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مزاحمت هـای  قربانیـان  از  بسـیاری 
از  بخشـی  عنـوان  بـه  را  آن  خیابانـی، 
پذیرفته انـد.  روزمـره  زندگـی  الزامـات 
شـاید شـما هـم تجربـه آزارهـای کالمـی 
و فیزیکـی در خیابـان را داشـته باشـید. 
بیشـتر قربانیـان ایـن مزاحمت هـا تـالش 
می کننـد تـا جایـی کـه ممکـن اسـت بـه 
از موقعیـت فـرار کننـد و جایـی  سـرعت 
برونـد کـه دسـت فـرد مزاحـم بـه آن هــا 
نشـنوند. را  صدایـش  حداقـل  یـا  نرسـد 

احتمـاال زنـان کمـی را می شناسـید کـه در 
مواجهـه بـا مزاحمت خیابانی بـا متعرضان 
درگیـر شـوند یـا توانـی در خودشـان جمع 
بلنـد  را  اعتراضشـان  صـدای  و  کننـد 
مردانـی  و  زنـان  اگـر همـه  کننـد. شـاید 
بداننـد  می کننـد  زندگـی  اطرافمـان  کـه 
اسـت«،  جـرم  خیابانـی،  »مزاحمـت  کـه 
اوضـاع کمـی تغییـر کنـد و اقـال برخـی از 
قربانیـان بـه خودشـان جـرات بدهند و در 
بـه پلیـس  ایـن مزاحمت هـا  بـا  مواجهـه 
مـورد  در  کنند.قانون گـذاری  شـکایت 
کم سـابقه  ایـران  در  خیابانـی  مزاحمـت 
نیسـت. حمایـت قانونـی و فرق نگذاشـتن 
بیـن زن و مـرد در زمینـه مزاحمـت، بـرای 
نخسـتین بـار در قوانیـن ایـران، در بند ۱۷ 
مـاده ۳ آیین نامه امــور خالفــی مصــوب 
۱۳۲۴ صــورت گرفتــه اســت کـه تصریح 
می کـرد: »کســانی کــه دخترهـا و زن هـا 
یـا پسـرها را بـه اصـرار تعقیــب نماینــد 
بــه حبــس تعزیــری از ۴ روز تــا ۷ روز 
غرامـت محکـوم  ریـال    ۱۰۰ تــا   ۵۰ از  و 
می شــوند.«اما حمایـت از زنـان و کودکان 
در برابـر آزار خیابانـی بـرای اولیـن بـار در 
بـه تصویـب  ایـران در سـال ۳۶  قوانیـن 
قـوه مقننـه رسـید و پیش بینـی شـد کـه 
اگـر مزاحمـت بـرای زنـان، سـازمان یافته 
آن  مجـازات  باشـد،  قبلـی  قصـد  بـا  و 
سـنگین تر هـم بشود.سـال ها بعـد، مـاده 
مصـوب  اسـالمی  مجـازات  قانـون   ۶۱۹
بـه صراحـت  مـورد  ایـن  در  سـال ۱۳۷۵ 
اعـالم کـرد: »هـر کـس در اماکـن عمومی 
یـا معابـر، متعـرض یـا مزاحـم  اطفـال یـا 
زنـان بشـود یا بـا الفاظ و حـرکات مخالف 
شـئون و حیثیـت به  آنـان توهیـن کند، به 
حبـس از دو تـا شـش ماه و تـا ۷۴ ضربه 
شـالق محکـوم خواهـد شـد.«واژه تعرض 
کـه در ایـن مـاده بـه کار رفتـه اسـت، بــه 
معنــای دســت درازی اســت. مرتکب در 
عمـل بایــد بــا کـردار خــود نســبت بــه 
زن، دســت درازی کنـد. مزاحمـت باید بــا 
انجــام فعـل باشــد؛ بــه ایــن معنا کــه 
فــرد بایـد بــا کـــردار، گفتــار و نوشــتار 
مزاحمـــت  ایجـــاد  زن،  بـــه  نســـبت 
کنـد. توهیـــن در قســـمت دوم مــاده 
بیــان شــده اســت. رفتــار فیزیکــی در 
توهیــن، بــه کار بــردن لفــظ و حــرکات 
ارتـکاب یافتــه  فیزیکــی  رفتــار  اســت. 
تنهــا از طریــق الفــاظ - اعـم از شـفاهی 
و کتبــی- و نیـز حــرکات ماننـد حـرکات 
دســت و اشـارات چشـم و نظیـر آن هـا را 
شــامل می شــود،  نه چیزهایـی که به نظر 

می رسند.ایسـنا توهین آمیـز 

مجازات متلک پرانی 
شالق است

شورای تامین همدان مسوول 

آسفالت هگمتانه
براساس مصوبه کمیته تخصصی پایگاه های میراث فرهنگی ورودی 

بازار آهن فروشان نباید از وسط محوطه تاریخی همگتانه  باشد

یادداشت 
فاطمه کریمخان

رئیـس فراکسـیون زنـان در مجلس شـورای 
اسـالمی به مناسـبت روز زن از دسـتاوردهای 
تقنینـی و نظارتـی در حـوزه زنـان در مجلـس 
تعییـن  بـرای  بسـیار  تالش هـای  و  دهـم 
تکلیـف قوانیـن نانوشـته در ایـن زمینه گفت. 
پروانـه سلحشـوری متولد ۱۳۴۳ در مسـجد 
سـلیمان، یکـی از زنـان موفـق کشـور اسـت 
کـه در انتخابـات ۷ اسـفندماه سـال ۱۳۹۴ با 
کسـب یـک میلیـون و ۱۹۸ هـزار و ۷۶۰ رای 
در رتبـه یازدهـم لیسـت تهـران قـرار گرفت و 
بـه مجلـس شـورای اسـالمی راه پیـدا کـرد. 
جامعه شناسـی  دکتـرای  دارای  سلحشـوری 
و اسـتاد دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـت و هـم 
اکنـون نیـز در مجلس, عـالوه بـر عضویت در 
کمیسـیون فرهنگـی و عضـو ناظر در سـازمان 
میـراث فرهنگـی و ریاسـت چندیـن گـروه 
دوسـتی پارلمانـی، ریاسـت فراکسـیون زنان 
می گویـد  دارد.او  عهـده  بـر  نیـز  را  مجلـس 

قبـل از ورود بـه مجلـس حـوزه ورزش برایـم 
از اهمیت بسـیاری برخوردار بـود؛ از مهم ترین 
اهـداف مـن گسـترش ورزش در مـدارس بود 
چـرا کـه امـروزه ایـن مقولـه مهم در مـدارس 
کشـور فرامـوش شـده اسـت؛ در حـوزه زنـان 
ازدواج  سـن  افزایـش  اصلـی   اولویـت  نیـز 
بود.پروانـه  همسـری  کـودک  بـا  مبـارزه  و 
ایـن  تحقـق  داد:»بـرای  ادامـه  سلحشـوری 
اهـداف تالش هـای بسـیاری صـورت گرفـت 
و تـا حـدودی ایـن اهـداف محقـق شـد بـه 
طـور مثال در برنامه ششـم توسـعه ۲۷ صدم 
درصـد از ۹ درصـد مالیـات بـر ارزش افزوده و 
عـوارض سـیگار بـه بخـش ورزش اختصاص 
یافـت؛ در بودجه سـال ۹۷ نیز بـرای ورزش و 
بـه ویژه تکمیل ورزشـگاه بانـوان اعتبار خوبی 
تخصیـص یافت.«رئیس فراکسـیون زنان در 
مجلس شـورای اسـالمی ادامـه داد:»در حوزه 
زنـان نیـز بـا تهیه طـرح افزایش سـن ازدواج 

موفقیت هایـی  بـه  حـدودی  تـا  توانسـتیم 
برسـیم اگرچـه راضی کننـده نیسـت امـا در 
شـرایط امـروز تا ایـن اندازه توانسـتیم پیش 
رویـم؛ حتـی بایـد دید می تـوان این طـرح را 
به سـرانجام رسـاند. تالش های بسـیاری شد 
تـا قوانیـن نانوشـته ای کـه بـرای زنـان وجود 
دارد مانند ممنوعیت ورود زنان به ورزشـگاه و 
... را روشـن کـرده و از آن در مجلـس صحبت 
کنیـم.« سلحشـوری بـه خبرنـگار خانه ملت 
گفـت کـه مـا تمـام تـالش خـود را انجـام 
می دهیـم و ان شـا هللا تـا پایـان ایـن دوره 
از مجلـس ایـن اجـازه بـرای خانم هـا فراهـم 
می شـود. زنـان حتمـا بـه ورزشـگاه می روند. 
برخـی مطـرح می کنند بـا فضای ورزشـگاه ها 
حضـور زنـان مناسـب نیسـت امـا بـه نظـر 
مـن در صورتـی کـه اجـازه حضـور زنـان در 
ورزشـگاه داده شـود فضـا تلطیـف می شـود.
شـنیده های خبرنـگاران حاکـی از ایـن اسـت 
کـه رئیس جمهـوری در زمینـه ورود بانـوان به 
ورزشـگاه ها دسـتوری صادر کرده تا بـه وزارت 

ورزش ابـالغ کند./خانـه ملـت

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان از مســاله 
محیــط زیســت بــه عنــوان یــک چالــش 
جهانــی یادکــرد و گفــت: هیــچ کشــوری 
بــه تنهایــی و بــا تمــام امکانــات از پــس 
برخــورد بــا چالــش محیــط زیســت 
ــر  ــف وزی ــواد ظری ــر نمی آید.محمدج ب
امــور خارجــه در حاشــیه مراســم آییــن 
ــه  ــتی ک ــح و دوس ــت صل ــت درخ کاش
ــک در  ــای دیپلماتی ــور هیات ه ــا حض ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــزاری اس ــال برگ ح
مقــارن شــدن روز زن )۸ مــارس( و 
روز مــادر گفــت: امســال اتفــاق جالبــی 
رخ داده اســت. امــروز روز جهانــی زن و 
فــردا براســاس تقویــم ایرانــی روز مــادر 
و تولــد حضــرت زهــرا )س( اســت. 
ــد  ــان می ده ــده نش ــارن فرخن ــن تق ای
ــد  ــم نزدیــک می کن ــا را به ــه آنچــه م ک
بیشــتر از چیزهایــی اســت کــه مــا را از 
هــم دور می کنــد.وی ادامــه داد: امــروز 
چالــش جهانــی بحــث محیــط زیســت 
ــد کــره زمیــن نیــز  اســت و عامــل پیون
محیــط زیســت امــا برخــی دوســت 
دارنــد ایــن حقیقــت را نادیــده بگیرنــد. 
امــا در حقیقــت همــه جهانیــان از یــک 
می برنــد  رنــج  خطرنــاک  واقعیــت 
و محیــط زیســت طبیعــی در خطــر 
ــا  اســت.وزیر امــور خارجــه کشــورمان ب
بیــان اینکــه همــه کشــورها بایــد در 
ــد،  ــکاری کنن ــم هم ــا ه ــه ب ــن زمین ای
ــی  ــه تنهای ــچ کشــوری ب ــه داد: هی ادام
و بــا تمــام امکانــات از پــس برخــورد بــا 
ــد.  ــر نمی آی ــت ب ــط زیس ــش محی چال

همــه در ایــن کــره خاکــی ســاکن یــک 
کشــتی هســتیم. یــا همــه بــه ســالمت 
بــه ســاحل می رســیم یــا همــه بــا هــم 
خارجــه  امــور  می شــویم.وزیر  غــرق 
بــر  تاکیــد  بــا  ادامــه  در  کشــورمان 
ــوروز  ــای ن ــد دنی ــا بای ــای م ــه دنی اینک
ــای  ــا دنی ــای م ــه داد: دنی ــد ادام باش
اختالفــات اساســی، خشــونت و ترویــج 
خشــونت و اختــالف نیســت. دنیــای 
بــه طبیعــت،  بازگشــت  بایــد  نــوروز 
بــه  نشــاط  و  زیبایــی  بــه  بازگشــت 
طبیعــت باشــد. دنیــای مــا بایــد دنیــای 
ــاره  ــا اش ــف ب ــد. ظری ــکاری باش درخت
ــروز در  ــان ام ــه در جه ــی ک ــه اتفاقات ب
حــال رخ دادن اســت افــزود: اتفاقــات 
جالبــی در دنیــا رخ داده و واقعیــت 
ایــن اســت کــه فــرد انســانی امــروز در 
ــازی  ــی ب ــی اساس ــده نقش ــن آین تعیی
فکــر  همــه  زمانــی  یــک  می کنــد. 
ــورهای دارای  ــا و کش ــد گروه ه می کردن
بین الملــل  روابــط  در  قطبــی  تــک 
ــح و  ــمت صل ــه س ــا را ب ــد دنی می توانن
جنــگ بکشــانند و بایــد حتمــا از قــدرت 
یــک دولــت برخــوردار باشــند و یــا 
ــد  ــر می خواهی ــد اگ ــور می ش ــه تص آنک
پیامــی را بــه دنیــا برســانید حتمــا بایــد 
دارای امپراتــوری رســانه باشــید امــا 
امــروز بــا تحــول رســانه شــاهد هســتیم 
ــام خــود را  ــد پی ــرد می توان کــه یــک ف
ــای  ــتفاده از فض ــا اس ــی و ب ــه تنهای ب
انحصارهــا  برســاند. دنیــای  مجــازی 

ــام شــده اســت. تم

مدير كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كرمان:

50۹دستگاهاتوبوسبهمسافران
نوروزیخدماتارائهمیدهند

سلحشوری رییس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسالمی:

خانمهاتاپایان۹۷بهورزشگاهمیروند

وزیر امور خارجه:

چالش جهانی بحث محیط زیست است
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انسانمتهماول

تخریبمحیطزیست

رییس سازمان محیط زیست: فقط 
۱۸ درصد از خشک شدن دریاچه 
ارومیه به تغییر اقلیم ارتباط دارد 

مابقی خطاهای انسانی است

»موضــوع تغییــر اقلیــم، بهانــه ای بــرای 
توجیــه کم کاری هــا و ســومدیریت هــای 
ــا را  ــن ه ــود«، ای ــته نمی ش ــال گذش ۵۰ س
عیســی کالنتــری  معــاون رییــس جمهــوری 
و رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
همایــش  چهارمیــن  در  پنجشــنبه  روز 
ــن  ــم و گرمایــش زمی ــر اقلی ــه ای تغیی منطق
در زنجــان مــی گویــد و اضافــه می کنــد: 
ــد از  ــط ۱۸ درص ــال ۹۳ فق ــار س ــق آم »طب
ــر  ــه تغیی ــه ب خشــک شــدن دریاچــه ارومی

اقلیــم ارتبــاط دارد...

روزانهم صبح اریان

آگهیمزایدهفروشزمین
شـهرداری انار به اسـتناد صورت جلسـه شـماره ۳۲ مورخ ۱۳9۶/۱۲/۸ شـورای محترم اسـالمی شـهر انار در نظر دارد تعداد 5 قطعه از 
اراضـی شـهرداری زرنـد را به بشـرح ذیل از طریـق مزایده حضوری به فروش برسـاند. لـذا از کلیه متقاضیان شـرکت در مزایده دعوت 

بعمل می آید در روز شـنبه مورخه ۱۳9۶/۱۲/۲۶ راس سـاعت ۱۰ در محل سـاختمان شـهرداری حضور بهم رسـاند.

 شرایط مزایده: 
۱-متقاضیــان میبایســت ۱۰% قیمــت پایــه زمیــن را بــه حســاب ۰۱۰۸۱۱9۰۱۳۰۰9 نــزد بانــک ملــی شــعبه انــار واریــز نماینــد و فیــش 
مربوطــه را در روز مزایــده بــه همــراه داشــته باشند.۲-ســپرده نفــرات اول تــا ســوم تــا روشــن شــدن وضعیــت مزایــده نگــه داشــته 
خواهــد شــد و در صــورت انصــراف بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد گردید.۳-شــهرداری در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات 
مختــار خواهــد بــود 4-کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــه عهــده خریــدار میباشــد. 5-زمیــن فــوق دارای ســند از اداره ثبــت و 
اســناد مــی باشــد.۶-هزینه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مزایــده میباشــد. 7- متقاضیــان میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده 

بــه امــور اداری شــهرداری مراجعــه نماینــد.

قیمت کل زمینقیمت پایهمتراژ کلبا موقعیتمحل زمینر

۱/۲۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال۲۱۱/۵بلوار یادگار امامقطعه شماره 11

۱/۹۲۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال321/2بلوار یادگار امامقطعه شماره 2۲

۷۲۶/۲۴۰/۰۰۰ ریال۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال۶۰/۵۲انتهای خیابان امام – میدان ابوالفضل )ع(قطعه شماره ۳1

۲۲۲/۹۴۰/۰۰۰ ریال۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱۱۱/۴۷خیابان طالقانیقطعه شماره ۴۱

۲۷۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال2/000/000 ریال۱۳۸/۲۰خیابان طالقانیقطعه شماره ۵۲

روابط عمومی شهرداری انار

نوبت دوم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست

ــط زیســت  ــگان حفاظــت محی ــده ی فرمان
و  راه  اداره کل  اصفهــان گفــت:  اســتان 
ــرح  ــرای ط ــه اج ــه ب ــا توج ــازی ب شهرس
دو بانــده کــردن جــاده موتــه – گلپایــگان 

خصــوص  در  تعهداتــش  بــه  هنــوز 
ســالمت  بــرای  جاده هــا  ایمن ســازی 
اقــدام  منطقــه  ایــن  وحــش  حیــات 
ــا  ــیدیان ب ــی جمش ــت. مرتض ــرده اس نک

دارا  بــا  اصفهــان  اســتان  اینکــه  بیــان 
بــودن ۳۰ درصــد از حیــات وحــش کشــور 
از ظرفیــت خوبــی برخــوردار اســت، اظهــار 
کــرد: محیــط زیســت وظیفــه حفــظ و 
دارد  را  گونه هــای جانــوری  از  حراســت 
و همــه تــوان خــود را در ایــن زمینــه 
بــکار گرفتــه اســت و کمبــود محیــط بــان 
در حیــات  افزایــش شــکار  بــه  منجــر 

ــت. ــده اس ــان ش ــش اصفه وح

راه و شهرسازی به تعهداتش در قبال 

حیات وحش »موته« عمل نکرد

 انسان متهم اول تخریب محیط زیست
رییس سازمان محیط زیست: فقط 18 درصد از خشک شدن دریاچه ارومیه 

به تغییر اقلیم ارتباط دارد، مابقی خطاهای انسانی است

18 درصد از خشک شدن دریاچه ارومیه مربوط به اقلیم است و بقیه خطای انسانی

ــرای  ــه ای ب »موضــوع تغییــر اقلیــم، بهان
ــه کم کاری هــا و ســومدیریت هــای  توجی
ــا  ــن ه ــود«، ای ــته نمی ش ــال گذش ۵۰ س
را عیســی کالنتــری  معــاون رییــس 
ــت  ــازمان حفاظ ــس س ــوری و ریی جمه
محیط زیســت روز پنجشــنبه در چهارمین 
همایــش منطقــه ای تغییــر اقلیــم و 
گرمایــش زمیــن در زنجــان مــی گویــد و 
ــال ۹۳  ــار س ــق آم ــد: »طب ــه می کن اضاف
فقــط ۱۸ درصــد از خشــک شــدن دریاچــه 
ــاط دارد،  ــم ارتب ــر اقلی ــه تغیی ــه ب ارومی
مابقــی خطاهــای انســانی در ایــن حــوزه 
بــوده، کــه باعــث خشــک شــدن دریاچــه 

شــده اســت.«

قطع درختان، زمین را گرم تر 
کرده است

دنیایــی گرم تــر!  ســوی  بــه  پیــش 
ــه  ــون تجرب ــر از آنچــه تاکن ــی گرم ت دنیای
کردیــم. روزنامــه ایــران مــی نویســد 
ــن ســال های  ــد ۱۰ ســال از گرم تری هرچن
ــون  ــال ۲۰۰۰ تاکن ــا از س ــان تنه ــرم جه گ
بــه وقــوع پیوســته امــا دانشــمندان 
ــدن  ــرم ش ــد گ ــد رون ــی کرده ان پیش بین
ــت  ــد داش ــه خواه ــان ادام ــن همچن زمی
و مرکــز تحقیقاتــی اتحادیــه اروپــا در 
ــی  ــدن تدریج ــرم ش ــت گ ــه ای، عل مقال
می شــود:  یــادآور  اینگونــه  را  زمیــن 
تغییــرات جدیــد پوشــش گیاهــی باعــث 
ــا دمــای ســطح زمیــن افزایــش  شــده ت
پیــدا کنــد. جنگل هــا در حالــت کلــی 
از گــرم شــدن کــره زمیــن جلوگیــری 
می کننــد امــا فعالیت هایــی همچــون 
قطــع درختــان جنگل هــا بــرای کشــاورزی 
نامتــوازن  اخیــر ســبب  در ســال های 
شــدن انــرژی ســطح و گــرم شــدن زمیــن 
شــده اند. در گذشــته ایــن تصــور بــود 

ــعه  ــدف توس ــه ه ــان ب ــع درخت ــه قط ک
ــی  ــش گیاه ــط روی پوش ــاورزی فق کش
ــن نتیجــه  ــا مهمتری ــذارد، ام ــر می گ تاثی
ایــن عمــل، تاثیــر مســتقیم بــر افزایــش 

ــت. ــه اس ــای آن ناحی دم

 باید آرام آرام فاضالب 
خود را بنوشیم 

نابــود کــردن درختــان و پوشــش گیاهــی 
ــه  ــدن روز ب ــرم ش ــان ها و گ ــط انس توس
روز زمیــن، ســبب کــم آبــی شــده اســت، 
بررســی های ۴ســاله ماهــواره ای تغییــرات 
ســاالنه دمــا را در نواحــی مختلــف زمیــن 
ثبــت کــرده اســت، در نواحــی که پوشــش 
ــه چمــن تبدیــل شــده،  جنگلــی آن هــا ب
ایــن عمــل ارتبــاط مســتقیمی بــا کاهــش 
میــزان آب ســطح زمیــن دارد.  دمــای 
افزایــش  باعــث  و  بــاال رفتــه  زمیــن 
و  منطقــه می شــود  آن  در  آب  تبخیــر 
رشــد در آن ناحیــه بــا محــدود شــدن 
دسترســی بــه آب، محــدود می شــود، 

کاوه مدنــی معــاون آموزشــی ســازمان 
محیــط زیســت، از یکــی دیگــر از دالیــل 
کــم آبــی در ایــران می گویــد: یــک دلیــل 
دیگــر هــم عطــش توســعه مــا در ایــران 
ــه  ــالد و دو طبق ــرج می اســت؛ ســاخت ب
ــن  ــای ای ــاره ه ــدر از اش ــل ص ــردن پ ک
مســاله اســت. مدنــی همچنیــن معتقــد 
اســت خســارتی كــه بــه زیرزمیــن زدیــم 
وحشــتناک تــر از خســارتی اســت کــه بــر 
دریاچــه  ارومیــه زدیــم. در گذشــته مــا از 
مفیــد  می کردیــم  اســتفاده  قنات هــا 
ــود  ــت ب ــد چــون عمرشــان ثاب ــم بودن ه
ــن  ــم ای ــا روی آوردی ــه چاه ه ــا ب ــا م ام
اوضــاع را خطرناک تــر کرد.دیگــر بایــد 
آرام آرام فاضــالب خــود را تصفیــه كنیــم 
و آن را بنوشــیم. یــک دریاچــه را از دســت 
دادیــم، هامــون خشــک شــد، گاوخونــی 

هــم همینطــور.

تا 5۰ سال آینده 
هیچ جنگلی نداریم

ایــران بــا دارا بــودن ۷۳۰۰گونــه مختلــف 
گیاه،بــه دلیــل برداشــت غیراصولــی 
آب هــای زیرزمینی،افزایــش نیــاز بــه 
کاغــذ و چــوب و همچنیــن کاهــش 

پوشــش  تضعیــف  بــا  بارش هــا 
یــک  است.ســال۹۴  روبــرو  جنگلــی 
اســتاد گیاه شناســی دانشــگاه تهــران 
اعــالم کــرد از ۱۸میلیــون هکتــار جنــگل 
باقــی مانــده  فقــط نیمــی از آن هــا 
اســت. همچنیــن مدیــرکل پیشــین 
دفتــر مشــارکت های مردمــی محیــط 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــال اع ــان س ــت هم زیس
ــه  ــا ب ــبزکوه و دن ــوط در س ــان بل درخت
بهانــه انتقــال خــط لولــه نفــت عســلویه 
قطــع شــده اســت. در ۴۰ســال گذشــته 
۲۲درصــد جنگل هــای شــمال کشــور 
جنــگل  هکتــار  رفته اند.هــر  بیــن  از 
ســاالنه ۶۸تــن گوگــرد و غبــار  را جــذب 
بــه  اکســیژن  ۲/۵تــن  و  می کنــد 
جــو می فرســتد. بــه گفتــه مصطفــی 
جعفــری، برنــده مشــترک جایــزه صلــح 
نوبــل در ســال ۲۰۰۷، بحــث تغییراقلیــم 
مهــم  مدیریــت شــهری  موضــوع  در 
ــم  ــه می خواهی ــی ك ــر اقدام ــت، ه اس
ــم را هــم  ــد تغییراقلی ــم بای انجــام دهی
ــیار  ــت بس ــش مدیری ــم. نق ــاظ كنی لح
مهــم اســت وگرنــه تغییراقلیــم بحــران را 
شــدیدتر می کنــد و باعــث می  شــود مــا 

از لــب دره بیفتیــم... 

