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دادستان تهران:

حصر فعال برقرار است
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شـده  برنامه ریـزی  قبـل  از  داشـتیم کـه  جلسـه ای  صبـح،   ۷ سـاعت 
بـود.  بـا تلفـن همـراه مرحـوم حبیبـی جهـت یـادآوری یکـی از محورهـای 
جلسـه تمـاس گرفتـم. تمـاس بـه دفتـر ایشـان منتقـل شـد. بـرادری 
گوشـی را برداشـت و توضیـح داد کـه در ایـن لحظـه شـرایط پاسـخگویی 
نیسـت،  نیـازی  بـا شـما تمـاس مـی گیرنـد. گفتـم  و  نیسـت  فراهـم 
بـه  امـروز  و صبـح  دو خـط گفتـم  در  را  پیامـم  بـود،  یـادآوری  قصـدم 
شـدم. حـزب  مرکـزی  دفتـر  وارد  دیـروز،  یـادآوری  دادن  نتیجـه   امیـد 

گریـه یکـی از معمریـن دفتـر، شـوکه ام کـرد. علـت را که پرسـیدم، پاسـخ 
غیرمنتظـره تـر از همـه گزینه هایی بود که در ابتدا به ذهنم رسـید. »سـاعت 
۱۱ و ربـع دیشـب آقـای حبیبـی به رحمت ایزدی پیوسـت.« شـب گذشـته 
وقتـی روضـه خانگـی تمـام مـی شـود؛ در جمـع خانـواده در حـال سـخن 
گفتـن بـوده اسـت که عارضـه قلبی، بهانه ای می شـود برای پایـان تالش و 
مجاهدت هایی که در ۷۳ سـالگی هم پرشـور ادامه داشـت. برخی از حضار 
جلسـه مان بیش از من شـوکه بودند، یکی از آنها تا سـاعت ۹ و نیم شـب 
گذشـته دربـاره مسـائل حـزب بـا او در ارتبـاط بـود، دیگری شـبانگاه برنامه 
 حضـور در تشـییع جنـازه مرحـوم مهرآییـن را به اطالعش رسـانده بـود و ...

در ایـن سـالهای اخیـر، میـان مـا دو چیز همزمان رشـد کرد؛ تفاوت سـلیقه 
در برخـی رفتارهـای سیاسـی و احتـرام بـه یکدیگر. سـه دوره بـود که اعالم 
کـرده بـود مـی خواهـد دبیـرکل حـزب نباشـد و در هـر سـه دوره، مـرا بـه 
عنـوان یکـی از جـدی تریـن معتقـدان بـه ضـرورت گـردش نخبـگان یافته 
بـود کـه نقدهایـی هـم دارد. این موضـوع نه تنهـا موجب کـدورت خاطر وی 
 نشـد، بلکـه زمـان بیشـتری را بـرای شـنیدن نقدهـا و نظراتـم صـرف کـرد.

چندی قبل در جلسـه ای دو نفره، سـال شـروع حضورم در حزب را پرسـید. 
گفتـم ۱۳ سـاله بـودم کـه در سـال ۱۳۷۳ در بخـش نوجوانـان حضـور پیدا 
کـردم. گفتـم مـن هـم تقریبـا از همان سـال بـه حـزب وارد شـده ام. انگار 
همیـن بهانـه ای شـد کـه بتواند صمیمانـه تر برخـی مطالب را طـرح کند. /

خبرآنالین

انس طال         ۱.۳0۹.2۱0

مثقال طال     ۱6.۳۹0.250

گرم طالی ۱8  ۳.۷8۳.۱۹2

گرم طالی 24   4.۹۷۱.200

انس نقره             ۱4.۷6

انس پالتین      805.2۳5

انس پاالدیوم    ۱.2۷2.4۱2

بهار آزادی      40.000.000

امامی          4۱.۷80.000

نیم       22.۳۱0.000

ربع         ۱۳.۳20.000

گرمی       ۷.۳۳5.000

دالر             ۱۱8.000

یورو         ۱۳۹.200

پوند          ۱55.0۷5

درهم          ۳2.۳5۹

لیر ترکیه           22.42۳

یوان چین         ۱6.۱82

صد ین ژاپن        ۱04.000   

دالر کانادا        8۹.54۱

دالر استرالیا      84.848 @p a y a m e m a
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گشایش موزه باستان شناسی 
تا مهرماه ۹۸

این موزه تاریخی طی سال های گذشته با چالش های 
متعددی درخصوص باز بودن درهای خود روبرو است

ایران بهشت فرار مالیاتی
کارمندان بیشترین مالیات را در کشور می دهند و سازوکاری برای دریافت مالیت پزشکان نیست
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آینده یوز ایرانی 
در گروی نتایج 

جلسات کارشناسی
معاون محیط طبیعی سازمان 

حفاظت محیط زیست از تشکیل 
جلسات کارشناسی با حضور 

متخصصان، اندیشمندان، مدیران 
و پیشکسوتان برای هم اندیشی و 
تصمیم گیری درباره یوزپلنگ در 

کشور خبر داد.

کمیته ضد فیلتر در 
دولت تشکیل شد

۲۲ شی باستانی 
گیالن ثبت ملی شد

2

کیجا ماده پلنگ جوانی است که در بهمن ماه 
سال ۱۳۹0 در تله های سیمی کشاورزان در اطراف 
گرگان گرفتار شده و عفونت ایجاد شده منجر به 
قطع یکی از دستانش توسط دامپزشکان  شد. 
اکنون قرار است با همکاری یک تیم  آلمانی 
امکان لقاح مصنوعی آن با  دو پلنگ نر ایرانی 
بررسی  شود.»کیجا« یکی از مهمترین پلنگ های 
ایرانی موجود است که به گفته ایمان معماریان 
دامپزشک باغ وحش تهران مستقیمًا از طبیعت 
آمده است و از نظر ژنتیک بسیار با ارزش است.

لقاح مصنوعی پلنگ ایرانی 
برای نخستین بار در کشور طی 
هفته آینده در باغ وحش تهران 
انجام می شود

لقاح مصنوعی پلنگ 
ایرانی؛ برای اولین 
بار در کشور
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شـهرداری بـم در نظـر دارد به اسـتناد مجوز شـماره ص/ش/96/274/5 مورخ96/12/12 شـورای اسـامی شـهر از طریق برگـزاری مزایده عمومی 
نسـبت بـه ارزیابـی و انتخـاب سـرمایه گـذار واجـد شـرایط جهت بهـره بـرداری از وضع موجود فـاز یک شـهربازی و اجـرای طرح هـای جدید به 
صورت مشـارکتی اقدام نماید لذا از کلیه شـرکت ها و اشـخاص حقوقی و حقیقی واجد شـرایط دعوت می شـود ضمن بررسـی ردیف های زیر 
حداکثـر تـا تاریـخ97/11/30 نسـبت به دریافت اسـناد مزایـده و ارائه مدارک و پیشـنهادات خود به آدرس: بم بلوار شـهید رجایی ، سـایت اداری 

شـهرداری بم-امور قراردادهـا مراجعه نمایند.
1- متقاضیان می توانند ضمن پرداخت مبلغ500/000 ریال نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند .

2- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ100/000/000 ریال الزامی می باشد.
3-مدت مشارکت از تاریخ تحویل محل به مدت 4 سال می باشد.

4-هر گاه برنده اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
5-ارائه سوابق و مدارک اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس فرم های ارزیابی موجود در اسناد مزایده الزامیست.

6-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
7-سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

۸-متقاضیان جهت اطاع بیشتر می توانند با شماره 03444345211 تماس حاصل نمایند 

شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه انجـام پـروژه های زیـر اقدام نماید لذا از شـرکت های واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی 
ردیفهـای زیـر حداکثـر تا تاریخ97/12/01 جهت دریافت اسـناد مناقصه و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بم ، بلوارشـهید رجایی- سـایت اداری، 

شـهرداری بـم ، امور قراردادهـا مراجعه نمایند.
1-شـرکتهای واجد شـرایط می توانند بـا پرداخت مبلغ500/000 ریال به حسـاب 
سـیبا شـماره 0105659390003 بنـام شـهرداری بـم نسـبت به دریافت اسـناد 

مناقصه اقـدام نمایند .
2- ارائـه ضمانت نامه بانکی در وجه شـهرداری بم به عنوان سـپرده شـرکت در 

مناقصه الزامی می باشـد .
3- هـر گاه برنـدگان اول تا سـوم حاضر به انعقاد قرارداد نشـدند سـپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شـد.
4- ارائه رزومه کاری ، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.

5- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6- متقاضیـان جهـت اطـاع بیشـتر می تواننـد بـا شـماره 034-44345211 

تمـاس حاصـل نمایند.

آگهی مزایـده عمومی  

»آگهی تجدید مناقصه عمومی«   

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت اول(

 )نوبت اول(

زیرسازی و آسفالت سطح نام پروژه    
شهر )مناطق 4و3و2(

برآورد اولیه براساس فهرست بهای 
60/434/720/649راه و باند 97 )ریال(    

مبلغ ضمانت نامه شرکت در 
3/050/000/000مناقصه )ریال(    

    6 ماهمدت انجام کار )ماه(

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضاب رفسنجان

آگهی مناقصه 
ــه  ــاز دوم سیســتم تل ــدازی ف ــد و نصــب و راه ان ــه، خری ــات تهی شــرکت آب و فاضــاب رفســنجان در نظــر دارد عملي

ــق برگــزاری  ــی از طری ــارات داخل ــال از محــل اعتب ــی 17/000/000/000 ری ــرآورد تقریب ــا ب متــری تاسیســات آب رفســنجان ب
فراخــوان و مناقصــه یــک مرحلــه ای بــه پیمانــکار واگــذار نمایــد لــذا از کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای رتبــه بنــدی 
در رشــته صنعــت و معــدن مــی باشــند دعــوت مــی شــود جهــت دریافــت جــداول ارزیابــی کیفــی و اســناد مناقصــه از 
تاریــخ 97/11/09 لغایــت ســاعت 14 روز ســه شــنبه مــورخ 97/11/16 بــه آدرس رفســنجان، بلــوار امــام رضــا )ع( شــرکت آب 

و فاضــاب رفســنجان دفتــر قــرار دادهــا مراجعــه نماینــد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 850/000/000 ریال می باشد .

تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت تا ساعت ۱4 روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۱/2۹ در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب رفسنجان می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات الف، ب،ج پیشنهادی ساعت ۱0 صبح روز سه شنبه مورخه ۹۷/۱۱/۳0 می باشد.

 به پیشـنهادهای فاقد امضاء، مشـروط، مخدوش و پیشـنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شـود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شـد. 
کسـب حداقـل 65 درصد امتیـاز ارزیابی کیفی جهت ورود به مرحله بعد الزم اسـت 

رعایت استانداردها و مشخصات فنی برای پیشنهادات فني الزامی است 
)ضمنا هزینه درج آگهی در یک روزنامه سراسری و در روزنامه محلی استان به عهده برنده مناقصه می باشد (

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شماره 97/11/2/2/م
نوبت دوم

 آگهی مزایـده عمومی
شــهرداری بــروات در نظــر دارد نســبت بــه فــروش یــک دســتگاه خــودروی لیفــان AT-X60 صفــر 

کیلومتــر مــدل 1396 رنــگ ســفید-روغنی از طریــق مزایــده بــه افــراد واجــد الشــرایط اقــدام نمایــد لــذا 
ــت اداری  ــان وق ــا پای ــر ت ــر حداکث ــف هــای زی ــان درخواســت مــی شــود ضمــن بررســی ردی از متقاضی
مــورخ97/11/19 جهــت دریافــت فــرم پیشــنهاد قیمــت و ارائــه پیشــنهادات خــود بــه نشــانی بــروات، بلــوار 

آزادی، خیابــان باقــر العلــوم، شــهرداری بــروات، امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.

۱- متقاضیان واجد الشـرایط می توانند با پرداخت مبلغ300/000 
ریـال بـه حسـاب 021۸933404004 بنـام شـهرداری بـروات 

نسـبت بـه دریافت اسـناد مزایده اقـدام نمایند.
بـه  ریـال  مبلـغ120/000/000  بـه  واریـزی  فیـش  ارائـه   -2
حـروف )یکصـد و بیسـت میلیـون ریـال( بـه حسـاب شـماره 
010۸623363000۸ و یـا ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی در وجـه 
شـهرداری بروات به عنوان سـپرده شـرکت در مزایده الزامی می 

باشد.

٣- قیمـت پایـه فـروش لیفـان AT -X60 مبلـغ 1/200/000/000 
ریـال بـه حـروف )یـک میلیـارد و دویسـت میلیـون ریال(می 

باشد.
4- هـرگاه برنـدگان اول تا سـوم حاضر به انعقاد قرارداد نشـدند 

سـپرده آن هـا به ترتیب ضبط خواهد شـد. 
5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

6- متقاضیـان جهـت اطـالع بیشـتر مـی تواننـد بـا شـماره 
نماینـد. حاصـل  تمـاس   03444232556

مسعود فاطمی مقدم- شهردار بروات
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیام رسـانه

روزنامه گاردین از پشـتیبانی نخست 
وزیر بریتانیا از عقب نشـینی ایرلند در 

زمینـه برگزیت خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول رهبر 
مخالفین دولت ونزوئال نوشـته: تمام 

گزینه ها روی میز است.

خبرگزاری الجزیرهنوشته سازمان ملل 
در انتظار اجازه عربستان سعودی برای 

دسترسی به کنسول گری این کشور در ترکیه 
در ارتباط با قتل خاشقجی است.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله در گزارشـی 

به گسـترش برنامه موشکی ایران در 
برنامه هـای دفاعی اش خبر داده.

آلمان

وظایف سازمان مدیریت بحران کشور مشخص شدپیام خبر
نمایندگان مردم در خانه ملت وظایف و اختیارات سازمان مدیریت بحران کشور را مشخص کردند.

رنا
 ای

س:
عک

ایران بهشت فرار مالیاتی
کارمندان بیشترین مالیات را در کشور می دهند و سازوکاری برای دریافت مالیت پزشکان نیست

باید با استفاده از فناوری های جدید اطاعاتی از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد.

ایجـاد   - بیرانونـد  میخـک  فرشـاد 
ایـران  نفـت  صـدور  بـرای  محدودیت هـا 
باعـث افزایـش فشـارها بر منابـع بودجه ای 
شـده اسـت؛ امری کـه خود باعـث افزایش 
فشـارها بر درآمدهـای مالیاتـی دولت برای 
سـال بعـد خواهـد شـد. یـک اقتصـاددان 
در ایـن بـاره معتقـد اسـت باتوجه بـه اینکه 
ایـران بهشـت دالالن و فراری هـای مالیاتـی 
شـده اسـت، باید با اسـتفاده از فناوری های 
مالیاتـی  فرارهـای  از  اطالعاتـی  جدیـد 

جلوگیـری کـرد.
وجـود  و  اقتصـاد کشـور  خـاص  شـرایط 
تنگناهـای ارزی از سـویی و از سـوی دیگـر 

تحقـق  شـده  باعـث  نفتـی  تحریم هـای 
سـال های  از  سـخت تر  بودجـه ای  منابـع 
گذشـته باشـد. در چنیـن شـرایطی تمرکز 
بـر درآمدهـای مالیاتـی بیشـتر از هـر زمان 

دیگـری اسـت.
در ایـن بیـن بـه نظر می رسـد، دیگـر جایی 
مالیاتـی  امـور  سـازمان  مماشـات  بـرای 
اعطـای  و  مالیاتـی  مؤدیـان  از  برخـی  بـا 
معافیت های مالیاتی وجود نداشـته باشـد. 
در ایـن بـاره یـک اقتصـاددان بـا مقایسـه 
نسـبت مالیات و تولید ناخالـص داخلی در 
ایـران و برخـی از دیگر کشـورها بـر افزایش 
این نسـبت کـه در ایران هفت درصد اسـت، 

تاکیـد کرد.
مسـائل  کارشـناس   - پازوکـی  مهـدی 
ظرفیـت  ایـن کـه  بیـان  بـا   - اقتصـادی 

مالیاتـی کشـور بـه صـورت بالقـوه بسـیار 
بیشـتر از ۱5۳ هـزار میلیـارد تومانـی اسـت 
کـه در بودجـه سـال آینده مشـخص شـده 
اسـت، اظهـار کـرد: واقعیـت ایـن اسـت که 
بودجه جاری کشـور بایـد از محل درآمدهای 
 ۱۳۹8 سـال  در  شـود.  تأمیـن  غیرنفتـی 
بودجـه جـاری حـدود ۳20 هـزار میلیـارد 
تومـان پیـش بینـی شـده اسـت کـه اگـر 
ایـن میـزان را از 208 هـزار میلیـارد تومـان 
درآمدهـای دولت کسـر کنیم، تـراز عملیاتی 
بودجـه جـاری بـه دسـت می آید کـه حدود 
۱۱2 هـزار میلیارد تومان می شـود. این مبلغ 
بایـد از محـل نفـت یـا سـایر منابـع تأمین 
شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه درآمدهـای 
نفتـی بایـد بـرای فعالیت هـای عمرانـی یـا 

زیرسـاختی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.

حقوق بگیران بیشتر از همه 
مالیات می دهند

پازوکـی با تاکیـد بر این که بـرای افزایش 
درآمدهـای مالیاتـی فقـط دو راه داریـم، 
اظهـار کـرد: یکـی از ایـن شـیوه ها ایـن 
اسـت کـه جلـوی فـرار مالیاتـی را بگیریم 
و دیگـری هـم ایـن اسـت کـه بتوانیـم 
معافیت هـای مالیاتی را به صفر برسـانیم. 
در ایـن راسـتا بایـد از هـر کسـی کـه بـه 
موجـب قانـون درآمـدی دارد، مالیات اخذ 

شود.
دالالن  بهشـت  را  ایـران  اقتصـادان  ایـن 
و گفـت:  توصیـف کـرد  مالیاتـی  فـرار  و 
شـخصی ماننـد بابـک زنجانی بـا آن همه 
درآمـد توسـط سـازمان امـور مالیاتـی بـه 
دادگاه معرفـی نشـد، در حالـی کـه عـالوه 
بـر جرایـم دیگـر او مرتکـب فـرار مالیاتـی 
هـم شـده اسـت.این اقتصـاددان در ادامه 

به نسـبت پرداخت مالیات توسـط صاحبان 
و  پرداخـت  دولتـی  و کارمنـدان  مشـاغل 
گفـت: صاحبـان مشـاغل ۱0 هـزار میلیـارد 
تومـان مالیـات پرداخت می کننـد، در حالی 
کـه حقـوق بگیـران دولتی بسـیار بیشـتر از 

این هـا پرداخـت مالیـات دارنـد.

الکترونیکی سازی 
خدمات، راهکاری برای 
جلوگیری از فرار مالیاتی

پازوکـی در نهایـت بـرای حـل مشـکل فـرار 
سـازی  الکترونیکـی  ایـده  بـه  مالیاتـی 
هـم مطـرح  ایـن  از  پیـش  خدمـات کـه 
شـده بـود رسـید و با بیـان این کـه در حوزه 
مالیاتی مشـکالت قانونی نداریم، اظهار کرد: 
بایـد سـازماندهی وصـول مالیاتـی را ارتقـا 
دهیم و با اسـتفاده از فناوری های اطالعاتی 

و  مالـی  مختلـف  دسـتگاه های  اتصـال  و 
مسـیر  دسـتگاه های گمرکـی  بـا  نظارتـی 
گـردش پـول و ورود کاال را مشـخص کنیـم.

 FATF او همچنیـن بـه مزایای پیوسـتن به
بـرای بهبـود عملکـرد سیسـتم مالـی اظهار 
کـرد: واقعیت این اسـت که بخشـی از خود 
نظـام مالـی اقـدام بـه پولشـویی می کنـد 
کـه اگـر مـا در ایـن حـوزه رصـد قوی تـری 
داشـته باشـیم، می توانیم وصـول مالیات را 

دهیم. افزایـش 

از مرگ می توان فرار کرد، از 
مالیات نه!

بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  اقتصـادان  ایـن 
اصطالحـی آمریکایـی بـا ایـن عنـوان کـه 
»از مـرگ می تـوان فـرار کـرد امـا از مالیات 
نـه«، بـه مقایسـه نسـبت مالیات بـه تولید 
ناخالـص داخلـی در ایـران و برخـی از دیگر 

کشـورها پرداخـت و گفـت: نسـبت مالیات 
پرداختـی به تولید ناخالـص داخلی در ایران 
هفـت درصد اسـت در حالی که این نسـبت 
در ترکیـه 20 درصـد و در اسـکاندیناوی 50 

اسـت. درصد 
بـا توجه بـه این کـه درآمدهـای مالیاتی در 
سـال جاری ۱42 هزار میلیـارد تومان پیش 
بینی شـده بـود رشـد آن به ۱۱ هـزار میلیارد 
تومـان می رسـد. این در شـرایطی اسـت که 
عملکرد بودجه سـال جاری در نیمه نخست 
از ایـن حکایـت داشـت کـه حـدود 50 هزار 
میلیـارد تومـان از منابـع پیش بینـی شـده 
محقـق شـده بـود کـه نسـبت بـه مصـوب 
بـرای ایـن دوره محقـق نشـد. حـدود ۱5۳ 
هـزار میلیـارد تومـان از درآمدهـا متعلـق به 
درآمدهـای مالیاتـی اسـت و مابقـی آن تـا 
55 هـزار میلیـارد تومـان بـه سـایر درآمدها 

اختصـاص دارد.

یـک نماینـده اصالح طلـب مجلس دهم 
گفـت: رسـیدگی بـه امور مالـی مجلس 
شـورای اسـالمی به خود مجلس واگذار 
شـده کـه از طریـق کمیسـیون برنامـه و 
بودجـه بـا همـکاری دیـوان محاسـبات 
ایـن خـود  انجـام می شـود کـه  کشـور 
حسابرسـی  در  شـفافیت  عـدم  باعـث 
می شـود.محمود صادقـی دربـاره لـزوم 
ایجـاد  و  فسـاد  بـا  مبـارزه  بـه  توجـه 
شـفافیت در کشـور گفـت: بارهـا گفتـه 

شـده که مهمترین مسـاله ای که موجب 
فسـاد می شـود عـدم شـفافیت اسـت. 
سیسـتمی  صـورت  بـه  شـفافیت  اگـر 
باشـد  داشـته  وجـود  شـده  نهادینـه  و 
بودجـه  از  کـه  دسـتگاه هایی  همـه  و 
عمومـی کشـور بـه هـر نحـوی اسـتفاده 
می کننـد، عملکرد خـود را مطابق قوانین 
مربوطـه بـه صـورت شـفاف در اختیـار 
دسـترس  در  و  نظارتـی  دسـتگاه های 
عمـوم قرار دهنـد تا حد زیادی از فسـاد 

عضـو  ایـن  شـد.  خواهـد  پیشـگیری 
فراکسـیون امیـد تاکیـد کـرد: در قانـون 
مبـارزه بـا فسـاد، ارتقـاء سـالمت نظـام 
وزارت  و  اسـت  پیشـبینی شـده  اداری 
کشـور هـم مکلف شـده از تشـکیل این 
نهادهـای مدنی در حوزه مبارزه با فسـاد 
البتـه ایـن حمایت هـا  حمایـت کنـد و 
امنیـت  کـه  باشـد  گونـه ای  بـه  بایـد 
گزارشـگران فسـاد تامیـن شـود بـه این 
معنـا کـه حمایت هـای قضایـی وجـود 
داشـته باشـد البته نهادهای مدنی نباید 
منتظـر چنیـن ایمنی هایـی باشـند بلکه 
مبـارزه بـا فسـاد نیـز همانند هـر مبارزه 
دیگـری نیازمنـد جسـارت و شـجاعت و 
آمادگـی بـرای پرداخـت هزینـه اسـت.

مجلس از شمول قانون محاسبات 

عمومی خارج شده است

کمیته ضد فیلتر 
در دولت تشکیل شد

 وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت: برخــی مواقــع بجــای ایجــاد 
مانــع بــرای فعالیــت هــای غیــر مجــاز، فعالیــت هــای مجــاز دســتخوش 
فیلتــر مــی شــوند کــه بــرای رفــع مشــکالت اینچنینــی کمیتــه ضــد فیلتــر 
در دولــت تشــکیل شــد. » محمــد جــواد آذری جهرمــی« روز ســه شــنبه 
در هشــتمین همایــش ســاالنه بانکــداری الکترونیــک افــزود: کمیتــه ضــد 
فیلتــر بــا هــدف رفــع موانــع فعالیــت فیــن تــک هــا )فنــاوری هــای ارایــه 

خدمــات مالــی( تشــکیل شــده اســت. 
ــر  ــد فیلت ــون رون ــرد: اکن ــه ک ــات اضاف ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی

ــد شــده اســت. ــا کن ــک ه ــن ت شــدن فی
ــامانه  ــن س ــت: ای ــر داد و گف ــاهکار« خب ــامانه »ش ــدازی س وی از راه ان
بــرای احــراز هویــت افــراد در فضــای مجــازی اســت و اکنــون در اختیــار 

ــرار دارد. ــک مرکــزی ق بان
وزیــر ارتباطــات خاطرنشــان ســاخت: بــا اســتفاده از ایــن ســامانه، 
ــان بیشــتری انجــام خواهــد شــد. آذری  ــا اطمین فعالیــت هــای بانکــی ب
ــت  ــدن فعالی ــر ش ــه بهت ــد ب ــی توان ــاهکار م ــامانه ش ــزود: س ــی اف جهرم

ــد. ــا کمــک کن ــک ه ــن ت فی

ته
نک

اسـت  مالیاتـی، موضوعـی  مقـررات  از  نکـردن  تمکیـن 
کـه نـه تنهـا در ایـران، بلکـه در کشـورهای پیشـرفته نیـز 
اسـت.  چاره اندیشـی  و  بحـث  محـل  و  اهمیـت  دارای 
فـرار از مالیـات همیشـه و همـه جـا موضوع مهمـی برای 
مؤدیـان بوده اسـت. از این رو، در سـایر کشـورها با توجه 
بـه سیسـتم های اطاعاتـی پیشـرفته و تدویـن مقـررات 
فرهنگ سـازی  کرده انـد.  آن  کاهـش  در  بازدارنده،سـعی 
مالیاتـی نـه تنهـا در زمینه مالیات بـر ارزش افـزوده، بلکه 
در سـایر منابـع مالیاتـی، ضـروری و بـا اهمیـت اسـت.
در ایـران، بـا مـروری بـه گذشـته های دور، درمی یابیـم 
کـه هیـچ گاه نگاه چنـدان مثبتی بـه پرداخـت مالیات در 
کشـور وجود نداشـته اسـت. از این رو، برای اینکه بتوانیم 
در ایـن زمینـه فرهنگ مناسـبی را در جامعـه ایجاد کنیم، 
بایـد در گام نخسـت، با مشـخص کردن عوامـل این نگاه 
منفـی و تغییـر آن، دیدگاه مـردم را به وصـول درآمدهای 

مالیاتـی مثبـت کرد.

سیاستجامعه

حصر فعال برقرار استمردم نگران بازار شب عید نباشند
وزیـر جهاد و کشـاورزی بـا تاکید 
بـر اینکه مـردم نگـران بازار شـب 
عیـد نباشـند، گفـت: قیمـت دام 
زنـده باید هرکیلو حـدود 24 هزار 
تومـان باشـد، امـا در حـال حاضـر تا 40 هـزار تومـان افزایش 
یافته و سـبب شـده قیمت گوشـت الشـه تـا 100 هـزار تومان 
افزایـش یابـد. محمـود حجتـی در خصـوص افزایش قیمت 
برخـی محصـوالت دامی، افـزود: بخشـی از افزایش هزینه ها 
و قیمت هـا طبیعی اسـت، چرا که نـرخ ارز ترجیحی و قیمت 
نهاده هایی که از خارج کشـور وارد می شـود، تغییر کرده است.

حجتـی بـا بیان اینکه بخشـی از مشـکالت در حـوزه افزایش 
قیمـت محصـوالت دامـی بـه نظـام توزیـع بـاز می گـردد که 

بایـد در فعالیت های بیشـتری برای جلوگیـری از قاچاق این 
محصـوالت انجـام شـود، افـزود: عزم سـتاد مبارزه بـا قاچاق 
کاال و ارز برای مقابله با قاچاق محصوالت دامی جزم شـده و 
نیـروی انتظامی نیز برخوردهـای الزم را با متخلفان این حوزه 
انجـام می دهـد، البتـه نظام هایـی تعریف شـده تـا چگونگی 
انتقـال و جابـه جایـی دام مـورد نظـارت قـرار گیرد و مشـکل 
بخـش گوشـت کشـور رفع شـود. وی با تاکید بـر اینکه حجم 
بیشـتر گوشـت مـورد نیـاز کشـور از داخـل تامین می شـود و 
واردات گوشـت سـهم کمـی را در بـر دارد، ادامـه داد: حجـم 
واردات گوشـت به نسـبت تقاضا رقم کمی را نشـان می دهد و 
حداکثـر 15 درصـد گوشـت کشـور از خارج تامین می شـود که 

نمی توانـد تاثیـر چندانی روی تقاضا داشـته باشـد.

ــران در خصــوص  دادســتان ته
پرونــده حصــر، گفــت: پرونــده 
ــت  ــورای امنی ــه ش در دبیرخان
ــانی  ــالع رس ــی اســت و اط مل
بــا مــا نیســت امــا اصــل حصــر فعــالً برقــرار اســت.عباس 
جعفــری دولــت آبــادی در گفت وگویــی رادیویــی بــا 
اشــاره بــه تشــدید نظارت هــا در رابطــه بــا توزیــع گوشــت 
گفــت: پــس از واکنــش رییــس قــوه قضائیــه، دســتور 
ــالغ شــد. مــا در قیمــت  ــه دادســتان ها اب ــی ب العمل های
ــم و ســازمان حمایــت از مصــرف  ــت نداری گــذاری دخال
ــد. در  ــش دارن ــه نق ــن رابط ــازار در ای ــم ب ــده و تنظی کنن
بحــث توزیــع مشــکالتی وجــود دارد کــه در ایــن بخــش 

ــع  ــی در توزی ــای دولت ــه نهاده ــدیم ک ــتار ش ــا خواس م
مشــکالت را حــل کننــد کــه مــردم در صف هــای طوالنــی 
نایســتند.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نظــارت در حــوزه توزیــع 
گوشــت و مــرغ کمتــر انجــام می شــود، گفــت: تیم هــای 
ــرات و دادســتانی  ــه تعزی ــاد از جمل ــد نه متشــکل از چن
ــارت  ــد و در نظ ــاز کردن ــگاه ها را آغ ــه فروش ــی ب سرکش
بــر فروشــگاه ها شــاهد احتــکار گوشــت بودیــم و برخــی 
نهادهــا گوشــت را بــرای کارکنــان خــود انبــار کــرده بودنــد.
وی افــزود: فســاد منحصــر بــه یــک جــا نیســت و 
می توانــد در همــه حوزه هــای اقتصــادی و اجتماعــی رخ 
ــم. ــورد می کنی ــویم برخ ــه آن ش ــا متوج ــر ج ــد و ه ده

گزارش 
ایسنا

معـاون اول رئیـس جمهـور با تأکید بر دوسـتی و عمـق روابط 
دو کشـور ایران و سـوریه با یکدیگر، تأکید کرد: تهران و دمشـق 
همواره در دوران سـخت کنار هم بوده اند و امروز نیز برای عبور 
از مشـکالت و توسـعه و پیشـرفت کنار هم خواهند بود.اسحاق 
جهانگیـری معـاون اول رییس جمهوری در دیدار با بشـار اسـد 
رییس جمهوری سـوریه، به روابط دیرینه دو کشـور که از زمان 
مرحوم حافظ اسـد آغاز و مسـتحکم شـد، اشـاره کرد و گفت: 
خوشـبختانه این مناسـبات در سـال های اخیر تقویت شـده و 

بـه فضـل الهی بیـش از پیش توسـعه خواهد یافت.

سـخنگوی هیـات رییسـه مجلـس از جلسـه بررسـی رای 
اعتمـاد بـه وزیـر پیشـنهادی بهداشـت در دوشـنبه هفتـه 

آینـده خبـر داد.
بهـروز نعمتـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانه 
وزیـر  اعتمـاد  رای  جلسـه  برگـزاری  خصـوص  در  ملـت 
پیشـنهادی بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی گفت: این 
جلسـه ، دوشـنبه هفتـه آینـده ) ۱5 بهمن ماه( در دسـتور 

کار مجلـس شـورای اسـالمی قـرار خواهـد گرفت.

پیام حضور هیات ایرانی، 
پایان جنگ در سوریه است

دوشنبه هفته آینده؛ جلسه 
بررسی رای اعتماد به وزیر 

پیشنهادی بهداشت

تیمـی کـه می توانسـت قهرمـان آسـیا شـود، بـه خاطـر ضعف 
روحـی و روانـی و اخالقـی نتوانسـت بـه این مقام برسـد و دل 
مردم را که در شـرایط فعلی به شـدت به آن نیاز داشـتند شـاد 
کنـد. ایـن تیم همه شـرایط قهرمانی را داشـت، اما شـخصیت 
قهرمانـی را نداشـت.نایب رییـس مجلـس شـورای اسـالمی با 
اشـاره بـه مسـابقه تیم های ملـی فوتبال ایـران و ژاپـن در یک 
چهـارم نهایـی مسـابقات جام ملت های آسـیا، ضمـن انتقاد از 
اعتـراض بیـش از حـد بـه داور در ایـن مسـابقه گفـت: تیمـی 
که می توانسـت قهرمان آسـیا شـود، بـه خاطر ضعـف روحی و 
روانـی و اخالقـی نتوانسـت بـه ایـن مقام برسـد و دل مـردم را 
کـه در شـرایط فعلـی به شـدت بـه آن نیاز داشـتند، شـاد کند.

سـخنگوی کمیسـیون امور داخلی و شـوراهای مجلس گفت: 
در جلسـه امـروز کمیسـیون، ۳ نماینـده سـواالتی را از وزیـر 
کشـور کـه در کمیسـیون حضـور یافتـه بـود پرسـیدند کـه با 
پاسـخ هـای رحمانـی فضلـی، نماینـدگان سـوال کننـده قانع 
شـدند. اصغـر سـلیمی بـا اشـاره بـه جلسـه کمیسـیون امور 
داخلـی کشـور و شـوراهای مجلـس که بـا حضـور »عبدالرضا 
رحمانـی فضلـی« وزیر کشـور جهت پاسـخگویی به سـواالت 
برخـی از نماینـدگان برگزار شـد، اظهار داشـت: در این جلسـه 
۱0 سـوال مطـرح بـود که سـواالت آقایان دلخـوش و کیخا به 

علـت عـدم حضور بـه تعویـق افتاد.

هم در فوتبال و هم 
در اخاق باختیم

نمایندگان از پاسخ های 
وزیر کشور قانع شدند



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1375 | چهارشنبه 10 بهمن 1397 021-26325268

3
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 در یک 
گزارش بـه وضعیت جهادی های یمنی 
پرداخته و نوشـته: برو و زندانی شـو یا 

بمان و بمیر.

خبرگزاری یورونیوز از کشـته شدن 
دسـت کم 40 تن در تظاهرات اخیر در 

ونزوئال خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز با 
انتشـار تصویر زیر از سربازان افغان در 

مراسـم فارغ التحصیلی شان درباره آن ها 
نوشته.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان در تیتر اول 

خـود آورده: ترامپ طعم تاکتیک تک روی 
خود را می چشد.

آمریکا

پیام خبر
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w 

س:
عک

آلوده کننده های هوای 
خراسان شمالی مشخص شد

مدیـر کل حفاظـت محیـط زیسـت 
خراسـان شـمالی گفـت: گـرد و غبار 
مهمتریـن مشـکل آلودگـی هـوا در 
ایـن اسـتان اسـت.علی اصغـر مطهـری افـزود: فعالیت سـنگ 
شـکن ها در محدوده شـهرها، بایر گذاشتن زمین های کشاورزی 
بـه علت وقوع خشکسـالی، شـخم و شـیار غیرقانونـی زمین ها 
و همچنیـن وجـود زمین های خاکی رها شـده در داخل شـهرها 
از علـل مهـم بروز این مشـکل در اسـتان اسـت. در سـال جاری 
موفـق شـدیم تـا یک ایسـتگاه سـنجش آلودگـی هوا در شـهر 
جاجـرم از محـل اعتبـارات گـرد و غبـار ملـی دریافـت کنیـم. 
تـالش بـر ایـن اسـت تـا یـک ایسـتگاه سـنجش آلودگی 

گـردو غبـار دیگـر نیـز نصـب شـود.

هوا

کاهش شدید آب 
در بخش شرب و 

یزد کشاورزی 
اسـتاندار یزد، افت جـدی منابع 
آبـی اسـتان را چالشـی جـدی 
سـاماندهی  گفـت :  و  دانسـت 
آب  بـه  مربـوط  چالش هـای 
حمایـت  نیازمنـد  یـزد  اسـتان 
اسـت. عالـی کشـور  مسـئوالن 

نشسـت  در  طالبـی  محمدعلـی 
بـا  کـه  اسـتان  اداری  شـورای 
حضـور وزیر دفـاع و پشـتیبانی 
شـد  برگـزار  مسـلح  نیروهـای 
اینکـه طرح هـای  بـه  اشـاره  بـا 
مدیریـت  موضـوع  در  مختلفـی 
مصـرف آب در اسـتان یـزد در 
حال اجراسـت، افـزود: در حال 
حاضـر بـا افت شـدید منابع آب 
و کاهـش شـدید آب در بخـش 
روبـه رو  کشـاورزی  و  شـرب 
را  بحرانـی  شـرایط  و  شـده ایم 
در ایـن حـوزه تجربـه می کنیم.
اسـتاندار یـزد بـا بیـان ایـن کـه 
موضـوع  در  هـم  طرح هایـی 
انتقـال آب وجـود دارد کـه برای 
حمایـت  نیازمنـد  آن  اجـرای 
کشـوری از اسـتان یزد هسـتیم 
هـم  اشـتغال  حـوزه  در  گفـت: 
چالش هـای  بـا  اسـتان  ایـن 

هسـتیم. روبـه رو  زیـادی 
کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اسـتان یزد جزو سـه اسـتان با 
کمتریـن میـزان اشـتغال بـوده 
میـزان  متأسـفانه  االن  گفـت: 
از  یـزد  اسـتان  در  بیـکاری 
میانگیـن کشـور باالتـر اسـت و 
بـا وجـودی کـه جدیدترین آمار 
وضعیـت  بهبـود  دهنـده  نشـان 
در  بیـکاری  هنـوز  ولـی  اسـت 

باالسـت. اسـتان 

لقاح مصنوعی پلنگ ایرانی؛ برای اولین بار در کشور
لقاح مصنوعی پلنگ ایرانی برای نخستین بار در کشور طی هفته آینده در 

باغ وحش تهران انجام می شود

خبر

»کیجا« پلنگ ماده ای که سالها در باغ وحش تهران زندگی می کند

معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
متخصصــان،  حضــور  بــا  جلســات کارشناســی  تشــکیل  از 
اندیشــمندان، مدیــران و پیشکســوتان بــرای هم اندیشــی و 

یوزپلنــگ در کشــور خبــر داد. تصمیم گیــری دربــاره 
ــر  ــه کارشناســان ب ــال حاضــر هم ــزود: در ح ــی اف ــد ظهراب حمی
ســر ایــن موضــوع اتفــاق نظــر دارنــد کــه وضعیــت یوزپلنــگ بــه 
عنــوان نمــاد حیــات وحــش ایــران مناســب نیســت و نیــاز بــه 
ــدان  ــان و عالقه من ــه کارشناس ــیع هم ــتمر و وس ــکاری مس هم

ــم. ــات وحــش داری حی
وی افــزود: به طــور قطــع بــا توجــه بــه وضعیــت یــوز، گســتردگی 
زیســتگاه ها، تنــوع تهدیدهــا و تعــدد اقدامــات الزم بــرای حفــظ 
ــروه کارشناســی  ــک گ ــه ی ــار داشــت ک ــوان انتظ ــه نمی ت این گون
یــا یــک ســازمان بتوانــد یوزپلنــگ را حفــظ کنــد بلکــه در ایــن 
ــی،  ــری گروه ــی، تصمیم گی ــرد جمع ــری از خ ــرایط بهره گی ش
تقســیم کار و همــکاری همه جانبــه همــه دســتگاه ها، ســازمان ها 
ــت از  ــدف حفاظ ــه ه ــل ب ــرای نی ــا راه ب ــی تنه ــراد حقیق و اف

یوزپلنــگ در ایــران اســت.
ــان  ــی در می ــن همگرای ــبختانه ای ــرد: خوش ــد ک ــی تاکی ظهراب
کارشناســان حیــات وحــش در کشــور وجــود دارد و همیــن امــر 
باعــث شــد تــا در هفتــه جــاری نخســتین جلســه هم اندیشــی 
دربــاره آینــده یــوز را برگــزار کنیم.کارشناســان ســازمان حفاظــت 
اســتان ها،  وحــش  حیــات  مســئوالن  زیســت،  محیــط 
تشــکل های  حیات وحــش،  حفاظــت  حــوزه  پیشکســوتان 
مردمــی، کارشناســان و متخصصــان مســتقل و چهره هــای 
دانشــگاهی در ایــن جلســه حضــور داشــتند. عــالوه بــر ایــن هفت 
نفــر از متخصصــان حیــات وحــش کــه خــارج از ایــران زندگــی 
می کننــد نیــز به صــورت تمــاس زنــده اینترنتــی در جلســه 

ــتند. ــرکت داش ش
بــه گفتــه ظهرابــی، ایــن جلســات ادامــه خواهــد داشــت و تمامی 
ــا حضــور تمامــی  ــرای حفــظ یوزپلنــگ ب برنامه هــا و گزینه هــا ب

افــراد بررســی و تصمیم گیــری خواهــد شــد.
وی تاکیــد کــرد: تنهــا تصمیــم قطعــی کــه در حال حاضــر برای 
یوزپلنــگ گرفتــه شــده ایــن اســت کــه نخســتین و باالتریــن 
اولویــت، حفاظــت از ایــن گونــه در زیســتگاه طبیعــی آن اســت 
کــه شــامل زیســتگاه های شــناخته شــده و کریدورهــای عبــور 

یــوز اســت.
ــون  ــر همچ ــای دیگ ــی گزینه ه ــرد: برخ ــح ک ــی تصری ظهراب
ــتگاه های  ــی از زیس ــش در یک ــات وح ــره گاه حی ــاد ذخی ایج
جنوبــی بــا هــدف تکثیــر یــوز، تکثیــر در شــرایط اســارت و… 
نیــز پیشــنهاد شــده کــه در حــال حاضــر فقــط در حــد طــرح 
اســت و هیــچ تصمیمــی در مــورد آنهــا گرفتــه نشــده اســت.

