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انس طال         1.302.210

مثقال طال     18.000.250

گرم طالی 18  4.151.192

گرم طالی 24   5.557.200

انس نقره             15.76

انس پالتین      858.235

انس پاالدیوم    1.540.412

بهار آزادی      43.940.000

امامی          45.610.000

نیم       25.490.000

ربع         16.270.000

گرمی       8.780.000

دالر             128.000

یورو         147.200

پوند          171.075

درهم          34.359

لیر ترکیه           25.423

یوان چین         16.182

صد ین ژاپن       104.000   

دالر کانادا        98.541

دالر استرالیا      92.848 @p a y a m e m a
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رجوع به صفحه سوم

 شرکت سهامی  برق منطقه ای 
خوزستان

دوم
ت 

نوب

ــه  ــام شــد. ســالی ک ســال دشــوار 97 تم
اقتصــادی  رشــد  بــا  می رفــت  انتظــار 
ــر  ــورد و زمین گی ــم خ ــد چش ــراه باش هم
ــار  ــا در کن ــاور قیمت ه شــد. رشــد دور از ب
ســرنگونی ارزش پــول ملــی و شــروع 
مجــدد تحریم هــا روزهــای نود وهفتــی 
آرزوهایــی  کــرد.  کبــود  و  ســیاه  را 
کــه بــه برجــام دوختــه شــده بود بــا 
امضــای ترامــپ نقــش بــر آب شــدند 
 و مــا ماندیــم و دایــره بســته تحریــم.
ــد و  ــروع ش ــی ش ــمکش های سیاس کش
ــا  ــو ب ــف گفت گ ــاح مخال ــام جن ــازار انتق ب
ــا  ــا تماش ــردم ام ــت. م ــق گرف ــرب رون غ
کردنــد و البتــه تحملبــرای محیــط زیســت 
ــداث  ــگ اح ــود. کلن ــی نب ــم ســال خوب ه
کارخانه هــای آب بــر همچــون فــوالد در 
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــری یک ــق کوی مناط
زمین خــورد و سرنوشــت بازداشت شــدگان 
محیــط زیســتی همچنــان در ابهــام اســت. 
جنــگ آب رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفــت 
و شــاهد تنــش اجتماعــی بــر ســر انتقــال 
پــای  رد  بودیــم.  حوضــه ای  بیــن  آب 
ــی  ــت محیط ــع زیس ــیون در فجای سیاس
ــانه  ــای غیرکارشناس ــد. حرکت ه ــده ش دی
تــا جایــی پیــش رفــت کــه البی هــای 
سیاســی در مجلــس و دولــت به دنبــال 
انتقــال آب از دریــا بــه اســتان های مختلف  
بودند|هســتند. مدعیــان تامیــن آب شــرب 
امــا در خفــا بــه کارخانه هــای زنجیــره 
فــوالد می اندیشــند. کشــاورزان حقابــه  
خــود را فریاد زدنــد و جازموریــان و دریاچه 
ارومیــه تشــنه حقابــه ریزگرد شــدند. ســال 
ــن  ــود. خشکســالی وارد چندمی ســختی ب
ســال خــود شــد و کشــت های جایگزیــن 
هنــوز بــر روی کاغــذ در قالــب طــرح تئوری 

باقی ماندنــد. 
نویــد  آب  بحــران  بــه  مربــوط  آمــار 
مهاجــرت از جنــوب بــه شــمال را می دهــد 
هندوانــه  همچنــان  کشــاورزان  امــا 
 صــادر می کننــد. ســال ســختی بــود.

امــا امیــد آبــی اســت بــر روی آتــش 
ــاران  ــال ب ــی س ــای پایان ســختی ها. روزه

ــرد.  ــوش ک ــن را خ ــال زمی ح
ــی  ــکان خــورد. پیش بین ــا ت جــدول آماره
کارشناســان دچــار تغییــر شــد. در آســتانه 
98 بیــم و امیــد هســتیم. بیاییــم بــه امید 

دل ببندیــم. هرچــه بادآبــاد.

پرآب و 
بی پالستیک

یادداشت 
مدیر مسوول
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محیط زیست در سالی که گذشت
»پیام ما« در گزارشی مختصر به گوشه ای 

از رویدادهای محیط زیستی پرداخته که در سال 1397 
رخ داده است
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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برخی در جهت معیشت خود مردم را وسیله قرار ندهندپیام خبر
یک نماینده اصالح طلب مجلس گفت:  همگان اذعان دارند که مشکالت معیشتی امروز گریبانگیر 
مردم شده ولی عزیزان نباید از این مسئله سوء استفاده کنند و برای معیشت خود مردم را وسیله 
قرار دهند.

لنا
 ای

س:
عک

۲۰ سال حبس برای متهمان بانک سرمایه 
قاضی دادگاه انقالب گفت: حکم سه نفر از اعضای هیات مدیره بانک سرمایه صادر شده و به آنان ابالغ می شود

در دادگاه رسیدگی به پرونده هدایتی، متهمان بانک سرمایه، محکوم شدند

در  مقــام«  مســعودی  »اســدهللا 
ــام  ــه اته ــیدگی ب ــیه دادگاه رس حاش
هــای حســین هدایتــی در جمــع 
ــر  ــزود: حکــم ســه نف ــگاران اف خبرن
بانــک  مدیــره  هیــات  اعضــای  از 
علــی  هــای  نــام  بــه  ســرمایه 
و  کاظمــی  پرویــز  بخشــایش، 
ــده و  ــادر ش ــلی ص ــا توس محمدرض
بــه زودی بــه آنــان ابــالغ مــی شــود، 
ــه 20  ــان ب ــن متهم ــدام از ای ــر ک ه

ســال حبــس، تحمــل 74 ضربــه 
شــالق در انظــار عمومــی و همچنیــن 
ــه  ــی ب ــاغل دولت ــت از مش محرومی
ــد. صــورت دائمــی محکــوم شــده ان
بانــک  بقیــه متهمــان  دربــاره  وی 
ســرمایه گفــت: جلســه آقــای رضــوی 
بعــد از عیــد برگــزار مــی شــود و 
پرونــده مربــوط بــه ســایر مدیــران و 
ارکان اعتبــاری بانــک ســرمایه هنــوز 

ــت. ــده اس ــال نش ــرا ارس از دادس
قاضــی رســیدگی کننــده بــه پرونــده 
در  مقــام«  پتروشیمی»مســعودی 
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه برخــی 
ــه  ــد ک ــود می کنن ــن وانم ــن چنی ای

کارغیرقانونــی  تحریم هــا  زدن  دور 
چنیــن  تشــکیل  باعــث  و  اســت 
دادگاه هایــی شــده اســت، گفــت: 
اقدامــات مــا گاهــی گویــای ایــن 
دور  را  تحریــم  مــا  کــه  نیســت 
بــرای  مــا  اقدامــات  می زنیــم، 
و  بیت المــال  امــوال  تصاحــب 
ــد  ــردم اســت و نبای ــوال م ــردن ام ب
مــوارد  ایــن  همــه  کــه  بگوییــم 
ــت. وی  ــا اس ــه تحریم ه ــب ب منتس
ــد  ــتباه خوان ــتی را اش ــن برداش چنی
و گفــت: مــا بــه بررســی زمــان و 
ــی  ــات انجــام شــده م ــخ اقدام تاری
ــده  ــن پرون ــی از ای ــم و بخش پردازی

ــم  ــث تحری ــه بح ــوط ب ــًا مرب اساس
نبــوده اســت.

ــالمی  ــیخ االس ــور ش ــال حض  احتم
پتروشــیمی دادگاه  در 

امــکان  دربــاره  مقــام  مســعودی 
بازگردانــدن خانــم مرجــان شــیخ 
االســالمی بــا کمــک پلیــس اینترپــل 
گفــت: اقداماتــی را انجــام دادیــم و 
ــام داده،  ــرا انج ــم دادس ــی ه بخش
اقدامــات  از  بعضــی  قطعــًا  ولــی 
ــررات  ــن و مق مســتلزم برخــی قوانی
اگــر  و  اســت  اســترداد مجرمــان 
خــودش  االســالمی  شــیخ  خانــم 
در دادگاه حاضــر نشــود، رســیدگی 
ایشــان  غیبــت  صــورت  در  دادگاه 
ــه خواهــد شــد و رأی مقتضــی  ادام

ــد. ــد  ش ــالم خواه ــه او اع ب
ــه  ــرد ب ــد ک ــن قاضــی دادگاه تاکی ای
ــالم  ــم اع ــم شــیخ االســالمی ه خان
اینکــه  از  قبــل  وی  ولــی  کردیــم 
پرونــده در دادســرا مطــرح شــود، 
ــن  ــود و ای ــده ب ــارج ش ــور خ از کش
ــق وی  ــقاط ح ــع اس ــاله در واق مس
اســت کــه از کشــور خــارج می شــود 

ــود.  ــی ش ــی م ــی مطالب و مدع
متهمــان  همــه  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــه اقدامــات خــود  ــد ک ســعی می کنن
ــد  ــول کنن ــان مح ــایر متهم ــه س را ب
کــه هیــچ یــک از ایــن مــوارد قابــل 
بایــد  و  نیســت  دادگاه  پذیــرش 
مســتند و دلیــل ارائــه دهنــد تــا 
ــه  ــس از بررســی دادگاه، نســبت ب پ
ــد. ــد ش ــاذ خواه ــم اتخ ــا تصمی آنه

واقعیت پرونده پتروشــیمی 
قاضــی مســعودی مقــام ادامــه داد: 

 100 در پرونــده پتروشــیمی بحــث 
ــم  ــالً گفت ــان را قب ــارد توم هــزار میلی
کــه ایــن رقــم 100 هــزار میلیــارد 
ــن  ــاوت ای ــه التف ــه ماب ــت، بلک نیس
ارقــام اســت کــه بایــد در نظــر گرفتــه 
قاطعانــه  قضــا  دســتگاه  و  شــود 
اشــخاص  شــاید  اینکــه  علیرغــم 
متعــددی کــه جــزو صاحبــان قــدرت 
هســتند در ایــن پرونــده باشــند، چــه 
آنهایــی کــه در کیفرخواســت ذکــر 
شــده و چــه آنهایــی کــه در رابطــه بــا 
ــرد و  ــام می گی ــی انج ــا تحقیقات آنه
ــات صــورت  ــه تحقیق چــه کســانی ک
بــرای  را  دســتورات  مــا  نگرفتــه، 
می کنیــم  صــادر  اشــخاص  تمــام 
تــا دادســرای تهــران تعقیب هــای 

ــد. ــام ده ــی را انج جزای

متهمان  وثیقه   
پتروشیمی  پرونده 

است تشدید شده 
مســعودی مقــام دربــاره اظهــارات 
مرجــان شــیخ االســالمی آل آقــا در 
فضــای مجــازی مربــوط بــه پرونــده 
متهمــان پتروشــیمی گفــت: معمــوال 
ــد  ــه می دهن ــی ارائ ــان دفاعیات متهم
کــه دال بــر بــی گناهــی و نحــوه 
ــر از  ــه 2 نف ــت. وثیق ــه آنهاس مداخل
متهمــان ایــن پرونــده تشــدید شــده 
ــت  ــو اس ــزه ل ــا حم ــه رض ــه وثیق ک
ــدا  ــش پی ــان افزای ــارد توم 45 میلی
کــرد. آقــای احمدیــان اکنــون در 
بازداشــت بــه ســر مــی بــرد و وثیقــه 
20 میلیــارد  بــه مبلــغ  نیــز  وی را 

ــم. ــش داده ای ــان افزای توم
ایــن  متهمــان  ســایر  دربــاره  وی 
ــوز مســتندی دال  ــده گفــت: هن پرون
ســوی  از  اقداماتشــان  اینکــه  بــر 
بانــک  دولتــی،  هــای  دســتگاه 
مجــاز  پتروشــیمی ها  و  مرکــزی 

نداده انــد  ارائــه  خیــر،  یــا  بــوده 
اشــخاص  ایــن  مداخلــه  نحــوه  و 

نیســت.  مشــخص 
افــزود:  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
ــراد در  ــر از اف ــدادی دیگ ــده تع پرون
ــن  ــت و همچنی ــوح اس ــرا مفت دادس
ــد  ــه بای ــورت گرفت ــه ص ــی ک اقدامات
ــون  ــرد. چ ــرار بگی ــی ق ــورد ارزیاب م
شــاید مســتندی دال بــر مداخلــه 
وجــود  اشــخاص  ایــن  از  بعضــی 
اســت  ممکــن  و  باشــد  نداشــته 
ــد و  ــرم باش ــا ج ــت ه ــی فعالی برخ
ممکــن اســت جــرم معاونــت بــه 
ــد  ــده باش ــم ش ــا تفهی ــی از آنه بعض
ــه  ــات مشــخص شــود ک و در تحقیق
باالتــری ماننــد مباشــرت  مراتــب 
آنهــا  بــه  منتســب  مشــارکت  و 
ــتند  ــز هس ــرادی نی ــه اف ــود. البت ش
بــه  راجــع  تحقیقــی  شــاید  کــه 
ــی را  ــه دادگاه تذکرات ــده ک ــا نش آنه
خواهــد داد.وی افــزود: در رابطــه بــا 
آن  ماننــد  و  پولشــویی  بحث هــای 
بایــد در دادســرا و دادگاه کیفــری 
مــورد رســیدگی قــرار بگیــرد کــه 
ــم داد. ــی آن را خواهی ــتور ردیاب دس
مســعودی  »اســدهللا  تیتــر:  ســو 
ــام« در حاشــیه دادگاه رســیدگی  مق
ــی  ــین هدایت ــای حس ــام ه ــه اته ب
ــم  ــزود: حک ــگاران اف ــع خبرن در جم
ــره  ــات مدی ــر از اعضــای هی ــه نف س
هــای  نــام  بــه  ســرمایه  بانــک 
ــی و  ــز کاظم ــایش، پروی ــی بخش عل
ــده و  ــادر ش ــلی ص ــا توس محمدرض
بــه زودی بــه آنــان ابــالغ مــی شــود، 
ــه 20  ــان ب ــن متهم ــدام از ای ــر ک ه
ســال حبــس، تحمــل 74 ضربــه 
شــالق در انظــار عمومــی و همچنیــن 
ــه  ــی ب ــاغل دولت ــت از مش محرومی
ــد. صــورت دائمــی محکــوم شــده ان

رییـس دفتـر رییس جمهوری گفت: مـردم از حکومت و دولت 
انتظاراتـی دارنـد. ما بایـد خود را با آنان تطبیـق دهیم، نه اینکه 
خودمـان را محـور بدانیـم و بگوییـم مـردم خود را بـا ما تطبیق 
دهنـد. »محمـود واعظـی«  در حاشـیه آخریـن جلسـه هیـات 
دولـت در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت: در جمهوری اسـالمی 
ایـران همـان طـور که بارها رهبری گفتند و قانون اساسـی تایید 
دارد، قـدرت بـر اسـاس رای مـردم تعییـن مـی شـود، مـردم 
حافـظ تـداوم نظام هسـتند و بزرگترین سـرمایه ما محسـوب 
مـی شـوند؛ اگـر کسـی غیـر از ایـن صحبـت کنـد به بـی راهه 

رفته اسـت.

یـک عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای 
اسـالمی بـا بیـان این کـه قاچـاق دارو در کشـور وجود نـدارد، 
اظهـار کـرد: اگـر هـم مـوردی از قاچـاق دارو دیـده شـود بـه 
سـرعت قابـل شناسـایی اسـت همین مسـیر درسـت باعث 
شـده که شـاهد افزایش شـدید قیمت در عرصه دارو نباشیم.
احمـد همتـی دربـاره احتمـال بـروز قاچـاق دارو در کشـور، 
گفـت: براسـاس رونـد موجـود ارز 4200 تومانـی بـه دارو داده 
می شـود کـه عرضـه آن از طریـق نظـام بهداشـتی، درمانـی و 
وزارت بهداشـت انجـام می گیـرد. بر این اسـاس قاعدتا نباید 

موضـوع قاچـاق دارو در کشـور وجـود داشـته باشـد.

باید خود را با مردم 
تطبیق دهیم

 قاچاق دارو در کشور 
وجود ندارد

رییـس سـازمان انـرژی اتمـی از بتـن 
راکتورهـای  زیرسـاخت های  ریـزی 
نیروگاه هـای بوشـهر 2 و 3 تـا تابسـتان 
سـال 98 خبـر داد. »علی اکبر صالحی« 
حاشـیه  در   - دوشـنبه   – امـروز  ظهـر 
آخریـن جلسـه هیأت دولـت و در جمع 
صنعـت  وضعیـت  دربـاره  خبرنـگاران 
هسـته ای در سـال آینـده اظهارداشـت: 
بـه صـورت  در حـوزه هسـته ای، کارهـا 
زیرسـاخت های  مـی رود؛  پیـش  عالـی 

بوشـهر  نیـروگاه  سـه  و  دو  واحدهـای 
سـاخته شـده و میلیون هـا مترمکعـب 
خاکبـرداری شـده و از هـزاران تـن بتـن 
و سـیمان اسـتفاده شـده اسـت. ولـی 
بتـن ریـزی مربـوط بـه زیرسـاخت های 
انجـام  دیگـر  مـاه  سـه  دو،  راکتورهـا 
می شـود.وی در پاسـخ به سـوالی درباره 
ادعاهای رسـانه های رژیم صهیونسـیتی 
درباره سـایت هسته ای فردو گفت: قبل 
از آنکـه تاسـیس فردو به صورت رسـمی 

اعالم شـود، ما بـه محمدالبرادعی»مدیر 
کل اسـبق سـازمان انـرژی اتمـی« ایـن 
مسـئله را اعـالم کردیـم و گفتیـم مـا در 
حـال سـاختن مکانـی در قم هسـتیم و 
گفتیـم مکانـی را می سـازیم کـه قابلیت 
مقاومـت در مقابـل تهاجمات دشـمن را 
داشـته باشـد، لذا سـایت فردو سـاخته 
اضافـه  جمهـوری  رئیـس  شـد.معاون 
کرد:آقـای البرادعـی در حـال رفتـن بـه 
سـلطانیه،  آقـای  کـه  بـود  واشـینگتن 
سـفیر وقـت ایـران نامـه اعـالم سـاخت 
فـردو را در فـرودگاه بـه او رسـاند و ایـن 
نامـه به وی داده شـد )در سـال 1388( 
که سـایت فـردو هنوز تجهیز نشـده بود.

احداث زیرساخت  راکتورهای 
بوشهر ۲و3 تا تابستان 98

حمایت 81 هزار میلیارد تومانی 
از صندوق های بازنشستگی

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تاکیـد کـرد: مقـررات حاکـم در زمینـه حـل 
نهادهـای حمایتـی در سـال 98  اقشـار مختلـف تحـت پوشـش  مشـکالت 
مقـررات بسـیار بهتـری اسـت و دولـت حمایـت 81 هـزار میلیـارد تومانـی از 
صندوق هـای بازنشسـتگی و حمایتـی دارد. محمـد شـریعتمداری در حاشـیه 
آخریـن جلسـه هیـات دولـت در سـال 97 گفـت: حـل مشـکالت اقشـار تحت 
پوشـش نهادهـای حمایتـی، دارندگان درآمـد ثابت و بازنشسـتگان مورد تاکید 
دولـت و رئیـس جمهـور اسـت و دولـت اعتقاد دارد در سـال 98 به این اقشـار 
باید کمک بیشـتری شـود.وی ادامه داد: مقررات حاکم در این زمینه در سـال 
98 مقـررات بسـیار بهتـری اسـت و دولـت حمایـت 81 هـزار میلیـارد تومانـی 
از صندوقهـای بازنشسـتگی و حمایتـی دارد و ایـن حمایـت ایـن اطیمنـان را 
بـه وجـود آورده کـه ایـن صندوق هـا دچـار کسـری نشـوند.وزیر تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی  بـا بیـان اینکـه دربـاره تعییـن حداقـل دسـتمزد کارگـران نیـز 
دولـت و مجلـس تصمیمـات خوبـی گرفتنـد و در ایـن زمینـه جلسـات خوبـی 
بـا تشـکل های کارگـری و کارفرمایی برگزار شـده اسـت، اظهار داشـت: شـورای 
عالـی کار هـم امـروز جلسـه دارد و در ایـن زمینـه تصمیم گیـری می کند توجه 
مـا بـه مـاده 41 قانـون کار اسـت کـه بیـان می کند تعییـن حداقل دسـتمزد بر 

اسـاس نـرخ رسـمی تـورم و تأمیـن حداقل معیشـت باشـد.

گزارش

سیاستسیاست

امیدواریم سریع تر  درباره »پالرمو« تصمیم گیری کننداختالفات داخلی در سیاست خارجی منعکس نشود
 آیـــت هللا حســـین نـــوری 
ــد  ــع تقلیـ ــی از مراجـ همدانـ
هســـتم  معتقـــد  گفـــت: 
ـــادات  ـــی و انتق ـــالف داخل اخت
ـــه  ـــود، چراک ـــس ش ـــی منعک ـــت خارج ـــد در سیاس نبای
ـــت  ـــد. آی ـــد ش ـــمن خواه ـــتفاده دش ـــوء اس ـــب س موج
ـــور  ـــر ام ـــدار وزی ـــی روز دوشـــنبه در دی ـــوری همدان هللا ن
ـــد وحـــدت خـــود  ـــل دشـــمن بای ـــزود: درمقاب خارجـــه اف
ـــم؛ امـــام  را حفـــظ کنیـــم و از اختـــالف جلوگیـــری نمایی
ـــمن از  ـــد، دش ـــالف باش ـــا اخت ـــد: »هرج ـــل فرمودن راح

ــرد.« ــد کـ ــدا خواهـ ــان راه ورود پیـ همـ
ـــد  وی در ادامـــه گفـــت: آنچـــه در سیاســـت خارجـــی بای

ـــت  ـــت و مصلح ـــزت، حکم ـــل ع ـــه اص ـــود س ـــه ش توج
ــالب  ــم انقـ ــر معظـ ــد رهبـ ــورد تاکیـ ــه مـ ــت کـ اسـ
ـــد و الحمـــد للـــه در ایـــن مســـیر گام  ـــم مـــی باش ه
برداشـــته می شـــود.آیت هللا نـــوری همدانـــی اضافـــه 
کـــرد: سیاســـت مـــا بـــر اســـاس فرهنـــگ قرآنـــی و 
ـــر  ـــه غی ـــا ب ـــا دنی ـــن اســـاس ب ـــر ای اســـالمی اســـت و ب
ـــق  ـــم و طب ـــاط داری ـــب ارتب ـــرائیل غاص ـــکا و اس از آمری
ـــاد  ـــا اعتم ـــیم؛ ام ـــته باش ـــد داش ـــه اصـــل بای ـــان س هم
بـــا ارتبـــاط فـــرق دارد هیچـــگاه نبایـــد اعتمـــاد کـــرد 
ـــار  ـــا کن ـــا م ـــار ب ـــرآن هیچـــگاه کف ـــات ق ـــق آی چـــون طب
ـــری و اســـتعمار  ـــد چـــون خـــوی ســـلطه گ ـــد آم نخواهن

در وجـــود آنهـــا می باشـــد.

بـا  امیـد  فراکسـیون  رییـس 
ابـراز امیـدواری از اینکه مجمع 
نظـام  مصلحـت  تشـخیص 
لوایـح مرتبـط بـا FATF را بـر 
اسـاس منافـع ملی مـورد بررسـی و تصمیم گیـری قرار 
دهـد، گفـت که فرض بر آن اسـت که تمامـی تصمیمات 
و  اقتصـادی  مشـکالت  جهـت کاهـش  در  اقدامـات  و 
رونـق آن باشـد، لـذا مهـم آن اسـت کـه تصمیـم گیـری 
کنوانسـیون  دو  دربـاره  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع 
مرتبـط بـا FATF بـر اسـاس منافـع ملـی باشـد.محمد 
رضـا عـارف در گفت وگـو بـا ایسـنا، دربـاره دلیـل طوالنی 
شـدن بررسـی الیحـه الحاق ایران بـه کنوانسـیون مقابله 
مبـارزه  الیحـه  و   )CFT( تروریسـم  مالـی  تأمیـن  بـا 
بـا جرایـم سـازمان یافتـه فراملـی )پالرمـو( در مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام گفـت: بحـث دربـاره ایـن دو 

الیحـه پیچیـده اسـت بـه خصـوص در موضـوع پالرمـو 
کـه اکنـون در مجمـع مطرح اسـت. دو دیـدگاه متفاوت 
وجـود دارد، تقریبـًا چیـزی کـه می تـوان گفت آن اسـت 
کـه مشـخصًا نمی تـوان بیـان کـرد کـه الحـاق بـه پالرمو 
چـه منفعتـی خواهـد داشـت. یـک نظر کـه بیشـتر نظر 
نزدیـک بـه دولـت می باشـد و دو وزارت خارجه و اقتصاد 
الحـاق می توانـد  مطـرح می کننـد آن اسـت کـه عـدم 
خسـارات جـدی بـه دنبـال داشـته باشـد، لـذا توصیـه 
کردنـد کـه بـه ایـن کنوانسـیون ها ملحـق شـویم.عارف 
ادامـه داد: نکتـه مـورد توجـه آن اسـت کـه الحـاق بـه 
ایـن کنوانسـیون ها فـی نفسـه منفعتـی نـدارد و منفعت 
کشـورها بسـته بـه فعالیـت و حضور آنها اسـت. بحث بر 
سـر زیـان عـدم الحاق بـه ایـن کنوانسیون هاسـت که در 

ایـن بـاره هـم اختـالف نظـر وجـود دارد.

رنا
 ای

س:
عک

بیـرکل جامعـه زینـب )س( گفـت: تـا وقتی خانه احـزاب به 
بلوغ سیاسـی نرسـد به آینده سیاسـی کشـور امیدی نیسـت 
زیـرا بـا وجـود بعضی احزاب کوتـه بین و خودمـدار و فریبکار 
نمـی توانیـم بـه جامعه ای پیشـرفته و توسـعه یافته دسـت 
یابیـم. اعظـم حاجی عباسـی افـزود: در روزهای پایانی سـال 
97 کنگـره خانـه احزاب برگزار شـد و با وجود غربالگری انجام 
شـده؛ طبـق قانون جدیـد احـزاب، توقع می رفـت این کنگره 
بـا نشسـت هـای قبلـی متفاوت باشـد امـا بازهم شـاهد بی 
نظمـی، بی اخالقی، سـقوط فرهنگـی، نبود بلـوغ اجتماعی و 
سیاسـی و بی صداقتی و شـفافیت از سـوی برخی از دبیران 

کل احـزاب بودیم.

رییــس جمهــوری اســالمی ایــران بــا اشــاره بــه 
معضــالت و مشــکالت پیــش روی کشــور در ســال 
97 خاطرنشــان کــرد: اگــر در ســال 97 مشــکالتی 
وجــود داشــته، دولــت بــه فکــر بــوده و اینگونــه 
ــکالت  ــه مش ــت ب ــد دول ــی می گوین ــه برخ ــت ک نیس
ــی نمی کند.حجــت االســالم والمســلمین  ــردم توجه م
حســن روحانــی  گفــت: امســال مــردم بــزرگ ایــران 
حماســه های  هــم  و  مشــکالت  و  ســختی ها  هــم 

بســیار بزرگــی را آفریدنــد.

خانه احزاب، باید به بلوغ 
سیاسی برسد

دولت در سال ۹7 به فکر 
حل مشکالت کشور  بود

پیام رسـانه

همدردی نخسـت وزیر نیوزلند و خانواده 
قربانیان تیراندازی در مسـجدی در 

نیوزلند پس از گذشـت سه روز تصویر 

یک روزنامه گاردین اسـت.

خبرگـزاری اسپوتنیک از آغاز 
مجـدد درگیری های نیروهای نظامی 

پاکسـتان و هند در مرزهایشان خبر داده 
است.

خبرگزاری الجزیره از کشـته شدن 
یک تـن در تیراندازی در پایتخت هلند 

خبر داده است.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری یورونیوز از تغییر قانون 
حمل سـالح در نیوزلند در پی تیراندازی 
جمعه گذشـته در دو مسجد این کشور 

خبر داده است.

اروپا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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برق متعلق به همه اقشار جامعه است از اسراف در مصرف آن پرهیز کنیم .     

آگهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

4442
روابط عمومی شرکت سهامی  برق منطقه ای خوزستان

ــر را از  ــزات زی ــن تجهی ــر دارد  تامی ــزار در نظ ــه گ ــتگاه مناقص ــوان دس ــتان بعن ــه ای خوزس ــرق منطق ــهامی ب ــرکت س ش
ــد: ــه شــرکتهای واجــد صالحیــت واگــذار نمای ــه شــرایط ذکــر شــده ب ــا توجــه ب ــق مناقصــه عمومــی  و ب طری

ــدارکات  ــه ســامانه الکترونیکــی  ت ــخ 1397/12/27 لغایــت 1398/01/11 ، ب ــان میتواننــد از تاری ــغ و محــل دریافــت اســناد: متقاضی ــان ، مهلــت ،مبل *زم
ــا پرداخــت 500/000 ریــال از طریــق درگاه پرداخــت اینترنتــی  در وجــه شــرکت ســهامی بــرق  دولت)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه و ب
منطقــه ای خوزســتان ، بانــک ملــی  ایــران شــعبه مرکــزی اهــواز  بــه شــماره حســاب ســیبا  2175092301004 بــرای خریــد  اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد. 
نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار:بصــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر یــا واریــز نقــدی بــه حســاب شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای 

خوزســتان بانــک ملــی ایــران شــعبه مرکــزی اهــواز بــه شــماره حســاب ســیبا 2175092257003 مــی باشــد.
* زمــان و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: پیشــنهاد دهنــدگان بایــد تصویــر کلیــه مــدارک پاکــت هــا ) الــف ، ب ،ج( را در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت تــا ســاعت 12:00 روز یکشــنبه مــورخ 1398/02/01  بارگــذاری نمــوده و اصــل مــدارک را مطابــق شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه در پاکــت الک 
و مهــر شــده  بــه آدرس اهــواز- بلــوار گلســتان – ســازمان آب و بــرق خوزســتان – ســاختمان شــماره 2  شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان- 
طبقــه همکــف- دبیرخانــه مرکــزی شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان تحویــل داده و رســید دریافــت نماینــد . تمامــی فرآینــد برگــزاری مناقصــه 
از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت صــورت مــی پذیــرد . پیشــنهادهایی کــه در ســامانه ســتاد ثبــت نشــده باشــند فاقــد اعتبــار بــوده و غیــر 

قابــل بررســی مــی باشــند. 
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : روز دوشنبه مورخ 1397/12/27 می باشد.

*محل تامین اعتبار:بودجه سرمایه ای از محل منابع داخلی )غیر عمرانی ( می باشد.
* مدت اعتبار پیشنهادها:از زمان بازگشایی پاکت های مناقصه شش ماه می باشد.

* گشــایش پیشنهادها:پیشــنهادهای ارائــه شــده در ســامانه در روز دوشــنبه مــورخ 1398/02/02 ســاعت 08:00  صبــح در اهــواز- بلــوار گلســتان- ســازمان آب و 
بــرق خوزســتان- ســاختمان شــماره 2 شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان- ســالن کنفرانــس گشــایش خواهــد یافــت.

* در ضمن  به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ) توکن ( با شماره تماس 41934-021 تماس حاصل نمایند.