زیســت  محیــط   حفاظــت  ســازمان  رییــس 
ــرای  ــدی ب ــکالت ج ــم مش ــر اقلی ــت: تغیی گف
در  بایــد  و  آورده  به وجــود  زیســت  محیــط  
مقابــل آن خودمــان را ســازگار کنیــم. در جلســه 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــکیل کارگروه ــت تش ــر دول اخی
ســازگاری بــرای کــم آبــی و خشــکی کشــور 
تصویــب شــد تــا در آینــده بــا خســارت های 
را  اقلیــم مواجــه نشــویم و خدمــات  تعییــر 
هماهنــگ بــا شــرایط کنیم.دریاچــه ارومیــه 
وضعیــت بــدی نــدارد و ســطح آب دریاچــه 
ــت و  ــل اس ــال قب ــر از س ــر باالت ــانتی مت 5 س
اگــر ســالی 7۰۰ میلیــون مترمکعــب آب وارد 
ایــن دســت،  از  اقداماتــی  دریاچــه کنیــم و 
امیدواریــم تــا ۱۲ ســال آینــده دریاچــه بــه تــراز 

اکولوژیــک خــود برگــردد

عزم شهرداری برای تبدیل 
تهران به شهر زیست پذیر

ــن  ــران در آئی ــهردار ته ــی، ش ــی نجف ــد عل محم
کاشــت درخــت صلــح و دوســتی بــا حضــور 
محیــط  کــرد:  اظهــار  دیپلماتیــک  هیات هــای 
برخــوردار  زیــادی  ظرفیت هــای  از  زیســت 
ــی،  ــای مل ــرای گفت و گوه ــی ب ــاد ظرفیت ــا ایج ــی از آنه ــه یک ــت ک اس
منطقــه ای و بیــن المللــی بــه خاطــر احســاس نگرانــی بــه آینــده بشــر 
و محیــط زیســت اســت. امیدواریــم طــی چنــد ســال آینــده تغییراتــی 
ــان  ــی و هــم میهمان ــه هــم شــهروندان تهران ــم ک ــران ایجــاد کنی در ته
لــذت بیشــتری از زندگــی در تهــران را درک کــرده و احســاس آرامــش 
باشــند.  داشــته  تهــران  شــهر  در  زندگــی  از  بیشــتری  آســایش  و 
ــی  ــهری و دیپلماس ــن ش ــات بی ــاز از ارتباط ــا روی ب ــا ب ــن م همچنی
دیپلماتیــک  نماینــدگان  امیدواریــم  و  کــرده  اســتقبال  شــهری 
ــران  ــل در ته ــن المل ــدگان ســازمان های بی ــف و نماین کشــورهای مختل

ــد. ــل کنن ــان منتق ــورهای خودش ــه کش ــا را ب ــام م ــن پی ای

تامین ۱۶ درصد از انرژی 
مصرفی جهان از راه انرژی  نو

بــه  نــو  انرژی هــای  از  بهره گیــری  امــروزه 
دلیــل اهمیــت و تجدیدپذیــری محــدود منابــع 
هیدروکربنــی ماننــد جنگل هــا و مراتــع، زغــال 
ســنگ، نفــت و گاز - کــه بــه ســوخت های فســیلی 
معــروف هســتند - مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و در حــال حاضــر حــدود 
۱۶ درصــد از انــرژی مصرفــی جهــان از راه انرژی هــای نــو بــه دســت می آیــد.
ــرژی  ــته از ان ــه آن دس ــو ب ــای ن ــد انرژی ه ــی نویس ــنا م ــه ایس ــور ک آنط
گفتــه می شــود کــه بــرای تولیــد آن هــا از منابــع بــدون کربــن نظیــر انــرژی 
خورشــیدی و انــرژی بــاد اســتفاده می شــود. برزیــل از کشــورهایی اســت کــه 
ــو دارد و ۱۸ درصــد از کل  ــرای اســتفاده از انرژی هــای ن پروژه هــای بزرگــی ب
مصــرف ســوخت اتومبیل هــای آن از ســوخت اتانــول )تولیــد شــده از ســاقه 
نیشــکر( بــه دســت می آیــد. در شــهر »ریزهــا« بــه معنــای شــهر آفتــاب در 
ــان چینــی، ۹۹ درصــد خانه هــا در محــدوده مرکــزی شــهر، آبگرمکن هــای  زب
خورشــیدی و بیــش از ۶۰۰۰ خانــوار امکانــات پخــت و پــز خورشــیدی دارنــد.

خبرانرژیشهرداری

زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
ــال  ــه در ح ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه اس
حاضــر 75۰۰ راس آهــو، ۸5۰۰ راس قــوچ و 
میــش و دو هــزار راس کل و بــز در حیــات 
ــا  ــت: ب ــد،  گف ــی می کنن ــه زندگ ــش موت وح
ــردن  ــده ک ــروژه دو بان ــرای پ ــه اج ــه ب توج
محــور موتــه – گلپایــگان منجــر بــه تلــف 

دام می شــود. راس  ماهانــه ســه  شــدن 

محمدجــواد ظریــف 
ــور خارجــه  ــر ام وزی
در  کشــورمان 
کاشــت  مراســم 
ــی از  ــت:  یک ــتی گف ــح و دوس ــت صل درخ
مهمتریــن عواملــی کــه همــه مــا را بــر 
ــط  ــد محی ــی ده ــد م ــی پیون ــره خاک روی ک
زیســت مــا اســت، مــا امــروز بــا یــک 
ــت  ــط زیس ــوزه محی ــی در ح ــی جهان چالش
دوســت  برخــی  مواجــه هســتیم. گرچــه 
ــا  ــد ام ــده بگیرن ــش را نادی ــن چال ــد ای دارن
ــان از  ــام جهانی ــه تم ــت اســت ک ــن واقعی ای
ــن  ــم از بی ــاک و آن ه ــت خطرن ــک واقعی ی
ــی  ــج م ــی رن ــت طبیع ــط زیس ــن محی رفت

برنــد و هیــچ کشــوری علیرغــم قــدرت، 
توانمنــدی و امکانــات بــه تنهایــی نمــی توانــد 
ــد. ایــن مســئله  ــا آن برآی از پــس برخــورد ب
ــه  ــی هم ــره خاک ــا در ک نشــان مــی دهــد م
ــا  ــا ب ــه ی ــتیم ک ــتی هس ــک کش ــاکنین ی س
هــم ایــن کشــتی را بــه ســالمت بــه ســاحل 
ــی  ــرق م ــم غ ــا ه ــه ب ــا هم ــانیم و ی می رس
ــا نیســت،  ــای مرزه ــا دنی ــای م ــویم. دنی ش
دنیــای اختــالف نیســت، دنیــای ترویــج 
ــت.  ــر نیس ــا یکدیگ ــت ب ــونت و مخالف خش
دنیــای مــا بایــد بازگشــت بــه زیبایــی و 
نشــاط بــه طبیعــت باشــد کــه همــه مــا 
مــی توانیــم همزمــان آن را جشــن بگیریــم. 
دنیــای مــا بایــد، دنیــای درختــکاری باشــد.

فراخوان »نگاه آبی« منتشر شد
فراخــوان دومیــن جشــنواره بیــن المللــی 
ــت مصــرف  ــا محوری ــی« ب ــگاه آب عکاســی »ن
صحیــح انــرژی و  معرفــی انــرژی هــای پــاک 
منتشــر شــد. ایــن رویــداد توســط کانــون هنــر 
و زیســت بــوم »دایــره آبــی« دانشــگاه تهــران 
ــه ســازی مصــرف  ــا حمایــت شــرکت بهین و ب
ســوخت ایــران و بــا هــدف معرفــی و فرهنــگ 
ســازی مصــرف صحیــح انــرژی و اســتفاده از 
انــرژی هــای پــاک فراخــوان دومیــن دوره خود 
ــن  ــرد. ای ــی منتشــر ک ــن الملل را در ســطح بی
دوره از جشــنواره در ســه بخــش عکاســی حرفه 
ــن عکــس  ــی و همچنی ــن الملل ــی و بی ای مل
ــرکت  ــود و ش ــی ش ــزار م ــی برگ ــای موبایل ه
ــان و  ــی عکاس ــرای تمام ــنواره ب ــن جش در ای
ــان  ــه عکاســی از سراســر جه ــدان ب ــه من عالق
آزاد اســت. انــرژی هــای پــاک، بهينــه ســازی 
مصــرف، هدررفــت، آلودگــی صنعتــی، حمــل و 
نقــل، آلودگــي هــوا، شــهر ســبز و توســعه پايدار 
از موضوعــات ایــن دوره جشــنواره اســت و آثــار 
نفــرات منتخــب جشــنواره در نمایشــگاه هایــی 
در ایــران و سراســر جهــان بــه شــکل همزمــان 
بــه نمایــش درخواهنــد آمــد. ارســال آثــار 
بخــش عکاســی حرفــه ای بــه جشــنواره صرفــًا 
از طریــق درگاه اینترنتــی جشــنواره بــه نشــانی 
امکان پذیــر   www.BlueCircleGroup.ir
اســت و شــرکت کننــدگان بخــش موبایلــی می 
 BvipFest# تواننــد بــا اســتفاده از هشــتگ
ــرکت در  ــرای ش ــی، ب ــای اجتماع ــبکه ه در ش
ــار  ــرش آث ــت پذی ــدام نمایند.مهل ــنواره اق جش
ــال 97  ــاه س ــت م ــرکت کنندگان 10 اردیبهش ش
ــط عمومــی جشــنواره  ــزارش رواب ــه گ اســت. ب
نمایشــگاه اثــار منتخــب و مراســم اهــدای 
جوایــز ایــن جشــنواره در خردادمــاه ســال آتــی 
ــد  ــدان می توانن ــد. عالقه من ــد ش ــزار خواه برگ
بــرای دریافــت متــن کامل فراخــوان و همچنین 
ــن  ــی ای ــه درگاه اینترنت ــنواره ب ــه جش آیین نام
جشــنواره مراجعــه کننــد. دومین جشــنواره بین 
المللــی »نــگاه آبی«بــه دبیــری مســعود مکاری 

و در دانشــگاه تهــران برگــزار خواهــد شــد.

حضور ظریف همراه نجفی 
در روز درختکاری

ــن  ــنبه در آیی ــف روز پنجش ــواد ظری محمدج
کاشــت درخــت صلــح و دوســتی که بــا حضور 
ســیدعباس عراقچــی معــاون وزیــر امــور 
ــران،  ــهردار ته ــی ش ــی نجف ــه، محمدعل خارج
ســفرای کشــورهای مختلــف و نماینــدگان 
ســازمان هــای بیــن المللــی دربوســتان نــوروز 
تهــران برگــزار شــد گفــت: نقــش فــوق العــاده 
فــرد انســانی نشــان داد دیگــر نمــی تــوان ادعا 

کــرد قــدرت تغییــر نداریــم.

خرب

تمام جهانیان از نابودی
محیط زیست رنج می برند

مدیرکل محیط زیست استان گیالن از صدور مجوز زیست محیطی زباله سوز 600 تنی 

کالنشهر 750 هزار نفری رشت خبرداد.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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فرمانــدار بابــل گفــت: نخســتین 
ــوروز  ــل ن ــور در باب ــوزه کش ــرج م ب

می شــود. بازگشــایی  امســال 
ــان  ــا بی ــورا ب ــی زاده ب ــی ول قربانعل
ســفر  تســهیالت  ســتاد  اینکــه 
ــاه پیــش تشــکیل  ــوروزی از دو م ن
شــده، افــزود: در ایــن ســتاد ۱۰ 
ســفر  تســهیالت  ویــژه  کمیتــه 
مشــخص  و  تعییــن  را  نــوروزی 
ــات  ــبختانه جلس ــه خوش ــم ک کردی

ســوی  از  خوبــی  هماهنگــی  بــا 
مســئولین کمیته هــا تشــکیل شــد.

ولی زاده خاطرنشــان کــرد: دغدغه و 
اولویــت اصلــی مــا در نوروز امســال، 
ــا بهتریــن کیفیــت  ــه خدمــات ب ارائ
بــه شــهروندان و مســافرین، فراهــم 
کــردن محیطــی بــا نشــاط و شــاد با 
ــی  ــی، بوم ــای آیین ــرای برنامه ه اج
و  ظرفیت هــا  معرفــی  محلــی،  و 
توانمندی هــای شهرســتان بــا ایجــاد 

در ورودی و خروجــی  غرفه هایــی 
ســطح شهرســتان و نهایتا زیباسازی 
و فضاســازی محیــط  هــای شــهری 
ــن  ــت. وی همچنی ــتایی اس و روس
تصریــح کــرد: در همیــن راســتا مــا 
کمیته هــای بازرســی و نظــارت را از 
ــن  ــا ۱۵ فروردی ــخ ۱۵ اســفند ت تاری
فعــال کردیــم کــه نظــارت جــدی بــر 
کلیــه اماکــن عرضــه کاال و خدمــات 
بــا  رابطــه  در  باشــند.  داشــته  را 
ــکان  ــتاد اس ــافرین س ــکان مس اس
مــدارس  از  برخــی  فرهنگیــان، 
نوســاز شهرســتان را آمــاده پذیرایــی 

ــرده اســت. ــز ک از مســافرین عزی

۴۵۰ متـر از عرصـه همگتانـه درحالـی آسـفالت شـد کـه 
براسـاس جلسـه کمیتـه تخصصـی پایگاه هـای میـراث 
فرهنگـی در دو مـاه قبـل؛ ورودی کاسـبان آهن فـروش 
همـدان بایـد از پشـت مـوزه ای منطقـه ای همـدان عبـور 

می کـرد، نـه از وسـط محوطـه ی تاریخـی هگمتانـه.
ماجـرا از آن جـا شـروع شـد کارگـران شـهرداری همـدان 
شـدند  بـه کار  دسـت  اسـفند   ۱۵ سه شـنبه  روز  صبـح 
یعنـی  هگمتانـه،  تاریخـی  محوطـه  غربـی  جنـوب  و  
بـرای   را  ارزشـمند  محوطـه ی  ایـن  ورودِی گردشـگراِن 
خبـر  کنند.ایـن  بـاز  همـدان  شـهر  آهن فروش هـای 
از  بـود.  همـراه  زیـادی  واکنش هـای  بـا  میراثـی  بـد 
نامه نگاری هـای مسـوولین عالـی رتبـه در حـوزه میـراث 
گرفتـه تا فعاالن  و دوسـت داران میراث فرهنگی کشـور.

نامه طالبیان به استاندار همدان 
معـاون  طالبیـان،  محمدحسـن  حـال  همیـن  در 
میراث فرهنگـی کشـور نیـز  در نامـه ای بـه اسـتاندار همدان 
درخواسـِت توقـف اقدامـات مغایـر بـا ضوابـط و مقـررات 
جلسـه ها،  بـه  نامـه اش  در  وی  داد.  را  هگمتانـه  عرصـه 
مکاتبه هـا و مصوبـه اخیـر کمیتـه تخصصـی پایگاه هـای 
میراث فرهنگـی در ۲۶ آذر ۹۶ کـه بـا حضـور معاون معماری 
و شهرسـازی وزارت راه و شهرسـازی، مدیـرکل و معـاون 

میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری همـدان  برگزار 
شـده درخصـوص گزینه های پیشـنهادی مسـیر پیـاده راه و 
دسترسـی های خیابـان اکباتان و بازار آهن فروشـان اشـاره 
کرده اسـت.اگر چه اکنون این اتفاق برای بخشـی از عرصه 
همگتانـه رخ داده ولـی طالبیـان دهم آذر امسـال و با ورود 
ماشـین های کسـبه بازار اهن فروش ها بـه ورودی هگمتانه، 
بـه ایـن شـهر رفت و بعـد از بازدیـد از این محوطـه تاریخی 
و وضعیت کسـبه، قول رسـیدگی فوری به این اتفاق را داد؛ 
او حتـی گفتـه بود:»بعد از بازدید بالفاصله درخواسـت کردم 
تـا همـه ی مـدارک، از طـرح تفضیلی تا نقش  هـای عرصه 
و حریـم و طرحـی که قرار اسـت در محوطه هگمتانه انجام 
شـود با پیشـنهادهای مختلف ارسـال شـود تا با تشـکیل 
شـورای فنـی و مذاکـره بـا وزارت و راه و شهرسـازی هر چه 
سـریعتر نسـبت به رفع این مشـکل شـهری اقدام شـود.«

آن طور که ایسنا نوشته این کمیته ۲۶ آذر و با حضورمعاون 
معمای و شهرسـازی وزارت راه تشـکیل شـد و از دو  گزینه 
پیشـنهادی، مسـیر موقتی از پشـت موزه منطقه ای در حال 
سـاخت به سـمت بلـوار الونـد در این شـهر تا زمـان اجرای 

طـرح تفصیلی را به تصویب رسـاند.
امـا بـه نظـر می رسـد رای نهایـی این جلسـه چنـدان مورد 
قبول شـورای تامین اسـتان وشـهرداری همدان نبوده که در 
یک اقدام فوری آسـفالت بخشـی از هگمتانـه را تصویب و 
اجرایـی می کننـد و میراث فرهنگی اسـتان هم گویا مجبور 

به عقب نشـینی می شـود.

مونسان هم واکنش نشان داد 
میـراث  سـازمان  رییـس  مونسـان  خصـوص  ایـن  در 
فرهنگی،صنایـع دسـتی و گردشـگری کشـور نیز دسـت به 
اقدام زده   و در نامه ای به  وزیر کشـور خواسـتار جلوگیری 
از اقدامـات اجرایـی و مغایـر بـا قوانیـن و ضوابـط حاکم بر 
عرصـه و حرایـم اثـر مذکـور و پیشـگیری و از پیامدهـا و 
تبعـات منفی اجتماعی دسـتور توقـف و برچیدن مداخالت 
غیراصولـی شـده اسـت.اما زخمـی کـه االن سـرباز کـرده 
مربـوط بـه چهـار مـاه پیـش اسـت. از  زمـان شـروع طرحِ 
»پیـاده راه شـش خیابـان تاریخـی همـدان بـا مرکزیـت 
میـدان امـام )ره(« کـه همـه چیـز را در نظـر گرفتـه بودند، 
بـه جـز در نظـر گرفتن مسـیری برای حرکت وسـایل نقلیه 

حـدود ۴۰ کسـبه ی آهن فـروش.

نخستین برج موزه کشور 

در بابل گشایش می یابد

رییس سازمان میراث فرهنگی:
مدرنیتهرفتاربیرحمانهای

باطبیعتدارد

ســازمان  رییــس  و  رییس جمهــوری  معــاون  مونســان  علی اصغــر 
ــزه  ــش جای ــن همای ــگری، در دومی ــتی و گردش ــی، صنایع دس میراث فرهنگ
ــا بیــان ایــن مطلــب  دادمــان کــه در ســالن اجــالس ســران برگــزار شــد، ب
گفــت کــه »انســان، راه و شــهر، ســه ضلــع یــک مثلــث را تشــکیل می دهنــد 
ــه  ــد و ب ــه می کن ــری را ارائ ــات بش ــری از حی ــت تصوی ــن روای ــه بهتری ک
ــی و  ــراث فرهنگ ــوزه می ــا دو ح ــش ب ــن همای ــوع ای ــر موض ــن خاط همی
گردشــگری پیوســتگی دارد.« او بــا اشــاره بــه اختــالف بیــن ســنت و  
مدرنتیــه در حوزه هــای مختلــف تصریــح کــرد: »ســنت و مدرنیتــه در 
ــان  ــی نیــز محــل اختــالف اســت. مکاتــب معمــاری در جه عمــران و آبادان
ــل  ــری غاف ــدرن بش ــای م ــه از نیازه ــود این ک ــا وج ــنت ب ــد س ــت کردن ثاب
ــه  ــه اگرچــه ب ــل مدرنیت ــا درمقاب ــی دارد ام ــا طبیعــت هم خوان ــا ب اســت ام
ــی نداشــته  ــت همخوان ــا طبیع ــا ب ــدرن بشــری پاســخ داده ام ــای م نیازه
ــته  ــت داش ــا طبیع ــه ای ب ــای بی رحمان ــده و رفتاره ــب ش ــب تخری و موج
است.«مونســان گفــت: »امــروز نگاهــی بــه مکاتــب معمــاری جهــان ثابــت 
ــان  ــار فرهنگی م ــاری و آث ــری در معم ــر زیبایی هــای بی نظی ــه اگ ــد ک می کن
از جملــه در معمــاری اصفهــان و یــزد مشــاهده مــی کنیــم ایــن پیــام را بــه 

ــیم.« ــان باش ــت مهرب ــا طبیع ــد ب ــه بای ــد ک ــا می ده م
آثــار  و  معمــاری  و  »میراث فرهنگــی  رییس جمهــوری گفــت:  معــاون 
تاریخــی مــا از دوران مادهــا تــا هخامنشــیان تــا صفویــه و معمــاری قجــری 
تــا امــروز همگــی نشــان می دهــد مــا مــی توانیــم از معمــاری ایرانــی و آثــار 
میراثــی صاحــب خالقیت هــای نویــن شــویم . معمــاری خــود را احیــا کنیــم 

بــه مدرنیتــه نزدیــک شــویم و طبیعــت را نیــز خــراب نکنیــم.«    

شورای تامین همدان مسوول آسفالت هگمتانه
براساس مصوبه کمیته تخصصی پایگاه های میراث فرهنگی ورودی بازار

آهن فروشان نباید از وسط محوطه تاریخی همگتانه  باشد

اگـر چـه اکنـون ایـن اتفـاق بـرای بخشـی 
از عرصـه همگتانـه رخ داده ولـی طالبیـان 
دهـم آذر امسـال و بـا ورود ماشـین های کسـبه 
بـازار آهن فروش هـا بـه ورودی هگمتانـه، بـه این 
شـهر رفـت و بعـد از بازدیـد از این محوطـه تاریخی 
و وضعیـت کسـبه، قـول رسـیدگی فـوری بـه این 
اتفـاق را داد؛ او گفتـه بود:»بعـد از بازدیـد بالفاصله 
طـرح  از  مـدارک،  همـه ی  تـا  درخواسـت کـردم 
تفضیلـی تـا نقش  هـای عرصـه و حریـم و طرحی 
کـه قـرار اسـت در محوطـه هگمتانه انجام شـود با 
پیشـنهادهای مختلـف ارسـال شـود تا با تشـکیل 

شـورای فنـی بـرای این مشـکل اقـدام شـود.«

10 روستای کردستان 
ثبت ملی شد

حلــوان،  روســتای گلیــن،   10
تختــه،  دوالب،  میــز،  هه شــه 
وصــی ســفلی، وصــی علیــا، 
شــیان، ژان و بزالنــه در منطقــه هورامــان کردســتان 
ــگاه  ــر پای ــا مدی ــب نی ــا طال ــدند. پوی ــی ش ــت مل ثب
منظــر فرهنگــی تاریخــی هورامــان بــا اعــالم ثبــت 
در  تاریخــی کردســتان، گفــت:  روســتای   10 ملــی 
بــه ریاســت معــاون  جلســه شــورای ثبــت کشــور 
 10 میــراث فرهنگــی کشــور در یــک جلســه بافــت 
روســتای منطقــه هورامــان در فهرســت آثــار ملــی 

ــید.  ــت رس ــه ثب ــور ب کش

کشف و ضبط اشیای دوره 
سلوکی از حفاران غیرمجاز

ــراث  ــگان حفاظــت می ــده ی فرمان
و  کشــف  از  همــدان  فرهنگــی 
ضبــط اشــیای دوره ســلوکی از 
ــزی از  ــدان خبرداد.حاجــی عزی ــاران غیرمجــاز در هم حف
کشــف و ضبــط اشــیاء دوره ســلوکی از حفــاران غیرمجــاز 
در همــدان خبــرداد.وی عنــوان کــرد: در پــی اخبــار واصلــه 
از دوســتداران میــراث فرهنگــی مبنــی بــر فعالیــت اعضای 
بانــد حفــار غیرمجــاز بــه قصــد تحصیــل اشــیای تاریخــی 
در اراضــی روســتایی از توابــع شهرســتان همــدان، اکیپــی 
ــده  ــتی فرمان ــه سرپرس ــت ب ــای حفاظ ــرب از نیروه مج

ــد. ــه محــل عزیمــت کردن ــگان ب ی

مرمت رباط حاج کمال 
با دو میلیارد

فرهنگــی  میــراث  اداره  مدیــر 
کریــم  ربــاط  شهرســتان 
مرمــت  پایــان  اعــالم  بــا 
ایــن  در  کمــال«  »حــاج  تاریخــی  کاروانســرای 
ــارد  ــدود دو میلی ــاری ح ــاص اعتب ــتان از اختص شهرس
ــای تاریخــی و در مــدت  ــن بن ــرای مرمــت ای تومــان ب
زمــان حــدود ۱۴ ســال خبــر داد.حمیــد کریمــی گفــت: 
راه هــای مواصالتــی ایــن اســتان عاملــی در جــذب 
ــن  ــت، بنابرای ــده اس ــران ش ــتان ته ــه اس ــگر ب گردش
بناهــای  مرمــت  بــرای  نیــز  برنامه ریزی هایــی 
ــت. ــده اس ــزی ش ــتان برنامه ری ــن شهرس ــی ای تاریخ

ثبت ملی نی 
»هفت بند«

دوســتداران  انجمــن  عضــو 
اصفهــان گفــت: بــر اســاس 
نشســت  مصوبــه  آخریــن 
شــورای ثبــت ملــی آثــار تاریخــی کشــور، نــی »هفــت 
بنــد« و شــیوه نــی نــوازی اصفهــان در بخــش میــراث 
ــپنتا  ــاهین س ــی شد.ش ــت مل ــوس ثب ــی ناملم فرهنگ
بــا بیــان اینکــه نــی هفــت بنــد یــا بــه اختصــار 
ــادی ایرانــی اســت، اظهــار کــرد:  »نــی« از ســازهای ب
خاســتگاه شــیوه فعلــی نواختــن ایــن نــی و تبلــورگاه 
ــی، شــهر  ــل ایران ــی در موســیقی اصی ــن ن ــر نواخت هن

ــت. ــان اس اصفه

خبرمیراثمیراث خبر

مرمــت حمــام قاجــاری »گلــزار« در محلــه پیرســرا در رشــت 
ــه  ــش ب ــا پی ــه از مدته ــزار ک ــاری گل ــام قاج ــد. حم ــاز ش آغ
ــی  ــال ویران ــدن در ح ــروک مان ــتفاده و مت ــدم اس ــل ع دلی
ــا ســاختمان کلنگــی  ــزار ب ــود، مرمتــش آغــاز شــد.حمام گل ب
ــام(  ــگل )س ــردار جن ــان س ــی خیاب ــار در نزدیک از دوره قاج
قــرار دارد. اگرچــه ایــن حمــام قدیمــی در طــول ســال هــای 
ــی  ــی توجه ــل ب ــه دلی ــده و ب ــایش ش ــار فرس ــادی دچ متم

مالــکان و ســازمان میــراث فرهنگــی در آســتانه ویرانــی بــود 
امــا همچنــان کاشــیکاری هــای ســردر قدیمــی اش روایتگــر 
ــد  ــاهی احم ــه دوره پادش ــه ب ــورمان ک ــخ کش ــی از تاری بخش
شــاه قاجــار اشــاره دارد، اســت.بر اســاس اطالعــات موجــود 
ایــن حمــام در ســال ۱۳۳۱ هجــری قمــری یعنــی بیــش از 
ــات  ــتن اتفاق ــال ها آبس ــت س ــا گذش ــته  و ب ــال گذش ۱۰۰ س

ــوده اســت. ــددی ب متع

گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
آذربایجـان شـرقی از ثبـت ملی »سـاختمای های سـیلو گندم 
تبریـز«، در شـاخه میـراث صنعتـی خبـر داد.مرتضـی آبـدار، 
»سـیلوی تبریز« را نمادی از توانمندی مهندسـی، دور اندیشـی 
صنعتگـران تبریـزی و همچنیـن نمـادی از آمیختگـی دانش و 
علـم روز دانسـت و گفـت: سـاختمان تاریخـی سـیلو تبریز  در 
خیابـان امـام خمینـی )ره(، از نظـر قدمـِت فعالیـت صنعتی و 

طراحـی خـود، جـزو آثـار پر اهمیـت تاریخـی تبریز محسـوب 
می شـود، بنابرایـن از نظـر حفـظ و صیانت از این میـراث کهن، 
تـالش و اسـتمرار بـر ثبـت ملـی این اثـر جز اولویت هـای مهم 
اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان بـود کـه خوشـبختانه پس از 
تـالش مسـتمر معاونـت میـراث فرهنگـی، ایـن اثـر تاریخـی 
چهارشـنبه ۱۶ اسـفند در جلسـه کمیتـه ثبت میـراث غیرمنقول 

کشـور بـه ثبـت ملی رسـید.

