کاهبـرداران  آمـار  گفـت:  تلفنـی 
تلفنـی کـه روزهـای تعطیـل و آخر 
هفتـه ها نسـبت به کاهبـرداری از شـهروندان اقدام می کنند 
افزایش یافته و خنثی کردن این تهدید مسـتلزم هوشـیاری 
و دقـت عمل شـهروندان است.سـرهنگ مرتضـی ابوطالبی با 
اشـاره بـه ضـرورت هوشـیاری مـردم در مقابلـه بـا تهدیـدات 
وکاهبـرداری های مجـازی،  اظهار کرد:  کاهبـرداران تلفنی که 
با وعده برنده شـدن در مسـابقات تلویزیونی و غیره قربانیان 
خود را پای عابر بانک می کشـانند همیشـه در کمین هستند.

یزد

از  "کهنـوج"  انتظامـي  فرمانـده 
فـراري  مسـلح  قاتـل  دسـتگیری 
بعـد از گذشـت ۱۲ سـال از وقـوع 

داد.  خبـر  جـرم 
سرهنگ"شـاهپور بهرامـی"در گفـت 
خبـري  پايـگاه  باخبرنـگار  گـو  و 
پليـس  مامـوران  گفـت:  پليـس 
۱۲سـال  از  کـه  را  فـردی  كهنـوج 
مسـلحانه  قتـل  اتهـام  بـه  پيـش 
شناسـائي  بـود  تعقيـب  تحـت 

كردنـد.
از  پـس  فـرد  ايـن  افـزود:  وي 
مسـتمر  تغييـر  بـا  قتـل  انجـام 
اسـتان  در  اش  زندگـي  مـكان 
سـعي  همجـوار  شهرسـتانهای  و 
قانـون  از  هميشـه  بـراي  داشـت 

باشـد. گريـزان 
بيـان  انتظامـی  مسـئول  ایـن   
بـا گذشـت  پرونـده  ايـن  داشـت: 
همچنـان  وقـوع  زمـان  از  ۱۲سـال 
قـرار  پليـس  پيگيـري  تحـت 
داشـت كـه نهايتـا مامـوران پليس  
کار  انجـام  بـا  كهنـوج  اطاعـات 
اطاعاتـي، محـل اختفـاء اين قاتل 
فـراري را شناسـایی كـرده و ايـن 

کردنـد. دسـتگیر  را  قاتـل 
داشـت:  اظهـار  بهرامـی  سـرهنگ 
ایـن قاتل در تحقيقـات و بازجويي 
هـا بـه بـزه انتسـابي و شـرارتهاي 
خـود از جملـه قتـل و حمل سـاح 

ممنوعـه اعتـراف نمـود.
کهنـوج  انتظامـي  فرمانـده 
جرمـي  هـرگاه  کـرد:  خاطرنشـان 
راسـتاي  در  پليـس  بيفتـد  اتفـاق 
دسـتگيري مجـرم و احقـاق حـق 
عمـل  وارد  تـوان  تمـام  بـا  مـردم 
درازا  بـه  عليرغـم  و  شـود  مـي 
كشـيده شدن سـير مراحل خاص، 
عمليـات هـاي كشـف و شناسـائي 
بـا جديـت تحـت پيگيـري پليـس 

دارنـد. قـرار 

در استفاده از پیام انتظامی
رسان های خارجی و 

فیلترشکن ها دقت کنیم

رنا
 ای

س:
عک

هر
 م

س :
عک

حدود نیمی از معادن لرستان 
از نان خوردن افتاده اند

حدود ۲۵ درصد از ذخایر سنگ معدنی کشور در استان لرستان وجود دارد.

ــه معــدن لرســتان گفــت:  رییــس خان
۲0۴ معــدن در اســتان وجــود دارد کــه 

۴0 درصــد آنهــا غیرفعــال اســت.
بــا  نشســت  در  جهانــی  مصطفــی 
اینکــه  بیــان  بــا  رســانه،  اصحــاب 
روز  بــه  بایــد  معــادن  دســتگاه ها 
شــوند، افــزود: بــرای اســتخراج معــادن 
دنیــا  روز  بــه  دســتگاه های  از  بایــد 

اســتفاده کــرد.
رییــس خانــه معــدن لرســتان تصریــح 
ــی  ــر معدن ــرد: کشــور از لحــاظ ذخای ک
ــت  ــی اس ــت باالی ــا دارای ظرفی در دنی
و در حــال حاضــر اکنــون هفــت درصــد 
ذخایــر معدنــی جهــان در کشــور ایــران 

ــه وجــود  وجــود دارد. لرســتان در زمین
معــادن رتبــه پنجــم کشــور را دارد و 
حــدود ۲۵ درصــد از ذخایــر ســنگ 

ــود دارد. ــتان وج ــی در اس معدن
ــره  ــنگ گوه ــد س ــرد: تولی ــان ک وی بی
از یــک میلیــون تــن در ســال بــه 
۲00 هــزار تــن کاهــش پیــدا کــرده 
کــه باعــث بیــکاری کارگــران شــده 
کــه علــت آن کاهــش ســاخت و ســاز 

ــت. اس
رییــس خانــه معــدن لرســتان بــا بیــان 
اینکــه ۱6 معــدن در بروجــرد وجــود 
دارد، خاطرنشــان کــرد: همچنیــن ۹ 
در شهرســتان  ماسه شــویی  کارخانــه 
وجــود دارد کــه هفــت کارخانــه و دو 

ــت. ــال اس ــه غیرفع کارخان
بــر  عــده ای  کــرد:  بیــان  جهانــی 
معــدن  در  هســتند کــه  بــاور  ایــن 

خــام فروشــی انجــام می  شــود امــا 
می کنیــم  تولیــد  کــه  محصوالتــی 
ــای  ــه معن ــوده و ب محصــوالت نهایــی ب
معــدن،  در  نیســت.  فروشــی  خــام 
ــه  ــد ک ــت می نامن ــی را ران ــام فروش خ
بایــد بگویــم خوشــبختانه در ســطح 
معــادن لرســتان ایــن رویــه وجــود 
نــدارد بلکــه مــواد معدنــی تولیــد شــده 
ــوند  ــادر ش ــر ص ــق دیگ ــه مناط ــد ب بای
ــه  ــتان و ب ــی اس ــای معدن ــا ظرفیته ت
تبــع آن بروجــرد بــرای دیگــران آشــکار 

ــود. ش
نیــز   ۹۱ ســال  در  ایــن  از  پیــش 
ــازمان  ــس س ــد، رئی ــیامک میرزاون س
نظــام مهندســی معــدن لرســتان در 
جلســه کمیســیون صنعــت و معــدن 
اتــاق بازرگانــی خرم آبــاد بــا اشــاره 
تولیــد  میــزان  شــدید  افــت  بــه 

بــه  اســتان  در  تزئینــی  ســنگ های 
ــودرز  ــا و الیگ ــتانهای ازن ــژه شهرس وی
بــود،  گفتــه،  اخیــر،  ســال های  در 
ــت  ــن اف ــث ای ــیاری باع ــائل بس مس
ــون  ــفانه تاکن ــه متأس ــده ک ــد ش تولی
ــأ  ــردن منش ــدا ک ــرای پی ــی ب کارگروه
ایــن مشــکات در اســتان تشــکیل 

نشــده اســت.
حمایــت  همچــون  مــواردی  او، 
صنعــت،  وزارت  حقوقــی  نشــدن 
بهره بــرداران  از  تجــارت  و  معــدن 
ــتهای  ــدن سیاس ــال نش ــی، اعم معدن
انــرژی  نشــدن  ارائــه  تشــویقی، 
ارزان بــه معــادن، واگــذاری معــادن 
فنــی،  بــدون صاحیــت  افــراد  بــه 
نظــارت نکــردن بــر نحــوه اســتخراج از 
ــرآوری  ــدن از ف ــت نش ــادن، حمای مع
از  معدنــی  باطله هــای  بازیافــت  و 
واحدهــای  کلیــه  مشــکات  جملــه 
معدنــی در اســتان دانســت و ادامــه 
ــزار  ــوخت، برگ ــن س ــکل تأمی داد: مش
ــردی  ــی کارب ــای آموزش ــردن دوره ه نک
ــت  ــط، پرداخ ــای مرتب ــط ارگان ه توس
نشــدن تســهیات ســرمایه در گــردش 

و خریــد ماشــین آالت، فرســوده بــودن 
ماشــین آالت، بکارگیــری نشــدن فنــون 
و علــم جدیــد در اســتخراج و فــرآوری 
ــف  ــه صن ــود اتحادی ــی، نب ــواد معدن م
معارضیــن  و  معدنــی  بهره بــرداران 
محلــی از دیگــر مشــکات ایــن واحدها 
انجمــن کارآفرینــان  هســتند.رییس 
و تاشــگران اســتان نیــز خواســتار 
تحقیقــات اصولــی در مشــخص کــردن 
ــک  ــاز در هری ــرداری مج ــزان بهره ب می
از معــادن شــد و عنــوان کــرد: در حــال 
حاضــر نحــوه بهره بــرداری از معــادن 
ــادن  ــر مع ــوده و در اکث ــط ب ــیار غل بس
ــده  ــی برداشــت ش ــواد معدن ــزان م می
ــب ایجــاد شــده  ــر از تخری بســیار کمت
بــا  اســت.کیوان کاظمــی همچنیــن 
ــرداری  ــوز بهره ب ــای مج ــه اعط ــاره ب اش
بــه افــراد بــدون صاحیــت، عنــوان 
کــرد: اخــذ مجــوز توســط افــراد فاقــد 
صاحیــت در اســتان عــاوه بــر کاهــش 
اســتان  معــادن  بهــره وری  میــزان 
فضــای کافــی بــرای فعالیــت افــراد 
متخصــص در اســتان را نیــز از بیــن 