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
http://iets.mporg.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصات 

http://tender.tavanir.org.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر 

  نوبت دوم

شماره فراخوان در سامانه  شماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت در شرح مناقصهتدارکات الکترونیکی دولت

فرآیند ارجاع کار
تاریخ بازگشایی 

پیشنهادها

97/70220372097001262000180/م 
خرید 108 هزار کیلوگرم 

472/500/000 ریالنبشی گالوانیزه گرم
روز دوشنبه مورخ 

 1398/02/02
ساعت 8:00  صبح

شرکت سهامی برق منطقه ای 
خوزستان

آگهی ابالغ و احضار
آقــای عبدالحکیــم پارســا فرزنــد دولــت محمــد مجهــول المــکان همســر 
دادگاه   4 شــعبه   9709972811001258 شــماره  دادنامــه  برابــر  شــما 
خانــواده قزویــن بــا بــذل بخشــی از مهریــه و نفقــه، تقاضــای ثبــت طــاق 
نمــوده اســت لــذا الزم اســت رظــف مــدت یــک هفتــه پــس از انتشــار 
در دفترخانــه طــاق 14 رســتم آباد)رودبــار( حاضــر، در غیــر ایــن صــورت 
طبــق مقــررات اقــدام بــه ثبــت خواهــد شــد و اعتــراض بعــدی مســموع 

نخواهــد شــد.
سردفتر عطاءهللا عطایی پور عمارلویی  4474

ظرف

 

نیروهــای  از  نفــر   500 گفــت:  اورژانــس کشــور  ســخنگوی ســازمان 
عملیاتــی اورژانــس در قالــب 197 اکیــپ بــرای شــب چهارشــنبه ســوری 
در تهــران آمــاده بــاش هســتند و مرکــز هدایــت عملیــات و بحــران وزارت 
دارد.  کامــل  آمادگــی  شــب  ایــن  بــرای  نیــز  بهداشــت 
ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور گفــت: بــه مــردم توصیــه مــی شــود 
ــد و از  ــود برگردن ــازل خ ــه من ــر ب ــوری زودت ــنبه س ــب چهارش ــه در ش ک

ــد. ــی اســتفاده کنن ــر اصل معاب

5۰۰ مامور اورژانس چهارشنبه 
سوری در تهران آماده باش هستند

پیام رسـانه

اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
فروش آنالین سـالح در کریس چرچ 

نیوزلند را سـبب تیراندازی تروریستی در 
دو مسـجد این کشور می داند.

خبرگـزاری سی ان ان از تیراندازی 
در پایتخت هلند و زخمی شـدن چند تن 

خبر داده است.
اروپافرانسه

پیام جامعه

رنا
 ای

س:
عک

زندان جای مادران نیست

در  جمهـوری  ریاسـت  معاونـت 
امـور زنـان و خانـواده بـا اعـالم 
آغـاز چهارمیـن مرحلـه از پویـش 
ارمغـان از مـردم دعـوت کـرد بـه ایـن پویـش بپیوندنـد. 
ایـن پویـش با شـعار »زندان، جـای مادران نیسـت« اجرا 
می شـود تـا زمینـه آزادی ده هـا زندانـی زنـی را فراهم کند 
کـه بـا عنـوان جرایـم غیرعمـد در زنـدان بـه سـر می برند. 
هموطنانـی کـه تمایـل دارنـد در آزادی این زنان مشـارکت 
بـه شـماره  خـود  واریـز کمک هـای  بـا  می تواننـد  کننـد، 
حسـاب 4101013141220056 متعلـق بـه سـازمان زندان ها 

کنند. واریـز 

زنان

آمارهای پزشـکی قانونی از افزایش 
حـوادث  جانباختـگان  شـمار 
رانندگـی در طرح نوروزی سـال 97 
در مقایسـه بـا سـال 96 حکایـت 
دارد، آمارهایـی که سـازمان جوانان 
جمعیـت هـالل احمـر با مشـارکت 
دیگـر نهادهـا و اجـرای کمپینـی به 
نـام #بهرفـت در تـالش اسـت تـا 
آن را در نـوروز 98 کاهـش دهـد. 
رئیـس سـازمان جوانـان جمعیـت 
چندیـن  اظهارکـرد:  احمـر  هـالل 
سـال اسـت کـه کمپیـن »نـه بـه 
تصادفـات جـاده ای« در ایـام نوروز 
آن  از  هـدف  و  می شـود  فعـال 
نیـز کاهـش شـمار جانباختـگان و 
مصدومـان حـوادث رانندگی اسـت، 
از سـال قبـل ایـن کمپیـن بـه نـام 
آغـاز  را  خـود  فعالیـت  »بهرفـت« 
کـرد و مـا امسـال در نظـر داریـم 
رویکردهـا  تغییـر  یکسـری  بـا  تـا 
مختلـف  ابزارهـای  از  اسـتفاده  و 
ایـن کمپیـن را دوبـاره اجـرا کنیـم.
وی اضافـه کـرد: در نظـر داریـم تـا 
کمپیـن بهرفـت در طـول سـال نیز 
سـازمان  و  باشـد  داشـته  ادامـه 
جوانـان جمعیـت هـالل احمـر در 
ارتبـاط بـا اعضـای ایـن کمپیـن در 
راسـتای کاهش خسـارات ناشی از 

ایـن حـوادث اقـدام کنـد.
رئیـس سـازمان جوانـان جمعیـت 
در  اینکـه  بیـان  بـا  احمـر  هـالل 
اجـرای ایـن کمپیـن از ظرفیـت و 
نیـز  دسـتگاه ها  دیگـر  تجربیـات 
بـه  اسـت، گفـت:  شـده  اسـتفاده 
عنـوان مثـال پلیـس اعـالم کـرده 
کـه در 30 کیلومتـری شـهرها آمـار 
حـوادث رانندگـی افزایـش داشـته 
کـه مـا نیـز در ایـن کمپیـن روی 
و  کرده ایـم  تمرکـز  موضـوع  ایـن 
این مسـائل به شـهروندان آموزش 

می شـود. داده 

زنان چهره بازار کار را تغییر می دهند؟ نوروز  ایمن

زنان، امروزه کارآفرینان خوبی در عرصه های مختلف هستند

 400 کــودک خانــواده بــزرگ طلــوع دیــروز  بــرای خریــد 
عیــد رفتنــد. ایــن کــودکان یــا خــود تجریــه کارتــن خوابــی 
ــادر،  ــا م ــدر ی ــی پ ــن خواب ــل کارت ــه دلی ــا ب ــتند ی داش
ــی  ــن آســیب اجتماع ــر ای ــز تحــت تاثی ــان نی ــی آن زندگ

قــرار گرفتــه اســت.
ــی  ــوع ب ــت طل ــت جمعی ــه هم ــد« ب ــوی عی ــش ب »پوی
ــران برگــزار شــد  ــازار ســنتی ســتارخان ته نشــان هــا در ب
ــاد  ــی و اعتی ــن خواب ــده از کارت ــیب دی ــودک آس و 400 ک

ــد. ــام دهن ــود را انج ــد خ ــد عی ــتند خری توانس
بچــه هــا کــه از صبــح بــرای تفریــح بــه شــهربازی رفتنــد و 
ناهــار هــم بیــرون صــرف کــرده بودنــد، بعــد از ظهــر بــرای 
خریــد جلــوی بــازار ســنتی ســتارخان جمــع مــی شــوند. 
بیشــتر یــاوران طلــوع، دختــران و پســران جوانــی هســتند 
ــی  ــرای همراه ــیار ب ــوق و ذوق بس ــا ش ــک ب ــر ی ــه ه ک

خریــد عیــد بچــه هــا آمــده بودنــد.
ــی  ــوع ب ــت طل ــل جمعی ــهود، مدیرعام ــی مش ــر رجب اکب
نشــان هــا در حاشــیه برگــزاری ایــن رویــداد مــی گویــد: 
ــی  ــن خواب ــده از کارت ــیب دی ــودکان آس ــرای ک ــد ب خری
هشــت ســال قبــل بــرای هشــت کــودک آغــاز شــد. امــروز 
ســعی داریــم تــا خاطــره ای زیبــا از روزهــای پایانــی ســال 
بــرای 400 کــودک 6 تــا 18 ســال بــه همــت و یــاری مــردم 

رقــم بزنیــم. 
وی مــی افزایــد: در ایــن پویــش، 200 یــاور، کــودکان را در 
خریــد همراهــی مــی کننــد. قصــد داشــتیم ایــن کــودکان 
طعــم خریــد شــب عیــد را خودشــان بچشــند و بــه ســلیقه 
خــود خریــد کننــد. عــالوه بــر کارت هــای بانکــی کــه هــر 
ــده،  ــام ش ــای انج ــی ه ــاس هماهنگ ــودک دارد، براس ک
مغــازه داران هــم تــا 30 درصــد بــه کــودکان تخفیــف مــی 

دهنــد.
مهــال 14 ســاله اســت. او بــا خواهــرش محیــا آمــده اســت. 
ــد  ــد. او کارمن ــی کن ــی م ــد همراه ــا را در خری ــم آنه مری
وزارت راه و شهرســازی اســت و امــروز را مرخصــی گرفتــه 
اســت. مــی گویــد: راســتش را بخواهیــد روزهــای پایانــی 
ــم امــروز را  ــرای اینکــه بتوان ــد و ب ــه دارن ســال همــه عجل
ــه مدیــرم دروغ  ــا ب ــور شــدم ت ــم مجب ــا بچــه هــا بگذران ب

بگویــم البتــه مصلحتــی بــود.

بغض خرید شب عید 
بچه های کارتن خواب

جمعیت طلوع بی نشان ها، با 
بچه های کارتن خواب 

همراه شد

گزارش
ایرنا

توقف عملیات عمرانی در تهران از یکم تا پنجم فروردین
معاون خدمات شهری شهرداری تهران از توقف عملیات عمرانی در شهر تهران از یکم تا پنجم فروردین ماه خبر 

داد. همچنین با توجه به دستور پیروز حناچی - شهردار تهران - جمع آوری کارگاه های عمرانی در دستور کار خدمات 
شهری شهرداری تهران قرار گرفته است. 

فعالیت 5500 
امدادگر در نوروز

احمـر  هـالل  جمعیـت  رئیـس 
امسـال  نـوروز  ایـام  در  گفـت: 
بیـش از 5500 امدادگـر در سـطح 
خدمـات  ارائـه  نـوروزی  و گردشـگران  مـردم  بـه  کشـور 
طرح هـای  از  بازدیـد  در  پیونـدی  علی اصغـر  می کننـد. 
خدمـات نـوروزی اردبیـل اظهـار کـرد: در طـرح امـداد و 
نجـات نـوروزی امسـال 1421 پایگاه سـیار، موقـت و دائم 
بـا به کارگیـری 3500 خـودرو شـامل آمبوالنـس، خودروی 
نـوروزی  مسـافران  بـه  تجهیـزات  سـایر  و  نجـات  سـت 
خدمات دهـی می کننـد. 12 هـزار نفـر بـه صـورت داوطلبانه 
در 1226 پایـگاه موقـت کشـور خدمـات ارائـه می دهنـد.

نوروز

اثرات مخرب آلودگی هوا بر 
سالمت کودکان

آلودگـی  می گوینـد  کارشناسـان 
هـوا اثـرات مخربـی بـر سـالمت 
تمامـی افـراد دارد بـا ایـن حـال 
کـودکان در برابر این معضل جهانی آسـیب پذیرتر هسـتند. 
کـودکان نسـبت بـه بزرگسـاالن سـریع تر نفـس می کشـند 
و نسـبت بـه جثـه خـود مقـدار بیشـتری از آلودگـی هـوا 
بـه ریه هـای آنـان راه پیـدا می کنـد. همچنیـن اندام هـا و 
اعضـای بدن کودکان در حال رشـد اسـت و قـرار گرفتن در 
معـرض آلودگـی هـوا می تواند بـر تکامل رشـد ریه ها، مغز 
و دیگـر اندام هـا بـه گونـه ای تاثیـر بگـذارد کـه تاثیـر آن تا 

مدت هـا در بـدن آنـان باقـی بمانـد.

سالمت

به خیریه های مجوزدار 
کمک کنید

معـاون مشـارکت های اجتماعـی 
اجتماعـی کشـور  امـور  سـازمان 
گفت: سـازمان های مـردم نهادی 
تحـت  می کننـد  آوری  جمـع  را  مردمـی  کـه کمک هـای 
عنـوان خیریه هـا هسـتند و اسـامی خیریه هایـی که مجوز 
دارنـد در پورتال وزارت کشـور وجـود دارد و افراد می توانند 
به سـایت وزارت کشـور مراجعه و این اسـامی را اسـتخراج 
کننـد. کمـال اکبـری همچنیـن اولویـت وزارت کشـور برای 
سـال آینده در حـوزه مشـارکت های اجتماعـی را، توسـعه 
کیفـی مشـارکت هـای اجتماعـی بیان کرد و گفـت: در این 

رابطـه آمـوزش های الزم داده شـده اسـت.

خیریه

چاقی و دخانیات از علل 
مهم بروز سکته های قلبی

دبیـر فرهنگسـتان علوم پزشـکی 
ایـران در توضیـح علـل کاهـش 
از  قلبـی،  سـکته های  سـن 
دخانیـات، چاقـی، دیابـت و سـبک زندگـی نادرسـت بـه 
عنـوان مهم تریـن ایـن عوامل نـام بـرد. دبیر فرهنگسـتان 
علـوم پزشـکی ایـران بهترین راه پیشـگیری از سـکته های 
قلبـی را تغییـر سـبک زندگـی خوانـد و بیـان کـرد کـه بـا 
بیماری هـای  بـروز  خانواده هـا،  غذایـی  الگـوی  اصـالح 
غیرواگیـر نظیـر چاقـی و دیابـت نیـز کاهـش می یابـد و 
همیـن امـر کمـک شـایانی بـه کاهـش آمـار سـکته های 

می کنـد. قلبـی 

سالمت

زنــان ایرانــی بــر اســاس آمــار 
رســمی  مشــارکت  میــزان 
کمتــری نســبت بــه مــردان در 
بــازار کار دارنــد. بــا ایــن حــال 
در  موفــق  کارآفریــن  زنــان 
ــمار  ــم ش ــادی ک ــه اقتص جامع
موفــق  از  برخــی  و  نیســتند 
کاری  حــوزه  در  هــا  تریــن 

ــد. ــی آین ــمار م ــه ش ــود ب خ
بــه  روزگاری  کــه  زنــان 
ــاالرانه  ــگ مردس ــب فرهن موج
حاکــم بــر نظــام اجتماعــی، 
ــواری  ــان را در چهاردی روزگارش
مــی کردنــد،  ســپری  خانــه 
ایــن روزهــا بیــش از هــر زمــان 
دیگــر توانســته انــد بــا حضــور 
ظرفیــت  جامعــه،  در  فعــال 

ــای  ــوزه ه ــود را در ح ــای خ ه
بــه  مدیریتــی  و  اجتماعــی 

برســانند.  اثبــات 
نقــاط  از  بســیاری  در  زنــان 
جهــان بــرای رســیدن بــه ایــن 
نقطــه تــالش هــای آشــکار 
و پنهانــی داشــته انــد. ایــن 
ــز در  ــان نی ــا همچن ــالش ه ت
ــه  ــف ادام ــای مختل ــکل ه ش
کمپیــن  انــدازی  راه  دارد. 
ــا  ــانه ه ــف در رس ــای مختل ه
و شــبکه هــای مجــازی شــاید 
یکــی از شــکل هــای جدیــد 
ــن  ــرای تبیی ــان ب ــوی زن تکاپ
بیشــتر  هرچــه  نمایانــدن  و 
نقــش خــود در جامعــه اســت.  
از افــت و خیزهــای چندیــن 
ســاله بــرای تثبیــت حضــور 
ــم،  ــان در جامعــه کــه بگذری زن
ــی را  ــان موفق ــا زن ــن روزه ای
مــی بینیــم کــه ورای موانــع 

بــه  جامعــه  در  رو  پیــش 
پیشــرفت هــای قابــل توجهــی 
زنانــی  انــد؛  یافتــه  دســت 
ــد و  ــده ان ــاع آم ــه اجتم ــه ب ک
ــان  ــق و کارآفرین ــران موف مدی
ــی  ــد. زنان ــده ان ــه ای ش نمون
ــه رغــم  ــا تــالش خــود ب ــه ب ک
همــه محدودیــت هــا و اندیشــه 
هــای جنســیت زده، شــکاف 
ــن  ــه کمتری ــی را ب ــا اجتماع ه
اراده  و  رســانده  میــزان 
آهنینشــان را بــه رخ کشــیده 
مشــارکت  چــه  اگــر  انــد.  
اقتصــادی زنــان در ایــران هنوز 
آمارهــای  اســاس  بــر  هــم 
اعــالم شــده بــه چیــزی کمتــر 
از 18 درصــد مــی رســد امــا 
مشــارکت  از  میــزان  همیــن 
ــه  ــرای جامع ــد ب ــز مــی توان نی
راهگشــا  ایــران  زنــان  آتــی 
باشــد. »لیــال فالحتــی« مدیــر 

کل امــور بین الملــل معاونــت 
امــور  در  جمهــوری  ریاســت 
زنــان و خانــواده، پانزدهــم دی 
ــا  مــاه امســال در گفــت وگــو ب
ــارکت  ــزان مش ــا، می ــانه ه رس
زنــان  حاضــر  حــال  رســمی 
 17.9 را  کار  بــازار  در  ایرانــی 
اســت.  اعــالم کــرده  درصــد 
ایــن در حالــی اســت شــمار 
ایــن  نیــز  زنــان  از  زیــادی 
پیشــرفت  یــاری  بــه  روزهــا 
شــبکه  توســعه  و  تکنولــوژی 
بخــش  در  مجــازی،  هــای 
ایــران  اقتصــاد  غیررســمی 

دارنــد.  فعالیــت 
یکــی از موفــق تریــن زنــان 
فعــال در امــر کســب وکارهــای 
اینترنتــی »نازنیــن دانشــور« 
ــایت  ــل س ــس و مدیرعام موس
»تخفیفــان«  شــده  شــناخته 
اســت. وی کــه بــا همــکاری 
کار  اش  خانــواده  اعضــای 
ــه 50  ــرمایه اولی ــا س ــود را ب خ
میلیــون تومانــی آغــاز کــرد، 
اکنــون تیــم گســترده ای دارد و 
ســایت او بــه عنــوان نخســتین 
وب  ســایت  بزرگتریــن  و 
و  ایــران  گروهــی  تخفیــف 
نویــن تریــن روش تبلیغــات 
بــرای صاحبــان کســب و کار 
بــه شــمار مــی آیــد. زنانــی 
ــا  ــران ام ــت در ای ــن دس از ای
ــا را  کــم نیســتند؛ زنانــی کــه پ
از چارچــوب مشــخص کارهــای 
اداری بیــرون گذاشــته و بــه 
کارآفریــن هــای نمونــه تبدیــل 
شــده انــد. زنــان کارآفریــن 
شــده   موفــق  ایرانــی  نمونــه 
ــیار  ــای بس ــالش  ه ــا ت ــد ب ان
ــزم راســخ،  خــود، پشــتکار و ع

ــاال،  ــی ب ــت اجتماع ــه موقعی ب
ــوه  ــروت و ســرمایه  هــای انب ث
دســت یابنــد. آنــان بــی شــک 
ســهم مهمــی در راه آبادانــی 
کشــور دارنــد و بــرای بســیاری 
شــغلی  فرصــت  افــراد  از 
ایجــاد کــرده انــد. موســس 
اطالعــات  »فنــاوران  شــرکت 
بهــاران« کــه شــرکتی موفــق 
حــوزه  در  شــده  شــناخته  و 
اســت  اطالعــات  آوری  فــن 
نیــز بانویــی کارآفریــن بــا نــام 
کــه  اســت  داننــده«  »آزاده 
ــه ای  ــال زنان ــط کاری کام محی
ایجــاد کــرده اســت.  زنــان 
در  کــه  هســتند  بســیاری 
ــرزمین  ــن س ــه ای ــه گوش گوش
ــه  ــام و نشــان ب ــی ن ــاور، ب پهن
ــد و در  ــی پردازن ــی م کارآفرین
کارگاه هایــی کــه بــا زحمــت و 
خــون دل آنهــا را راه انــدازی 
ــی  ــان ب ــت زن ــد، دس ــرده ان ک
سرپرســت  یــا  سرپرســت 
خانــوار را گرفتــه انــد و شــغلی 

ــد. ــان داده ان ــه آن ب

زنــان کــه نیمــی از جمعیــت 
انســانی  نیــروی  و  جهــان 
ــی  ــکیل م ــوری را تش ــر کش ه
دهنــد، همــواره مــی تواننــد 
و  توســعه  در  مهمــی  نقــش 
داشــته  جوامــع  پیشــرفت 
ســده  طــی  زنــان  باشــند. 
هــای متمــادی بــا تــالش و 
انــد  توانســته  پشتکارشــان 
ــا  ــود را احی ــانی خ ــوق انس حق
عنــوان  بــه  را  و خــود  کننــد 
نــه  و  فعــال  نیــروی  یــک 
ــات  ــه اثب ــی اراده ب منفعــل و ب
برســانند. ایــن روزهــا زنــان 
اقتصــاد  در  پررنگــی  نقــش 
از  بســیاری  و  دارنــد  جهــان 
آنــان بــه چهــره هــای شــناخته 
شــده در ســطح جهــان تبدیــل 
ــز  ــی نی ــان ایران ــد. زن شــده ان
ــتند  ــزا نیس ــل مج ــن خی از ای
و بــی تردیــد بــا ادامــه تــالش 
هایشــان  سرســختی  و  هــا 
افــق پیــش روی آنــان روشــن 
تــر از همیشــه خواهــد بــود.

زنـان در بسـیاری از نقـاط جهـان برای رسـیدن 
زیـادی  تـالش هـای  بـاال در جامعـه  مراتـب 
داشـته انـد. ایـن تـالش هـا همچنـان نیـز در 
شـکل هـای مختلـف ادامـه دارد. راه انـدازی 
کمپیـن هـای مختلـف در رسـانه هـا و شـبکه 
هـای مجـازی شـاید یکی از شـکل هـای جدید 
تکاپـوی زنـان بـرای تبییـن و نمایانـدن هرچه 
ایـن  اسـت.   جامعـه  در  نقـش خـود  بیشـتر 
ورای  بینیـم کـه  را مـی  زنـان موفقـی  روزهـا 
موانـع پیـش رو در جامعـه بـه پیشـرفت های 
قابـل توجهی دسـت یافته اند و مدیـران موفق 

و کارآفرینـان نمونـه ای شـده انـد. 
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مـی رود کـه  بهـار  اسـتقبال  بـه  حالـی  در  فـارس  دیـار 
جلوه هـای جدیـدی را در سـطح بیـن المللـی پیـش روی 
گردشـگران و مسـافران نـوروزی قـرار داده اسـت. اوایـل 
تیرمـاه 97 خبـری در رسـانه هـای جهان منعکس شـد که 
کام دوسـتداران میـراث فرهنگـی ایـران و بـه ویژه اسـتان 
فـارس را شـیرین کرد، خبـر کوتاه اما دلنشـین بود، محور 

ساسـانی در اسـتان فـارس ثبـت جهانـی شـد.
بـا ثبـت این محـور تعـداد آثار تاریخـی ثبت شـده جهانی 
در ایـن اسـتان بـه یکبـاره از 4 بـه 11 اثـر جهانـی افزایـش 
یافت.یونسـکو در جلسـه  دوره ای کـه اوایـل تیرماه امسـال 
در بحریـن برگـزار شـد بـا ثبـت جهانـی محـور ساسـانی 
ساسـانی  شناسـی  باسـتان  منظـر  موافقـت کرد.پرونـده 
در سروسـتان،  ساسـانی  شـامل کاخ  فـارس  اسـتان  در 
بنـای موسـوم بـه  مجموعـه فیروزآبـاد شـامل شـهرگور، 
آثـار دوره ساسـانی  اردشـیر و مجموعـه  آتشـکده و کاخ 
بیشـاپور کازرون شـامل شـهر تاریخـی بیشـابور، نقـوش 
برجسـته تنـگ چـوگان و غـار شـاپور اسـت.پیش از ایـن 
چهـار اثـر تاریخی فارس به ثبت جهانی رسـیده که شـامل 
مجموعـه پاسـارگاد، بقایـای باغ های پاسـارگاد، بـاغ ارم و 
تخـت جمشـید بـوده اسـت.ثبت محـور باسـتان شناسـی 
در حـوزه  عظیمـی  فـارس ظرفیـت  اسـتان  در  ساسـانی 
گردشـگری ایـران و فـارس پدیـد آورد کـه ایـن ظرفیـت 
در نـوروز 98 مـی توانـد میزبـان خیـل عظیـم گردشـگران 
داخلـی و خارجـی باشـد و جلوه های زیـادی از امپراطوری 
ساسـانیان را پیـش روی دیـدگان گردشـگران قـرار دهـد.
مسـافرانی کـه از اسـتانهای جنوبـی کشـور نظیـر بوشـهر و 
هرمـزگان قصـد عزیمـت بـه شـمال کشـور و یـا فـارس 
را دارنـد، مـی تواننـد از آثـار باسـتانی محـور ساسـانی در 
شهرسـتانهای فیروزآبـاد و کازرون در غـرب اسـتان فارس 
از  قصـد سـفر  مسـافرانی کـه  و همچنیـن  دیـدن کننـد 
شـرق کشـور و اسـتانهایی ازجملـه کرمـان بـه فـارس و یـا 
بالعکـس را دارنـد، می توانند از کاخ ساسـانی ثبت جهانی 

شـده در سروسـتان نیـز بازدیـد کننـد.

سوژه جلوه جدید 
گردشگری استان 

فارس در نوروز ۹8

چند پیشنهاد برای خوش گذرانی ارزان در نوروز

هزینه قطار نسبت به هواپیما و گاهی حتی از اتوبوس هم بسیار به صرفه تر است

گذرانده ایــد؟  را  ســختی  روزهــای 
و  می کنیــد  خســتگی  احســاس 
ــه  ــد ب ــالت عی ــد تعطی ــان می خواه دلت
ــد  ــابی بروی ــت و حس ــفر درس ــک س ی
ــن  ــا در ای ــد؟ م ــی نداری ــول کاف ــا پ ام
ــفر  ــرای س ــنهاد ب ــد پیش ــزارش چن گ
ارزان بــه شــما می دهیــم تــا شــاید 
ــرای یــک ســفر  بتوانیــد همین امــروز ب

برنامه ریــزی کنیــد. کوتــاه 
درســت اســت کــه فیلــم خــوب دیــدن، 
ــن  ــدن ارزان تری ــتوران رفتن و خوابی رس
ــوروز هســتند  ــالت ن ــرای تعطی ــا ب کاره
امــا شــاید بهتــر باشــد از خانــه بیــرون 
بیاییــد و کمــی بیشــتر اطرافتــان را نگاه 

ــر  ــان راحت ت ــه کارت ــرای اینک ــد. ب کنی
شــود مــا بــا یــک آدم بــا تجربــه 
از او خواســته ایم کــه  گپ زده ایــم و 
طراحــی ســفر ارزان را بــه مــا یــاد 

بدهــد.
ــفر را  ــه س ــه اش در زمین ــال ها تجرب س
در اختیارمــان قــرار گذاشــته اســت کــه 

ــد: ــاه می خوانی ــزارش کوت ــن گ در ای
معمــوالً  خانوادگــی  ســفرهای  روال 
اعضــای  اســت کــه  بــوده  این طــور 
ــدند  ــان می ش ــوار ماشینش ــواده س خان
ــه  ــدی ک ــه مقص ــد روزی ب ــرای چن و ب
آنجــا دوســتی، خانــواده ای یــا آشــنایی 
نحــوه  ایــن  می رفتنــد.  داشــته اند، 
ــت  ــه اقام ــرد هزین ــک می ک ــفر، کم س
از مخــارج ســفر حــذف شــود امــا مگــر 
مــا چندبــار می توانیــم بــه مکانــی ســفر 
کنیــم کــه آنجــا دوســت و آشــنایی 

ــم؟ داری
ــرای  ــی ب ــم ترفندهای ــم بگوی می خواه
ــاد  ــا ی ــه ب ــود دارد ک ــردن وج ــفر ک س
گرفتــن آنهــا بــه مــرور زمــان می توانیــم 
ــتر  ــی بیش ــا ماجراجوی ــفری ارزان ب س
فاکتــور  مهم تریــن  باشــیم.  داشــته 
نقشــه ســفر  اول،  اســت کــه  ایــن 
را  مســیر  یعنــی  باشــیم.  داشــته 
ارزیابــی کنیــم و ببینیــم چــه وســیله ای 
بــرای طــی کــردن ایــن مســیر مناســب 
انتخــاب  وقت هــا  خیلــی  اســت. 
مــا وســیله نقلیــه شــخصی اســت 
ــا  ــود را دارد ام ــاص خ ــارج خ ــه مخ ک
ــردم  ــه م ــت ک ــن اس ــن ای ــنهاد م پیش
ــای  ــًا بلیت ه ــفر، حتم ــاز س ــل از آغ قب
قطــار و هواپیمــا را هــم جســت وجو 
کننــد. مــا می دانیــم کــه بلیــت قطارهــا 
ــوند  ــروش می ش ــوروز پیش ف ــل از ن قب

و بلیــت هواپیمــا هــم خیلــی گــران 
شــده امــا بعضــی وقت هــا در لحظــات 
در  موقعیت هایــی  شــرکت ها  آخــر، 
ــد کــه ســفر را  اختیــار مــا قــرار می دهن

بــرای مــا شــیرین تر می کننــد.
هزینــه قطــار نســبت بــه هواپیمــا و 
ــیار  ــم بس ــوس ه ــی از اتوب ــی حت گاه
قطــاری  مثــالً  اســت.  به صرفه تــر 
ــه  ــران ب ــما را از ته ــه ش ــود دارد ک وج
شــمال ایــران می بــرد و از مســیر بســیار 
ــد کــه  ــی در طــول روز گــذر می کن جذاب
می توانیــد در ایــن مســیر، پل هایــی 
کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم ســاخته 
شــده اند را ببینیــد. شــما بــا ایــن قطــار 
از یــک مســیر جنگلــی، کویــری و حتــی 
ــی  ــد در حال ــور می کنی ــتانی عب کوهس
کــه قیمــت بلیــت ایــن قطــار کمتــر از 
30 هــزار تومــان اســت. درســت اســت 
ــود  ــی می ش ــدی ط ــه کن ــیر ب ــه مس ک
و  هیجان انگیــز  ســفر  یــک  امــا 
پرچالــش اســت. ســنت »ُدنگــی« را 

ــد ــاس بداری پ
را  نقلیــه  وســیله  اینکــه  از  پیــش 
انتخــاب کنیــد بهتــر اســت همراهانتــان 
را انتخــاب کنیــد. اگــر بــا خانــواده 
ــا  ــدر ی ــه پ ــنت را ک ــن س ــتید، ای هس
را  هزینه هــا  خانــواده  سرپرســت 
ــت در  ــر اس ــکنید. بهت ــد، بش ــل کن تقب
دنگتــان  هــم  خانوادگــی  ســفرهای 
بــرای  شــیوه  بهتریــن  بدهیــد.  را 
ارزان شــدن ســفرهای داخلــی و خارجی 
ــه دنگــی  حســاب  همــان شــیوه عامیان
ــک  ــاره  ی ــر اج ــالً اگ ــت. مث ــردن اس ک
ــت،  ــان اس ــزار توم ــبی 150 ه ــه  ش خان
اگــر هــر کــدام از اعضــای خانــواده 
دنــگ خــود را بدهنــد، ســفر بســیار 
ســنت  واقــع  در  می شــود.  به صرفــه 

بایــد شکســته شــود و  تک پــردازی 
ســنت همه پــردازی یــا همــان دنــگ را 
ــد پــاس داشــت. همان طــور کــه در  بای
ــری  ــگ دادن ام ــتانه دن ــفرهای دوس س
عــادی اســت بایــد در خانــواده هــم 

ــود. ــادی ش ع
ــد  اگــر مشــکل انتخــاب مقصــد را داری
ســفر  کجــا  بــه  نمی دانیــد  یعنــی 
ــه هــم برایتــان  کنیــد و از طرفــی هزین
بدانیــد  بایــد  اســت،  مهــم  خیلــی 
انتخــاب  بــرای  شــاخص هایی  کــه 
مقصــد وجــود دارد. بهتــر اســت اول 
ــد و  ــر کنی ــک فک ــیرهای نزدی ــه مس ب
از ســفرهای یــک روزه شــروع کنیــد، 
ســه  تــا  دو  ســفرهای  ســراغ  بعــد 
ــد. مــا  ــه شــهرهای نزدیــک بروی روزه ب
ــه در  ــی ک ــا از جاذبه های ــی وقت ه خیل
شــهرهای نزدیکمــان وجــود دارد، غافــل 

هســتیم و اصــرار داریــم یــک جــای دور 
ــالً در  ــر مث ــا اگ ــم ام ــان بروی و پرهیج
ــا  ــن ی ــد، قزوی ــی می کنی ــران زندگ ته
ــن  ــک و در عی ــهرهای نزدی ــان ش زنج
حــال جذابــی بــرای ســفر هســتند. 
ــرای  ــم ب ــا ه ــن گزینه ه ــی از بهتری یک
ــه راحتــی  اقامــت، روستاســت. شــما ب
ــتایی و  ــای روس ــه خانه ه ــد ب می توانی

ــد. ــی بروی محل
ــرای ســفر  ــد مقاصــدی را ب ســعی کنی
ــه  ــر ب ــردم کمت ــه م ــد ک ــاب کنی انتخ
آنجــا می رونــد. چنــد ســال پیــش 
مناطــق غربــی کشــور بــه دلیــل شــرایط 
ــی  ــوه خال ــوالً از مســافر انب جــوی معم
ایــالم  یــا  کردســتان  مثــالً  بودنــد. 
شــهرهایی نبودنــد کــه مســافر نــوروزی 

ــند. ــته باش داش

ته
نک

بـرای اقامـت در شـهرهای مختلـف محل هایی وجـود دارند به 
اسـم: »اقامتگاه بوم گردی«. اینها خانه های روسـتایی هستند 
کـه زندگی به سـبک ایـران قدیـم را در اختیار ما قـرار می دهند 
و در واقـع تجربـه یـک زندگی کهـن که مدت هاسـت فراموش 
شـده را برای شـما زنـده می کنند. هزینـه اقامـت در بوم گردی 
در شـهرهای  هـم  بوم گردی هـا  البتـه  اسـت  پاییـن  بسـیار 
مسـافرپذیر گران تـر هسـتند امـا بوم گردی هـا در شـهرهای 
جنوبـی، شـرقی و حتـی غربی هزینـه پایین تری دارنـد و برای 
هـر نفـر حـدود 50 هزارتومـان بـا سـه وعـده غذایی محاسـبه 
می شـوند و برخی هایشـان هـم تـا 150 یـا 160 هـزار تومـان 
قیمـت دارنـد کـه اگـر سـفرتان به همـان شـیوه دنگی باشـد 
بسـیار به صرفه اسـت. حتمًا از تجربه کسـانی که قبـاًل به مقصد 
مـورد نظر شـما سـفر کرده اند، اسـتفاده کنیـد. ایـن کار خیلی 
بـه مدیریـت هزینه شـما کمک می کنـد. نکته مهـم دیگر این 
اسـت کـه ما بـرای هر روز از سـفرمان، باید سـقف هزینـه را در 

نظـر بگیریـم و بر این اسـاس مدیریت داشـته باشـیم.

