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درختان خیابانها قربانیان خاموش آز و بیتدبیری

اینچندنفر
واکنش صالحی به بداخالقی عدهای در راهپیمایی روز قدس

ایسنا :رییس سازمان انرژی اتمی در باره بداخالقیهای روز قدس نسبت به وی،گفت :باید بدانیم که
انقالب ما انقالبی اخالقی بود ،نه انقالبی اقتصادی .صالحی تاکید کرد :باب نقد و گفتوگو باید باز باشد ،اما
نقدنبایدبهمفهومبیاحترامیوبیحرمتیباشد.عباراتیکهبهکارگرفتهمیشود،عباراتسنگینیاست.
اینکهمیگویندوطنفروش،خائن،دروغگوو. .اینهاعباراتینیستکهبگوییمدرچارچوبنقداست.بههر
حال امیدوارم تنبهی ایجاد شود .گفتنیست در راهپیمایی روز قدس عدهای با سردادن شعارهایی صالحی را خائن و وطنفروش نامیدند.

تصاویر آقای بقایی تکاندهنده است

پاسارگاد :چند روز پیش تصویری از حمید بقایی بعد از مرخصی شش روزه بقایی و پیش
از بازگشت او به زندان منتشر شد .در همین رابطه صادق زیباکالم در توییترش نوشت:
تصاویر آقای بقایی تکاندهنده است .از آن غمانگیزتر سرنوشت ماهها بازداشت بدون اتهام
آقای رحیممشایی است .البته مهم است امروز بپرسیم که دیروز آنها چه کردهاند .اما از
آن مهمتر آن است که از خودمان بپرسیم در قبال رفتاری که امروز با آنها میشود ما کدام اعتراض را کردهایم؟

حقوق میگیرید که رأی دهید

خبرآنالین :نمایندگان دلواپس مجلس که چندی پیش برجام و پرچم آمریکا را در صحن علنی به آتش
کشیدند،یکشنبههمقصدداشتنددراقداممشابهیطوماریازامضایمردمدرمخالفتباتصویبلوایحچهارگانه
مرتبط با FATFرا کف مجلس پهن کنند که با مخالفت شدید رییس مجلس روبرو شدند .الریجانی نمایندگانی
چون قاض یزادهوکریمیقدوسیرا مخاطب قراردادوباعتابگفت :اینکارخالف آییننامه است،جمعکنید!در
مجلس حقوق می گیرید که رای دهید و بحث کنید .بروید با صحبت بقیه را راضی کنید .با زور که نمی شود کسی را راضی کرد!

مرتضوی در زندان است

آفتاب :نامهمنتسببهآيتاهللهاشميشاهرودي،ریيسمجمعتشخيصمصلحتنظام،باموضوع
درخواست براي آزادي سعيد مرتضوي تکذيب شد .تکذيبکننده که اشارهاي به نام و هويت آن نشده
بهتسنيمگفته،آيتاهللهاشميشاهروديبههيچوجهدرخواستيمبنيبرعفوياآزاديسعيدمرتضوي
نداشتند.چندروزپيشهمخبريمبنيبرمرخصيسعيدمرتضويوديدهشدناودرمحلزادگاهش؛
يعني تفت منتشر شده بود که وکيلش دراينباره ابراز بياطالعي کرد .وکیل مرتضوی گفت مرتضوی در زندان است او معتقد است
شبکههايمعاندبراياينکهافکارعموميرامخدوشواعتمادعموميراسلبکنند،اخباريرامنتشرميکنندکهمبناييندارند.

خبر آخر

سکه دو میلیون و  401هزار تومان شد
انتخـاب :قیمـت سـکه امامـی دیـروز
در بـازار تهـران بـا افزایـش  74هـزار تومانـی
روبهرو شـد .قیمت سـکه بهار آزادی ،نیمسـکه
و ربعسـکه نیز  40هـزار تومـان افزایش یافت.
قیمـت هـر گـرم طلای 18عیـار  690تومـان
بـاال رفت و بـا قیمت  202هـزار و  240تومان
فروختـه شـد .هر مثقـال طال نیـز  877هزار و
 500تومـان بود.
قیمـت طال و سـکه دیـروز در بـازار تهران

افزایشـی بـود؛ به طـوری که نرخ سـکه در مرز
 2میلیـون و  400هـزار تومـان قـرار گرفـت.
طلا نیـز  202هـزار و  240هـزار تومـان بود.
بـه ایـن ترتیـب ،در بـازار سـکه امامـی بـا
قیمـت  2میلیـون و  401هـزار تومـان ،سـکه
بهـار آزادی  40هـزار تومـان ،نیمسـکه یـک
میلیـون و  180هـزار تومـان ،ربعسـکه 680
هـزار تومـان و سـکه یکگرمـی  380هـزار
تومـان بود.

آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت عبــاس ایراننــژاد پاریــزی فرزنــد نصرالــه بــه شــرح
دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800226از ایــن دادگاه
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علیرضــا ایراننــژاد
پاریــزی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از-1 :
عبــاس ایراننــژاد پاریــزی فرزنــد نصرالــه شش  582تت  1333پــدر متوفــی  -2ایــران
ایرانپــور پاریــزی فرزنــد داود شش  19تت  1338مــادر متوفــی  -3فرشــته ایراننــژاد
پاریــزی فرزنــد علــی شملــی  3060167931تت  1370همســر متوفــی  -4نرگــس
ایراننــژاد پاریــزی فرزنــد علیرضـا شملــی  3061164642تت  1392فرزنــد متوفــی .اینــک
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت
یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
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 بر اساس اعالم دفتر مقام معظم رهبری و برخی دیگر از مراجع عظام تقلید زکات فطریه 8هزار تومان و کفاره غیرعمدی
روزه  2هزار و پانصد و عمد  250هزار تومان است .آیتاهلل العظمی صانعی زکات فطریه را  7هزار تومان و آیتاهلل العظمی
علوی گرگانی  6هزار تومان اعالم کرده اند.

راهاندازی دومین کارگزاری تامیناجتماعی
 پاسارگاد
تامین اجتماعی سیرجان بیش از  70هزار بیمهشده
اصلی دارد .این را رییس تامین اجتماعی سیرجان
میگوید .مشتاق پورحاجی در جواب این سئوال که بیمه
نشده هم زیاد داریم ،گفت :تقریبا خیلی از این افراد که
بیمه نیستند در حوزه بیمه سالمت ،نیروهای مسلح،
صندوقبازنشستگی ،لشکری و ...هستند .او در مورد دلیل
اینکه خیلی از مردم از تامیناجتماعی ناراضی هستند،
گفت :اصال بحث نارضایتی که بعضیها عنوان میکنند
یک مقدارش واقعا اجحاف است .ما تمام تالشمان را در
جهت پاسخگویی و رضایتمندی مردم انجام میدهیم .اگر
کسی نارضایتی هم داشته باشد باید به من مراجعه کند،
حاال شما ببینید چندتا نامه به من ارجاع داده شده است.
وی افزود :اگر کسی مراجعه کند ما پیگیری میکنیم و با

 دکتر محمدحسین ایراننژاد
فضاهای سبز شهری بر اساس ساختار و میزان
اهمیت به چهار دسته تقیسم می شوند :فضای سبز
عمومی (بوستانهای شهری) فضای سبز نیمهعمومی
(محوطههای مراکز آموزشی و درمانی و )...فضای سبز
خصوصی و فضای سبز خطی یا خیابانی .دسته آخر از
انواعفضایسبزشاملدرختکاریحاشیهخیابانهاومیانه
بلوارها و گلکاری میدانهای شهری میشود .این نوع از
فضای سبز به سبب اینکه شهروندان به صورت روزانه با آن
در تماس هستند و بخش عمده ای از زیبایی شهر به آن
وابسته است ،اهمیت بسیاری دارد.
در گزینش گونههای درختی برای خیابانهای شهر
بایستی از همان ابتدا اندیشه الزم صورت پذیرد .درختانی
با تاج انبوه و گسترده که مانع دیده شدن ساختمانهای
مشرف به خیابان بشود پسندیده نیست .چرا که معموال
واحدهای تجاری نیاز به دیده شدن دارند .در صورت
کاشتچنیندرختانیبایستهآناستکهسازمانپارکها
و فضای سبز ،با همکاری صاحبان مشاغل درختان را به
شکل مناسبی هرس کند تا ضمن تداوم خدمات ارزشمند