مرمت حامام قاجاری »گلزار« رشت آغاز شد
حمام »گلزار« به دلیل بی توجهی در آستانه نابودی قرار داشت

ثبت نخستین سیلوی گندم تبریز
این سیلو پس از پایان »جنگ جهانی اول« ساخته شده است

دالور بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران شد
در حکمی از سوی رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دالور 

بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران شد.
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پیام خبر

ســخنگوی کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه کل 
کشــور ســال ۹۷، بــا اشــاره بــه ایــرادات مجــدد 
شــورای نگهبــان بــه مصوبــات مجلــس در بودجه 
ــروز  ــرادات در جلســه ام ــن ای ــه ای ــت ک ۹۷ گف

کمیســیون تلفیــق مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
علی اصغــر یوســف نژاد اظهــار کــرد: شــورای 
ــات  ــه مصوب ــدد ب ــراد مج ــورد ای ــان ۹ م نگهب
مجلــس در الیحــه بودجــه وارد کــرده کــه مربــوط 

بــه تعیین ســقف، تعییــن ردیف و برخــی احکام 
غیربودجــه ای اســت. البتــه شــورای نگهبــان در 
ایــرادات اولیــه نیــز ایــن مــوارد را پیــش بینــی 
ــرار  ــود کــه در مجلــس مــورد اصــالح ق کــرده ب
گرفــت ولــی نظــر شــورای نگهبــان تامین نشــده 
اســت. وی افــزود: بــر همین اســاس کمیســیون 
ــا  تلفیــق امــروز  تشــکیل جلســه مــی دهــد ت
ــه  ــه الیح ــان ب ــورای نگهب ــدد ش ــرادات مج ای

بودجــه را مــورد بررســی قــرار دهــد.

ایراد مجدد شورای نگهبان به الیحه بودجه
امروز این ایرادات در کمیسیون تلفیق بررسی می شود

حضور رهبر انقالب در منزل شهید بایرامی از شهدای ناجا
حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر انقالب اسالمی شب چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه در منزل 
شهید محمدعلی بایرامی -از شهدای اغتشاشات اخیر تهران - حضور یافتند.

جهانگیری؛ وکیل مدافع ربیعی در مجلس
جلسه استیضاح ربیعی از یک شنبه به سه شنبه موکول شد

ربیعی:استیضاح حق نمایندگان مجلس است و آماده پاسخ به آن ها هستم

ــع  ــل مداف ــری وکی ــحاق جهانگی اس
جلســه  در  وزیــرکار  ربیعــی، 

می شــود. او   اســتیضاح 
ــود کــه  اســتیضاح  هفتــه گذشــته ب
رفــاه  و  تعــاون،کار  وزیــر  ربیعــی 
رییســه  هیــات  بــه  اجتماعــی 
مجلــس  اعــالم وصــول شــد.تاریخ 
ایــن اســتیضاح  قــرار بــود یــک 

شــنبه 13 اســفند باشــد.
خبــر   ایــن  اعــالم  از  بعــد  امــا 
هیــات  عضــو  اکبررنجبــرزاده 
ــه  ــه جلس ــت ک ــس گف رییســه مجل
ــر کار،  ــی وزی ــی ربیع ــتیضاح عل اس
روز  از  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون 
یکشــنبه بــه ســه شــنبه موکــول 
از  نامــه ای  وی  بــه گفتــه  شــد. 
معــاون  امیــری«  »حســینعلی 

بــه  پارلمانــی رییــس جمهــوری  
رییســه مجلــس شــورای  هیــات 
شــده  اعــالم  و  رســیده  اســالمی 
کــه »علــی ربیعــی وزیــر تعــاون 
خواســتار  اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
ــتیضاح در روز  ــه اس ــزاری جلس برگ
ــت.«  ــده اس ــه آین ــنبه هفت ــه ش س
تغییــر  بــرای  درخواســت  دلیــل 
وزیــر  اســتیضاح  جلســه  زمــان 
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی بــه روز 
امــکان  فراهــم کــردن  سه شــنبه، 
حضــور معــاون اول رییس جمهــور 

اســت. جلســه  در 

جهانگیری؛ضربه گیر  ربیعی 
در مقابل نمایندگان مجلس

ــوال و  ــه س ــه ک ــی گفت ــه ربیع گرچ
ــدگان محتــرم  اســتیضاح حــق نماین
ــت  ــاده  اس ــت و او آم ــس اس مجل
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــان ب ــن زم در اولی

مجلــس  صحــن  در  اســتیضاح 
ــا  ــد ام ــور یاب ــورای اســالمی حض ش
حضــور جهانگیــری بــه عنــوان وکیــل 
ــیاری  ــوی بس ــد جل ــع  می توان مداف
نماینــدگان  طــرف  از  حجمه هــا  از 
بگیرد.جهانگیــری کــه  را  مجلــس 
جمهــوری  رییــس  انتخابــات  در 
می توانــد  داد  نشــان  دوازدهــم 
گزینــه مناســبی بــرای جــواب دادن 

ــد. ــدان باش ــه منتق ب

تهدیــد جهانگیری به گفتن 
بعضی حقایق در مورد 

احمدی نژاد
ــاون  ــری مع ــته جهانگی ــه گذش هفت
ــدی در  ــخنان تن ــور س ــس جمه ریی
ــژاد داشــت.  مــورد دوران احمــدی ن
ــه دوره  ــع ب ــن راج ــود م ــه ب او گفت
ــی صحبــت کــرده ام،  ــد کشــور خیل ب
از مقطعــی کســانی بــه مــن توصیــه 

ــد و مــن هــم  ــه ســکوت کردن ب
گفتــم چشــم، ولــی االن ســر تــا 
ــه  ــه بحــث گرفت ــت را ب ــل حکوم ذی
ــگام  ــات زودهن ــد انتخاب ــی گوین و م
و بــدون مهندســی برگــزار شــود. 
او  اقدامــات  نگذاشــتید  وقتــی 
ایــن  بــه  بایــد  االن  گفتــه شــود 
ــه اگــر  ــد البت حرف هــا جــواب بدهی
الزم باشــد مــن موتــور را مجــدد 

ــم.   ــی کن ــن م روش
او بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــه اینکــه 
کســانی کــه در فضــای منفــی کشــور 
خدمــت  کشــور  بــه  می دمنــد، 
و  اســتیضاح  گفــت :  نمی کننــد، 
ــی  ــت، ول ــس اس ــق مجل ــوال ح س
بهتریــن دســتاورد کشــور را عــده ای 
موضــوع  منفی تریــن  عنــوان  بــه 

جلــوه می دهنــد.
اگرچــه اکنــون اســتیضاح ربیعــی 
و  راه  وزیــر  آخونــدی  کار،  وزیــر 
شهرســازی و حجتــی بــه هیــات 
وصــول  اعــالم  مجلــس  رییســه 
شــده و قــرار اســت ســه شــنبه  
روز  یــک  در  آخونــدی  و  ربیعــی 
اســتیضاح شــوند امــا ایــن تنهــا 

ــت  ــه دول ــس ب ــه وارده مجل حجم
نبــوده اســت.

بــود  مدتــی  مجلــس  نماینــدگان 
کــه بــه دنبــال ســوال از رییــس 
ــس  ــی مجل ــن علن ــور در صح جمه
بودنــد کــه بــرای ایــن کار دو ســوال 
ــد.  را در دســتور کار خــود قــرار دادن
ــل  ــه دلی ــا ب ــوال آن ه ــک س ــه ی ک
توســط  امضاهــا  گرفتــن  پــس 
نماینــدگان  مجلــس از حــد نصــاب 
خــارج شــد و تنهــا یــک ســوال 
دیگــر باقــی مانــده کــه بایــد در 
ــف شــود.  ــن تکلی ــه تعیی ــن هفت ای
هفتــه پیــش رییــس کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس گفتــه ســوال 
ــردم  ــده م ــوری نماین ــی ذوالن مجتب
بــه  اســت.الزم  مجلــس  در  قــم 
ذکــر اســت دلیــل طــرح اســتیضاح 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
بــه دلیــل عــدم توانایــی در اداره 
بــه  وابســته  هــای  بنــگاه  امــور 
شســتا،  قبیــل  از  وزارتخانــه  آن 
ــی  ــتی ران ــمان، کش ــی آس هواپیمای

.... اســت. و 

خبر
ته

نک

اگرچــه اکنــون اســتیضاح ربیعــی وزیــر کار، 
آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی و حجتــی بــه 
ــده و  ــول ش ــالم وص ــس اع ــه مجل ــات رییس هی
ــدی در  ــی و آخون ــنبه  ربیع ــه ش ــت س ــرار اس ق
یــک روز اســتیضاح شــوند امــا ایــن تنهــا حجمــه 

ــت. ــوده اس ــت نب ــه دول ــس ب وارده مجل
ــال  ــه دنب ــه ب ــود ک ــی ب ــدگان مجلــس مدت نماین
علنــی  صحــن  در  جمهــور  رییــس  از  ســوال 
ــوال را  ــن کار دو س ــرای ای ــه ب ــد ک ــس بودن مجل
در دســتور کار خــود قــرار دادنــد. کــه یــک ســوال 
ــط  ــا توس ــن امضاه ــس گرفت ــل پ ــه دلی ــا ب آن ه
ــس از حــد نصــاب خــارج شــد  ــدگان  مجل نماین
و تنهــا یــک ســوال دیگــر باقــی مانــده کــه بایــد 

ــود.  ــف ش ــن تکلی ــه تعیی ــن هفت در ای

ــال  ــان س ــک پای ــه نزدی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
هســتیم و مجلــس روزهــای سه شــنبه و 
ــده بررســی اســتیضاح  ــه آین چهارشــنبه هفت
را  کشــاورزی  جهــاد  و  رفــاه  راه،  وزرای 
اصالحــات  احتمــاال  دارد،  کار  دســتور  در 
ــن  ــتور کار صح ــنبه در دس ــه روز یکش بودج

علنــی مجلــس قــرار می گیــرد.

وزیرکشور:
دستگاه های پیشرفته 
ایکس ری در 8 نقطه 
کشور نصب می شوند

وزیــر کشــور از کاهش میــزان قاچاق در کشــور 
بــه 11 میلیــارد دالر خبــر داد و گفــت: شــورای 
توســعه و امنیــت پایــدار شــرق و غــرب کشــور 
بــا پیشــنهاد نصــب و راه انــدازی دســتگاه های 
پیشــرفته ایکــس ری در هشــت نقطــه در 
غــرب کشــور موافقــت کــرد. بدالرضــا رحمانــی 
فضلــی ایــن خبــر را در ششــمین جلســه 
ــدار  ــت پای ــعه و امنی ــورای توس ــترک ش مش
شــرق و غــرب کشــور کــه عصــر روز چهارشــنبه 
بــه ریاســت وی در محل ایــن وزارتخانــه برگزار 

شــد، اعــالم کــرد. 
ــا بیــان اینکــه  رحمانی فضلــی در ایــن جلســه ب
ــتند،  ــل هس ــت کام ــور دارای امنی ــای کش مرزه
ــوت از  ــام ق ــا تم ــدار و ب ــا اقت ــت: ب ــار داش اظه
مرزهــای کشــور محافظــت مــی شــود و بایــد بــا 
انجــام برنامــه ریــزی هــای الزم میــزان امنیــت 
مرزهــا را روز بــه روز افزایــش دهیــم. وزیر کشــور 
ــارات  ــت اعتب ــه خواس ــه بودج ــازمان برنام از س
ــی  ــور را ط ــای کش ــه مرزه ــوط ب ــوب مرب مص
چنــد روز آینــده تخصیــص و بــرآورد دقیقــی از 
اعتبــارات طــرح هــا و برنامــه هــای پیشــنهادی 

دســتگاه اجرایــی ایــن شــورا انجــام دهــد. 
ــادی  ــه اقتص ــتمر کمیت ــزاری مس ــر برگ وی ب
شــورای توســعه و امنیــت پایــدار شــرق و غــرب 
کشــور توســط ســازمان برنامــه و بودجــه تاکیــد 
کــرد و گفــت: ایــن ســازمان بــر اســاس دســتور 
ــی رئیــس جمهــوری و اســحاق  حســن روحان
جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــوری نیــز 
اعتبــارات مصــوب و در نظر گرفته شــده توســط 
ایــن شــورا را هرچــه زودتــر تخصیــص دهــد. 

از  دیگــری  بخــش  در  رحمانی فضلــی 
ــات  ــه اقدام ــان اینک ــا بی ــود ب ــخنان خ س
ــا قاچــاق  ــارزه ب بســیار خوبــی در زمینــه مب
کاال و ارز صــورت گرفتــه اظهــار داشــت: 
ــا  ــن گزارش ه ــاس آخری ــبختانه براس خوش
طبــق اقدامــات انجــام شــده میــزان قاچــاق 
ــش  ــارد دالر کاه ــه 11 میلی ــور ب کاال در کش
بــا  یافتــه اســت کــه مصمــم هســتیم 
ــه  ــش ادام ــد کاه ــن رون ــام ای ــت تم جدی
تمــام  در  بایــد  تاکیــد کــرد:  یابــد. وی 
مرزهــای مــورد نیــاز، گلــوگاه هــا و گمــرکات 
دســتگاه های پیشــرفته ایکــس ری نصــب 
ــال  ــد س ــرف چن ــه ظ ــوری ک ــه ط ــوند ب ش
زمینــه  ایــن  در  اقدامــات خوبــی  اخیــر 
صــورت گرفتــه کــه موجــب کاهــش میــزان 

ــت. ــده اس ــاق کاال ش قاچ

خبر

حـزب  سـخنگوی 
سـازندگی  کارگـزاران 
بـه  اشـاره  بـا  ایـران 
مـردم  گزینـش  نحـوه 
در انتخابـات گفت:اينطـور نيسـت كـه اگـر مـردم 
بـه سـمت  برنجنـد  اصالحـات  دولـت  رییـس  از 
روحانـى برونـد، مـردم از اصـالح طلبـان هـم نـا 
پايـدارى  و  اصولگرايـان  سـمت  بـه  شـوند  اميـد 
نمى روند.بـه گفتـه حسـین مرعشـی بایـد متذکـر 
شـد که اینگونه نیسـت اگـر مـردم از رییس دولت 
اصالحات رنجیدند و احسـاس کردند پشـتیبانی از 
آن هـا نکـرده اسـت، حاال بـه روحانی گرایـش پیدا 
 کننـد و یـا اگـر از روحانـی ناامید شـدند به سـمت 
جهانگیـری می رونـد و یـا اگر از جهانگیـری بریدند 
بـه واعظـی گرایـش پیـدا کنند.مرعشـی می گویـد 

اصولگرایـان کـه خود را سرسـخت تر از اصالح طلبان 
مدافـع نظـام می داننـد بایـد توجـه کنند اگـر مردم 
حتـی از مجموعـه اصالح طلبـان ناامیـد شـوند بـه 
سـمت اصولگرایـان و جبهـه پایـداری نمی رونـد و 
مایـوس شـدن مردم در هـر شـرایطی از صندوق و 
نتیجـه رای در واقـع فاصله گرفتن از نظام سیاسـی 
جمهـوری اسـالمی و رفتـن بـه سـمت بریـدگان و 
اپوزیسـیون نظـام اسـت.او بـا اشـاره بـه انتخابات 
پیشـین گفـت: پیش بینـی می شـد کـه حاکمیـت 
از  اصالح طلبانـه   پررنـگ  انتظـار حضـور سیاسـی 
جهانگيرى نداشـته باشـند و این موضـوع در روابط 
جهانگیـری بـا نهادهـای باالدسـتی اختـالل ایجـاد 
کنـد؛ ایـن پیش بینـی درسـت و واقعـی بـود،  چرا 
کـه خـالف انتظـار حاکمیـت، جهانگیری سیاسـی 
ظاهـر شـد و شـفاف حـرف زد. همچنیـن تصـور 

می شـد در جنـاح پیـروز انتخابـات در حـوزه دولت 
و ریاسـت جمهـوری تلقـی منفی نسـبت به حضور 
او در عرصـه سیاسـی کـه مردانـه در کنـار روحانـی 
نقـش  باشد.مرعشـی  نداشـته  وجـود  ایسـتاد 
جهانگیـری در انتخابـات رییـس جمهـوری خـرداد 
مـاه را موثـر دانسـت و گفت بـه نظر می رسـد برای 
برخـی از همراهـان روحانـی ایـن حضـور پررنگ و 
پایـگاه اجتماعـی و سیاسـی جهانگیری خوشـایند 
نبود و سـعی کردند پاسـخ حمایت های جهانگیری 
از روحانـی را بـا نوعـی بی مهـری و فاصلـه گرفتـن 
از او بدهنـد کـه ایـن دومیـن مشـکلی بـود کـه بـا 
آن مواجـه شـد و البتـه قابـل پیش بینی هـم نبود.

مرعشـی می گوید عده ای از دوسـتان جهانگیری در 
نهادهـای حاکمیـت انتظارشـان ایـن بـود در مقابل 
روحانـی تا آخر ایسـتادگی کند و وارد رقابت شـود، 
امـا ایشـان قاطـع گفـت کـه حتی اگـر کنـار رفتنم 
از رقابت هـای انتخاباتـی بـه معنـی بسـته شـدن 
پرونـده سیاسـی زندگـی مـن باشـد مـن حتما به 

نفـع روحانـی کنـار مـی روم.

سیاستسیاست
زنـان  امـور  معـاون 
رییـس  خانـواده  و 
جمهـور الیحه تامین 
امنیت زنـان را گامی 
بـا  مقابلـه  در  موثـر 
خشـونت علیه زنان دانسـت و گفت: این الیحه 
بـا همـکاری قـوه قضاییـه و مجلـس شـورای 
اسـالمی به زودی نهایی خواهد شـد. معصومه 
و  زنـان، صلـح  بین المللـی  رویـداد  در  ابتـکار 
امنیـت پایـدار ضمن تبریـک روز جهانـی زن و 
میـالد حضـرت زهـرا )س( بـر نقـش زنـان در 
گسـترش صلح تاکیـد کرد و افزود: بر اسـاس 
قطعنامـه ۱۳۲۵ سـازمان ملـل، زنـان بایـد در 
مذاکـرات صلـح چـه در سـطح دولـت و چه در 
سـطح پارلمان به کار گرفته شـوند و نقش آنها 

در حفـظ صلـح و امنیـت جـدی گرفتـه شـود.
ابتـکار در ادامـه بـا تاکید بر نقش سـازمان های 
بین المللـی همکاری هـای جهانی و دانشـگاهی 
و جلب مشـارکت های سـازمان های مـردم نهاد 
در پیشـبرد صلـح و امنیـت در جوامـع اظهـار 
شـبکه  نشسـت هایی  چنیـن  برگـزاری  کـرد: 
همـکاری و همگرایـی موثـری بـرای زنـان در 
فراهـم خواهـد  را  بین المللـی  و  ملـی  سـطح 
کـرد.وی بـا بیـان اینکـه در جمهـوری اسـالمی 
بـا خشـونت  مقابلـه  بـرای  موثـری  گام هـای 
علیه زنان برداشـته شـده اسـت، تصریـح کرد: 
تدویـن الیحـه تامیـن امنیت زنان بـا همکاری 
قـوه قضاییـه و مجلـس شـورای اسـالمی بـه 
زودی نهایـی خواهـد شـد و گام موثـری بـرای 
ایجـاد صلـح در جامعـه و کشـور خواهـد بـود.

الیحه »تامین امنیت زنان«
به زودی نهایی می شود

عده ای می خواستند جهانگیری به نفع 
روحانی کنار نرود



سال سیزدهم | شماره پیاپی 1127 | شنبه 19 اسفند 1396 021-26325268

5
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیام ایران

گفتگو 

اتوبــوس،  راننــده    ۳۹۷ و  چهارهــزار 
مینــی بــوس و ســواری كرایــه بیــن 
ــافربری  ــال مس ــت ترمین ــهری درهف ش
اســتان بوســیله ۵۰۹ دســتگاه اتوبــوس 
وبیــش از۳۵۰۰ دســتگاه ســواری كرایــه 
بیــن شــهری در ایــام نــوروز۹۷ خدمات 
ارائــه مــی دهند.خــداداد مقبلــی مدیــر 
كل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای 
ــری در  ــت خب ــان در نشس ــتان كرم اس
محــل راهــداری و حمــل ونقــل  اســتان 
ــچ  ــه امســال هی ــان اینک ــا بی ــان ب کرم
افزایشــی در قیمــت بهــای بلیــط حمــل 
ــزود:  ــتیم ،اف ــافربری نداش ــل مس و نق
ــروش  ــال جاری ف ــاه س ــن م از ۱۵ بهم
ــیله  ــه وس ــوروزی ب ــفرهای ن ــط س بلی
شــرکت هــای مســافربری ایــن اســتان 
بــه طــوری حضــوری و غیرحضــوری 

درحــال انجــام اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۶۷۱ دســتگاه 
 ۵۲۸ و  هــزار  ســه  و  بــوس  مینــی 

ســواری کرایــه در سیســتم حمــل و 
ــال  ــان فع ــتان کرم ــی اس ــل عموم نق
ــزار و ۱۶۱  ــرد: دو ه ــح ک ــت ،تصری اس
 ۲۳۶ دو هــزار  و  یــک  پایــه  راننــده 
ــه  ــان ب ــه دو در اســتان کرم ــده پای رانن

فعالیــت مشــغول هســتند.
ونقــل  وحمــل  راهــداری  مدیــرکل 
اســتان کرمــان گفــت: همچنیــن ۲۹ 
مجتمــع خدمــات رفاهــی در اســتان 
ــوده و  ــرداری ب ــره ب ــان درحــال به کرم
ــه  ــت ک ــاخت اس ــال س ــورد درح ۲۱ م
ــری در  ــش موث ــا نق ــع ه ــن مجتم ای
بــا  وی  دارنــد.  تصادفــات  کاهــش 
ــا  ــافربری ب ــاوگان مس ــه ن ــان اینک بی
تمامــی  بــه  اتوبــوس  دســتگاه   ۵۰۹
نقــاط کشــور در ایــام نــوروزی خدمــات 
هــزار   ۱۰ افــزود:  دهنــد  مــی  ســفر 
جلــد دفترچــه بروشــور بــرای نیــاز 
ــوروزی  ــفرهای ن ــدای س ــافر از ابت مس
درحــال چــاپ اســت و ایــن بروشــورها 

مســافران  بــه  را  کلیــدی  اطالعــات 
ــد. ــی کنن ــه م ارائ

مقبلــی اظهــار کــرد: بنرهــا نیــز بــا 
راننــدگان  احتیــاط  و  ایمنــی  شــعار 
ــان  ــتان کرم ــای اس ــاده ه ــول ج در ط

نصــب شــده اســت.
وجــود  بــا  امیدواریــم  گفــت:  وی 
عمومــی  نقــل  و  حمــل  نــاوگان 
ــن  ــفر و کمتری ــترین س ــترده، بیش گس
بــه  نــوروزی  ســفرهای  در  را  خطــر 
ــا  ــیم و ب ــته باش ــان داش ــتان کرم اس
ــای  ــتگاه ه ــس راه، دس ــکاری پلی هم
هــا  جــاده  در  امــدادی  و  خدماتــی 
در  ای  شایســته  خدمــات  بتوانیــم 
ــه مســافران  ایمنــی و خدمــات ســفر ب

ارائــه دهیــم.
نقــل  راهــداری و حمــل و  مدیــرکل 
افــزود:  کرمــان  اســتان  ای  جــاده 
ــد  ــج درص ــال پن ــان امس ــتان کرم اس
داشــته  ای  جــاده  مســافر  کاهــش 
ــرای  ــافر ب ــل مس ــل و نق ــت و حم اس
فــراوان  هزینــه  خصوصــی  بخــش 
دارد  کمــی  اقتصــادی  صرفــه  و 

اداره کل  هــا،  شــهرداری  بایــد  لــذا 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــتی و  ــع، دس ــی صنای ــراث فرهنگ و می
ــاوگان  ــت از ن ــرای حمای ــگری ب گردش