گزارش

میراثمیراث

 مرمت قلعه »ملک منصورخان  شبانکاره«دیدن موزه »رضا عباسی« را از بیروِن موزه آغاز کنید
عباسـی  رضـا  مـوزه  رییـس 
ایـن  بازدیدکننـدگان  می گویـد: 
مـوزه، نـوروز 98 بازدید متفاوتی 
از مـوزه رضـا عباسـی خواهنـد 
داشـت، آن هـا در ایـن سـال، بازدیـد خـود را از بیـرون از 
فضـای مـوزه رضـا عباسـی آغـاز می کنند.آفریـن امامی در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا توضیـح می دهـد: سـازمان 
زیباسـازی هر سـال برای نوروز جشـنواره ای برگـزار می کند 
کـه در آن بـه اسـتقبال بهـار می رونـد، در مذاکراتـی کـه 
مدتـی قبـل بـا ایـن سـازمان داشـتیم، از معاون سـازمان 
زیباسـازی درخواسـت کردیـم تـا اگـر امسـال جشـنواره یا 
برنامـه ای بـرای نـوروز دارنـد، معرفـی مـوزه رضا عباسـی را 

نیـز مدنظر داشـته باشـند چون ایـن موزه علی رغـم این که 
از مهمترین موزه های ایران اسـت و 50 هزار قلم شـیء در 
اختیـار دارد و بـه عنوان موزه تاریخ هنر شـناخته می شـود، 
براسـاس فرم های نظرسـنجی حتی در منطقه هفت تهران 
نیـز بـه درسـتی شـناخته شـده نیسـت.او بـا بیـان این که 
مـوزه رضـا عباسـی بهتریـن مکان بـرای شناسـاندن تاریخ 
هنـر ایـران از پیـش تاریـخ تـا دوره ی معاصر اسـت، ادامه 
می دهـد: متاسـفانه شـکل و شـمایل سـاختمان مـوزه، به 
گونـه ای اسـت کـه مـردم از بیرون آن را بیشـتر شـبیه یک 
فضـای اداری می بیننـد تا یک فضای مـوزه ای، بنابراین در 
رایزنی هـای انجـام شـده با سـازمان زیباسـازی، ایـن موزه 

نیـز در جشـنواره ی نـوروزی شـرکت داده شـد.    

همزمـان با سـفر هیئـت دولت 
اول  فـاز  بوشـهر،  اسـتان  بـه 
مرمت قلعه ملـک منصور خان 
در شـبانکاره از توابع شهرسـتان 
دشتسـتان بـا حضـور معـاون میـراث فرهنگـی سـازمان 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری کشـور به 
بهره بـرداری رسـید. محمد حسـن طالبیان معـاون میراث 
فرهنگـی کشـور کـه بـه اسـتان بوشـهر سـفر کرده اسـت، 
بـا حضـور در شـبانکاره دشتسـتان فـاز اول مرمـت قلعـه 
ملـک منصـور خـان را بـا اعتبـار 30 میلیـارد ریـال افتتاح 
کرد.سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان بوشـهر در ایـن باره گفت: »در سـفر 

رئیـس جمهـوری  معـاون  مونسـان  اصغـر  علـی  دکتـر 
و رئیـس سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری کـه همزمـان بـا سـفر هیئـت دولـت بـه این 
اسـتان انجـام مـی شـود، عـالوه بـر فـاز اول مرمـت قلعه 
ملـک منصـور خان، هفت طـرح دیگر نیز در حـوزه میراث 
فرهنگـی و گردشـگری بـه بهره بـرداری می رسـد.«ارغوان 
مهـدی زاده افزود: »این طرح ها شـامل مدرسـه تاریخی 
گلسـتان، عمـارت مبارکـی، هتـل دو سـتاره ناکـو، هتـل 
سـنتی ادریـس، مجتمـع گردشـگری تفریحـی المـاس 
دشتسـتان، سـفره خانه سنتی دشـتی و کشتی تفریحی 
سـکان طالیـی اسـت کـه بـا سـرمایه گذاری بالـغ بـر 450 

میلیـارد ریـال بـه بهره بـرداری می رسـد.«
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مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان 
ــت  ــا ظرفی ــد شــناور ب ــت: 109 فرون گف
شــش هــزار مســافر و 2هــزار دســتگاه 
خــودرو در طــول ســفرهای نــوروزی بــه 
ــانی  ــات رس ــگران خدم ــردم و گردش م
مــی کننــد. مــراد عفیفــی  پــور روز 
ــار  ــگاران اظه ــع خبرن ــنبه در جم دوش
ــامل 49  ــناور ش ــداد ش ــن تع ــرد: ای ک
ــا 5 هــزار  ــد شــناور مســافربری ب فرون
ــگ  ــد لندین ــی و 59 فرون و 361 صندل

کرافــت بــا توانایــی حمــل یــک  هــزار و 
ــت. ــودرو اس ــتگاه خ 960 دس

نــوروز 98  افــزود: همچنیــن در  وی 
یــک فرونــد شــناور )رورو( بــا ظرفیــت 
ــی  ــردد م ــودرو ت ــافر و 120 خ 600 مس
ــزار و 90  ــداد 4 ه ــن تع ــه از ای ــد ک کن
و  بنــدر شــهید حقانــی  در  صندلــی 
ــدر  ــا در بن ــت  ه ــگ کراف ــده لندین عم

ــتند. ــتقر هس ــت مس ــل و الف پ
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان 

تعــداد عوامــل اجرایــی در طــرح ســتاد 
تســهیالت ســفرهای دریایــی را حــدود 
800 نفــر اعــالم کــرد کــه بــه صــورت 24 

ســاعته فعالیــت مــی  کننــد.
بــه  شــناورها  افــزود:  عفیفــی  پــور 
ــا ســامانه »وی  ــی ب صــورت الکترونیک
ــدر شــهید رجایــی  تــی اس« کــه در بن
مســتقر اســت، کنتــرل مــی  شــود. بــه 
گفتــه وی، در راســتای خدمــات رســانی 
بهتــر بــه مســافران، نــوروز 98 دومیــن 
ســالی اســت کــه مهمانــداران از جملــه 
مهمانــدار بانــو در شــناورها مســتقر 
ــا اســتقبال  ــن موضــوع ب هســتند و ای
مســافران  و  نــوروزی  گردشــگران 

ــت. ــده اس ــه رو ش ــی رو ب دریای

1۰9 شناور در هرمزگان به 

گردشگران اختصاص یافت
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کافه »گل رضاییه«
 ثبت ملی شد 

کافـه گل رضاییـه و دو اثـر تاریخـی دیگـر در تهـران ثبـت ملـی شـد.در جلسـه 
ثبـت آثـار غیرمنقـول در فهرسـت آثـار تاریخـی کشـور 3 اثـر تاریخی شـهر تهران 
واجـد شـرایط ثبـت در فهرسـت آثـار ملی کشـور تشـخیص داده شـدند. مسـجد 
صبحگاهـی واقـع در خیابـان دربنـد، گاراژ اتـو خراسـان واقـع در خیابـان ری و 
کافـه گل رضائیـه واقـع در خیابـان سـی تیـر هسـتند که به جهـت برخـورداری از 
ویژگی هـای اجتماعـی، فرهنگـی و معمـاری حائز شـرایط ثبـت در آثـار ملی بوده 
و در فهرسـت مربوطـه بـه ثبـت رسـیدند.کافه گل رضاییـه یکـی از قدیمی تریـن 
کافه هـای شـهر تهـران اسـت و کـه برخـی سـابقه فعالیـت آن را حـدود 80 سـال 
می داننـد. گل رضاییـه جـزء کافه هـای اول شـهر تهـران اسـت کـه در کنـار کافـه 
نـادری همچنـان فعالیـت خـود را ادامـه داده اسـت. کافـه گل رضاییـه یکـی از 
بهتریـن و نوسـتالژیک ترین کافه های تهران در سـال 1310 به وسـیله فردی ارمنی 
به نام »گارگنا آوانسـیان« در خیابان سـی تیر افتتاح شـد. در سـال 1324 فردی 
بـه نـام » عزیـزهللا خوشـامن« پدربـزرگ شـروین صاحب فعلـی این کافـه آن را 
خریـداری کـرد. گل رضاییه، بخشـی از میراث تاریخی و فرهنگـی تهران بوده و به 

عنـوان پاتوق همیشـگی روشـنفکرترین افراد شـناخته شـده اسـت.

پیام رسـانه

روزنامه خبرشـمال  به نقل از مدیر 
کل اسـتاندارد گیالن نوشت: بازرسی بیش 

از 13هزار واحد صنفی درسـال جاری 

روزنامـه بشارت یزد نوشت: مردم 
نگران گوشـت و مرغ در عید نباشند.

روزنامه اصفهان زیبا نوشـت: 
شـورای بین الملل اصفهان ، بی افق 

است.

روزنامـه افسانه  از فعالیت 9مرکز اصفهانیزدمازندران
درمانـی برای ترک اعتیاد 975معتاد 

پرخطر خبر داد.

فارس



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1414 | سه شنبه 28 اسفند 1397 021-8801984۶

5
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام هنر روایتی از مشکالت »طالق« روی پرده هنر و تجربه
فیلم کوتاه »تو فقط مادر من باش« به کارگردانی رقیه توکلی همراه با چهار فیلم کوتاه دیگر در بسته »فیلم های 

کوتاه روز« از اواسط اسفند ماه در گروه هنر و تجربه در حال اکران است و اکران آن همچنان ادامه دارد.

جشنوارهنمایشگاه

افتتاح بخش نمایشگاهی موقت »اوریگامی« 

در موزه تنوع زیستی

فراخوان کتاب برای جشنواره 

»دانایی توانایی« منتشر شد

دفتــر  مدیــرکل 
تاریــخ  مــوزه 
تنــوع  و  طبیعــی 
نمایشــگاهی  بخــش  افتتــاح  بــا  زیســتی 
موقــت اوریگامــی در ایــن مجموعــه گفــت: 
ــام  ــذ اجس ــردن کاغ ــا ک ــا ت ــی ب ــر اوریگام هن
ــه  ــان ب ــاد و مخاطب ــده ایج ــدی و زن ــه بع س
ــب  ــود جل ــه خ ــوان را ب ــودکان و نوج ــژه ک وی

مــی کنــد.
طاهــر افتخــاری در مراســم افتتــاح بخــش 
در  اوریگامــی  هنــر  از  موقــت  نمایشــگاهی 
مــوزه تنــوع زیســتی پردیســان افــزود: در ایــن 
ــد  ــروه هنرمن ــک گ ــکاری ی ــا هم ــه ب بخــش ک
ــدت  ــی م ــت ط ــط زیس ــه محی ــد ب ــه من عالق
ــا اســتفاده از  ــه شــده اســت ب ســه ســال تهی
ــذ،  ــی از چــوپ و کاغ ــات بازیافت ــذ و قطع کاغ
ــور  ــگل و حض ــی از جن ــا نمای ــده ت ــعی ش س
انســان و حیــات وحــش نمایــش داده شــود. 
افتخــاری بــا اشــاره بــه شــعار روز جهانــی 
ــا،  ــن موزه ه ــالق و نوی ــات خ ــا، ارتباط موزه ه

ــوده  ــد ب ــان جدی ــد و مخاطب رویکردهــای جدی
ــی  ــن راســتا فعالیت های ــت: در همی اســت، گف
ــش  ــد و افزای ــان جدی ــب مخاطب ــه جل در زمین
زمینــه  در  عمومــی  آگاهی هــای  ســطح 
ــط  ــظ محی ــتی و حف ــوع زیس ــا تن ــنایی ب آش
زیســت، طــی ماههــای اخیــر انجــام شــده 

ــت. اس
از  یکــی  عالالدینــی«  »علیرضــا  همچنیــن 
ایــن  مجریــان  از  و  اوریگامــی  هنرمنــدان 
ــت:  ــم گف ــن مراس ــگاهی در ای ــش نمایش بخ
ایــن کار حــدود ســه ســال اجــرا شــده اســت 
ــه« و  ــرای هم ــگل ب ــاب »جن ــل آن کت و حاص
ــه  ــر کشــیدن رویاهــای کودکان ــه تصوی ــرای ب ب
اســت. ایــن هنــر بــه پیچیدگــی ذهنــی انســان 
رســیده و توانســته آثــاری خلــق کنــد کــه مثــل 
طبیعــت باشــد و تمــام حــس و حــاالت را 
ــداد شــیرمحمدی  ــد. به ــاء کن ــه مخاطــب الق ب
عــکاس ایــن طــرح گفــت: ایــن کار کــودکان را 
ــه محیــط زیســت و طبیعــت  ــد ب وادار مــی کن

ــد. ــر کنن فک

معاونت پرورشــی 
فرهنگــی  و 
وزارت آمــوزش و 
ــنواره  ــرای جش ــاب ب ــوان کت ــرورش، فراخ پ
ــای  ــز کتابخانه ه ــی« و تجهی ــی توانای »دانای
ــاب  ــاب کت ــدف انتخ ــا ه ــور را ب ــر کش سراس
ــای انتشــار  ــاب ه ــن کت ــای مناســب از بی ه

کــرد. مــدارس منتشــر  بــرای  یافتــه 
علمــی  گــروه  دوشــنبه  روز  گــزارش  بــه 
ــاون  ــرورش، مع ــوزش و پ ــا از وزارت آم ایرن
و  آمــوزش  وزیــر  فرهنگــی  و  پرورشــی 
ــت:  ــوان گف ــن فراخ ــح ای ــرورش در توضی پ
ــه شــاخص هــای تعییــن شــده،  ــا توجــه ب ب
ــرای  ــد ب ــی توانن ــور م ــر کش ــران سراس ناش
ــای  ــه  کتاب ه ــرح، نمون ــن ط ــارکت در ای مش
و  حــوزه کــودک  در  خــود  شــده  منتشــر 
نوجــوان را بــه اداره کل فرهنگــی و هنــری 

وزارت آمــوزش و پــرورش ارســال کننــد.
و  پرورشــی  معاونــت  »علیرضــا کاظمــی« 
ــرورش در ایــن  فرهنگــی وزارت آمــوزش و پ

کتــاب  »انتخــاب  کارگــروه  افــزود:  بــاره 
ــی از نویســندگان  مناســب« متشــکل از جمع
هــدف  بــا  اســت کــه  نوجــوان  و  کــودک 
ــی«  ــی و توانای ــنواره دانای ــی در »جش معرف
تجهیــز  بــرای  مــدارس  بــه  معرفــی  و 
کتــاب،  نمایشــگاه های  و  کتابخانه هــا 
ــا  ــب ب ــاب متناس ــورت انتخ ــی و در ص بررس
مــدارس معرفــی  بــه  تشــخیص کارگــروه 

شــوند.
ــال در  ــران فع ــژه ناش ــه وی ــور ب ــران کش ناش
ــک  ــد ی ــی توانن ــوان، م ــودک و نوج ــوزه ک ح
ــود  ــده خ ــاب ش ــای انتخ ــخه از کتاب ه نس
را بــه دبیرخانــه واقــع در تهــران، میــدان 
فردوســی، خیابــان ســپهبد قرنــی، نبــش 
ــماره 2 وزارت  ــاختمان ش ــمیه س ــارراه س چه
و  فرهنگــی  اداره کل  پــرورش،  و  آمــوزش 
ــه  ــری، اردوهــا و فضاهــای پرورشــی طبق هن
دوم اتــاق 223 ارســال کــرده یــا بــا شــماره 

بگیرنــد. 02182284023 تمــاس 

سرنوشت مبهم آثار 
عبدالحسین زرین کوب

زرین کـوب  عبدالحسـین  بـرادر 
از  تعـدادی  مبهـم  سرنوشـت  از 
آثـار ایـن چهـره فقیـد می گویـد 
وجـود  بـا  و  سـال   40 بـا گذشـت  می کنـد کـه  اظهـار  و 
پیگیری هـا، کتاب هـای او هنـوز پیـدا نشـده اند. بـه نقل از 
ایسـنا، مقاله هـای بسـیاری از عبدالحسـین زرین کـوب - 
اسـتاد دانشـگاه، پژوهشـگر و مـورخ - بـه جـای مانده که 
هنـوز منتشـر نشـده اند. بـه گفته بـرادر زرین کـوب، در این 
میـان تعـدادی از کتاب هـای وی پیـش از انتشـار گـم یـا 
دزدیـده شـده اند کـه هنـوز از صحت ایـن آثـار اطالعاتی به 

دسـت نیامـده اسـت.

ادبیات

تخفیف کتاب های مرجع 
پزشکی در نمایشگاه کتاب

دومیـن  و  سـی  سـخنگوی 
کتـاب  بین المللـی  نمایشـگاه 
صورت گرفتـه  توافـق  از  تهـران 
میـان وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و وزارت بهداشـت، 
درمـان و آموزش پزشـکی بـرای ارائه تخفیـف 50 درصدی 
بـرای خریـد کتاب هـای مرجع پزشـکی در نمایشـگاه خبر 
داد. سـخنگوی سـی و دومین نمایشـگاه بین المللی کتاب 
تهـران همچنیـن در ایـن بیـن از توافـق صورت گرفته میان 
مدیـر کمیتـه ناشـران خارجـی نمایشـگاه کتـاب تهـران و 
مدیرعامـل انجمـن فرهنگـی ناشـران بین المللـی ایرانیـان  

بـرای اعمـال تخفیـف 25 درصـدی خبـر داد.

نمایشگاه

مرکز شتابدهی تخصصی 
سینما ایجاد می شود

نخسـتین  راه انـدازی  تفاهم نامـه 
شـتابدهی  و  نـوآوری  مرکـز 
ایـران  سـینمایی  تخصصـی 
میـان سـتاد فرهنگ سـازی اقتصـاد دانش بنیـان معاونت 
علمی وفنـاوری ریاسـت جمهوری و بنیـاد سـینمایی فارابی 
منعقـد شـد. به گفتـه رییس بنیـاد سـینمایی فارابی، این 
طـرح بـه عنـوان یـک سـند چشـم انـداز 10 سـاله صنعـت 
سـینما را ترسـیم می کند و دارای 10 راهبرد اساسـی است. 
یکـی از ایـن راهبردهـای مهـم در ایـن سـند نهضـت تولید 
محتـوا و توجـه ویـژه بـه بازارهـای داخلـی و بین المللـی 

. ست ا

سینما

برگزاری انتخابات »مرکز 
توسعه ی سینمای کودک«

مرکـز توسـعه ی سـینمای کودک 
و  تاسـیس  ایـران  نوجـوان  و 
آن  مرکـزی  شـورای  اعضـای 
انتخـاب شـدند.  مجمـع عمومی این مرکز بـا حضور بیش 
از 50 نفر از اعضای پیوسـته در خانه ی سـینما برگزار شـد 
و بـا تصویب اساسـنامه پیشـنهادی هیئت مؤسـس، مرکز 
توسـعه ی سـینمای کودک و نوجوان ایران رسـمًا تاسـیس 
و کار خـود را آغـاز کرد و پوران درخشـنده بـه عنوان رئیس 
مرکـز توسـعه برگزیـده شـد و حسـن آقاکریمـی نایـب 
رئیـس، داریـوش بابائیان خزانه دار و سـّیدجواد هاشـمی 

بـه عنـوان سـخنگوی مرکـز توسـعه شـدند.

سینما

»پروانه و یوغ« 
در تاالر »حافظ«

در  یـوغ"  و  "پروانـه  نمایـش 
صحنـه  روی  بـه  "حافـظ"  تـاالر 
خواهـد رفـت. ایـن نمایـش بـه 
نویسـندگی محمـد چرمشـیر، کارگردانـی جـواد محمدپـور 
در  مـاه  فروردیـن   18 از  حکیمـی  کاوه  تهیه کنندگـی  و 
تـاالر حافـظ بـه روی صحنـه خواهـد رفـت.  ایـن نمایـش 
)ونسـان  رویاهـای  و  کابوس هـا  ذهنیـات،  دغدغه هـا، 
ونگـوگ( نقـاش شـوریده ی هلنـدی را در طـول زندگی پر 
فـراز و نشـیب اش دسـت مایـه خـود قـرار داده اسـت و 
سـعی در به تصویر کشـیدن آنها دارد هر شـب سـاعت 21 

در تـاالر حافـظ بـه روی صحنـه مـی رود.

نمایش

نه فرشته نه قدیس
نویسنده: ایوان کلیما

ترجمه: حشمت کامرانی
انتشارات: نو تاب 

نـه فرشـته نـه قدیـس اثـر ایـوان 
مقاله نویـس،  نویسـنده،  کلیمـا، 
روزنامه نـگار  و  نمایش نامه نویـس 
نـه  اسـت.  چـک  جمهـوری  اهـل 
فرشـته، نه قدیس داسـتان فضای 
غـم زده چکسـلواکی بعـد از جنـگ 
اسـت، هـر چنـد مـدت زیـادی از 
و  اضطـراب  امـا  گذشـته  جنـگ 
افسـردگی حاصـل از آن هم چنـان 
در زندگـی و روابـط آدم هـا وجـود 
رمـان  ایـن  در  ایـوان کلیمـا  دارد. 
توانسته است مثل آنــتون چخوف 
زندگـی  خــارق العادۀ  جنبه هـای 

روزمـره را بـه مـا نشـان دهـد.

جمالتی از متن کتاب
موقعـی کـه مـن بـه دنیـا آمـدم از 
مـرگ ایـن نویسـنده ماهـر پانـزده 
تنهـا  بـرای  او  می گذشـت.  سـال 
نوشـته  زندگـی اش  واقعـی  عشـق 
بـود: محبوبـم بـه خاطـر خـدا یـاد 
بگیـر شـاد باشـی. این تنهـا آرزوی 
من اسـت برای تو، و غیر از عشـقت 
از شـادی ات  هیـچ چیـزی زیباتـر 

نمی توانـی بـه مـن بدهـی.
بیشـتری  رنـج  خـوب  آدم هـای 
می کشـند چـون از رنـج دیگران هم 

می برنـد. رنـج 
حتـی بـه درد  کاری هـم کـه االن 
مشـغولش هسـتم نمی خورم، چون 
نمی توانـم مـردم را بـه همان طـوری 
کـه هسـتند قبـول کنـم و بـا آن هـا 
تـوی  دارم  دوسـت  بیایـم.  کنـار 
دنیـای دیگری زندگی کنـم، دنیایی 
کـه در آن کار و اعمـال مـردم باعـث 
برخـالف  درسـت  بشـود،  احتـرام 

آن چـه امـروز معمـول اسـت.

هم گام با هنر در نوروز 98معرفی کتاب
ایام نوروز را با برنامه های فرهنگی و هنری دنبال کنید

درایام نوروز  با برنامه های فرهنگی و هنری، همگام شویم

نـوروز، همیشـه زمـان مناسـبی بـرای اسـتراحت 
و تفریـح اسـت. چـه بسـا توجـه بـه رویدادهـای 
فرهنگـی مـی تواند ایـن ایام را دلچسـب تر کند. 
برنامـه هـای متنوعـی  تلویزیـون  مثـل هرسـال، 
از زمـان تحویـل سـال تـا پایـان ایـام تعطیـالت 
بـرای  توانـد همنشـینی  در نظـر گرفتـه کـه مـی 
اوقـات فراغـت خانـواده هـا محسـوب شـود. بـه 
اجراهـای  متنـوع،  هـای  نمایـش  اجـرای  عـالوه 
و  ارزان قیمـت خواننـده هـای محبـوب  و  زنـده 
سـلیقه  بـرای  هـا  نمایشـگاه  برپایـی  همچنیـن 
هـای مختلـف، از آن دسـته برنامه هایی هسـتند 
کـه شـاید هرکسـی در فکر کسـب اطـالع و دنبال 

باشـد.  آنها  کـردن 
»پیـام مـا« گزیـده ای از بهتریـن برنامـه هـای 
هنـری و فرهنگـی نـوروز امسـال را جمـع آوری 
کـرده کـه مـی توانیـد سـلیقه خـود را در آن پیـدا 

کنیـد و از نـوروز امسـال لـذت ببریـد.

مجموعه های نمایشـی نوروزی 
تلویزیون

سـریال »نـون. خ« بـه کارگردانی سـعید آقاخانی 
و تهیه کنندگـی مهـدی فرجـی در 16 قسـمت 50 
دقیقـه ای بـرای پخش در ایام نوروز 98 از شـبکه 
یـک سـیما تولیـد می شـود. این سـریال سـاعت 

22 روی آنتـن شـبکه یـک می رود.
بـه  دوراهـی«  سـر  »بـر  تلویزیونـی  مجموعـه 

و  عنقـا  حامـد  نویسـندگی  و  تهیه کنندگـی 
روی  امسـال  نـوروز  توفیقـی  بهرنـگ  کارگردانـی 
آنتـن شـبکه دو می رود. این سـریال سـاعت 21 

رود.  آنتـن شـبکه یـک مـی  روی 
علیرضـا  بـه کارگردانـی  فـرد«  یـا  سـریال »زوج 
بـرای  مهـام  مهـران  تهیه کنندگـی  و  نجـف زاده 
شـبکه سـه ویـژه نوروز سـاخته شـده اسـت. این 
سـریال سـاعت 20 روی آنتـن شـبکه یـک مـی 
رود. مجموعـه »در چشـم بـاد« بـه تهیـه کنندگی 
مسـعود جعفری جوزانـی و عبـاس اکبـری از اول 
فروردیـن هـر روز سـاعت 18 پخـش می شـود.

سـریال »شـش قهرمـان و نصفـی« بـا موضـوع 
حمایـت از کاالی ایرانـی در ایـام نـوروز از شـبکه 
پنـج روی آنتـن می رود. این سـریال سـاعت 23 

روی آنتـن شـبکه یـک می رود. 
مجموعـه تلویزیونـی »پایتخـت 5« بـه کارگردانی 
سـیروس مقـدم و تهیـه کنندگـی الهـام غفـوری 
هـر شـب سـاعت 23:30 از شـبکه افـق پخـش 

می شـود.
نسـیم  شـبکه  تامینـی  سـریال  همچنیـن 
پیمـا«  »عیـد  نمایشـی  مجموعـه  و   19 سـاعت 
سـاعت19:30 از ایـن شـبکه پخـش خواهد شـد.

فیلم های سینمایی 
سیمای نوروزی

شـبکه های یـک، دو، سـه، پنـج، نمایـش، امیـد، 

کـودک هـر کـدام با 18 و شـبکه چهار بـا 17 فیلم 
سـینمایی جدیـد سـینمای جهـان در ایـام نوروز، 
همـراه بیننـدگان خواهنـد بـود. در مجمـوع بیش 
از 140 فیلـم سـینمایی جدیـد کـه از میـان آن هـا 
بیـش از 20 فیلـم انیمیشـن سـینمایی و بیش از 
15 فیلـم از سـینمای ایـران پخـش خواهد شـد.

»معاملـه« بـه کارگردانـی بارنی الیـوت،  »بازرس 
ژروی: مـرگ در رسـتوران«، »آسـمانخراش« بـه 
»بادیـگارد«  توربـو،  مارشـال  راسـون  کارگردانـی 
بـه کارگردانـی ابراهیـم حاتمـی کیـا، »بـه وقـت 
شـام« بـه کارگردانـی ابراهیـم حاتمـی کیـا برخی 
از فیلـم هـای سـینمایی »شـبکه یـک« در نـوروز 

امسـال هسـتند.
و  جدیـد  سـینمایی  فیلم هـای  از  مجموعـه ای 
جـذاب ایـران و جهـان در قالـب »سـینما الوند« 
و   17 سـاعت  نـو«  »سـینما   ،08:30 سـاعت 
»سـینما اندیشـه« سـاعت 2 بامـداد روانـه آنتن 

می شـود. دو«  »شـبکه 
»شـبکه  نـوروزی  سـینمایی  فیلم هـای  عناویـن 
مثـل  »متفـاوت  اسـت:  شـرح  بدیـن  چهـار« 
»چارلـز  کارنـی(،  مایـکل  )کارگـردان:  مـن« 
دیکنـز: مـردی کـه سـرود سـال نـو را نوشـت« 
»کشـش«  نالـوری(،  بهـارات  )کارگـردان: 
»تصویـر  باندارچـوک(،  فـدور  )کارگـردان: 
»دوازدهمیـن  جـرج(،  )کارگـردان:  ذهنـی« 
»پناهـگاه«  زوارات(،  هارلـد  )کارگـردان:  مـرد« 
)کارگـردان: جـف نیکولـز(، »انحنـا« )کارگردان: 
)کارگـردان:  »مائـودی«  هالیـوس(،  دیگـو 
ایسـلینگ والـش(، »شـهر اسـلحه« )کارگـردان: 
دنیـل دالتـوره(، »نابـودی« )کارگـردان: الکـس 
سـانتیاگو  )کارگـردان:  »اجـالس«  گارلنـد(، 
دوگ  )کارگـردان:  سیاسـت«  »بـازی  میتـر(، 
فیلیپیـن«   1898 »بازمانـدگان  آیمـن(، 
سـیاه«   47« کالـوو(،  سـالوادور  )کارگـردان: 
»مـارگارت«  دالـی(،  لنـس  )کارگـردان: 
شـوم«  »خانـه  جیمزکنـت(،  )کارگـردان: 
)کارگـردان: ژیـل پاکـت برنـر( و »رمـز بیگانه« 

کوئیـن( جـی  مایـکل  )کارگـردان: 

برنامـه نوروزی نمایش ها 
نـوروز  ایـام  نمایـش در  بـه هنـر  عالقـه منـدان 
مـی تواننـد بـه دیـدن نمایش هـای مورد پسـند 
خـود برونـد. برنامه نمایـش های تهـران، برنامه 
مختلـف  هـای  سـلیقه  بـا  متناسـب  و  متنـوع 
نمایـش  هـا،  نمایـش  ایـن  جملـه  از  اسـت. 
»مالقـات« به کارگردانی »پارسـاپیروزفر« اسـت 
کـه در سـالن اصلـی تیاتـر شـهر تهـران تـا 23 
فروردیـن اجـرا مـی شـود. رضـا بهبـودی، پانته آ 
پناهـی هـا، پارسـا پیروزفـر و سـیاوش چراغـی 

پـور از بازیگـران ایـن نمایـش هسـتند.
نمایـش »اثـر پرتوهـای گامـا بـر گلهای همیشـه 

تـا  نصیرپـور«  »مهتـاب  کارگردانـی  بـه  بهـار« 
30 فروردیـن در تماشـاخانه سـپند تهـران اجـرا 
مـی شـود. ایـن نمایـش پیرامـون زندگـی یـک 
خانـواده  نیویورکـی در محلـه  فقیرنشـین برانکس 
در دهـه ی پنجـاه میـالدی روایـت شـده اسـت.