وی افــزود: در همین جلســات کارشناســی، تمامی پیشــنهادها، 
طرح هــا و گزینه هــای پیــش رو بررســی خواهــد شــد تــا 

تمامــی جوانــب مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد.
معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
پایــان تاکیــد کــرد: هــر لحظــه و هــر روز کــه می گــذرد بــرای 
بقــای یــوز حیاتــی اســت و نبایــد هیــچ فرصتی ســوزانده شــود 
ــدام  ــا اق ــری ی ــل در تصمیم گی ــر تعل ــر ه ــرف دیگ ــا از ط ام
ــته  ــتی نداش ــاک و راه بازگش ــیار خطرن ــد بس ــتباه می توان اش
ــه دور از جنجــال و حاشــیه و در فضایــی  ــد ب باشــد پــس بای
کارشناســی و منطقــی و بــا بهره گیــری از خــرد جمعــی بــرای 

نمــاد حیــات وحــش کشــور تصمیم گیــری کنیــم.

آینده یوز ایرانی در گروی 
نتایج جلسات کارشناسی

مدیــرکل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان 
بوشــهر گفــت: نخســتین سیســتم پایــش برخــط 
ســیار آب و پســاب کشــور در عســلویه این اســتان 

ــدازی شــد. راه ان
فرهــاد قلــی نژاد روز دوشــنبه در جمــع خبرنگاران 
ــی  ــش کیف ــه از پای ــتین مرحل ــزود: در نخس اف

آبهــای محیطــی منطقــه ویــژه اقتصــادی پــارس 
جنوبــی بــه عنــوان یکــی از منابــع آســیب پذیــر 
ــال هــای  و حســاس زیســتی روی یکــی از کان
منتهــی بــه جنــگل هــای حــرا منطقــه نــای بنــد 
بــا اســتفاده از سیســتم پرتابــل آنالیــن پایــش 
ــان اداره  ــط کارشناس ــاب توس ــی آب و پس کیف

حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان عســلویه بــا 
موفقیــت انجــام شــد. 

وی بیــان کــرد: ایــن اقدام بــرای پایش گســترده 
و مســتمر منابــع آب هــای ســطحی و خروجــی 
ــگاه  ــر پاالیش ــی نظی ــای صنعت ــاب واحده پس
هــای گازی و صنایــع پتروشــیمی در منطقه ویژه 
پــارس جنوبــی آغــاز بــه کار کــرده اســت. انتظــار 
مــی رود بــا همــکاری و تعامــل ســازمان منطقــه 
ــای  ــم در دوره ه ــن مه ــارس ای ــرژی پ ــژه ان وی
زمانــی حداقــل هــر هفتــه یکبــار در طــول ســال 
ــی  ــه توانای ــا توجــه ب ــزود: ب انجــام شــود. ی اف

دســتگاه مــورد نظــر در مشــخص کــردن موقعیت 
ــه صــورت طــول و  ــی محــل پایــش ب جغرافیای
عــرض جغرافیایــی و قابلیــت پیــاده ســازی 
نقــاط روی نقشــه گــوکل ارث امــکان رصــد 
ــه  ــا در هم ــش ه ــه پای ــه لحظ ــه ب ــردن لحظ ک
مناطــق بــه صــورت مســتند و مســتدل حاصــل 
شــده اســت.  ایــن امــر در شناســایی فــوری و 
بموقــع آلودگــی نقــاط و مراکــز صنعتــی آالینده و 
مدیریــت بحــران هــای محیــط زیســتی و کنترل 
رخدادهــای طبیعــی و صنعتــی از اهمیــت بســیار 

باالیــی برخــوردار اســت.

سیستم پایش برخط سیار آب 

در عسلویه راه اندازی شد

مدیــرکل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان 
ــش  ــه از پای ــتین مرحل ــت: در نخس ــهر گف بوش
کیفــی آبهــای محیطــی منطقــه ویــژه اقتصــادی 
پــارس جنوبــی روی یکــی از کانــال هــای منتهــی 
ــا  ــد ب ــای بن ــه ن ــرا منطق ــای ح ــگل ه ــه جن ب
اســتفاده از سیســتم پرتابــل آنایــن پایــش کیفی 
ــت  ــان اداره حفاظ ــط کارشناس ــاب توس آب و پس
محیــط زیســت شهرســتان عســلویه بــا موفقیــت 

انجــام شــد. 

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: میزان غلظت ذرات معلق در هوای زاهدان به سبب وزش توفان شدید گرد و 
خاک به 6 هزار و ۷5۷ میکروگرم بر مترمکعب معادل 45 برابر حد مجاز رسید.

پیش بینی خشکسالی با 
استفاده از فناوری فضایی

اسـترالیا  ملـی  دانشـگاه  محققـان 
را  جدیـد  فضایـی  فنـاوری  یـک 
توسـعه دادند کـه امکان پیش بینی 

خشکسـالی را از ۹ مـاه قبـل فراهـم مـی کنـد.
بـه گـزارش روز سـه شـنبه گـروه اخبـار علمـی ایرنـا از پایـگاه 
خبـری سـاینس دیلی، محققان برای انـدازه گیری دقیق میزان 
آب زیـر سـطح زمیـن از اطالعـات به دسـت آمده از ماهـواره ها 
اسـتفاده کردنـد و توانسـتند ایـن داده هـا را بـه خشکسـالی که 
چندیـن مـاه بعـد رخ داد مرتبط کنند. با اسـتفاده از این ماهواره 
ها محققان توانسـتند تغییرات میزان آب در دسـترس را که بر 
توسـعه چـراگاه هـا، رشـد محصـوالت دیـم و جنگل هـا اثرگذار 

اسـت، بـا دقت بسـیار زیـادی تشـخیص دهند.

خشکسالی

سد »جامیشان«
 کرمانشاه سرریز شد

مدیـر روابـط عمومـی شـرکت آب 
از  کرمانشـاه  اسـتان  منطقـه ای 
سـرریز سـد "جامیشـان" خبر داد و 
گفـت: هـم اکنون بیـش از یـک میلیارد مترمکعب آب پشـت 
سـدهای کرمانشـاه ذخیره شـده اسـت.جواد جوادی، با اشـاره 
بـه بارندگی هـای خوبی که از ابتدای امسـال در سـطح اسـتان 
داشـته ایم، افـزود: میانگیـن ایـن بارش ها هم اکنـون به 458 
میلی متـر رسـیده اسـت.وی آورد ایـن بارندگـی برای سـدهای 
اسـتان در سـال آبـی جـاری را ۷05 میلیـون مترمکعـب اعالم 
کـرد و ادامـه داد: هـم اکنـون از ظرفیـت یـک میلیـارد و ۱۷6 
میلیـون مترمکعبـی ۹ سـد در دسـت بهره برداری اسـتان، یک 

میلیـارد مترمکعـب آن پـر اسـت.

سد

کشت پائیزه چغندر قند 
را توسعه می دهیم

گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
اسـتان  جهـاد کشـاورزی  سـازمان 
اردبیل گفت: سیاسـت سازمان جهاد 
کشـاورزی توسـعه کشـت پائیزه چغندر قند در اراضی زیرکشت 
اسـت.احمد شـهریار ، گفـت: اسـتان اردبیـل با اختصـاص ۱.0۹ 
درصـد مسـاحل کل کشـور 4 درصـد نیـاز محصوالت کشـاورزی 
کشـور را تولیـد و تامیـن می کنـد که ایـن نشـان از قابلیت های 
فـراوان کشـاورزی، اقلیـم مناسـب، خـاک غنـی و مسـتعد در 
اسـتان اردبیـل اسـت. در حـال حاضـر در اسـتان اردبیـل بیش 
از ۳2 نـوع محصـول زراعـی و 40 نـوع محصول باغـی و گیاهان 
دارویـی تولیـد می شـود کـه چغنـدر قنـد بـه عنـوان محصولـی 

اسـتراتژیک و مهـم در مناطـق مسـتعد  کاشـته می شـود.

چغندر

تخلیه اداره پارک ملی 
دز به علت آبگرفتگی

رییـس پـارک ملـی دز با اشـاره به 
بارندگی هـای اخیـر، از تخلیـه اداره 
پـارک ملـی دز بـه علـت آبگرفتگی 
خبـر داد.رضـا قپانچی پـور، اظهار کـرد: روان آب های سـطحی 
حاصـل از بارندگـی 48 سـاعت گذشـته و ریزآب هایـی کـه به 
رودخانـه دز منتهـی می شـوند موجـب طغیـان رودخانـه دز 
شـده اند.وی افـزود: بـا توجه بـه اینکـه اداره پارک ملـی دز در 
حاشـیه رودخانـه قرار گرفته اسـت، اداره دچار آبگرفتگی شـد 
و مجبـور بـه تخلیـه آن شـدیم. قبـل از بارندگـی و سـیالب، 
تپه هایـی در مجـاورت زیسـتگاه های حیوانـات مسـتقر در 
پـارک ملـی دز از جملـه گـوزن زرد ایرانـی ایجـاد شـد کـه بـا 
ایـن اقدامـات تاکنون هیچ مشـکلی حیوانـات را تهدید نکرده 

است.

پارک

ــی  ــگ جوان ــاده پلن ــا م کیج
مــاه  بهمــن  در  اســت کــه 
هــای  تلــه  در   ۱۳۹0 ســال 
ســیمی کشــاورزان در اطــراف 
و  شــده  گرفتــار  گــرگان 
ــر  ــده منج ــاد ش ــت ایج عفون
ــه قطــع یکــی از دســتانش  ب
توســط دامپزشــکان  شــد. 
بــا  اســت  قــرار  اکنــون 
همــکاری یــک تیــم  آلمانــی 
امــکان لقــاح مصنوعــی آن 
ایرانــی  نــر  پلنــگ  دو  بــا  

بررســی  شــود.
از مهمتریــن  کیجــا« یکــی 

پلنگ هــای ایرانــی موجــود 
ــان  ــه ایم ــه گفت ــه ب ــت ک اس
معماریــان دامپزشــک بــاغ 
مســتقیمًا  تهــران  وحــش 
و  اســت  آمــده  طبیعــت  از 
از نظــر ژنتیــک بســیار بــا 

اســت. ارزش 

برنامــه تکثیر گونه های 
انقراض در معرض 

آنطــور کــه ایســنا می نویســد 
در  گونه هــای  تکثیــر 
یکــی  انقــراض  معــرض 
اتحادیــه  برنامه هــای  از 
اروپــا  وحش هــای  بــاغ 
کــه  آنجایــی  از  و  اســت، 
نیــز  تهــران  وحــش  بــاغ 
ــت،  ــه اس ــن اتحادی ــو ای عض

گونه هــای  تکثیــر  برنامــه 
ــن  ــراض در ای در معــرض انق
بررســی  وحش هــا  بــاغ 

. د می شــو
دو  »کیجــا«  و  »ریــکا« 
مــاده ای  و  نــر  پلنــگ 
هســتند کــه سالهاســت در 
ــی  ــران زندگ ــش ته ــاغ وح ب

. می کننــد
کــه  نــری  تولــه  »ریــکا« 
حــدود 17 ســال پیــش در 
منطقــه پــارک ملــی پابنــد 
محیــط  توســط  مازنــدران 
و  شــود  مــی  پیــدا  بانــان 
اســمش را ریــکا بــه زبــان 
مــی  پســر  یعنــی  محلــی 
ــه پلنــگ مــاده  ــد و تول گذارن

تلــه  در  کــه  نیــز  دیگــری 
ــد  ــه دام می افت شــکارچیان ب
و در نهایــت دســت چپــش 
ــس از  ــود و پ ــی ش ــع م قط
کیجــا  را  اســمش  نجــات 
یعنــی دختــر مــی گذارنــد 
ــاغ  ــه ب ــکا ب ــراه ری ــه هم و ب
منتقــل  تهــران  وحــش 
آنجــا  از  امــا    . می کننــد 
ــت  ــل کهول ــه دلی ــکا ب ــه ری ک
ســن تمایلــی بــه آمیــزش 
بــا کیجــا نشــان نمی دهــد 
و حتــی ممکــن اســت کــه 
ــی  ــت کاف ــپرم او از کیفی اس
بــرای یــک تولیدمثــل موفــق 

نباشــد.  برخــوردار 
 همیــن موضــوع باعــث شــود 
کــه جــدای اســپرم گیــری 
اســپرم  بانــک  ذخیــره  و 
یــک  آینــده،  بــرای  ریــکا 
ــر دیگــر نیــز  پلنــگ ایرانــی ن
ــش  ــاغ وح ــال و از ب از پرتغ
لیســبون بــه ایــران بیایــد تــا 
ــی  ــری طبیع ــت گی ــک جف ی
و موفــق بیــن ایــن پلنــگ نــر 

و کیجــا رخ دهــد.
بــه گفتــه دامپزشــک ایــن 
ــاغ، در مــورد پلنــگ ایرانــی  ب
بســیار  موفقیت هــای 
معــدودی در لقــاح مصنوعــی 
وحــش  بــاغ  دو  یکــی  در 
ــا  ــته و م ــود داش ــان وج جه
ــن  ــه ای ــی ک ــان تیم ــا هم ب
در  داشــته  را  موفقیت هــا 
می کنیــم  کار  حاضــر  حــال 
کــه  امیدواریــم  خیلــی  و 
ــن کار را در  ــار ای ــتین ب نخس

انجــام  ایــران و در منطقــه 
ــم کار  ــیار ه ــه بس ــم ک بدهی

مهمــی اســت.
بــاغ  می گویــد:  معماریــان 
ــه  ــد ب ــران می توان وحــش ته
عنــوان یــک ذخیــره بــرای 
در  ایرانــی هــم  پلنــگ  ژن 
ــا  ــم در دنی ــران و ه ــود ای خ
ایــن  کــه  باشــد  مطــرح 
همــکاری ســازمان ها  مهــم 
ــم  ــری را ه ــای دیگ و نهاده
ــن  ــد از ای ــا بتوانن ــد ت می طلب
ظرفیتــی کــه بــاغ وحــش 
ــر دارد  ــال حاض ــران در ح ته
جایگاه هــای  وجــود  بــا 
اســتانداردی کــه در  کامــالً 
هیــچ جــای دیگــر ایــران یــا 
حتــی در منطقــه بــرای پلنــگ 
ایرانــی وجــود ندارد اســتفاده 
ــه  ــت ب ــن ظرفی ــد و از ای کن
عنــوان یــک ذخیــره یــا یــک 
بــرای  پشــتیبان  جمعیــت 
پلنگ هــای ایرانــی هــم در 
ــورهای  ــم در کش ــران و ه ای
دیگــری کــه برنامــه حفاظــت 
ــد  ــی دارن ــگ ایران ــرای پلن ب

اســتفاده شــود.
وحــش  بــاغ  دامپزشــک 
پتانســیل  ایــن  ارم گفــت: 
فقــط در ایــران بــه عنــوان 
ایرانــی  پلنــگ  زیســتگاه 
وجــود دارد و امــکان ایــن کار 
ــران  ــاغ وحــش ته ــط در ب فق

هســت.
مدیــر بــاغ وحــش تهــران 
کــه  ایــن  بــه  پاســخ  در 
ایــن  موفقیــت  احتمــال 
ــدازه  ــه ان ــی چ ــاح مصنوع لق
می گویــد:  بــود  خواهــد 
نمونه هــای  مــورد  دو  یکــی 
وجــود  دنیــا  در  موفــق 
داشــته امــا ایــن نمونه هــا 
و  نیســتند  زیــاد  خیلــی 
گفــت  نمی تــوان  درصــدی 
کــه اعــالم کنیــم مثــالً چهــل 
موفقیــت  امــکان  درصــد 
وجــود دارد. مــا بــه هــر حــال 
ــه از  ــم ک ــمان را می کنی تالش
بهتریــن امکانــات اســتفاده 
ــم  ــرایط را فراه ــن ش و بهتری
اتفــاق  بهتریــن  تــا  کنیــم 

فتــد. بیا

ته
نک

»ریـکا« و »کیجـا« دو پلنـگ نـر و مـاده ای 
هسـتند کـه سالهاسـت در بـاغ وحـش تهـران 

میکننـد. زندگـی 
»ریـکا« تولـه نـری که حـدود 17 سـال پیش 
در منطقـه پـارک ملـی پابنـد مازندران توسـط 
را  اسـمش  و  شـود  مـی  پیـدا  بانـان  محیـط 
ریـکا بـه زبـان محلـی یعنی پسـر مـی گذارند 
و تولـه پلنـگ مـاده دیگـری نیـز کـه در تلـه 
نهایـت  در  و  میافتـد  دام  بـه  شـکارچیان 
دسـت چپـش قطع می شـود و پـس از نجات 
اسـمش را کیجـا یعنـی دختـر مـی گذارنـد و 
بـه همـراه ریـکا به بـاغ وحـش تهـران منتقل 

  . میکننـد 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال از تاسیس 
پاسـگاه ویژه بانوان در رشت خبر داد.

روزنامـه کاغذوطن از وجود 
چشـمه ای با آب قرمز در قلعه گنج خبر 

داد.

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
یوزهای شایسـته ایرانی ، پشت سد 

سامورایی ها ماندند.

روزنامه افسانه  نوشت: فوتبال اصفهانجنوب کرمانمازندران
احساسی بازیکنان ایران حسرت تیم ملی را 

4۷ساله کرد.