ــت.  ــرده اس ب

ته
نک

اردوان کاظمی، معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان 
نیز در این جلسـه گفت: در اسـتانی مانند مرکزی که بخش اعظمی 
از آن کویری اسـت، سـال گذشـته به300 استعالم سازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت پاسـخ منفـی داده شـده و پـس از پیگیری های 
انجام شـده و بـا دخالت اسـتانداری مرکـزی، تفاهم نامه ای میان 
اداره کل منابع طبیعی و سـازمان صنعت، معدن و تجارت مرکزی 
منعقد شـده که بر اسـاس آن مسـاحت معـادن طبقـه دوم در آن 
اسـتان که بر اسـاس قانون 40 کیلومتر مربع اسـت به 4-5 هکتار 
کاهـش یافتـه اسـت. وی ادامـه داد: در لرسـتان بـا توجـه به باال 
بـودن میزان بیـکاری و پایین بودن سـطح درآمد مـردم، با وجود 
اینکـه بخـش اعظمـی از اراضی اسـتان را مناطق جنگلی تشـکیل 
می  دهند و در سـالهای اخیر تخریب بسـیاری نیز در نتیجه احداث 
معـادن در ایـن مناطـق صـورت گرفتـه و بـه اکثـر اسـتعالم های 
صـورت گرفتـه از سـوی سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان 

پاسـخ مثبت داده شـده است.

گزارش
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وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: اتصـال خـط 
ریلـی خرمشـهر - بصـره در اولویـت کاری 
وزارت راه و شهرسـازی بوده و در این راسـتا 
توافـق اولیـه بـا کشـور عـراق حاصل شـده 
اسـت.محمد اسـامی در جریـان بازدیـد از 
شهرسـازی  و  راه  و  بنـدری  هـای  پـروژه 
خرمشـهر پروژه اتصال خط ریلی خرمشـهر 
از پـروژه هـای مهـم و  - بصـره را یکـی 
اولویت دار وزارت راه و شهرسـازی بیان کرد 
و گفـت: ایـن پـروژه مـورد تاکیـد رئیـس 
جمهوری اسـت اینکه بتوانیـم راه آهن را از 
خرمشـهر از طریق شـلمچه و عبـور از اروند 
بـه بصـره متصـل کنیـم اتفـاق خوبـی در 
راسـتای توسـعه صـادرات اسـت کـه توافق 
اولیـه آن حاصـل شـده اسـت.وی بـا اعام 

آمادگـی این وزارتخانه برای جذب سـرمایه 
گـذار در راسـتای اجـرای ایـن پـروژه بیـان 
داشـت: برای جذب سـرمایه گـذار و تامین 
مالـی ایـن پـروژه توافقاتی انجـام گرفته و 
در سـفر اخیـر وزیـر امـور خارجـه بـه عراق 
هـای  تفاهمنامـه  و  دنبـال شـد  موضـوع 

مربوطه با سرمایه گذاران امضاء شد.
اسـامی افـزود: امیدواریـم هماهنگـی هـا 
هـر چـه سـریعتر نهایـی شـود و عملیـات 
اجرایـی خـط آهن ۳۵ کیلومتری شـلمچه 
روی  ارتباطـی  پـل  همچنیـن  بصـره   -
رودخانـه ارونـد هـر چـه سـریعتر شـروع 
شـود تـا تبـادل کاال و جـا به جایی مسـافر 
بـه وسـیله قطـار به کشـور عـراق سـریعتر 

صورت گیرد.

وی ادامـه داد: پـروژه راه آهـن خرمشـهر - 
بصره باید سـال گذشـته شـروع می شـد و 
اکنون منتظر هماهنگـی نهایی در مذاکرات 
هفتـه جـاری وزیـر امـور خارجـه بـا دولت 

عراق هستیم.
وی گفـت: مذاکـرات سـودمند بـوده و مـا 
امیدواریـم تصمیـم نهایـی اتخـاذ شـود تا 
بتوانیـم عملیـات اجـرای ایـن پـروژه را هر 
و  راه  کنیم.وزیـر  شـروع  سـریعتر  چـه 
بـا اشـاره بـه سـفر خـود بـه  شهرسـازی 
خوزسـتان گفـت: پـروژه هـا و برنامـه های 
در دسـت اجـرا همچنیـن قابلیـت هـا و 
ظرفیت های بنادر و دریانوردی خرمشـهر و 
قـرار  بازدیـد  مـورد  ایـن سـفر  در  آبـادان 
گرفتند.اسـامی به رصد و بررسـی مسـایل 

، مشـکات و نیـز موانـع پـروژه هـای در 
دسـت اجـرا در زمینـه راه ، بندر، مسـکن و 
شهرسـازی و بافت های فرسـوده بندر امام 

خمینی)ره( و ماهشهر نیز اشاره کرد.
وی بـر فراهـم کـردن فرصت کسـب و کار و 
تنـوع بخشـی بـه فعالیـت هـا در راسـتای 

تقویت قدرت لجسـتیک کشور در زمینه بار 
اشـاره کـرد و گفت:بـا ظرفیتـی کـه در پس 
کرانـه ها وجـود دارد باید زیر سـاخت های 
طریـق  از  بشـود  تـا  فراهـم کـرد  را  الزم 
فـرآوری ، تبدیـل و ارسـال کاالبـه مقاصـد 

مختلف نقش ایفا کرد.

محمــد رضــا  آریــان در نشســت خبــری  اموربــرق 
ــع  ــرکت توزی ــه ش ــان اینک ــا بی ــان، ب ــرب اصفه غ
بــرق شهرســتان اصفهــان از ســال ۱۳۹۴ اهدافــی را 
ــد،  ــاغ ش ــال ۹۵ اب ــدای س ــه از ابت ــرد ک ــه ک تهی
ــه صــورت  ــا افــق ۱۴0۵ ب ــه خدمــات  ت گفــت: ارائ

تمــام الکترونیــک، مدیریــت ایمنــی،  کاهــش 
تلفــات تــا ۵ درصــد، کاهــش خاموشــی هــا بــه ۳0 
ــرای  ــال، اج ــترک در س ــر مش ــه ازای ه ــه ب دقیق
 ۵0 میــزان  بــه  بــار  رشــد  مدیریــت  پروژه هــا، 
ــه صــورت صــد درصــد    ــات ب درصــد، وصــول مطالب
اهــداف  ایــن شــرکت اســت.وی افــزود: در ابتــدای 

ســال ۹7 بــه چنــد مشــکل برخوردیــم از جملــه آن 
ــه  ــا ک ــت ه ــش قیم ــادی و افزای ــکات اقتص مش
پــروژه هــای مــا را تحــت اثــر قــرار داد، همچنیــن 
۵0 درصــد از ظرفیــت نیــروگاه هــای آبــی را از 
دســت دادیــم و بــه واســطه کاهــش نــزوالت 
ــر  ــه خاط ــرف ب ــه مص ــی روی ــش ب ــمانی افزای آس
نصــب کولرهــای گازی و پمــپ هــا شــاهد بودیــم.

مدیــر امــور بــرق غــرب اصفهــان اضافــه کــرد:  
به رغــم مشــکات اقتصــادی  در توســعه شــبکه هــا 
ــان از  ــارد توم ــر 7 میلی ــغ ب ــتیم و بال ــد داش رش
اعتباراتــی کــه بــه مــا تخصیــص داده شــد اجرایــی 
ــا بیــان اینکــه در شــش ماهــه  شــد. آریــان پــور ب
اول ســال ۹7 امــور بــرق غــرب رتبــه اول ارزیابــی 

شــرکت های توزیــع اســتان را کســب کــرده اســت، 
ــرق  ــر ۱۱۸ هــزار مشــترک در امــور ب ــغ ب گفــت: بال
غــرب وجــود دارد ۱۱۵هــزار و 600 مشــترک در امــور 
بــرق غــرب وجــود داشــته کــه ۳000 مشــترک 
ــزود: 7۸ درصــد  ــه ان اضافــه شــد.وی اف ــد ب جدی
ایــن مشــترکین در بخــش خانگــی، ۳، چهــار هــزار 
درصــد از آن عمومــی ، ۵۳۹ مشــترک کشــاورزی و 
هــزار و ۳۳۳ صنعتــی و ۱۹ هــزار و ۵۵6 مشــترک 
ــرب  ــرق غ ــور ب ــد.مدیر ام ــارف می باش ــایر مص س
خاطــر نشــان کــرد: ۵7 درصــد مصــرف بــرق توســط 
ــد  ــی، ۵ درص ــد عموم ــی، ۹ درص ــترکین خانگ مش
کشــاورزی، ۵ درصــد صنعتــی، ســایر ۲0 درصــد و ۳ 

درصد سایر مصارف است. 