بـه  تیرکـس«  مـن  واقعـی  »دوسـت  نمایـش 
کارگردانـی »نیمـا بیگلریـان« تـا 22 فروردین در 
عمـارت نوفل لوشـاتو تهـران ویژه گروه خردسـال 

و کـودک اجـرا مـی شـود.
نمایـش »مکبـث« بـه کارگردانـی »امیـر دژاکام« 
در فروردیـن 98 در پردیـس تیاتر شـهرزاد تهران 
اجـرا مـی شـود. مکبـث بـه روایـت امیـر دژاکام 
بـا رویکـردی فیزیـکال و بـا بهـره گیـری از زبـان 
بـدن، امـا بـه همراهـی دیالـوگ، بـه نقـل روایتی 
جدیـد از داسـتان مکبـث شکسـپیر مـی پـردازد.

عالقـه منـدان بـه نمایش هـای کمدی مـی توانند 
نمایـش کمـدی مـدرن »سـرزمین تهـی سـران« 
بـه نویسـندگی و کارگردانـی »روزبـه اختری«، که 
اقتباسـی آزاد از نمایشـنامه »کلـه پوک هـا« اثـر 
نیـل سـایمون اسـت را تـا پایان فروردیـن ماه در 

تماشـاخانه سـپند ببیننـد. 
همچنیـن نمایـش کمـدی موزیـکال »هوراشـیو« 
 5 و   4  ،3 موالنیـا«  »جـواد  کارگردانـی  بـه 
فروردیـن در عمـارت نوفـل لوشـاتو تهـران اجـرا 

مـی شـود.
تئاتـر مسـتقل  نمایـش »هدیـه جشـن سـالگرد 
نویسـندگی  بـه  الکترونیـک موزیـک«  بـا  همـراه 
»افشـین هاشـمی« و کارگردانـی »مجید فرهاد« 
تـا 13 فروردیـن در گـروه تیاتـر مسـتقل تهـران 
اجـرا مـی شـود. در خالصـه ایـن نمایـش آمـده: 
همتـون  منـه،  ازدواج  سـالگرد  جشـن  امشـب 

دعوتیـد، فقـط بـه صـرف شـام...

نوروزی کنسرت های 
سـالن همایـش هـای بـرج میـالد در ایـام عیـد 
منـدان  عالقـه  و  متعـدد  خواننـدگان  میزبـان 
 4 زاده  ابراهیـم  محسـن  اسـت.   موسـیقی  بـه 
 ، فروردیـن   5 آسـرایی  فریـدون  فروردیـن، 
علیرضـا طلیسـچی 7 فروردیـن ، مازیـار فالحـی 
ایـن  9 فروردیـن در  بانـی  بهنـام  8 فروردیـن و 

مـی کننـد.  برگـزار  را  اجـرای خـود  سـالن 
بـا نـگاه بـه سـایر برنامـه هـا، جشـنواره هـای 
مناطـق شـمالی کشـور، مناطق جنـوب و جزیره 
کیـش در ایـام عیـد بـه چشـم مـی خـورد کـه 
هـر سـاله مسـافران زیـادی را عالقـه منـد بـه 
شـهرام  انـد.  کـرده  هـا  جشـنواره  در  شـرکت 
 5 حاجیلـی  امیـد  فروردیـن،   3 شـکوهی 
فروردیـن و محسـن ابراهیـم زاده 7 فروردیـن 
کنـد.  مـی  برگـزار  را  خـود  اجـرای  رشـت  در 
میزبـان  فروردیـن   5 انزلـی  بنـدر  همچنیـن 
بهنـام بانـی، 9 فروردیـن میزبـان اجـرای بابک 

طرفـداران  میزبـان  فروردیـن   14 جهانبخـش، 
15 فروردیـن میزبـان اجـرای  حمیـد هیـراد و 
هـم  جزیـره کیـش  اسـت.  بنـد  کان  مـا گـروه 
برنامـه  ایـن  خـود  نـوروزی  جشـنواره  بـرای 
 3 روز  ترتیـب کـه  ایـن  بـه  آمـاده کـرده،  ای 
ریونـدی،  حسـن  خنـده  کنسـرت  فروردیـن 
فروردیـن   6 اشـوان،  کنسـرت  فروردیـن   5
کنسـرت  فروردیـن   12 بنـد،  کان  مـا کنسـرت 
محسـن  فروردیـن کنسـرت   14 و  بانـی  بهنـام 

شـد. خواهنـد  برپـا  را  زاده  ابراهیـم 

ها  نوروزی گالری  برنامه 
نمایشـگاه سـفال های سـاخته شـده به دسـت 
»تـارا رواسـی« و »محمـود شـهروس«، تـا 12 
بهشـت«  اردی  اسـتور  »کانسـپت  در  فروردیـن 

تهـران، واقـع در خیابـان سـنایی برپـا اسـت. 
نهصـد«  هشـتصد  هفتصـد  ششـصد  »پانصـد 
نمایشـگاه گروهـی نقاشـی ، حجـم ، عکـس تـا 
16 فروردیـن در گالـری »آس« تهـران، واقع در 
خیابـان شـریعتی بـرای عالقـه منـدان بـه ایـن 

سـه گـروه هنـری برپا اسـت. 
در  فروردیـن   16 تـا  انتخـاب«  »بـه  نمایشـگاه 
خیابـان  در  واقـع  تهـران،  »امـکان«  گالـری 
از  بخشـی  اسـت.  برپـا  شـیرازی  میـرزای 
مخاطبـان بـا امانـت دادن یـک اثـر بـه مـا این 

داده انـد.  شـکل  را  مجموعـه 
نمایشـگاه انفـرادی نقاشـی »فریـد جهانگیـر«، 
تـا  جهانگیـر«  »فریـد  هـای  چهـرا  از  منتخبـی 
20 فروردیـن در گالـری »ایـران شـهر« تهـران، 

واقـع در خیابـان کریـم خـان برپـا اسـت. 
گـردآوری  بـه  کجـا«  بـه  کجـا  »از  نمایشـگاه 
در  فروردیـن   28 از  زاده«  میالنـی  »سـروش 
گالـری »ثالـث« تهـران، واقـع در خیابـان کریم 

خـان برپـا اسـت.
مـرج  و  »هـرج  عکـس  گروهـی  نمایشـگاه 
»آران«  گالـری  در  فروردیـن   19 تـا  شـهری« 
تهـران، واقـع در خیابـان کریم خان برپا اسـت.

نمایشـگاه چیدمـان  و سـقف«،  نمایشـگاه »رد 
و  ویگانـد«  اوگـن  »هربـرت  دسـتی  چـاپ   ،
12 فروردیـن در گالـری »ُا«  »اوا گروتـام« تـا 
اسـت. برپـا  در خیابـان سـنایی  واقـع  تهـران، 

بـه   »2 طبیعـت  »...از  نقاشـی  نمایشـگاه 
در  فروردیـن   15 تـا  یگانـه«  »امیـر  گـردآوری 
گالـری بـاغ مـوزه هنـر ایرانـی، واقـع در خیابان 
ولیعصـر تهـران برپـا اسـت. 32 هنرمنـد در این 

انـد. شـرکت کـرده  نمایشـگاه 
نمایشـگاه »عریانـی« آثـار حجـم سـاخته شـده 
بـه دسـت »کـوروش آریـش« تـا 20 فروردیـن 
واقـع در  تهـران،  نگارسـتان  اعتمـاد  گالـری  در 

بـاغ نگارسـتان برپـا اسـت.

نقاشی

آثار داوینچی راهی »لوور«، می شود
و  ایتالیــا 
بــرای  فرانســه 
نمایــش برخــی 
از آثــار لئونــاردو داوینچــی در مــوزه لــوور بــه 
ــن  مناســبت پانصدمیــن ســالگرد مــرگ ای
هنرمنــد جهانــی، بــه توافــق دســت یافتنــد. 
ــدار اخیــر »فرانــک  ایــن توافــق در پــی دی
ریســتر« وزیــر فرهنــگ فرانســه بــا »آلبرتــو 
بونیســولی« همتــای ایتالیایــی اش حاصــل 

ــد. ش
وزرای  دیــدار  جریــان  در  مســاله  ایــن 
ــادل  ــث و تب ــورد بح ــور م ــگ دو کش فرهن
نظــر قــرار گرفــت، جلســه دیــدار آنهــا 
ــه  ــا بازگشــت ســفیر فرانســه ب همچنیــن ب
ایتالیــا همزمــان شــد، پاریــس در پــی 
اعتراض هــای اخیــر در فرانســه، ســفیر 
موجــب  بــه  فراخوانــد.   رم  از  را  خــود 
توافــق حاصــل شــده، ایتالیــا در ســال 
ــد  ــل« هنرمن ــار »رافائ ــدادی از آث 2020 تع
دوره رنســانس را در ازای آثــار داوینچــی، از 

ــرد. ــی گی ــل م ــه تحوی فرانس

هــر دو کشــور ایتالیــا و فرانســه از رابطــه ای 
لئونــاردو داوینچــی برخــوردار  بــا  قــوی 
در   1452 ســال  در  داوینچــی  هســتند، 
نزدیکــی شــهر وینچــی ایتالیــا متولــد شــد، 
ــه ای اش را  ــات حرف امــا بخــش اعظــم حی
ــن  ــرد. ای ــالن ســپری ک ــس و می در فلوران
نقــاش در ســال های پایانــی عمــرش از 
ــاه فرانســه  ســوی »فرانســوای اول« پادش
ــو  ــاتو دو کل ــه »ش ــا در قلع ــد ت ــوت ش دع
لوســه« در نزدیکــی شــهر »امبــواز« بمانــد، 
مکانــی کــه وی در ســال 1519 در آنجــا فوت 
کــرد. داوینچــی نقــاش دوره رنســانس بــود 
ــازی،  ــون مجسمه س ــی چ ــه در زمینه های ک
ــی،  ــی، مهندس ــیقی، ریاض ــاری، موس معم
و  زمین شناســی  آناتومــی،  اختراعــات، 
نویســندگی نیــز فعالیــت داشــت. بســیاری 
از فرهیختــگان، داوینچــی را نمونــه بــارز 
یــک نابغــه دوره رنســانس می داننــد و وی 
یکــی از بااســتعدادترین شــخصیت هایی 
شــناخته می شــود کــه تاکنــون در ایــن 

ــان زیســته اســت. جه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تسریع در بیابانی شدن یزد با صدور بی رویه مجوزهای معدن
ــزد  ــط زیســت اســتان ی ــی اداره کل حفاظــت محی ــاون فن مع
گفــت: صــدور مجوزهــای بی رویــه فعالیت هــای معدنــی 
می کنــد. تســریع  را  آن  شــدن  بیایانــی  رونــد   اســتان، 
بــه  مربــوط  مجوزهــای  خصــوص  در  حبیبی پــور  اعظــم 
معــادن و تأثیــرات آن بــر محیط زیســت اســتان یــزد اظهــار 
ــتند؛  ــده هس ــرب و آالین ــی، مخ ــای معدن ــی فعالیت ه ــور  کل ــرد: به ط ک
ــد  ــده و هدفمن ــیار حساب ش ــد بس ــا بای ــرای آنه ــوز ب ــدور مج ــن رو ص از ای
نــدارد. وجــود  برنامه ریــزی  خصــوص  ایــن  در  متأســفانه  امــا   باشــد، 
معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان یــزد بــا بیــان 
ــد،  ــتان باش ــور و اس ــاز کش ــا نی ــب ب ــد متناس ــادن بای ــدازی مع ــه راه ان این ک
افــزود: رویــه فعلــی واگــذاری معــادن منجــر بــه تخریــب روزافــزون 
عرصه هــای طبیعــی شــده اســت؛ به طــوری کــه بــر اســاس مطالعــات 
از  یکــی  آن هــا،  دسترســی  و  خاکــی  جاده هــای  معــادن،  انجام شــده، 
 کانون هــای اصلــی فرســایش بــادی و تولیــد ریزگــرد در اســتان اســت.
لــزوم  بــر  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  متعــدد  جلســات  در 
ــادن  ــا از مع ــرده، ت ــد ک ــی تأکی ــای معدن ــدور مجوزه ــرای ص ــزی ب برنامه ری
کم عیــار کــه آالیندگــی زیــادی دارنــد و تأثیــرات منفــی گســترده ای بــر 

شــود. صرف نظــر  دارنــد  خــود  پیرامونــی  رویشــگاه های  و   زیســتگاه ها 
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه نیاز کشــور، می بایســت صرفــًا از معادن اســتراتژیک 
ــتگاه های  ــه دس ــزم هم ــد ع ــم نیازمن ــن مه ــود و ای ــرداری ش ــده بهره ب و ارزن
متولــی به ویــژه ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و جامع نگــری ایــن ارگان هــا 
 در بحــث صــدور مجــوز اســت به طــوری کــه منافــع عمــوم مــردم تحقــق یابــد.

معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان یــزد در ادامــه بــا اشــاره 
بــه این کــه برنامه ریــزی اصولــی و هدفمنــد بــرای صــدور مجــوز معــادن 
ــت،  ــی اس ــون اساس ــاه قان ــل پنج ــی اص ــی و عمل ــای عین ــی از مصداق ه یک
ــا  ــا ب ــی کشــور اســت و تنه ــزد دومیــن اســتان معدن ــح کــرد: اســتان ی تصری
ــه  ــدادادی، بهین ــروت خ ــن ث ــوان از ای ــت می ت ــزی درس ــت و برنامه ری مدیری
ــرد. ــری ک ــی جلوگی ــروت مل ــن ث ــت ای ــرده و از هدررف ــتفاده ک ــت اس  و درس

ــز گفــت:  ــزد نی ــور درخصــوص وضعیــت پایــش معــادن در اســتان ی حبیبی پ
صــدور مجوزهــای بی رویــه از یــک طــرف و تــوان محــدود ارگان هــای نظارتــی 
ــا  ــده ت ــب ش ــر، موج ــرف دیگ ــی از ط ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــر محی نظی
ــد برداشــت معــادن و بازســازی آن هــا صــورت نگیــرد و  ــر رون نظــارت کافــی ب
معــادن به عنــوان یکــی از عوامــل مخــرب منابــع فیزیکــی)آب، خــاک و هــوا( و 

بیولوژیکی)گیــاه و جانــور(، رونــد بیابانــی شــدن اســتان را تســریع کننــد.

سی
شا

ن ن
ستا

باستان شناسی باید در کتب درسی معرفی شودبا
معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــا اشــاره 
ــی  ــب درس ــد در کت ــی بای ــتان شناس ــه باس ــه اینک ب
معرفــی شــود، گفــت:  درحــال حاضــر نیــز شــاهد 

افزایــش تعــداد موزه هــا در ســطح کشــور هســتیم.
ــو  ــال ن ــه دنب ــور ب ــه ام ــرد: در هم ــار ک ــان اظه ــر مونس ــی اصغ عل
شــدن هســتیم و بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه موضوعــات جدیــدی 
ــا  ــد ام ــی آی ــاب م ــه حس ــارات ب ــزو افتخ ــه ج ــم ک ــه کنی را اضاف
ــردازد و  ــی پ ــم م ــه قدی ــه ب ــت ک ــوزه ای اس ــی ح ــتان شناس باس
ــه  ــک افتخــار اســت ک ــن ی ــخ را انجــام مــی دهــد و ای کاوش تاری
ــود  ــار خ ــی و افتخ ــت تاریخ ــال هوی ــه دنب ــته ب ــم و گذش در قدی
هســتیم.ایران کشــوری اســت کــه  قدمــت تاریخــی فراوانــی دارد و 
ــوده اســت و همیشــه اثــرات مثبــت  در طــول تاریــخ تمــدن ســاز ب
ــر گــذار  ــخ نقــش اث ــان همــواره در طــول تاری داشــته اســت، ایرانی
داشــته انــد. در چنیــن کشــوری باســتان شناســی یــک حــوزه مهــم 

ــه آن پرداخــت. ــش ب ــش از پی ــد بی ــد و بای ــی آی ــه حســاب م ب

میــراث  پژوهشــگاه  در  مــا  همــکاران  خوشــبختانه  گفــت:  وی 
فرهنگــی بــا همــت واالی خــود بــا بودجــه انــدک و بــا ایــن حجــم 
از گســتردگی فرهنگــی تاریخــی در کشــور، دارنــد تــالش مــی کننــد 
تــا هویــت تاریخــی کشــور را بــرای مــردم و بــرای جهانیــان معرفــی 

ــد. کنن
ــتان  ــوزه باس ــدی را در ح ــای جدی ــد کاره ــت: بای ــه گف وی در ادام
ــد  ــم،  بای ــام دهی ــی انج ــراث فرهنگ ــگاه می ــی و در پژوهش شناس
بتوانیــم  پــرورش  و  آمــوزش  همــکاری  بــا  تــا  تــالش کنیــم 
ــه  ــوزان ب ــش آم ــه دان ــی ب ــتان شناس ــا باس ــط ب ــات مرتب موضوع
ــتر  ــد بیش ــان بای ــی حضورم ــب درس ــود و در کت ــل ش ــی منتق خوب

ــد. باش
معــاون رئیــس جمهــوری در ادامــه گفــت: فرهنــگ بازدیــد از 
ــه مــوزه در برنامــه  ــم و رفتــن ب ــم نشــر دهی ــد بتوانی موزه هــا را بای
ریزی هــای خانواده هــا قــرار گیــرد کــه البتــه خوشــبختانه ایــن 
ــش  ــاهد افزای ــز ش ــر نی ــال حاض ــت و درح ــده اس ــاز ش ــم آغ مه

تعــداد موزه هــا در ســطح کشــور هســتیم.
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افزایش خروجی 
آب از سد زاینده رود

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای 
از  خروجـی  افزایـش  از  اصفهـان 
سـد زاینـده رود خبـر داد و گفـت: 
زاینـده رود در تعطیـالت نوروز در سـطح شـهر اصفهـان جاری 

می شـود.
مسـعود میرمحمدصادقـی بـا اعـالم ایـن خبـر، اظهـار کـرد: 
خروجـی از سـد زاینـده رود بـه گونـه ای افزایـش می یابـد که 
در تعطیالت نوروز آب در  رودخانه زاینده رود در سـطح شـهر 

اصفهـان جاری باشـد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکه افزایـش خروجی خللی در سـهم آب 
شـرب، کشـاورزی و صنعـت وارد نمی کنـد، خاطرنشـان کرد: 

آب حداکثـر تا اواسـط خردادماه جریـان دارد. 

زاینده رود

قاطعانه با متعارضان 
به عرصه های طبیعی 

برخورد می کنیم
جانشـین فرمانـده حفاظـت سـازمان 
جنـگل ها، مراتـع و آبخیزداری کشـور 
گفـت: وظیفـه اصلـی مـا پیشـگیری 
از تصـرف منابـع طبیعـی اسـت که در 
ایـن راسـتا بـا کسـانی کـه سـهوا و یـا 
عمـدا منابع طبیعـی را تصرف می کنند 

برخـورد خواهیـم کرد.
بـه گـزارش ایسـنا منطقـه کردسـتان، 
سـرهنگ محمـد رضـا حیـدری امروز 
)26اسـفند مـاه( در مراسـم تودیـع و 
معارفـه فرمانـده یگان حفاظـت منابع 
طبیعـی اسـتان کردسـتان اظهـار کرد: 
بـا کسـانی که سـهوا و یـا عمـدا منابع 
طبیعـی را تصـرف مـی کننـد برخـورد 

خواهیـم کرد.
وی افزود: وظیفه اصلی ما پیشـگیری 
از تصـرف منابـع طبیعی اسـت که این 
کار مـی توانـد هزینـه هـای کمتـری 

بـرای دولت دربرداشـته باشـد.
جانشـین فرمانـده حفاظـت سـازمان 
جنـگل ها، مراتـع و آبخیزداری کشـور 
تصریـح کـرد: فرمانـده یـگان حفاظت 
بـه فرمانده کشـوری در درجـه اول و به 
مدیـرکل اداره منابـع طبیعـی در درجه 

دوم پاسـخگو خواهـد بود.
وی عنـوان کـرد: هیچگونـه کوتاهی در 
انجـام وظایـف را قبـول نمی کنیـم و 
نظارت های محسـوس و نامحسوس 
در  را  روزی  شـبانه  هـای  بـازرس  و 
دسـتور کار داریـم. حیـدری بـا بیـان 
اینکـه فرمانـده یـگان حفاظـت منابـع 
و  دخـل  هرگونـه  قبـال  در  طبیعـی 
تصرف در عرصه های طبیعی مسـئول 
اسـت ادامه داد: انتظـار داریم مدیرکل 
منابـع طبیعی بانک اطالعـات زمین را 
تدویـن کـرده و زیرسـاخت هـای الزم 
بـرای نیروهـای یـگان حفاظـت را در 

دسـترس قـرار دهـد.

محیط زیست در سالی که گذشت
»پیام ما« در گزارشی مختصر به گوشه ای از رویدادهای محیط زیستی 

پرداخته که در سال 13۹7 رخ داده است

خبر

هورالعظیم حدود دو ماه و نیم سوخت

سرپرســت مرکــز ملــی هوا و تغییــر اقلیم گفــت: از ابتــدای آبان ماه 
ــایل  ــرای وس ــماره گذاری ب ــدور ش ــت ص ــال 97، 112 درخواس س
ــای زیســت محیطی  ــی صــدور گواهینامه ه ــه فن ــه کمیت ــه ب نقلی
ــدل موتورســیکلت، شــش  ــان 9 م ــن می ــه از ای ارســال شــده ک
مــدل خــودروی ســنگین و پنــج مــدل خــودروی ســبک موفــق بــه 

ــوز شــماره گذاری زیســت محیطی نشــدند. ــت مج دریاف
ــا  ــا ایســنا ب ســید محمــد مهــدی میرزایــی قمــی در گفت وگــو ب
ــماره گذاری  ــرای ش ــی ب ــوز آالیندگ ــدور مج ــه ص ــر اینک ــد ب تاکی
خودروهــا و موتورســیکلت ها و نظــارت بــر رعایــت اســتانداردهای 
ــط  ــف ســازمان حفاظــت محی ــد از وظای ــان تولی ــی در زم آالیندگ
ــک  ــی ی ــرایط آالیندگ ــی ش ــور کل ــت،اظهارکرد: به ط ــت اس زیس
وســیله نقلیــه در ســه مرحلــه کنتــرل می شــود. مرحلــه اول ایــن 
ــد  ــوه بای ــد انب ــرای شــروع تولی اســت کــه یــک مــدل خــودرو، ب
شــرایط اســتاندارد را احــراز و مجوزهــای الزم را از ســازمان حفاظــت 
 )TA( محیــط زیســت اخــذ کنــد کــه بــه آن گواهینامــه تأییــد نــوع

ــود. ــه می ش گفت
وی ادامــه داد: مرحلــه دوم کنتــرل آالیندگــی وســایل نقلیــه 
مربــوط بــه نظــارت، در زمــان تولیــد انبــوه خــودرو در خــط تولیــد 
ــازمان  ــط س ــی توس ــرداری تصادف ــورت نمونه ب ــه به ص ــت ک اس
ــه تحــت  ــن مرحل ــط زیســت انجــام می شــود. ای حفاظــت محی
عنــوان تطابــق تولیــد )COP( مطــرح اســت. مرحلــه ســوم 
ــی اســت  ــه زمان ــوط ب ــز مرب ــه نی ــرل آالیندگــی وســایل نقلی کنت
ــه  ــت و وارد چرخ ــده اس ــماره گذاری ش ــد و ش ــودرو تولی ــه خ ک
نــاوگان می شــود. نظــارت در ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از مکانیــزم 
ــرا  ــا اج ــه خودروه ــرای هم ــرد و ب ــورت می گی ــی ص ــه فن معاین
ــام  ــر انج ــای دیگ ــط نهاده ــه توس ــن مرحل ــه ای ــود البت می ش
شــده و نقــش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت صرفــًا نظــارت 
بــر مراکــز معاینــه فنــی است.سرپرســت مرکــز ملــی هــوا وتغییــر 
اقلیــم در ادامــه بــا تاکیــد بــر اهمیــت کنتــرل وضعیــت آالیندگــی 
خودروهــا پیــش از شــماره گذاری تصریــح کــرد: بــر اســاس مــاده 
ــازمان  ــاک، س ــوای پ ــون ه ــاده دو قان ــی م ــه اجرائ 5 آیین نام
حفاظــت محیــط زیســت مکلــف شــده اســت کــه مراحــل اول و 
 )COP و TA دوم کنتــرل آالیندگــی وســایل نقلیــه )فرآیندهــای
ــور، ســازمان  ــاده مذک ــد. در راســتای اجــرای م را به روزرســانی کن
حفاظــت محیــط زیســت از ابتــدای مهرمــاه ســال 97 نســبت بــه 
تشــکیل »کمیتــه فنــی صــدور گواهینامه هــای زیســت محیطی« 
بــا حضــور کارشناســان و متخصصــان مربوطــه اقــدام کــرده 
ــرای  ــددی ب ــات متع ــون جلس ــی، تاکن ــه میرزای ــت.به گفت اس
ــن  ــن تدوی بررســی درخواســت های مجــوز خودروســازان همچنی
 TA ــای ــانی فرآینده ــت به روزرس ــد جه ــتورالعمل های جدی دس
ــای TA و  ــد فرآینده ــتورالعمل های جدی ــکیل و دس و COP تش
COP توســط اعضــای کمیتــه تدویــن و از ســوی ســازمان ابــالغ 
ــود  ــت شفاف ســازی و بهب ــورد در جه ــر دو م ــه ه شــده اســت ک

ــوده اســت. فرآیندهــای کنتــرل آالیندگــی وســایل نقلیــه ب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــم ب ــر اقلی ــوا و تغیی ــی ه ــز مل سرپرســت مرک
اینکــه از ابتــدای تشــکیل کمیتــه فنــی صــدور گواهینامه هــای 
زیســت محیطــی بــدون فــوت وقــت، بررســی درخواســت های 
ــت،  ــده اس ــاز ش ــازان آغ ــوی خودروس ــالی از س ــوز ارس مج
ــدی  ــدل جدی ــن 50 م ــت: در بخــش موتورســیکلت از بی گف
ــت  ــازمان حفاظ ــماره گذاری از س ــوز ش ــذ مج ــرای اخ ــه ب ک
ــرای 41 مــدل مجــوز  ــد، ب محیــط زیســت اقــدام کــرده بودن

ــد. ــادر ش ــذاری ص پالک گ

20 مدل وسیله نقلیه مجوز 
شماره گذاری نگرفتند

جانشــین فرمانــده حفاظــت ســازمان جنگل هــا، 
ــه  ــر ب ــت: پیگی ــور گف ــزداری کش ــع و آبخی مرات
تصویــب رســاندن الیحــه ای کــه در مجلــس 
طــرح موضــوع شــده هســتیم کــه بنابــر آن 
شــهیدان حادثــه آتــش ســوزی مریــوان و ســایر 
ــت  ــط زیس ــت از محی ــه در راه حفاظ ــانی ک کس

ــع  ــد پرســنل مناب ــه می شــوند همانن دچــار حادث
طبیعــی در نظــر گرفتــه و حقوق خانواده هایشــان 

ــق شــود. محق
محمدرضــا حیــدری بــا اشــاره بــه موضــوع 
افزایــش  قاچــاق چــوب کــه مدتــی اســت 
ــه  ــی ک ــاق چوب ــرد: قاچ ــار ک ــت، اظه ــه اس یافت

در رســانه ها اعــالم می شــود بیشــتر شــامل 
مقطوعــات باغــی و 10 درصــد آن نیــز بــه بیدزارها 

می شــود. مربــوط 
وی افــزود: مقطوعــات باغــی در حــوزه کاری 
منابــع طبیعــی نیســت امــا بــا راه انــدازی 
 GIS و   GPSســامانه گشــت و  مونیتورینــگ 
ــش  ــی کاه ــوالت چوب ــاق محص ــور قاچ در کش

چشــمگیری خواهــد یافــت.
جانشــین فرمانــده حفاظــت ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور بــا بیــان اینکــه 
ــر  ــه ب ــا تکی ــی ب ــع طبیع ــت مناب ــگان حفاظ ی

ــت اســت،  ــال فعالی ــی در ح ــای مردم گزارش ه
 1504 ســامانه های  طریــق  از  تصریــح کــرد: 
و 139 آمــاده دریافــت گزارش هــای مردمــی 
ــمندیم  ــت خواهش ــتداران طبیع ــت و از دوس اس
هرگونــه دخــل و تصــرف در عرصه هــای طبیعــی 
را از طریــق ایــن ســامانه ها بــه مــا اطــالع دهنــد.
امکانــات مــورد نیــاز بــرای حراســت منابــع 
طبیعــی کشــور در ســال آینــده از اعتبــارات 
ــت اســتان کردســتان  ــا اولوی ــی ب اســتانی و مل
ــداری  ــور خری ــی کش ــتان های جنگل ــایر اس و س

می شــود.

حقوق شهدای محیطبان 

منابع طبیعی پرداخت می شود

انشـین فرمانده حفاظت سـازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشـور یادآور شـد: پیگیـر به تصویب 
رسـاندن الیحه ای در مجلس با موضـوع پرداخت 
حقـوق شـهیدان راه پاسداشـت منابـع طبیعـی 
کـه شـامل شـهیدان حادثـه آتـش سـوزی اخیر 
مریـوان نیز می شـود، هسـتیم کـه بر اسـاس آن 
حقوق این کشـته شـدگان همانند پرسـنل منابع 

طبیعـی پرداخت می شـود.

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

سرهنگ جمشید محبت خانی، از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به جهت اهتمام و 
مشارکت برای حفظ محیط زیست به عنوان مدیر نمونه سازمانی معرفی شد.

نوروز، نماد زایش است نه 
مرگ جانداران در تنگ بلور

 در کنـار رونـق بـازار عیـد و متعلقات 
سـفره هفت سـین، خرید و فروش 
گونه هـای حیات وحـش در معرض 
انقـراض نیـز رواج یافته که نگرانی دوسـتداران محیط زیسـت را 
در پـی داشـته زیـرا آنان ایـن وضعیت را با آیین باسـتانی نوروز 

کـه نمـاد زایش طبیعت اسـت در تضـاد می دانند. 
آنطـور کـه ایرنـا گـزارش می دهـد گـذری در خیابـان هـا و بازار 
عید نشـان می دهد که الک پشـت برکه ای، سـاعتی، الک نرم 
چینـی و یـا گوش قرمـز، مار آبی، سـمندر لرسـتانی و گونه های 
گیاهی نظیر جلبک آزوال در کنار ماهی گلی سـفره هفت سـین 
در آسـتانه نـوروز بـه فـروش مـی رسـد و حتـی بازیچه دسـت 

کـودکان نیز شـده اند. 

جانداران

بارش های امسال 17 درصد 
بیشتر از نرمال بود

معاون وزیر راه و شهرسـازی و رئیس 
سـازمان هواشناسـی گفت: از ابتدای 
این سـال زراعی )اول مهرماه( تا روز 
27 اسـفندماه، بارش ها در کشـور 17.6 درصد باالتر از نرمال بوده 
کـه شـرایط تـا حـدودی خـوب اسـت. سـحر تاج بخـش افـزود: 
پیش بینی هـا نشـان می دهـد در بهار سـال آینده بارش هـا در حد 
نرمـال و باالتـر باشـد، در واقـع منابع بارشـی تقریبا تامین اسـت 
البتـه بـه ایـن منزلـه نیسـت کـه شـرایط کـم آبی و خشکسـالی 
کشـور بهبود یافته اسـت. پیش بینی هـای بلند مدت با اسـتفاده 
از مدل هـای اقلیمی تحت سـناریوهای مختلفی انجام می شـود، 
مثـال اگـر بخواهیـم بـرای بازه هـای بلنـد مـدت چنـد 10 سـاله 

صحبـت کنیـم باید سـناریورهای متناسـب را تعریف کنیم.