همــکاری کننــد. عمومــی 
از  دیگــری  بخــش  در  مقبلــی 
ــتگاه  ــرد: ۱۳۰ دس ــان ک ــخنانش بی س
دوربیــن کنترل ســرعت متوســط در دو 
هــزار کیلومتــر از مســیرهای ارتباطــی 
ــود و  ــی ش ــب م ــان نص ــتان کرم اس
هــا موجــب  دوربیــن  ایــن  نصــب 
ــد.وی  ــد ش ــات خواه ــش تصادف کاه
بــا  شهرســازی  و  راه  وزارت  گفــت: 
ــزان  ــه می ــراردادی ب ــرکت ق ــک ش ی
دوربیــن  دســتگاه   ۶۸۰ و  هــزار 
ابتــدا  در  و  اســت  کــرده  منعقــد 
ــتان  ــای اس ــن ه ــب دوربی ــت نص نوب
ــا  ــود و ب ــان در ســال ۹۷ و ۹۸ ب کرم
پیگیــری ایــن اداره کل و افزایــش 
آمــار تصــادف هــا در شــبکه ارتباطــی 
و ایمنــی و بحــران اســتان، نوبــت 
ــال  ــه س ــا ب ــن ه ــن دوربی ــب ای نص

۹۶ منتقــل شــده اســت

علــی منصــوری ، مدیــر عامــل ســازمان خدمــات موتــوری 
ــای  ــدی ه ــه توانمن ــکا ب ــا ات ــت: ب ــواز گف ــهرداری اه ش
ســازمان پــروژه هــای عمرانــی و خدماتــی شــهر اهــواز را 

انجــام مــی دهیــم.
مدیــر عامــل ســازمان خدمــات موتــوری شــهرداری اهــواز 
ــوری  ــات موت ــازمان خدم ــاالی س ــوان ب ــه ت ــاره ب ــا اش ب
ــی شــهر  ــروژه هــای عمران شــهرداری اهــواز در اجــرای پ
اهــواز افــزود : در حــال حاضــر ســازمان خدمــات موتــوری 
شــهرداری اهــواز چهــار پــروژه بــزرگ عمرانــی را در دســت 

ــدام دارد. اق
وی بیــان کرد:ایــن پــروژه هــا شــامل احــداث مســیر دوم 
ســیصد دســتگاه بــه شــرکت فــوالد خوزســتان، احــداث 
پارکینــگ بــزرگ ورزشــگاه فــوالد خوزســتان ، بلــوار 
ســاحلی رودخانــه کارون در فــاز 4 کــوی ملــت و احــداث 

پــارک کــوی مهدیــس مــی باشــند.
ــزرگ،  ــروژه ب ــار پ ــار ایــن چه ــر عامــل گفــت : در کن مدی
ــیر  ــداث مس ــامل اح ــر ش ــی دیگ ــای عمران ــت ه فعالی
دسترســی بــه بازارچــه پردیــس و احــداث فضــای ســبز 
ــل  ــواز، در حــال انجــام و تکمی ــه - اه در ورودی حمیدی

مــی باشــند.
علــی منصــوری در رابطــه بــا انجــام پــروژه احــداث پــارک 
ــه  ــا توجــه ب و فضــای ســبز در کــوی مهدیــس گفــت: ب
ــر افزایــش ســرانه فضــای ســبز  تاکیــد شــهردار اهــواز ب
شــهر اهــواز ،احــداث پــارک و فضــای ســبز کــوی مهدیس 
بــه ســازمان خدمــات موتــوری محــول شــد کــه اکنــون در 
ــرداری ، خــاک ریــزی و تســطیح مــی  ــه ب ــه نخال مرحل

باشــد.
ــروژه احــداث مســیر  ــرد: پ ــار ک ــه اظه منصــوری در ادام
ــه پایــان رســیده و آمــاده  دسترســی بازارچــه پردیــس ب

ــرداری اســت. ــره ب به
مدیــر عامــل بــا اشــاره بــه اینکــه تکمیــل پــروژه احــداث 
ــان 18  ــدت زم ــس در م مســیر دسترســی بازارچــه پردی
روز بــه انجــام رســیده اســت ، گفــت: اجــرای الیــه زیــر 
اســاس و اســاس ، تســطیح ، بســتر ســازی ، آب پاشــی 
ــه هــای کاروگیــت300  ــا لول کوبــش ، اجــرای فاضــالب ب
ــا کنتــرل کیفــی مطلــوب در ایــن پــروژه  و منهــول هــا ب

صــورت گرفتــه اســت.
منصــوری گفــت: ســرعت بخشــیدن بــه انجــام 
پــروژه هــای متوســط در کنــار پــروژه هــای بــزرگ 
عمرانــی بــا انجــام کنتــرل پــروژه هــا محقــق شــده 
ــای  ــه ه ــی در هزین ــه جوی ــب صرف ــت و موج اس

ــود. ــی ش ــواز م ــهرداری اه ش

علــی منصــوری در ادامــه گــزارش بــه پیشــرفت 
ــیصد  ــیر دوم س ــداث مس ــروژه اح ــدی پ 55 درص
دســتگاه -فــوالد خوزســتان پرداخــت و گفت:طــول 
ــر  ــرض 15 مت ــر و ع ــروژه 2900 مت ــن پ ــیر ای مس

ــد . ــی باش م
وی افــزود در 1000 متــر اول ایــن مســیر، نخالــه 
ــه  ــه طــور کامــل انجــام شــد و اجــرای الی ــرداری ب ب
ــه  ــش ، لول ــطیح ، کوب ــش و تس ــاس ، پخ ــر اس زی
ــه  گــذاری دفــع آب هــای ســطحی و جــدول کاری ب
طــول 1000 متــر بــه اتمــام رســیده اســت و اکنــون در 

ــرار دارد. ــطیح آن ق ــاس و تس ــه اس ــه الی مرحل

مدير كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كرمان: 

509 دستگاه اتوبوس به مسافران 

نوروزی خدمات ارائه می دهند

لزوماستفادهصحیح

ازمنابعآب

مهرافشــان: مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای مرکــزی بــا بیان اینکه خشکســالی 
دیگــر در کشــور حادثــه غیــر مترقبــه ای نیســت و یــک پدیــده مســتمر اســت، گفت: 

بایــد بــه جــای مقابلــه بــا خشکســالی بــه ســمت ســازگاری بــا کــم آبــی برویم.
عــزت الــه آمــره ای گفــت: رعایــت الگــوی مصــرف در ایــن ســال های خشکســالی 
بســیار اهمیــت دارد.وی بــا بیــان اینکــه امســال، میــزان بارش هــا تــا آخــر دی مــاه 
60 درصــد از ســال قبــل کمتــر بــوده اســت، گفــت: پیــش بینــی می شــود تــا پایــان 

ســال وضــع بــه همیــن صــورت باشــد.
آمــره ای تصریــح کــرد: صرفه جویــی کــه یــک اصــل همیشــگی اســت امســال بایــد 
بــا شــدت و دقــت بیشــتری انجــام شــود بــه ویــژه در مــورد آب کشــاورزی مهمتــر و 
جدی تــر اســت، گفــت: در بخــش کشــاورزی نیازمنــد اصالحاتــی در انتخــاب الگــوی 

کشــت و محل کشــت هســتیم.
ــر  ــه غی ــور حادث ــر در کش ــالی دیگ ــه خشکس ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
مترقبــه ای نیســت، افــزود: مشــکل کــم آبــی یــک پدیــده مســتمر بــرای مــا خواهــد 
بــود.وی بــه همــکاری مــردم وتمــام دســتگاه ها اجرایــی بــرای ایــن امــر تأکیــد کــرد 
و ابــراز داشــت: بایــد در ســطح دولــت، دســتگاه های مذکــور موضــوع آب را مشــترک 
ــی و  ــن مشــکل چــاره جوی ــرای ای ــک ب ــکاری نزدی ــک هم ــد و در ی و واحــد بدانن

همــکاری کننــد.
آمــره ای بــا بیــان اینکــه بایــد در ایــن دوران بــرای اســتفاده صحیح تــر از آب موجــود 
و پــس آبهــا برنامــه ریــزی کنیــم، اظهــار کــرد: یکــی از عمده تریــن مصــارف پســاب، 
کشــاورزی اســت و حــدود ۲۰ میلیــون هکتــار اراضــی در دنیــا بــا فاضــالب آبیــاری 
ــران را کشــوری کــم آب و  ــز وی ای ــد روز پیــش نی می شــوند. در همیــن حــال چن
دچــار خشکســالی خوانــد و افــزود: بــا افزایــش جمعیــت متمرکــز شــهرها، حتمــًا 
بایــد توصیــه هــای صرفــه جویــی جــدی گرفتــه شــود و بــرای رهایــی از خشکســالی 
برنامــه هــای مختلفــی ارایــه شــده اســت کــه باید تــالش شــود در مصــرف آب توجه 

الزم صــورت پذیــرد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای مرکــزی بــا اشــاره بــه آغــاز هفتــه صرفه جویــی در 
مصــرف آب بــا اشــاره بــه عناویــن ایــام هفتــه صرفــه جویــی در مصــرف آب گفــت: 
روزهــای یکــم تــا هفتــم تیرمــاه بــه ترتیــب بــا عناویــن  »آب، اقتصــاد مقاومتــی، 
تولیــد و اشــتغال«، »آب، آموزه هــای دینــی و ارتقــای آگاهی هــای عمومــی«، »آب، 
خانــواده )مدیریــت تقاضــا و مدیریــت مصــرف آب(«، »آب و توســعه پایــدار )محیط 
زیســت و ســالمتی همگانــی(«،«آب، بازچرخانــی )اســتفاده مجــدد(«،«آب، رســانه، 
مدیریــت مصــرف )شــرب، کشــاورزی، صنعــت(، »آب، قانــون و حقــوق شــهروندی« 
نامگــذاری شــده اســت.وی بیــان داشــت:بهینه ســازی و تغییــر الگــوی مصــرف در 
بخــش هــای مختلــف کشــاورزی، شــرب و صنعــت آب همــواره مــورد تاکیــد بــوده 
ــرای اســتفاده  ــزی مناســب ب ــه اتخــاذ برنامــه ری اســت و ایــن شــرکت خــود را ب

درســت آب بخصــوص در بخــش کشــاورزی ملــزم کــرده اســت.

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز:

چهار پروژه عمرانی رادر دست اقدام داریم

کشف پیکر سومین 
صیاد مفقود شده

نجــات  هییــت  رییــس 
از  مازنــدران  اســتان  غریــق 
کشــف پیکــر ســومین صیــاد 
ــر  ــاری خب ــده جویب ــود ش مفق
اظهــار کــرد: پیکــر ســومین  داد.»نقــی کریمیــان« 
ــت ۱۶  ــس از گذش ــاری پ ــده جویب ــود ش ــاد مفق صی
ــار کشــف  ــم جویب ــح چهارشــنبه در ســاحل الری روز صب
ــدی  ــای بع ــرد: در روزه ــان ک ــان خاطرنش ــد. کریمی ش
بــه کمــک غواصــان  دو جســد  پبــدا شــد و یــک 
جســد آخــر بــا تماســی از ســوی صیــادان کــه  از 
ــد. ــف ش ــد کش ــاحل آورده ش ــه س ــان ب ــق طوف طری

انجام عملیات جابجایی
خط اصلی فاضالب 

و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
فاضــالب اســتان مرکــزی  گفــت: 
از  بخشــی  جابجایــی  عملیــات 
خــط اصلــی فاضــالب شــهر اراک 

ــد. ــام ش ــریعتی انج ــل ش ــرح پ ــا ط ــارض ب مع
ــی  ــات عمران ــرای عملی ــا اج ــان ب ــزود: همزم ــی اف خلیل
پــروژه پــل رو گــذر خیابــان شــریعتی کــه توســط 
ــر  ــد، 750 مت ــی باش ــرا م ــت اج ــهرداری اراک در دس ش
خــط اصلــی فاضــالب ایــن شــهر بــه دلیــل معــارض بــودن 

ــا شــد. ــروژه جابج ــن پ ــا ای ب

اشتغال معلولین 
مورد کم توجهی است

فرهنــگ  دفتــر  دیرعامــل 
برگــزاری  از  معلولیــن، 
هم اندیشــی  نشســت 
ــتغال  ــیوه های اش ــی ش ارزیاب
ــم و  ــتان ق ــانی از اس ــور کارشناس ــا حض ــوالن ب معل
شــیراز خبــر داد و گفــت: در مــدت 30 ســال بــا 
ــا 600 شــغل  ــان، تنه ــارد توم ــه 500میلی صــرف هزین
ــه  ــی ک ــن ایجــاد شــده اســت؛ در حال ــرای معلولی ب
می تــوان بــا هزینــه بســیار پایین تــر و در مــدت 
ــرای معلولیــن ایجــاد  زمــان کــم، شــغل بیشــتری ب

ــرد. ک

عملیات جست وجوی 
سانحه هوایی متوقف شد

ســی  در  بهشــتی  بــاس 
ســخت اظهــار داشــت: بــه 
نامناســب  شــرایط  دلیــل 
دنــا  ارتفاعــات  در  جــوی 
ــوی  ــت و ج ــات جس ــاد عملی ــدید ب ــژه وزش ش بوی
ــی.آر. ــای ت ــانحه هواپیم ــگان س ــای جانباخت پیکره
ــرد:  ــوان ک ــف شــده اســت.وی عن ــا متوق ــی در دن ت
ــوردان  ــات و کوهن ــداد و نج ــای ام ــر از نیروه 70 نف
ــاعد  ــورت مس ــا درص ــوده ت ــاش ب ــاده ب ــال آم در ح
ــقوطهواپیما  ــل س ــه مح ــات ب ــوا در ارتفاع ــدن  ه ش

اعــزام شــوند.

یاسوج قممازندران اراک 

کشف یک میلیون عدد ترقه در هشترود
محمدتقی سلطانی اظهار داشت: یک میلیون عدد انواع ترقه و مواد محترقه در 

محور هشترود - مراغه  در بازرسی از یک خودرو توسط ماموران نیروی انتظامی 
این شهرستان کشف و ضبط شد.



26325268-021سال سیزدهم | شماره پیاپی 1127 | شنبه 19 اسفند 1396

6
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از پایش برنامه پیشگیری و حذف پیام ایران

اختالالت ناشی از کمبود ید در این شهرستان خبر داد.

از  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
تســهیالت  اختصــاص  بــرای  پیگیری هــا 
و صــدور مجــوز ایجــاد اشــتغال در شــرق 
اصفهــان در زمینــه تولیــد انــرژی خورشــیدی 

ــه  ــاره ب ــا اش ــن  ب ــد تاج الدی ــر داد.،ناهی خب
ــاره اختصــاص  ــور درب ــه رییــس جمه ــه ب نام
تســهیالت و صــدور مجــوز جهــت ایجــاد 
ــد  ــه تولی ــان در زمین اشــتغال در شــرق اصفه

ایــن  داشــت:  اظهــار  خورشــیدی  انــرژی 
نامــه در تاریــخ 10 بهمن مــاه خطــاب بــه 
رییــس جمهــور نگاشــته شــده و بــرای دفتــر 
ــوری ارســال شــده اســت. وی  ریاســت جمه
بــا اشــاره بــه مزایــای اشــتغال در زمینــه 
انــرژی خورشــیدی در شــرق اصفهــان افــزود: 
در اقلیــم اصفهــان و بــه خصــوص شــرق 
اصفهــان بــا شــرایط تابــش خورشــید، انــرژی 

ــت. ــه اس ــن گزین ــیدی بهتری خورش

 اختصاص تسهیالت برای نصب پانل 
خورشیدی در شرق اصفهان

ممنوعیت برداشت آب از دشت های 
سیستان و بلوچستان 

برداشت آب از 9 دشت استان ممنوع و 11 دشت در شرف ممنوعیت است

برداشت آب از 11 دشت در سیستان و بلوچستان در شرف ممنوعیت است

هشـدار  و  پیش بینـی  گـروه  رییـس  مالشـاهی  علـی 
هواشناسـی سیستان و بلوچسـتان نیز درباره خشکسالی 
و چرایـی کاهـش بارندگی در این اسـتان گفـت: به صورت 
طبیعـی بـا ورود بـه فصـل سـرد سـال، »پرارتفـاع جنب 
حـاره ای« کـه مرکـز آن روی شـبه جزیره عربسـتان قـرار 
می گیـرد بایـد به سـمت عرض هـای جنوبی تـر و شـرق یا 
همـان سـمت هنـد جابه جا  شـود تا شـرایط بـرای حضور 
سـامانه های بارشـی فصل سـرد مهیا شـود. اما متأسفانه 
چنیـن شـرایطی در پاییز سـال جـاری و ابتدای زمسـتان 
مهیـا نشـد کـه همیـن موضـوع یکـی از دالیـل کاهـش 
بـارش سـال زراعـی جـاری تـا کنـون  در اسـتان اسـت. 
دلیـل ایـن امـر نیـز گرمایش جهانـی اسـت و پیش بینی 
می شـود در دهه هـای آینـده نیـز تداوم داشـته باشـد. از 
طرفی براسـاس نقشـه های پیش بینی فصلی بـارش باران 
در اسـفند تـا اواسـط فروردین سـال آینـده در برخی نقاط 
جنـوب در حـدود نرمال تا بیـش از نرمال انتظـار می رود.

بـا  مجلـس  در  اصفهـان  مـردم  نماینـده 
نیـرو  اینکـه در حـال حاضـر وزارت  بیـان 
بـرای جایگزینـی انرژی حاصله از سـوخت 
بـا بخـش  انـرژی خورشـیدی  بـا  فسـیلی 
می کنـد،  منعقـد  قـرارداد  خصوصـی 
تصریـح کـرد: ایـن زمینه بسـیار مسـاعدی 
شـرق  روسـتاهای  خانوارهـای  بـرای  را 

مـی آورد. فراهـم 

خشکســالی   SPEI شــاخص  بررســی 
ــالی  ــه خشکس ــد ک ــان می ده ــران نش ای
ــی برخــی  ــن ســال متوال ــرای هجدهمی ب
ــه و  ــرق را فراگرفت ــوب ش ــتان های جن اس
ــی  ــت آب از تمام ــا برداش ــده ت ــبب ش س
دشــت های سیســتان و بلوچســتان ممنوع 
یــا به ســمت ممنوعیــت پیــش  برود.آنطــور 
کــه تســنیم می نویســد بررســی شــاخص 
ـ تبخیــر و تعّرق استانداردشــده«  »بــارشـ 
موســوم بــه SPEI خشکســالی ایــران 
در 30 ســال گذشــته نشــان می دهــد 
ــه 70  ــر ده ــالی از اواخ ــار خشکس ــه آث ک
در اســتان های سیســتان و بلوچســتان، 
کرمــان، خراســان جنوبــی و هرمــزگان 
ظاهــر شــده و از ســال 80 به صــورت جــدی 
ــت.  ــه اس ــرا گرفت ــتان را ف ــار اس ــن چه ای
امســال نیــز هجدهمیــن ســالی اســت کــه 
خشکســالی در ایــن اســتان ها ادامــه دارد و 
حتــی از برخــی ســال های اخیــر  شــدیدتر 

ــای امســال  ــه بارش ه ــوری ک اســت، به ط
ــا  ــن 63 ت ــار اســتان بی ــن چه ــه ای در هم
75 درصــد نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت 
ســال زراعــی کاهش یافتــه و ســبب شــده 
ــک  ــتان خش ــش اس ــزو ش ــا ج ــا آن ه ت

کشــور قــرار بگیرنــد.

 برداشت آب از دشت های 
سیستان و بلوچستان ممنوع شد

 خشکســالی امســال در جنــوب شــرق 
ــت  ــود گرف ــه خ ــد ب ــوی تهدی ــگ و ب رن
ــر  ــی ب ــر  حفاظت ــا تدابی ــد ت ــب ش و موج
ــع  ــی و مناب دشــت ها، ســفره های زیرزمین
آب ســطحی آب در سیســتان و بلوچستان 
ــر اســاس ایــن تدابیــر در  حاکــم شــود. ب
شــورای حفاظــت از منابــع آب اســتان 
ــت آب از  ــتان، برداش ــتان و بلوچس سیس
حداقــل 9 دشــت اســتان در بخش هایی از 
شهرســتان های زاهــدان، خــاش، ســراوان، 

ســیب و ســوران، و ایرانشــهر ممنــوع شــد 
و 11 دشــت دیگــر نیــز در شــرف ممنوعیــت 
قــرار دارد. ایــن تصمیــم وقتــی نهایــی شــد 
کــه بررســی های آب منطقــه ای سیســتان 
و بلوچســتان از اضافه برداشــت ســاالنه 
ــوان  ــش از ت ــب بی ــون مترمکع 500 میلی
ســفره های زیرزمینــی دشــت های اســتان 
ــن دشــت ها  قطعــی شــد و ســطح آب ای
از مــرز هشــدار و بحــران نیــز فراتــر رفــت. 
اتابــک جعفــری مدیرعامــل آب منطقــه ای 
ــاره گفــت:  سیســتان و بلوچســتان دراین ب
ــی تجدیدشــونده  ــع آب هــای زیرزمین مناب
میلیــون   400 و  میلیــارد  یــک  اســتان 
ــم  ــفانه حج ــه متأس ــت ک ــب اس مترمکع
ــوان  ــش از ت ــا بی ــن آب ه ــت از ای برداش
ــش  ــاالنه بی ــت و س ــع اس ــازی مناب بازس
ــوان  از 500 میلیــون مترمکعــب بیــش از ت
ایــن ذخایــر آب برداشــت می شــد. در 
واقــع حجــم تخلیــه از آب هــای زیرزمینــی 

اســتان ســاالنه یک میلیــارد و 917 میلیون 
مترمکعــب و بیــش از تــوان بازســازی 
ــه  ــت ک ــتان اس ــی اس ــع آب زیرزمین مناب
بایــد تعــادل در ایــن بخــش برقــرار شــود.

95درصد آب های زیرزمینی 
سیستان و بلوچستان صرف 

کشاورزی می شود
جعفــری در ادامــه بــا اشــاره بــه اســتفاده 
بیــش از حــد منابــع زیرزمینــی در اســتان 
بــا  بخــش کشــاورزی  اکنــون  گفــت: 
ــی،  مصــرف 95درصــدی آب هــای زیرزمین
ــده از  ــتفاده کنن ــروه اس ــن گ پرمصرف تری
ایــن منابــع بــوده و بخــش شــرب نیــز بــا 
ســهم چهاردرصــدی، جایــگاه دوم مصرف از 
ایــن آب هــا را در اســتان به خــود اختصاص 
داده اســت. ایــن در حالــی اســت که ســهم 
بخــش کشــاورزی از منابــع آب زیرزمینــی 
ــرب  ــش ش ــوده و بخ ــد ب ــور 92 درص کش
کشــور نیــز 6 درصــد در اســتفاده از منابــع 
ــد. وی در ادامــه  ــی ســهم دارن آب زیرزمین
بخــش صنعــت و خدمــات را کمتریــن 
مصرف کننــده آب هــای زیرزمینــی دانســت 
ــا  ــت: در سیســتان و بلوچســتان تنه و گف
یــک درصــد از منابــع آب هــای زیرزمینــی 
در بخــش صنعــت و خدمــات مصــرف 

می شــود، در کشــور نیــز شــاخص مصــرف 
ــم و  ــت ک ــات و صنع ــش خدم آب در بخ

حــدود 2 درصــد اســت. 

چرا وضعیت منابع آب زیرزمینی 
بحرانی شد؟

ــه  ــع ب ــری راج ــش دیگ ــری در بخ جعف
ــع  ــر در تشــدید بحــران مناب ــل مؤث عوام
آب زیرزمینــی عنــوان کــرد: تغییــر اقلیــم 
و کاهــش بــارش در ســطح اســتان و 
ــه  ــال آب ب ــان انتق ــودن راندم ــن ب پایی
مزرعــه و نداشــتن الگوی کشــت مناســب 
ــه  ــی ازجمل ــه شــرایط اقلیم ــه ب ــا توج ب
ــع آب  ــل تشــدیدکننده بحــران مناب عوام
زیرزمینــی اســتان اســت. برنامه توســعه 
کشــاورزی بــدون توجــه به پتانســیل آبی 
ــت  ــش از ظرفی ــتفاده بی ــت ها و اس دش
زیرزمینــی، حفــر چاه هــای  آب هــای 
غیرمجــاز و اضافه برداشــت از چاه هــای 
مجــاز از عوامــل بعــدی تشــدیدکننده 
زیرزمینــی  آب هــای  منابــع  بحــران 
اســت. وی اســتفاده بیــش از انــدازه 
ظرفیت هــای آبــی حوضه هــای آبریــز 
ــای  ــی و محدودیت ه ــکالت اجرای و مش
ــر تشــدیدکننده  ــل دیگ ــی را از عوام قانون

ــد. ــی خوان ــای زیرزمین ــران آب ه بح

احیای بافت تاریخی و 
بازآفرینی محله گلبازخان

سرپرسـت معاونـت معمـاری و شهرسـازی 
شـهرداری کرمـان اظهـار کـرد: احیـای بافـت 
تاریخـی محلـه گلبازخـان در دسـت مطالعـه 
حسـینی  ایالقـی  مریـم  اسـت.  طراحـی  و 
بـا اشـاره بـه تهیـه طـرح جامـع سـه بعـدی 
طراحی شـهری در محـدوده گلبازخان، میدان 
خیابـان  خیابـان شـریعتی،  )ارگ(،  توحیـد 
قـدس و فلسـطین )از چهـارراه کاظمـی تـا 
میـدان بسـیج و بافـت پیرامـون آن(، گفـت: 
از  خالـی  تاریخـی کرمـان  بافـت  متاسـفانه 
سـکنه شـده اسـت کـه بایـد بـرای ایـن مهم 
تدبیـری اندیشـیده شـود. وی بـا بیـان اینکه 
توسـعه شـهر کرمـان به سـمت حاشـیه رفته 
و سـبب خالـی شـدن بافـت تاریخـی شـده 
اسـت، تصریح کـرد: بافت ارگانیـک و بناهای 
تاریخـی موجـود در بافـت تاریخـی از ارزش 
باالیـی برخـوردار هسـتند کـه باید بـا تدابیری 
معاونـت  سرپرسـت  شـوند.  حفـظ  درسـت 
معمـاری و شهرسـازی شـهرداری کرمان خط 
تعریـض را ظلـم بـه بافـت تاریخـی عنـوان و 
اظهـار کـرد: تعریـض می توانـد خانـه، کوچه و 
یـا محلـه را بـه دو نیـم کـرده و حیـات بافت 
تاریخـی را بـا خطـر نابـودی مواجـه کنـد. بـه 
همیـن سـبب از مشـاور طرح مذکور خواسـته 
شـده بـا مدنظـر قـرار دادن بافـت ارگانیـک 
و بناهـای تاریخـی ایـن محـدوده، طـرح را 
بافـت  بـه گونـه ای طراحـی کنـد کـه چهـره 
تاریخـی و کهـن شـهر و هویـت تاریخـی آن 
حفـظ شـود. وی بـا تاکید بر اینکـه بازآفرینی 
بافـت و احیـای ابنیـه تاریخـی تاثیـر مثبـت 
روی بافـت تاریخـی کرمـان خواهد گذاشـت، 
تصریـح کـرد: بازآفرینـی و احیـای یک محله 
بـرای نخسـتین بـار توسـط شـهرداری کرمان 
بافـت  و  ارگ  میـدان  محلـه گلبازخـان،  در 
پیرامـون آن و بـا همـکاری مشـاوری توانمند 
در دسـت مطالعه و طراحی اسـت. سرپرست 
شـهرداری  شهرسـازی  و  معمـاری  معاونـت 
کرمـان بـا بیـان اینکـه در بافـت محلـه، یـک 
جسـم یـا کالبـد در جای خـود قـرار دارد، ولی 
بالاسـتفاده مانـده اسـت، گفـت: مقصـود مـا 
از بازآفرینـی، اسـتفاده مجـدد از ایـن کالبـد 
فراینـد  در  اسـت کـه  اشـتباه  ایـن  و  اسـت 
بازآفرینـی، تنهـا بـه کالبـد و شـکل اهمیـت 
دهیـم؛ در حالیکـه جانـی که قرار اسـت در آن 
کالبـد دمیـده شـود، بسـیار مهم اسـت. برای 
مثـال زمانـی که در یـک مجموعـه، خانه های 
یـا  و  سـنتی  رسـتوران  بـه  تبدیـل  قدیمـی 
اسـتفاده های گردشـگری می شـود، می توانـد 
بـه عنـوان کارکرد جدیـد قابل قبولـی در کالبد 

قدیمـی جـای گیرد.