ســطح  افزایــش  جهــت  آموزشــی  دوره  دو 
ــره  ــرکت به ــان ش ــی کارکن ــای علم ــته ه دانس
برگــزار  نفــت و گاز مسجدســلیمان   بــرداری 

شد .  
هــای  برنامــه  راســتای  در  هــا  دوره  ایــن 
افزایــش ســطح دانســته هــای علمــی مدیریــت 
پرســنل  ی  رده  و  ســطح  در  انســانی  منابــع 

قراردادی در مدت زمان ۳ روز برگزار شــد . 
ــات اداری "  ــتاندارد مکاتب ــد اس ــول و قواع اص
آمــوزش آییــن نــگارش نامــه و مکاتبــات اداری 
ــم  ــرح تکری ــای  " ط ــا و روش ه ــیوه ه " و ش
اربــاب رجــوع " مــواردی بودنــد کــه توســط 
ــرکت  ــت ش ــگاهی جه ــین دانش ــی از مدرس یک

کنندگان بیان و تشــریح گردید . 
ــد  ــه تأکی ــا توج ــزارش ، ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب

ــی مناطــق  ــع انســانی شــرکت مل مدیریــت مناب
ــل ۲  ــزاری حداق ــر برگ ــی ب ــوب مبن ــز جن نفتخی
پرســنل  جهــت  ســال  در  آموزشــی  دوره 
برنامــه ریــزی و هماهنگــی  بــا   ، قــراردادی 
هــای بعمــل آمــده ایــن  دوره هــا بعنــوان 
شــاخص تعییــن کــه بــا اســتقبال شایســته 

پرســنل نیز مواجه گردید . 
ــاب  ــم ارب ــح اســت در دوره تکری ــه توضی الزم ب
رجــوع ، مــدرس مربوطــه  تعاریــف جامعــی از 
بــرای  را  تکریــم  و  ، کارمنــد  رجــوع  اربــاب 
و  اصــول  و  داشــت  بیــان  شــرکت کننــدگان 
ــوع و  ــاب رج ــم ارب ــف تکری ــای مختل ــیوه ه ش
ــاب رجــوع و  ــا ارب راه هــای برخــورد شایســته ب
حقــوق هــر دو طــرف نســبت بــه یکدیگــر را 

بیان و تشــریح نمود .

اتصال خط ریلی خرمشهر - بصره
در اولویت کاری وزارت راه است

درمصارف خانگی چهار درصد
رشد داشته ایم

برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل 
نفت و گاز مسجدسلیمان

لرستانمازندران

لرستانی ها گُل می کارند کاشانی ها 
پولش را درو می کنند

مدیــر جهــاد کشــاورزی الیگــودرز تصریــح کــرده، تولیــدات 
گل محمــدی الیگــودرز بــه کاشــان فرســتاده و در آنجــا 
فــرآوری می شــود کــه اگــر صنایــع تبدیلــی داشــته باشــیم 
دیگــر نیــازی نیســت کــه بــه دیگــر مناطــق ارســال شــود و از 

لحاظ اقتصادی به نفع ماست.
ــار  ــگار ایســنا اظه ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ حمیدرضــا غام
کــرد: ســطح کشــت گل محمــدی در ایــن شهرســتان هــم 
اکنــون ۱۳0 هکتــار اســت. امســال برنامــه داریــم، ۱00 هکتــار 
بــه آن اضافــه کنیــم. فصــل برداشــت گل محمــدی خــرداد و 
ــد داشــته ایم. ــن تولی ــه امســال حــدود ۳0 ت ــر اســت ک تی

مدیــر جهــاد کشــاورزی الیگــودرز بیــان کــرد: یکــی از 
مشــکات مــا در تولیــد گل محمــدی، نبــود صنایــع تبدیلــی 
بــوده و بــا اینکــه بارهــا ایــن موضــوع را بیــان کرده ایــم امــا 
ــودرز  ــه الیگ ــان اینک ــا بی ــده ای نداشــته اســت.غامی ب فای
ــود،  ــل ش ــدی تبدی ــد گل محم ــب تولی ــه قط ــد ب می توان
اضافــه کــرد: اگــر شــرایط فراهــم باشــد بــدون شــک 
ــاره،  ــویم.علیرضا عص ــق ش ــه موف ــن زمین ــم در ای می توانی
دبیــر ســتاد گیاهــان دارویــی در مراســم افتتــاح چهارمیــن 
ــان  ــه در آب ــی ک ــی گیاهــان داروی جشــنواره و نمایشــگاه مل
مــاه برگــزار شــده بــود، بــا اشــاره بــه پتانســیل های کشــور در 
ایــن حــوزه گفتــه، بــا وجــود اینکــه 7۱ درصــد گل محمــدی 
جهــان و ۹۲ درصــد زعفــران دنیــا در ایــران کشــت می شــود 
مــا ایــن محصــوالت را بــه صــورت خــام صــادر می کنیــم و 
ــا فــرآوری آن می توانیــم ارزش  ایــن در حالــی اســت کــه ب
ــرده، در  ــان ک ــم.وی خاطرنش ــب کنی ــری کس ــزوده باالت اف
حــال حاضــر 7۱ درصــد گل محمــدی دنیــا در ایــران کشــت 
می شــود کــه فــروش صادراتــی ایــن محصــوالت در قالــب 
گاب، ۱۵ تــا ۲۵ میلیــون دالر اســت و ایــن در حالــی اســت 
کــه فــروش اســانس خالــص گل محمدی هــر لیتــر آن ۸000 
تــا ۲۲ هــزار دالر قیمــت دارد. پیــش از ایــن نیــز حمیدرضــا 
غامــی، مدیــر جهــاد کشــاورزی الیگــودرز در شــهریور از تولید 
۲۵ تــن تولیــد گل محمــدی در ایــن شهرســتان خبــر داده و 
ــا  ــت و ب ــب اس ــوای مناس ــودرز دارای آب و ه ــه،  الیگ گفت
ارتفــاع مناســب از ســطح دریــا پتانســیل خوبــی برای کشــت 

گیاهان دارویی دارد.

شهردار قائمشهر به 
عنوان شهردار برتر استان 

مازندران معرفی شد
روابـط  گـزارش  بـه  امری-قائمشـهر/ 
روز  در  قائمشـهر  شـهرداری  عمومـی 
بـه   ۹7 مـاه  دی   ۳0 مـورخ  یکشـنبه 
و  آمـوزش  شـوراهای  هفتـه  مناسـبت 
پـرورش ، گردهمایـی بزرگـی در اردوگاه 
شـهدای دانش آموز بادله برگزار شـد . در 
آیـت هللا  بـا حضـور  مراسـم کـه  ایـن 
معلمـی نماینـده محتـرم مردم شـریف 
مازنـدران در مجلـس خبـرگان رهبری و 
نماینـده محتـرم ولـی فقیـه در اسـتان 
مازنـدران حضـرت آیـت هللا طبرسـی و 
اسـتاندار محتـرم مازنـدران حـاج مجید 
حسـین زادگان ، جنـاب آقای عسـگری 
پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل  نیکـزاد 
اسـتان مازندران ، فرمانداران ، شهر داران 
 ، شـهر  اسـامی  شـوراهای  روسـای   ،
پـرورش  و  آمـوزش  ادارات  روسـای 
و  مدیـران  دیگـر  و  هـا  شهرسـتان 
مسـئولین استانی و شهرسـتانی حضور 
داشـتند ، اسـتاندار مازنـدران فرصـت را 
غنیمـت شـمرده و در جمـع فرهنگیان و 
فرهنـگ سـازان و دانـش آمـوزان آینـده 
سـاز ، شـهردار برتـر اسـتان مازنـدران را 
معرفـی نمـود ، وی بـا توجه به این نکته 
مدیـران  و  شـهرداران  تمامـی  کـه 
دسـتگاههای اجرایـی بـه صورت شـبانه 
روز در حـال خدمـت رسـانی بـه مـردم 
عزیـز مـی باشـند از همـه ایـن عزیـزان 
تشـکر و قدردانـی نمـود ، حـاج مجیـد 
حسـین زادگان طی حکمـی دکتر بهمن 
معیـن پـور را بـه عنـوان شـهردار برتـر 
بـه  را  قائمشـهر  شـهرداری  و  اسـتان 

عنوان شهرداری نمونه معرفی نمود.
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گلستان