بارش

بارورسازی ابرها، مشکل 
خشکسالی را حل نمی کند

رئیـس سـازمان هواشناسـی ضمن 
تاکیـد بر اینکه از لحاظ خشکسـالی 
آبشناسـی، کشـور وضعیـت خوبـی 
نـدارد، گفـت: حل کردن مشـکالت خشکسـالی بزرگ مقیاس از 

طریـق بارورسـازی ابرهـا امکان پذیر نیسـت.
بـه گزارش ایسـنا، سـحر تاجبخش در نشسـت خبری کـه روز) 
27 اسـفند(  برگـزار شـد در پاسـخ بـه پرسشـی در مـورد تأثیـر 
بارورسـازی ابرهـا بـر حل مشـکالت خشکسـالی گفـت: متولی 
بارورسـازی ابرهـا سـازمان هواشناسـی نیسـت امـا بـه عنـوان 
سـازمانی کـه وظیفـه پیش بینی شـرایط جـوی را بر عهـده دارد، 
می توانیـم اعـالم کنیـم کـه بارورسـازی ابرهـا بـه لحـاظ علمـی 

امـکان پذیـر اسـت امـا هـدف از آن باید مشـخص باشـد.

خشکسالی

آموزش کودکان برای نگهداری 
محیط زیست، ضروری است

مدیـرکل دفتر مـوزه تاریخ طبیعی 
و ذخایـر ژنتیکـی سـازمان محیط 
زیست گفت: از مربیان و معلم ها 
خواسـتیم راه هـای نگهـداری از محیـط زیسـت را به دانش 
آموزان آموزش دهند. به گزارش روز یکشـنبه خبرنگار علمی 
ایرنا از سـازمان حفاظت محیط زیسـت، »طاهره افتخاری« 
از بازدیـد مربیان و معلمان بهداشـت اداره آموزش و پرورش 
اسـتان البـرز از مـوزه تاریخ طبیعی سـازمان محیط زیسـت 
خبـر داد و گفـت: مربیـان و معلمـان بهداشـت اسـتان البرز 
بـرای گذرانـدن دوره آموزشـی با هماهنگـی اداره کل حفاظت 
محیط زیسـت اسـتان البـرز در پنج نوبت در گـروه های 30 

نفـره از موزه تنوع زیسـتی بازدیـد کردند.

آموزش

ــی  ــای پایان ــال 1397 روزه س
خــود را ســپری می کنــد. در 
ایــن ســال اتفاقــات زیــادی در 
حــوزه محیــط زیســت رخ داد. 
ایــن  ابتدایــی  درروزهــای 
خبرهایــی  بــود کــه   ســال 
مدنــی  کاوه  اســتعفای  از 
معــاون  پیشــین آمــوزش و 
پژوهــش ســازمان حفاظــت 
منتشــر  زیســت  محیــط 
ــه  شــد. او کــه در مهرمــاه 96 ب
ایــن ســمت برگزیــده شــد،  
حضــور  مــدت  در  توانســت 
خــود بــا اجــرای طرح هایــی 

ــت  ــه، محبوبی ــون بی زبال همچ
ــود در  ــرای خ ــهوریتی ب و مش
ایــن حــوزه دســت و پــا کنــد. 
در ماجــرای بازداشــت تعــدادی 
ــه  ــط زیســت ب ــاالن محی از فع
اخبــاری  جاسوســی،  جــرم 
او در  بازداشــت  هــم دربــاره 
فضــای مجــازی منتشــر شــد. 
گفتــه  بــه  مدنــی   کاوه 
ســال   14 از  بعــد  خــودش 
بــرای  کشــورش،  از  دوری 
محیــط  حــوزه  در  فعالیــت 
زیســت بــه ایــران بازگشــته 
ــه  ــش ماه ــدت ش ــود، در م ب
فعالیتــش و بعــد از حاشــیه 
هــای فراوانــی کــه بــرای او 
ــر  ــی خب ــد، در توییت ــاد ش ایج
رفتنــش از ایــران را تاییــد کــرد.

چاره اندیشی برای 
ارومیه

اتفــاق دیگــری کــه  بخــش 
ازخبرهــای  عمــده ای 
را  امســال  زیســتی  محیــط 
داد،   اختصــاص  خــود  بــه 
دریاچــه  خشــکی  داســتان 
اندیشــی  چــاره  و  ارومیــه 
بــود.  آن  حــل  بــرای  

انتقال آب
بحــث انتقــال آب، موضوعــی 
کــه بــه دنبــال خشکســالی 
کشــور،  در  آب  کمبــود  و 
ــرح  ــه مط ــت ک ــالی اس چندس
ــوی  ــگ وب ــال رن ــده و امس ش
جــدی تــری بــه خــود گرفــت. 
بحثــی کــه عمــده متخصصــان 

محیــط زیســت  اجــرای آن 
ایــن  نمی داننــد.  درســت  را 
ــن  ــه حس ــت ک ــی اس در  حال
جمهــوری  رییــس  روحانــی 
زداگاهــش  بــه  ســفر  در 
ــم  ــی رغ ــر و عل ــمنان باردیگ س
محیــط  فعــاالن  مخالفــت 
ــدن  ــی ش ــول اجرای ــت ق زیس
دیــار  آن  مــردم  بــه  را  آن 
واکنــش  کــه  اتفاقــی  داد.  
داشــت. پــی  در  را  بســیاری 

حادثه ورزنه اصفهان
ــی  ــاورزان اصفهان ــراض کش اعت
در پــی انتقــال آب ایــن اســتان 
بــه یــزد، بــه انداختــن تیــر برق 
و قطــع تجهیــزات بــرق رســانی 
ــه  ــد و ب ــر ش ــال آب منج انتق

ــت  ــط زیس ــالن محی ــه فع گفت
کــه بحــث هــای انتقــال آب 
محیــط  تبعــات  بــر  عــالوه 
اجتماعــی  تبعــات  زیســتی 
را بــه دنبــال خواهــد داشــت 
بخشــید. واقعیــت  رنــگ 

مقابلــه  و  موضــوع  ایــن 
آب  بــردن  بــا  کشــاورزان 
ســال  طــول  در  یــزد  بــه 
و  شــد  تکــرار  بــار  چندیــن 
ایــن  رســد  مــی  نظــر  بــه 
ــت. ــدنی نیس ــام ش ــی تم نزاع

باروری ابرها و ابردزدی
بــه دنبــال تشــدید خشکســالی 
از  یکــی  بارش هــا،  کمــی  و 
مباحثــی کــه امســال بــار دیگــر 
مــورد بحــث قــرار گرفــت بــارور 
بود.موضوعــی  ابرهــا  ســازی 
مخالفــان  و  موافقــان  کــه 
موافقــان  داشــت.  را  زیــادی 
ــگ  ــرای کمرن ــی ب آن را، راه حل
در  بی آبــی  اثــرات  کــردن 
ــا  ــد. ام ــی کنن ــوان م کشــور عن
مخالفــان معتقدنــد  ایــن قبیل 
موضوعــات چــاره بحــران آب در 
کشــور نیســت و بایــد بــه جــای 
دلخــوش کــردن مــردم بــه ایــن 
چنیــن موضوعاتــی آن هــا را بــا 
واقعیــت روبــرو کــرده و از آن ها 

بخواهیــم کــه صرفــه جویــی و 
ــردن آب را  ــرف ک ــت مص درس
یــاد بگیرنــد تــا اینگونــه بحــران 
گذارنــد. ســر  پشــت  را  آب 

 آتش در دل هورالعظیم
ــال   ــگ امس ــاق پررن ــر اتف دیگ
مــاه  و  دو  حــدود  ســوختن 
ــود.  ــم ب ــاالب هورالعظی ــم ت نی
بخــش عراقــی  ایــن تــاالب 
ــم  ــه چش ــوخت و دودش ب س
اهالــی  رفــت.  ایرانی هــا 
ــراف  ــاکنان اط ــتان و س خوزس
ــا  ــی عراقی ه ــور ناتوان ــور، ج ه
در مدیریــت کــردن  مشــکالت 
ســاکنان اطــراف هــور و کنتــرل 
آتــش  بــه  در  آنهــا  نکــردن 
کشــیدن هــور و نیــز زورگویــی 
بســتن  ســد  در  ترکیه ای هــا 
ــک  ــرات و خش ــه و ف ــر دجل ب
کــردن هورالعظیــم را کشــیدند.

حال ناخوش 
محیط زیست

ــه ای  ــر گوش ــی ب ــرور کوتاه م
زیســت  محیــط  اتفاقــات  از 
امســال نشــان می دهــد کــه 
چنــدان  حــوزه  ایــن  حــال 
خــوش نیســت و  نیازمند توجه 
ویــژه و دو چنــدان از ســوی 
اســت. مســووالن  و  مــردم 

ته
نک

اعتـراض کشـاورزان اصفهانی در پـی انتقال آب 
ایـن اسـتان بـه یـزد، بـه انداختـن تیـر بـرق و 
قطـع تجهیـزات بـرق رسـانی انتقـال آب منجـر 
شـد و بـه گفته فعـالن محیط زیسـت کـه بحث 
محیـط  تبعـات  بـر  عـالوه  آب  انتقـال  هـای 
زیسـتی تبعـات اجتماعـی را بـه دنبـال خواهد 

داشـت رنـگ واقعیـت بخشـید.
ایـن موضـوع و مقابلـه کشـاورزان بـا بردن آب 
بـه یـزد در طـول سـال چندیـن بـار تکـرار شـد 
و بـه نظـر مـی رسـد ایـن نزاعـی تمـام شـدنی 

نیسـت.
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این صفحه می خوانیم
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مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای سـمنان گفت: سـد 
شـهید »شـاهچراغی دامغـان« از یکم لغایـت دوازدهم 
فروردیـن مـاه، پذیرایـی گردشـگران نوروزی به اسـتان 

سـمنان خواهـد بود .
ایـرج حیدریـان بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: گردشـگران 
نـوروزی اسـتان سـمنان می تواننـد همـه روزه از یکـم 
لغایت دوازدهم فروردین ماه سـال 1398 ضمن حضور 
در تـاج و اطـراف سـد دامغـان از مخـزن و جاذبه هـای 
طبیعی منطقه اسـتفاده کنند.وی با اشـاره به ممنوعیت 
ماهیگیری و شـنا در دریاچه پشـت سد ها و سازه های 
آبـی اسـتان، افـزود: متاسـفانه علیرغـم اطالع رسـانی 
قبلـی شـاهد آن هسـتیم کـه جوانـان زیادی بـه خاطر 
لـذت بـردن در مـکان هـای ممنوعـه شـنا می کننـد و 
غرق می شـوند.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان 
بـا اشـاره بـه بازدیـد هم اسـتانی ها و گردشـگران عزیـز 
نـوروزی از تاسیسـات آبـی اسـتان گفـت: لغزندگـی 
حاشـیه مخـازن سـدها و بندهـای انحرافـی و شـرایط 
رسـوبی کـف مخازن، خطـرات جدی را برای شـنا کردن 

و ماهیگیـران به همـراه دارد.
حیدریـان اظهـار کـرد: متاسـفانه همـه سـاله، شـاهد 

اتفاقـات دلخراشـی هسـتیم کـه افـراد به خاطـر لذت 
بـردن از ماهیگیـری و شـنا در ایـن مکان هـا قربانـی 
می شـوند .وی بـا اشـاره بـه نصـب تابلوهـای هشـدار 
دهنـده در حاشـیه مخـازن سـدها و بندهـای انحرافـی 
اسـتان اظهـار امیـدواری کـرد؛ بـا همـکاری خانواده هـا 
و آگاه کـردن فرزندانمـان از خطـرات ناشـی از شـنا و 
سـایر تفریحـات، مکان های ممنوعه را ایمن سـاخته و 

شـرایطی به وجود آوریم تا شـاهد حوادث تلـخ و ناگوار 
نباشـیم و سـال جدیـد را بـا خاطراتـی خـوب و خوش 

آغـاز کنیم.
سـد مخزنـی شـهید شـاهچراغی دامغـان در فاصلـه 
حـدود پنـج کیلومتری شـهر دامغان واقع شـده اسـت 
و در بهـار و تابسـتان مـکان مناسـبی بـرای گذرانـدن 

تعطیـالت اسـت.

سد دامغان، پذیرای گردشگران نوروزی

ساالنه 280 میلیون نفر از جاده های استان قزوین عبور می کنند 
معاون گردشگری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور گفت: باید در تعطیالت نوروزی ایمنی و 

سالمت مردم مورد توجه نهادهای متولی قرار گیرد و برای حفظ شئون مردم، احترام به مسافران نوروزی و تأمین 
مایحتاج آن ها تالش کنند.

اداره کل زندانهای استان کـرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت دوم

نام و نشانی مناقصه گذار:  اداره کل زندانهای استان کرمان به آدرس کرمان بزرگراه امام خمینی )ره( جنب اداره کل تعاون
موضوع مناقصه: احداث برجک های نگهبانی و دیوار محوطه زندان جیرفت واقع در 5 کیلومتری ورودی شهر جیرفت

برآورد اولیه پروژه : سی و سه میلیارد و ششصدو هشتادو پنج میليون وهفتصد و پنجاه و شش هزار و ششصدو هفتاد و دو ریال 
) 33/685/756/672 ریال( شامل اجرای ابنیه می باشد.

- مبنای قرارداد فهارس بهای سال 13۹7 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و اعتبار آن از محل بودجه 
طرحهای عمرانی با واگذاری اسناد خزانه  یا سررسید مهر ماه 13۹۹ می باشد. ضمنا بر طبق بخشنامه های صادره مابه التفاوت حفظ 

قدرت خرید پرداخت میگردد.
- میزان تقریبی عملیات پروژه هشت عدد برجک و 1472 متر طول دیوار و مدت اجرا 8 )هشت( ماه مي باشد.

- تضمین شرکت در مناقصه برابر یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال )1/700/000/000( ریال است که باید بصورت نقدی و با ضمانتنامه 
معتبر طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی ارائه شود و تا سه ماه پس از تاریخ بازگشایی )پاکات ج( اعتبار داشته باشد.
)تمام اسناد مناقصه باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( ارانه شود و اصل اسناد تحویل دبیرخانه گردد.(

- شرکتهای پیمانکاری می بایست دارای گواهینامه تشخیص صالحیت با پایه 4 )چهار( ابنیه و ظرفیت خالی برای قبول تعهدات 
باشند و فرم خود اظهاری را نیز تکمیل نمایند . 

- مناقصه مذکور به صورت یک مرحله ای برگزار می شود.
- برنده مناقصه می بایست توان ارائه ضمانتنامه بانکی جهت انجام تعهدات به میزان 5% مبلغ پیمان را داشته باشد.

- دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹7/12/28  لغایت ۹8/01/7 از طریق سامانه ستاد . 
- تکمیل پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14صبح مورخ ۹8/1/21 از طریق سامانه ستاد .
 پیشنهادهای قیمت بایستی تا سه ماه پس از تاریخ بازگشایی قيمتها معتبر باشند.

- بازگشایی پاکتهای ) الف- ب وج ( پیشنهادات در ساعت ۹ صبح مورخ ۹8/1/22 در محل اداره کل زندانهای استان کرمان واقع در 
بزرگراه امام خمینی )ره( جنب اداره کل تعاون انجام می پذیرد 

-ارزیابی توان اجرای کار کلیه پیمانکاران قبل از بازگشایی پاکهای پیشنهاد قیمت )پاکت ج( توسط کمیته فني مناقصه گزار 
انجام می گیرد .

-ارائه اسناد و مدارک ارزیابی پیمانکاران شامل اساسنامه شرکت و اگهی ثبت شرکت و اگهی تغییرات و روزنامه رسمي - گواهي 
تعين صالحیت ایمنی - فرم خوداظهاری - گواهی رتبه بندی مطابق اصل شده با فصل سوم تصویب نامه شماره 84136/ت 
33560 ه مورخ 85/7/16 هیات وزیران الزامی است. فرم های مربوط به ارزیابی فنی به ضمیمه مدارک خواسته شده بایت 

تکمیل گردد. 
- اداره کل زندانهای استان کرمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

- پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل راه و شهرسازي استان همدان در نظر دارد پروژه های  ذیل را با انجام فرایند مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

مهلت دریافت اسناد : از ساعت 13 تاریخ 97/12/28 تا ساعت 19 تاریخ 98/01/09
آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه 51-97 و تجدید 47-97 : تا ساعت 19 تاریخ 98/01/24

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 51-97 و تجدید 47-97: ساعت 9 صبح تاریخ 98/01/26
آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه 16-97 ، 44-97 ، 45-97 ، 49-97 و 54-97: تا ساعت 19 تاریخ 98/01/19

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 16-97 و 44-97 : ساعت 9 صبح تاریخ 98/01/20
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 45-97 و 49-97 : ساعت 9 صبح تاریخ 98/01/21

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 54-97 : ساعت 9 صبح تاریخ 98/01/22
    www.setadiran.ir محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیک دولت

محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیکی : دبیرخانه اداره کل واقع در خیابان سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
www.setadiran.ir محل تحویل پاکات ارزیابی کیفی و الف، ب و ج به صورت الکترونیکی : سامانه تدارکات الکترونیک دولت

محل بازگشایي پاکات : سي متري سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازي استان همدان
روزنامه آفتاب یزد

نوبت اول  97/12/26            نوبت دو
4486

  

 اداره ارتباطات و اطالع رساني راه وشهرسازي استان ايالم

آگهي فراخوان مناقصه97-31   نوبت دوم  نوبت دوم
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ــدام نماینــد . پیشــنهاد قیمــت اق
الزم بــه توضیــح اســت کــه پاکتهــاي پیمانکارانــي کــه در ســامانه مذکــور ثبــت نــام نکــرده و از طریــق ســامانه 

پیشــنهاد قیمــت ارســال نکننــد ، بــاز نخواهــد شــد.
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هزینه انتشارآگهي به عهده برنده مناقصه  ها مي باشد.

اداره كل راه وشهرسازي استان ايالم

 کهگیلویه و بویراحمد؛  سرزمین کوه وآبشار
استان کهگیلویه و بویر احمد به مرکزیت شهر یاسوج در جنوب غربی ایران قرار گرفته و یکی از 

استان های زیبای کشور است

استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از جاذبه های گردشگری کشور محسوب می شود

در پهنــه گســترده ایــران زمیــن هنــوز مناطــق بســیاری وجــود 
دارد کــه زیبایــی هــا و جاذبــه هــای آن چنــدان شــناخته شــده 
نیســت و از چشــم دور مانــده اســت و هنــوز هــم جلــوه هــای 
آن بــه گردشــگران، مســافران و میهمانــان داخلــی و خارجــی 
شناســانده نشــده اســت.بر اســاس آخریــن تقســیمات 
کشــوری اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد بــه مرکزیــت شــهر 
یاســوج کــه در جنــوب غربــی ایــران قــرار گرفتــه اســت یکی از 
اســتانهای زیبــای کشــور اســت کــه بــه ســرزمین چهــار فصل و 
شــمالی در جنــوب شــهرت یافتــه و ایــن اســتان از شــمال بــا 
ــا اســتان  اســتان چهــار محــال بختیــاری، از شــمال شــرق ب
ــتان  ــا اس ــرب ب ــارس، از غ ــتان ف ــا اس ــرق ب ــان، از ش اصفه
خوزســتان و از جنــوب بــا اســتان بوشــهر همجــوار اســت. ایــن 
ــا، گچســاران،  اســتان دارای هشــت شهرســتان)بویراحمد، دن

ــتان،  ــده(، 41 دهس ــرام و لن ــت، چ ــی، باش ــه، بهمئ کهگیلوی
16شــهر، 16 بخــش  و 2015 روستاســت.

دیار کوهستان های سربه فلک کشیده 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد گوشــه ای از مهــد تمــدن 
ــار  ــن، آبشــارها و چشــمه ســارهای خروشــان، دی ــران زمی ای
ــوط و  ــای بل ــیده، جنگله ــک کش ــربه فل ــای س ــتان ه کوهس
ــی  ــا و دیدن ــر و دســت نخــورده اســت.مناظر زیب طبیعــت بک
ایــن ســرزمین حــس زیبــای ســحرانگیز را بــرای مســافران، 
میهمانــان و گردشــگران داخلــی و خارجــی بخصــوص در نوروز 
و فصــل بهــار تداعــی مــی کنــد و شــمالی در جنــوب ایــران را 

ــه تصویــر مــی کشــاند. ب
محمــود باقــری، مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در گفت وگــو 
ــا ایســنا گفــت: همــه مناطــق ایــن اســتان دارای طبیعتــی  ب
ــتان  ــزود: در اس ــت.وی اف ــگر اس ــاذب گردش ــر و ج ــی نظی ب
کهگیلویــه و بویراحمــد 10کمیتــه بــرای اســتقبال از مســافران و 
گردشــگران نــوروزی و ارائــه خدمــات تشــکیل شــده و آمادگی 
ــود  ــتان وج ــگری در اس ــه گردش ــه 300 جاذب ــک ب دارند.نزدی

دارد کــه 50 جاذبــه از ایــن تعــداد دارای زیرســاخت های 
گردشــگری اســت. مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد خاطرنشــان کــرد: 
ــه حــدی رســیده  ــن اســتان ب زیرســاخت های گردشــگری ای

کــه پاســخگوی گردشــگران اســت.
ــتک  ــتان را "دش ــگری اس ــق گردش ــن مناط ــری مهمتری باق
دیــل" و "امامــزاده بــی بــی حکیمــه " در شهرســتان گچســاران، 
منطقــه گردشــگری "شــالل دون" در شهرســتان باشــت، " 
ــه ای"  ــگ گنج ــوج" و "تن ــار یاس ــگ تامرادی"،"آبش ــار تن آبش
ــوان" در  ــرم ال ــر" و "ب ــگ ماغ ــد، "تن ــتان بویراحم در شهرس
شهرســتان بهمئــی، "موگرمــون" در شهرســتان لنــده، "چشــمه 
بلقیــس"در شهرســتان چــرام، "کــوه گل" و "غــار ده شــیخ" در 
شهرســتان دنــا و "آبشــار کمــردوغ"، "امامــزاده ســید محمــود" 
و " آبشــار طــوف خیمــه" در شهرســتان کهگیلویــه عنــوان کــرد.

وی اضافــه کــرد: همــه مناطــق اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
زیبایــی خــاص خــود را دارنــد و دارای طبیعتــی بــی نظیــر و 

جــاذب گردشــگر اســت.

مراکز اقامتی کهگیلویه و بویر احمد آماده 
پذیرایی از مسافران نوروزی

اداره کل  فرشــید کرمــی، سرپرســت معاونــت گردشــگری 
ــه و  ــع دســتی و گردشــگری کهگیلوی ــی، صنای ــراث فرهنگ می
ــش از 1200  ــی بی ــنا از آمادگ ــا ایس ــو ب ــد در گفت وگ بویراحم
ــرای  ــد ب ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــی اس ــز اقامت ــت مراک تخ
اســتقبال و پذیرایــی از مســافران و گردشــگران نــوروزی خبــر 
ــا 572  ــتاره ب ــه و دو س ــار، س ــل چه ــزود: 7 هت داد.وی اف
ــا  ــان ب ــل آپارتم ــت، 2 هت ــا 316 تخ ــر ب ــت، 6 مهمانپذی تخ
ــا  ــنتی ب ــگاه س ــگر و اقامت ــوم گردش ــد ب ــت، 8 واح 92 تخ
120تخــت، 70خانــه مســافر بــا 150تخــت، 8مجتمــع تفریحــی 
و رفاهــی، 8 ســفره خانــه ســنتی،40 اردوگاه تفریحــی و 
ــی  ــتقبال از و پذیرای ــاده اس ــتان آم ــی در اس ــگ اقامت کمپین
ــرد:  ــت.کرمی اظهارک ــوروزی اس ــگران ن ــافران و گردش از مس
ــای  ــان و اردوگاهه ــر، ورزش و جوان ــالل احم ــای ه ــالن ه س
تفریحــی اســتان عــالوه بــر ایــن مراکــز اقامتــی بــرای مــوارد 
ــپ  ــن 4 کم ــده اســت. همچنی ــه ش ــر گرفت ــراری در نظ اضط
ــا  ــت و دن ــاران، دهدش ــوج، گچس ــهرهای یاس ــکان در ش اس
بــرای اســکان و پذیرایــی از گردشــگران و مســافران نــوروزی 

ــی شــده اســت. پیــش بین
ــا  ــر باســتانی از دوره »نوســنگی« ت ــش از 2630 اث ــود بی وج
دوره اســالمی، بالــغ بــر 300 جاذبــه گردشــگری و 500 چشــمه 
جوشــان آب آشــامیدنی و معدنــی، 20 رودخانــه بــزرگ و 
کوچــک، بیــش از 40 آبشــار دائمــی و فصلــی و دههــا پــارک 
جنگلــی، دریاچــه هــای طبیعــی، ســدهای بــزرگ و کوچــک، 
مناطــق  بلــوط،  چشــمگیر  جنگلهــای  وســیع،  دشــتهای 

حفاظــت شــده بــا گونــه هــای جانــوری متعــدد، غارهــا ، بــاغ 
هــای زیبــا، کــوه هــای ســربه فلــک کشــیده بــا دامنــه هــای 
ســر ســبز و همچنیــن رایحــه خــوش گیاهــان در دشــت هــا 
و کوهســاران بخــش کوچکــی از جاذبــه هــای ایــن ســرزمین 

ناشــناخته اســت.
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد از جاذبــه هــای تاریخــی 
ــتان  ــاپور(در شهرس ــت)بالد ش ــم دهدش ــهر قدی ــون ش همچ
در  تنــگ سروک)ســولک(  برجســته  نقــوش  کهگیلویــه، 
شهرســتان بهمئــی، »قلعــه چــرام« در شهرســتان چــرام، 
»چهارطاقــی« خیرآبــاد، قلعــه"دژ ســلیمان" و »گنبــد لیشــتر« 
در شهرســتان گچســاران، »پــل بریــم« و »دوگــور دوپــا« 
در شهرســتان باشــت، »تپــه تــل خســرو« در شهرســتان 
بویراحمــد و گورســتان تاریخــی لمــا و پــل هــای »پاتــاوه« در 

ــت . ــوردار اس ــا برخ ــتان دن شهرس
ایــن جاذبــه هــا بــه همــراه جاذبــه هــای بــی نظیــر و 
کمــردوغ"  "آبشــار  همچــون  طبیعــی  نشــدنی  فرامــوش 
ــور،  ــوه ن ــیه ک ــه«، حاش ــوف خیم ــار »ط ــه رئیســی، آبش قلع
ــیاه  ــوه س ــیه ک ــرزال« و حاش ــگ پی ــون، »تن ــه موگرم منطق
ــرام" در شــهر  ــس چ ــه، "چشــمه بلقی در شهرســتان کهگیلوی
چــرام، "بــرم الــوان "در شــهر لیــکک، روســتای "ماریــن"، ســد 
کوثــر، منطقــة گردشــگری دشــت »دیــل« و منطقــه حفاظــت 
شــده کــوه خامیــن در گچســاران، "گردنــه شــاللدون"و منطقــه 
ــی  ــتی س ــهر توریس ــت، ش ــه« در باش ــگری رود »رون گردش
ــار  ــا، غ ــوه دن ــخت، ک ــی س ــوه گل" س ــه "ک ــخت، منطق س
ــردی اســت  ــه ف یخی)یکــی از غارهــای معــدود و منحصــر ب
ــا  ــده دن ــت ش ــه حفاظ ــمالی منطق ــواره ش ــاع دی ــه در ارتف ک
و در جنــوب روســتای خفــر قــرار دارد( و غــار ده شــیخ 
در شهرســتان دنــا ، آبشــار "تنــگ تامــرادی "، روســتای" 
کَرَیــک"، دریاچــه "مــور زرد زیالیــی" و تنــگ گنجــه ای، ســد 
ــی، آبشــار یاســوج در شهرســتان  ــارک جنگل شــاه قاســم و پ
ــی یــک  ــه یادماندن ــد جــزو خاطــرات ب بویراحمــد ، مــی توان
ــد . ــی بمان ــن او باق ــه در ذه ــرای همیش ــد و ب ــافر باش مس

ــزاده  ــش از 300 امام ــتان بی ــن اس ــی ای ــای مذهب ــه ه جاذب
اســت کــه مــی تــوان بــه امامــزاده بــی بــی حکیمــه خواهــر 
امــام رضــا )در گچســاران، امامــزاده ســید محمــود )محمیــد( 
و میرســاالر در کهگیلویــه، امامزادگان شــاه مختار،شــاه قاســم، 
ــد،  ــتان بویراحم ــن در شهرس ــاه حس ــدهللا و ش ــزاده عب امام
امامــراده علــی در شهرســتان چرام، شــاه عســکر در شهرســتان 
دنــا، امامــزاده بابــا احمــد، امامــزادگان ســید اســدهللا و ســید 

ابراهیــم در شهرســتان بهمئــی اشــاره کــرد .
از صنایــع دســتی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد مــی تــوان بــه  
قالــی و قالیچــه، ســیاه چــادر، نقــش حــوض چنــد ضلعــی، 
ــره،  ــی، توب ــه، نمدمال ــا نشــان ساســانی، گب نقــش حــوض ب
ــی،  ــاب قرآن ــش ق ــوال، نق ــا ج ــور( ی ــور ) خ ــن، ح خورجی
گلیــم بافــی و جاجیــم اشــاره کرد.ســوغات اســتان کهگیلویه و 
بویراحمــد شــامل؛ قالــی، جاجیــم، گلیــم، گبــه، گــردو، عســل، 
ــروت  ــی )روغــن َخــش(و قراق ــگ، روغــن حیوان کشــک، کَل
مــی شــود .اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــه دلیــل داشــتن 
ــدی  ــورده توانمن ــت نخ ــر و دس ــی، بک ــای طبیع ــی ه زیبای
هــای ویــژه ای در بخــش گردشــگری طبیعــی )اکوتوریســم( 
دارد .چهــره گوناگــون طبیعــت کوهســتانی و سردســیر حــوزه 

شــمالی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا طبیعــت گرمســیری 
حــوزه جنوبــی ویژگــی هــای یــک منطقــه همــراه بــا طبیعــت 
ــر  ــزون ب ــان آورده اســت. اف ــه ارمغ ــرای آن ب چهارفصــل را ب
آن، کــوچ نشــینی عشــایر مناطــق بویراحمــد، بهمئــی، دشــمن 
ــون  ــای گوناگ ــم ه ــرام در اقلی ــی و چ ــی، بابوئ ــاری، طیب زی
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد ســرمایه ارزشــمندی فرهنگــی 
ــژه و منحصــر  ــه هــای وی ــه دارای جاذب و اجتماعــی اســت ک
ــر:  ــن اســتان است.ســو تیت ــرای گردشــگران ای ــردی ب ــه ف ب
همــه مناطــق ایــن اســتان دارای طبیعتــی بــی نظیــر و جــاذب 
ــه  ــد 10کمیت ــه و بویراحم گردشــگر اســت. در اســتان کهگیلوی
ــه  ــوروزی و ارائ ــگران ن ــافران و گردش ــتقبال از مس ــرای اس ب
ــه 300  ــک ب ــد. نزدی ــی دارن ــات تشــکیل شــده و آمادگ خدم
ــه از  ــه 50 جاذب ــود دارد ک ــتان وج ــگری در اس ــه گردش جاذب
ایــن تعــداد دارای زیرســاخت های گردشــگری اســت.مدیرکل 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد خاطرنشــان کــرد: زیرســاخت های 
ــه حــدی رســیده کــه پاســخگوی  ــن اســتان ب گردشــگری ای
گردشــگران اســت.مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد مهمتریــن مناطــق 
ــی  ــی ب ــزاده ب ــل" و "امام گردشــگری اســتان را "دشــتک دی
حکیمــه " در شهرســتان گچســاران، منطقه گردشــگری "شــالل 
ــگ تامرادی"،"آبشــار  دون" در شهرســتان باشــت، " آبشــار تن
یاســوج" و "تنــگ گنجــه ای" در شهرســتان بویراحمــد، "تنــگ 
ــون" در  ــی، "موگرم ــوان" در شهرســتان بهمئ ــرم ال ــر" و "ب ماغ
شهرســتان لنــده، "چشــمه بلقیــس"در شهرســتان چــرام، 
"کــوه گل" و "غــار ده شــیخ" در شهرســتان دنــا و "آبشــار 
کمــردوغ"، "امامــزاده ســید محمــود" و " آبشــار طــوف خیمــه" 

ــرد. ــوان ک ــه عن در شهرســتان کهگیلوی

ته
نک

همـه مناطق ایـن اسـتان دارای طبیعتـی بی نظیر 
و جـاذب گردشـگر اسـت. در اسـتان کهگیلویـه و 
بویراحمـد 10کمیتـه بـرای اسـتقبال از مسـافران و 
گردشـگران نـوروزی و ارائـه خدمـات تشـکیل شـده 
و آمادگـی دارنـد. نزدیـک بـه 300 جاذبه گردشـگری 
در اسـتان وجـود دارد کـه 50 جاذبـه از ایـن تعـداد 
اسـت.مدیرکل  گردشـگری  زیرسـاخت های  دارای 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
کـرد:  خاطرنشـان  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  اسـتان 
زیرسـاخت های گردشـگری ایـن اسـتان بـه حـدی 
اسـت.مدیرکل  پاسـخگوی گردشـگران  رسـیده کـه 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
کهگیلویـه و بویراحمـد مهمترین مناطق گردشـگری 
بـی  بـی  »امامـزاده  و  دیـل«  را »دشـتک  اسـتان 
حکیمه » در شهرسـتان گچسـاران، منطقه گردشگری 
»شـالل دون« در شهرسـتان باشـت، » آبشـار تنـگ 

تامرادی«،«آبشـار یاسـوج« عنـوان کـرد.