گزیده ها

جابه جایی طیور زنده در مرز 
خراسان رضوی  کنترل شود

گفــت:  خراســان رضوی  اســتاندار  معــاون 
جابه جایــی طیــور زنــده در ورودی هــا و مــرز 
اســتان خراســان رضوی بایــد کنتــرل جــدی شــود. 
ــزای  ســید جواد حســینی در جلســه ســتاد آنفوالن
پرنــدگان اســتان اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه پیدایــش آلودگــی آنفلوانــزای 
فــوق حــاد پرنــدگان در برخــی نقــاط کشــور و نیــز افغانســتان، هرگونــه جابه 
جایــی غیرمجــاز طیــور زنــده بایــد در تمامــی مراکــز ورودی به اســتان بویژه 
مــرز مــورد کنتــرل جــدی قــرار گیــرد. ایــن اســتان رتبــه باالیــی در تولیــد 
ــه طــوری کــه دارای 22 میلیــون قطعــه طیــور  مــرغ و تخــم مــرغ دارد، ب
ــه  ــر ب ــدگان و 43 نقطــه خطرپذی ــرای مهاجــرت پرن ــج مســیر ب ــده، پن زن
لحــاظ شــیوع آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان اســت. وجــود 889 واحــد 
ــم  ــدگان و تراک ــازار پرن ــور در ب ــتی طی ــه غیربهداش ــور، عرض ــاز طی غیرمج
واحدهــای پــرورش طیــور از مشــکالت جــدی اســتان اســت کــه بایــد بــرای 
ــرد. ــوری انجــام گی ــات ف ــن مشــکالت چــاره اندیشــی و اقدام حــل ای

کانون های فرهنگی مساجد 
عرصه فعالیت  سیاسی نیست

ــان  ــالمی خراس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــی و  ــای فرهنگ ــه کانون ه ــان اینک ــا بی ــی ب جنوب
هنــری مســاجد عرصــه و جوالنــگاه فعالیت هــای 
ــی  ــر جای ــر اگ ــن ام ــت: ای سیاســی نیســت، گف
مشــاهده شــود برخــورد خواهــد شــد چراکــه نبایــد از بســتر مســاجد بــرای 
ــط  ــور متوس ــه ط ــود. ب ــتفاده ش ــوء اس ــی س ــای سیاس ــام فعالیت ه انج
ــی و  ــای فرهنگ ــه کانون ه ــا مجموع ــبانه روزی ب ــورت ش ــه ص ــر ب 150 نف
ــاد  ــگ و ارش ــرکل فرهن ــاط هســتند. مدی ــتان در ارتب ــری مســاجد اس هن
ــای  ــر کانون ه ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــی ب ــان جنوب ــالمی خراس اس
مســاجد و پایــگاه بســیج بــا هــم و  در کنــار هــم فعالیــت می کننــد، بیــان 
کــرد: برابــر فتــوای رهبــری اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه مدیریــت مســجد 
ــه در مســجد  ــی ک ــام بخش های ــی تم ــام جماعــت مســجد اســت یعن ام
ــای خــود را  ــام جماعــت مســجد فعالیت ه ــل ام ــد ذی ــال هســتند بای فع

انجــام داد.

خراسان بیرجندمشهد
شمالی

از  یکــی 
ــر  ــان برت کارآفرین
اســب  حــوزه  در 
ترکمــن  اصیــل 
ــی  ــد طوالن در خراســان شــمالی گفــت: رون
ــی  ــع طبیع ــوی مناب ــن از س ــذاری زمی واگ
بــرای توســعه پــرورش اســب از مهمتریــن 
ــرگالن  ــت در راز و ج ــن صنع ــکالت ای مش
اســت.آنطور کــه ایســنا مــی نویســد نجــم 
الدیــن یزدانــی یکــی از کارآفرینــان برتــر در 
تولیــد و پــرورش اســب اصیــل ترکمــن از 
روســتای گــز در شهرســتان راز و جــرگالن بــا 
اشــاره بــه اینکــه اســب در ایــن شهرســتان 
ــود،  ــی ش ــداری م ــنتی نگه ــورت س ــه ص ب

ــن  ــن صنعــت از ای ــه ای ــرای اینک ــزود: ب اف
فضاهــای  بایــد  شــود  خــارج  شــرایط 
مناســبی نیــز بــرای آن در نظــر گرفتــه 
ــون در  ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی ــود.وی ب ش
ــن  ــواده ای چندی ــر خان ــن شهرســتان ه ای
ســر اســب را در منــزل خــود نگهــداری مــی 
کنــد، ادامــه داد: چندیــن ســال اســت کــه 
ــردم  ــوی م ــی از س ــای فراوان ــری ه پیگی
ایــن منطقــه از اداره کل منابــع طبیعــی 
اســتان انجــام شــده تــا زمیــن مــورد نیــاز 
ــب  ــه اس ــت ب ــن صنع ــعه ای ــرای توس را ب
ــای  ــد اعط ــا رون ــد ام ــاص ده داران اختص
ــوده و هنــوز نیــز ایــن  آن بســیار طوالنــی ب

ــت. ــده اس ــق نش ــر محق ام

مشکالت توسعه صنعت
 اسب راز و جرگالن 
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این صفحه می خوانیم
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صمت در نشست بررسی برنامه اجرایی تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد ایران و موسسه 
استاندارد ترکیه مقرر شد گروه کاری ویژه ای برای بررسی پیش نویس اجرایی 
بازرسی پیش از حمل ظرف یک ماه آینده تشکیل شود تا با اجرای این بند از 

یادداشت تفاهم امضا شده در تسهیل تجارت بین دو کشور گام بلندی برداشته شود.
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و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون 
 96 ســال  در  تجــارت گفــت کــه 
نوســازی 230 هــزار دســتگاه از ناوگان 
حمــل و نقــل فرســوده صــورت گرفــت 
و امیــد داریــم کــه در ســال آینــده نیــز 
240 هــزار دســتگاه از ایــن نــاوگان 

ــود. ــازی ش نوس
صــادق نجفــی بــا بیــان اینکــه تاکیــد 
کاالی  از  اســتفاده  بــرای  بســیاری 

داخلــی داریــم، بیــان کــرد: مــا بایــد 
شــرایط را ایجــاد کنیــم تــا بــا خریــد 
توســعه  را  اشــتغال  ایرانــی  کاالی 
ــعار  ــرف و ش ــا ح ــن تنه ــم و ای دهی
نیســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا  ــودرو ب ــد خ ــوت تولی ــرکت مام ش
برنــدی معتبــر داشــته و از ســبزترین 
خودروهــای جهــان اســت، گفــت: 
مبــادرت بــه تولیــد چنیــن خودرویــی 

و ایجــاد فضــای مناســب بــرای هوای 
ــت. ــی اس ــل قدردان ــالم قاب س

و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون 
ــوان اجــرای  تجــارت تصریــح کــرد: ت
ــود دارد،  ــم در کشــور وج ــای مه کاره
ــع  ــد صنای ــر 92 درص ــال حاض در ح
ــع کوچــک  ــود در کشــور را صنای موج
تشــکیل مــی دهند.نجفــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه بایــد دیــد در بخــش صنایع 
کوچــک کشــور چــه اقداماتــی انجــام 
گرفتــه اســت، گفــت: صنایــع کوچــک 
و متوســط بســیار شــکننده هســتند، 
ــه حمایــت بیــش از  ــن منظــور ب بدی
پیــش نیــاز دارد و بایــد بســتر فعالیت 
آن هــا بیشــتر از گذشــته فراهم شــود.

ناوگان حمل و نقل کشور 

نوسازی می شود

توتالمناقصاتفرعیفاز
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مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز پــارس از پایــان مرحلــه نخســت مناقصه هــای 
ــن  ــی ای ــکاران فرع ــاب پیمان ــی و انتخ ــارس جنوب ــاز 11 پ ــرح توســعه ف ط
ــال  ــوی توت ــات از س ــن مناقص ــه ای ــزودی نتیج ــت: ب ــر داد و گف ــاز خب ف
ــی  ــای اجرای ــاز فعالیت ه ــرای آغ ــی ب ــدی نهای ــالم و جمع بن ــا اع ــه کارفرم ب

ــود. ــام می ش انج
بــه گــزارش تارنمــای وزارت نفــت، حمیــد مشــکین فام افــزود: اکنــون 
بســته های مناقصه هــا پیمان هــای اجرایــی از ســوی توتــال درحــال بررســی 

نهایــی اســت.
ــعل  ــه مش ــالی ب ــای ارس ــش گازه ــاره کاه ــی درب ــای اجرای ــه برنامه ه وی ب
)فلــر( در پــارس جنوبــی اشــاره کــرد و گفــت: ایــن طــرح کــه در فازهــای 2 و 
3 پــارس جنوبــی پیــاده شــده اســت، در مرحلــه پایانــی قــرار دارد و در ســایر 

فازهــا نیــز اجــرا مــی شــود.
ــه 550  ــتمر، روزان ــور مس ــه ط ــال ب ــتان امس ــه داد: زمس ــکین فام ادام مش
میلیــون مترمکعــب گاز از پــارس جنوبــی تولیــد شــد و پیش بینــی مــی شــود 
تــا پایــان اســفندماه یــا اوایــل ســال آینــده، 14 میلیــون و 200 هــزار مترمکعب 

گاز از ســکوی A فــاز 14 پــارس جنوبــی برداشــت شــود.
ــاه  ــز ســه م ــی نی ــارس جنوب ــاز 14 پ ــرد ســکوی »ســی« ف ــادآوری ک وی ی
پــس از ســکوی »آ« آمــاده بهره بــرداری می شــود. همچنیــن ســکوهای فــاز 
13 و 22 تــا 24 پــارس جنوبــی نیــز هــر کــدام بــا ظرفیــت 14 میلیــون و 200 
هــزار مترمکعــب )500 میلیــون فــوت مکعــب( ســال آینــده بــه بهره بــرداری 

می رســد.
دوازدهــم تیرمــاه امســال نخســتین قــرارداد جدیــد نفتــی در پســاتحریم بین 
ــه رهبــری شــرکت نفتــی  شــرکت ملــی نفــت و کنسرســیوم بیــن المللــی ب

توتــال فرانســه بــرای توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی امضــا شــد.

محدودیتی در عرضه دام 
سبک وجود ندارد

ــرکل  محمدرضــا مالصالحــی مدی
وزارت  اصالح نــژاد  مرکــز 
جهادکشــاورزی  گفــت: ســال 
آینــده بــا تولیــد 857 هــزار تــن گوشــت، 90 درصــد نیــاز 
ــا توجــه  ــی تأمیــن خواهــد شــد. ب ــع داخل کشــور از مناب
بــه افزایــش عرضــه دام ســبک و ذخایــر مناســب گوشــت 
قرمــز، پیش بینــی می شــود کــه نوســان خاصــی در بــازار 
اتفــاق نیفتــد. بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه آنکــه در ایــام 
پایانــی ســال بخشــی از مصــرف بــه ســمت مــرغ مــی رود، 
ــوالت  ــه محص ــی در زمین ــازار آرام ــه ب ــی رود ک ــار م انتظ

ــیم. ــته باش ــی داش پروتئین

پیش بینی بازار فوالد 
در سال آینده

بهــرام ســبحانی عضــو هیــات مدیره 
انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد گفــت: 
ــه  ــی از جمل ــل مختلف ــال دالی امس
خــروج رکــود صنایــع پایین دســتی 
فــوالد، بــازار فــوالد قــوت گرفــت و بــا تحــرک همــراه بــود و 
همیــن باعــث شــد کــه نــه تنهــا تولیــد بخــش فــوالد نســبت 
بــه ســال گذشــته افزایــش پیــدا کنــد بلکــه ایــن بخــش برای 
ــول  ــود بکاهد.ق ــادرات خ ــدار ص ــی از مق ــازار داخل ــه ب تغذی
می دهیــم کــه  ســال آینــده مــا در داخــل باعــث نشــویم کــه 
عرضــه کــم یــا تولیــد کــم محصــول فــوالدی باعــث افزایــش 

قیمــت شــود؛ چراکــه مــا بــازار را مرتــب رصــد مــی کنیــم.

قرارداد با رنو بر اساس 
منافع دوطرف است

رییــس  معظمــی  منصــور 
ایــدرو گفــت:  عامــل  هیــات 
ــوده  ــو دوطرفــه ب ــا رن قــرارداد ب
ــق روال  ــرکت و طب ــر دو ش ــع ه ــده مناف ــن کنن و تامی
ــاده  ــو آم ــون رن ــت و اکن ــام اس ــال انج ــود در ح موج
انتقــال منابــع مالــی شــان بــه تهــران هســتند. در ایــن 
قراردادهــا ضمــن ارتقــای داخلــی ســازی، توســعه 
و  اســت  شــده  پیش بینــی  نیــز  خــودرو  صــادرات 
ــان  ــای روز جه ــه خودروه ــا ب ــدل ه ــن م ــک تری نزدی
وارد کشــور مــی شــود. بــا ایــن قراردادهــا، مــردم ســوار 

خودروهــای باکیفیــت خواهنــد شــد.

بودجه مناطق آزاد زیر 
ذره بین می رود

ــه  ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
منظــور تامیــن نظــر مجلــس 
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــورای نگهب ش
ــده، ســازمان  ــر الیحــه بودجــه ســال آین ــرادات وارده ب ای
برنامــه و بودجــه را موظــف کــرد تــا بــر بودجــه مناطــق آزاد 
در ســال آینــده نظــارت کنــد و در ســال ۱۳۹۸ نیــز بودجــه 
ایــن مناطــق را در قانــون بودجــه منظــور کند.بــر  اســاس 
مصوبــه مجلــس، نماینــدگان جهــت تامیــن نظــر شــورای 
نگهبــان ســازمان برنامــه و بودجــه را موظــف بــه نظــارت 
ــادی در  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــازمان مناط ــه س ــر بودج ب

ــتند. ــال ۱۳۹۷ هس س

تجارتصنعتتجارت صنعت

ایــن  امــا  نــدارد  واردات  بــرای  مجــوزی  هنــدی  بــادام 
می شــود. کشــور  وارد  قاچــاق  گونــه ای  بــه  محصــول 

محصــوالت  و  میــوه  انــواع  واردات  ایســنا،  بــه گــزارش 
جهــاد  وزارت  طــرف  از  مجــوز  بــه  مشــروط  کشــاورزی 
کشــاورزی بــه عنــوان متولــی تولیــد، تامیــن و تنظیــم بــازار 
محصــوالت کشــاورزی اســت. در ایــن زمینــه بارهــا مســووالن 
ــوه و  ــواع می ــه واردات ان ــد ک ــالم کرده ان ــه اع ــن وزارتخان ای
ــوه  ــم می ــار قل ــط چه ــت و فق ــوع اس ــی ممن ــوالت باغ محص
انبــه، مــوز و نارگیــل مجــوز بــرای  آنانــاس،  گرمســیری 

واردات دارنــد.
مصطفــی احمــدی رییــس اتحادیــه فروشــندگان آجیــل 
و خشــکبار گفــت: بــادام هنــدی در داخــل کشــور تولیــد 
ــه  ــردم ب ــه م ــردن ذائق ــادت ک ــه ع ــه ب ــا توج ــود و ب نمی ش
ــدی  ــادام هن ــازار نیســت. ب ــل حــذف از ب ــن محصــول، قاب ای
ــیبی  ــه آن آس ــدارد و واردات و عرض ــد ن ــل تولی ــه در داخ ک
ــازار آجیــل و خشــکبار می زنــد، بــه چــه دلیــل  بــه تولیــد و ب
ــورود شــده اســت. حتــی مســووالن حاضــر نیســتند  ممنوع ال

ــد. ــالم کنن ــول را اع ــن محص ــت ورود ای ــل ممنوعی دلی

علــی اکبــر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلــس گفــت: 
عرضه بخشی از گندم کشور از سال آینده در بورس کاال، آغاز 
یک تحول و اصالح در نظام خرید تضمینی است و بـدون 
ــا بـه وظایف خود شــاهد  ــه نهاده شک در صورت عمـل هم
رضایت کشاورزان، کاهــش هزینــه دولت و رشد کیفیت گندم 

خریداری شده خواهیــم بود.
و  رصد کردن  شرایط  سنتی  ساختار  در  اینکه  بیان  با  وی 
با  تواند  می  بورس کاال  افزود:  ندارد  وجود  بازار  بر  نظارت 
در  را  الزم  تمهیــدات  بورس کاال،  در  عرضه گندم  سیاست 

زمانـی  قرار دهــد چرا که گنـدم در یک مقطـع  کار  دستور 
می  خریداری  آن  اعظـم  قسمت  و  تولیـد  و کوتاه،  خاص 
را  خود  وجوه  که  هســتند  آن  دنبال  به  و کشاورزان  شود 
ــب باید از کسانی که در بورس  ــن ترتی ــه ای دریافت کنند، ب
فعال شده و گندم را خریداری می کنند، حمایت مالی الزم 

گیـرد. صورت 
کریمــی گفــت: اگـر خط اعتباری دولتـی برای خرید گندم 
فعال شود، دولت می تواند همیــن خط اعتباری را در اختیار 

بخش خصوصی بگذارد.

خرید گندم در بورس کاالادامه واردات غیرقانونی بادام هندی

تداوم چالش بین خودروسازان و سازمان استاندارد

پیروزبخت: مصوبه شورای سیاست گذاری 
تغییر نخواهد کرد

مانــی حــدادی کارشــناس 
ــد:  ــودرو می گوی ــوزه خ ح
ــه ســازمان اســتاندارد  ــوه قهری ق
ــان  ــد نش ــود را توانمن ــدری خ ق
می دهــد کــه در فــاز اول بــا 
تعییــن یــک ضرب العجــل، از 
ــاری  ــال ج ــاه س ــدای دی م ابت
مانــع از تولیــد برخــی از خودروها 
از یــک ســو شــد و از ســویی دیگر 
بــا واردات برخــی از مدل هــای 

ــرد. ــت ک ــی مخالف خارج

خودروهــای  استانداردســازی  موضــوع 
داخلــی چنــد ســالی بــود کــه مطــرح 
می شــد و بــه همیــن منظــور شــورایی تحت 
عنــوان شــورای سیاســت گذاری متشــکل از 
نمایندگان خودروســازان، ســازمان استاندارد، 
ســازمان محیط زیســت و دیگــر ارگان هــای 
مربوطــه تشــکیل شــد تــا در ایــن بــاره 

تصمیم گیــری کننــد.
ایــن شــورا مصــوب کــرد کــه اســتانداردهای 
 85 بــه   53 از  خودرویــی  الزم االجــرای 
ــتانداردهای  ــا اس ــادل ب ــه مع ــتاندارد ک اس
ــا  ــد؛  ام ــا یاب ــت،  ارتق ــا اس ــه اروپ اتحادی
بــه اعتقــاد فعــاالن خودرویــی برخــی از 
ایــن اســتانداردهای مــورد تصویــب در اروپــا 
اســتانداردهای تشــویقی هســتند، بنابرایــن 
بایــد اســتانداردهای مربــوط بــه ایمنــی 
ــد،  ــتانداردهای روز باش ــن اس ــادل آخری مع
ولــی در ارتبــاط بــا اســتانداردهای اختیــاری، 
تعــادل الزم ایجــاد شــود و به نوعــی بازنگری 

ــرد. ــورت گی ص
امــا نیــره پیروزبخــت رییــس ســازمان 
ــه  ــه ام ک ــا گفت ــت: باره ــتاندارد گف ــی اس مل

ایــن ماجــرا تغییــر نخواهــد کــرد و بازنگــری 
اســتانداردها حتــی اگــر آن طــوری کــه برخی 
می گوینــد اتفــاق بیفتــد، در رونــد تغییــری 
ایجــاد نخواهــد شــد، بلکــه ممکــن اســت 
در معیارهــا تغییــر ایجــاد شــود کــه آن هــم 
بــر اســاس معیارهــای اتحادیــه اروپاســت و 

ــت. ــخت دانس ــا را س ــوان آنه نمی ت
وی تاکیــد کــرد: مــا درک می کنیــم کــه 
خودروســازان شــرایط ســختی را می گذرانند، 
چــرا کــه بــرای جایگزینــی خودروها مشــکل 
دارنــد و اســتقبال مــردم برایشــان مهــم 
اســت؛ لــذا بایــد بتواننــد روی قیمت هــا 
ــی از  ــد و مجمــوع عوامل ــادل ایجــاد کنن تع
ایــن دســت باعــث شــده کــه مقاومت هایــی 
داشــته باشــند، امــا موضــوع مصوبه شــورای 
سیاســت گذاری اســت و مصوبــات ایــن 

شــورا تغییــر نخواهــد کــرد.
ــودرو  ــوزه خ ــناس ح ــدادی کارش ــی ح مان
خودروهــای  برخــی  می گویــد: کیفیــت 
وارداتــی،  مدل هــای  و  داخــل  ســاخت 
ــوده  همیشــه محــل مناقشــات بســیاری ب
ــوان  ــی اســتاندارد به عن اســت. ســازمان مل

متولــی اصلــی ارزیابــی کیفــی خودروهــای 
بارهــا در مظــان  بــازار،  بــه  عرضه شــده 
اتهــام کــم کاری و ســهل انگاری قــرار گرفتــه 

ــت. اس
انجمــن  دبیــر  نعمت بخــش  احمــد 
خصــوص  ایــن  در  نیــز  خودروســازان 
ــر  ــتانداردهای مدنظ ــی از اس ــت: برخ گف
ــدارد،  ــرای انجــام وجــود ن زیرســاختش ب
ــر  ــوط ب ــن خط ــت بی ــگر حرک ــالً حس مث
فــرض کــه بــر روی خودرویــی هــم نصــب 
ــی  ــور خط کش ــای کش ــا جاده ه ــود، ام ش
ــه  ــک ب ــای کم ــه ج ــد و ب ــتی ندارن درس
خواهنــد  مشکل ســاز  او  بــرای  راننــده 
از  برخــی  رعایــت  به طورکلــی  و  شــد 

نیســت. مقــدور  اســتانداردها 
ــتانداردها  ــی اس ــت برخ ــزود: رعای وی اف
ــا و  ــت خودروه ــش قیم ــه افزای ــر ب منج
ــازار خواهــد شــد  برهــم خــوردن تعــادل ب
و قیمــت خودروهــا حــدود 8 میلیــون 
ــه  ــن اینک ــود، ضم ــتر می ش ــان بیش توم
بســیاری از خودروهــا ایــن اســتانداردها را 
ــد  ــد از چرخــه تولی ــد و بای ــاس نمی کنن پ

ــوند. ــارج ش خ
مــورد  در  خودروســازان  انجمــن  دبیــر 
جایگزینــی خودروهــا بــه جــای خودروهایی 
کــه از چرخــه تولیــد کنار گذاشــته می شــوند، 
خودروســازان  توســط  اقداماتــی  گفــت: 
صــورت گرفتــه، امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
ــدود  ــر ح ــتانداردهای مدنظ ــت اس ــا رعای ب
یــک میلیــون خــودرو از چرخــه تولیــد 
حــذف می شــوند و حتــی خودروهایــی 
ماننــد ال90 هــم ایــن اســتانداردها را پــاس 

نمی کننــد.
بیــن  جنــگ  نهایــت  در  دیــد  بایــد 
خودروســازان و ســازمان ملــی اســتاندارد بــه 

چــه ســمت و ســویی خواهــد رفــت.
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در این صفحه مهم ترین اخباری را که روزنامه های محلی به پیام دیروز
آن پرداخته اند را می بینید.

روزنامه »اصفهان زیبا«
در گزارشی از زبان شهردار این شهر نوشت: 

غفلت از نقش زنان عامل عقب افتادگی ایران 
است.

روزنامه »خبرجنوب« 
خیمه شــب بازی دالالن در بازار ارز را 

بررسی کرد.