درختان به رونق کسب وکار شهروندان هم کمک شود
توسازهای جدید شهری و خیابانهای
و در مورد ساخ 
جدید میتوان با دوراندیشی و گزینش گونههای مناسب
چارهاندیشی نمود .متاسفانه در مواردی مشاهده میشود
که صاحبان مشاغل بدون هماهنگی با سازمان پارکها و
فضای سبز و به صورت خودسرانه اقدام به قطع درختان
خیابانها میکنند .قانون در مورد قطع و خشکاندن
درختان شهری صراحت دارد و با اقدام به موقع و طرح
شکایتتوسطدستگاهمسئولباخاطیانبرخوردمیشود،
اما آب رفته به جوی باز نمیگردد .معموال سالها طول
میکشد تا درختی به حد کمال برسد .نگذاریم درختان
چندینساله شهرمان به راحتی قربانی آز و طمع معدودی
از صاحبان کسب و کار شود .در عین حال با تدبیر مناسب
در موارد الزم هم اقدام متناسب و عاجل صورت پذیرد.
ضمن اینکه بازطراحی فضای سبز خیابانی با دوراندیشی
و شیوههای امروزی در برخی خیابانها ضروری به نظر
میرسد .الزمه این کار داشتن یک طرح مشخص از
چیدمان متناسب گونههای درختی است که طی یک
برنامه زمانبندی شده اجرایی گردد.
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این حجم بیمهشده یک تعداد ناراضی هم قطعا وجود دارد.
پورحاجی از راهاندازی یک کارگزاری در بلوار مالک اشتر
خبر داد و گفت :چون تا قبل از این که یک کارگزاری بود
به دلیل حجم مراجعات نارضایتیها بیشتر بود اما مجوز
یک کارگزاری گرفته شده است و حوزه کاریاش شاید در
مالکاشتر باشد .کارگزاریها زیر نظر خود تامیناجتماعی
هستند ولی کارها برونسپاری شده و بخش خصوصی
انجام میدهد ».به گفته او تمام کارهایی که در شعبه
انجام میشود در کارگزاریها هم انجام میشود .شاید
بعضی مواقع یک محدودیتهایی داشته باشد که آن هم
سیستمی است .وی افزود :در همین راستا شعبه اقماری
نجفشهر راه افتاده و انشاهلل بعد از ماه رمضان افتتاح
میشود و در حال حاضر به صورت آزمایشی کار انجام
میدهد.

 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :514
مهدی پورمختار

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

w w w. p a s a r g a d n e w s . i r

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

جنابآقایمهندسسلیمانی
ریاست محترم حراست گلگهر
جناب آقای مهندس فخرآبادی
ریاست محترم حفاظت فیزیکی
جناب آقای فیروزآبادی
سرپرست شیفت  Cحراست
جناب آقای مهندس شاهحیدری
سرپرستمانیتورینگحراستگلگهر
بدینوســیله از همــکاری و مســاعدت شــما بزرگــواران و همــکاران
لونقــل شــوکا کــه منجــر بــه رفــع پــارهای
گرانقدرتــان بــا شــرکت حم 
لونقــل
از مشــکالت و ارتقــای رونــد انجــام کار و تامیــن امنیــت حم 
شــد ،صمیمانــه تقدیــر و تشــکر بــه عمــل میآیــد .موفقیــت و بهــروزی
روزافزونتــان را از خداونــد متعــال خواهانیــم.

لونقلشوکا-محمودزاده
شرکتحم 

آگهی تمدید مهلت تحویل پاکتها
مناقصه عمومي شماره /97/8ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) موعــد تحویــل پاکتهــای
مناقصــه مذکــور بــا عنــوان « طراحــي ،خريد و ســاخت  ،نصــب و ایجاد ســازههاي
دسترســي بــه تجهيــزات كارخانــه گندلــه ســازي شــماره  2بصــورت  »EPCرا
از روز چهارشــنبه مــورخ  97/3/23بــه روز شــنبه مــورخ  97/4/16موکــول
نمــوده اســت .لطفــ ًا کلیــه متقاضیــان شــرکت در مناقصــه کــه اســناد را از
ســایت اینترنتــی شــرکت بــه نشــانی  WWW.GEG.IRدریافــت نمــوده انــد،
حداقــل تــا  5روز قبــل از موعــد جدیــد تحویــل پاکتهــا ،بصــورت روزانــه بــه
ایــن ســایت مراجعــه نمــوده تــا در جریــان صورتجلســات جدیــد و یــا تغییــرات
احتمالــی اســناد مناقصــه قــرار گیرنــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي شماره /97/9ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «تجهيــز رختكن
ســالنهاي مجموعــه ورزشــي» خــود را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار
واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهت اخذ اســناد
مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعه و اســناد مذکور را
بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابي تأمين كننــدگان از قســمت تأمين كنندگان
و مشــتريان  -مناقصــه هــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي
 14روز چهارشنبه مــــورخ  97/4/6در محــــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع
و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــي باشــد .ضمنـ ًا بازديــد از محــل اجــراي
پــروژه روز ســه شــنبه مــورخ  97/3/29بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