گزارش
ایسنا
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بـار  تـره  و  میـوه  اتحادیـه  رئیـس 
شـهرداری ارومیـه گفـت:  بـرای تنظیـم 
بـازار میـوه شـب عیـد صـادرات میـوه 
از ارومیـه ممنـوع شد.قاسـم عزتـی در 
افـزود:  ایسـنا  باخبرنـگار  و گـو  گفـت 
عیـد  شـب  میـوه  بـازار  تنظیـم   بـرای 
از  پرتقـال  و  سـیب  هرنـوع  صـادرات 
ممنـون   98 فروردیـن  تـا15  ارومیـه 
اعالم شـد.عزتی بااشـاره بـه اینکه هیچ 
تامیـن میـوه شـب عیـد  کمبـودی در 

در ارومیـه وجـود نـدارد تصریـح کـرد: 
در  نظـارت  عـدم  دلیـل  بـه  متاسـفانه 
بـازار توسـط مسـئوالن مربوطـه سـیب 
هـا  سـردخانه  در  اسـتان  کشـاورزان 
مانده و از شـهر مراغه و مشـکین شـهر 

شـود. مـی  ارومیـه  وارد  سـیب 
وی بااشـاره بـه اینکـه تولیـد سـیب در 
اسـتان بیـش از مصـرف اسـتان اسـت 
خاطرنشـان کرد:  به دلیل ممنوع شـدن 
صـادرات سـیب اسـتان بـه کشـورهای 

دیگـر بیشـتر باغـداران محصـول خود را 
در سـردخانه هـا انبـار کـرده و از توزیـع 
آن در بـازار خـودداری مـی کننـد تا بعد 
15 فروردیـن به کشـورهای دیگـر صادر 
کنند.رییـس اتحادیـه میـوه وتـره بـار 
شـهرداری ارومیـه اظهار کرد: متاسـفانه 
دولـت بـه فکـر محصـول  سـیب مـازاد 
اسـتان نبوده و ایـن ممانعت از صادرات 
اسـت. سـیب کشـور  تولیـد  ضـرر  بـه 

عزتـی تاکیـد کرد: درحـال حاضـر سـتاد 
تنظیـم بـازار سـیب قرمـز و زرد درجـه 
دو بـا قیمـت 6هـزار تومـان کـه کیفیت 
کـه  کـرده  عرضـه  را  نـدارد  مناسـبی 
متاسـفانه مورد اسـتقبال مـردم ارومیه 

 . نیست

فـالح در جلسـه شـورای اداری ضمـن اعالم خبر 
گازدار شـدن 280روسـتا در اسـتان کرمـان بـه 
تشـریح عملکرد بسـیار خوب و پربار شـرکت گاز 

اسـتان در  سـال 97 پرداختنـد .
مدیـر عامـل شـرکت گاز در ابتـدای جلسـه  بـه 
دسـتاوردهای ارزنده شـرکت گاز کرمان در سـال 
97 از جملـه گازدارشـدن 4شـهرجیرفت، فهـرج 
،نرماشـیر،هجدک و 280روسـتای استان اشاره و 
افزودند در سـال 97 شـرکت گاز اسـتان توانست 
بـا تـالش و همـکاری  مهندسـین مشـاورین و 
عـزم راسـخ تمامـی کارکنـان اقدامـی بی سـابقه 

بـه  را  اسـتان کرمـان  مجموعـه شـرکت گاز  در 
ثمـر رسـاند کـه گازدار شـدن یـک روسـتا در هـر 
4شـهر  و  280روسـتا  مجمـوع  در  و  کاری  روز 
در سـال 97 از جملـه آن هـا مـی باشـد. وی 
افـزود در سـال جـاری 17کیلومتـر خـط انتقـال 
و 1330کیلومتـر خـط تغذیه و شـبکه در اسـتان 
اجـرا شـده و  چهارشـهر)هجدک،جیرفت،فهرج 
،نرماشـیر ( 280 روسـتا، دو جایـگاه CNGو دو 
شـهرک صنعتی گازدار شـده اسـت کـه ثمره این 
ارزنـده گازدار شـدن 36000مشـترک در  تـالش 
سـطح اسـتان کرمان می باشـد. ایشـان تصریح 

نمـود در زمینـه  تعالی سـازمانی سـال 97 سـال 
پربـار  و خوبـی بـرای شـرکت گاز اسـتان بـود  
دریافـت تقدیرنامـه دو سـتاره تعالـی سـازمانی 
جایزه سـرآمدی شـرکت ملی گاز ایـران، دریافت 
مشـتریان  شـکایات  بـه  رسـیدگی  گواهینامـه 
رضایتمنـدی  میـزان  و   ،)  ISO10002:2018(
عملکـرد  بـر  گـواه    )iso10004:2018(ذینفعـان
خـوب و مثبـت واحد روابط عمومی و سـندی بر 
تعهد مشـتری مداری و پایبندی این شـرکت در 
ارائـه اهـداف تعین شـده می باشـد. فالح ضمن 
تبریـک بـه کارمنـدان نمونه انتخاب شـده جناب 

آقـای عـارف عراقـی و سـرکار خانـم هـا مهدیـه 
افـزود:  زاده  شـکری  سـمانه  و  زاده  محمـدی 
خدمـت صادقانـه و تـالش در جهـت رسـیدن به 
اهـداف نظام مقدس جمهوری اسـالمی در جهت 
شـکوفایی صنعـت نفـت وظیفـه هر کارمنـد این 
مجموعـه اسـت .و از خداونـد سـبحان توفقیـق 
تـوام بـا سـالمتی و موفقیـت را بـرای تمامـی 
کارکنـان زحمتکـش ، فـداکار ، مومن و تالشـکر 
شـرکت ملی گاز ایـران را خواسـتارم . مدیرعامل 
افـزود اسـتمرار  شـرکت گاز اسـتان در خاتمـه 
گازرسـانی بـه مناطـق محـروم و جنوبی  اسـتان 
از اولویـت  هـای اصلـی  شـرکت گاز اسـتان می 
باشـد امیـد مـی رود بـا گاز دار شـدن شـهرهای 
جنوبی اسـتان گام بلند دیگـری در جهت آبادانی 
مناطـق محـروم ، روسـتاهای جنوبـی اسـتان و 
کمـک بـه صنایـع تولیدی،صنعتی، کشـاورزی و 

اشـتغال ایـن مناطق برداشـته شـود..

باغداران در ارومیه سیب 
احتکار می کنند

5/12درصد خانوارهای استان 
البرز  زن سرپرست هستند

ــد  ــت: 5/12 درص ــرز گف ــتانداری الب ــواده اس ــوان و خان ــور بان ــرکل ام مدی
ــد. ــی دهن ــکیل م ــت تش ــای زن سرپرس ــتان را خانواره ــای اس خانواره

 مریــم اســماعیلی فــرد در تشــریح اقدامــات ســه ماهــه پایانــی ســال جاری 
بــه بیــان مهمتریــن محورهــای اقدامــات صــورت گرفتــه در اداره کل بانــوان و 
خانــواده اســتانداری البــرز پرداخــت و گفــت: بــر اســاس برنامــه ریزی هــای 
خانواده تاکنــون  و  بانــوان  حــوزه  در  فعالیــت  آغــاز  از  صــورت گرفتــه 
و  اجتماعــی  سیاســی-  بخش های فرهنگــی،  در  اقدامات مختلفــی 
اقتصــادی انجــام و خوشــبختانه تــالش هــا در مســیری بــه کار گرفتــه شــد 
کــه بتوانــد پاســخگوی نیازهــای واقعــی بانــوان اســتان باشــد. مدیــرکل امور 
بانــوان و خانــواده اســتانداری البــرز یکــی از مهمتریــن نیازهــای بانــوان ایــن 
اســتان را در حــوزه اقتصــادی ذکــر کــرد و یــادآور شــد: در قالــب کمیتــه تــوان 
افزایــی اقتصــادی بانــوان تالش هــای مناســبی صــورت گرفتــه بطــوری کــه 
دو جلســه آن در چهــار مــاه اخیــر بــه ریاســت اســتاندار و بــا حضــور معــاون 
رئیــس جمهــور برگــزار شــد.وی یــادآور شــد: ایــن کمیتــه فرصــت مناســبی 
اســت تــا بانــوان فعــال اقتصــادی مســائل و مشــکالت خــود را بــا حضــور 
مســئوالن مربوطــه اســتان مطــرح کــرده و بــا توانــی مضاعــف پیگیــر امــور 

مربــوط بــه خــود شــوند.

هر روز یک روستا در استان کرمان 

از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده است

زمینـه   در  کـرد  تصریـح  وی 
 ۹7 سـال  سـازمانی  تعالـی 
سـال پربـار  و خوبـی بـرای شـرکت 
گاز اسـتان بـود  دریافـت تقدیرنامـه 
جایـزه  سـازمانی  تعالـی  سـتاره  دو 
ایـران،  گاز  ملـی  شـرکت  سـرآمدی 
بـه  رسـیدگی  گواهینامـه  دریافـت 
 ،)ISO10002:2018(مشتریان شکایات 
یتمنـدی  ذینفعـان  رضـا  ومیـزان 
)iso10004:2018(  گـواه بـر عملکـرد 
خـوب و مثبـت واحـد روابـط عمومی 
و سـندی بـر تعهد مشـتری مـداری و 
پایبنـدی ایـن شـرکت در ارائـه اهداف 

تعیـن شـده مـی باشـد. 

درگیری مسلحانه متجاوزان 
مرزی با مرزبانان بانه

اسـتان  مرزبانـی  فرمانـده 
درگیـری  وقـوع  از  کردسـتان 
بـا  مـرزی  متجـاوزان  مسـلحانه 
مرزبانـان بانـه که چندین سـاعت 
بـه طـول انجامید و یک گروهبان در آن به شـهادت رسـید، 

داد. خبـر 
سـردار کیومـرث شـیخی در گفت وگو با  ایسـنا، اظهار کرد: 
شـب گذشـته مامـوران حیـن پایـش و مراقبـت از مرزها، 
بـا متجـاوزان مـرزی مسـلح در منطقـه هنـگ مـرزی بانه 
درگیـر شـدند و مرزبانـان غیرتمنـد و شـجاعانه بـا آنـان 

مقابلـه کردند.

کردستان

واژگونی تریلی حاوی بنزین 
در کنارگذر شمالی اراک

کنــار  در  زنجیــره ای  برخــورد 
ــی  ــمالی اراک و واژگون ــذر ش گ
حــاوی  تریلــی  خــودروی 
آتــش  بنزیــن،  ســوخت 

. کشــاند  حادثــه  محــل  بــه  را  نشــانان 
ســاعت 12:35 دقیقــه ســتاد فرماندهــی آتــش نشــانی 
شــهروندان  از  تعــدادی  دریافــت گــزارش  بــا  اراک 
مبنــی بــر تصــادف چنــد دســتگاه خــودرو در کنــار گــذر 
ــه  ــی)ع( بالفاصل ــام عل ــادگان ام ــر از پ ــمالی، باالت ش
آتــش نشــانان ایســتگاه شــماره 4 عــازم محــل حادثــه 

شــدند.

اراک

مسدود شدن 2 محور تردد 
در سمنان

و  حمـل  و  راهـداری  مدیـرکل 
نقـل جـاده ای اسـتان سـمنان از 
مسـدود بـودن دو محـور در ایـن 
اسـتان بـه دلیـل بـارش بـرف و 

بـوران شـدید خبـر داد.
احسـان منصـور کیایـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا، با 
اعـالم ایـن خبر اظهـار کرد: محـور شـهمیرزاد –مازندران به 

دلیـل بـوران شـدید تا اطالع ثانوی مسـدود اسـت.
وی ادامـه داد: همچنیـن محـور شـاهرود رامیـان بـه دلیل 
بـارش بـرف و نبـود ایمنـی همچنان مسـدود بـوده و تردد 

در آن ممنوع اسـت.

سمنان

فعالیت 5500 امدادگر 
در نوروز

احمـر  هـالل  جمعیـت  رئیـس 
امسـال  نـوروز  ایـام  در  گفـت: 
بیـش از 5500 امدادگـر در سـطح 
گردشـگران  و  مـردم  بـه  کشـور 
نـوروزی ارائـه خدمـات می کننـد. علی اصغـر پیونـدی در 
بازدیـد از طرح هـای خدمـات نـوروزی اردبیـل اظهـار کـرد: 
در طـرح امـداد و نجـات نـوروزی امسـال 1421 پایـگاه 
سـیار، موقـت و دائـم بـا به کارگیـری 3500 خودرو شـامل 
آمبوالنـس، خـودروی سـت نجـات و سـایر تجهیـزات بـه 

می کننـد. خدمات دهـی  نـوروزی  مسـافران 

هالل احمر

»شستا« در چهارمحال و 
بختیاری سرمایه گذاری می کند

بختیـاری  و  چهارمحـال  اسـتاندار 
بـا قـول مسـاعدت وزیـر  گفـت: 
اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
سـرمایه گذاری  قابـل  پروژه هـای 
دارای توجیـه اقتصـادی در اسـتان بـرای اجـرا بـه شـرکت 
سـرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شسـتا( ارائه می شود.اقبال 
عباسـی بـا اعـالم ایـن خبـر اظهـار کـرد: در نشسـتی کـه روز 
یکشـنبه با حضور نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی استان 
بـا محمـد شـریعتمداری برگـزار شـد، توانسـتیم مصوبـات و 
قول هـای مسـاعدی بـرای بهبـود وضعیـت اشـتغال و تولیـد 

اسـتان بگیریـم.

خبر

رنا
 ای

س :
عک

عید؛ زمانی برای مهربانی

مرکز نیکوکاری ولیعصر بروجرد یکی از مراکز نیکوکاری فعال لرستان است

 نیکـوکاری، مهـرورزی، عاطفـه هرچـه کـه 
مـی خواهـد نامـش باشـد فرقـی نـدارد؛ 
مـردم ایـران در هـر سـطحی از دغدغـه و 
مشـکالت اقتصـادی و معیشـت زندگـی 
امـروزی کـه باشـند امـا در آسـتانه عیـد 
مهربانـی اصالـت خـود را فرامـوش نمـی 
کننـد. پایـان سـال اسـت به پاس عبـور از 
گردنه هـای زمسـتان و به شـکرانه فرصتی 
نـو در پیوسـتن به بهار؛ مردم در مشـارکت 
و همـکاری با مراکز نیکـوکاری عید را برای 
همـه مـی خواهنـد آنجایـی کـه همـه بـا 
هـم مـی دانند کـه شـاید عید حـال و هوا 
همیشـگی را نـدارد امـا عشـق را بـر هفت 
سـین همدیگـر هدیـه می گذارنـد و هوای 

دیگـری را دارنـد.
کـه  مراکـزی  همـان  نیکـوکاری؛  مراکـز 
اسـاس کار آنهـا را مشـارکت مـردم شـکل 
مـی دهـد، از سـال 1392 کار خـود را آغـاز 

لرسـتان  در  مرکـز   35 اکنـون  و  کردنـد 
فعالیـت مـی کند کـه زمینه هـای فعالیت 
کمـک  شـامل  مراکـز  ایـن  خدمـات  و 
اشـتغال، مسـکن،  نیازمنـد،  بیمـاران  بـه 
فرهنگـی،  خدمـات  جهیزیـه،  مشـاوره، 
اردوهـای زیارتـی، کمک هـای تحصیلی و 
فنـی از پزشـکان، وکال، صاحبـان حـرف و 

اسـت. مشـاغل 
در ایـن مراکـز هـر فـردی بـا هـر تـوان و 
تخصصی می تواند مشـارکت داشته باشد 
و امسـال ایـن مراکز نیکوکاری در لرسـتان 
100 میلیـارد ریـال جمـع آوری کردند.مرکز 
نیکـوکاری ولیعصـر بروجرد یکـی از مراکز 
نیکوکاری فعال لرسـتان اسـت که امسـال 

فعالیـت خـود را آغـاز کرده اسـت.
بـه  ایـن مرکـز  فریبـا ترکاشـوند رئیـس 
ایرنـا گفـت: تاکنـون 350 خانـوار نیازمنـد 
ایـن مرکـز شناسـایی شـده کـه  توسـط 
دارای مشـکالت مالـی، درمانی، معیشـتی 
هسـتند.وی با اشـاره به همکاری خیران و 
افـراد داوطلـب در ایـن مرکز اظهار داشـت: 

افـراد در زمینـه هـای مختلـف حرفـه ای 
خدمـات را در محلـه های مختلف ارائه می 
دهنـد و عالوه بر ایـن 65 ویلچر برای افراد 
ناتـوان توسـط افـراد نیکـوکار در ایـن مرکز 
تهیه شـده اسـت.دکتر زارعی ؛ پزشـکی که 
در حـال ویزیت مراجعین مرکـز نیکوکاری 
حضـرت ولیعصـر بروجرد اسـت مـی گوید 
هـر هفتـه 2 روز بـرای ویزیـت رایـگان بـه 
ایـن مرکـز مراجعه می کنـد و هدف خود را 
ارائـه خدمـات درمانی بـه افراد ناتـوان ذکر 
مـی کنـد.وی افزود: خیلی از بیمـاران توان 
مالی و جسـمی مراجعه بـه مطب را ندارند 
و مـن بـا انگیـزه خاصی برای مـداوای این 

بیمـاران بـه مرکـز نیکوکاری مـی آیم.
مرکز نیکوکاری شـهید محمـودی الیگودرز 
لرسـتان  در  فعـال  مراکـز  از  دیگـر  یکـی 

اسـت.
حامـد ملکـی مسـئول اجرایـی ایـن مرکز 
در گفـت و گـو بـا ایرنـا گفـت: از ابتـدای 
سـالجاری تاکنـون بیـش از چهـار میلیارد 
ریـال در ایـن مرکـز از طریـق خیرین جمع 

آوری شـده اسـت.وی افـزود: ایـن کمـک 
هـای جمـع آوری شـده در زمینـه سـاخت 
یـک بـاب مسـکن ،تامین 15 فقـره کمک 
بـرای  احـداث گلخانـه  جهیزیـه،  هزینـه 
تولیـد نهـال و ایجـاد اشـتغال بـرای سـه 
نفـر صـرف شـده اسـت. مسـئول اجرایـی 
مرکز نیکوکاری شـهید محمـودی الیگودرز 
بـا تاکیـد بـر اینکـه هـر فـرد هر چقـدر که 
توان داشـته باشـد می توانـد کمک کمد و 
هیچ کمکی کوچ شـمرده نمی شـود گفت: 
هـدف این مرکـز ایجاد ارتباط افـراد با نیاز 
هـای محرومیـن و همدلـی بـا آنها اسـت.
موسـوی یکـی از نیکـوکاران مرکـز شـهید 
محمـودی الیگـودرز کـه در کنار سـاختمان 
احداث شـده برای 2 کـودک یتیم قرار دارد 
مـی گویـد؛ پـس از معرفـی ایـن خانـواده 
پیگیـری بـرای سـاخت ایـن سـاختمان 
بـرای آنهـا انجـام شـد.او در توصیـف ایـن 
کار نوعدوسـتانه مـی گویـد االن یک حس 
عجیبـی شـبیه پـرواز دارم و هیـچ حسـی 
بهتـر از ایـن نیسـت کـه بـا دسـتان خالی 
رنـج  و  درد  محلـه  مـردم  همدلـی  امـا 

خانـواده ای را از بیـن ببـری.
مرکـز نیکوکاری محله سـادات شهرسـتان 

نیکـوکاری  مراکـز  از  دیگـر  یکـی  نورآبـاد 
نیـک  االسـالم  حجـت  اسـت.  لرسـتان 
مرکـز  ایـن  اجرایـی  مسـئول  عبـدی  زاد 
در گفتگـو بـا ایرنـا گفـت: در ایـن مرکـز 
ضمـن شناسـایی و تشـکیل پرونـده برای 
650 خانـوار بدسرپرسـت و بی سرپرسـت 
نیازمنـد کمـک هـای مردمـی بـرای افـراد 
نیازمنـد توسـط 100 نفـر خیـری که بـا این 
مرکـز همکاری دارند جمع آوری می شـود.
مرکز نیکـوکاری محله سـادات نورآباد یک 
کارگاه خیاطی برای زنان سرپرسـت خانوار 
بـا تامین وسـایل و مواد اولیـه ایجاد کرده 
اسـت و هـم اکنـون 10 نفـر در ایـن کار گاه 

مشـغول فعالیت هسـتند.
جاسـم محمدی فارسـانی مدیـرکل کمیته 
امـداد امـام خمینـی )ره( لرسـتان در این 
خصـوص در گفـت و گـو بـا ایرنـا گفـت: 
ایـن نهـاد به عنـوان متولی برقـراری ارتباط 
بـا  نیازمنـدان جامعـه  و  نیکـوکاران  بیـن 
رعایـت اصول حفـظ عزت نفـس و کرامت 
محرومـان، تحقـق نیـت خیـر هموطنـان 
افـراد  بـه  یاری رسـانی  بـرای  را  نیکـوکار 

نیازمنـد عملـی می سـازد.

ته
نک

مدیـرکل کمیتـه امـداد لرسـتان افـزود: نشـر سـنت های حسـنه 
اسـالمی و جذب هر چه بیشـتر مشـارکت مـادی و معنـوی مردم 
نیکـوکار و خیراندیـش در کاهش فقـر موثر است.فارسـانی یکی از 
طرح های نوین معاونت توسـعه مشـارکت های مردمـی را ایجاد 
مراکـز نیکـوکاری ذکـر کـرد و افـزود: مراکز نیکـوکاری بـه صورت 
محلـه مبنـا و مسـجدمحور از سـال 92 کار خـود را آغـاز کـرده اند 
و ایـن مراکـز بـا ترکیبـی از معتمدان محلـی و افـراد دارای دغدغه 
رفـع محرومیـت در محله هـا، با اولویـت هیات امنای مسـاجد و 
نخبـگان محلی ایجـاد می شـود.وی افزود: بعد از تشـکیل هیات 
عامـل ، نماینـده ای انتخـاب مـی شـود و مجـوز از سـوی کمیته 

امـداد بـرای مرکـز بـه عنوان امیـن امـداد صادر می شـود.
محمدی فارسـانی اظهـار داشـت: از خصوصیات مراکـز نیکوکاری، 
انعطـاف بـاال در جـذب اعتبارات، دسترسـی مناسـب، بـه حداقل 
رسـاندن بوروکراسـی اداری ، سـرعت عمـل و پیشـگیری قبـل از 

وقـوع بحران بـرای افـراد نیازمند اسـت.

انهدام 55 باند قاچاق در کردستان
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز کردستان گفت: در 11 ماهه امسال 55 باند قاچاق در 
استان متالشی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد دو درصدی داشته است.

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اسـتان کردسـتان گفـت: 
کلرزنی آب آشـامیدنی شهرسـتان 
قـروه را بـه حـدود 1.2میلـی گـرم 
کـه  داده ایـم  افزایـش  لیتـر  در 
ایـن خـود موجـب از بیـن رفتـن 
ویـروس در منابـع آبـی می شـود 
شـدید  واگیـری  بـه  توجـه  بـا  و 
ایـن ویـروس امـکان سـرایت بـه 
هـم  دیگـر  شهرسـتان های  سـایر 
وجـود دارد. شـایع شـدن اپیدمی 
میـان  در  اسـتفراغ  و  اسـهال 
مـردم شهرسـتان قـروه توجهـات 
کـرد.  شـهر  ایـن  بـه  معطـوف  را 
بسـیار  گمانه زنی هـای  از  پـس 
کـه  بیمـاری  علـت  درخصـوص 
گوشـت  مصـرف  و  توزیـع  ابتـدا 
منابـع  آلودگـی  سـپس  و  آلـوده 
دلیـل  عنـوان  بـه  قـروه  آبـی 
معـاون  شـد  اعـالم  مسـمومیت 
بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی 
مصاحبـه ای  طـی  کردسـتان 
از  آزمایشـی کـه  در  کـرد:  اظهـار 
مسـمومان گرفتـه  مدفـوع  نمونـه 
شـده عامـل اصلـی ایـن بیمـاری 
شـده  نـورواک گـزارش  ویـروس 

اسـت.
بـا  ویـروس  ایـن  افـزود:  وی 
فصـل  در  و  هـوا  و  آب  تغییـرات 
زمسـتان شـایع اسـت؛ زمانـی کـه 
ایـن  می شـود  آب  کوه هـا  بـرف 
شـیوع  محیـط  در  نیـز  ویـروس 

می کنـد. پیـدا 
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اسـتان کردسـتان بابیـان 
اینکـه ممکـن اسـت ایـن ویروس 
در همـه جـا حضور داشـته باشـد، 
ویـروس  ایـن  کـرد:  تصریـح 
سـایر  و  غـذا  آب،  در  می توانـد 
مـوارد دیگـر حضور داشـته باشـد.

طنزیمات

تغارنــاز لبش را گاز گرفت.

 رو برگردانــد و بــه کشــکدارخانه رفــت. نــگاه 

تغارخــان روی ســتون فقــرات تغارنــاز ثابــت 

مانــده بــود. کّلــه عصایــش را زیــر چانــه اش 

گذاشــت و بــه زمیــن چشــم دوخــت.

-ماده تغار و کشــک جا افتاده؟

بــه  نگرانــی  نــگاه  کشــکدارخانه،  از  تغارنــاز 

ــد کــه حرفــی  تغارجــان انداخــت. تغارجــان فهمی

ــر انداخــت و  ــه زی ــد مــی زده. ســر ب زده کــه نبای

 فنجــان کشــک را سرکشــید. لبخنــدی زد و گفــت:

ــود! ــاده ای ب ــا افت ــک ج ــاز! کش ــون تغارن  -ممن

زمیــن گذاشــت.  روی  را  عصایــش  تغارخــان؛ 

دســتی بــه چانــه اش کشــید. زیرچشــمی تغارنــاز 

ــن چشــم دوخــت. ــه زمی ــاره ب ــرد. دوب ــگاه ک را ن

-تغارنــاز! یــه فنجــان کشــک هــم بــرای خــودت 

بیــار!

کــرد  لبریــز  کشــک  از  را  فنجــان  تغارنــاز؛ 

نشســت  آمــد.  اتــاق  بــه  تلوتلوخــوران  و 

گذاشــت.  زمیــن  روی  را  فنجــان  و 

 تغارخــان؛ بــا ابــرو بــه فنجــان اشــاره کــرد.

-بردار و سر ِبِکش!

تغارنــاز؛ فنجــان را برداشــت. دســت هایــش 

مــی لرزیــد. لبــه فنجــان را روی لبــش گذاشــت. 

 کمــی نوشــید. چشــم هــای تغارخــان گــرد شــد.

-بیشتر سر بکش!

دو  را  هایــش  دســته  تغارخــان؛  سرکشــید. 

را  هایــش  چشــم  گذاشــت.  ســرش  طــرف 

محکــم بــه هــم فشــار داد. کشــک از چشــم 

شــد. نگــران  تغارنــاز  شــد.  جــاری   هایــش 

-بابا تغارخان! بابایی!

تغارخان؛ با صدایی شــبیه به ناله پرسید:

تغارســتان کشــک  اهالــی  از  هیــچ کــس   -

دیــده؟ رو  تــو  خــوردن 

-نه بابایی! ندیده!

تغــارا  بــاش مــاده  - بســیار خــب! مواظــب 

ــه ســنگ روی  ــرن! وگرن ــه نب ــن قضی ــی از ای بوی

ــتی  ــدر خواس ــه ق ــر چ ــه. ه ــد نمیش ــنگ بن س

یواشــکی! امــا  بخــور؛  افتــاده  جــا   کشــک 

-چشم بابایی! فهمیدم. یواشکی!

تغارنــاز؛ فنجــان کشــک را ســر کشــید. تغارجــان! 

گلــو  تغارخــان؛  زد.  بخشــی  رضایــت  لبخنــد 

ــه دوردســت هــا چشــم دوخــت.  صــاف کــرد و ب

جلــوی  بــرد.  بــاال  را  فنجانــش  تغارجــان؛ 

ــت: ــد و گف ــت. خندی ــاز گرف ــای تغارن ــم ه  چش

-یواااااشکی!