حمایت از ۳هزار و 445 طرح 
اشتغالزا در استان گلستان

مدیـرکل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی گلسـتان از حمایـت دولت از ۳ 
هزار و ۴۴۵ طرح اشـتغالزایی در اسـتان خبر داد.سـعید مازندرانی 
در جلسـه کارگـروه اشـتغال شهرسـتان مـراوه تپـه ضمن تشـریح 
اهمیـت موضـوع اشـتغال و برنامه هـای دولت درزمینـه صیانت از 
اشـتغال موجود و ایجاد اشـتغال جدید اظهار کرد: عاوه براینکه در 
تمامـی برنامه ها تاش کردیم صیانت از اشـتغال موجود را داشـته 
باشـیم باعنایـت ویـژه اسـتاندار و همراهـی و تعامل خـوب مدیران 
دسـتگاه هـای اجرایـی و بانک هـای عامل و فرمانداران و اسـتقبال 
مجریـان سـرمایه گذاری در اسـتان، تاکنون ۳ هـزار و ۴۴۵ طرح از 
محـل اعتبـارات اشـتغال روسـتایی و عشـایری و فراگیـر، موفق به 
اخـذ تسـهیات بـه میـزان ۲۸۹ میلیـارد تومـان و با پیـش بینی ۵ 
هـزار 6۹0 فرصـت شـغلی شـدند.وی افـزود: سـهم جـذب اعتبارات 
شهرسـتان مـراوه تپه از تسـهیات اشـتغال روسـتایی و عشـایری 
تاکنـون ۲۲۵ طـرح بـا تسـهیات ۱۳0 میلیـارد ریـال و پیش بینی 
اشتغال ۲۸۳ نفر است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان 
خاطرنشـان کـرد: در زمینـه حمایـت از تولیـد و اشـتغال عـاوه بـر 
اعطای تسـهیات، طرح های کارورزی و مشـوق بیمه ای کارفرمایی 
و طـرح مهـارت آمـوزی در حـال اجراسـت و کارفرمایـان و کارجویان 
واجـد شـرایط مـی توانند ازایـن خدمات بهـره مند شـوند.مازندرانی 
تصریـح کـرد: اطـاع رسـانی بسـته هـای تشـویقی و حمایتـی و 
معافیت های بیمه ای در جامعه ازسـوی رسـانه ها و دسـتگاه های 
اجرایـی و تشـکل هـای مرتبـط، موجـب مشـارکت بیشـتر و بهتـر 
بخـش خصوصـی در سـرمایه گذاری و ایجاد اشـتغال خواهد شـد.

دودانگـی مدیـرکل دفتـر جذب و حمایت از سـرمایه گذاری اسـتان 
نیـز گفـت: افزایـش اشـتغال و کاهـش بیـکاری بعنـوان یکـی از 
شـاخص هـای توسـعه یافتگـی اسـت و درایـن زمینـه باتوجـه بـه 
گـزارش مرکـز آمـار کشـور، اسـتان گلسـتان در نـرخ مشـارکت 
اقتصـادی در پاییـز ۹7 )۳۸.۲درصد( و در مورد نسـبت اشـتغال در 
پاییز ۹7 )۳۴.۱درصد( نسـبت به فصل مشـابه درسـال ۹6 افزایش 
 ۹7 پاییـز  در  بیـکاری  نـرخ  درخصـوص  همچنیـن  و  داشـته 
)۱0.7درصـد( درمقایسـه بـا فصـل پاییـز ۹6 )۱۲.7درصـد( بـود که 
نشـانگر کاهش نرخ بیکاری در استان گلستان اسـت.وی افزود: در 
اسـتان از طـرح هایی که منجر به ایجاد اشـتغال، افزایـش درآمد و 
کسـب و کار پایـدار شـود حمایـت مـی کنیـم و در رفـع مشـکات 
احتمالـی آنها اقدام ویژه داریم.دودانگـی تاکید کرد: تزریق اعتبارات 
روسـتایی و عشـایری در روسـتاها و مناطـق محـروم موجـب رونق 
اقتصادی و افزایش انگیزه خواهد شـد و ماندگاری در روسـتائیان را 
بـه همـراه دارد ولی ضرورت نظارت دقیق بر طرح های اشـتغالزایی 
موضوعـی اسـت که نباید از آن غافل شـد.غراوی فرمانـدار مراوه تپه 
نیـز ضمـن ارائه گزارش از وضعیت شهرسـتان گفـت: دولت با هدف 
کاهـش بیـکاری و اشـتغالزایی خدمـات خوبـی ارائـه مـی دهـد و 
باتوجه به ظرفیت خوب این شهرسـتان نیاز هسـت ضمن افزایش 
تسـهیات کـم بهـره در سـهم بخـش کشـاورزی در ایـن منطقـه 
اقدامـات درایـن زمینـه هدفمند شـود.وی از رؤسـای دسـتگاه های 
اجرایی شهرسـتان خواسـت درزمینه بررسـی و نظارت بر طرح های 

اشتغالزایی با کمیته های نظارتی نهایت همکاری را داشته باشند.

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

50 مورد عملیات امداد و نجات هالل احمر البرز
معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر البرز، گفت: نجات گران طی ۵0 عملیات امداد و نجات و 
امدادرسانی به ۴۱۹ نفر در خال اجرای طرح ملی امداد و نجات زمستانی در محورهای مو اصاتی 
و ارتفاعات این استان، در خدمت هموطنان خود بودند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  اطالع4
 رسانی

جریــان  در  مخابــرات  مدیرعامــل 
مخابــرات  خبــری شــرکت  نشســت 
ازاین پــس،  کــرد  اعــام  ایــران، 
فیبــر  کابل کشــی  بابــت  هزینــه ای 
نــوری بــه منــازل و شــرکت ها دریافــت 
نخواهــد شــد. پیش ازایــن هزینــه ای 
ــران  ۳00 هــزار تومانــی و بیشــتر از کارب
بــرای کابل کشــی فیبــر نــوری دریافــت 

. می شــد

ــه زودی  ــرده ب ــام ک اســپاتیفای اع
امــکان مســدود کــردن خواننــدگان 
را فعــال می کنــد. اگــر خواننــده ای 
را مســدود کنیــد، موســیقی های 
هیچ جــا،  در  کلــی  به طــور  او 
ازجملــه پلی لیســت ها و جــدول 
ــتگاه های  ــی ایس ــا و حت برترین ه
رادیویــی، برایتــان پخــش نخواهــد 

شــد.

بــرای  کــرد  اعــام  واتــس اپ 
اطاعــات  انتشــار  از  جلوگیــری 
نادرســت، امــکان فــوردوارد کــردن 
 ۵ بــرای  حداکثــر  را  پیام هــا 
اســت. کــرده  محــدود  مخاطــب 

خبر
واتس اپ

خبر
اسپاتیفای

خبر
فیبر نوری

استفاده از کیسه پالستیکی در کنیا ممنوعه و جریمه 
داره و هیچ جا نمی بینیش! ازین کیسه ها میدن بهت. 
همچنین سیگار کشیدن در سطح شهر ممنوعه و جریمه داره.

@peymanyazdani

بدون شرح در تهران
@bahadorina

کاربران به مناسبت اول بهمن ماه، زادروز ابوالقاسم فردوسی 
تصاویر و قطعه ای از اشعارش را همرسانی کردند.

شناسه »جام ملت های آسیا« در توییتر با انتشار تصاویری از 
دروازه بانان تیم های ملی ایران و عربستان از دنبال کنندگانش 

پرسیده کدام یک را بیشتر دوست دارید؟ کاربران یکی از 
دالیل تعداد کم تر رای های بیرانوند را فیلترینگ توییتر 

در ایران می دانند.

۱. ایـن رشـته توییت دربـاره دختـران و پسـرانی اسـت 
کـه در سـال های بعـد از جنـگ، کمتـر کسـی از حـال و 
روزشـان خبـر دارد: »فرزنـدان حضانتی«. کسـانی که در 
جنـگ، پـدر یـا مادرشـان را از دسـت دادنـد و موضـوع 
حضانتشـان و ادامـه زندگـی، تبدیـل بـه یـک مسـئله 

بـزرگ شـد. 
گـزارش مفصـل شـماره جدیـد »اندیشـه پویـا« در ایـن 

اسـت. باره 

۲. بنیـاد شـهید تعـدادی از ایـن فرزنـدان را آن سـال ها 

بـه دلیـل اختافـات خانوادگـی بیـن ولـی پـدری آن هـا 
بـا مادرشـان یـا ازدواج مجـدد مـادران آن هـا و در نتیجه 
نخواسـتن فرزندانشـان از آن هـا گرفـت و در دو مجتمـع 
ویـژه بـزرگ کـرد: »خانـه یاسـر و سـمیه«؛ خانه هایی که 
در حـال حاضـر هیـچ اطاعاتـی از آن ها در دسـت نیسـت.

۳. علـت سـلب حضانـت از مـادران ایـن افراد و سـپردن 
حضانـت آن هـا بـه بنیـاد شـهید یـا اقـوام، ۳7 درصد به 
دلیـل فـوت مادر بـوده، 6 درصد نداشـتن صاحیت مادر، 
۳۱ درصـد رهـا کـردن فرزنـد و ۲۱ درصد مداخلـه والدین 

 . شهید
حضانت یک درصد این افراد نزد نامادری بوده است.

۴.  ۵7 درصـد ایـن افـراد نـزد جـد پـدری، ۸ درصـد 
درصـد  یـک  پرورشـگاه،  درصـد  یـک  مـادری،  جـد 
فرزندخواندگـی و ۳۱ درصـد سـایر موارد ماننـد عمه، عمو 

 .  ... و 
۴ درصـد ایـن افـراد در خانه های یاسـر و سـمیه و دیگر 
مجتمـع هـای متعلـق بـه بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 

زندگـی کـرده اند.