فارس

18  شی تاریخی خراسان شمالی در موزه ملی ایران به نمایش گذاشته می شود
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
شمالی گفت: »۱8 شیئ تاریخی خراسان شمالی در موزه ملی تهران در معرض نمایش عالقه 
مندان و عموم قرار می گیرد.«

پیام میراث

لنا
 ای

س:
عک

شـهرود امیرانتخابی در گفت وگو با خبرنگار تسـنیم در رشت 
اظهـار داشـت: قدمت و پیشـینه بسـیار باالی اسـتان گیالن 
بـا توجـه بـه آثار و شـواهد بسـیار زیـادی کـه در کاوش ها از 
دوره هـای کهـن به دسـت آمده بسـیار زیاد اسـت به طوری که 
هم  اکنون در این اسـتان اشـیاء تاریخی و باسـتانی فراوانی 

ثبـت و نگهداری می شـوند.
گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گیـالن ثبـت ملـی 22 اثـر جدیـد باسـتانی ایـن اسـتان را 
مـورد اشـاره قـرار داد و عنـوان کـرد: ایـن دسـته از اشـیاء 
یـاد شـده در پـی انجـام حفاری هـای باستان شناسـی در 
تپه هـا و گورسـتان های باسـتانی واقـع در سراسـر اسـتان 
گیـالن به دسـت آمده اند.امیرانتخابـی بـه برخـی از نقاطـی 
کـه این اشـیاء تاریخی توسـط کاوشـگران در آن محدوده ها 
کشـف شـده اسـت اشـاره کـرد و ابـراز داشـت: ایـن 22 
شـیء باسـتانی از نقاطـی نظیر منطقـه آق اولر، میـان رود و 
تپه هـای مارلیک که همگـی آن ها در ردیف مناطق باسـتانی 
گیـالن قـرار دارند به دسـت آمده اسـت.وی از نگهـداری این 
اشـیاء تاریخی و باسـتانی در محل موزه شـهر رشت خبر داد 
و بیان داشـت: تعداد بسـیار زیادی از این اشـیاء تاریخی و 
باسـتانی کشف شـده از خانواده اشـکال سفالی تحت عنوان 
ریتـون هسـتند و با نـگاه به آن ها در می یابیم که در سـاخت 
آن هـا از نقوش و ظرافت های ویژه ای اسـتفاده شـده اسـت.

مدیـرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری گیالن 
تعداد اشـیاء باسـتانی و تاریخـی که هم اکنـون در موزه های 
ایـن اسـتان در حـال نگهداری هسـتند را برشـمرد و تصریح 
کرد: بیش از 40 هزار شـیء تاریخی و باسـتانی در موزه های 
اسـتان گیـالن نگهداری می شـوند کـه هر کـدام آن ها مربوط 
بـه دوره ای خـاص اسـت.امیرانتخابی تعـداد آثـار تاریخـی 
و باسـتانی کـه در گیـالن بـه ثبـت ملـی رسـیده اند را نیـز 
مـورد اشـاره قـرار داد و عنـوان کـرد: در حـال حاضـر 19 هزار 
و 500 عـدد از مجمـوع اشـیاء تاریخـی و باسـتانی موجـود 
در موزه هـای سراسـر اسـتان گیـالن در سـامانه جامـع ثبـت 

اشـیاء تاریخـی بـه ثبت رسـیده اند.

سوژه 22 شی
باستانی گیان 

ثبت ملی شد

رنا
 ای

س:
عک

گشایش موزه باستان شناسی تا مهرماه ۹۸
این موزه تاریخی طی سال های گذشته با چالش های متعددی درخصوص باز بودن درهای خود روبرو است

موزه  مقدم در ساختمان موزه دانشگاه تهران که یکی از موقوفات مرحوم افشار است

بــه  اشــاره  بــا  محمدرضــا کارگــر 
باستان شناســی  مــوزه  راه انــدازی 
آینــده گفــت:  ســال  مهرمــاه  تــا 
موسســه  همــت  بــا  مــوزه  ایــن 
تهــران  دانشــگاه  باستان شناســی 

می شــود. راه انــدازی 
ــل  ــه مجل ــان خان ــدم هم ــوزه مق  م
دوره قاجــار اســت کــه در خیابــان 
ســپه  یــا  خمینــی)ره(  امــام 
قــرار دارد و بــه ظــن بســیاری از 
زیباتریــن  از  یکــی  تهرانگردهــا، 
بــه  تهــران  تاریخــی  عمارت هــای 

ــر  ــارت زی ــن عم ــی رود. ای ــمار م ش
ــت دارد  ــران فعالی ــگاه ته ــر دانش نظ
ــران  و توســط مســئوالن دانشــگاه ته

می شــود. مدیریــت 
ــف  ــه تعری ــه ب ــان باتوج ــن می در ای
تهرانگــردی،  جدیــد  مســیرهای 
ــر  ــی از پ ــدم در یک ــوزه مق ــه م خان
جاذبه  تریــن و البتــه محبوب تریــن 
مســیر های تهرانگــردی جــای گرفتــه 
اســت. درحالــی کــه عالقــه بــرای 
ــی در  ــارت تاریخ ــن عم ــد از ای بازدی
می زنــد  مــوج  گردشــگران  میــان 
بــا  ســال های گذشــته  طــی  امــا 
چالش هــای متعــددی درخصــوص 
بــاز بــودن درهــای ایــن مــوزه روبــه رو 

ــم. بودی
از  مســئوالن  یکســو،  از  چنانکــه 
ــوزه  ــت م ــاعات فعالی ــاماندهی س س
مقــدم خبــر می دادنــد و از دیگــر 
ــای  ــت دره ــدگان پش ــو بازدیدکنن س
در  مــوزه می ماندنــد. حتــا  بســته 
نخســتین  گذشــته،  ســال  نــوروز 
روزهــای ســال بــا تعطیلــی مــوزه 
نارضایتــی  آن  تبــع  بــه  و  مقــدم 
ــه رو  بازدیدکننــدگان و تهرانگردهــا روب

ــود. ب
ایــن میــان مســووالن میــراث  در 
ســاعات  ســاماندهی  از  فرهنگــی 
خبــر  مقــدم  مــوزه  فعالیــت 
کارگــر  محمدرضــا  می دهنــد؛ 

ــول  ــوال منق ــا و ام ــرکل موزه ه )مدی
ــه ای  ــه جلس ــاره ب ــا اش ــی( ب تاریخ
کــه چنــدی پیــش بــا مســئوالن 
دانشــگاه تهــران برگــزار کــرد، گفــت: 
بــه گفتــه مســئوالن دانشــگاه تهــران، 
مــوزه مقــدم در حــال حاضــر به طــور 
ــال  ــده و در ح ــایی ش ــل بازگش کام
ــه گردشــگران اســت. خدمات دهــی ب

براســاس  کــرد:  خاطرنشــان  او 
ــازی  ــات، ساختمان س ــن گزارش آخری
مــوزه مقــدم بــه پایــان رســیده و 
ــرای  ــه ب ــن مجموع تمــام کارهــای ای
بازدیــد عالقه منــدان انجــام شــده. 
ــرداری کامــل  در نهایــت شــاهد بهره ب
ــا  ــدم هســتیم و تالش ه ــوزه مق از م
ــن مــوزه  ــودن دائمــی ای ــاز ب ــرای ب ب

انجــام می شــود.
البتــه بــه  کارگــر اذعــان داشــت: 
گفتــه مســئوالن دانشــگاه تهــران، در 
حــال حاضــر مــوزه مقــدم بــاز اســت 
می توانــد  و گروه هــای گردشــگری 
بــه صــورت دائمــی از ایــن مــوزه 
ــاعات کار و  ــی س ــد. حت ــد کنن بازدی
ــده  ــم ش ــوزه تنظی ــن م ــت ای فعالی
ــوزه ای  ــتانداردهای م ــاس اس و براس
گروه هــای  می کنــد.  فعالیــت 
گردشــگری نگــران مانــدن پشــت 
درهــای بســته مــوزه مقــدم نباشــند. 
ــد دهــه گذشــته شــاهد  در طــول چن
نگارخانه هــای  و  موزه هــا  تاســیس 
میــان  ایــن  در  بودیــم.  متعــدد 
ــت  ــران را بهش ــه ای ــه آنک ــه ب باتوج
همــواره  می نامنــد  باستان شناســی 
ــی  ــوزه باستان شناس ــی م ــای خال ج
ــع احســاس می شــود.  ــل و جام کام

بــه  اســت  قــرار  میــان  ایــن  در 
باستان شناســی  موسســه  همــت 
ــراث  ــازمان می ــران و س ــگاه ته دانش
ــوزه  ــکل گیری م ــاهد ش ــی ش فرهنگ

باشــیم. باستان شناســی 
و  فعالیت هــا  بــه  باتوجــه  قطعــا 
کاوش هــای دانشــگاهی کــه طــی 
ســال های گذشــته در محوطه هــای 
ــه کشــف  تاریخــی انجــام و منجــر ب
اشــیای تاریخــی متعــدد شــده، نیــاز 
بــه تاســیس مــوزه ای کــه بتوانــد 
ــن اشــیاء را در خــود جــای دهــد  ای
و در معــرض دیــد عمــوم بگــذارد، 

می شــد. احســاس 
مدیــرکل موزه هــا و امــوال منقــول 
و  شــکل گیری  دربــاره  تاریخــی 
باستان شناســی  مــوزه  راه انــدازی 
موسســه  مســووالن  گفــت: 

تهــران  دانشــگاه  باستان شناســی 
از آمادگــی بــرای راه انــدازی مــوزه 

دادنــد. خبــر  باستان شناســی 

بــه گفتــه گارکــر، ایــن مــوزه  در 
ســاختمان مــوزه دانشــگاه تهــران 
مرحــوم  موقوفــات  از  یکــی  کــه 
ــان ولیعصــر  افشــار اســت و در خیاب
قــرار دارد، شــکل خواهــد گرفــت.
ــال  ــاه س ــر م ــا مه ــرد: ت ــد ک او تاکی
۹8 شــاهد بازگشــایی و شــکل گیری 
خواهیــم  شناســی  باســتان  مــوزه 
بــود. در ایــن میــان، دانشــگاه تهــران 
ــای  ــار کاوش ه ــادی از آث ــداد زی تع
باســتان شناســی را در اختیــار دارد و 
ــی  ــوزه باستان شناس ــد در م می خواه

ــه نمایــش بگــذارد.  ب

میـراث  سـازمان  برنامه ریـزی  معـاون 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
اسـتان تهـران از سـرمایه گذاری حـدود 
 62 قالـب  در  تومانـی  میلیـارد   ۱000
پـروژه از ابتـدای سـال ۹۷ تـا کنـون در 
سـطح اسـتان تهـران خبـر داد. علیرضـا 
جعفـری در جلسـه بررسـی پروژه هـای 
افتتـاح و کلنـگ زنـی شهرسـتان تهران 
در تشـریح پروژه هـای سـازمان میـراث 
از  تهـران  اسـتان  سـطح  در  فرهنگـی 

ابتـدای سـال ۱۳۹۷ تا ایـام دهه مبارک 
فجـر انقـالب اسـالمی گفـت: از ابتـدای 
سـال ۹۷ تـا کنـون 62 پروژه با سـرمایه 
گـذاری بالـغ بـر ۹۹8.5 میلیـارد تومـان 
در سـطح اسـتان تهـران افتتـاح شـده 
ایـن سـرمایه گذاری ها  راسـتای  کـه در 
ظرفیت صندلی های پذیرایی مسـافر در 
اسـتان تهران بـه ۳۱82 صندلـی افزوده 
شـده، در همیـن راسـتا ۱5۱۳ اشـتغال 
مسـتقیم ایجاد شـده، 8۱6 تخت هتلی 

بـه مجموع ۳2 هـزار و ۷60 تخت هتلی 
موجـود در اسـتان تهـران افـزوده شـده 
اسـت. همچنیـن ۳54 اتـاق هتلـی نیز 
در  پروژه هـا  ایـن  اجـرای  راسـتای  در 
اسـتان تهـران افـزوده شـده اسـت.وی 
ادامـه داد: از رقـم ۹۹8.5 میلیارد تومان 
سـرمایه گـذاری کـه در قالـب 62 پـروژه 
از ابتـدای امسـال انجام شـده 2۱ پروژه 
در هفتـه دولـت به بهـره برداری رسـیده 
و 4۱ پـروژه از هفتـه دولـت تا بـه امروز 
پـروژه ای  افتتـاح خواهـد شـد کـه 4۱ 
کـه از هفتـه دولـت تا بـه امـروز افتتاح 
خواهد شـد رقمی معـادل ۷۳8 میلیارد 
و 200 میلیـون تومـان را در بـر می گیـرد.

سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد 

تومانی در گردشگری تهران

اسناد مرمت شده 
شورای انقاب رونمایی شد

 اسـناد انقالب اسـالمی مرمت شـده شـامل دسـت نوشـته ها و دفاتر صورت 

جلسـات ایـن شـورا بـا تحریرعبـاس شـیبانی بـا حضـور فرزنـدان موسسـان 

انقـالب در آسـتانه چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـالمی درخانـه مـوزه 

مرحوم آیت هللا اکبرهاشـمی رفسـنجانی رونمایی شـد. این اسـناد دو ماه قبل 

بـه سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملی تحویـل و پس از مرمت و میکـروب زدایی 

بـه مـوزه بازگردانده شـد تـا پـس از رونمایی بـرای دیجیتال سـازی مجددا به 

سـازمان اسـناد بازگـردد. رییـس سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی نیـز درایـن 

آییـن ضمن تقدیر از تحویل اسـناد انقالب به سـازمان اسـناد گفـت: امروز بعد 

از40 سـال شـاهد ایرانـی هسـتیم که مـی دانیـم در حافظه تمام مـردم دنیا و 

ایـران بـه عنـوان کشـوری کـه در اسـتقالل رای و آنچه بـه عنوان هـدف مدنظر 

داشـت، معرفـی شـده و می ماند.اشـرف بروجـردی افزود: با توجه به رسـالت 

سـازمان اسـناد کـه تمـام اسـناد تاریخی و ملی را حراسـت و برای نسـل های 

آینـده بـه عنـوان سـرمایه منتقل می کند، اسـناد شـورای انقالب نیـز تحویل و 

مرمـت و میکـروب زدایـی شـد. وی گفـت: به ایـن نتیجه رسـیدیم که هم می 

توانیـم ایـن اسـناد را دیجیتال سـازی و هم میکروب زدایـی و تنظیم و مرتب 

و تایـپ کنیـم کـه عموم بهـره ببرند. 

ته
نک

در طـول چنـد دهـه گذشـته شـاهد تاسـیس موزه هـا و 
نگارخانه هـای متعـدد بودیـم. در ایـن میـان باتوجـه بـه 
آنکـه ایـران را بهشـت باستان شناسـی می نامنـد همـواره 
جـای خالی مـوزه باستان شناسـی کامل و جامع احسـاس 
می شـود. در ایـن میـان قـرار اسـت بـه همـت موسسـه 
باستان شناسـی دانشـگاه تهران و سـازمان میـراث فرهنگی 
باشـیم.قطعا  باستان شناسـی  مـوزه  شـکل گیری  شـاهد 
باتوجـه بـه فعالیت هـا و کاوش هـای دانشـگاهی کـه طـی 
سـال های گذشـته در محوطه هـای تاریخـی انجـام و منجر 
بـه کشـف اشـیای تاریخـی متعـدد شـده، نیاز به تاسـیس 
مـوزه ای کـه بتوانـد ایـن اشـیاء را در خـود جای دهـد و در 

معـرض دیـد عمـوم بگـذارد، احسـاس می شـد.
مدیـرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی درباره شـکل گیری 
و راه اندازی موزه باستان شناسـی گفت: مسـئوالن موسسـه 
باستان شناسـی دانشـگاه تهـران از آمادگـی بـرای راه اندازی 

موزه باستان شناسـی خبـر دادند.

جامعهمیراث

تکذیب واگذاری یک کارخانه به خانواده مونسانکاوش های باستان شناسی در ۹ تپه و محوطه پیرانشهر
سرپرسـت پژوهشـگاه میراث 
از  گردشـگری  و  فرهنگـی 
باسـتان  هـای  کاوش  انجـام 
شناسـی در 9 تپـه و محوطـه 
کانـی سـیب پیرانشـهر آذربایجـان غربـی خبـر داد کـه 
مـی توانـد تأثیـر بسـزایی در تکمیـل مطالعات باسـتان 
بهـروز  باشـد.  داشـته  ایـران  غـرب  شـمال  شناسـی 
خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  پژوهشـگاه  سرپرسـت  عمرانـی 
گفـت: »کاوش هـا و مطالعـات باسـتان شناسـی در 
باسـتانی در کانـی سـیب در حـال  9 تپـه و محوطـه 

اسـت.« انجـام 
او افـزود: »حـوزه شـمال غـرب ایـران به ویـژه دریاچه 

ارومیـه در اعصـار مختلـف دارای پیچیدگـی هایـی از 
لحـاظ باسـتان شناسـی بـوده اسـت کـه کاوش هـای 
کانـی سـیب پیرانشـهر مـی توانـد در تکمیـل دانش ما 
درایـن خصـوص کمـک شـایان توجهـی کند.«عمرانـی 
تصریـح کـرد: »بـا توجـه بـه نزدیکـی ایـن محـدوده 
دیگـر  از سـوی  و  قفقـاز  و  النهریـن  بیـن  بـه شـمال 
ارتباطـات، فـالت مرکـزی ایران،پژوهش های باسـتان 
شناسـی در ایـن نقطـه مـی توانـد در نحـوه ارتباطات و 
کنشـهای ایـن مناطـق بـر روی یکدیگـر نتایـج جالـب 
توجهـی داشـته باشـد.«او افـزود: »تـالش خواهد شـد 
ایـن کاوش هـا در بهـار سـال آینـده نیزادامه یابـد تا به 

تکمیـل مطالعـات در ایـن پهنـه کمـک کنـد.«

معـاون سـرمایه گذاری سـازمان 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
کـرد:  تصریـح  گردشـگری،  و 
هیـچ شـرکت یـا کارخانـه ای با 
عنـوان »قطعـات ایـران خـودرو« به آقـای مونسـان، رئیس 
سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
یـا نزدیـکان ایشـان در هیـچ دوره ای واگـذار نشـده و ایـن 
خبـر از اسـاس کـذب اسـت.هاجر چنارانـی، نماینـده مـردم 
نیشـابور در جلسـه علنـی مجلـس در تذکـری مدعـی شـد: 
از رئیـس جمهـور تشـکر مـی کنم، پـس از 6 مـاه که رئیس 
جمهـور شـدند شـرکت قطعـات ایـران خـودرو را بـه خاندان 
»مونسـان« واگـذار کردنـد کـه متأسـفانه این موضـوع آینده 
اگـزوز خـودروی خراسـان را بـه تزلـزل در آورد. امـروز اگـزوز 

خـودرو 200 کارگـر خـود را اخراج کرده اسـت. هیأت مدیره در 
سـال 88 مصوب کردند که کارخانه کاتالیسـت با ۱5 میلیارد 
وام در نیشـابور تأسـیس شـود ولـی بـا البـی هایی کـه این 
خانـدان انجـام دادنـد ایـن کارخانـه بـه قم منتقل شـد، این 
موضـوع موجـب نارضایتی هـای زیـادی در جامعـه کارگری 
شـد.حاال حسـین اربابـی، معـاون سـرمایه گـذاری سـازمان 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اعـالم کرده 
کـه »هیـچ سـندی دال بـر اینکه آقای مونسـان یـا نزدیکان 
ایشـان صاحب چنین کارخانه ای باشـند وجود ندارد و هیچ 
گونـه واگـذاری به ایشـان و یا نزدیکان آقای مونسـان انجام 

است.« نشـده 
او از خانـم چنارانـی تقاضا کرده که چنانچه مدارک مسـتند و 

مسـتدلی دارد، ارائه دهد.

نا 
س

 ای
س:

عک

گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 استان ها 

ثبت ازدواج بیش از 26 هزار زیر 13 تا 15 سال در کشور
مدیر کل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: در کل کشور 26 هزار و 804 واقعه ازدواج پایین تر از رده سنی مشخص 

شده، ثبت شده است که در خراسان شمالی 8۷5 مورد اتفاق افتاده است که سه درصد از سهم کشوری را شکل 
می دهد و رتبه ۱2 در این بخش را داریم.