روزنامه »تماشا«
 از امضای قرارداد ساخت راه اهن شیراز - 

بوشهر خبر داد و نوشت: شهر راز با راه اهن به 
خلیج فارس می پیوندد.

روزنامه »بامدادجنوب«
از تایید شدن یکی از گزارش های این روزنامه 
خبر داد و تیتر زد: رای دیوان عدالت به توقف 

مصوبه شورای بوکان.

روزنامه » افسانه «
بررســی کرد: کت و شلوار ایرانی مغلوب 

چینی های بی کیفیت.

روزنامه »خبر شمال« 
در گزارشــی بی عملی و روزمرگی برخی 

فرمانداران در این اســتان را مورد بررسی 
قرار داد.

روزنامه »صبح ساحل«

 از آغاز اجرای طرح نوروزی امنیت جاده های 
برون شهری در این استان خبر داد.

روزنامه »بشارت یزد« 
از تاکید استاندار یزد بر حمایت از موسسه کوثر 
خبر داد و  از افتتاح 4 پروژه تجاری در مجتمع 

کاریزلند خبر داد.

روزنامه » دریا «
 از صادرات 175 میلیون دالری صنایع کوچک 

هرمزگان خبر داد.

روزنامه »خراسان جنوبی« 
از تعلق گرفتن ردیف اعتباری مستقل به 

بیمارستان خوسف خبر داد.

روزنامه »سپهر «
 از تولید 14 هزارتن گیاهان دارویی در این 

استان خبر داد.

روزنامه »کیمیای وطن« 
نوشت: بیش از 92 درصد مردم تحت پوشش 

بیمه هستند.

اصفهان

جنوب

فارس

بوشهر

فارس

مازندران

هرمزگان

یزد

هرمزگان

خراسان جنوبی

همدان

سراسری
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نگاه در این صفحه عکس هایی که روز گذشته در فضای مجازی 
منتشرشده اند، می بینید.

عکس نشنال جئوگرافیک هوای مه آلود لندن را در یکی از روزهای ژانویه نشان می دهد.قدیمی ترین عکس از ساختمان بانک ملی  / مشرق

قالیشویی در آستانه سال نو –همدان   / میزان
آتشفشان شینموداکه در نزدیکی منطقه فیجی فعال شد و ستون 

دود و خاکستر آن تا شعاع 2100 متری را در برگرفت.

مسابقات بین المللی تیراندازی با کمان سنتی در ارس /  ایرناهرمز جزیره ای دیدنی که »کلید خلیج فارس« لقب گرفته است  /  مهر

قلعه رودخان؛ قلعه هزار پله  / مهرنمایشگاه دستاوردهای روستائیان و عشایر کشور   /   ایرنا
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بین الملل 

ساینس آلرت 
گــرم شــدن زمیــن در اثــر افزایــش میــزان دی 

اکســید کربــن را هشــدار داده اســت.

خبرگزاری فرانس24 
از پایــان دوره تفــاوت حقــوق و پرداختــی زن و 

مــرد در اروپــا در روز زن نوشــته اســت.

خبرگزاری سی ان ان 
در روز زن از موضوعــات مختلــف جهــان کــه در 
رابطــه بــا زنــان هســتند گزارشــی تهیــه کــرده 

اســت.

یهـودی  سـال  پنجاهمیـن  از  یورونیـوز 
اسـت. نوشـته  لهسـتان  در  سـتیزی 

خبرگزاری دویچه وله
نزدیــک شــدن فلوریــدا بــه تصویــب اعمــال قانون 

بــرای حمــل ســالح را خبــر داده اســت.

الحیات
ــس و  ــتان در انگلی ــد عربس ــور ولیعه  از حض
دیــدار او بــا ملکــه ایــن کشــور نوشــته اســت.

خبرگزاری اسپوتنیک
ــه  ــی چیــن ب هشــدار برخــورد ایســتگاه فضای

ــده داده اســت. ــه آین ــن را طــی دو هفت زمی

گاردین 
از تاثیـرات حمله شـیمیایی در سـوریه وعواقب 

آن برای مردم نوشـته اسـت.

روزنامه فایننشیال تایمز 
در حیطــه اقتصــاد از ممنوعیــت هــای احتمالــی 
جدیــد بــرای مکزیــک، کانــادا و چند کشــور دیگر 

از ســوی آمریــکا نوشــته اســت.

خبرگزاری شینهوا

ــن در کشــورهای  ــای چی ــاب ه ــروش کت  از ف
مختلــف و بــه خصوص در ترکیه نوشــته اســت.

روزنامه نیویورک تایمز
 از مالقــات رهبــر کــره شــمالی و وزیــر دفــاع کــره 

جنوبــی عکســی را منتشــر کــرده اســت.

خبرگزاری رویترز
از حضـور سـفیران کـره جنوبـی در آمریـکا بـرای 
مالقـات با مشـاور امنیـت ملی خبر داده اسـت.

آمریکا

فرانسه

آمریکا

اروپا

آلمان

عربستان

روسیه

انگلیس

انگلستان

چین

آمریکا

انگلستان

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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ورزش
طبق هماهنگی های انجام شده میان مصطفی آجورلو مدیرعامل تراکتورسازی با 
عزیز ییلدیریم مالک باشگاه فنرباغچه ترکیه، این مدیر بانفوذ فردا به ایران سفر 
می کند. احتماال یک پیمان خواهرخواندگی میان تراکتورسازی و فنرباغچه امضا 

می شود که طی آن دو باشگاه همکاری های بیشتری با هم خواهند داشت.

      آگهی ثبتی
ــری  ــن امی ــای محس ــاع آق ــت اط جه
مالــک  هاشــم    محمــد  فرزنــد 
در  واقــع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــی  ــت هندس ــن بس ــیروس ب ــان س ــاه خیاب کرمانش
ــر  ــی بخــش ســه نظ ــی از 4153 اصل ــاک 7 فرع پ
ــاک  ــک مجــاور پ ــت اصــاح حــدود مل باینکــه جه
ــت  ــدود الزم اس ــق ح ــدم تطاب ــل ع ــی بدلی 8  فرع
ــن  ــی بای ــار آگه ــخ انتش ــدت 10 روز از تاری ــرف م ظ
ــی  ــدم دسترس ــل ع ــذا بدلی ــد ل ــه نمائی اداره مراجع
ــردد  ــام میگ ــاع اع ــت اط ــب جه ــیله مرات بدینوس
ــی از  ــه تکلیف ــر گون ــه ه ــدم مراجع ــورت ع و در ص
ــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد  اداره ســا قــط و براب
ــت اســناد  ــوری - سرپرســت ثب /96/12/14..........ن
پستی:کرمانشــاه  2کرمانشــاه.........آدرس  ناحیــه 
-چهــار راه گلســتان –خیابــان مصطفــی امامــی 
ــت  ــاک 4اداره ثب ــهیم –پ ــح ش ــهید صال ــوی ش –ک
اســناد و امــاک ناحیــه دو شهرســتان کرمانشــاه 
ک.پ: 6714653164  تلفــن تمــاس:38453009-

083-38453387
Kermanshah-sabt@: الکترونیکــی  پســت 

ssaa.ir  آدرس پرتــال ســازمان ثبــت اســناد و 
WWW.ssaa.ir: کشــور  امــاک 

    »رای دادگاه«
پرونــده کاســه 96069988310701215 
شــعبه 4 دادگاه خانــواده شهرســتان 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  کرمانشــاه 
فتــاح  بیتــا  9609978310701865خواهان:خانــم 
پــور فرزنــد جهــان بخــش بــا وکالــت آقــای فرشــاد 
پردیــس فرزنــد محمــد بــه نشــانی کرمانشــاه 
ــارک  ــی پ ــع غرب -22 بهمــن ســی متــری دوم ضل

درخشــان 2پــاک 20
ــه  ــران –ب ــور صاحبق ــر پ ــی اضع ــای عل ــده :آق خوان
نشــانی تهــران –خیابــان ســتارخان خیابــان حبیــب 
الــه کوچــه قلــی پورپــاک 16 طبقــه دوم فعــا 
ــه  ــه مهری ــا: 1-مطالب ــته ه ــکان خواس ــول الم مجه
2-اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی ))رای دادگاه 
((در خصــوص دادخواســت خانــم بیتــا فتــاح پــور 
ــا وکالــت فرشــاد پردیــس  ــد جهــان بخــش ب فرزن
ــه  ــران ب ــور صاحبق ــر پ ــی اصغ ــای عل ــت آق بطرفی
ــه  ــت 500قطع ــه پرداخ ــه ب ــه مهری ــته مطالب خواس
ــال  ــوم 6975000000 ری ــار آزادی مق ــام به ــکه تم س
ــه وکیــل  و پرداخــت هزینــه دادرســی و حــق الوکال
ســپس وکیــل خواهــان بــه شــرح دادخواســت 
تقدیمــی ایــن چنیــن توضیــح و ادعــا نمــوده اســت 
کــه همســر دائمــی ورســمی خوانــده بــوده مهریــه به 

میــزان مذکــور در ســند نکاحیــه شــماره 4911 مورخه 
ــن  ــاه ،تعیی ــماره 201کرمانش ــه ش ــر خان 1377دفت
ــم دادگاه  ــی نمای ــه م ــرا مطالب ــون ان ــده اکن گردی
ــه  ــمی نکاحی ــند رس ــات س ــه مندرج ــت ب ــا عنای ب
ــه  ــغ مذکورب ــن مبل ــی از تعیی ــه حاک ــتنادی ک اس
عنــوان مهریــه زوجــه بــوده و همچنیــن وجــود علقــه 
ــم فــی مابیــن بحکایــت ســند ازدواج  زوجیــت دائ
ــف  ــا وص ــه دادگاه ب ــور در جلس ــدم حض ــور ع مذک
ــی  ــق قاض ــر مواف ــن نظ ــر گرفت ــا در نظ ــاغ و ب اب
ــته  ــان را وارد دانس ــوی خواه ــرم دع ــاور محت مش
ــه  ــم ب ــی حک ــون مدن ــاده 1082قان ــه اســتناد م و ب
ــه  ــت تعداد500قطع ــه پرداخ ــده ب ــت خوان محکومی
ــق  ــه در ح ــق الوکال ــار آزادی و ح ــام بع ــکه تم س
خواهــان و پرداخــت هزینــه دادرســی در حــق 
ــادره  ــد . رای ص ــی نمای ــام م ــادر و اع ــت ص دول
ــاغ  ــس از اب ــت روزپ ــدت بیس ــرف م ــی و ظ غیاب
قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه ســپس ظــرف 
ــد نظــر خواهــی در  ــل تجدی ــت بیســت روز قاب مهل

ــت . ــاه اس ــتان کرمانش ــر اس ــد نظ دادگاه تجدی
ــواده کرمانشــاه-  رئیــس شــعبه چهــارم دادگاه خان

گراونــد .....رونوشــت برابــر اصــل و اداریســت مدیــر 
ــاه – ــواده کرمانش ــارم دادگاه خان ــعبه چه ــر ش دفت

سنگین وزن  

                          اجرائیه
ــرز  ــانی الب ــه نش ــم ب ــد ابوالقاس ــعیدی فرزن ــد س ــه: امی ــوم ل ــخصات محک مش
کــرج بلــوار رجائــی شــهر اشــتراکی گلســتان 22 پ 8 واحــد 1 – مشــخصات 
ــه نشــانی مجهــول المــکان –  ــد رضــا ب محکــوم علیــه: بهنــوش حضــرت زاده فرزن
محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربــوط بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه 
9609972690801302 محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 22/000/000 ریــال بابــت 
ــه شــماره ی 682015 مــورخ 95/12/25 و نیــز  ــه اســتناد یــک فقــره چــک ب اصــل خواســته ب
پرداخــت هزینــه دادرســی 455/000 ریــال و 300/000 ریــال هزینــه نشــر آگهــی روزنامــه خســارت 
تاخیــر در تادیــه از تاریــخ 95/12/25 لغایــت زمــان اجــرای حکــم بــه ماخــذ شــاخص ســاالنه 
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد و پرداخــت هزینــه 

ــف: 96/6152/ف ــی. م/ال ــم عشــر دولت ــی و نی اجرای
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 25 شورای حل اختاف کرج )8 سابق(

                    اخطاریه دفترخانه
ــگاه و  ــغل: آزاد – اقامت ــرودی – ش ــد جف ــب: وحی ــی مخاط ــام خانوادگ ــام و ن ن
آدرس : مجهــول المــکان – در راســتای اجــای گواهــی عــدم امــکان ســازش بشــماره 
ــه  ــواده رشــت نظــر ب ــی 960697- 96/9/9صــادره از شــعبه دهــم دادگاه خان بایگان
اینکــه همســر شــما خانــم مریــم ماهوتــی کــه بــا بــذل یــک ســکه خواهــان ثبــت طــاق بائــن 
ــخ انتشــار  ــه از تاری ــت داده مــی شــود ظــرف مــدت یــک هفت ــه شــما مهل ــذا ب مــی باشــند ل
ــب  ــه جن ــه خان ــام - چل ــان ام ــع در رشــت خیاب ــه واق ــه محــل دفترخان ــت طــاق ب ــت ثب جه
ــاق  ــت ط ــه ثب ــد و نســبت ب ــه فرمایی ــد 13 مراجع ــه 2 واح ــا طبق دادگســتری ســاختمان آری

اقــدام نماییــد
سردفتر طاق 42 رشت

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: ۱۳۹۵۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۱۲۷.۱

ــد  ــی فرزن ــن تراب ــید محس ــای س ــه آق ــیله ب بدینوس

پرونــده  بدهــکار   ۳۰۵۱۱۷۲۶۶۹ ملــی  شــماره  عبــاس  ســید 

ــالغ  ــور اب ــزارش مام ــر گ ــه براب ــه ۱۳۹۵۰۴۰۱۹۰۶۳۰۰۰۱۲۷.۱ ک کالس

ابــالغ میگــردد کــه  در متــن ســند   شــناخته نگردیــده ایــد  

برابــر قــرارداد بانکــی شــماره ۶۵۱ بیــن شــما و بانــک ســرمایه 

مبلــغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ریــال بدهــکار مــی باشــید و  روزانــه از تاریــخ 

۱۳۹۵.۸.۴مبلــغ ۴۸۳۲۸۷ریــال بــه بدهــی شــما افــزوده مــی 

گــردد  کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور 

ــه  ــادر و ب ــه ص ــی اجرائی ــریفات قانون ــس از تش ــوده پ ــه نم اجرائی

کالســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده ۱۸ 

ــالغ میگــردد  ــه شــما اب ــاد اســناد رســمی ب ــی مف آئیــن نامــه اجرائ

ــه محســوب  ــالغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــخ انتشــار ای از تاری

ــار  ــای کثیراالنتش ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــط ی ــت فق اس

درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت 

ــی  ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای ــدام و در غی ــود اق ــی خ بده

دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

خواهــد شــد.م-الف۳۶۶۷

مســئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

دادنامه
پرونــده کالســه ۹۶۰۹۹۸۳۴۴۰۲۰۰۸۱۰ 

شــعبه دوم دادگاه عمومــی )حقوقــی( 

ــی  ــم نهای ــوج تصمی ــتان کهن ــتری شهرس دادگس

خانــگاه  علیرضــا  :اقــای  خواهــان   - شــماره 

ــه نشــانی اســتان کرمان-شــهر  ــد موســی ب فرزن

کهنــوج- روســتای امیرابــاد جنــب مدرســه عــدل 

ــای  ــگاه  -   خواندگان:۱-اق ــا خان ــزل علیرض من

جهانبخــش امیــری بــه نشــانی اســتان کرمــان-

شهرســتان کهنــوج- خیابــان امــام روبروی پاســاژ 

ســتاره ۲- اقــای ابراهیــم جمــال بــه نشــانی 

ــکان  ــول الم مجه

خواســته: الزام به تنظیم سند خودرو

و  اوراق  بررســی  بــا  دادگاه   : گردشــکار   

ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی

و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 

. یــد می نما

رای دادگاه:
آقــای  تقدیمــی  دادخواســت  خصــوص  در 

ــت  ــه طرفی ــی ب ــد موس ــگاه فرزن ــا خان علیرض

و  علــی  فرزنــد  امیــری  اقــای جهانبخــش 

۲- اقــای ابراهیــم جمــال فرزنــد عزیزالــه 

ــم ســند رســمی.  ــه تنظی ــزام ب ــه خواســته ال ب

اختصــارا بدیــن شــرح کــه خواهــان اظهــار 

میــدارد یــک دســتگاه خــودرو بــه شــماره 

خوانــده  از  را  ۴۲د۳۴۵ایــران۴۴  انتظامــی 

ردیــف اول خریــداری نمــوده ام و ســند ان 

ــی باشــد  ــف دوم م ــده ردی ــام خوان ــه ن ــز ب نی

و قیمــت آن را مبلــغ هفــت میلیــون ریــال بــه 

ــد  ــرر گردی ــودم و مق ــت نم ــدگان پرداخ خوان

ــی از  ــور در یک ــا حض ــی ب ــد از مدت ــان بع ایش

ــه  دفاتــر اســناد رســمی حاضــر و ســند آن را ب

نــام اینجانــب منتقــل نماینــد امــا علیرغــم 

گذشــتن مــدت زیــادی از تاریــخ آن هیچگونــه 

نگردیــده  راســتا معمــول  ایــن  در  اقدامــی 

و بــا تقدیــم دادخواســت حاضــر خواســتار 

ــتون  ــرح س ــه ش ــم ب ــدور حک ــیدگی و ص رس

ــع  ــه جام ــر ب ــم دادگاه نظ ــی باش ــته م خواس

اوراق و محتویــات پرونــده و اســتماع اظهــارات 

ــت و  ــس پیوس ــرح صورتمجل ــه ش ــان ب خواه

ــابقه و  ــادی ضــم س ــه ع ــه نام ــه مبایع مالحظ

اینکــه خوانــدگان علیرغــم ابــالغ در جلســه 

ــی  ــی مبن ــده و اظهارات ــر نگردی ــی حاض دادرس

بــر تشــخیص ادعــای خواهــان بــه ایــن مرجــع 

تقدیــم ننمــوده لــذا دعــوی خواهــان را موجــه 

ــواد ۱۰ و  ــه م ــتندا ب ــذا مس ــخیص داده ل تش

۲۱۹ و ۲۲۰و۲۲۱ قانــون مدنــی و مــاده ۱۹۸ 

ــی  ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی قان

و انقــالب در امــور مدنــی حکــم بــه الــزام 

خوانــدگان بــه حضــور در احــد از محاضــر ثبــت 

اســناد رســمی، صــادر واعــالم مــی گــردد رای 

صــادره غیابــی ظــرف بیســت روز پــس از 

ــل واخواهــی در ایــن شــعبه ســپس  ــالغ قاب اب

ظــرف بیســت پــس از آن قابــل تجدیدنظــر در 

ــان  ــد نظــر اســتان کرم ــرم تجدی محاکــم محت

ــف ۸۳۳ ــد. م ال ــی باش م

ــگ و  ــرم اداره فرهن ــت محت ریاس
ارشــاد اســالمی شهرســتان کهنوج

باسالم

میرانــی  کبــری  دادخواســت  درخصــوص 

شــماره  محمدبشناســنامه  فرزنــد  طــراده 

ــوت  ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش ــا اس ۹۷۵۵ ب

و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه 

شــماره ۹۶۰۸۳۳ تقدیــم ایــن شــورا نمــوده 

چنیــن اظهــار داشــته اســت کــه شــادروان 

ســیروس احمــدی نــژاد میــری بشناســنامه 

تاریــخ۹۶/۸/۲۶  در   ۵۳۶۰۱۰۳۵۸۲ شــماره 

ــد از  ــوت وی عبارتن ــن اف ــه حی ــته وورث درگذش

۱-فاطمــه احمــدی نــژاد میــری بشناســنامه 

متوفــی  فرزنــد   ۳۱۵۱۰۴۷۷۳۴ شــماره 

۲-فرزانــه امیــری خــواه بشناســنامه شــماره 

۳۱۵۰۵۲۶۹۵۷ همســر متوفــی – ۳- کبــری 

میرانــی طــراده بشناســنامه ۹۷۵۵ مــادر متوفــی 

– محمــد احمــدی نــژاد میــری بشناســنامه 

شــماره ۵۳۱ پــدر متوفــی مــی باشــند لــذا 

ــای  ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات

کثیراالنتشــار آگهــی شــود تــا هرکســی حقــی یــا 

ــم از  ــه ای اع ــا وصیتنام ــی ی ــا دیون ــی ی حقوق

رســمی یــا عــادی از متوفــی دارد ارائــه دهــد در 

ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــورا ظ ــورت ش ــر اینص غی

پــس از انتشــار اگهــی حصروراثــت را صــادر 

ــد. ــی نمای م

ریاست شورای حل اختالف شماره یک

 عبدالرضا ورزنده

استقالل و پرسپولیس با این دو مربی جان گرفته اند 

نکیسا: هرطور شده شفر و برانکو را حفظ کنید
بــا  پایتخــت  ســرخابی های 
رونــد  خــود  خارجــی  مربیــان 
انــد.  گرفتــه  پیــش  در  خوبــی 
بــدون  برانکــو  بــا  پرســپولیس 
ــران در دو  ــم ای ــن تی ــد بهتری تردی
فصــل اخیــر بــوده و اســتقالل نیــز 
ــدا  ــت پی ــات دس ــه ثب ــفر ب ــا ش ب
ــرار  ــت ق ــیر موفقی ــرده و در مس ک
ــابق  ــان س ــت. دروازه ب ــه اس گرفت
دارد  اعتقــاد  فوتبــال  ملــی  تیــم 
ــان  ــه کارش ــد ب ــی بای ــن دو مرب ای

در ایــران ادامــه دهنــد. 
عملکــرد  دربــاره  نکیســا  نیمــا 

ــچ در پرســپولیس  ــو ایوانکووی برانک
مقابــل  شکســت  کــرد:  عنــوان 
دربــی  در  باخــت  و  قطــر  الســد 
ــه  ــه ب ــود ک ــن ش ــث ای ــد باع نبای
ایوانکوویــچ  برانکــو  توانایی هــای 
کارهــای  برانکــو  کنیــم.  شــک 
و  پرســپولیس  بــرای  بزرگــی 
ــام داده  ــران انج ــال ای ــی فوتب حت
یکــی  حتــی  دو شکســت کــه  و 
بــا  حیثیتــی  دیــدار  در  آنهــا  از 
ــم  ــورده باشــد ه ــم خ اســتقالل رق
را  برانکــو  ارزش هــای  نمی توانــد 
ــرمربی  ــن س ــرد. ای ــؤال بب ــر س زی

را  پرســپولیس  توانســته  کــروات 
ــران  ــر از ای ــی فرات ــه تیم ــل ب تبدی
تیمــی شــده  پرســپولیس  کنــد. 
کــه خــود را بــاال کشــیده و از ایــران 
جــدا شــده اســت. دیگــر قهرمانــی 
خــود  بــرای  حتــی  ایــران  در 
جذابیــت  هــم  پرسپولیســی ها 
زیــادی نــدارد و آنهــا بــه دنبــال 

هســتند.  آســیا  در  قهرمانــی 
ایــن  بــه  مــن  داد:  ادامــه  وی 
اگــر  نــدارم کــه  موضــوع شــک 
بمانــد  پرســپولیس  در  برانکــو 
شــود،  تقویــت  هــم  تیــم  و 

پرســپولیس می توانــد بــه آنچــه در 
آســیا می خواهــد برســد. همیــن 
هــم  پرســپولیس  فعلــی  تیــم 
شایســتگی قهرمــان شــدن در آســیا 
را دارد، امــا در ایــن شــکی نیســت 
ــت شــود  ــد تقوی ــم بای ــن تی ــه ای ک
ــد بعــد  ــا خیالــی آســوده بتوان ــا ب ت
ــان نشــدن  از ســال ها طلســم قهرم
ــران در آســیا را بشــکند.  ــال ای فوتب
ــد  ــرایطی بای ــر ش ــت ه ــو تح برانک
ــپولیس  ــا پرس ــکاری اش ب ــه هم ب
کســی  بهتریــن  و  دهــد  ادامــه 
همچنــان  می توانــد  کــه  اســت 
پرســپولیس  درخشــش  موجــب 
مــن  هــم  اســتقالل  در  باشــد. 

دارم.  را  اعتقــاد  همیــن 
ــا  ــی ب ــم مل ــابق تی ــان س دروازه ب
ــا  ــتقالل ب ــت اس ــه وضعی ــاره ب اش
ــرد  ــرد: وینف ــان ک ــفر بی ــرد ش وینف
ــی هــم توانســته تحــول  شــفر آلمان

ــد.  ــاد کن ــتقالل ایج ــژه ای در اس وی
ــپولیس  ــد و پرس ــه می آی ــی ک تیم
ــد و  ــیر می کن ــه اس ــک نیم را در ی
بــا هوشــمندی تیــم قهرمــان لیــگ 
معلــوم  می دهــد،  شکســت  را 
بزرگــی  ســرمربی  کــه  می شــود 
بســیار  بازی خوانــی  در  کــه  دارد 
ماهــر اســت. شــفر توانســته نظــام 
فوتبالــی اســتقالل را بهبــود ببخشــد 
مجموعــه ای  بــه  را  تیــم  ایــن  و 
ــد.  ــا تاکتیــک تبدیــل کن منظــم و ب
بتوانــد  هــم  اســتقالل  امیــدوارم 
ــه  ــد ک ــد کن ــفر را تمدی ــرارداد ش ق
البتــه ســرخابی ها در کنــار همــه 
ــد  اینهــا بــه حمایــت هــم نیــاز دارن
و نبایــد بــه حــال خــود رهــا شــوند.