۵. پنـج نفـر از فرزنـدان حضانتـی کـه سـه نفرشـان در 
»خانـه سـمیه« متعلق به بنیاد شـهید بزرگ شـده اند در 
گفتگو با اندیشـه پویا از آن سـالها و وضعیت امروزشـان 

گفته انـد. آن هـا می گوینـد زندگـی کـردن در پرورشـگاه، 
هیـچ وقـت آن هـا را مثـل بقیـه آدمهـا نکرد و حـاال آن ها 

بـا مسـائل زیـادی دسـت و پنجـه نـرم می کنند.

6. این هـا بخش هایـی از حرف هـای آن هاسـت:»آن پنج 
سـالی را کـه »ثانیـه« در خانـه سـمیه گذرانـد، جمعیـت 
بچه هـا از ۲0 نفـر بیشـتر نشـد اما او به یـاد دارد روزهایی 
را کـه صبحـش بـا گریـه هـم تختی اش شـروع می شـد 
کـه نمی خواسـت بـه خانـه خانـواده اش یـا مـادری که او 
را دوسـت نداشـت برگـردد مانـدن در پرورشـگاه، آخرین 

چـاره بود.«

شرکت پرداخت الکترونیک سداد در ۳0 دی ماه با ارسال نامه ای به پذیرندگان دارای درگاه پرداخت اینترنتی خود، 
خبر داد که بر اساس اعام سازمان پدافند غیرعامل و شاپرک، در تاریخ 7 بهمن ماه، از ساعت ۱0 الی ۱۲ به منظور 

»رزمایش قطع اینترنت«، همه سرویس های مبتنی بر کارت برای پذیرندگانی که دارای سرور خارج از کشور هستند 
از دسترس خارج خواهد شد.

#رشتو

ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت
بـا  شـرکت  کرمـان  جنـوب  ابیـاری  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 

مسـئولیت محدود به شـماره ثبت 2۳2 و شناسـه ملی 106۳002495۳ 
به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ 1۳97/9/10: -1آقای محمد 
حائـری کرمانـی بـا کـد ملـی 29919868۳2 به سـمت رئیـس هیئت 
مدیـره آقـای محمـود حائـری کرمانی بـا کـد ملـی 299176۳7۳6 به 
سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل خانـم مهـال حائـری 
کرمانـی بـا کدملـی 2980۳24086 به سـمت عضو هیئـت مدیره آقای 
مهـدی حائـری کرمانـی بـا کدملـی 299۳8۳۳448 بـه سـمت عضو 
هیئـت مدیـره بـرای مدت نامحـدود انتخـاب شـدند. -2کلیه اسـناد و 
مـدارک و اوراق بهـاء دار بانکـی و تعهـدآور و اوراق عـادی و اداری بـا 
امضـاء آقـای محمـود حائـری کرمانـی )مدیرعامـل ( یـا آقـای محمد 
حائـری کرمانـی )رئیـس هیئـت مدیـره( همـراه بـا مهر شـرکت معتبر 
مـی باشـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان کرمـان اداره ثبـت 

شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمان. 

موضوع:تاسیس، تغییرات شرکت
آگهـی تغییـرات شـرکت عمران صنایع کوچک سـیرجان شـرکت با مسـئولیت 
محـدود بـه شـماره ثبـت ۳6۹۹ و شناسـه ملـی ۱۴00۴۳0۸60۵ بـه اسـتناد 
صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳۹7/0۹/۱۸ : آقای احسـان لری 
نیا شـماره ملی ۳07۱۲660۲۳ دارنده ۵00000ریال از سـهم الشـرکه شـرکت طبق 
سـند صلـح به شـماره ۱۳۵۵0۱ مـورخ ۱7/0۹/۱۳۹7 از دفتر خانه اسـناد رسـمی 
۱۴سـیرجان کل سـهام خود را به خانم بتول محترم شـماره ملی ۳070۹۵۲7۱۲ 
واگـذار وآقـای حمیـد رضـا عباسـلو دارنده ۵00000ریال از سـهم الشـرکه شـرکت 
طبـق سـند صلـح بـه شـماره ۱۳۵۵0۱ مـورخ۱7/0۹/۱۳۹7 از دفتـر خانه اسـناد 
رسـمی ۱۴سـیرجان کلیه سـهام خود را به آقای امین دهقانی پور شـماره ملی 
۳07۱۲7۱670 واگـذار واز شـرکت خـارج گردیدنـد. خانـم بتـول محتـرم شـماره 
ملـی ۳070۹۵۲7۱۲ دارای ۵0% معـادل ۵00000ریـال از سـهم الشـرکه آقای امین 
دهقانـی پـور شـماره ملـی ۳07۱۲7۱670 دارای ۵0% معـادل ۵00000ریال از سـهم 
الشـرکه اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان کرمـان مرجع ثبت شـرکت ها و 

موسسـات غیرتجاری سیرجان

موضوع تاسیس تغییرات شرکت 
آگهی تغییرات شـرکت ابیاری جنوب کرمان شـرکت با مسـئولیت محدود 
به شـماره ثبت ۲۳۲ و شناسـه ملی ۱06۳00۲۴۹۵۳ به اسـتناد صورتجلسه 
هیئـت مدیـره مـورخ۱۳۹7/0۹/۱0 : -۱آقـای محمـد حائـری کرمانـی بـا 
کـد ملـی ۲۹۹۱۹۸6۸۳۲ بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره آقـای محمود 
حائـری کرمانـی با کد ملـی ۲۹۹۱76۳7۳6 به سـمت نایب رئیس هیئت 
مدیـره و مدیرعامـل خانم مهـا حائری کرمانـی با کدملـی ۲۹۸0۳۲۴0۸6 
بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره آقـای مهـدی حائـری کرمانـی بـا کدملی 
۲۹۹۳۸۳۳۴۴۸ بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره بـرای مـدت نامحـدود 
انتخـاب شـدند. -۲کلیه اسـناد و مـدارک و اوراق بهـاء دار بانکی و تعهدآور 
و اوراق عـادی و اداری بـا امضـاء آقای محمـود حائری کرمانی )مدیرعامل 
( یـا آقـای محمـد حائـری کرمانـی )رئیس هیئت مدیـره( همـراه با مهر 
شـرکت معتبر می باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان کرمان اداره 

ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

موضوع: تاسیس، تغییرات شرکت
ــرو  ــاب پت ــراورده هــای نفتــی عق ــرات شــرکت حمــل و نقــل ف آگهــی تغیی
ــی  ــت 70۴۳ و شناســه مل ــه شــماره ثب ــان شــرکت ســهامی خــاص ب کریم
ــورخ۱۳۹7/0۹/۱۲  ــره م ــت مدی ــه هیئ ــتناد صورتجلس ــه اس ۱0۸60۵۱7۹0۴ ب
ــل  ــداری وحم ــماره۳۳۳۵0/۴۵-۹7/۹/۱۸ اداره کل راه ــه ش ــه نام ــم ب منض
ونقــل جــاده ای اســتان کرمــان: -۱ آقــای محســن عابــدی فریزنــی باکدملــی 
۲۹۸0۴7۵۵۹۹ بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره خانــم زهــرا مظفــری نــژاد 
باکدملــی ۲۹۹۲۵۱۲۹7۴ بــه ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 
خانــم مــژده عابــدی فریزنــی باکدملــی ۲۹۸0۲۹0۹۴7 بــه ســمت عضــو هیئت 
مدیــره انتخــاب گردیدنــد. -۲کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و بانکــی و قراردادهــا 
بــا امضــای مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره و مهــر شــرکت معتبــر و ســایر 
مکاتبــات و اوراق عــادی بــا امضــای مدیرعامــل یــا رئیــس هیــات مدیــره و 
مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمان 

اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان

موضوع: تاسیس، تغییرات شرکت 
آگهـی تغییـرات شـرکت عمران صنایع کوچک سـیرجان شـرکت با مسـئولیت محدود به شـماره ثبـت ۳699 
و شناسـه ملـی 14004۳08605 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ1۳97/09/18 : -خانـم بتـول 
محتـرم شـماره ملـی ۳070952712 بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره وآقـای امین دهقانـی پور شـماره ملی 
۳071271670 بـه سـمت مدیرعامـل وعضو هیئـت مدیره تعییـن گردیدند. -کلیه اسـنادواوراق بهـادار وتعهد 
آور شـرکت از قبیـل چـک .سـفته . بـروات ( وهمچنیـن قراردادهـا وسـایر نامـه هـای اداری بـا امضـا رئیس 
هیئـت مدیـره همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمـان مرجع ثبت 

شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری سـیرجان 

موضوع: تاسیس، تغییرات شرکت 
آگهـی تغییـرات شـرکت عمـران صنایع کوچک سـیرجان شـرکت بـا مسـئولیت محدود به شـماره 
ثبـت ۳699 و شناسـه ملـی 14004۳08605 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطور 
فـوق العـاده مـورخ : اعضـاء هیئـت مدیـره بـه قـرار ذیـل انتخـاب گردیدند: خانـم بتـول محترم 
شـماره ملـی ۳070952712 آقـای امیـن دهقانـی پـور شـماره ملـی ۳071271670 بـرای مـدت 
نامحـدود انتخـاب گردیدنـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امالک اسـتان کرمـان مرجع ثبت شـرکت ها 