رنا
 ای

س:
عک

ــل از  ــت: قب ــار داش ــور اظه ــماعیلی پ ــین اس ــر حس امی
پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی در قانــون اصالحــات 
ــام اشــخاص  ــه ن ــات ب اراضــی عرصــه بســیاری از موقوف
انتقــال یافــت و بــا حکــم امــام خمینــی)ره( اســناد صــادر 

شــدهئ بــه نــام موقوفــات بازگردانــده شــد.
وی در ادامــه افــزود: بــه برکــت پیــروزی شــکوهمند 
انقــالب اســالمی ایــران و براســاس فرمایــش رهبــر کبیــر 
انقــالب مبنــی براینکــه موقوفــات بایــد بــه حالــت وقفیــت 
خــود باقــی بماننــد و بــا تــالش و پیگیــری و مجاهــدت 
کارکنــان اوقــاف و امــور خیریــه موقوفــات احیــا و نیــات 
آنــان نیــز اجرایــی شــد و ایــن امــر یکــی از دســتاوردهای 
مهــم انقــالب اســالمی محســوب مــی شــود کــه بــا 
احیــای موقوفــات و اجــرای نیــات واقفــان نیــک اندیــش 
بســیاری از محرومــان از بــرکات موقوفــات منتفــع شــده 
ــاده  ــن امــر افت ــز در ای ــادی نی ــت زی ــد و اتفاقــات مثب ان

اســت.
ــور  ــاف و ام ــادی اداره کل اوق ــره وری و اقتص ــاون به مع
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــه ب ــان در ادام ــه اســتان اصفه خیری
کاربــری بیــش از 60 درصــد از موقوفــات اســتان اصفهــان 
کشــاورزی اســت و در ســال هــای اخیــر نیــز بــه خاطــر 
خشکســالی هایــی کــه در اســتان بــوده اســت بســیاری از 
موقوفــات فاقــد اســتفاده مانــده انــد خاطــر نشــان کــرد: 
ــان  ــای انجــام شــده توســط کارکن ــری ه براســاس پیگی
ادارات اوقــاف و امــور خیریــه موقوفــات زیــادی بــا 
ــه  ــد و زمین ــا شــده ان رویکــرد گســترش گردشــگری احی
اجــرای امینانــه نیــات واقفــان نیــک اندیــش آنــان مهیــا 

شــده اســت.
امیــر حســین اســماعیلی پــور ادامــه داد: در همیــن 
راســتا نیــز بــا جــذب مشــارکت و ســرمایه گــذاری بخــش 
خصوصــی در ســال هــای اخیــر ۹ کاروانســرا احیــا شــده 
اســت و یــا در دســت مرمــت هســتند همچنیــن بــا 
ــز امســال شــاهد آن  ــده نی ــه عمــل آم ــری هــای ب پیگی
ــن ســالگرد  ــا فرارســیدن چهلمی ــان ب ــه همزم هســتیم ک
ــر  ــه دیگ ــالمی ۹ موقوف ــالب اس ــکوهمند انق ــروزی ش پی
نیــز بــا ســرمایه گــذاری بالــغ بــر ۱02 هــزار 4۱5 میلیــون 
ریــال احیــا شــده و بــه بهــره بــرداری مــی رســند تــا بــا 
اجــرای نیــات واقفــان نیــک اندیــش آنــان اوقــاف و امــور 
ــالب  ــارات انق ــری را در افتخ ــن دیگ ــرگ زری ــه ب خیری

ــت برســاند. ــه ثب اســالمی ب

ــا در  ــروژه ه ــن پ ــزود: ای ــه اف وی در ادام
موقوفــه حســین شــاهی، زینــت زکایــی، 
حمــام  اصفهــان،  شــهر  در  خــوان  مــدح 
دهــان در ســمیرم، آب انبــار حــوض مقیمــی 
موقوفــه  بیابانــک،  و  خــور  شهرســتان  در 
آخونــد ماحیــدر در خوانســار، کاروانســرا 
و مجموعــه  خواجــه در آران و بیــدگل، آب 
ــی  ــزاده تق ــه و امام ــرزا ورزن ــاج می ــار ح انب
ــری  ــا کارب ــاد ب ــف آب ــن)ع( نج ــن محس اب
هــای، تجــاری، مســکونی و گردشــگری اجــرا 

ــد. ــده ان ش

از  نرماشــير  انتظامــی  فرمانــده 
يــك  دســتگيري  و  شناســايي 
ســارق و كشــف۱۳ راس احشــام 
ــي  ــس آگاه ــط پلي ــرقتي توس س

ايــن شهرســتان خبــر داد. 
يوســف  سرهنگ"حســين 
بــا  گــو  و  گفــت  آبــادي"در 
ــس  ــري پلي ــگاه خب ــگار پاي خبرن
ــره  ــك فق ــوع ي ــی وق ــت: درپ گف
ســرقت  و  احشــام  ســرقت 
۱۳راس احشــام از يــك دامــدار در 
شهرســتان ، پیگیــری موضــوع در 
ــت. ــرار گرف ــس ق دســتور کار پلی
پليــس  مامــوران  افــزود:  وي 
آگاهــي بــا پــي جويــي هــاي 
در  هايــي  بــه ســرنخ  پليســي 
رابطــه بــا ايــن ســرقت دســت 
يافتنــد، كــه در نهايــت مــدارك 
ــه شناســايي  جمــع آوري شــده ب
ــك ســارق منجــر  و دســتگيري ي

ــد. ش
سرهنگ"يوســف آبــادي" تصريــح 
بازجويــي  در  ســارق  كرد:ايــن 
هــاي بــه عمــل آمــده بــه ســرقت 
ــدار  ــك دام ــام از ي ۱۳ راس احش
تكميــل  بــا  و  کــرد  اعتــراف 
ــي  ــل مراجــع قضاي ــده تحوي پرون

ــد. ش
شهرســتان  انتظامــي  فرمانــده 
نرماشــيردر پايــان بــه باالبــردن 
ضريــب امنيتــي محــل نگهــداري 
احشــام در راســتاي پيشــگيري 
ــرد:  ــان ک ــد و بی ــرقت، تاکي از س
ــه نقــش پيشــگيري،  ــا توجــه ب ب
بــا  توانيــم  مــي  مــا  همــه 
رعايــت هشــدارهاي پيشــگيرانه 
وســايل  و  ابــزار  از  واســتفاده 
امــوال  از  نگهــداري  در  ايمنــي 
ــراي ســرقت  ــه اي ب خــود، دغدغ
نداشــته  احشــام  و  وســايل 

باشــيم.

افتتاح 9 پروژه بزرگ انتظامی
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توزیع گوشت، آش نخورده و دهان سوخته

بر اساس اعام جهاد کشاورزی مازندران طی 6 ماه اخیر 150 تن گوشت قرمز با نرخ دولتی در  این استان توزیع شد

توزیــع مقــدار انــدک و در عیــن حــال 
نــرخ  بــا  قرمــز  نامناســب گوشــت 
ای  تنهــا  نــه  مازنــدران  در  دولتــی 
انتظــار مــردم بویــژه اقشــار کــم درآمــد 
بــرای دریافــت گوشــت قرمــز بــا نــرخ 
ــا افزایشــی  ــز امســال ب دولتــی از پایی
مــاده  ایــن  نــرخ  ناگهانــی  شــدن 
ــرد و اطــالع رســانی  ــی ســرباز ک غذای
ــده و  ــانه ای و وع ــترده رس ــای گس ه
وعیدهــای مســئوالن هــم بــه ایــن 

انتظــار دامــن زد.
ــان  ــا نش ــی ه ــف بررس ــن وص ــا ای ب
مــی دهــد در مازنــدران میــزان توزیــع 
گوشــت قرمــز دولتــی نــه تنهــا بــا 
وعــده هــای مســئوالن تناســبی نــدارد، 
بلکــه حتــی ســهم اندکــی در رفــع نیــاز 
خانوارهــای واجــد شــرایط و مســتحق 

ــر  نداشــته و نتوانســته تاثیــری هــم ب
بــازار عرضــه و تقاضــای ایــن محصــول 
ــرح  ــه ط ــد ک ــن ش ــه ای ــذارد. نتیج بگ
توزیــع گوشــت قرمــز دولتــی مشــکلی 
را کــه حــل نکــرد هیــچ، بلکــه مشــکل 
جدیــدی هــم ایجــاد کــرد و آن گمانــه 
زنــی در بــاره ' وجــود دســت هــای 
ــت  ــت گوش ــرای هدای ــرده ب ــت پ پش
هــای دولتــی بــه ســمت رســتوران هــا 

ــوده اســت. ' ب
اتحادیــه  رییــس  را  موضــوع  ایــن 
هفتــه  اوایــل  مازنــدران  قصابــان 
جــاری مطــرح کــرد ولــی پیــش از آن 
ــادل  ــی در تب ــهروندان مازندران ــم ش ه
ــد  ــاور بودن ــر ایــن ب ــه ب اطالعــات روزان
ــه  ــی بیشــتر ب ــز دولت ــه گوشــت قرم ک
افــرادی مــی رســد کــه دارای دوســت 
عرضــه  مراکــز  در  روابــط  و  آشــنا  و 
ــهروندان  ــن ش ــاد ای ــه اعتق ــند. ب باش
ــراه  ــم هم ــداق ه ــا مص ــواره ب ــه هم ک

یکــی  در  خانوارهــا  از  بعضــی  بــود 
دو مرحلــه عرضــه گوشــت قرمــز در 
 ۱5 تــا  ای  زنجیــره  فروشــگاههای 
کردنــد  دریافــت  گوشــت  کیلوگــرم 
ــان  ــی از زم ــا حت ــه خانواره ــی قاطب ول
ــکان عرضــه گوشــت هــم اطالعــی  و م
نداشــتند. بــر اســاس اعــالم جهــاد 
کشــاورزی مازنــدران طــی 6 مــاه اخیــر 
۱50 تــن گوشــت قرمــز بــا نــرخ دولتــی 
در اســتان توزیــع شــد کــه از ایــن 
ــی  ــز درمان ــه مراک ــد ب ــزان 20 درص می
و پــادگان هــا و مجموعــه هــای دیگــر 
اختصــاص یافــت، 20 درصــد ســهم 
شــرکت هــای تعاونــی و فروشــگاههای 
زنجیــره ای شــد و 60 درصــد بقیــه بــا 
ــهروندان  مکانیســم خــاص ســهمیه ش

ــد.  ش
آخریــن  اســاس  بــر  مازنــدران 
شرشــماری حــدود ســه میلیــون و ۳00 
ــدود  ــب ح ــت در قال ــر جمعی ــزار نف ه

ــوار  ــزار خان ــد ه ــون و یکص ــک میلی ی
دارد کــه بــا ایــن حســاب و کتــاب 
ــر از  ــاه خی ــوار در 6 م ــر خان ــهم ه س
ــر از  ــی کمت ــرخ دولت ــز ن ــت قرم گوش

ــت. ــوده اس ــرم ب ۹0 گ
ــرخ  ــا ن ــز ب ــع گوشــت قرم ــاید توزی ش
دولتــی در مازنــدران را بتــوان مصــداق 
 ' ســوخته  دهــان  و  نخــورده  آش   '
دانســت، چــرا کــه توزیــع ایــن میــزان 
گوشــت قرمــز نــه تنهــا هیــچ تاثیــری 
ــازار و تعــادل بخشــی بــه  بــر قیمــت ب
ــب  ــرایط نامناس ــه ش ــت، بلک آن نداش
توزیــع ســبب شــد تــا بــه دســت 
ــرایطی را  ــد و ش ــتحق نرس ــراد مس اف
ــه  ــر هفت ــر روز و ه ــه ه ــد ک ــم بزن رق
شــهروندان بخــش زیــادی از وقــت 
خــود را بــه آزمــودن شانسشــان در 
گرفتــن گوشــت قرمــز نــرخ دولتــی در 
ــر  ــا دیگ ــره ای ی ــگاههای زنجی فروش

ــد. ــرف کنن ــع ص ــز توزی مراک
دریافــت گوشــت قرمــز دولتــی بــه 
بــا  زیــاد  قیمتــی  فاصلــه  خاطــر 
نــرخ بــازار جذابیــت زیــادی بــرای 
شــهروندان دارد و بــه همیــن دلیــل 

هــم وقــت گذاشــتن بــرای گشــتن پــی 
ایــن نــوع گوشــت برایشــان بــه صرفــه 
ــتن  ــی برگش ــت خال ــی دس ــت، ول اس
ــا احســاس  مکــرر ســبب مــی شــود ت
ــه  ــوری توطئ ــه تئ ــرده و ب ــران ک خس
ــرای  ــان ب ــای پنه ــت ه ــود دس در وج
ــه رســتوران هــا  هدایــت گوشــت هــا ب
ــاز  ــن نی ــی مســئوالن در تامی ــا ناتوان ی

ــد. ــاه ببرن ــازار پن ب
ــا واردات  ــازار ب ــم ب ــرای تنظی ــت ب دول
ــت  ــرم گوش ــر کیلوگ ــت ه ــواع گوش ان
تومــان   500 و  28هــزار  را  منجمــد 
گوســفندی  گوشــت  کیلــو  هــر  و 
تومــان در  40 هــزار  را ۳8تــا  گــرم 
ــه  ــور عرض ــف کش ــای مختل ــتان ه اس
مــی کند.ایــن در حالــی اســت کــه 
قیمــت گوشــت گــرم  اکنــون  هــم 
گوســفندی در بــازار مازنــدران بیــن ۷5 
ــرم  ــر کیلوگ ــان در ه ــزار توم ــا 85 ه ت
، فیلــه گوســفندی تــا ۱۱۳هــزار تومــان 
کیلوگــرم  هــر  قیمــت  همچنیــن  و 
گوشــت گوســاله 80 هــزار تومــان و 
ــرای  ــان ب ــزار توم ــا ۹0 ه ــته آن ت راس
ــود. ــی ش ــه م ــدگان عرض ــرف کنن مص

ته
نک

ــم در  ــدران ه ــاورزی مازن ــاد کش ــازمان جه ــی س ــر بازرگان مدی
ــع گوشــت هــای منجمــد و  ــی مــردم از توزی خصــوص نارضایت
گــرم دولتــی بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: حــق بــا مــردم اســت، چرا 
کــه بــه نســبت نیازشــان گوشــت منجمــد و گــرم دولتــی توزیــع 

نمــی شــود.
ســلیمان حاتــم نــژاد بــا بیــان ایــن کــه در 6 مــاه اخیــر متوســط 
ــده  ــع ش ــتان و توزی ــد وارد اس ــرم و منجم ــت گ ــن گوش 150 ت
اســت، افــزود: 20 درصــد ایــن گوشــت هــا بــه مراکز بیمارســتانی 
دولتــی و مراکــز آموزشــی و نظامــی و انتظامــی اســتان داده شــد، 
ــره ای و  ــگاههای زنجی ــهمیه در فروش ــوان س ــه عن ــد ب 20 درص
تعاونــی هــای دســتگاههای دولتــی توزیــع شــد و بقیــه هــم بــا 
ــازار شهرســتان هــا کــه فرمانــدار،  هماهنگــی کارگــروه تنظیــم ب
جهــاد کشــاورزی و صنعــت ، معــدن و تجــارت عضــو اصلــی آن 
هســتند بــه مباشــرین مــورد تاییــد آنــان تحویــل و در مناطــق 

مختلــف از جملــه قصابــی هــا و پروئینــی عرضــه گردیــد.

خبر

بهره برداری از پنج دستگاه 
تصفیه در شهرهای سیرجان 

بـه منظور بهـره مندی شـهروندان 
کیفیـت  بـا  شـرب  آب  از 
مطلوبتـر؛5 دسـتگاه تصفیـه آب 
سـیرجان  تابعـه  شـهرهای  در 
بـه بهـره بـرداری رسـید. مجیـد میرشـاهی رئیـس هیئت 
و فاضـالب شهرسـتان  و مدیرعامـل شـرکت آب  مدیـره 
و  شـهروندان  منـدی  بهـره  منظـور  بـه  سـیرجان گفـت: 
آب  از  هماشـهر  و  پاریـز  زیدآبـاد،  شـهرهای  مشـترکین 
سـالم و بهداشـتی و ارتقـاء کیفیـت آب آشـامیدنی در این 
شـهرها ، 5 دسـتگاه تصفیه آب )زید آباد 2دسـتگاه، پاریز 
2 دسـتگاه و هماشـهر ۱ دسـتگاه( توسـط سـرمایه گـذار 
بخـش خصوصـی نصـب شـد و بـه بهـره بـرداری رسـید.

آبفا

تصادف زنجیره ای مرگبار 
در بندرترکمن

هـای  فوریـت  مرکـز  سرپرسـت 
پزشـکی گلسـتان گفـت: تصـادف 
زنجیـره ای پنـج دسـتگاه خـودرو 
در داخـل شـهر بنـدر ترکمـن یـک 
کشـته و چهـار زخمی بر جـای گذاشـت.علیرضا کمال غریبی 
اظهار کرد: سـاعت حدود 2۳ پنج دسـتگاه خودرو سـواری در 
چهـارراه جعفـری شـهر بندرترکمن بـا یکدیگر برخـورد کردند. 
وی افـزود: یکـی از مصدومـان ایـن حادثـه بـه علـت شـدت 
جراحـات وارده پیـش از رسـیدن به بیمارسـتان جـان خود را 
از دسـت داد. 4 مصـدوم دیگـر ایـن حادثـه به مراکـز درمانی 

منتقـل شـدند و حـال آنها مسـاعد اسـت.

گلستان

برپایی شب های فرهنگی و 
هنری در شهرستان گرگان

ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
برپایــی  از  گلســتان  اســالمی 
هنــری  و  فرهنگــی  شــب های 
ــن ســالگرد  ــه مناســبت چهلمی ب

داد. خبــر  اســالمی  انقــالب  شــکوهمند  پیــروزی 
ــای موســیقی  ــرای برنامه ه ــزود: اج ــه کشــمیری اف عادل
ــری  ــوام، مســابقات فرهنگــی و هن ــور اق مقامــی و فولکل
ویــژه کــودکان و نوجــوان و اجــرای برنامه هــای طنــز 
فرهنگــی در راســتای افزایــش نشــاط در جامعــه ازجملــه 
ــی  ــب های فرهنگ ــژه ش ــده وی ــای پیش بینی ش برنامه ه

ــری اســت. و هن

گرگان

شناسایی 345 کودک کار 
در شهرستان بویراحمد

و  اجتماعـی  سیاسـی،  معـاون 
شهرسـتان  فرمانـدار  امنیتـی 
بویراحمـد گفـت: بـه ۳45 کودک 
بویراحمـد  شهرسـتان  در  کار 

می شـود. داده  ارائـه  خدمـات 
 عبدالحمیـد پناهـی در بازدیـد از غرفـه ایسـنا در اولیـن 
نمایشـگاه مطبوعات و خبرگزاری های اسـتان از شناسـایی 
۳45 کـودک کار در شهرسـتان بویراحمد خبـر داد و افزود: 
بـه همه این کودکان کار خدماتی داده شـده اسـت. معاون 
سیاسـی، اجتماعـی و امنیتـی فرمانـدار بویراحمد خدمات 
انجام شـده به کودکان کار را شـامل هزینه تحصیلی و وام 

خود اشـتغالی عنـوان کرد.

کهگیلوییه

واگذاری انشعاب آب در بافت 
60 درصد رشد داشته است

اکبـر قلیـچ پـور مدیـر امـور آب و 
فاضالب شهرسـتان بافت از رشـد 
انشـعاب  واگـذاری  درصـدی   60
مقایسـه  در  بافـت  شـهر  در  آب 
بـا سـال گذشـته خبـر داد و افـزود: یکـی از دالیـل رشـد 
واگذاری انشـعاب آب در این شـهر، توسعه شبکه آبرسانی 
بـوده اسـت کـه باعـث شـده در برخـی از مناطـق شـهر که 
در نقاط باال دسـت قرار داشـتند از جمله شـهرکهای سـیل 
بنـدی، بنیـاد مسـکن، رزمنـدگان و گلهـا که فاقد انشـعاب 
آب بودنـد خدمـت رسـانی شـود و از نعمـت داشـتن آب 

سـالم و گـوارا برخـوردار شـوند.