ــت: مســئوالن  ــان گف نکیســا در پای
ــال  ــه فوتب ــد ک ــد بدانن ــال بای فوتب
ایــران بــرای موفقیــت بــه اســتقالل 
ــاز دارد. ــد نی و پرســپولیس قدرتمن

نکیســا می گویــد: شکســت مقابــل الســد قطــر و 
ــه  ــه ب ــود ک ــن ش ــث ای ــد باع ــی نبای ــت در درب باخ
کنیــم.  شــک  ایوانکوویــچ  برانکــو  توانایی هــای 
برانکــو کارهــای بزرگــی بــرای پرســپولیس و دو 
ــر  ــو را زی ــای برانک ــد ارزش ه ــم نمی توان ــت ه شکس
ــته  ــم توانس ــی ه ــفر آلمان ــرد ش ــرد. وینف ــؤال بب س
ــی  ــد. تیم ــاد کن ــتقالل ایج ــژه ای در اس ــول وی تح
ــیر  ــه اس ــک نیم ــپولیس را در ی ــد و پرس ــه می آی ک
می کنــد و بــا هوشــمندی تیــم قهرمــان لیــگ را 
ــرمربی  ــه س ــود ک ــوم می ش ــد، معل ــت می ده شکس

بزرگــی دارد.

فوتبال
ـــن یعقـــوب؛  ـــر ال ب امی
حـــاال اهالـــی فوتبـــال 
به ویـــژه  ایـــران 
ــتقالل  ــداران اسـ طرفـ
ــام  ــن نـ ــری از ایـ ــام دیگـ ــر نـ بیـــش از هـ
بـــا  نفـــرت دارنـــد! داور مالزیایـــی کـــه 
قضـــاوت پراشـــتباه و بحث برانگیـــز خـــود 

ـــان  ـــگ قهرمان ـــیرین در لی ـــاز ش ـــال 3 امتی عم
ــن  ــه العیـ ــت در خانـ ــه می توانسـ ــیا کـ آسـ
ـــران  ـــده ای ـــود را از نماین ـــتقالل ش ـــب اس نصی

ــت. گرفـ
باشـــگاه اســـتقالل هـــم همان طـــور کـــه 
پیش بینـــی می شـــد رســـما بـــا ارســـال 
نامـــه ای بـــه AFC از قضـــاوت امیـــر ال 

بـــن یعقـــوب شـــکایت کـــرد. منتهـــی حـــاال 
ـــه در ســـال های  ـــن اســـت  ک ـــی ای ســـوال اصل
ــم  ــابقات مهـ ــا در مسـ ــا و بارهـ ــر بارهـ اخیـ
داوران حـــق تیم هـــای ایرانـــی را خورده انـــد 
ـــده  ـــکایت ش ـــا ش ـــده از آنه ـــالم ش ـــد اع و بع
ــه  ــکایت ها بـ ــن شـ ــرا ایـ ــا چـ ــت، امـ اسـ
و  اشـــتباهات  ایـــن  و  نمی رســـد  جایـــی 

می شـــود؟ تکـــرار  داســـتان ها 
رضـــا غیاثـــی، ســـخنگوی کمیتـــه داوران 
بـــود  کوچکـــی  داور  واقعـــا  او  میگویـــد: 
قضـــاوت  از  نمی توانـــد  هیـــچ  کســـی  و 
قطعـــا  و  کنـــد  دفـــاع  اشـــتباهش 

ــق  ــا او طبـ ــیا بـ ــال آسـ ــیون فوتبـ کنفدراسـ
قوانیـــن برخـــورد می کنـــد و از قضـــاوت 
چنـــد مســـابقه او را محـــروم خواهـــد کـــرد. 
AFC  دو ناظـــر دارد و بالفاصلـــه بعـــد از 
مســـابقات مختلـــف فیلـــم عملکـــرد داوران 
ـــط  ـــا توس ـــتباهات آنه ـــز و اش ـــازی آنالی در ب
ـــپس  ـــود . س ـــزد می ش ـــا گوش ـــه آنه ـــر ب ناظ
ناظـــر نمـــره و گـــزارش خـــود را بـــه تیـــم 
ــال  ــان داوری AFC ارسـ ــه دپارتمـ داوری بـ
اشـــتباهات  داور  یـــک  اگـــر  و  می کنـــد 
ــاوت  ــد، او را از قضـ ــته باشـ ــی داشـ فاحشـ

چنـــد مســـابقه محـــروم می کننـــد.

داور مالزیایی در چه صورت 
محروم می شود؟ 

برنامه تیم های ایرانی در لیگ 
قهرمانان آسیا

دوشنبه 21 اسفند 1396
الوحده امارات-ذوب آهن ایران

استقالل ایران-العین امارات
سهشنبه 22 اسفند 1396
تراکتورسازی ایران-الجزیره امارات

الوصل امارات-پرسپولیس ایران
دوشنبه 13 فروردین 1397
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استقالل ایران-الریان قطر

سه شنبه 14 فروردین 1397
االهلی عربستان-تراکتورسازی ایران

ذوب آهن ایران-الدحیل قطر
دوشنبه 27 فروردین 1397

پرسپولیس ایران-السد قطر
الهالل عربستان-استقالل ایران

سه شنبه 28 فروردین 1397
تراکتورسازی ایران-الغرافه قطر

لوکوموتیو تاشکند-ذوب آهن ایران
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سرگرمی

افقی
۱- آخرین پادشاه حبشه - اثری از گی 

دو مو پاسان - 

۲  لقب شمس الدین محمد حافظ - 

آیین مردم ژاپن 

 ۳ - بر عکس کن تا رود زیر ساختمان 

-  پایتخت انگلستان - گرفتنش کار 

خیاط است- 

۴مرتفع ترین سد اروپا - جواب پشتک  

۵- بزدل - نام خانمانه - تسمه چرمین 

 ۶- لخت و عریان - حشره خونخوار - 

از شهرهای فرانسه

۷ - میوه ای - ایاره بود که درهم شد 

۸ - بیماری ریوی - از ساز ها - نیم 

تنه مردانه 

 ۹ - ضرب شمشیر - تاالنک - هو 

۱۰ - از شهر های عراق - از دانشمندان 

عصر صفویه 

۱۱  - کجاست -حرص و طمع - بچه 

می زند -عنصر اتمی جدول تناوبی با 

عدد اتمی هشتاد و شش 

۱۲ - از بخش های اوستا -گوارا - از 

ویتامین ها

 ۱۳ - پایه - مزه دهان جمع کن - 

روبروی شماست 

 ۱۴شاعر ایرانی دربار ملکشاه سلجوقی 

- تعجب خانمانه - قدم یکپا

 ۱۵ - سقف دهان -اثر اوهنری 

آمریکایی 

عمودی 
۱- معالجه بعضی از بیماری ها با اشعه 

آفتاب - باد همراه با گرد و قبار 

 ۲ - شهر آسیای صغیر- نام رهبر سیاه 

پوست آفریقا - من و شما 

۳ - بله آلمانی - بله انگلیسی - یکی 

از آثارش کنت مونت کریستو - 

همیشگی 

۴ - هرگز نه - پول کره جنوبی - مادر 

-آسانی

۵ - پرچربی - نور اندک - جوانمرد 

 ۶ - تکرار حرفی -  پایتخت ز ئیر - 

یک حرف مانده تا شود مرجمک 

۷ - کمرا - سله - از خانواده متازون ها 

۸ - پزشک مخصوص فرعون - میمون 

-گرسنه نیست 

 ۹ 

 -

کمی مانده تا سرا زیری شود - شرحی 

که در حاشیه کتاب نوشته می شود 

 ۱۰ - همیشه - سرباز نیروی دریایی 

 ۱۱ - پنج آذری - شهری در ایرلند - 

مادر عرب 

 ۱۲ - قدم یکپا - جمع آوری حاصل - 

دو یار هم قد

 ۱۳ - نمایشنامه ژان راسین - از 

وسایل حل جدول 

 ۱۴ - از وسایل اندازه گیری - اشعه 

ماوراء بنفش 

 ۱۵ - فهد -  کالبد - نوعی شلوار-

جدول شماره ۱۱۲7

سودوکو شماره ۱۱۲7

پاسخ سودوکو شماره ۱۱۲۶

امــروزه خانــواده هــا و کــودکان بــه دنبــال غــذا 
هــای متــوع و خوشــمزه هســتند و دیگــر غــذا 
هــای ســنتی و قدیمــی طرفــداران خــودش را 
ــان  ــاپ، هم ــو چ ــت ،پوتیت ــت داده اس از دس
ــا پــودر  ســیب زمینــی شــکم پــر اســت کــه ب
بخــش  در  ایــم.  کــرده  ســرخ  ســوخاری 

دســتور پخت غذا همراه ما باشید.
ــد  ــپزی داری ــرای آش ــان ب ــه زم ــی ک روز های
ــواد  ــن م ــا کمتری ــی و ب ــه راحت ــد ب ــی توانی م
اولیــه کــه در هــر خانــه ای یافــت مــی شــود 

این غذا را درســت کنید .
مواد مورد نیاز پوســته 

ســیب زمینی: 4 عدد
تخم مرغ: 1 عدد

زردچوبه: 1 قاشــق چایخوری
نمــک و فلفل: به میزان الزم

روغــن مایع: به میزان الزم
پودر ســوخاری: 1 پیمانه

مواد مورد نیاز درون ســیب زمینی شــکم پر
گوشــت چرخ کرده: 200 گرم

پیاز )نگینی خردشــده(: 1 عدد
جعفری )ســاطوری خردشده(: 70 گرم
رب گوجه فرنگی: 2 قاشــق سوپخوری

ادویه کاری: 1 قاشــق چایخوری
نمــک و فلفل: به میزان الزم

روغن مایع: 2 قاشــق سوپخوری
روش پخت ســیب زمینی شکم پر 

ســیب زمینــی را آب پــز کنیــد. بعــد آن را 
ــد.  ــده کنی ــه صــورت داغ رن ــده و ب پوســت کن

ســپس بگذارید تا خنک شود.
ــه را  بعــد تخــم مــرغ، نمــک، فلفــل و زردچوب

به آن اضافــه و مخلوط کنید.
بــرای تهیــه  مــواد درونــی؛ درون تابــه ای 
ــع تفــت داده و  ــا روغــن مای ــراه ب ــاز را هم پی
ــت دادن  ــه تف ــزوده و ب ــه آن اف ــت را ب گوش

ادامــه دهید تا کامــال تغییر رنگ دهد.
رب  و  ادویــه کاری  فلفــل،  نمــک،  ســپس 
بعــد  بیفزاییــد.  آن  بــه  را  فرنگــی  گوجــه 
از روی  بــه آن اضافــه کنیــد و  را  جعفــری 

بردارید. حرارت 

از مخلــوط ســیب زمینــی بــه انــدازه یــک 
پرتقال برداشــته و وســط آن را باز کنید.

بعــد مــواد درونــی را داخــل آن گذشــته و 
ــی  ــه ترک ــچ گون ــه هی ــوری ک ــه ط ــد، ب ببندی

روی آن نباشد.
و  بغلتانیــد  ســوخاری  پــودر  درون  ســپس 

درون روغن داغ و غوطه ور ســرخ کنید.

سیب زمینی شکم پر

عامل کلیدی تمام موفقیتها “عمل کردن” است
)پابلو پیکاسو(

طالع بینی روزوب نوشت 

فروردیــن: امــروز بــه فکــر بــازی و تفریــح هســتید، امــا 
واقعــا گیــج شــده ایــد و نمی دانیــد چگونــه بــه چیزهایــی 

که می خواهید برسید.
ــا شــده  ــال و روی اردیبهشــت: شــما امــروز غــرق در خی
ایــد و موقعــی بــه مشــکل برمی خوریــد کــه نتوانیــد فــرق 

بین رویا و واقعیت را تشخیص دهید.
خــرداد: بعــد از اینکــه شــبی را بــا خوابهــای عجیب پشــت 
ــد همانطــوری  ــان می خواهــد روز جدی ســر گذاشــتید، دلت

باشد که برایش برنامه ریزی کرده بودید!
تیــر: امــروز در حالیکــه مــاه نشــانه تــان را تــرک کــرده و 
ــی   ــما کم ــود، ش ــد می ش ــاط اس ــرج پرنش ــرو ب وارد قلم

احساس سبکی می کنید.
ــدرت  ــان ق ــما بهت ــانه ش ــا نش ــاه ب ــات م ــرداد: مالق م
می دهــد بــدون ایــن کــه در قبــال کارتــان انتظــاری داشــته 

باشید، احساسات خود را ابراز کنید.
امــا  باشــید،  آزاد  امــروز ســعی می کنیــد  شــهریور: 
ــادی  ــی زی ــه مســئولیتهای خیل ــد ک ــان هــم می دانی خودت
پیــش رو داریــد کــه بایــد ظــرف چنــد روز آینــده تمامشــان 

کنید.
ــه هــر جــا می خواهــد ســر  ــان ب ــد رویاهایت ــر: بگذاری مه
ــرل  ــه آن را کنت ــد ک ــه هــر تالشــی بکنی ــرای اینک ــد!! ب بزن
ــدر  ــما انق ــاالت ش ــروز خی ــد. ام ــت می خوری ــد شکس کنی
ــته  ــش داش ــد آرام ــه نمی توانی ــد ک ــدا می کنن ــدت پی ش

باشید.
ــران هســتید و  ــون توجــه دیگ ــروز در کان ــان: شــما ام آب
نســبت بــه عشــق و عالقــه ای کــه نثارتــان می شــود حــس 

خوبی دارید.
آذر: امــروز مــاه آتشــین بــرج اســد بــا ذات معنــوی شــما 
ــام  ــما تم ــع ش ــه نف ــب ب ــن ترکی ــود و ای ــط می ش مرتب
خواهــد شــد. امــا شــما می دانیــد کــه نمی توانیــد زیــاد از 

مسئولیتهایتان فرار کنید!
دی: زندگــی پیچیــده می شــود!! بــه خصــوص اگــر 
بخواهیــد دســت بــه عمــل زده و کاری هیجــان انگیــز انجــام 

دهید.
ــانه  ــون در نش ــرام و نپت ــس به ــاط نامتجان ــن: ارتب بهم
ــی  ــر از زندگ ــه فرات ــی ک ــای خیال ــما از ابره ــودرای ش خ

واقعی هستند می کاهد.
اســفند: امروز تالشــهای شــما برای نشــان دادن دلســوزی 
و درک کــردن دیگــران شــاید بــه ثمــر ننشــیند. البتــه ایــن 
ــی  ــه تالشــهایتان کامــال ب ــی نیســت ک ــن معن ســخن بدی
ــما  ــه ش ــت ک ــن اس ــی اش ای ــه معن ــت؛ بلک ــده اس فای

مطئن نیستید که دقیقا چه چیزی خیلی مهم است.

ــن محصــول ریمــک  ــی دومی معرف
خبرســازترین   ،C Two بــا کــد 
خــودروی  نمایشــگاه  در  رویــداد 
می شــود.  محســوب   ۲۰۱۸ ژنــو 
الکتریکــی،  تمــام  مــدل  ایــن 
بخــار،  اســب  هــزار   ۲ حــدود 
قــدرت دارد. تــا پیــش از ایــن، 
بوگاتــی شــیرون بــا پیشــرانه ی 
عنــوان  بــه  بخــار  اســب   ۱۵۰۰
ــاده ای  ــودروی ج ــن خ قدرتمندتری
ــویی  ــد. از س ــناخته می ش ــا ش دنی
دیگــر، محصــوالت متنــوع ســاخت 
توانســته  پاگانــی،  و  کونیگــزگ 
پیشــرانه ی  توانایــی  بــه  بودنــد 
شــیرون، نزدیــک شــوند، امــا کمتر 
کســی تصــور می کــرد، محصــول 
جدیــد ریمــک، بتوانــد فراتــر از 
ــه  ــد ک ــر شــود. هرچن ــی ظاه بوگات
ــاز  ــن خودروس ــی ای ــودروی قبل خ
ــام کانســپت  ــا ن ــوری چــک ب جمه
S، توانســته بــود نزدیــک بــه ۱۴۰۰ 
اســب بخــار قــدرت داشــته باشــد، 
ــا  ــک ب ــول ریم ــن محص جدیدتری
ــب  ــا ۱۹۱۴ اس ــد C Two، دقیق ک
بخــار، قــدرت خروجــی خواهــد 
ایــن  ســرعت  هایــت  داشــت. 
بــر  کیلومتــر   ۴۱۲ محصــول، 
اســت،  شــده  اعــالم  ســاعت، 
ــان  ــد در زم ــه می توان ــن اینک ضم
۴۰۰ متــر را  ۹.۱ ثانیــه، مســافت 
طــی کنــد. ریمــک C Two بــا هــر 
۶۵۰ کیلومتــر  شــارژ کامــل، تــا 
شــرط  بــه  و  می کنــد  حرکــت 
اســتفاده از سیســتم شــارژ ســریع 
۸۰درصــد از  اختصاصــی، حــدود 
 ۲۵۰ باطری هــای  ظرفیــت  کل 
در  را،  خــود  ســاعت  کیلــووات 
ــارژ  ــه، ش ــدود ۳۰ دقیق ــی ح زمان
از  بســیاری  کــرد.  خواهــد 
در  رفتــه  کار  بــه  فناوری هــای 
ــن  ــوص ای ــک C Two، مخص ریم

خودرو توســعه داده شده است.
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1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 بازار4 کاهش قیمت خودرو 
بـا توجـه بـه بالتکلیفی تعرفـه خودروهای وارداتی و همچنین اشـباع بـازار خودروهای 
داخلـی، تصـور بـر ایـن اسـت کـه سـال آینـده قیمـت محصـوالت داخلـی و خارجـی 
رونـد کاهشـی خواهـد داشـت. بـه ایـن ترتیـب بسـیاری از مشـتریانی کـه قصـد 
خریـد خـودرو دارنـد دسـت از خریـد در واپسـین روزهـای سـال ۹۶ کشـیده اند.

-----

قیمت خودرو »صفر«

مرغ گرم
کمترین قیمت: ............... 6600
بیشترین قیمت: ............ 7900

تخم مرغ
کمترین قیمت: ................. 700
بیشترین قیمت: ...............830

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: .......... 39000
بیشترین قیمت: ...... 40000

گوشت گوساله
کمترین قیمت: .......... 27000
بیشترین قیمت: ....... 29000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .......... 24900
بیشترین قیمت: ........ 42000

حبوبات  
لوبیا چیتی ................... 10500  

عدس ............................. 6400    
لپه ................................... 9400  
لوبیا قرمز .................... 9000    

نخود ............................... 9200

خشکبار
گردو ............................. 46000

فندق ........................... 41000    
پسته ........................... 63000  

آلو بخارا ....................... 17500  
بادام ............................. 40000

اقـالم مصرفـی

بســیاری از کــودکان ایرانــی از طریــق همیــن 
ماهــی هــای قرمــز ســفره هفــت ســین بــا 
دنیــای حیوانــات آشــنا مــی شــوند و بــرای 
ــات از  ــه حیوان ــه ب ــا عشــق و عالق بســیاری از م
همیــن ماهــی قرمــز شــروع شــده اســت.ماهیان 
قرمــز بــه گروهــی از ماهیــان تعلــق دارنــد کــه در 
درجــه حــرارت پاییــن تــر از ماهیــان گرمســیری 
زندگــی مــی کننــد و Cool Water Fish نیــز 
نــام دارنــد. حــرارت مــورد نیــاز ایــن ماهیــان در 
حــدود ۲۰ درجــه ســانتی گــراد اســت. مــی تــوان 
ــا  ــدازه ه ــاوت، ان ــای متف ــه ه ــه گون ــه ب ــا توج ب
ــرد. ــاهده ک ــور مش ــه وف ــف آن را ب و اوزان مختل
ــام  ــوی تم ــت و ش ــون شس ــواردی چ ــت م رعای
بخــش هــای دســت هــا بــا آب و صابــون پــس 
از هــر بــار دســت زدن بــه آب یــا ماهیــان زینتــی، 
جلوگیــری ازدســت زدن کــودکان بــه ماهیــان 
ــت  ــا دس ــه آن ه ــردی ب ــت ف ــوزش بهداش و آم
نــزدن بــه چشــم، صــورت و دهــان بعــد از کار بــا 
ــروز هــر  ــوم ضــروری اســت. در صــورت ب آکواری
گونــه نشــانه هــای بیمــاری یــا ناراحتــی، ماهــی 
بیمــار بایــد فــوری از دیگــر ماهــی هــا جــدا شــده 
ــی  ــاری، ماه ــرایت بیم ــری از س ــرای جلوگی و ب
مریــض جــدا از دیگــر ماهــی هــا نگهــداری شــود.
درصورتی که می خواهید ماهی قرمز خودتان را تا 
پایان سفره هفت سین شاداب در کنار سفره های 

خود داشته باشد به این نکات توجه فرمایید:

ماهی قرمز را از مراکز معتبر و زیر نظر 
دامپزشکی تهیه کنید.

ماهیهایــی را کــه فروشــندگان، آنهــا را بــه صــورت 
و  بهداشــتی  نامناســب  درشــرایط  و  متراکــم 

ــد. ــد، نخری ــی کنن ــداری م ــتی نگه زیس

از خریــد ماهــی قرمــز دارای نشــانه هایــی ماننــد 
ــده و  ــع ش ــاییده و جم ــورده، س ــای تاخ ــه ه بال
ــای  ــه ه ــدن، لک ــطح ب ــا س ــان ی ــراف ده در اط
پنبــه ماننــد، زخــم یــا لکــه هــای ســفید متمایــل 
ــگ  ــا قرمــز و دارای پوســت رن ــه خاکســتری ی ب
ــودداری  ــتند، خ ــده هس ــه ش ــه لک ــده و لک پری

کنیــد.
ــراری  ــی ق ــت ب ــه حال ــی ک ــد ماهی های از خری
دارنــد و پیوســته بــدن خــود را بــه اطــراف 
ــه صــورت یکطرفــه  می مالنــد، چشــم هایشــان ب
ــی  ــای ماه ــک ه ــرون زده و پول ــه بی ــا دوطرف ی

ــرد. ــز ک ــد پرهی ــت، بای ــه اس ریخت
ماهــی قرمــز ســالم مــی بایــد دارای پولــک هایی 
ســالم و ردیــف و فاقــد زدگــی و زخــم یــا مناطقی 

عــاری از پولــک روی پوســت خود باشــد.
ــز  ــان قرم ــدت ماهی ــی م ــداری طوالن ــرای نگه ب
ــر  ــک لیت ــه ی ــر قطع ــاز ه ــورد نی ــدار آب م مق
اســت و یــک تــا دو بــار در هفتــه بایــد آب 

ــود. ــوض ش ــی ع ماه
از شــن و ماســه هــای رنگــی بــرای تزییــن 
آکواریــوم و تنــگ هــای ماهیــان اســتفاده نکنیــد.

غــذای ماهیــان آکواریومــی بایــد در جاهــای 
ــته  ــروف بس ــک و در ظ ــک و خش ــک، تاری خن

ــود. ــداری ش نگه
ــن  ــم پروتئی ــای ک ــا غذاه ــد ب ــز بای ــی قرم ماه
از کربــو هیــدرات تغذیــه شــود و  و سرشــار 
بهتــر اســت کــه غــذا در ســطح آب شــناور 
ــر اســت  ــاده بهت ــای آم ــد، اســتفاده از غذاه بمان
ــه  ــار در روز و ب ــا دو ب ــک ی ــد ی ــی بای و غذاده
انــدازه ای باشــد کــه در مــدت یــک تــا دو دقیقــه 

ــود. ــرف ش مص

آب مــورد اســتفاده بــرای ماهــی قرمــز بایــد 
بهداشــتی باشــد و در مــورد آب هــای آشــامیدنی 
ــی  ــا کلرزدای ــد ی ــهری بای ــانی ش ــبکه آب رس ش
ــر،  ــا و خــروج کل ــادل گازه ــرای تع ــا ب شــده و ی
قبــل از مصــرف حداقــل بــه مــدت ۲۴ ســاعت در 
ظروفــی دهــان گشــاد نگهــداری و ذخیــره شــود.

ماهــی ســالم مــی بایــد دارای تحــرک مناســبی 
ــت در آب  ــو و لخ ــک پهل ــت ی ــه حال ــوده و ب ب
ــده  ــر آم ــش ب ــی از بدن ــوده و بخش ــه ور نب غوط

ــد. نباش
ــر و  ــن کمت ــاظ س ــه لح ــک ب ــای کوچ ــی ه ماه
انــدازه هــای کوچــک تــر و تامیــن اکســیژن بــه 
جهــت نگاهــداری در ظــرف مناســب تــر هســتند.

بــه جــای نگهــداری ماهــی در تنــگ هــای 
کوچــک و نامناســب حتمــا بایــد ماهــی در 
ــا  ــوم ی ــل آکواری ــزرگ مث ــه ای ب ــروف شیش ظ
ــزرگ  ــان گشــاد و ب ــگ هــای شیشــه ای ده تن
ــر احســاس آزادی  ــزون ب ــا اف ــداری شــود ت نگه
و راحتــی، هــوای بیشــتری بــا ســطح آب در 
تمــااس باشــد و شــرایط مناســب بــرای زندگــی 
ــوم  ــراردادن آکواری ــا فراهــم شــود.از ق ماهــی ه
ــور  ــوی تابــش و ن هــا و تنــگ هــای ماهــی جل
مســتقیم آفتــاب، کنــار شــومینه هــا و یــا داخــل 

ــد. ــودداری کنی ــپزخانه خ آش

غذای ماهی قرمز
نکات ایمنی تعامل با ماهی قرمز

افــرادی کــه حســاس هســتند یــا ســابقه آلــرژی 
دارنــد، از دســت زدن بــه ماهــی خــودداری کننــد.