و موسسـات غیرتجاری سـیرجان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
1۳9504019070000025 /1

میـرزا  مهنـاز  بـه  بدینوسـیله 
جـال  وسـید  مشـیزی  پـور 
پرونـده  بدهـکاران   موسـوی  ونرگـس  موسـوی 
برابـر  ۱۳۹۵0۴0۱۹0700000۲۵/۱کـه  کاسـه 
ابـاغ  ایـد  نگردیـده  ۹۵/۱۱/۱۹شـناخته  گـزارش 
شـماره  بانکـی   داد  قـرار  برابـر  مـی گـردد کـه 
شـما  ۹۳/۱0/۱7بیـن  ۲7۴۱۱۱۴7۱۵۲۲۲مـورخ 
مبلـغ  جیرفـت  شـعبه  نویـن  اقتصـاد  وبانـک 
6۱۵/۵0۱/۹۳۹ ریـال بدهکارمـی باشـید کـه بر اثر 
عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور 
اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه 
صـادر وبکاسـه فـوق در ایـن اجراءمطـرح مـی 
باشـد لـذا طبـق مـاده ۱۸/۱۹آئیـن نامـه اجرائـی 
مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ میگـردد از تاریخ 
انتشـاراین آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار 
محلـی چـاپ ودرج ومنتشـر مـی گـردد ظـرف 
مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود 
اقـدام ودر این صـورت بدون انتشـارآگهی دیگری 
عملیـات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب 

خواهـد شـد.
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت-مدیر اجرا 
واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت- جواد فاریابی  
– م الف :1149

آگهی
تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محـدود مهندسـی عوامل 
انسـانی رامـش درتاریـخ ۱۳۹7/۱0/۲۹ بـه شـماره ثبـت 
۵۳66۴۴ بـه شناسـه ملـی ۱۴00۸0۹۱۲۵6 ثبـت و امضـا 
ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن به شـرح زیر جهت اطـاع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت : طراحی و تولید ، خرید و فروش و واردات 
و صـادرات ابـزار ، لـوازم وتجهیـزات مرتبط با حوزه های پزشـکی ، ورزشـی ، 
توانبخشـی و کاربریهـای مختلـف ارگونومی ونیـز ارایه انـواع خدمات مرتبط 
و اخـذ و تفویـض نمایندگی های مرتبط در تعامل با اشـخاص و شـرکتهای 
خارجـی وداخلـی درصورت لزوم پس از اخـذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان 
تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، مهـران ، خیابان 
قیـام ، کوچـه هجدهـم ، پـاک ۱۱ ، طبقـه اول کدپسـتی ۱۴7۱7۱۴۵6۳ 
سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ ۱000000 ریـال نقـدی 
میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای محسـن هدایتـی به شـماره 

ملـی 00۴6۹۸7۲7۴ دارنـده ۵00000 ریال سـهم الشـرکه خانم لیا حبیبی به 
شـماره ملـی 006۱7۲۹۵7۴ دارنـده ۵00000 ریـال سـهم الشـرکه اعضا هیئت 
مدیـره آقـای محسـن هدایتی بـه شـماره ملـی 00۴6۹۸7۲7۴و به سـمت 
رئیـس هیئـت مدیـره به مـدت نامحدود خانـم لیا حبیبی به شـماره ملی 
006۱7۲۹۵7۴و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق 
امضـا : کلیـه اوراق واسـناد بهـادار وتعهـد آور شـرکت از قبیل چک ، سـفته ، 
بـروات ، قراردادهـا و عقـود اسـامی با امضای مشـترک مدیرعامل ورئیس 
هیـات مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر بـوده و کلیـه نامه هـای عادی 
واداری بـا امضـای مدیرعامـل ویـا رئیس هیات مدیره منفـردا همراه با مهر 
شـرکت معتبـر می باشـد اختیـارات مدیـر عامل : طبـق اساسـنامه روزنامه 
کثیـر االنتشـار پیـام ما جهـت درج آگهی های شـرکت تعییـن گردید. ثبت 
موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران  
شناسه اگهی ۳580۳4

)شناسه آگهی ۳57544(

)شناسه اگهی۳57547(

 )شناسه اگهی۳57544(

 )شناسه اگهی۳57548(

)شناسه اگهی ۳57545(

)شناسه اگهی۳57546(

آگهی ابالغ رای
ــاده 2  ــوع م ــره موض ــه نف ــات س ــادره هی ــتناد آرا ص ــه اس ــون ب چ
ــاماندهی و  ــه س ــوادی ب ــاق م ــون الح ــه قان ــن نام ــاده 10 آیی و م
ــناد  ــت اس ــتقر در اداره ثب ــد و عرضــه مســکن مس ــت از تولی حمای
و امــاک ســیاهکل رای بــه صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه 
تصرفــات اشــخاص زیــر واقــع در قریــه دیلمــان بخــش 16 گیــان 
ــه  ــاند چنانچ ــی رس ــاع م ــه اط ــیله ب ــن وس ــده بدی ــادر گردی ص
کســانی بــه آرا مزبــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ انتشــار ایــن 
ــا  ــود را کتب ــراض خ ــد اعت ــی توانن ــدت بیســت روز م ــه م ــی ب آگه
ــه  ــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماینــد بدیهــی اســت ب ب
ــد  ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــرر ترتی ــد مق ــارج از موع اعتراضــات خ
ضمنــا معتــرض بایــد از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف 
ــم  ــه دادگاه تقدی ــراض خــود را ب ــاه دادخواســت اعت ــک م مــدت ی
ــد  ــه ده ــن اداره ارای ــه ای ــم دادخواســت را ب ــوده و گواهــی تقدی نم
در غیــر ایــن صــورت رای صــادره هیــات اجــرا و نســبت بــه صــدور 
ــی  ــه دیلمــان ســنگ اصل ــدام خواهــد شــد: قری ســند مالکیــت اق
11 بخــش 16 گیــان  : پــاک 1588 مفــروز از پــاک 297 در 
مالکیــت امیرمحمــد صابــر زعیمیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــاک  ــروز از پ ــاک 1589 مف ــع - پ ــاحت 498/49 مترمرب ــه مس ب
297 در مالکیــت یاســمین صابــر زعیمیــان ششــدانگ یــک قطعــه 
ــروز از  ــاک 1590 مف ــع - پ ــاحت 499/14 مترمرب ــه مس ــن ب زمی
پــاک 297 در مالکیــت غامرضــا صابــر زعیمیــان ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت 498/75 مترمربــع - پــاک 1590 مفروز 
ــه  ــک قطع ــری ششــدانگ ی ــت شــراره کبی ــاک 297 در مالکی از پ

ــع .  ــاحت 499/54 مترمرب ــه مس ــن ب زمی
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاده 2  ــره موضــوع م ــات ســه نف ــه اســتناد آراء صــادره هی چــون ب
ــه  ــوادی ب ــون الحــاق م ــی قان ــه اجرای ــن نام ــاده 10 آیی ــون و م قان
ســاماندهی حمایــت از تولیــد و عرضــه مســتقر در اداره ثبــت اســناد 
و امــاک شهرســتان ســیاهکل رای بــه صــدور ســند مالکیــت نســبت 
بــه تصرفــات اشــخاص صــادر گردیــده اســت: قریــه دیلمــان ســنگ 
اصلــی 11 بخــش 16 گیــان. تاریــخ تحدیــد حــدود 97/11/27 روز 
ــاعت 10 صبــح. پــاک 1542 مفــروز از پــاک 263 در  شــنبه س
ــه  ــک قطع ــروز ششــدانگ ی ــی حســن دخــت فی ــت مصطف مالکی
ــه مســاحت 2506/98  ــاب ســاختمان ب ــر یــک ب زمیــن مشــتمل ب
مترمربــع. وتحدیــد حــدود پــاک هــای فــوق هنــوز بعمــل نیامــده 
اســت لــذا عملیــات تحدیــد حــدود ســاعت 10 صبــح تاریــخ فــوق 
ــذا چنانچــه  در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد ل
کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پاکهــای فــوق 
ــد  ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری واخواهــی دارد مــی توان
ــراض خــود را  ــت ظــرف ســی روز اعت ــاده 20 ثب حــدود باســتناد م
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 
مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم 
نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم 
ــی  ــده قانون ــا نماین ــند ی ــورت متقاضــی س ــن ص ــر ای ــد در غی نمای
وی مــی توانــد بــه دادگاه مربــوط مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم 
دادخواســت را دریافــت نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض 

ــد داد.  ــررات انجــام خواهی ــر مق ــات ثبتــی را براب عملی
تاریخ انتشار: 97/11/3