آبفا
رنا

 ای
س:

عک

ــس  ــران مجل ــیون عم ــس کمیس ریی
بیــش  گفــت:  اســالمی  شــورای 
در  کشــور  در  نفــر  میلیــون   20 از 
و  فرســوده  تاریخــی،  بافت هــای 
ــد. محمدرضــا  ناکارآمــد ســکونت دارن
رضایــی در جریــان بازدیــد از بــازار 
ــال  ــرد: س ــار ک ــل اظه ــی اردبی تاریخ
ــزان بافــت فرســوده  ــر می ــه ســال ب ب
افــزوده می شــود  در ســطح کشــور 
و طبیعــی اســت دولــت و مجلــس 

بــا یــک نــگاه متفــاوت بــه ویــژه 
تأمیــن اعتبــار مناســب درصــدد احیــا 
تاریخــی  بافت هــای  بهســازی  و 
خاطرنشــان  باشــد.وی  فرســوده  و 
کــرد: در همیــن شــهر اردبیــل مــا 
ــه  ــی ب ــت تاریخ ــتره ای از باف ــا گس ب
مســاحت بیــش از ۹۳ هکتــار و 5۳0 
هکتــار بافــت ناکارآمــد مواجهیــم کــه 
متولــی  دســتگاه های  هماهنگــی  در 
ــراث،  ــازی، می ــژه راه و شهرس ــه وی ب

بایــد  مــردم  خــود  و  شــهرداری 
تالشــی جــدی انجــام دهنــد تــا ایــن 

یابنــد. سروســامان  طرح هــا 
عمــران  کمیســیون  رییــس 
ــرورت  ــالمی ض ــورای اس ــس ش مجل
جامــع  طرح هــای  در  تجدیدنظــر 
و تفصیلــی را بــرای صــدور مجــوز 
هــدف  بــا  خصوصــی  بخــش  بــه 
کالن  ســرمایه گذاری های  جــذب 
ــا اصــالح  ــا ب ــت: م ــادآور شــد و گف ی
طرح هــا  ایــن  در  بازنگــری  و 
ــع را  ــا و موان ــم محدودیت ه می توانی
از پیــش روی ســرمایه گذاران بخــش 
ــه  ــی ب ــه نوع ــته و ب ــی برداش خصوص
ــم. ــک کنی ــق کم ــن مناط ــای ای احی

 ۲۰ میلیون ایرانی در بافت 

تاریخی و فرسوده سکونت دارند

عزم اداره منابع طبیعی سیرجان 
در مقابله با زمین خواری

رفـع  از  سـیرجان  شهرسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  رییـس 
داد. خبـر  شهرسـتان  ایـن  ملـی  اراضـی  از  هکتـار  نیـم  و  یـک   تصـرف 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره  رسـانی  اطـالع  پایـگاه  گـزارش  بـه 
افـزود:  خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  میرشـاهی  مهـران  سـیرجان،  شهرسـتان 
اراضـی مـورد نظـر در منطقـه گـدار خانـه سـرخ واقـع بـوده کـه بـا پیگیـری 
و  انتظامـی  نیروهـای  پاسـگاه ویـژه منابـع طبیعـی شهرسـتان و همـکاری 
اسـت. از دسـت متصرفیـن خـارج شـده  دریافـت حکـم قضایـی  از   پـس 
میرشـاهی از همشـهریان سـیرجانی درخواسـت نمـود با توجه بـه اینکه تصرف 
غیـر قانونـی اراضـی بـه جـز خسـارات مالی بـرای متصرفیـن وتشـکیل پرونده 
هـای قضایـی حاصلی نـدارد، از هرگونه تصرف غیر قانونی خـودداری نموده و در 
صـورت مشـاهده تخلـف در زمینـه تصرف و تخریـب اراضی مراتب را به شـماره 

تلفـن 24 سـاعته ۱504 اطالع دهند.

گلستانگرگان

بهره برداری از 7 پروژه ورزشیبهره گیری از ظرفیت هنرمندان برای بیان دستاورد های انقالب

کل  مدیـر  کشـمیری  عادلـه 
ارشاد اسـالمی ورئیس کارگروه 
چهلمیـن  سـتاد  فرهنگـی 
انقـالب  پیـروزی  سـالگرد 
اسـالمی گلسـتان ازبهـره گیـری ازظرفیـت هنرمنـدان و 
اهالـی فرهنـگ بـرای بیان دسـتاوردهای انقالب اسـالمی 

داد خبـر  اسـالمی  انقـالب  چلـه  در 
vdیس کارگروه فرهنگی سـتاد چهلمین سـالگرد پیروزی 
گفت:جشـنواره های  گلسـتان  اسـتان  اسـالمی  انقـالب 
اسـتانی فیلم، موسـیقی، مد و لباس و تجسـمی فجر به 
میزبانی اسـتان گلسـتان برگزار می شـود. عادله کشمیری 
در گفت وگـو بـا سـتاد خبری چله انقالب اسـالمی اسـتان 

گلسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت گرامیداشـت ایـام هللا دهه 
مبـارک فجـر اظهارکرد: بایـد از ظرفیت هنرمنـدان و اهالی 
فرهنـگ بـرای بیـان دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی بهـره 
گرفتـه شـود.وی افزود: کارگـروه فرهنگی سـتاد چهلمین 
خوبـی  برنامه هـای  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  سـالگرد 
شـامل جشـنواره ها، نمایشـگاه ها، محافل و نشسـت های 
فرهنگـی و غیـره در دهه فجر امسـال برنامه ریـزی و اجرا 
می کند.رئیـس کارگـروه فرهنگی سـتاد چهلمین سـالگرد 
پیـروزی انقـالب اسـالمی اسـتان بـا اشـاره بـه برخـی از 
برنامه هـای گرامیداشـت این ایام بیان کرد: جشـنواره های 
اسـتانی فیلم، موسـیقی، مد و لباس و تجسـمی فجر به 

میزبانـی اسـتان گلسـتان برگزار می شـود. 

مدیــر کل ورزش و جوانــان 
بهــره  از  گلســتان  اســتان 
ورزشــی  پــروژه   ۷ بــرداری 
گــرگان در دهــه فجــر امســال 
ــتان گلســتان  ــان اس ــر کل ورزش و جوان ــر داد.مدی خب
شــامگاه دیــروز 2۹ دی مــاه در یــک صــد و چهاردهمین 
ــوان  ــی شــورای شــهر گــرگان بعن جلســه رســمی و علن
مهمــان حضــور داشــت.بهمن طیبــی در ایــن جلســه از 
ــر داد  ــال خب ــر امس ــه فج ــل ورزش در ده ــاح هت افتت
ــالب  ــروزی انق ــن ســال پی ــت: در ســالگرد چهلمی و گف
اســالمی ۷ پــروژه ورزشــی در گــرگان بــه بهــره بــرداری 
ــات دور دوم ســفر  ــه بخشــی از مصوب مــی رســد.وی ب

ــه گــرگان اشــاره کــرد و  کاروان دولــت تدبیــر و امیــد ب
گفــت: از مجمــوع ۱۳۳ میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر 
ــوم آن  ــش از دو س ــتگاه ورزش، بی ــده دس ــه ش گرفت
ــی همچــون  ــروژه های ــه در پ ــرگان اســت ک ــص گ مخت
احــداث ســالن شــش هــزار نفــره کریــم آبــاد ، ســالن 
ــه  ــای نیم ــروژه ه ــام پ ــتیک و اتم ــی ژیمناس تخصص
ــرانه  ــت: س ــار داش ــد. وی  اظه ــد ش ــه خواه کاره هزین
ــر  ــن ت ــرگان از اســتان پایی ــای ورزشــی گ ــه ه مجموع
امــا در مقابــل مراکــز تخصصــی ورزشــی گــرگان زمینــه 
ــی  ــی و قهرمان ــرای فعالیــت مــردم در ســطوح همگان ب

بیشــتر اســت.
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جدول شماره 1375

بــار  اتحادیــه میــوه و تــره  رییــس 
شــهرداری ارومیــه گفتــه، ارومیــه تولیــد 
کننــده اول ســیب درکشــور اســت ولــی 
متأســفانه امســال بــه وارد کننــده ســیب 

تبدیل شده است.
عزتــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا 
ــتر  ــه بیش ــل اینک ــه دلی ــح داد: ب توضی
در  اســتان  تولیــد  ســیب های 
ــران  ــه ته ــا ب ــار شــده ی ســردخانه ها انب
صــادر شــده اســت متأســفانه در داخــل 
مواجــه  ســیب  کمبــود  بــا  اســتان 
ــورد  ــن ســیب م ــرای تأمی هســتیم و ب
نیــاز اســتان مجبــور بــه واردات ســیب از 
شــهر  مشــگین  و  مراغــه  شــهرهای 

شدیم.

بــار  تــره  و  اتحادیــه میــوه  رئیــس 
ــر  ــت ه ــت: قیم ــه گف ــهرداری ارومی ش
کیلــو ســیب ارومیــه در میــدان میــوه و 
تــره بــار بیــن 5000 تــا ۷,000 تومــان 
بــوده و هــر کیلــو ســیب مراغــه 10 هــزار 

تومان بفروش می رسد.
ــت  ــن قیم ــاال رفت ــه ب ــاره ب ــا اش وی ب
هیــچ گونــه  تصریــح کــرد:  ســبزی 
و  ســبزیجات  عرضــه  در  کمبــودی 
صیفــی جــات در ارومیــه وجــود نــدارد و 
بارندگــی، کاهــش دمــای هــوا و وجــود 
دالل در بــازار فــروش، علــت اصلــی 
افزایــش قیمــت ســبزی در روزهــای 

گذشته است.
ــل  ــه دلی ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب عزت

ــت  ــکان برداش ــتانه ام ــای زمس بارش ه
ســبزی از جالیــز وجــود نــدارد، تصریــح 
ــو ســبزی  کــرد: قیمــت عمــده هــر کیل
ــار شــهر ۳000  ــره ب ــوه و ت ــدان می در می
تــا 4,000 تومــان اســت ولــی برخــی 
افــراد ســودجو بیشــتر از ســود مصــوب 
اســت  درصــد   ٣5 کــه  اتحادیــه 
بــه  و  داده  افزایــش  را  قیمت هــا 

فروش می رسانند.
وی بــا اشــاره بــه قیمــت ســایر صیفــی 
جــات ادامــه داد: قیمــت هــر کیلــو 
ــان  ــدان ۱,500 توم ــی در می ســیب زمین
همچنیــن  اســت  تومــان   ۱,800 تــا 
قیمــت پیــاز در میــدان میــوه وتــره بــار 
 2,500 تــا   2000 بیــن کیلــو  ارومیــه 

تومان است.
بــار  اتحادیــه میــوه و تــره  رییــس 
ــا اشــاره بــه اینکــه  شــهرداری ارومیــه ب
نیــاز  مــورد  صیفی جــات  و  ســبزی 
ــداری  ــن 9٨ خری ــا 15 فروردی ــردم ت م
شــده و هیــچ مشــکلی در تأمیــن ایــن 

اقــالم نخواهیــم داشــت خاطرنشــان 
همچــون  میوه هــا  برخــی  در  کــرد: 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــم ک ــازاد داری ــه م هندوان
تأمیــن نیــاز بــازار داخــل بــه کشــورهای 
ــادرات  ــز ص ــه نی ــراق و ترکی ــان، ع آلم

انجام شده است.

مدیــرکل مدیریــت بحــران لرســتان از قطــع راه 
ــارش  ــر ب ــر اث ــودرز ب ــتای الیگ ــی ۱40 روس ارتباط

برف خبر داد.
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــا آقامیرزای غالم رض
بارش هــای اخیــر اســتان خوشــبختانه تــا بــه حــال 

خسارت جانی نداشته   ایم.
وی اضافــه کــرد: هــم اکنــون بــا عنایــت بــه 
ســتاد  تشــکیل  و  هواشناســی  پیش بینی هــای 
ــدادی در آمادگــی  بحــران تمامــی دســتگاه های ام

کامل به سر می برند.

آقامیرزایــی بیــان کــرد: لرســتان بعــد از اســتان های 
گیــالن، ایــالم و کهگیلویــه و بویــر احمــد، چهارمیــن 
اســتان پربــارش امســال بــوده اســت کــه بــه تبــع 

باید انتظار سیل و آبگرفتگی را داشت.
مدیــرکل مدیریــت بحــران لرســتان بــا بیــان اینکــه 
ــرار دارد و  ــن دســت ق ــر در پایی ــتان پلدخت شهرس
اکثــر آب هــای خروجــی از آن می گــذرد، افــزود: در 
همیــن راســتا بیشــترین میــزان ســیالب را در ایــن 

شهرستان و رودخانه کشکان داریم.
ــا  ــر هســتیم ت ــت: در اســتان همگــی پیگی وی گف
طــی ســنوات آینــده ایــن معضــل را نداشــته 

باشیم.
ــه  ــاد ب آقامیرزایــی از مســدود شــدن محــور خرم آب

پلدختــر در کیلومتــر 45 روســتای چــم حیــدر خبــر 
داد و گفــت: قــرار اســت تــا بعدازظهــر امــروز ایــن 

جاده بازگشایی شود.
ــارش  ــن ب ــه در اولی ــان اینک ــا بی ــئول ب ــن مس ای
نزدیــک بــه 20 روســتا خســارت دیدنــد، ادامــه داد: 
هــم اکنــون پــل ناصرونــد بــه علــت حجم زیــاد آب 
تخریــب شــد کــه ســتاد بحــران در حــال بررســی 
آســیب  اســت کــه  ابنیــه ای  و  پل هــا  تمامــی 
دیده انــد و کوتاهــی از جانــب هــر کســی باشــد بــا 
در  اینکــه  بیــان  بــا  برخــورد می شــود. وی  آن 
الیگــودرز بــارش بــرف را داشــته ایم، ادامــه داد: 
متأســفانه راه ارتباطــی ۱40 روســتا بــه مرکــز ایــن 

شهرستان مسدود شده است.

معـاون درمان دانشـگاه علـوم پزشـکی کهگیلویه 
تخت هـای  سـالجاری  در  گفـت:  بویراحمـد  و 
بیمارسـتانی در ایـن اسـتان به یـک ۱0۹2 تخت 
رسـیده اسـت. غـالم عبـاس سـبز در بازدیـد از 
اولیـن نمایشـگاه مطبوعـات و  ایسـنا در  غرفـه 
بـه  توجـه  بـا  افـزود:  اسـتان  خبرگزاری هـای 
می تـوان  جدیـد  سـال  بیمارسـتان های  افتتـاح 
بـه افزایـش تخت هـای بیمارسـتانی در اسـتان 

اشاره کرد.
وی بیـان کـرد: در سـال گذشـته بالـغ بـر ۷۷2 
بویراحمـد  و  کهگیلویـه  در  بیمارسـتانی  تخـت 
وجـود داشـت کـه در حـال حاضـر در سـالجاری 
ایـن میـزان بـه یـک هـزار و ۹2 تخـت رسـیده 

است.
معـاون درمان دانشـگاه علـوم پزشـکی کهگیلویه 
بـه  بویراحمـد تصریـح کـرد: تعـداد تخت هـا  و 

ازای هـر یـک هـزار نفـر جمعیـت کـه شـاخص 
قبلـی اسـتان یـک و یـک صـدم بـوده در حـال 
حاضـر بـه یـک و 54 صـدم رسـیده اسـت که با 
سـال های  در  جدیـد  بیمارسـتان های  افتتـاح 

آتـی این میزان نیـز افزایش پیدا می کند.
سـبز عنـوان کرد: در سـال گذشـته بالـغ بر 224 
پزشـک عمومـی در اسـتان فعالیـت داشـتند که 
رسـیده  پزشـک   240 بـه  میـزان  ایـن  امسـال 
اسـت. بیمارسـتان های کهگیلویـه و بویراحمـد از 
سـالجاری  در  بیمارسـتان   8 بـه  بیمارسـتان   6

پیدا کردند. افزایش 
معـاون درمان دانشـگاه علـوم پزشـکی کهگیلویه 
و بویراحمـد خاطرنشـان کـرد: در سـال گذشـته 
۱۹ مـورد اهـدای عضـو در اسـتان انجام شـد که 
ایـن تعـداد از ابتـدای سـالجاری تاکنـون به 20 

مورد رسیده است.

تولیدکننده اول سیب 
ایران واردکننده شد

خساراتی که در اثر بارش های
 اخیر به لرستان وارد شد

وجود بیش از 1000 تخت بیمارستانی 
در کهگیلویه و بویراحمد

اصفهانمشهد

آغاز یکی از پروژه های 
بزرگ حلقه حفاظتی 
اصفهان در دهه فجر

ــاح طرح هــای  ــه افتت ــروز بااشــاره ب ــوروزی ام ــه ن قدرت ال
ــار  ــر امســال اظه ــه فج ــهر در ده ــدی در ش ــی جدی عمران
کــرد: عملیــات اجرایــی یــک پــروژه بــزرگ در حلقــه 
حفاظتــی شــهر در همیــن ایــام انجــام و اطالع رســانی الزم 

به شهروندان انجام می شود.
شــهردار اصفهــان افــزود: هفتــه گذشــته نیــز تصفیه خانــه 
پســاب شــمال شــهر اصفهــان بــا مشــارکت بخــش 
خصوصــی و از ســوی یــک شــرکت دانش بنیــان مســتقر 
پســاب  داد:  ادامــه  شــد.وی  افتتــاح  اصفهــان،  در 
تصفیه شــده در ایــن تصفیه خانــه، درختــان و فضــای 
ســبز مناطــق 2، ۱2 و بختیاردشــت را آبیــاری می کنــد کــه 
از لحــاظ بهداشــتی و محیــط زیســتی سالم ســازی شــده 

است.
ــود آب در  ــه کمب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوروزی خاطرنشــان ک  ن
ــعه  ــیر توس ــی در مس ــدام مهم ــروژه اق ــن پ ــان ای اصفه
ــه ویــژه درختــان کهنســال  پایــدار و حفــظ فضــای ســبز ب
کــه بخشــی از هویــت شــهر اصفهــان هســتند، بــه شــمار 

می رود.
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه ادامــه رویکــرد اســتفاده از 
پســاب بــرای مناطــق دیگــر، اذعــان داشــت: بــرای توســعه 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــان جدی ــت درخت ــبز و کش ــای س فض
گونه هــای پایــدار و ســازگار بــا اقلیــم اصفهــان و درختــان 
ــام  ــال انج ــی در ح ــه اقدامات ــی، مجموع ــه کم آب ــاوم ب مق

است.
وی تصریــح کــرد: هفتــه گذشــته نیــروگاه خورشــیدی ۱0 
کیلوواتــی در ســاختمان شــهرداری منطقــه ۱2 شــهر 
ــه  ــی دو مجموع ــات عمران ــاح و عملی ــز افتت ــان نی اصفه
ــی در  ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــی ب ــی و ورزش فرهنگ
کــرد:  بیــان  اســت.نوروزی  شــده  آغــاز   ۱2 منطقــه 
ــه  ــبت ده ــه مناس ــازی ب ــی و فضاس ــای فرهنگ برنامه ه
فجــر در دســت انجــام اســت کــه از ســوی معاونــت 
فرهنگــی شــهرداری اصفهــان بــه شــهروندان اطالع رســانی 

خواهد شد.