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

یواشکی

گزارش
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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 و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قانــون  موضــوع  هیــأت   97/12/7-2550 شــماره  رأی  برابــر 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــه  ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکان
و بالمعــارض خانــم ثریــا بیگنــاه فرزنــد عبدالرحیــم بشــماره 
ــی 1461564018  ــه شــماره مل شناســنامه 158 صــادره از اردبیــل ب
ــه و  ــاب خان ــر دو ب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع در ششــدانگ ی
ــدانگی 727  ــاحت شش ــه مس ــکونی ب ــری مس ــا کارب ــه ب محوط
ــه  ــع در قری ــی واق ــروز از 19 اصل ــالک 184 فرعــی مف ــع پ مترمرب
ــرج  ــمی ف ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 32 گی ــر بخ صیادل
ــالع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی ــدم مح ــی مق صدق
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
ــلیم  ــن اداره تس ــود را ای ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
و پــس از اخــذ رســید , ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی ــق مق ــراض طب اعت
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/13   

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/28
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا ـ نوروزی                     4021

اگهی دادنامه 
تاریــخ: 97/11/13-پرونــده کالســه: 1/97ح/632- شــماره دادنامــه :681  مرجــع رســیدگی کننــده :حــوزه 
ــر معــزی : اسالمشــهر  یکــم حقوقــی شــورای حــل اختــالف چهاردانگــه خواهــان : ســید مصطفــی می
شــهرک کامیــون داران – بلــوار امــام حســین – نمایشــگاه آریــان دیــزل  خوانــده : رضــا خانلــرزاده کالئــی: 
چهاردانگــه – بلــوار آیــت الــه ســعیدی – نرســیده بــه بمــب بنزیــن – یگانــه کمپــرس ســابق – تعمیــرگاه 
ــاال  اتومبیــل کیــا خواســته : مطالبــه وجــه چــک  گردشــگار : خواهــان دادخواســتی بطرفیــت خوانــده ب
تقدیــم شــورا نمــوده کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه ثبــت و طــی کالســه فــوق تحــت رســیدگی  قــرار 
ــا رعایــت تشــریفات آییــن  دادرســی در وقــت فــوق العــاده / مقــرر شــورا بتصــدی امضــاء  گرفتــه و ب
کننــده زیــر تشــکیل اســت و بــا بررســی جمیــع اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر 

مبــادرت بــه انشــاء رای مــی نمایــد:
رای شورا

ــه طرفیــت  ــد ســید حســین ب ماحصــل دادخواســت خواهــان آقــای ســید مصطفــی میــر معــزی فرزن
خوانــده آقــای رضــا خانلــرزاده کالئــی فرزنــد موســی اجمــاال عبــارت اســت از مطالبــه مبلــغ 200/000/000 
ــان در ایضــاح  ــه و خواه ــر تادی ــه دادرســی و خســارت تاخی ــا خســارت هزین ــوام ب ــد ت ــال وجــه نق ری
خواســته اعــالم نمــوده خوانــده بــه موجــب اصــدار یــک فقــره چــک بــه شــماره 1638/456930/53مورخه 
95/1/29 و شــماره حســاب 55948657/45 و شــعبه بانــک ملــت  متعهــد بــه پرداخــت  وجــه مذکــور 
گردیــده و علیرغــم سررســیده دیــن از پرداخــت آن اســتنکاف مینمایــد و خوانــده باوصــف ابالغ در جلســه 
شــورا حاضــر نشــده و دفاعــی ارائــه ننمــوده اســت شــورا بــا توجــه بــه وجــود ســند در یــد خواهــان  کــه 
ظهــور بــر اشــتغال ذمــه خوانــده داشــته  و لحــاض اینکــه دعــوای خواهــان از هــر گونــه تعریــض خوانــده 
ــون تجــارت و  ــواد310و313 قان ــه م ــت تشــخیص و مســتندا ب ــان را ثاب ــده خواســته خواه مصــون مان
مــواد515و519و522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی  حکــم بــر الــزام خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 200/000/00 
ــی و  ــه دادرس ــارت هزین ــوان خس ــه عن ــال ب ــغ 3/600/000 ری ــته  و مبل ــل خواس ــوان  اص ــه عن ــال ب ری
ــخ سررســید چــک  ــزی از تاری ــک  مرک ــی بان ــورم اعالم ــه ماخــذ شــاخص ت ــه ب ــر تادی خســارت تاخی
لغایــت تاریــخ اجــرای در حــق خواهــان صــادر و اعــالم میــدارد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت 
روز قابــل واخواهــی در ایــن شــورا ســپس ظــرف بیســت روز پــس از انقضــاء واخواهــی قابــل تجدیــد نظر 

خواهــی در دادگاه عمومــی بخــش چهاردانگــه میباشــد. م الــف :2369
هاشم امامی- شعبه 1 قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه   4481

اگهی دادنامه 
تاریــخ: 97/11/13-پرونــده کالســه: 1/97ح/632- شــماره دادنامــه 682   مرجــع رســیدگی کننــده :حــوزه 
ــر معــزی : اسالمشــهر  یکــم حقوقــی شــورای حــل اختــالف چهاردانگــه خواهــان : ســید مصطفــی می
شــهرک کامیــون داران – بلــوار امــام حســین – نمایشــگاه آریــان دیــزل  خوانــده : رضــا خانلــرزاده کالئــی: 
چهاردانگــه – بلــوار آیــت الــه ســعیدی – نرســیده بــه بمــب بنزیــن – یگانــه کمپــرس ســابق – تعمیــرگاه 
اتومبیــل کیــا  خواســته : مطالبــه وجــه چــک  گردشــگار : خواهــان دادخواســتی بطرفیــت خوانــده بــاال 
تقدیــم شــورا نمــوده کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه ثبــت و طــی کالســه فــوق تحــت رســیدگی  قــرار 
ــا رعایــت تشــریفات آییــن  دادرســی در وقــت فــوق العــاده / مقــرر شــورا بتصــدی امضــاء  گرفتــه و ب
کننــده زیــر تشــکیل اســت و بــا بررســی جمیــع اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر 

مبــادرت بــه انشــاء رای مــی نمایــد:
رای شورا

ــت  ــه طرفی ــد ســید حســین ب ــزی فرزن ــر مع ــی می ــای ســید مصطف ــان آق ماحصــل دادخواســت خواه
ــغ 95/000/000  ــه مبل ــارت اســت از مطالب ــد موســی اجمــاال عب ــرزاده کالئــی فرزن ــده آقــای رضــا خانل خوان
ریــال وجــه نقــد تــوام بــا خســارت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه و خواهــان در ایضاح خواســته 
اعــالم نمــوده خوانــده بــه موجــب اصــدار یــک فقــره چــک بــه شــماره 1639/258149/29مورخــه94/12/23 
ــه پرداخــت  وجــه مذکــور گردیــده و  و شــماره حســاب 55948657/45 و شــعبه بانــک ملــت  متعهــد ب
علیرغــم سررســیده دیــن از پرداخــت آن اســتنکاف مینمایــد و خوانــده باوصف ابالغ در جلســه شــورا حاضر 
نشــده و دفاعــی ارائــه ننمــوده اســت شــورا بــا توجــه بــه وجــود ســند در یــد خواهــان  کــه ظهــور بر اشــتغال 
ــده  ــده مصــون مان ــه تعریــض خوان ــوای خواهــان از هــر گون ــده داشــته  و لحــاض اینکــه دع ذمــه خوان
خواســته خواهــان را ثابــت تشــخیص و مســتندا بــه مــواد310و313 قانــون تجــارت و مــواد515و519و522 
ــوان   ــه عن ــال ب ــغ 95/000/00 ری ــه پرداخــت مبل ــده ب ــزام خوان ــر ال ــی  حکــم ب ــون آئیــن دادرســی مدن قان
اصــل خواســته  و مبلــغ 2/280/000 ریــال بــه عنــوان خســارت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه 
بــه ماخــذ شــاخص تــورم اعالمــی بانــک  مرکــزی از تاریــخ سررســید چــک لغایــت تاریــخ اجــرای در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم میــدارد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل واخواهــی در ایــن 
شــورا ســپس ظــرف بیســت روز پــس از انقضــاء واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی 

بخــش چهاردانگــه میباشــد. م الــف :2370
هاشم امامی- شعبه 1 قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه   4482

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9702276
ــی  ــای چوکام ــه رج ــی و رقی ــای چوکام ــت رج ــه حج ــیله ب بدینوس
ورثــه مرحــوم علــی رجایــی چوکامــی بدهــکار پرونــده کالســه 
ــد  ــده ای ــالغ شــناخته نگردی ــور اب ــزارش مام ــر گ ــه براب 9702276 ک
ــادات حســینی  ــم فخرالس ــما و خان ــن ش ــه بی ــردد ک ــی گ ــالغ م اب
بوســاری تعــداد 14 عــدد ســکه طــالی تمــام بهــار آزادی بدهــکار مــی 
باشــید کــه بــرا ثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور 
اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکالســه 
فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18/19 آئیــن 
نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ 
انتشــار آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط  یــک 
ــدت ده روز  ــرف م ــردد ظ ــی گ ــر م ــه درج و منتش ــت در روزنام نوب
ــورت  ــن ص ــر ای ــدام و در غی ــود اق ــی خ ــت بده ــه پرداخ ــبت ب نس
بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه 

شــما تعقیــب خواهــد شــد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت )شعبه دوم( شهرام دریا  4497

اخطاریه دفترخانه
نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب: عبدالزهــرا حمــودی اقامتــگاه و آدرس: مجهــول المــکان – در راســتای 
اجــرای گواهــی عــدم امــکان ســازش بشــماره بایگانــی 970813 صــادره از شــعبه اول دادگاه خانــواده 
رشــت نظــر بــه اینکــه همســر شــما پرویــن علــی اکبــری رســاء کــه بــا بــذل یــک عــدد ســکه خواهــان 
ثبــت طــالق مــی باشــند لــذا بــه شــما مهلــت داده مــی شــود ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ انتشــار 
ــه  ــان امــام میــدان دکتــر حشــمت چل ــه واقــع در رشــت خیاب ــه محــل دفترخان جهــت ثبــت طــالق ب

خانــه جنــب دادگســتری ســاختمان آریــا طبقــه 2 واحــد 13 مراجعــه فرماییــد.
سردفتر طالق 42 رشت   4309

ابالغیه
خواهــان هنگامــه ناطقــه میرزائــی ســیده منیرالســادات حبیــب زاده بــه طرفیــت خوانــده ســجاد میرقاســمی ) 
مجهــول المــکان( بــه خواســته مطالبــه تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان رشــت نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت واقــع در اســتان گیــالن شهرســتان رشــت خیابــان امــام 
ــواده( رشــت طبقــه 2 اتــاق شــماره 214  میــدان دکتــر حشــمت دادگاه هــای عمومــی و انقــالب) حقوقــی و خان
کدپســتی 4137643995 تلفــن 8-01333327006 ارجــاع و بــه کالســه 9709981310300153 ثبــت گردیــده کــه 
وقــت رســیدگی 98/2/14 ســاعت 8/30 صبــح تعییــن شــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده ســید 
ســجاد میــر قاســمی) مجهــول المــکان( و درخواســت خواهــان هنگامــه قاضیانــی میرزائی و ســیده منیر الســادات 
حبیــب زاده و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور 
دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده مجهــول المــکان ســید 
ســجاد میــر قاســمی پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
خــود در وقــت مقــرر فــوق جهــت ادامــه رســیدگی و اجــرای قــرار کارشناســی بــه دفتــر ایــن شــعبه مراجعــه نمائید.
4477 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت  

مفقودی
ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو آردی بــه رنــگ طوســی روشــن بــه شــماره انتظامــی 
739 ل 82 تهــران 11 و بــه شــماره موتــور 22327907082 و شــماره شاســی 79707518 مفقــود و از 
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                                          4488

آگهی ابالغ ماده 87 کالسه 9702276
ــی  ــای چوکام ــه رج ــی و رقی ــای چوکام ــت رج ــه حج ــیله ب بدینوس
وراث مرحــوم علــی رجائــی چوکامــی بدهــکار پرونــده کالســه 
ــی در  ــی از 55 اصل ــالک 6879 فرع ــردد پ ــی گ ــالغ م 9702276 اب
ــادات  ــب فخرالس ــال طل ــما در قب ــه ش ــق ب ــت متعل ــش 4 رش بخ
ــن  ــاده 87 آئی ــق م ــذا طب ــده ل ــت گردی ــاری بازداش ــینی بوس حس
نامــه اجــرای مراتــب بشــما اخطــار مــی شــود ضمنــا هــر گونــه نقــل 
انتقالــی از طــرف شــما نســبت بــه مــورد بازداشــت ممنــوع اســت و 

ــود. ــی ش ــر داده نم ــب اث ترتی
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت )شعبه دوم( شهرام دریا  4498

مفقودی
ــد  ــواری پرای ــودروی س ــت و کارت خ ــنامه مالکی ــی، شناس ــند کمپان س
تیــپ 132SE مــدل 1396 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی 
966 ل 86 ایــران 46 و شــماره موتــور M13/6035651 بــه شــماره شاســی
NAS421100H1234431  متعلــق بــه مریــم محمــدی تورانســرایی مفقــود 
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                    4475

مفقودی
شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری سیســتم پرتــون تیــپ ویــرا 1500 
)ســدان( بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل 1385 بــه شــماره انتظامــی 
869 ب 16 ایــران 46 و شــماره موتــور 4G15PMW0236 بــه شــماره 
شاســی PLIC97SNL6B098872 متعلــق بــه فرزانــه صفــاری توچائــی 
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                        4476

مفقودی
ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری هــاچ بــک 
ــماره  ــه ش ــی ب ــفید روغن ــگ س ــه رن ــدل 1387 ب ــژو 206 م ــتم پ سیس
انتظامــی 714 ص 91 ایــران 56 بــه شــماره موتــور 14187023534 و 
شــماره شاســی NAAP03ED99G020695 مفقــود و از درجــه اعتبــار 
ســاقط مــی باشــد.                                                  4478

مفقودی
شناســنامه مالکیــت و ســند قطعــی شــماره 52482 بــه تاریــخ 91/4/29 
ــوط  ــرام خســروی مرب ــه به ــق ب ــره ســر متعل ــه 35 پ صــادره از دفترخان
بــه خــودروی وانــت پیــکان بــه شــماره انتظامــی 177س48 ایــران 56 و 
شــماره موتــور 11282009985 بــه شــماره شاســی 0082918344 مفقــود و 
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آگهی مزایده
اجاره فضاهای خالی پارکها 

شـهرداری شـهربابک درنظـر دارد فضاهـای خالی پارکهای سـطح شـهر را  بـه صورت اجـاره از طریق مزایده بـه بخش خصوصی 
واگـذار نمایـد ،لـذا بدینوسـیله از اشـخاص حقیقی یا حقوقی واجد شـرایط دعـوت به عمل می آید ظـرف مدت ده روز از انتشـار 
نوبـت دوم ایـن آگهـی نسـبت به اخذ اسـناد مزایده وارائه پیشـنهادات خود بـه دبیر خانه شـهرداری واقع در بلوار شـهدای هفتم 

تیر سـاختمان شـهرداری مراجعه نمایند.

آذردخت مرشدی-شهردار شهربابک

نوبت دوم

شرایط :
1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد.

2-حضور شرکت کنند گان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد .
مبلـغ  بـه  بانکـی  نامـه  ضمانـت  اخـذ  مزایـده  در  شـرکت  3-جهـت 

میباشـد. الزامـی  20.000.000ریـال 
4-سـپرده نفرات اول تا سـوم درصورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند 

،به ترتیب ضبط خواهد شـد.
5-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است. م/الف1007

شهرداری اختیار آباد

نوبت دوم 

 CNG آگهی اجاره جایگاه اصالحیه
شــهرداری اختیارآبــاد در نظــر دارد بهــره بــرداری از جایگاه 
ــی  ــام خمین ــان ام ــای خیاب ــع در انته ــودرا واق CNG خ
روبــروی گلــزار شــهدای شــهر اختیــار آبــاد بمــدت 
یکســال شمســی بــه بهــره بــرداران مــورد تاییــد و دارای 
صالحیــت از شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی 
واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
واجدشــرایط  خواهشــمند اســت جهــت اطــالع از جزئیات 
و شــرایط اجــاره از تاریــخ نشــر نوبــت دوم ایــن آگهــی بــه 

امــور مالــی شــهرداری مراجعــه نماینــد.

مناقصه شماره 20۹7001235000087 با موضوع خرید لوله سیاه فلزی 
بدون درز به شرح زیر اصالح می گردد:

شرایط فنی خصوصی
شرایط فنی

خرید لوله سیاه فلزی درزدار
مشخصات پایه فنس:

لوله گالوانیزه درزدار )WELDED STEEL PIPE(  به قطر 2 اینچ 
)قطر خارجی 60/3 (و ضخامت 3/6 میلیمتر )3/6*60/3(

لوله گالوانیزه درزدار )WELDED STEEL PIPE(  به قطر 1 اینچ 
)قطر خارجی 33/7 (و ضخامت 2/6 میلیمتر )2/6* 33/7(

 DIN 10058 ، DIN 10059 ، DIN 10060 طبق استانداردهای

فراخوان مناقصه
نوبت دوم

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 

14000275775

برآوردتضمین شرکت  در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوانکلید واژه

97/7/1132097003501000111
تكميل عمليات آماده سازي معابر اراضي هفت هكتاري سايت 

بنياد شهيد ماهان )اساس و آسفالت(
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بر اساس فهرست بهای 
تجمیع شده راه، باند 

فرودگاه و زیرسازی راه 
آهن 1397

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

آگهی ابالغ درخواست صدورحکم موت فرضی
خانـم عـذری مشـایخی اکبرآبـاد فرزنـد دادعلی دادخواسـتی بـه طرفیت خوانـدگان دادسـتان محترم 
عمومـی وانقـالب شهرسـتان جیرفت وعلی خانه زر وشمسـی خانه زروسـعید خانـه زر وصدیقه وزینب 
وموسـی وفاطمـه همگـی خانـه زرفرزنـدان یـار محمـد به خواسـته صدورحکـم موت فرضـی مطرح به 
شـعبه دوم حقوقـی جیرفـت ارجـاع بدین توضیح که خواهـان اظهار میدارد فرزند وی بنام حسـین خانـه زر فرزند یار 
محمـد متولـد 1363/03/01بـوده در سـال 1379از منزل در علی آباد سـازمان حوزه شهرسـتان جیرفـت خارج وتاکنون 
بـه منـزل برنگشـته اسـت لـذا وفق مـاده 1023قانـون مدنـی از تاریخ انتشـار این آگهی اشـخاصی که از غایـب مذکور 

خبـری دارنـد مراتـب را بـه شـعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرسـتان جیرفت اعـالم نمایند . 
تاریخ چاپ نوبت اول :1397/11/28- تاریخ چاپ نوبت دوم :1397/12/28- تاریخ چاپ نوبت سوم 1398/01/28

قاضی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان جیرفت –علی شمسی- م الف :37

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
واراضـی و سـاختمانهای  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139760319091000631-

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  97/11/07هیـات 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
شـهرعنبرآباد  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد 
سـلمان  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات 
1173بـا  فرزنـد محمدبشـماره شناسـنامه  یوسـفی  احمـد 
درششـدانگ  آبـاد  ازعنبـر  606916931صـادره  ملـی  کـد 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت198مترمربع پـالک - فرعـی 
از46- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 46- اصلـی قطعه 
خریـداری  بخش45کرمـان  نارنـج  درشـهرک  واقـع  یـک 
پورمحرزگردیـده  احمـد  محمـد  آقـای  رسـمی  مالـک  از 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت  سـند  صـدور  بـه  نسـبت 
آگهـی  انتشـاراولین  تاریـخ  از  تواننـد  باشـند مـی  داشـته 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد .
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/12/14 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/12/28

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک م 
الف:2045

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

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

قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139760319091000654-97/11/07هیات 
و  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  اول موضـوع 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای 
غالمعبـاس قاسـمی فرزنـد رحیـم بشـماره شناسـنامه 208صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب مغازه بـه مسـاحت 53/13متر 
مربـع پـالک - فرعـی از48- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
درعنبرآبـاد   واقـع  یـک  قطعـه  اصلـی   -48 از  2فرعـی  پـالک 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی ورثه عبـاس امیری 
محرزگردیـده   ) امیـری  همگـی  فرامرز،فریبرز،فـرزاد  )آقایـان 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
تواننـد  باشـند مـی  اعتراضـی داشـته  مالکیـت متقاضـی  سـند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد .
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/12/14 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/12/28

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک م الف:2043

اداره کل زندانهای استان کـرمان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
نوبت اول

نام و نشانی مناقصه گذار:  اداره کل زندانهای استان کرمان به آدرس کرمان بزرگراه امام خمینی )ره( جنب اداره کل تعاون
موضوع مناقصه: احداث برجک های نگهبانی و دیوار محوطه زندان جیرفت واقع در 5 کیلومتری ورودی شهر جیرفت

برآورد اولیه پروژه : سی و سه میلیارد و ششصدو هشتادو پنج میليون وهفتصد و پنجاه و شش هزار و ششصدو هفتاد و دو ریال 
) 33/685/756/672 ریال( شامل اجرای ابنیه می باشد.

- مبنای قرارداد فهارس بهای سال 13۹7 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و اعتبار آن از محل بودجه 
طرحهای عمرانی با واگذاری اسناد خزانه  یا سررسید مهر ماه 13۹۹ می باشد. ضمنا بر طبق بخشنامه های صادره مابه التفاوت حفظ 

قدرت خرید پرداخت میگردد.
- میزان تقریبی عملیات پروژه هشت عدد برجک و 1472 متر طول دیوار و مدت اجرا 8 )هشت( ماه مي باشد.

- تضمین شرکت در مناقصه برابر یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال )1/700/000/000( ریال است که باید بصورت نقدی و با ضمانتنامه 
معتبر طبق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی ارائه شود و تا سه ماه پس از تاریخ بازگشایی )پاکات ج( اعتبار داشته باشد.
)تمام اسناد مناقصه باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( ارانه شود و اصل اسناد تحویل دبیرخانه گردد.(

- شرکتهای پیمانکاری می بایست دارای گواهینامه تشخیص صالحیت با پایه 4 )چهار( ابنیه و ظرفیت خالی برای قبول تعهدات 
باشند و فرم خود اظهاری را نیز تکمیل نمایند . 

- مناقصه مذکور به صورت یک مرحله ای برگزار می شود.
- برنده مناقصه می بایست توان ارائه ضمانتنامه بانکی جهت انجام تعهدات به میزان 5% مبلغ پیمان را داشته باشد.

- دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹7/12/28  لغایت ۹8/01/7 از طریق سامانه ستاد . 
- تکمیل پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14صبح مورخ ۹8/1/21 از طریق سامانه ستاد .
 پیشنهادهای قیمت بایستی تا سه ماه پس از تاریخ بازگشایی قيمتها معتبر باشند.

- بازگشایی پاکتهای ) الف- ب وج ( پیشنهادات در ساعت ۹ صبح مورخ ۹8/1/22 در محل اداره کل زندانهای استان کرمان واقع در 
بزرگراه امام خمینی )ره( جنب اداره کل تعاون انجام می پذیرد 

-ارزیابی توان اجرای کار کلیه پیمانکاران قبل از بازگشایی پاکهای پیشنهاد قیمت )پاکت ج( توسط کمیته فني مناقصه گزار 
انجام می گیرد .

-ارائه اسناد و مدارک ارزیابی پیمانکاران شامل اساسنامه شرکت و اگهی ثبت شرکت و اگهی تغییرات و روزنامه رسمي - گواهي 
تعين صالحیت ایمنی - فرم خوداظهاری - گواهی رتبه بندی مطابق اصل شده با فصل سوم تصویب نامه شماره 84136/ت 
33560 ه مورخ 85/7/16 هیات وزیران الزامی است. فرم های مربوط به ارزیابی فنی به ضمیمه مدارک خواسته شده بایت 

تکمیل گردد. 
- اداره کل زندانهای استان کرمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

بحران کم آبی را جدی بگیریم- پرداخت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان
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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

نشسـت شـورای حفظ حقوق بیـت المال با 
میزبانـی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
و با حضور مدیر کل دادگسـتری ، دادسـتان 
یگان هـای  مسـئولین  انقـالب،  و  عمومـی 
حفاظـت منابـع طبیعـی شـمال و جنـوب 
اسـتان و مدیران ادارات و شـرکتهای دولتی 
در سـالن همایش های هتل آسـمان کرمان 
برگـزار شـد .به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی 
اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان 
کرمـان، در ایـن نشسـت مدیـر کل منابـع 
طبیعـی اسـتان کرمان بـا ابراز خرسـندی از 
میزبانـی جمع حاضـر در پایـان هفته منابع 
طبیعـی و بـا اشـاره بـه شـعار امسـال هفته 
طبیعـی  منابـع  یعنـی    طبیعـی  منابـع 
بزرگترین سـرمایه ملی، گشـودن درب برای 
رفـع مشـکالت منابـع طبیعـی هـر کشـور را 
منـوط بـه ارزش گذاری بر منابـع طبیعی آن 
دانسـت وافـزود : مدیریـت و حفاظـت از 

سـرمایه هـای کشـور که همـان آب، خاک و 
پوشش گیاهیسـت، افتخاریست که نصیب 
مـا در مجموعـه منابـع طبیعـی شـده و بـا 
حداکثـر تـوان در حفظ آن خواهیم کوشـید.
مهـدی رجبـی زاده حفاظـت از اراضی ملی را 
کـه بحثـی حاکمیتـی اسـت، حائـز اهمیت 
فـراوان نامیـد و افـزود : اگـر قرار بـود منابع 
طبیعی تنها در این زمینه فعال باشـد شـاید 
دو اداره کل نیـز در اسـتان جوابگـوی امـور 
نبـود، امـا مباحـث مهمـی چـون مدیریـت 
جنگلهـا ، مراتـع و حـوزه هـای آبخیـز نیز از 
منابـع  کل  نیسـتند.مدیر  جـدا  حفاظـت 
طبیعی و آبخیزداری اسـتان با اشـاره به این 
موضـوع کـه در بحث تملـک زمین که بیش 
از شـصت سـال اسـت کـه در کشـور مطرح 
مـی باشـد ، احتمـال تضییع حق نیـز وجود 
داشـته افـزود: امـا در کنار ایـن موضوع باید 
بـه ایـن نکتـه مهـم نیـز توجـه داشـت کـه 

سـرمایه های عظیمی نیز حفظ شـده است 
و اکنـون مبنـای کار مـا در حفاظـت از انفـال 
ممیـزی اراضـی اسـت و وقتـی بـه رونـد در 
پیـش گرفتـه شـده در کاداسـتر وارد مـی 
شـویم بـه درسـتی راهی کـه در پیش گرفته 
ایـم پـی می بریـم .مهـدی رجبـی زاده اخذ 
بیش از هشـت میلیون هکتار سند کاداستر 
بـرای اراضـی ملی شـمال اسـتان از مجموع 
بیـش از سـیزده میلیون هکتار اراضـی را که 
بیـش از یـک میلیون هکتـار آن تنها مربوط 
به سـال جاری اسـت و با همکاری اداره کل 
گردیـد  محقـق  امـالک  و  اسـناد  ثبـت 
دسـتاوردی بـزرگ دانسـت کـه حاصـل آن 
کسـب رتبـه نخسـت کشـوری برای اسـتان 
بود و در واقع هدیه ای به نسـل آینده اسـت 
که نسـل فعلی نیز از فواید آن منتفع خواهد 
شـد، امـا در ایـن مسـیر هـر چـه جلوتر می 
رویم حساسـیت پالکها بیشـتر می شـود و 

امیدواریـم ظرف دو سـال آینده بحث سـند 
دار کـردن کل اراضـی دولتی اسـتان به پایان 
برسـد .رجبـی زاده یـگان حفاظـت منابـع 
طبیعـی اسـتان را مجموعـه ای بـا تعـداد 
نیـروی کـم، اعتبـارات انـدک اما مسـئولیت 
زیـاد نامیـد کـه خوشـبختانه با وجـود همه 

ایـن محدودیتهـا توانسـته اسـت مسـائل 
مرتبـط بـا بحث حفاظـت را بخوبی مدیریت 
نمایـد ، بگونـه ایکه در سـال 97 قریب 750 
هکتار رفـع تصرف، 240هکتـار اعمال تبصره 
1مـاده 55 و 257 هکتـار قلـع و قمع صورت 

گرفته است.

مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری قطارشــهری 
گفت:اســتفاده از قطارشــهری مشــهد کاهــش 380 
تنــی آالینــده هــای هــوا بــه  ارزش ریالــی  حــدود 
اســت. شــده  بــرآورد  ریــال   میلیــارد   90 

ــن  ــد مبی ــا ، وحی ــام م ــه پی ــزارش  روزنام ــه گ ب
بــرداری  بهــره  شــرکت  مقدم،مدیرعامــل 
قطارشــهری مشــهد در نشســت خبــری اعــالم 
برنامــه هــای نــوروز98 گفــت: بهــره گیــری از 
نــاوگان قطارشــهری در ایــن کالنشــهر  طــی 9 مــاه 
از امســال افــزون بــر هشــت هــزار میلیــارد ریــال 
صرفــه جویــی بــه همــراه داشــت.وی افــزود: 
ــافر  ــون مس ــی 40 میلی ــه جای ــا ب ــا ج ــال ب امس
توســط خطــوط یــک  ودو قطــار شــهری مشــهد 20 
میلیــون لیتــر صرفــه جویــی در مصــرف ســوخت 
بــه ارزش ریالــی 190 میلیــارد ریــال حاصــل شــده 

اســت.مبین مقــدم  گفــت : میــزان ایــن  صرفــه 
ــم  ــوخت، ک ــرف س ــش مص ــه 'کاه ــی نتیج جوی
ــهر،  ــطح ش ــی در س ــوانح رانندگ ــداد س ــدن تع ش
کاهــش زمــان ســفر و نیــز کاهــش آلودگــی هــوا' 
ــار  ــردم از قط ــتقبال  م ــل اس ــه دلی ــه ب ــوده ک ب

شهری بوده است.
وی افــزود: بهــره منــدی شــهروندان از قطارشــهری 
ــه  ــر ب ــهد منج ــطح مش ــد در س ــت و آم ــرای رف ب
کاهــش 380 تنــی آالینــده هــای هــوا شــده کــه 
ارزش ریالــی آن امســال حــدود 90 میلیــارد ریــال  
بهــره  اســت.مدیرعامل شــرکت  بــرآورد شــده 
بــرداری قطارشــهری مشــهد در بــاره ضریــب تراکم 
مسافرخاطرنشــان کــرد: در خــط یکــم نــاوگان 
ــط  ــد و خ ــهر را 75 درص ــن کالنش ــهری ای قطارش

دوم این ناوگان 30 درصد اعالم شده است.

کسب رتبه نخست کشوری کاداستر اراضی 
برای شمال استان کرمان

88 شرکت استان مرکزی، گرفتار 
حقوق معوق هستند

کاهش 380 تنی آالینده های هوا 
با استفاده از قطار شهری

اصفهانخوزستان

نبود آرامستان باعث شده 
مردم تعلق خاطر کمتری 

داشته باشند
داود بحیرایـی شـهردار بهارسـتان در نشسـت خبـری بـا 
اصحاب رسـانه مطرح کرد: شـهرداری بهارسـتان در سـال 
97 بودجـه ای بالـغ بـر 570 میلیـارد ریـال داشـته کـه 
380 میلیـارد سـهم عمرانـی بـوده و تـا امـروز 84 درصـد 
آن جـذب شـده کـه عـدد مطلوبـی اسـت امـا هنـوز عقب 
هسـتیم چراکـه حداقـل بایـد تاکنـون98 درصـد بودجـه 
محقـق می شـد. وی خاطر نشـان  سـاخت:  بـا همدلی و 
همبسـتگی مردم بهارسـتان زمینه پیشـرفت فراهم شـده 
و امـروز نسـبت بـه سـال گذشـته در جـذب بودجـه 62 
خدمـات  حـوزه  در  افـزود:  وی  داشـتیم.   رشـد  درصـد 
دیـوار  اجرایـی،  شـهری  المـان  مـورد   8 نصـب  شـهری 
نـگاره، رنـگ آمیزی، روشـنایی پـارک هـا، راه اندازی آب 
جملـه  از  سـبز  فضـای  تقویـت  و  درخـت  نمـا، کاشـت 
اقدامـات در این مدت بوده اسـت.همچنین افزود:درطول 
24 سـاعت 50 تـن زبالـه جمـع آوری میشـود کـه اگـر 
آینـده در حـوزه پسـماند شـرق اصفهـان کارهـای  سـال 
پسـماند  سـازمان  بـه  دیگـر  اینهـا  شـود  انجـام  موثـر 
شـهر  معضـالت  بـه  شـد.وی  نخواهـد  منتقـل  اصفهـان 
بهارسـتان اشـاره کـرد و افـزود: عـدم وجـود آرامسـتان، 
بیمارسـتان و ... باعـث شـده مـردم تعلـق خاطـر کمتری 
ایـن اسـاس جلسـات  بـر  باشـند  بهارسـتان داشـته  بـه 
متعـددی بـا مسـئوالن داشـته ایـم تـا ایـن مشـکالت را 
تصریـح کـرد:  ادامـه  در  بهارسـتان  مرتفـع کنیم.شـهردار 
روزانـه 32 هـزار تـردد بیـن اصفهان و بهارسـتان داریم که 
دو سـازمان خدمـات ایمنـی آتش نشـانی و حمـل و نقل 
خدمـات خوبـی ارائـه میدهنـد امـا سـازمان حمـل و نقل 
بـا توجـه بـه تـورم بـی سـابقه توانـش بـه یـک چهـارم 
رسـیده اسـت و اگـر شـهرداری بهارسـتان کمـک نمی کرد 
در  بهارسـتان  می شد.شـهردار  زمیـن گیـر  سـازمان  ایـن 
ادامـه تصریـح کرد:بـا توجـه بـه اینکه وضعیت شـهرداری 
هـا از نظـر اقتصـادی در سراسـر کشـور بـا مشـکل مواجه 
بـا  بـرای شـهرداری ها  پایـدار  شـده  الزم اسـت درآمـد 

مدیریت واحد شـهری محقق شود  

تولید بیش 
از 33 هزار گیگاوات 

ساعت برق 
مدیـر بـازار برق شـرکت بـرق منطقه ای 
خوزسـتان گفـت: خوزسـتان در 11 مـاه 
سـپری شـده از سـال 97 برابر 33 هزار 
و 418 گیـگاوات سـاعت برق تولید کرده 
اسـت. فرامـرز شـادفر بیـان کـرد: سـهم 
نیـروگاه های برق آبی از ابتدای سـال تا 
پایـان بهمـن مـاه برابـر هشـت هـزار و 
333 گیـگاوات سـاعت ) معـادل 25 
درصد( و سـهم نیـروگاه هـای حرارتی و 
سـیکل ترکیبـی برابـر 25 هـزار و 085 
گیـگاوات سـاعت ) معـادل 75 درصـد( 
کل انـرژی تولیدی بوده اسـت.وی ادامه 
داد: از ایـن میـزان 48 درصـد توسـط 
و  رامیـن  )نیـروگاه  دولتـی  بخـش 
ماهشـهر( و 52 درصـد توسـط نیـروگاه 
هـای بخـش خصوصـی ) زرگان، آبادان، 
بهبهـان، خرمشـهر و فجـر( تولیـد و بـه 
شـبکه تحویل شده اسـت.مدیر بازار برق 
خوزسـتان  ای  منطقـه  بـرق  شـرکت 
نیـروگاه هـای حرارتـی و  اظهارداشـت: 
طـور  بـه  دوره  ایـن  در  اسـتان  گازی 
متوسـط در هر روز بیش از 75 گیگاوات 
سـاعت بـرق تولیـد و بـه شـبکه تحویل 
داده اند.شـادفر افـزود: پیـک بهمـن ماه 
سـال جـاری 3 هـزار و 129 مگاوات بوده 
کـه نسـبت به پیک بـار در مدت مشـابه 
سـال قبـل حـدود 4.52 درصـد کاهش 
داشـته اسـت، انـرژی مصرفـی نیـز در 
یـازده ماهـه سـال 97 برابـر 34 هـزار و 
644 گیـگاوات سـاعت بـوده کـه نشـان 
کاهـش  درصـد   2.86 حـدود  دهنـده 
مصـرف انـرژی نسـبت به مدت مشـابه 

در سال قبل است.
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سودوکو شماره 1414

پاسخ سودوکو شماره 1413

فقی ا
1- آســیب دیده - سیســتم عاملی در 

پایه  -  رایانه 

2- ظرف پس انداز پول - اشــیای 

دســت دوم خرید و فروش می کند 

متراکم  - 

3- ســرزمین - روکش های صندلی 

و ســقف در داخل خودرو - باغ 

 شیراز

4- صاحب کتاب »دانشــنامه عالیی« 

- ترکیــب شــیمیایی نیتروژن و یک 

 فلز

5- گل ســرخ - ماه اوت - همســر 

مقدونی  اسکندر 

 6- آگاهــی - بنیادین

7- خبرنامــه - تپــه های دیدنی 

 کاشــان - غذایی ایرانی و خوشــمزه

8- کلمه پرســش - هم شاگردی 

قیمت  - 

9- پیشــوا - اســتوار و پابرجا - 

 نزدیکان و خویشــاوندان

 10- پایتخت ســابق ژاپن - آبگوشــت

11- شــهری در ژاپن - هر جسم 

 هادی الکتریســیته - رمق

12- دانشــگاهی معتبر در انگلســتان 

 - صبر و شــکیبایی

13- قصــر ســلطنتی - کامالً کوبیده 

التفات  -  نشده 

14- آزرده - خبرگزاری دانشــجویان 

 ایران - پول حرام

15- عریــان - چــای قند پهلو - 

کردن پیشکش 

عمودی 
1- انــدازه - دفعــات و مراتب - تیره 

 و تار

2- حرکتــی زیبا در ورزش 

 ژیمناســتیک - نمایندگی

3- مغــازه - دانشــجویان حوزه علمیه 

 - فاقد ظرافت و تناســب الزم

 4- پیــام آوری - پلــه اتوبوس - عود

5- فلــز قرمــز رنگ - بی نظیر - 

 صداقــت و صمیمیت

 6- گوناگــون - غیــر واقعی و دروغین

7- فکــر یا احســاس تردید آمیز و 

آزار دهنــده - حرف بزنید می شــکند! 