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل- همایون فالحتکار  2571

آگهی فقدان سند 
ــلیم  ــا تس ــا  ب ــرد نی ــمی ف ــادل هاش ــم ع ــای / خان آق
دو بــرگ استشــهاد گواهــی شــده دفترخانــه 184 اهــواز 
ــاک   ــدانگ پ ــت شش ــند مالکی ــه  س ــت ک ــی اس مدع
1579/24242 واقــع در بخــش 3 اهــواز در دفتــر - 
ــرد  ــمی ف ــادل هاش ــام ع ــت - بن ــل ثب ــه -  ذی صفح
ــده  ــت صــادر و تســلیم گردی ــت و  ســند مالکی ــا  ثب نی
و برابــر ســند قطعــی شــماره – بــه تاریــخ -/-/- 
ــطه  ــع الواس ــرده / م ــواز نامب ــه - اه ــی دفترخان تنظیم
انتقــال قطعــی یافتــه کــه برابــر اســناد 15504 بــه تاریــخ 
96/2/9 تنظیمــی  دفترخانــه 208 اهــواز بــه نفــع بانــک 
مســکن شــعبه غدیــر اهــواز در رهــن اســت  کــه بــه علــت 
ســهل انــگاری مفقــود گردیــده لــذا بدســتور تبصــره یــک 
ــب  ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120  آئی ــی م اصاح
جهــت اطــاع عمــوم یــک نوبــت آگهــی میشــود کــه هــر 
کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت 
نــزد خــود میباشــد میتوانــد  ظــرف مــدت ده روز از 
ــن  ــه ای ــراض خــود را ب ــی  اعت ــن آگه ــخ انتشــار ای تاری
ــپری  ــس از س ــر اینصــورت پ ــلیم دارد و در غی اداره تس
شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت 

ــک صــادر خواهــد شــد. ــام مال ــی بن المثن
شماره م/الف:5/2755 

رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه اهواز- قادریان  2593

آگهی حصر وراثت
ــدر محمــد  ــام پ آقــای محســن  شــهرت چیــت ســاز  ن
ــتی  ــواز درخواس ــادره از اه ــنامه 827 ص ــواد  بشناس ج
بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح 
داده کــه پــدرم  مرحــوم  محمــد جــواد  شــهرت چیــت 
تاریــخ  در  اهــواز  بشناســنامه 14384 صــادره  ســاز  
1395/06/31 در اهــواز  اقامتــگاه اهــواز فــوت ورثــه 
اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات فــوق 
ــواز  ــت ســاز ش ش 36321 صــادره اه 2- منصــور چی
3- مســعود چیــت ســاز ش ش 36513  صــادره اهــواز 
4-فرهــاد چیــت ســاز ش ش 246 صــادره اهواز)پســران 
متوفــی(5- ناهیــد چیــت ســاز ش ش 34473 صــادره 
ــادره  ــاز ش ش 37701 ص ــت س ــده چی ــواز 6- فری اه
ــده چیــت ســاز ش ش 38415 صــادره  اهــواز7- فروزن
ــده  ــرح پرون ــه ش ــر ب ــی( و ال غی ــران متوف اهواز)دخت
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــه 970893/1/97 ح.این کاس
قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد 
ــی  ــه از متوف ــت نام ــا وصی ــراض دارد ی ــا هرکــس اعت ت
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه 
بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود 

ــار ســاقط اســت. از درجــه اعتب
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز  2594

شرکت مخابرات ایران ) منطقه خوزستان(     
آگهی مناقصه عمومی شماره 97/11)دو مرحله ای(

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت مخابرات ایران ) منطقه خوزستان(
2- آدرس دســتگاه مناقصــه گــزار: شهرســتان اهــواز - کیانپــارس - بلــوار مخابــرات ) خیابــان 17 شــرقی( 
ــدارکات -  ــتیبانی و ت ــت پش ــه اول - مدیری ــتان - طبق ــه خوزس ــرات منطق ــی و اداری مخاب ــع فن مجتم

واحــد خریــد و قراردادهــا - اتــاق 119 شــماره تلفــن 33379006 -061 نمابــر: 33993605 - 061
ــوری) بیــن شــهری و شــهری( در منطقــه یــک اســتان شــامل  ــر ن ــی شــبکه فیب ــع خراب 3- موضــوع مناقصــه: نگهــداری و رف
شهرســتان هــای : اهــواز ) شــرق کارون بــه همــراه فیبــر موجــود در پــل هــای رودخانــه کارون( - دزفــول - شوشــتر - اندیمشــک 
- مســجد ســلیمان - اللــی - اندیــکا - گتونــد - رامهرمــز - میــداوود - مــارون - غیزانیــه - هفتــگل - باغملــک - ایــذه - دهــدز 

- بهبهــان - آغاجــاری و توابــع شهرســتان هــای مذکــور 
4- دستگاه نظارتی : معاونت شبکه منطقه 

5- نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی و یا چک بانکی رمزدار 
6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 150/000/000 ریال

ــت و  ــک مل ــاب 1690290262 بان ــماره حس ــه ش ــال ب ــغ 200/000 ری ــاب : مبل ــماره حس ــه و ش ــناد مناقص ــروش اس ــت ف 7- قیم
ــه ــرکت در مناقص ــت ش ــز 2000080149148 جه ــه واری شناس

8- مهلــت فــروش اوراق شــرکت در مناقصــه: از تاریــخ درج در روزنامــه تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 97/11/11 بــا ارائــه معرفــی 
نامــه و اســناد مثبتــه شــرکت یــا شــرکت کننــدگان 

9- مهلت عودت پاکات: 97/11/23
ــتان   ــه خوزس ــرات منطق ــی و اداری مخاب ــع فن ــرقی مجتم ــان 17 ش ــارس - خیاب ــواز - کیانپ ــاکات: اه ــل پ ــل تحوی 10- مح

ــدارکات ــه ت ــه اول - دبیرخان طبق
11- محــل و تاریــخ بازگشــایی پــاکات: پاکــت )الــف( و )ب( در ســاعت 10 صبــح روز چهارشــنبه مــورخ 1397/11/24 و پاکت )ج( در ســاعت 

10 صبــح روز ســه شــنبه مــورخ 1397/11/30 در مجتمــع فنــی و اداری مخابــرات منطقــه خوزســتان - طبقه چهارم  - ســالن جلســات
ــرکت  ــد ش ــورد تائی ــال م ــن متری ــه تأمی ــبت ب ــت نس ــی بایس ــی م ــورت برندگ ــه درص ــدگان در مناقص ــرکت کنن ــه ش 12- کلی

ــد. ــه نماین ــناد مناقص ــه اس ــی کاال را ضمیم ــه نهای ــوده و تائیدی ــدام نم ــتان اق ــران و خوزس ــرات ای مخاب
13- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هنگام خرید اسناد الزامی می باشد

14- زمان انجام کار: 365 روز )یکسال(
15- سایر جزئیات و شرایط دراسناد مناقصه درج شده است.
16- هزینه درج دو نوبت آگهی بعده برنده مناقصه می باشد. 

  WWW.ICT-KHZ.IR : نشانی سایت اینترنتی
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/2
شرکت مخابرات ایران) منطقه خوزستان(تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/3
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طنزیمات

ــود. ــه قلهــی تغــار کــوه چشــم دوختــه ب  تغارجــان؛ ب
 -تغارناز!

 -جانم!
- من هنوز با تغارســتان آشــنایی نــدارم. برنامهای هم 
 بــرای آیندهــام نــدارم. بــه نظــرت بایــد چــه کار کنیم؟
ــم. ــام و باهــاش مشــورت میکنی ــم پیــش باب  -میری
-موافقــم. امــا دوســت دارم آیندهــام رو بــا دســتای 

خــودم بســازم. خــودم تصمیــم بگیــرم. خــودم...
-آره عزیــزم. درکــت میکنــم. امیــدوارم بــه آرزوهــات 

برســی.
ــه درخــت  ــوه برداشــت و ب تغارجــان؛ چشــم از تغارک
ــد. ــره ش ــود، خی ــی ب ــان نزدیک ــه در هم ــکی ک  کش

 -تغارناز!
 -جانم!

ــی  ــاغ بزرگ ــوام ب ــم. میخ ــی کن ــت دارم باغبان -دوس
 داشــته باشــم. با درختای کشــک ســر به فلک کشیده!

 -االاااهی!
-روزا زیــر ســایهی درختــا بشــینم و تغارکــوه رو نــگاه 

کنــم. در آرامــش! بیهیاهــو!
 -منــم دوســت دارم کــه تــو آرامــش داشــته باشــی.
 تغارجــان؛ پنجــه بر زمین زد و مشــتی خاک برداشــت.

-چه خاک خوشــرنگی داره این سرزمین!
-آره، خیلی.

-میخــوام بــا همیــن خــاک بــرای خودمــون تغــاردان 
بســازم. چــل ســتون چــل پنجــره!

- امیدوارم به آرزوهات برســی!
تغارجــان؛ خاکهــا را روی زمیــن ریخــت. تغارنامهــاش 
ــدر زن:تغارخــان/ ...(  ــام پ ــام: تغــار/ ن ــاز کرد.)ن را ب
ــرزمین  ــود. از س ــده ب ــتان ش ــل تغارس ــان اه تغارج
آدمهــا رهــا شــده بــود. در ذهــن بــرای خــود آیندهــای 
از  روشــن را ترســیم میکــرد. دور و بــرش را پــر 
تغارچــه میدیــد. تغارچههایــی کــه تــوی تغارنامهشــان 
ــم  ــان؛ چش ــان(  تغارج ــدر: تغارج ــتهبود:)نام پ نوش
ــاز زل زد: ــورت تغارن ــه ص ــت و ب ــه برداش  از تغارنام

 -تغارناز!
 -جانم!