کسب رتبه برتر منطقه 
ثامن در حوزه فضای 

سبز شهری
شـهردار منطقـه ثامـن مشـهد از کسـب 
رتبـه برتـر ایـن منطقـه در حـوزه فضـای 
سـبز شـهری در سـه ماهـه سـوم سـال 

جاری خبر داد.
روابـط عمومـی شـهرداری  بـه گـزارش 
منطقـه ثامـن، مهنـدس سـید مصطفی 
ایـن  در  ثامـن  منطقـه  نعمتی،شـهردار 
خصـوص گفت:بخش عمده ای از هزینه 
هـای نگهـداری شـهر مربـوط بـه حـوزه 
خدمات و محیط زییسـت شهری است 
و فضـای سـبز در ایـن بیـن بـه عنـوان 
یکـی از دغدغـه هـای اصلـی و موثـر در 
بهبـود سـیما و منظـر شـهر و افزایـش 
شـهروندان  شـهری  زندگـی  در  نشـاط 

مطرح است.
شـهردار منطقه ثامن مشهد تصریح کرد: 
باتوجـه به قرار داشـتن منطقـه ثامن در 
مجـاوران  و  زائـران  توجهـات  کانـون 
حضـرت رضـا)ع( ،یکـی از برنامـه هـای 
اولویت دار ما در اجرای طرح نوسـازی و 
حـرم  پیرامـون  بافـت  بهسـازی 
مطهررضـوی طـی دوره جدیـد مدیریـت 
سـبز  سـطح  سـرانه  شهری،گسـترش 
فضـای سـبز  ارتقـاء کیفـی  و  منطقـه 

موجود است.
ارزیابـی هـای  بـر اسـاس  افـزود:  وی 
صورت گرفتـه معاونت خدمات و محیط 
زیست شـهری شهرداری مشهد مقدس 
جـاری،  سـال  سـوم  ماهـه  سـه  در 
لحـاظ  بـه  ثامـن  منطقـه  شـهرداری 
سـبز  فضـای  بـا  مرتبـط  اقدامـات 
شـهری،رتبه برتـر را بیـن مناطق سـیزده 
گانه مشهدکسـب نمـود و از نظر فعالیت 
های خدمات شـهری نیز در بین مناطق 

برتر قرار گرفت.

سنا
 ای

س:
عک

بانک ملی 

تسهیات خرید دین بانک ملی 
ایران، فرصتی برای تامین 

نقدینگی مورد نیاز شما
تسـهیالت خریـد دین بانک ملـی ایران فرصتی ارزشـمند برای 
افرادی اسـت که پیش از موعد سـر رسـید چک و اوراق تجاری 
خـود، نیـاز بـه نقدینگـی دارنـد و بـا این تسـهیالت مـی توانند 

نقدینگی مورد نیازشان را تامین کنند.
بـه گـزارش روابـط عمومی بانـک ملی ایران،  صاحبان کسـب و 
کار و بنـگاه هـای اقتصـادی مـی توانند نقدینگی اوراق و اسـناد 
تجـاری خـود را پیـش از سـر رسـید دریافـت کننـد. درواقـع 
تسـهیالت خریـد دین خدمتی به اشـخاص حقیقی و حقوقی 
اسـت کـه نیازمنـد نقدینگی هسـتند امـا اوراق و اسـناد تجاری 
آنهـا دارای مهلـت پرداخـت دیرتـری نسـبت بـه زمـان مـورد 

نیازشان است.
خریـد دیـن به منظور ایجاد تسـهیالت الزم برای تمامی بخش 
هـای اقتصـادی قابـل انجـام اسـت و در چارچـوب ضوابـط و 
مقـررات و بـا رعایت دسـتورالعمل ها و آییـن نامه های بخش 
تعهـدات کالن،  و  نامـه تسـهیالت  آییـن  از جملـه  اعتبـاری 
اشـخاص مرتبط و همچنین سیاسـت اعتباری سـاالنه صورت 
مـی گیـرد کـه همـه مشـتریان بانـک در همـه بخـش هـا می 
توانند از این تسـهیالت اسـتفاده کنند.بانک در این روش، دین 
مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسـمی و درج شـده در متن 
اسـناد و اوراق تجـاری ماننـد چک و سـفته به صـورت نقدی از 
داین و مشـتری خریداری می کند بدین ترتیب مشـتری می 
توانـد زودتـر از موعـد مقـرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دسـت 
آورد.مـالک تعییـن سـقف پرداخت  تسـهیالت خریـد دین در 
واحدهـای اقتصـادی غیرتولیـدی نیـز رونـد عملیـات خریـد و 
فـروش بـا در نظرگرفتـن حجم حسـاب هـا و اسـناد دریافتی 
اعـم از تجـاری یـا غیرتجـاری هـر بنـگاه در صورت هـای مالی 
حسابرسـی شـده و یا اظهارنامه های مالیاتی خواهد بود.خرید 
دیـن اسـناد تجـاری هـم بـر پایـه روش ارزش فعلی اسـناد با 
سررسـید آتی صورت می گیرد و در محاسـبات مربوط به سـود، 

اصل تسهیالت مالک عمل خواهد بود.
همچنیـن در قـرارداد میـان مشـتری و بانـک، سررسـید دیـن 
موضـوع اسـناد و اوراق تجـاری نباید از یک سـال تجـاوز کند و 
پرداخـت  تسـهیالت خریـد دیـن نسـبت به اسـناد تجـاری با 
سررسـیدهای متفاوت در قالب یک قرارداد امکان پذیر اسـت. 
در خریـد دیـن بـروات نیـز دیـون موضـوع برواتی که بـه قبول 
براتگیر رسـیده اسـت، در قالب عقد خرید دین قابل خریداری 
خواهـد بـود؛ مشـروط بر اینکه  مبلغ اسـمی سـفته یا بـرات از 
تمبر الصاقی آن بیشـتر نباشـد. بر این اسـاس اسناد تضمینی 

قابل خریداری نیستند.
سـود تسـهیالت خریـد دین هم با نـرخ مصوب شـورای پول و 
اعتبـار و بـا رعایـت آییـن نامه ها و دسـتورالعمل هـای مربوطه 

محاسبه می شود.
بانـک ملـی ایـران در نـه ماه ابتدای سـال جـاری تعداد نه هـزار و 
157 فقـره تسـهیالت خریـد دیـن پرداخت کرده اسـت کـه ارزش 

ریالی این تسهیالت به 21 هزار و 740 میلیارد ریال می رسد.

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

برگزاری آزمون استخدامی سال 97 وزارت نیرو
وزارت نیرو به منظور جذب نیروی انسانی در سطح شرکت مهندسی آبفای کشور و شرکت های آب 
و فاضالب روستایی سطح کشور اطالعیه برگزاری آزمون استخدامی صادر کرد.
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این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
مجازی

کودکان باران را دوست دارند و در هر فرصتی که در آن یا با آن بازی کنند، 
خوشحال می شوند.

@pardisannatsch

علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال با انتشار تصویر زیر از نرسیدن 
تیم ملی به فینال جام ملت های آسیا ابراز ناراحتی کرد.

@alirezabeyranvand.official

شناسه »فیفا« با انتشار تصویر زیر و سخنان کیروش پس از بازی ایران و 
ژاپن از خداحافظی او از تیم ملی ایران خبر داده.

@fifaworldcup

بــرای  بــه زودی  گــوگل  احتمــاال 
ــتم  ــی اش سیس ــتیار صوت ــل دس تکمی
ــره  ــر چه ــی ب ــت مبتن ــخیص هوی تش
اضافــه   Assistant بــه ســرویس  را 
از  خبــر  ایــن  شــواهد  می کنــد. 
آزمایشــی  نســخه ی  جدیدتریــن 
اپلیکیشــن Google به دســت آمــده 
کــه کدهایــی در آن بــه قابلیتــی به نــام 
تطبیــق چهــره )Face Match( اشــاره 

. می کننــد

 AI Review انتوتــو بــا ابــزار جدیــد
قصــد دارد مقایســه قــدرت گوشــی 
هــای هوشــمند در ایــن زمینــه 
را ممکــن کنــد و در عیــن حــال 
گوشــی هایــی کــه بــه دروغ ادعــای 
قــدرت بــاال مــی کننــد را رســوا 

ــد. نمای

از  بــاگ جدیــد فیس تایــم خبــر 
توســط  نقــض حریــم خصوصــی 
کاربــران  ظاهــرا  می دهــد.  اپــل 
ــود،  ــرار ش ــاس برق ــه تم ــل از آنک قب
مقابــل  طــرف  صــدای  می تواننــد 
دریافــت  بــا  اپــل  بشــنوند.  را 
ــاگ وعــده  ــاره ایــن ب گزارش هــا درب
آپدیــت  یــک  طــی  ســریع تر  داد 
ایــن موضــوع را برطــرف می کنــد.

خبر
فیس تایم

معرفی
AI Review

خبر
گوگل اسیستنت

غم انگیزترین معادل فارسی یک کلمه که شنیدم، 
معادل اسپینره که به فارسی می شه: »فرفره ی 

بی قراری«
@marysbbk

هفت ماه پیش، این تصویر بازی ایران-اسپانیا آیینٔه جامعٔه 
ایران بود. مردانی که تا پای جان می ایستادند و در برابر 

قوی ترین ها جان فشانی می کردند. »ما ایرانی ها می ایستیم 
و وظیفه شناسیم حتی در سخت ترین شرایط« امروز، تصویر بازی 

ایران-ژاپن. »ما ایرانی ها به جای وظیفه، معترضیم«
@samousavia

ربط دادن گل خوردن ایران در جام ملت های آسیا و مسائل 
سیاسی یکی از اتفاقاتی بود که در شبکه های مجازی و 

بعضا رسانه های مختلف پس از بازی ایران و ژاپن به چشم 
می خورد.

تصویر زیر از لحظه ای پیش از گل خوردن ایران در جام 
ملت های آسیا در بازی مقابل ژاپن، از تصاویر پربازدید و 

پرحاشیه روزهای گذشته توییتر فارسی بود.

طبق جدیدترین گزارش منتشر شده از شرکت تحقیقاتی CIRP، میزان وفاداری کاربران اندروید رقم قابل توجه 
۹2 درصد است. این آمار بدین معناست که از بین افراد نظرسنجی شده که یک گوشی هوشمند را در سه ماهه 

گذشته خریداری کرده اند، ۹2 درصد آن ها پیش از این یک گوشی اندرویدی داشته اند و طی این مدت یک گوشی 
اندرویدی جدید را خریده اند.

برابـر آراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی رفسـنجان تصرفات مالکانـه و بالمعـارض  متقاضیان محرز 
گردیـده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مـورد تقاضا به 
شـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
۱5 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاصی نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 
ازتاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت 2 مـاه اعتراض خـود را کتبا 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت بنـام متقاضی 

صـادر خواهد شـد.
۱-جواد خوشـحالی  شـماره شناسـنامه ۱۹ صادره رفسنجان فرزند  
حسـین  ششـدانگ مغـازه مسـاحت 40.4 متـر مربـع پـالک ۱ 
فرعی از ۱۱۳۱ اصلی واقع در اراضی شـهر  رفسـنجان خیابان شـهید 

بهشـتی بخـش ۹ کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
2- جواد خوشـحالی  شماره شناسـنامه ۱۹ صادره رفسنجان فرزند  
حسـین  ششـدانگ مغـازه مسـاحت ۳۷5.50 متـر مربـع پـالک 
۳24۹ فرعـی از ۹۷6 فرعـی از ۱8۱8 اصلـی واقـع در اراضـی  کمال 
ابـاد رفسـنجان بخـش ۹ کرمـان خیابـان سـید جمال الدین اسـد 

ابـادی و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
۳- جواد خوشـحالی  شـماره شناسنامه ۱۹ صادره رفسنجان فرزند  
حسـین  ششـدانگ خانـه  مسـاحت ۳۹۱.50 متـر مربـع پـالک 
۳252 فرعـی از ۹۷6 فرعـی از ۱8۱8  اصلـی واقـع در اراضـی کمال 
ابـاد رفسـنجان بخـش ۹ کرمـان خیابـان سـید جمال الدین اسـد 

ابـادی و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
4- فاطمه وطن پرسـت پاریزی  شـماره شناسـنامه ۱0664 صادره 
رفسـنجان فرزند  حسـین  ششدانگ خانه  مسـاحت ۱5۷.۱0 متر 
مربـع پـالک ۳5۷5 فرعـی از ۹۷6  فرعـی از ۱8۱8 اصلـی واقع در 
اراضـی کمـال اباد  رفسـنجان خیابان عالمه امینـی کوچه 8 بخش 

۹ کرمـان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
5-طیبه نظری نژاد پاقلعه شـماره شناسـنامه 2 صادره شـهربابک 
فرزنـد محمـد ابراهیم ششـدانگ خانه مسـاحت 28۱.۹ متر مربع 
پـالک 50۳۱ فرعـی مجزی شـده از ۷۹ فرعـی از ۱88۳ اصلی واقع 
در اراضـی عبـاس آبـاد خـان رفسـنجان خیابـان بافنـده کوچـه 2 
بخـش ۹ کرمـان و خریداری شـده از محل مالکیت مالک رسـمی 

عباسـعلی ابراهیمی .
6- مرتضی نظری نژاد شـماره شناسـنامه ۱0۹۷2 صادره رفسـنجان 
فرزنـد محمـد ابراهیـم ششـدانگ خانه مسـاحت 286 متـر مربع 
پـالک 5040 فرعـی مجـزی شـده از ۷۹ فرعـی از ۱88۳ اصلـی 
واقـع در اراضـی عباس آباد خان رفسـنجان خیابـان بافنده کوچه 2 
بخـش ۹ کرمـان و خریداری شـده از محل مالکیت مالک رسـمی 

عباسـعلی ابراهیمی .
۷- علـی کـد خـدازاده  شـماره شناسـنامه ۹0۷ صـادره رفسـنجان 
فرزنـد اکبر ششـدانگ بـاغ مسـاحت 62440.02 متـر مربع پالک 
۱8۱فرعـی مجزی شـده از ۱6۱ فرعـی از ۱884 اصلی واقع در اراضی 
جنـت ابـاد رفسـنجان بخـش ۹ کرمـان و از محـل مالکیـت مالک 

رسـمی فرنگیس کیانی.
8-مسـعود بهـروز  فرزنـد  ماشـاا...  ششـدانگ خانـه  مسـاحت 
22۳.۷ متـر مربـع پالک 2۱8 فرعـی از ۱8۹4 اصلی واقع در اراضی 
اسـماعیل ابـاد  رفسـنجان خیابان مصطفـی خمینی کوچـه 82 از  

بخـش ۹ کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالک رسـمی.
۹-سـمیه سـادات موسـوی کرانی شـماره شناسـنامه ۱0۷5 صادره 
رفسـنجان فرزنـد  سـیدعلی محمـد ششـدانگ خانـه  مسـاحت 
2۳8.۳5 متـر مربـع پـالک ۳285 فرعـی از۱فرعـی از ۱۹۱0 اصلی 
واقـع در اراضـی ده شـیخ  رفسـنجان خیابـان خیابـان امیـر کبیـر 
غربـی گلـزار شـهدا از بخـش ۹ کرمان و فاقـد بنچاق از مالک رسـمی.
۱0-طیبـه پـور امینائی شـماره شناسـنامه 26۳۹ صادره رفسـنجان 
فرزند مصطفی  ششـدانگ خانه مسـاحت ۳۷0.۹ متر مربع پالک 
۳4۷۹ فرعـی از ۱ فرعـی از ۱۹۱0 اصلـی واقـع در اراضـی ده شـیخ 
رفسـنجان خیابـان حجـت کوچه 22 بخـش ۹ کرمـان و خریداری 

شـده از محـل مالکیت مالک رسـمی سـید جـواد هجری .
صـادره   ۱6 شناسـنامه  شـماره  راویـزی  ابراهیمـی  ۱۱-حسـین 
رفسـنجان فرزنـد علـی ششـدانگ خانه مسـاحت 260 متـر مربع 
پـالک ۳8۳5 فرعـی مجـزی شـده از ۱ فرعـی از ۱۹۱0 اصلـی واقع 
در اراضـی ده شـیخ رفسـنجان خیابـان ارسـالن کوچـه اول  بخش 
۹ کرمـان و خریـداری شـده از محـل مالکیـت مالـک رسـمی اکبر 

خاندانـی .
۱2-سـید مسـعود هاشمی ریسه شـماره شناسـنامه ۳2۹2 صادره 
یـزد  فرزند  سیدقاسـم ششـدانگ خانـه  مسـاحت 240.85 متر 
مربـع پـالک ۱۷۳۱ فرعی از۱۱6 فرعـی از ۱۹۱5 اصلی واقع در اراضی 
حسـین آباد  رفسـنجان  شـهرک ابن سـینا جنب بیمارستان علی 
ابـن ابـی طالـب )ع( بخـش ۹ کرمـان و فاقـد بنچـاق از مالـک 
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تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۷.۱0.25
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۷.۱۱.۱0

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان-ابوالفضل تیموری

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه۹۷00۳84 ششـدانگ خانـه پالک ثبتـی2۹8۱ 
فرعی از پالک ۱۹۱0 اصلی واقع در رفسـنجان  خیابان شـهید فکوری کوچه شـماره 
4  کـه سـند آن در صفحـه ۳۱۳ دفتـر ۳۷8   بـه شـماره ثبـت 68005بخـش ۹ 
کرمـان رفسـنجان بـه نـام  آقـای اکبـر برزگـر  صـادر شـده اسـت که طبق سـند به 
مسـاحت ۱68.۳5 متـر مربـع، کـه محـدود به حـدود :شـماال:درب و دیوار اسـت به طـول ۷.00 متر 
بـه کوچه،شرقا:دیواریسـت بـه طـول 24.00 متر به شـماره ۱ فرعـی از ۱۹۱0 اصلی ،جنوبا :دیواریسـت 
بـه طـول ۷.00 متـر  به شـماره ۱فرعـی از ۱۹۱0 اصلی،غربا:دیواریسـت به طول 24.۱0 متر به شـماره ۱ 
فرعـی از ۱۹۱0 اصلـی پـالک فوق دارای عرصه مطابق با سـند به مسـاحت ۱68.۳5 متر مربع،اعیانی 
سـاختمانی اسـت اسـکلت اجـری )دیـوار باربر(با شـناژ های قائم و افقی و سـقف تیرچـه بلوک و 
قدمت سـاخت بیش از 4 سـال با نمای شـمالی سـنگ  جنوبی سفال 4 سانتی به میزان ۱54 متر 
مربـع در طبقـه همکف،کـه از این مقـدار ۱۷ متر مربع آن کاربری با پارکینگ،۷ متر مربع ان بالکن در 
حیاط و الباقی با کاربری مسـکونی می باشـد دارای انشـعابات برق و گاز و آب  می باشـد که طبق 
نظر کارشـناس رسـمی به مبلغ2.200.000.000)دو  میلیارد و دویسـت  میلیون ریال ( ارزیابی شـده 
اسـت که طبق سـند رهنی شـماره ۱24۹6 دفتر خانه 8۷ رفسـنجان در قبال مبلغ۱.500.000.000 لاير 
در رهن بانک سـامان قرار گرفته ، پالک فوق از سـاعت ۹ الی ۱2 روز  سـه شـنبه مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۳0 
واقع در محل اجرای اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در رفسـنجان –بلوار شـهید کشاورزی 
از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد،مزایده از مبلـغ2.200.000.000 ریال شـروع وبه باالترین قیمت 
پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایده بـرای عموم آزاد اسـت و فـروش کال 
نقـدی اسـت،الزم بـه ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط بـه اب ،برق،گاز اعم از حق انشـعاب ویا 
حـق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدههـای مالیاتی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده 
برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد ،وجـوه پرداختی بابـت هزینه های فـوق از محل 
مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول می گـردد ضمنا 
چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گردد مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شـد طالبین و خریداران می توانند جهت شـرکت در مزایده در وقت مقرر با ارائه 

چـک رمـزدار بـه مبلغ پایه در جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند. 
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۱0