زیبایی  - 

8- خاطــر - میلــه تخت و بلند برای 

درآوردن الســتیک رویی چرخ خودرو 

 - بســتنی چوبی

9- ســلول عصبی - گویند ســالمتی 

 می آورد - شــوره سر

10- دســتگاهی بــرای تهیه تصویر 

نوشــته ها و شــکل ها - بیماری 

زخم  سیاه 

11- ماده ای ســفید کننده و ضد 

 عفونی کننده - پادشــاه - اســب ترکی

12- همســر مرد - قبض - 

 خویشاوندی

 13- الزم - برگزیــده - پیکار

14- اتیــان - از بازیگران مرد 

 مجموعــه تلویزیونــی »روزگار قریب«

15- نصیــب - ترســاندن - از صنایع 

ادبی

جدول شماره 1414

خراسان رضوی

آغاز عملیات اجرایی پروژه ها براساس 
مولفه های بازآفرینی شهری

اجرایـی  عملیـات  شـروع  بـر  مشـهد  ثامـن  منطقـه  شـهردار 
پروژه هـا براسـاس مولفه هـای بازآفرینـی شـهری تاکیـد کرد.به 
گـزارش روزنامـه پیـام مـا، مراسـم افتتاحیه 25 پروژه شـهری 
در بافـت پیرامـون حـرم مطهر برگزارشد.سـید مصطفـی نعمتی، 
ارائـه  ضمـن  مراسـم  ایـن  درابتـدای  ثامـن  منطقـه  شـهردار 
بنـای  کـرد:  اظهـار  هـا  پـروژه  ایـن  اجـرای  رونـد  از  گزارشـی 
مدیریـت شـهری بر این اسـت تـا مولفه های بازآفرینی شـهری 
را اجرایـی کند،پـس هـر فضایـی که امـکان اجرای طـرح در آن 
هسـت، آن را تقدیـم مـردم می کنیم.وی با اشـاره بـه اجرای ره 
بـاغ طوبـی بیـان کـرد: 30 درصد ایـن ره باغ تملک شـده بود و 
عملیـات اجرایـی آن را آغـاز کردیم.شـهردار منطقه ثامن مشـهد 
بـا اشـاره بـه اینکـه ره بـاغ طوبـی کوچکتریـن ره بـاغ منطقـه 
اسـت، گفـت: ایـن پـروژه حلقـه اتصـال شارسـتان رضـوی تـا 
حـرم مطهـر اسـت و امید می رود تـا پایان سـال 98 نیز بخش 
عمـده شارسـتان رضـوی در محـدوده خیابان آیت هللا شـیرازی 
تـا خیابـان طبرسـی را در اختیـار مـردم قـرار دهیم.نعمتـی بـا 
بیـان اینکـه طـی 22 سـال اجـرای طرح نوسـازی اطـراف حرم 
مطهـر، فضـای سـبز منطقه ثامـن معادل 2.5 هکتـار بود، ادامه 
داد: ایـن رقـم هم اکنـون بـه 7.5 هکتـار افزایـش یافتـه و 11 
هـزار مترمربـع نیـز در دسـت اجراسـت؛ ضمـن اینکـه 30 هـزار 
مترمربـع فضـای سـبز طـی یـک سـال و نیـم گذشـته اجرایـی 
شد.شـایان ذکـر اسـت ایـن 25 پـروژه شـهری با اعتبـاری بالغ 
بـر 240 میلیـارد تومـان توسـط خادمان شـهروامید و زندگی در 
منطقـه ثامـن و در محـدوده محـالت و معابـر پیرامـون حـرم 
مطهررضـوی اجـرا شـده انـد کـه از مجمـوع پـروژه هـای مذکور 
17 پـروژه پـروژه فضـای سـبز و هشـت پـروژه عمرانـی اسـت.

و  سـرخوش  سـارا،  تندیـس،  اتابـک،  پـگاه،  بوسـتان های 
همچنیـن ره بـاغ طوبـی، فـاز یـک برخـی دیگـر از پـروژه هـای 
فضـای سـبز از قبیـل بوسـتان راد، آبنـوس، ره بـاغ فـردوس، 
و  میـدان شـهید حججـی  ، فضـای سـبز  پردیـس  و  بهشـت 
میـدان امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، لچکـی تقاطـع بولـوار 
شـهدای حـج و بولـوار هفده شـهریور، آیلند میانـی خیابان آیت 
هللا خزعلـی و خیابـان آیـت هللا بهجـت از پـروژه هـای فضـای 
سـبز افتتـاح شـده اسـت.پروژه های عمرانـی منطقـه ثامـن نیز 
شـامل 20 هـزار مترمربـع روکـش آسـفالت، بازگشـایی تقاطـع 
خیابـان نـواب صفوی و بولوار شارسـتان، 42 چشـمه سـرویس 
روبـاز  ورزشـی  زمیـن  یـک،  طبرسـی  خیابـان  در  بهداشـتی 
شـهدای محلـه هاتـف، بازگشـایی معبـر حسـینیه کرمانـی ها و 
نصـب 300 عـدد پروژکتـور برای روشـنایی معابر فرعـی پیرامون 
حـرم مطهـر اسـت.این 25 پـروژه شـهری کـه بـه منظـور ارتقاء 
رفـاه حـال شـهروندان منطقـه ثامـن و زائـران و مجـاوران حرم 
مطهررضـوی احـداث و اجـرا شـده اند، بـا اعتباری بالـغ بر 240 
بـرداری رسـیده کـه شـامل  بهـره  بـه مرحلـه  میلیـارد تومـان 
هزینـه تملـک و اجـرای آن ها می باشـد.گفتنی اسـت همزمان 
مسـجد  کلنگ زنـی  مراسـم  یادشـده  پروژه هـای  افتتـاح  بـا 
الشـریف  فرجـه  تعالـی  هللا  عجـل  صاحب الزمـان  حضـرت 

)معجردار( نیز برگزار شد.
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GIS بازدید استاندار و مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان از روند آماده سازی پست های
استاندار خوزستان و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از شرکت نیرو ترانس و مراحل 
مونتاژ و آماده سازی پست های 12 گانه GIS بازدید کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان مرکزی از 
رشـد پنـج درصدی تشـکل های کارگـری و کارفرمایی 
در سـال جـاری خبـر داد و افـزود: در حـال حاضـر 
تعـداد 88 شـرکت در اسـتان مرکـزی دارای حقـوق 
معـوق کارگـری هسـتند.محمدتقی آبایـی در حاشـیه 

جلسـه هم اندیشی تشـکل های کارگری استان اظهار 
کـرد: در ایـن جلسـه کارگـران و نماینـدگان کارگـر بـه 
بیـان دغدغه ها و مشـکالت خـود در بحث کار و تولید 
پرداختنـد و نقطـه نظـرات خـود را در ایـن رابطه بیان 
کردنـد. بـا توجـه بـه شـرایط حساسـی کـه در حـال 

حاضـر وجـود دارد، ایـن انتظـار از نماینـدگان تشـکل 
هـای کارگـری و کارفرمایـی وجود دارد کـه در کنار هم 
دیگـر قـرار بگیرنـد.وی در ادامـه سـخنان خـود گفت: 
دغدغـه هـای کارگـر، دغدغـه هـای کارفرمـا هـم بـه 
حسـاب مـی آیـد و شـرایطی کـه در جامعـه فعلی ما 
حاکم اسـت به تمامی مردم برمی گردد. خوشـبختانه 
همـکاری خوبی را از تمامی تشـکالت کارگری شـاهد 
هسـتیم و کارگـران نیـز دغدغـه دولـت و کارفرمـا را 
دارند.آبایـی بـا بیـان اینکـه انتظـار مـی رود کـه پایان 
سـالی آرام را در حـوزه کارگـری و کارفرمایـی داشـته 
باشـیم، اضافـه کـرد: با توجـه به مشـکالت اقتصادی 
کـه در سـال جـاری به وجـود آمد، تعداد 88 شـرکت 
در مجمـوع دارای 271 مـاه حقـوق معوق شـده اند که 

در حـدود 10 هـزار نفـر از کارگـران اسـتان را در برمـی 
گیـرد. ایـن رقـم در مقایسـه بـا جامعـه کارگر اسـتان 
مرکـزی کـه تقریبـا 200 هـزار بیمـه شـده سـازمان 
تامیـن اجتماعـی را شـامل مـی شـود، زیـر 3 درصد 
اسـت کـه از ایـن حیـث اسـتان مرکـزی از مقـدار 
متوسـط کشـور نیـز پایین تر اسـت. مدیـرکل تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان مرکـزی بـه وجـود 198 
هـزار کارگـر مشـمول مـاده 148 در اسـتان مرکـزی 
اشـاره کـرد و افـزود: همـه ایـن افـراد بیمـه شـده 
سـازمان تامیـن اجتماعـی هسـتند و در حـال حاضر 
219 تشـکل کارگـری و کارفرمایـی فعـال در اسـتان 
مرکزی وجود دارد که نسـبت به سـال گذشـته تقریبا 

5 درصد افزایش داشته است. 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 پیام4
مجازی

آبشخوری که خداوند آن را پر آب می کند.
@campaign.khoshksali

سردار آزمون تصویر زیر را در کنار پدرش و در راه ایران، پست کرده است.
@sardar_azmoun

مهراوه شریفی نیا تصویر زیر را در کنار همکارش، حمید گودرزی از پشت صحنه 
@mehraveee       .سریال نوروزی »بر سر دوراهی« همرسانی کرده است

رامبد جوان تصویر زیر را از سال های دور، پشت صحنه »خانه سبز« به اشتراک 
@rambodjavan1                                                            .گذاشته است

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
میم می گوید: آقای 

مشــکل افســردگی مــردم اینــه کــه نــه تنهــا منوتــو 24 ســاعت در 
حــال تزریــق نــا امیــدی بیــن مردمــه بلکــه عــده ای از درون کشــور هــم تمــام 
ــن.  ــن دلخوشــی هــا محــروم کن ــا مــردم رو از ســاده تری توانشــونو گذاشــتن ت

ــود؟  ــا چــی ب ــنبه ه ــود دوش ــن ن همی

ســیامک رحمانی می گوید:
تــو بعضــی کشــورهای جهــان ســوم هــم اینطوریــه کــه نظرســنجی 
ــه رو  ــد اون برنام ــن، بع ــاب کن ــه رو انتخ ــن برنام ــردم بهتری ــا م ــذارن ت میگ

ــی. ــم عال ــی ه ــن. خیل ــل میکن تعطی

می گوید: مریم 
ــوی تصــادف  ــوان کســی کــه شــش ســال پیــش ت ــه عن ــار دیگــه ب یکب
ترکیــد و زندگیــش از ایــن رو بــه اون رو شــد خدمتتــون عــرض میکنــم: 
ــن از  ــل م ــه مث ــد ک ــد داره. ببندی ــه کمربن ــاز ب ــم نی ــین ه ــب ماش ــی عق صندل

ــید. ــرخ نش ــل رخبه ــا عزرائی ــده ب ــر رانن ــِت س پش

علیرضا شــیرازی می گوید:
ــه کاری رایــج ولــی خطرنــاک در اینســتاگرام  همســر چنــد روز پیــش ب

کــه مــردم در حــال رانندگــی از خودشــون فیلــم میگیرنــد اشــاره کــرد... 
ــی  ــان خیابان ــت در هم ــن اس ــهر و ممک ــن ش ــا در همی ــه اینه ــه ک ــت این حقیق
ــان  ــه خیاب ــدون اینکــه حواسشــان درســت ب باشــند مــا رفــت و آمــد میکنیــم ب

و جــاده باشــد

بســته شدن دائمی شناسه اینســتاگرام امیر تتلو، خواننده 
زیرزمینی با بیش از 4 میلیون دنبال کننده توســط اینســتاگرام، 

پس از توهین جنســیتی اش بــه زنان از رخدادهای پربحث ۹7 بود.

خلع لباس سیدحســن آقامیــری، روحانی که خبرگزاری فارس او را 
‘روحانی اینســتاگرامی’ لقب داده بود، توســط دادگاه ویژه روحانیت از 

رخدادهای داغ مرتبط با اینســتاگرام در ســال گذشته بود.

ویدیوی اجرای زنده ترانه »بهت قول می دم« توســط محســن یگانه در 
یوتیــوب با بیش از 56 میلیون بازدیــد، از پربازدیدترین های دنیای 

مجازی در ســال گذشته بود.

»رشــته توییت آذری جهرمــی، وزیــر ارتباطــات بــه 
مناســبت نــوروز 1398.«

نوروز و آن چه برای 98 دوست دارم:
ــرای ایجــاد زیرســاخت   1.#اشــتغال زایی:طرحی ب
آمــوزش،  کردیم.بــا  آمــاده  شــغل  ده هاهــزار 
و پیش خریــد  ومالیاتــی  بیمــه ای   کمک هــای 
محصــوالت ایرانــی روســتایی قــرار اســت کارهــای 
بزرگــی انجــام دهیم.البتــه امیــدوارم در زمینــه 

بوروکراســی ها  درگیــر  و  بودجــه کمــک کننــد 
ــویم نش

ــت  ــرعت و کیفی ــت!: س ــاس اس ــم #حق الن 2.مه
ارزان حــق شماســت.به جای شــما رای  بــاال و 
ــد حــق شماســت. ــر نکن ــد و نظرشــما تغیی ندهن
ــود  ــما، نب ــت ش ــخصی وامنی ــت از حریم ش حفاظ
ــق  ــا ح ــا کالهبرداری ه ــورد ب ــم وبرخ پیامک مزاح
ــا  ــر م ــم وب ــردم بدهی ــت. #گزارش_به_م شماس
ــد در ســال  ــد حــق شماســت.این رون نظــارت کنی

ــت ــد یاف ــه خواه ــد ادام بع

3.گســترش #دسترســی همگانی: ســال97 بــه 
ــوری  ــهرها فیبرن ــود.در ش ــت ب ــدا پربرک ــف خ لط
ــتاهای دارای  ــداد روس ــد وتع ــه ش ــه ارائ ــا خان ت
دسترســی بــه4G افزایش100درصــدی داشــتند 
کــه موجــب مهاجرت معکــوس و رونــق اقتصــادی 
بــرای آنهــا ماننــد کلپــورگان و َدرَک می شــود.اگرچه 
تحریم هــا مانــع جــدی هســتند امــا اراده مــا 

محکم تــر اســت

4.#شفاف ســازی بــرای شــما: اژدهــای هفــت ســر 

واختاپــوس فســاد بــا اجــرای #دولت الکترونیکــی 
نابــود خواهنــد شــد. بااجــرای کارت ســوخت بانکی 
و رجیســتری موبایــل، مانــع هــزاران میلیــارد 
ــالمت  ــه وس ــه بیم ــدیم. دفترچ ــت ش ــان ران توم
حــوزه  ایــن  برنامــه  مهمتریــن  الکترونیکــی 
ــم  ــه ه ــت بقی ــاز اس ــا نی ــود. ام ــد ب در98خواه

ــد ــکاری کنن هم

ماهواره هــای  #صنعت فضایــی:  5.پیشــرفت 
بســیاری در حــال ســاخت هســتند کــه بــرای 
حــل مســائل زیســت محیطی و بالهــای طبیعــی 

ــا طراحــی شــده اند. در  ــن فناوری ه ــق آخری مطاب
ــرای   ــتند ب ــدار هس ــری در م ــار قرارگی ــف انتظ ص
ــه  ــان ب ــی، ارســال #پیام دوســتی ایرانی #غرور_مل

ــوب ــم  #خبرخ ــاز ه ــان و ب جه

ــه  ــی ک ــالم: زمان ــه س ــالم، جامع ــوای س 6. محت
دیگــران بی خیالنــد و بــه تخریــب مشــغولند، 
انصــاف اســت دســت روی دســت بگذاریــم؟  
تولیدکننــدگان  از  حمایــت  و  #کودک آنالیــن 
محتــوای داخلــی را ادامــه خواهیــم داد تــا خانواده 
ــده ســالم و پرنشــاطی داشــته باشــیم. و نســل آین

شماســت:  بــه  متعلــق  7.#آینده روشــن 
#جوان گرایــی بــه کشــور، انگیــزه و شــجاعت 
انتصــاب 300+مدیــر جــوان  تزریــق می کنــد. 
وافزایــش 30٪ مدیریــت بانــوان را کافــی نمی دانیم 
ــده بســیار بیشــتر شــود.کلید  و بایــد در ســال آین
راهگشــای اقتصــاد در دســتان کســب وکارهای 
نوپاســت.به یــاری خــدا ســال بعــد، ســال موفقیت 

ــود ــد ب ــا خواه آن ه

@azarijahromi

معاون ساخت بزرگراه های کشور، طی خبری اعالم کرد که طرح عوارض الکترونیکی خودروها، از 28 اسفند 
در چهار آزادراه اصلی کشور، اجرایی می شود. میرشفیع گفت: مردم می توانند عوارض خودروی خود را از طریق 

اپلیکیشن های مالی نظیر »دیجی پی« و اپلیکیشن های بانکی خود، پرداخت کنند.

#رشتو

نودوهفت، مجازی تر از همیشه

ــد  ــز مانن ــته نی ــصت وچهار روز گذش سیصد وش
ــون.  ــای گوناگ ــود از رخداده ــر ب ــال پ ــر س ه
شــبکه های مجــازی هــم بــه طبــع کاربردشــان، 
در اطالع رســانی آن هــا و همرســانی نظــرات 
ــن  ــه در ای ــتند ک ــژه ای داش ــش وی ــردم نق م
ــه گوشــه ای از ایــن اتفاقــات اشــاره  گــزارش ب

می کنیــم.
از دی مــاه 96 بــود کــه بحــث فیلترینــگ 
ــا  ــر زبان ه ــر س ــه ب ــر از همیش ــرام بیش ت تلگ
ــر  ــی فیلت ــرای مدت ــن پیام رســان ب ــاد و ای افت
ــیون  ــس کمیس ــوروز 97 رئی ــام ن ــد. در ای ش
ــر  ــا آخ ــرام ت ــرد تلگ ــالم ک ــی اع ــت مل امنی
فروردیــن فیلتــر می شــود امــا ایــن اتفــاق رخ 
ــر  ــی ب ــنامه ای را مبن ــت بخش ــی دول ــداد ول ن
اســتفاده نکــردن از تلگــرام در دولــت منتشــر 
شــرکت  مــاه  اردیبهشــت  اوایــل  در  کــرد. 
ــر  ــرام خب ــت تلگ ــش کیفی ــاخت از کاه زیرس
داد و اســتفاده ایــن پیام رســان از CDN در 
ایــران لغــو شــد و ایــن امــر باعــث کنــدی در 
ــد.  ــرام ش ــای تلگ ــر و ویدئوه ــردن تصاوی بازک

پــس از ایــن موضــوع هم نظــرات جدیــد آذری 
جهرمــی در گفت وگــو بــا »آفتــاب یــزد« عنــوان 
شــد و دربــاره فیلترینــگ تلگــرام صحبت هــای 
دهــم  ســرانجام  گردیــد.  مطــرح  تــازه ای 
ــر  ــتور فیلت ــه دس ــوه قضایی ــت 97 ق اردیبهش
شــدن تلگــرام را صــادر کــرد و دسترســی 
ــوب  ــن پیام رســان محب ــه ای ــی ب ــران ایران کارب

ــده اســت. ــدود ش ــروز مح ــا ام را ت
از زمانــی کــه دونالــد ترامــپ بــه ریاســت 
خــروج  زمزمــه  رســید،  آمریــکا  جمهــوری 
ــای  ــی از وعده ه ــه یک ــام ک ــن کشــور از برج ای
انتخاباتــی اش بــه شــمار می رفــت ســرخط 
ــا اینکــه قــرار بــود بیســت ودوم  خبرهــا بــود. ب
آمریــکا  جمهــوری  رئیــس  اردیبهشــت، 
ــا مانــدن یــا خــارج  تصمیمــش را در ارتبــاط ب
شــدن از برجــام اعــالم کنــد، امــا وی دوشــنبه 
شــب در توییتــی نوشــت: فــردا از تصمیــم 

می دهــد. خبــر  نهایــی اش 
توییتــر فارســی از لحظــه ارســال ایــن توییــت 
ــده ای از  ــاد. ع ــوش افت ــه جنب وج ــپ ب ترام
کاربــران، هیجــان زده شــروع بــه تحلیــل و 
ــد. از  ــای پیــش رو کردن ــردن از گزینه ه ــام ب ن
ــتگ های  ــنبه هش ــح سه ش ــه صب ــاعات اولی س

مختلفــی بــه راه افتــاد و هــر چــه بــه ســاعت 
اعــالم تصمیــم نهایــی نزدیــک می شــدیم، 
تعــداد هشــتگ های واحــد بیشــتر می شــدند. 
معــدود پیــش می آیــد کــه هشــتگ نــام 
پیشــوندی  و  پســوند  هیــچ  بــدون  ایــران، 
ترنــد جهانــی شــود، امــا شــب چهارشــنبه ایــن 
ــد ســاعت جــزو ترندهــای  ــرای چن هشــتگ ب
ــن  ــود. در ای ــی ب ــر جهان ــم توییت ــا پنج اول ت
هشــتگ نیــز ایرانیــان و همچنیــن غیرایرانیــان 
جمهــوری  رئیــس  تصمیــم  بــا  ارتبــاط  در 

آمریــکا صحبــت می کردنــد.
ســال 97، ســال برگــزاری جام جهانــی 2018 و 
جــام ملت هــای آســیا 2019 نیــز بــود. حضــور 
در  شــرکت کننده  تیم هــای  بیــن  در  ایــران 
ــی  ــور و هیجان ــی ش ــت جهان ــن دو تورنمن ای
مضاعــف بــه کاربــران ایرانــی مــی داد. توییتــر 
از جام جهانــی 2014 برزیــل ســعی کــرد تــا 
ــی  ــزرگ ورزش ــای ب ــا رویداده ــش را ب پلتفرم
در  و گفت وگــو  بحــث  همگام ســازی کنــد. 
ــران در ایــن  ــی ای ــا عملکــرد تیــم مل ــاط ب ارتب
ــا  ــط ب ــای مرتب ــوان از رخداده ــا را می ت بازی ه

ــرد. ــام ب ــته ن ــال گذش ــال در س فوتب
ــن  ــا چهلمی ــود ب ــادف ب ــاه 97 مص ــن م بهم
ســال روز پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران. 
ــی  ــی و خارج ــانه های داخل ــواع رس ــد ان همانن
ــران  ــد، کارب ــن موضــوع می پرداختن ــه ای ــه ب ک

ــه  ــی ب ــای منته ــز در روزه ــازی نی ــای مج دنی
22 بهمــن و پــس از آن دســتاوردهای انقــالب 
و پیشــنهادات و انتقاداتشــان بــه مســئولین 
از طریــق شــبکه های مجــازی،  را  دولــت  و 

ــتند. ــتراک گذاش ــه اش ــر ب ــا توییت مخصوص
دســتکاری رای هــای »نــود« و »برنــده بــاش« 
نجومــی  اختــالس  جام جــم،  جشــنواره  در 
پتروشــیمی گیــت، ســفر رئیــس جمهــوری 
ســوریه بــه تهــران و اســتعفای مســئوالنه وزیــر 
محدودیت هــای  کشــورمان،  خارجــه  امــور 
ــه  ــه از گواهینام ــرای اپلیکیشــن هایی ک ــل ب اپ
و  می کردنــد  اســتفاده  ســازمانی  توســعه 
درگذشــت بهــرام زنــد، عــزت هللا انتظامــی، 
پیــام صابــری، حســین محب اهــری، خشــایار 
الونــد و… از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه هنــگام 
ــد و  رخــداد در دنیــای مجــازی ســروصدا کردن

واکنــش کاربــران را برانگیختنــد.
در انتهــا بــه قــول فریــدون مشــیری: یــاد مــن 
ــد  ــح جــور دیگــر باشــم؛ ب ــردا دم صب باشــد ف
ــم  ــان باش ــن. مهرب ــوا، آب، زمی ــه ه ــم ب نگوی
بــا مــردم شــهر و فرامــوش کنــم هــر چــه 
گذشــت… خانــه دل بتکانــم از غــم و بــه 
ــر  ــم دیگ ــت، بزدای ــس گذش ــتمالی از جن دس
تــار کــدورت از دل. مشــت را بــاز کنــم، تــا کــه 
دســتی گــردد و بــه لبخنــدی خــوش دســت در 

ــذارم. ــان بگ دســت زم
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شــهرداري شــهربابک در نظــر دارد براســاس بودجــه مصــوب ســال 97 و بنــد 5 صورتجلســه شــماره 37  
شــوراي اســامي شــهر شــهربابک، عمليــات اجــراي امــور خدمــات شــهري را بــه صــورت حجمــي بــه 

بخــش خصوصــي واگــذار نمايــد. لــذا از کليــه پيمانــکاران واجــد شــرايط دعــوت بــه عمــل ميآيــد جهــت دريافــت و تحويــل 
اســناد مناقصــه بــه آدرس شــهربابک بلــوار شــهداي هفــت تيــر ســاختمان شــهرداري دبيرخانــه شــهرداري مراجعــه نماينــد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي بمدت 10 روز کاري  مي باشد.
ــش  ــا في ــي ي ــه بانک ــت نام ــوع ضمان ــال( از ن ــون ري ــصد ميلي ــال )شش ــه 600.000.000 ري ــرکت در مناقص ــن ش ــغ تضمي مبل
واريــزي بــه حســاب جــاري 1335160769 نــزد بانــک ملــت بــه نــام ســپرده پيمانــکاران شــهرداري  شــهربابک مــي باشــد.

سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، به ترتيب ضبط خواهد شد.
مدت اجراي پروژه يکسال ميباشد.

ساير اطاعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.م الف318

3842       

آگهي مناقصه تنظيف و جمع آوري زباله
 سطح شهرشهربابک )نوبت اول(

نوبت اول

ــماره  ــه ش ــان ب ــه فاورج ــرب منطق ــاه آب ش ــات چ ــاختمان تاسيس ــاب س ــداث چهارب ــی اح ــه عموم ــر دارد مناقص ــان در نظ ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض 1- ش
ــد. ــزار نماي ــت برگ ــی دول ــدارکات الکترونيک ــامانه ت ــق س )2097001434000020(را از طري

2- کليــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايی پاکــت هــا از طريــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس 
www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذکــور و دريافــت گواهــی امضــای الکترونيکــی را جهــت شــرکت 

در مناقصــه محقــق ســازند. تاريــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه : تاريــخ 97/12/26 مــی باشــد.

3- اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 
3-1- آدرس: اصفهان ، خيابان شيخ کلينی، خيابان جابرابن حيان، دبيرخانه معامات شرکت آب و فاضاب استان اصفهان ، تلفن: 8-36680030-031 ، اتاق )292(

4- اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
4-1- مرکز تماس 021-41934

4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
5- اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفايل / تامين کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
)احداث چهارباب ساختمان تاسيسات چاه آب شرب منطقه فالورجان( شماره 98-1-11/5

مبلغ تضمين)ريال(مبلغ برآورد)ريال(                      عنوان پروژهرديف

891/268/080/00010/426/000/000مشارکتي تجاري خدماتي بازار بزرگ ايام1
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98/1/25يکشنبه11زمان بازگشائی پاکت ها

وزارت نيرو
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آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 97-7
دستگاه مزایده گذار : اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضـوع مزایـده : اجـاره سـالیانه یـک بـاب مغـازه واقـع در کرمـان بلـوار جمهـوری 
اسـالمی جنـب هنرسـتان رسـالت و همچنیـن کلینیـک هـای فرهنگیـان شهرسـتان 

بافـت، جیرفـت، شـهربابک، و زرند)توضیحـات تکمیلـی در اسـناد مزایـده(
مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 13۹8/01/08

نحوه دریافت اسناد مزایده : مراجعه حضوری به اداره آموزش و پرورش 
شهرستان مربوطه

مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده : حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 13۹8/01/1۹
تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده: ساعت 10 صبح مورخ 13۹8/01/20 

شناسه اگهی 419254دفتر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

پیام تبریک مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان به سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان به سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی 
دریافت نشان عالی ذوالفقار از سوی مقام معظم رهبری تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:
                            به نام خالق هستی

حضور ارجمند یار سرافراز انقالب اسالمی ایران
سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی

با سالم و درود فراوان؛ 
برگ زرین دیگری در صحیفه افتخارات و دالورمردیهای شما رهرو راه دین و دیانت و فرزند 
خلف انقالب اسالمی رقم خورد و با دریافت »نشان عالی ذوالفقار« از دستان مبارک طالیه 

دار پرچم جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی،  این سربلندی و سرافرازی برای همیشه در تاریخ انقالب و 
کتاب پر بار تالش های ارزنده تان ثبت و ضبط گردید.

با کمال مسرت و شادمانی و در آمیزه ای از ارادت و صمیمیت این توفیق را به همه مردم عزیز کشور خصوصًا پاسداران و بسیجیان 
و نیز وجود ارزشمند حضرت عالی تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

محمد طاهری رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان

اصالحیه 
پیروی آگهی راه شهرسازی جنوب 
درتاریخ ۹7.12.27 با پیاپی1413 

عنوان آگهی فراخوان مناقصه 
عمومی یک مرحله ای است

زندگی مثل مجموعه ای بی پایان از بدبختی هاست که 
تنها پیام بازرگانی مختصری از خوشبختی داره...
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