-تــو دوســت داری اســم اولیــن تغارچهمــون رو چــی 
بذاریــم؟

ــام مشــورت  ــا باب ــد ب ــوز بهــش فکــر نکــردم. بای -هن
ــم. کنی

ــد  ــرای انتخــاب اســم تغارچهمــون هــم بای ــی ب -یعن
ــم؟ ــا تغارخــان مشــورت کنی ب

-ُخب، آره دیگه! اینجا رســم بر اینه!
-چه آداب و رســومی دارین تغارناز!

برســی! آرزوهــات  بــه  امیــدوارم   -آره، 
تغارجــان؛ با تعجب بــه تغارناز نگاه کرد و گفت:

نکــردم. آرزویــی  کــه  مــن  آرزو؟   -کــدوم 
ــوز داری  ــردم هن ــال ک ــن خی ــی؟ م ــدی میگ - اِ ج

ــاری! ــون می ــه زب ــات رو ب آرزوه
کّلــی  بشــه  بــرآورده  هــم  همینــا  دیگــه!  -نــه 

جلوئــه! دســتمون 
بابــام  مشــورت  بــا  آرزوهــات  امیــدوارم  -پــس 

بشــه! بــرآورده 
ــن  ــه زمی ــاز انداخــت و ب ــه تغارن تغارجــان؛ نگاهــی ب
ــی  ــن جمله ــل آخری ــال تحلی ــت. در ح ــم دوخ چش

ــود. ــاز ب تغارن

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

آرزوهای یک تغار

وز 
یر

 د
ما 

م 
پیا

سال گذشته صحبت هایی از تخریب 
خانه پدری نیما یوشیج بود. هنوز تکلیف 

آن روشن نشده است.

 نمایشنامه خوانی

نفرین نجیب زاده ۱۳ بهمن در  
 خانه نمایش مهرگان اجرا می شود

نمایشسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره ی مجله ی جهان کتاب منتشر شد.

نمایشگاه عکس های پرویز جاهد 
تا روز دوشنبه )۸ بهمن ماه( در گالری 

زمستان خانه هنرمندان ایران برپا خواهد 
بود.

گروه موسیقی بوشهری سیریا 
با بازخوانی قطعه قدیمی »هوار« با 

خوانندگی محمد الریان فعالیت خود را 
به صورت رسمی آغاز کرد.

نامزدهای نهایی نود و یکمین دوره جوایز 

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار 
در شاخه های مختلف اعام شد.

هر وقت ديدي حريف داره برنده ميشه يه 
لبخند بزن تا به ُبردش شک کنه!

مدار صفر درجه

موسیقیعکاسیسینما دیالوگ

همرهان رفتند و ما را در سفر بگذاشتند
از خبر رفتیم و ما را بیخبر بگذاشتند

بر میان از مو کمر بستند و این شوریده را
همچو موی آشفته بر کوه و کمر بگذاشتند

بر سر راه اوفتادم تا ز من بر نگذرند
همچو خاک ره مرا بر رهگذر بگذاشتند
شمع را در آتش و سوز جگر بگداختند

طوطی شیرین سخن را بی شکر بگذاشتند
بلبل شوریده دلرا از چمن کردند دور

طوطی شیرین سخن را بی شکر بگذاشتند
پیشتر رفتیم و ما را نیشتر بر جان زدند

وینچنین با ریش و زخم نیشتر بگذاشتند
بی غباری از چه ما را خاک راه انگاشتند
بی خطائی از چه ما را در خطر بگذاشتند
کار خواجو زیر و باال بود چون دور فلک
کار او را بین که چون زیر و زبر بگذاشتند

خواجوی کرمانی 

گذشته هر چقدر هم روشن، 

هر چقدر هم پر از خاطرات ، هر 

چقدر هم درخشان، گذشته ست 

عزیزِ من! 

دیگر نمی شود به آن پاکی و 

معصومیت بازگشت! دیگر نمی 

توان آبِی خالِص صمیمیت را 

یافت، آنگونه که سرشار بود! 

با اینهمه عزیزِ من، اگر مجالی 

برای بازگشت باشد، که بگویند 

دو گزینه داری، بازگرد یا بمیر! 

انتخاب من قطعا بازگشت 

نخواهد بود! 

عکس نوشت

عکس: 
شادی آفرین آرش

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

یك روز تاریك دیگر در تاریخ 
ایرانیان: تصرف بوشهر به دست 
انگلیسی ها و مقدمه جداکردن 

هرات از پیكر ایران
۲۳ ژانویه سـال ۱۸۵7 )سـوم بهمن( یك روز 
تاریـك دیگـر در تاریـخ طوالنـی و پـراز رویداد 
میهـن مـا بـود. در ایـن روز نیروهـای اعزامـی 
از  پـس  رام«  »اوت  ریاسـت  بـه  انگلسـتان 
و  بوشـهر  بنـدر  نبـرد خیابانـی،  شـش هفتـه 
حومـه آن را تصـرف كردنـد تـا دولـت تهـران 
مجبـور بـه صـرف نظـر كـردن از شـهر هـرات 
و غـرب افغانسـتان امـروز شـود كـه از زمـان 
دسـت كـوروش  بـه  ایـران  تاسـیس كشـور 
و  ایـران  از  وفـادار  بخشـی  همیشـه  بـزرگ 
مدتـی  بـرای  و  مـا،  ادب  و  فرهنـگ  كانـون 
نیـز شـاهزاده نشـین ایـران و مقـر حكومـت 
هـرات  در  عبـاس کـه  و شـاه  بـود  خراسـان 
بـه دنیـا آمـده بـود پیـش از احـراز سـلطنت 

در ایـن شـهر مـی زیسـت. نیروهـای اعزامـی 
انگلسـتان نهـم دسـامبر ۱۸۵6 پـس از یـک 
گلولـه بـاران شـدید گام بـر خاک وطـن ما در 
سـاحل بوشـهر گذارده بودنـد و از همان لحظه 
نبـرد خیابانی آغاز شـده بود. دولـت لندن اول 
نوامـب ۱۸۵6 بـه ایـران اعان جنـگ داده بود 
زیـرا کـه اخطارهـای دیپلماتیـک آن دولـت به 
ایـران کـه از هـرات و غـرب افغانسـتان خارج 
قرارگرفتـه  تهـران  اعتنایـی  بـی  مـورد  شـود 
بـود. در نبـرد خیابـان ۴۵ روزه، عمدتـا مـردم 
معمولـی از شـهر و حومـه بوشـهر دفـاع مـی 
ناوهـای  بـاران بوشـهر توسـط  کردنـد. گلولـه 
انگلیسـی صـورت گرفتـه بـود. افغانسـتان کـه 
بـر سـر آن ایـن عملیـات صـورت گرفتـه بـود 
از اوایـل قـرن هجدهـم مطمـح نظر انگلیسـی 
هـا بوده اسـت کـه علـل درگیری کنونـی غرب 
در آنجـا بـه همـان زمـان بـاز مـی گـردد زیـرا 
ورود  زمینـی  راه  نزدیکتریـن  افغانسـتان  کـه 
و نفـوذ قـدرت هـای »اوراسـیا« کـه بـا ایجـاد 
سـازمان شـانگهای متحد شـده اند به آسـیای 

غربـی ـ منطقـه اسـتراتژیک و نفتـدار جهـان 
اسـت. منطقه هـرات قسـمتی از بخش اصلی 
باسـتان  بـوده اسـت کـه در عهـد  ایرانزمیـن 
»افغانسـتان«  شـد.  مـی  خوانـده  »آریانـا« 
نامـی اسـت كه انگلیسـی ها بر ایـران خاوری 
گـذارده انـد. نیروهـای انگلیسـی كه باكشـتی 
از هنـد وارد آبهـای بوشـهر شـده بودنـد نهـم 
دسـامبر ۱۸۵6 درپـی یك گلوله بـاران طوالنی 
در  و  بودنـد  شـده  پیـاده  بوشـهر  سـاحل  در 
ایـن مـدت مـردم معمولـی از منطقـه بوشـهر 
تهـران  دولـت  زیـرا كـه  مـی كردنـد،  دفـاع 
و كازرون  بوشـهر  در  ماحظـه  قابـل  نیـروی 
از  دربـاره دفـاع مردمـی )میهنـی(  نداشـت. 
بوشـهر كتاب ها و رسـاله های بسـیار نوشـته 
شـده اسـت. دوسـت محمدخـان حاكـم كابل 
)مـورخ  پیشـاور  پیمـان  امضـای  از  پـس 
سـی ام مـارس سـال ۱۸۵۵( بـا انگلسـتان، 
بـه تحریـک انگلیسـی هـا و برخـاف روش 
گذشـته اش دسـت بـه تشـویق حاكـم هرات 

بـه تمـرد از دولـت تهـران زد.

 نمایش تابستان 
تا ۱۸ بهمن در تاالر مولوی اجرا 

 می شود

نویسنده و کارگردان: سعدی محمدی عبد

تیاتر