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیجی

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسـه۹۷00۳84 ششـدانگ خانه پالک ثبتی2۹8۱ فرعی 
از پـالک ۱۹۱0 اصلـی واقـع در رفسـنجان  خیابـان شـهید فکـوری کوچـه شـماره 4  
کـه سـند آن در صفحـه ۳۱۳ دفتـر ۳۷8   بـه شـماره ثبـت 68005بخـش ۹ کرمان 
رفسـنجان بـه نـام  آقـای اکبـر برزگـر  صادر شـده اسـت که طبق سـند بـه مسـاحت ۱68.۳5 متر 
مربـع، کـه محـدود به حدود :شـماال:درب و دیوار اسـت به طـول ۷.00 متر به کوچه،شرقا:دیواریسـت 
به طول 24.00 متر به شـماره ۱ فرعی از ۱۹۱0 اصلی ،جنوبا :دیواریسـت به طول ۷.00 متر  به شـماره 
۱فرعی از ۱۹۱0 اصلی،غربا:دیواریسـت به طول 24.۱0 متر به شـماره ۱ فرعی از ۱۹۱0 اصلی پالک فوق 
دارای عرصه مطابق با سـند به مسـاحت ۱68.۳5 متر مربع،اعیانی سـاختمانی است اسکلت اجری 
)دیـوار باربر(بـا شـناژ هـای قائـم و افقـی و سـقف تیرچه بلـوک و قدمت سـاخت بیش از 4 سـال 
بـا نمای شـمالی سـنگ  جنوبی سـفال 4 سـانتی به میـزان ۱54 متـر مربع در طبقـه همکف،که از 
ایـن مقـدار ۱۷ متـر مربـع آن کاربری با پارکینگ،۷ متـر مربع ان بالکن در حیـاط و الباقی با کاربری 
مسـکونی می باشـد دارای انشـعابات برق و گاز و آب  می باشـد که طبق نظر کارشـناس رسـمی به 
مبلغ2.200.000.000)دو  میلیارد و دویسـت  میلیون ریال ( ارزیابی شـده اسـت که طبق سـند رهنی 
شـماره ۱24۹6 دفتـر خانـه 8۷ رفسـنجان در قبال مبلـغ۱.500.000.000 لاير در رهن بانک سـامان قرار 
گرفته ، پالک فوق از سـاعت ۹ الی ۱2 روز  سـه شـنبه مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۳0 واقع در محل اجرای اداره 
ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان واقع در رفسـنجان –بلوار شهید کشـاورزی از طریق مزایده به فروش 
می رسـد،مزایده از مبلغ2.200.000.000 ریال شـروع وبه باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می 
شود،شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم آزاد اسـت و فـروش کال نقدی اسـت،الزم به ذکر اسـت 
پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه اب ،بـرق،گاز اعـم از حق انشـعاب ویا حق اشـتراک و مصـرف در 
صورتـی کـه مـورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدههای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت و نیز در 
صـورت وجـود مـازاد ،وجـوه پرداختـی بابت هزینه هـای فوق از محل مـازاد به برنده مزایده مسـترد 
خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی 
گـردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد طالبین و 
خریـداران مـی تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقرر بـا ارائه چک رمـزدار به مبلـغ پایه در 

جلسـه مزایده به نشـانی فوق شـرکت نمایند. 
تاریخ چاپ اگهی در یک نوبت :روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۱0

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیجی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه  مزایـده-  اگهـی 
۹۷00624 متعهـد روح الـه قمـری فرزنـد علـي کـد ملـی 
۳۱۱08۹042۹- متعهدلـه: ناهیـد توکلـی فرزنـد عبـاس، 
ششـدانگ پـالک 2۱۱۷ فرعـی ۳085-اصلـی بخـش ۳0 کرمـان واقع در 
بـم اتوبـان بـم کرمـان جنب اکبـر جوجـه ملکـی روح اله قمری که سـند 
آن بـا شـماره چاپـی ۱4۹6۹۱ ثبـت و صـادر شـده اسـت کـه طبـق نظـر 
کارشـناس رسـمی به مبلـغ۹20/000/000 ریـال ارزیابی شـده و پالک فوق 
دارای 2۷۹ متـر مربـع عرصـه و اعیانـی سـقف کاذب و امتیـاز آب و بـرق 
کـه برابـر گـزارش مامـور اجـرا ملـک مزبـور در تصـرف بدهـکار میباشـد 
پـالک فـوق از سـاعت ۹ الـی ۱2 روز یکشـنبه مـورخ۹۷/۱۱/28 در اداره 
ثبـت اسـناد و امـالک بـم - واقـع در بلـوار جمهـوری اسـالمی از طریـق 
مزایـده بـه فـروش مـی رسـد، مزایـده از مبلـغ۹20/000/000 ریـال شـروع 
و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدأ فروختـه مـی شـود. الزم به ذکر 
اسـت پرداخـت بدهی هـای مربوط بـه آب، برق، گاز اعم از حق انشـعاب 
و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا 
باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ 
مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده 
برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجود مـازاد، وجـوه پرداختی بابت 
هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهد شـد 
و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدأ وصـول مـی گـردد ضمنـا چنانچـه روز 
مزایـده تعطیل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در همان 
سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد.تاریخ انتشـار چهارشـنبه۹۷/۱۱/۱0 

م/الـف 2۷
محمد امیری خواه رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بم

آگهی اباغ رای افراز 
نظـر بـه ایـن کـه آقـای 
فاریابـی  مسـعود 
سـهام  افـراز  درخواسـت 
از 5۷4- پـالک 2۷25فرعـی  از  خـود 
اصلـی بخـش 45کرمـان را نمـوده کـه 
افـرازی  مجلـس  صـورت  موجـب  بـه 
وارده بـه شـماره 828۷-۹۷/۱۱/06مـورد 
قطعـه  یـک  ششـدانگ  بصـورت  افـراز 
زمیـن بمسـاحت ۳6۷مربع تحت پالک 
در  واقـع  5۷4-اصلـی  از  ۹۱۳5فرعـی 
بخـش فـوق الذکـر در مالکیـت نامبـرده 
مالکیـت  در  وباقیمانـده  گرفتـه  قـرار 
مالکین مشـاعی قـرار دارد وجهت اطالع 
مالکیـن مشـاعی پالک فوق یـک نوبت 
انتشـار چنانچـه هر گونه اعتراضـی دارند 
انتشـار ظـرف مـدت بیسـت  تاریـخ  از 
روزاعتـراض خـود را بـه مرجـع قضائـی 
ایـن  بـه  تسـلیم وگواهـی دادخواسـت 
اداره ارائـه در غیراینصورت سـند مالکیت 
وتسـلیم  صـادر  افـراز  رای  اسـتناد  بـه 

۱۱۷0: الـف  می گـردد.-م 
تاریخ انتشار :۹۷/۱۱/۱0

جواد فاریابی –-رئیس ثبت اسناد جیرفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

بحران کم آبی را جدی بگیریم

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
ــه  ــا ارائ ــل ب ــی آن متقاضــی ذی ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آیی رســمی و م
ــند  ــدور س ــت ص ــاعی درخواس ــناد مش ــادی و اس ــدارک ع ــناد و م اس
مالکیــت نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور 
مصــوب 90/9/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح و نهایتــًا منجــر بــه 
ــب  ــذا مرات ــت. ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ ــدور رأی جه ص
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــور در دو نوب ــون مذک ــاده 3 قان ــتناد م ــه اس ب
جهــت عمــوم آگهــی مــی گــردد. قریــه کلســر ســنگ اصلــی 31 بخــش 
16 گیــان : پــاک 4416 مفــروز از 39 در مالکیــت ســتاره کاکائــی 
ــر اعیــان احداثــی  ســیاهکل ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
بمســاحت 220/11 مترمربــع از مالکیــت حاجــی گل کاکائــی . لــذا 
هرکــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت 
ــوق واخواهــی داشــته باشــد  ــاک ف ــروزی پ ــه اصــل و حــدود و مف ب
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن انتشــار آگه ــخ اولی ــد از تاری میتوان
ــرف  ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــاک س ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــی صالحــه دادخواســت تســلیم و  ــه مراجــع قضای ــاه ب ــک م ــدت ی م
گواهــی آنــرا بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــررات نس ــر مق ــور براب ــی مذک ــدت قانون ــای م از انقض
ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع 

ــود.  ــد ب ــه دادخــواه نخواه ــه متضــرر ب مراجع
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/10               

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/24
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل

همایون فالحتکار  2830

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابــر رأی شــماره 139760318019005722 ـ 1397/10/17 هیــأت 
و  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  اول موضــوع 
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
متقاضــی  بامعــارض  مالکانــه  تصرفــات  تالــش  ملــک  ثبــت 
شناســنامه  بشــماره  نــادر  فرزنــد  طــوالرود  اقبالــی  رضــا  آقــای 
ــه  ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــش شش ــادره از تال 2620022193 ص
مســاحت 118/05 مترمربــع پــاک فرعــی 4373 از 10 اصلــی مفــروز 
ــدان بخــش 28  ــه جولن و مجــزی شــده از پــاک 902 واقــع در قری
گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای رضــا قلــی اقبالــی محــرز 
ــت  ــب در دو نوب ــوم مرات ــور اطــاع عم ــه منظ ــذا ب ــده اســت. ل گردی
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ب
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری توانن
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی مراجــع قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

ــد شــد.  صــادر خواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/10    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/24
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     2829

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 1397/9/20 مــورخ   139760318022004475 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  هیــات اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حشــمت 
شــریفی طاســکوه فرزنــد هدایــت الــه بشــماره شناســنامه 31 صــادره 
از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 400 مترمربــع  
مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 120 مترمربــع پــاک 234 
فرعــی از 19 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 38 فرعــی از 19 
اصلــی واقــع در قریــه طاســکوه بخــش 26 گیــان خریــداری از مالــک 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــریفی مح ــی ش ــمی گنجعل رس
اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــخ انتشــار اولیــن آگهــی  ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم 
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف ی
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ، دادخواس
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/25           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/10
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     2290

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 1397/9/20 مــورخ   139760318022004473 شــماره  رای  برابــر 
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض هی
ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
ــوران  ــی پ ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان ــال تصرف ــک ماس ــت مل ثب
ــنامه 891 صــادره از ماســال  ــد ســعد هللا بشــماره شناس ــی فرزن کاظم
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 600 مترمربــع  مشــتمل 
ــی  ــاک 235 فرع ــع پ ــه مســاحت 180 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ــر ی ب
از 19 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 38 فرعــی از 19 اصلــی 
واقــع در قریــه طاســکوه بخــش 26 گیــان خریــداری از مالــک رســمی 
گنجعلــی شــریفی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــی  ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
ــه مــدت  داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/25              

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/10
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     2291

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 1397/10/12 مــورخ   139760318022004947 شــماره  رای  برابــر 
ــی اراضــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات اول موضــوع قان هی
ــت  ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
ــی  ــوران اصان ــارض متقاضــی پ ــه بامع ــات مالکان ــک ماســال تصرف مل
ــد مرســان بشــماره شناســنامه 3 صــادره از ماســال در  لوحــه ســرا فرزن
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 399/52 مترمربــع  مشــتمل 
بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 64/87 مترمربــع پــاک 2540 فرعــی 
از 2 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 75 فرعــی از 2 اصلــی 
واقــع در قریــه لوحــه ســرا بخــش 26 گیــان خریــداری از مالــک رســمی 
شــیرمحمد رضایــی محــرز گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
ــاه  ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند م
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــت مح ــن اداره ثب ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
رســید ، ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــت  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/25       
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 1397/10/17 مــورخ   139760318022005058 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و  هیــات اول موضــوع قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســین  ملــک ماســال تصرفــات مالکان
خورســندی فرزنــد نصــرت بشــماره شناســنامه 3517 صــادره از تهــران 
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 109/55 مترمربــع  
مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری فاقــد مجــوز بــه مســاحت 16 مترمربــع 
پــاک 1476 فرعــی از 22 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 48 
فرعــی از 22 اصلــی واقــع در قریــه لنــگ بخــش 26 گیــان خریــداری 
ــه  ــذا ب ــده اســت . ل ــور محــرز گردی ــم پ ــورهللا کاظ ــک رســمی ن از مال
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط منظ
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل 
ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــد.  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــراض ، دادخواســت خ اعت
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــت صــادر خواهــد شــد .  ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/10/25         

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/10
رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی     2293
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آگهی مناقصه شهرداری منوجان 
نوبت اول

         وحید روشناس-شهردار منوجان

شــهرداری منوجــان در نظــر دارد بــه اســتناد موافقــت نامــه شــماره 244913 - 17 / 5 / 97 ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی اســتان کــر مــاں، زیرســازی و آســفالت تعــدادی از خیابانهــای ســطح شــهر،  را بــا اعتبــار4/350/000/000 ریــال از محــل 
اعتبــارات ذیحســابی ســال 97  طبــق شــرایط عمومــی پیمــان و مشــخصات و نظــرات دفتــر فنــی از طریــق مناقصــه عمومــی 

بــا شــرایط ذیــل واگــذار نمایــد.
لذا از پیمانکاران واجدالشرایط دارای رتبه بندی از سازمان مديريت و برنامه ریزی دعوت بعمل میاید:

1- قانـون راجـع بـه منـع مداخلـه وزراء و نماینـدگان مجلـس و کارمنـدان 
دولـت و شـهرداریها در معامـات دولتـی و کشـوری را رعایـت کنـد

2:  پنـج درصـد اعتبـار بعنـوان ضمانـت نامـه شـرکت در مناقصـه به 
صـورت نقـدی بـه حسـاب شـماره  2171143۸۸300۸ بنـام تمرکـز 
وجـوه سـپرده یا ضمانـت نامه بانکـی و یا اسـناد بانکی خزانـه الزامی 

باشـد  می 
3- پاکـت هـا به صـورت جداگانه الف ب و ج بـا الک و مهر تحویل دبیرخانه 

گردد شهرداری 
4- قیمـت پیشـنهادی برای هر نـوع عملیات به صورت جداگانه و بر حسـب 

برآورد پیشـنهادی اعام گردد 

5- به اسناد فاقد مدارک کافی و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6- مهلـت تحویـل پیشـنهاد هـا 10 روز کاری پـس از درج نوبـت دوم 

باشـد  آگهـی می 
7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

۸- در صورتیکـه نفـر اول و دوم برنـده در مناقصـه حاضـر بـه انعقاد قـرارداد 
نشـوند، سـپرده آن بـه نفـع شـهرداری ضبـط و با نفر 

بعدی قرارداد منعقد میشود .
9-جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه و سـایر جزئیـات بـه واحـد فنـی 

مراجعـه گـردد .
10- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. 

شبکه نسیم، به زودی مسابقه ای 
جدید برای مخاطبانش به روی 

آنتن می فرستد، یک مسابقه  
فوتبالی در استودیو تحت 

عنوان شوتبال که با اجرای 
امیرحسین رستمی، پخش خواهد شد.

سیما

رسانه در آینه تصویر
اولين شماره ويژه نامه »صبا«؛ همزمان با فرا رسیدن 
سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر امروز منتشر 

 می شود.

تازه ترین آلبوم داوود آزاد بنام 
»یللی« پس از 25 سال ممارست و 

تمرین رونمایی شد.

فهرست نهایی آثار راه یافته به مسابقه 
ایران یک از بخش های مختلف 

جشنواره  سی و هفتم تئاتر فجر اعالم 
شد.

مدیر گروه ادب و فرهنگ رادیو ایران گفت: 

برنامه رادیویی کافه هنر در ایام برگزاری 
جشنواره فیلم فجر، هر روز ساعت ۱5:50 با 

اجرای شهاب شهرزاد از رادیو ایران پخش می شود.

 نمی شه تا آخر عمر 
 یه پات این ور جوب باشه 

 یه پات اونور جوب. 
یه جا جوب گشاد میشه.

گذشته

تیاترفیلمرادیو دیالوگ

ساقیا می زین فزون تر کن که میخواران بسند
همچو ما دردیکشان در کوی خماران بسند

ساغر وصل ار به بیداران مجلس می رسد
سر برآر از خواب و می در ده که بیداران بسند
گر سبک دل گشتم از رطل گران عیبم مکن
زانکه در بزم سبک روحان سبکساران بسند
ای عزیزان گر بصد جان می نهند ارزان بود
یوسف ما را که در مصرش خریداران بسند

چشم مستت کو طبیب درد بیدردمان ماست
گو نگاهی کن که در هر گوشه بیماران بسند
چون ننالم کانکه فریاد گرفتاران ازوست

کی بفریادم رسد کو را گرفتاران بسند
ذره باری از چه ورزد مهر و سوزد در هوا

زانکه چون او شاه انجم را هواداران بسند
ایکه گفتی هر زمان یاری گرفتن شرط نیست

ما ترا داریم و بس لیکن ترا یاران بسند
گر گنهکارم که عمری صرف کردم در غمت

بگذران از من که همچون من گنهکاران بسند
بر امید گنج خواجو از سر شوریدگی

دست در زلفش مزن کانجا سیه ماران بسند

خواجوی کرمانی 

 تنها خاک

 خاک ِ خسته

 پشیمانی ما را تحمل خواهد کرد

سیدعلی صالحی

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی سال گذشته در پیام ما

درباره انتقال آب خزر نوشتیم. 
طرحی که مجلس با آن مخالف 

بود. امسال اما شاهد برنامه ریزی هایی در این باره هستیم.

سال گشت

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

»سده« جشن باستانی 
و پایدار ایرانیان

دهـم بهمـن مصـادف اسـت با جشـن سـده، آیین 
هزاران سـاله ایرانیان. در ایران باسـتان از آغاز آبان 
تـا پایـان اسـفند را دوره سـرما مـی خواندنـد كـه 
صـد روز پـس از آغـاز ایـن دوره و پنجـاه روز مانده 
بـه نـوروز »سـده« و جشـن آتـش بـود. هنـوز در 
روسـتاهای جنـوب شـرقی ایران اصطـالح »صد به 
سـده، پنجـاه بـه نـوروز« شـنیده می شـود؛ یعنی 
جشـن سـده صـد روز پس از یکـم آبـان و 50 روز 
بـه نـوروز برپـا مـی شـود. برخـی از پارسـیان هند 
و تاجیکیـان »سـده« را جشـن آدور )آدور = آذر، 
و هنـوز در روسـتاهای شـرق ایـران، افغانسـتان و 
آسـیای مرکـزی بوته خشـک را آدور مـی خوانند(. 
از سـده بـه بعـد، از میـزان شـّدت بـرودت كاسـته 

مـی شـود. مراسـم جشـن بـا هـزاران سـال پیش 
برحسـب  مـردم، هركـس  اسـت.  نكـرده  تفـاوت 
تـوان خـود، مقـداری هیـزم اهـداء مـی كنـد و در 
زمینـی بـاز آتـش برپا می شـود و حاضـران بر گرد 
آن بـه شـادی مـی پردازنـد. نظامـی در توصیـف 

شـرکت کننـدگان در جشـن سـده گفته اسـت:
و  روشـنی  اروپـا همیشـه  و  آسـیا  آریایـی هـای 
گرمـی را كـه خورشـید و آتـش بـه وجـود آورنـده 
آن بـوده انـد مظهـر عنایات خـدا دانسـته و احترام 
گـذارده انـد. سـده را قبـال »سـدك« مـی گفتنـد. 
ابوریحـان نوشـته اسـت كـه صـد روز پـس از آغاز 
سـرما )یکـم آبـان(، »سـده« و پنجـاه روز بعـد از 
سـده، نـوروز اسـت و از سـده تـا درو كـردن جـو و 
بـه دسـت آمـدن گالبـی بهـاره )موسـوم بـه »جـو 
رس«( نیـز صـد روز اسـت. اهمیـت جشـن سـده 
بـرای ایرانیـان كـه آن را در ردیف آییـن های نوروز 

و مهـرگان قـرار مـی دادنـد بـه حـدی بـود كـه در 
دوران ساسـانیان، شـاهان وقـت بـدون تشـریفات 
در میـان مردم در این مراسـم شـركت مـی كردند. 
پـس از حملـه عـرب، »مرداویـز« را احیـاء كننـده 
ایـن جشـن در قـرون وسـطا خوانـده انـد كـه در 
اصفهـان آن را از سـر گرفـت. چراغانـی و روشـن 
كـردن شـمع را بـه مراسـم »سـده« نسـبت مـی 
دهنـد. در افسـانه هـای كهـن ایران آمده اسـت كه 
متهمـان برای اثبـات بیگناهی از روی آتش شـعله 
ور عبـور مـی كردنـد و هـزار سـال پیـش از میـالد، 
سـیاوش هـم كـه متهم شـده بـود برای اثبـات بی 

گناهـی خـود از آتـش عبـور كـرد. 
در جشـن  توصیـف شـرکت کننـدگان  در  نظامـی 

سـده گفتـه اسـت:
ـــ بـه شـادی دویدنـد  رخ آراسـته دسـتها پرنـگارـ 

از هـر كنـار.