همــه افــرادی کــه بــا ماهــی یــا آب تنــگ تمــاس 
ــا آب و  ــود را ب ــای خ ــت ه ــه دس ــد بالفاصل دارن

صابــون بــه دقــت بشــویند.
ــا  ــه چشــم و دهــان بعــد از کار ب از دســت زدن ب

آکواریــوم یــا ظــرف خــودداری کنیــد.
ــز  ــوم دارهــا و مراک ــًا از آکواری ماهــی هــا را حتم
مخصــوص ماهــی هــای زینتــی خریــداری کــرده 
ــه  ــه ای ب ــک دقیق ــت ی ــل روزی دو نوب و حداق

رفتــار ماهــی هــای خــود توجــه کنیــد.
بــه ایــن ترتیــب مــی توانیــد حرکــت هــای غیــر 
معمــول آنهــا تشــخیص دهیــد و در صــورت بــروز 
مشــکل در رفتــار آنهــا اگــر عالقمنــد باشــید مــی 
ــرای  ــی ب ــداری ماه ــن نگه ــد از متخصصی توانی

درمــان آنهــا مشــورت بگیریــد.
ــه  از رهــا کــردن ماهیــان زینتــی خــود در رودخان
ــاالب هــا و آب هــای آزاد جــدًا خــودداری  هــا، ت
کنیــد و اگــر توانایــی نگهــداری از ماهیــان خــود 
ــان  ــای ماهی ــگاه ه ــه فروش ــا را ب ــد آنه را نداری
ــداری از  ــی نگه ــه توانای ــرادی ک ــا اف ــی و ی زینت

ــد. ــل دهی ــد تحوی ماهــی دارن

ترفندهای خرید ماهی قرمز
این راهنما را دنبال کنید

عبــاس شــوکتی عضــو انجمــن انبــوه ســازان؛ با بیــان اینکــه در پــس افزایش قیمت مســکن 
شــاهد ســقوط قیمــت مســکن خواهیــم بــود، در رابطــه بــا پیــش بینــی قیمت مســکن اظهار 
کــرد: تــا چنــد مــاه آینــده شــاهد کاهــش ۲۰ تــا ۳۰ درصــدی قیمــت مســکن خواهیــم بــود.

وی بــا بیــان اینکــه ارزان شــدن قیمــت مســکن تابــع عرضــه و تقاضــا خواهدبــود گفــت: در 
صورتــی کــه مالــک قیمــت مســکن خــود را افزایــش دهــد، امــا تقاضــای بــرای آن نباشــد 
بعــد از مدتــی قیمت هــا شکســته و کاهــش می یابــد. عضــو انجمــن انبــوه ســازان تصریــح 
کــرد: طــی چنــد مــاه اخیــر بــه دلیــل افزایــش حجــم تقاضــا برخــی از مالــکان بــه دلیــل 

طمــع در مناطقــی قیمــت واحــد مســکونی خــود را افزایــش داده اســت.

نایــب رییــس اتحادیــه میــوه و ســبزی تهــران بــا اشــاره بــه بزرگنمایــی در 
ــادام تاکیــد  ــه ب فضــای مجــازی و برخــی رســانه هــا در اعــالم نــرخ چغال
کــرد: بــا در نظــر گرفتــن میــزان کیفیــت چغالــه بــادام ، آخریــن نــرخ آن 
ــوده اســت.  ــود ب ــز موج ــان نی ــزار توم ــی 50ه ــزار و حت ــا 120ه ــن 100 ت بی
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــم آنالی ــگار جام ج ــا خبرن ــو ب ــر در گفت وگ ــداله  کارگ اس
ــا عــدد 200هــزار تومــان نمــی توانــد  میوه  هــای نوبرانــه گفــت: نرخ  هایــی ب
در مبــدا قیمت گــذاری شــود و بوســیله خرده فروش هــا انجــام مــی شــود؛ 

ــه فــروش می رســد. ــادام بــه صــورت یــک ســیر یــک ســیر ب ــه ب چغال
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نرخ مسکن کاهش می یابد نرخ چغاله بادام در بازار

نبض بازار

130متر با موافقت اداری
محل: تهران 

تلفن: 09121772073
متراژ: 130 مترمربع

قیمت: توافقی
سند: اداری

تعداد اتاق: 2
توضیحات: 
سعادت آباد

باالی میدان کاج
پارکینگ 

انباری
تک واحدی

موقعیت اداری

سند مسکونی یا سند اداری 

باغچه رستوان سنتی در 
فرحزاد

محل: تهران- فرحزاد
تلفن: 09363300515

سند: اداری نیست
متراژ: 350 متر مربع

قیمت: توافقی/تعداد اتاق: 
350 متر زمین ,650 بنا در 4 سالن 

75 متر فرعی خاص
محل: تهران - سهروردی
تلفن: ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تعداد اتاق: 1 اتاق
سند: اداری

قیمت: ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
متراژ: 75 مترمربع

فاز۸پردیس ۱۰5مترعمران ابنیه 
پاسارگاد)کلید(

محل: تهران 
تلفن: 09396879328/متراژ: 105 مترمربع/قیمت: 
توافقی/سند: اداری/تعداد اتاق: 2/توضیحات: فاز ۸ 

پردیس ۱۰۵ متر/پروژه عمران ابنیه پاسارگاد/طبقه دو 
بلوک/پارکینگ مسقف انباری

115 متر لوکس
محل: تهران -مرزداران

تلفن: 09199025426
قیمت: ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان/تعداد اتاق: 2

متراژ: 115 مترمربع/سند: اداری
توضیحات:/بسیار خوش نقشه و لوکس 

غرق در نور /طبقه 2 در کل 8 واحد
بهترین منطقه

کسب و کار امالک

خانه ماهی ها
ــا  ــد حتم ــرده ای ــداری ک ــدی را خری ــی جدی ــد و ماه ــی داری ــه ماه ــی ک اوال درصورت
آنهــا را جــدا از هــم نگــه داریــد. حداقــل زمــان بــرای ایــن جدایــی )دوره ای قرنطینــه ای( 
ــازل  ــی در من ــداری ماه ــرف نگه ــا ظ ــوم ی ــن آکواری ــرار گرفت ــل ق ــت. مح ــه اس دو هفت
ــردن درجــه حــرارت  ــر باالب ــرا عــالوه ب ــور مســتقیم خورشــید باشــد، زی ــد در معــرض ن نبای
ــرف  ــب در ظ ــره نامناس ــاد منظ ــواره آن و ایج ــا روی دی ــک ه ــاد جلب ــد زی ــث رش آب، باع
ــیژن آب و  ــزان اکس ــانات می ــد نوس ــود مانن ــاص خ ــکالت خ ــروز مش ــبب ب ــداری و س نگه

ــود. ــی ش ــی م ــرای ماه ــی ب ــای احتمال ــمومیت ه مس

 ایران خودرو
دنا پالس.................................................... 56,000,000     
پژو 207 جدید ......................................... 54,700,000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 35,200,000 
رنو کپچر 2017 ....................................... 142,000,000   

34,000,000................................................. LX  سمند
44,000,000 .......................................... LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27,300,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .............. 41,900,000
42,100,000 ........................... V8 پژو 206 صندوقدار
36,500,000 ........................................................ LX رانا

سایپا
سایپا 111 ................................................. 23,600,000     

29,400,000 ............................................. EX   ساینا
 28,000,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  اتومات ................................  98,000,000   

پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  41,000,000 
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 56,500,000
برلیانس H330 اتوماتیک ..................48,500,000
125,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  96,000,000 
جک J5 اتوماتیک ..............................  116,000,000
هیوندای I20 جدید ...............................  100,000,000
جک S5 دنده ای .................................. 96,000,000

مدیران خودرو
  77,900,000  ........................... S X33   ام وی ام
تیگو5..........................................................  107,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .......  51,000,000 
78,000,000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار .............  146,000,000 

ام جی پارس 
ام جی 360 دنده ای.............................  60,000,000   

ام جی 360 اتوماتیک..........................  70,000,000
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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انرژی 

بازار فیزیکی بورس انرژی ایران ۱۵ اسفند میزبان عرضه کاالهای CSO پاالیش نفت شازند 
و برش سنگین پتروشیمی شازند، متانول پتروشیمی شیراز، حالل ۴۱۰ پاالیش نفت آبادان 
و پنتان پالس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی و هیدروکربن سبک ساینا شیمی بهشت، 
آیزوفید پاالیش نفت تبریز و گاز مایع پاالیش گاز سرخون و قشم در رینگ بین الملل با حجم 
کل معامالت ۹ هزار و ۱۹۵ تن و به ارزش بیش از ۱۴۳ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال بود.

شــرکت پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی با شــرکت 
ایرلیکوئیــد فرانســه برای ایجاد لیســانس مشــترک 
فرآینــد تولیــد پروپیلــن از متانــول قــرارداد همکاری 

ــا کردند. امض
بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی، آییــن امضــای ایــن قــرارداد روز 
چهارشــنبه، ۱۶ اســفندماه بــا حضــور اســماعیل 
ــاوری  ــش و فن ــرکت پژوه ــل ش ــری، مدیرعام قنب
پتروشــیمی و مدیــران ارشــد صنعــت پتروشــیمی 
ــن دو  ــه، بی ــد فرانس ــرکت ایرلیکوئی ــران ش و مدی

ــد. ــزار ش ــرکت برگ ش
بــا امضــای ایــن قــرارداد میــان شــرکت پژوهــش و 
فنــاوری پتروشــیمی و شــرکت ایرلیکوئیــد فرانســه، 
نخســتین لیســانس واحــد صنعتــی فرآینــد تبدیل 
 PARS MTP  ــد ــه پروپیلــن تحــت برن ــول ب متان

قابــل ارائــه بــه مشــتری می شــود.
اســماعیل قنبــری، مدیرعامــل شــرکت پژوهــش و 
ــاره امضــای ایــن قــرارداد  فنــاوری پتروشــیمی درب
ــاد  ــد ایج ــه فضــای جدی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک اظه
آمادگــی  اعــالم  و  اخیــر  ســال های  در  شــده 
شــرکت ایرلیکوئیــد فرانســه بــرای آغــاز دوره جدیــد 
همکاری هــا، قــرارداد ایجــاد لیســانس فرآینــد 
 PARS تبدیــل متانــول بــه پروپیلــن تحــت برنــد

ــد. ــا ش MTP امض
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه براســاس ایــن قــرارداد 
لیســانس مشــترک تبدیــل متانــول بــه پروپیلــن 
از ســوی ایرلیکوئیــد و شــرکت پژوهــش و فنــاوری 
پتروشــیمی تحــت یــک برند جدیــد ارائه می شــود، 
افــزود: طرفیــن قــرارداد آخریــن دســتاوردهای 
پژوهشــی و فنــی خــود را در زمینــه فرآینــد تولیــد 

پروپیلــن از متانــول در آخریــن نســخه دانــش فنــی 
ــد. ــال می کنن ــه صــورت مشــترک اعم ب

ــع  ــی صنای ــه شــرکت مل ــن ک ــان ای ــا بی ــری ب قنب
ــانس  ــن لیس ــدار ای ــتین خری ــیمی نخس پتروش
خواهــد بــود تــا در قالــب یــک واحــد مرجــع بتوانند 
بــه دیگــر متقاضیــان ایرانــی ایــن لیســانس را اعطا 
کننــد، ادامــه داد: اســناد مهندســی پایــه بــه صــورت 
مشــترک و در قالــب قــرارداد انجــام مهندســی 
پایــه ازســوی کارشناســان پژوهــش و فنــاوری 
پتروشــیمی و شــرکت ایرلیکوئیــد تهیــه می شــود.

ــرکت  ــام ش ــدن ن ــرح ش ــرد: مط ــح ک وی تصری
لیســانس  صاحــب  یــک  کنــار  در  ایرانــی 
واقــع  در  الیسنســور  عنــوان  بــه  بین المللــی 
اعتباربخشــی بــه دانــش ایرانــی اســت. ریســک 
پایین تــر بــه دلیــل وجــود مرجــع واحــد صنعتــی 
ــن، ســرعت در اجــرای  ــد در کشــور چی ایرلیکوئی
کار، کاهــش حجــم ســرمایه گذاری و ارتقــای 
ــر  ــی از دیگ ــی ایران ــوان مهندس ــه ت ــل توج قاب

ــت. ــرارداد اس ــن ق ــای ای مزای

قنبــری بــا بیان ایــن که حــوزه فنــاوری و تنوع آن 
در صنایــع پتروشــیمی بســیار گســترده و پیچیده 
اســت، گفــت: بــا توجــه بــه زیرســاخت های 
ــف  ــوع تقســیم بندی وظای ــت و ن موجــود و کیفی
پتروشــیمی  فنــاوری  و  پژوهــش  در شــرکت 
نخبــگان،  و  پژوهشــگران  از  بهره جویــی  و 
ایــن شــرکت می توانــد در تولیــد فنــاوری و 

بومی ســازی آن موفــق ظاهــر شــود.
مدیرعامــل شــرکت پژوهــش و فناوری پتروشــیمی 
افــزود: امیــد اســت بتوانیــم بــه عنــوان یک شــرکت 
پیشــتاز دانش بنیــان، گام هــای محکم تــری در 
ــر  ــه ب ــا تکی ــی ب ــاد مقاومت ــق اقتص ــیر تحق مس
بومی ســازی و تــوان داخــل برداریــم و در نیــم 
ــه  ــا ارائ ــور، ب ــیمی کش ــت پتروش ــرن دوم صنع ق
دســتاوردهای مهــم بــه ایــن صنعــت بالنــده نــه تنها 
در بومی ســازی دانــش فنــی و لیســانس، بلکــه در 
ــص  ــد ناخال ــش تولی ــتر، افزای ــتغال زایی بیش اش
ملــی و مثبت تــر شــدن تــراز تجــاری کشــور بــه طور 

موثــری ســهیم باشــیم.

قرارداد همکاری شرکت پژوهش و 
در نشســت بررســی حادثــه واحــد بهره بــرداری فناوری پتروشیمی و ایرلیکوئید فرانسه

پارســی دره نــی، بــر نظــارت و اجــرای پایــش 
نظام منــد فرآینــد عملیاتــی در تاسیســات 

شــرکت آغاجــاری تاکیــد شــد.
شــرکت  از  نقــل  بــه  شــانا  بــه گــزارش 
بهره بــرداری نفــت و گاز آغاجــاری، ابراهیــم 
پیرامــون، مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز 
ــه  ــی ک ــن حوادث ــروز چنی ــت: ب ــاری گف آغاج
ــی  ــرمایه های مل ــه س ــارت ب ــاد خس ــه ایج ب
ــه و  ــل توجی ــه قاب ــچ وج ــه هی ــد، ب می انجام

پذیرفتنــی نیســت.
 وی افــزود:  وظیفــه همــه مدیــران، رؤســای 
اداره هــا و مســئوالن بخش هــا و واحدهــای 
ــق  ــی، بررســی مســتمر و نظــارت دقی عملیات
و  تعمیراتــی  انجــام کارهــای  در  و  اســت 
عملیاتــی در تاسیســات بایــد دقــت و نظــارت 

ــت. داش
مســجد  و گاز  نفــت  شــرکت  مدیرعامــل 
ســلیمان بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
 HSE دوره هــای  به ویــژه  تخصصــی  فنــی 
ــان اعــم از رســمی،  ــرای همــه ســطوح کارکن ب
قــراردادی و ارکان ثالــث تاکیــد کــرد و گفــت: 
ــات و فضــای  شــرکت آغاجــاری از نظــر امکان
ــد  ــی دارد و بای آموزشــی ظرفیــت بســیار خوب
بــا برنامه ریــزی مناســب از ایــن فضا هــا و 
ــرای  ــط ب ــی مرتب ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
هــر فــرد بــه صــورت مســتمر بــرای بــاال 
بــردن ســطح کیفــی دانــش کارکنــان خصوصــا 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــان عملیات کارکن
وی در پایــان برنامه ریــزی دقیــق و مــدون 
و  ادارات  روســای  منظــم  حضــور  بــرای 
مســئوالن بخش هــای عملیاتــی در تاسیســات 
ــی و  ــزاری نشســت های بهداشــت، ایمن و برگ
محیــط زیســت )HSE( منظــم در واحدهــای 
ــه را خواســتار شــد. ــر مجموع ــی و زی عملیات

خبر

بــا راه انــدازی شــبکه یکپارچــه ارتباطــات بی ســیم 
و  بهداشــت  آمبوالنس هــای  و  درمانگاه هــا 
درمــان منطقــه ویــژه پــارس بــه دلیــل اســتفاده 
از دکل هــای تقویت کننــده، ســاختمان و دیگــر 
نفتــی  دیگــر شــرکت های  تجهیــزات جانبــی 
در اجــرای ایــن طــرح، ۳ میلیــارد تومــان از 

هزینه هــای اجــرا کاســته شــد.
بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از شــرکت ملــی نفــت 
ایــران، ارســالن جنــت صادقــی، رئیــس فنــاوری 
ــا  ــارس ب ــژه پ ــه وی ــات منطق ــات و ارتباط اطالع
تشــریح راه انــدازی ایــن شــبکه تاکیــد کــرد: 
محــدوده زیــر پوشــش ایــن شــبکه شــرکت 

ــارس  ــع گاز پ ــارس، شــرکت مجتم ــت و گاز پ نف
جنوبــی، شــرکت های پتروشــیمی مســتقر در 
پاالیشــگاه  پارســیان،  پاالیشــگاه گاز  منطقــه، 
ــگان  ــار و کن ــی ن ــق عملیات ــم، مناط ــر ج گاز فج
جــم  مســکونی  شــهرک های  درمانگاه هــای  و 
اســت، ضمــن این کــه ســکوهای دریایــی در 
فاصلــه ۱۰۵ کیلومتــری از ســاحل را نیــز پوشــش 

می دهــد.
ــر  ــن شــبکه ۴۶۰ کیلومت ــه ای ــان این ک ــا بی وی ب
مربــع از مناطــق عملیاتــی یــاد شــده را پوشــش 
نقطــه مرتفــع شــامل  می دهــد، گفــت: در ۶ 
ــتگاه  ــو، ایس ــاه و یخ ــر، هفت چ ــای کوچه کوه ه

اختــر، ســایت پتروشــیمی های منطقــه و ســایت 
۲ اداری ســازمان منطقــه ویــژه پــارس تکرارکننــده 
ــا وجــود  ــال نصــب شــد و خوشــبختانه ب دیجیت
ارتباطــی  اکنــون  هــم  تقویت کننده هــا،  ایــن 
آمبوالنس هــای  و  درمانگاه هــا  میــان  مســتمر 

ــرار اســت. ــه برق منطق
ــه  ــات منطق ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــس فن رئی
پــارس گفــت:  ۹۸ درصــد جاده هــای  ویــژه 
مواصالتــی و ۱۰۰ درصــد درمانگاه هــای صنعــت 
شــبکه  ایــن  پوشــش  تحــت  منطقــه  نفــت 

هســتند.
وی همچنیــن تصریــح کــرد: ضبــط مکالمــات در 
ــق  ــیر دقی ــودن مس ــخص ب ــران، مش ــع بح مواق
در  ارتبــاط  پایــداری  و  آمبوالنس هــا  حرکــت 
ــدازی  ــای راه ان ــن مزای ــران از مهم تری ــع بح مواق

ــن طــرح اســت. ای
ــه  ــات منطق ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــس فن رئی

ــا  ــروژه ب ــن پ ــه ای ــان این ک ــا بی ــارس ب ــژه پ وی
اعتبــاری بالــغ بــر ۲ میلیــارد تومــان و بــه مــدت 
ــرد: ۴۵  ــار ک ــرداری رســید، اظه ــه بهره ب ــاه ب ۱۱ م
درمانــگاه و ۷۶ آمبوالنــس منطقــه تحت پوشــش 
شــبکه ارتبــاط یکپارچــه بی ســیم هســتند کــه بــا 
ــاختمان  ــده، س ــای تقویت کنن ــتفاده از دکل ه اس
دیگــر  ســوی  از  جانبــی  تجهیــزات  دیگــر  و 
شــرکت های نفتــی در اجــرای ایــن طــرح ۳ 
ــه  ــی ب ــرای ســازمان صرفه جوی ــارد تومــان ب میلی

ــراه داشــته اســت. هم
ــی  ــات رادیوی ــه ارتباط ــت یکپارچ ــامانه مدیری س
و  بهداشــت  آمبوالنس هــای  و  درمانگاه هــا 
ــور  ــا حض ــی ب ــی آیین ــت ط ــت نف ــان صنع درم
معــاون وزیــر نفــت، اســتاندار بوشــهر و مدیرعامل 
ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس 
)هفتــم اســفندماه( بــه صــورت رســمی بــه 

رســید. بهره بــرداری 

صرفه جویی ۳۰ میلیارد ریالی در مرکز 
هدایت اورژانس منطقه ویژه پارس
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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  دنیای4
مجازی

جدیـدی  قابلیـت  احتمـاال  اینسـتاگرام 
مجهـز  خـود  اجتماعـی  شـبکه  بـه  را 
 Portrait می کنـد. قابلیتی تحت عنـوان
mode هماننـد آنچـه در برنامـه دوربیـن 
در  سامسـونگ  و  آ ی فـون  گوشـی های 

سـال ۲۰۱۷ شـاهد بودیـم.

گوگل پشـت دو سـگ آکیتا دوربین قرار 
داده و آن هـا بـا رفتـن بـه خیابـان های 
اوداتـه ژاپـن، تصاویـر و ویدیوهایـی را به 
Google Street View اضافـه کرده اند.

گـوگل هفته گذشـته بـدون اعـالم قبلی، 
دهنـدگان  توسـعه  بـرای  را   P اندرویـد 
نـرم افـزاری ارائـه کـرد و بـه بسـیاری از 
شـایعات و انتظـارات در مـورد امکانات و 
طراحـی ورژن جدید این سیسـتم عامل 

پایـان داد.

خبر
اینستاگرام

خبر
گوگل

خبر
اندروید

علی اوجی، بازیگر به مناسبت تولدش تصویر زیر را 
در کنار همسرش، نرگس محمدی به اشتراک گذاشته.

@alioji

سردار آزمون، فوتبالیست نیز با انتشار تصویری 
در کنار مادرش در اینستاگرامش روز مادر را به او 

تبریک گفته.
@sardar_azmoun

سروش رفیعی، فوتبالیست تصویر زیر را در کنار 
مادرش به اشتراک گذاشته و روز مادر را به او تبریک 

گفته.
@soroush_rafiei

برزو ارجمند، بازیگر تصویر زیر را از مادر و فرزندش 
به مناسبت روز مادر همرسانی کرده.

@arjmandborzou

منصوری می گوید: آذر 
ــرای  ــالما ب ــای وااس ــو و فریاده ــه هیاه ــن هم ــی از ای ــط کم ای کاش فق
ــود  ــرای فســادها و اختالس هایــی ب ــان، ب ــی زن رقــص وشــادی کــودکان و همخوان
ــدام اســالم تصــرف  ــک صفحــه جــای داد. ک ــوان در ی ــی آن را نمی ت ــه صفرهای ک

ــد؟ ــروع می دان ــادی را نامش ــق ش ــروع و ح ــال را مش ــاس و بیت الم در حق الن

می گوید: زهرا 
ــن،  ــون میدی ــش نش ــاله واکن ــت س ــرکای هش ــدن دخت ــه رقصی ــی ب وقت

ــه! ــون ن ــا در کودکیش ــه ازدواج ه ــون، ب ــه کار اجباریش ــون، ب ــه فروشش ــی ب ول
تناقض؟ این همه 

می گوید: امیلی 
مربــی مهدکــودک گفتــه: هــر کــی بگــه ایــن بــازی دخترونــه اســت و ایــن 

بــازی پســرونه، نمیتونــه سرســره بــازی کنــه.
حــاال مدیرشــون تــا دیــروز جایــزه صورتیهــا رو بــه دخترهــا میــداد و آبــی هــا رو 

ــه پســرها، امــا مربــی جدیــد خــودش بچــه داره و احتمــاال درد کشــیده ب

پریســا قهرمانی می گوید:
ــگار فوتبــال نويــس بشــه امــا مــن ۱۵  گفتــن يــه دختــر نمــى تونــه خبرن
ــن  ــرى ســر تمري ــى ب ــن نميتون ــال شــدم، گفت ــوزه فوتب ــگار ح ــش خبرن ســال پي
ــس  ــن كنفران ــم رفتم،گفت ــو ه ــتاديوم اون ــرى اس ــى ب ــن نميتون ــم، گفت ــى رفت ول
قبــل و بعــد از بــازى فقــط بــراى آقايونــه امــا مــن شــدم تنهــا زنــى كــه بيــن يــه 

ــرد نشســت و پرســيد و نوشــت و تونســت ــه م عالم

مهــدی قدیمی می گوید:
ســاعت ۳ نصــف شــبه، دارم میــرم خونــه و چهــار راه ولیعصــر رو صــدای 

ــته ــرن برداش ــا رو می ب ــه دارن چناره ــی ک اره برقی های
ــن  ــر زمی ــد ب ــای تنومن ــن پیکره ــری ای ــاده بارگی ــم آم ــا ه ــا و جرثقیل ه کامیون ه

افتــاده هســتن
کاشــکی جاشــون خالی نمونه کنار ولیعصر دوستداشــتنی

شرکت بلک بری به دلیل نقض حقوق ثبت اختراع از فیس بوک و اپلیکیشن های زیر 
مجموعه اش یعنی اینستاگرام و واتس اپ شکایت کرده است. این شرکت ادعا می کند 

فیس بوک فناوری و ویژگی های »بلک بری مسنجر« را کپی کرده اند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

شنزار یک اکوسیستم زنده است آن را با مالچ پاشی نابود نکنید. 
منشاء ریزگرد تاالب های خشک است، نه شن زارها

عکس: سیدباقر موسوی

سالن رودکی اصفهان از فروختن بلیت و ورود افراد دارای 
معلولیت به کنسرت خودداری کرد!
از اینستاگرام اسکندر چراغی 

سومین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر که تا روز 
جمعه ۱۸ اسفند در محل نمایشگاه بین المللی تهران دایر است 
ایرانی کوچک را مملو از زیبایی ها شکل داده و بخش مرکزی 
نیک شهر نیز در سالن شماره 7 غرفه ۱۲ با المان خرس سیاه بلوچی، 
صنایع دستی،غذاهای محلی و موسیقی سنتی حضوری پرشور دارد.

@mohamad_balochz
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پیکر مرحوم 

همایون شهناز 
امروز صبح از مقابل درب 
ساختمان شماره 2 خانه 

سینما تشییع می شود.

اکران فیلم سینمایی 

رفتن
به تهیه کنندگی جمشید 
محمودی به دلیل مشکالت فنی فیلم به تعویق 

افتاد.

روزنامه »پیام ما«
 در این شماره به موضوع 

فضای کسب و کار در کرمان 
پرداخته و گفته با وجود بهتر شدن شرایط اما هنوز 

باید رتبه کرمان بهتر شود

نخستین تفاهم نامه 
همکاری آموزشی 

بنیاد سعدی
 در راستای گسترش زبان فارسی در کشور 

آلمان به امضا رسید.

سی و یکمین نمایشگاه 

بین المللی کتاب 
تهران فراخوان انتخاب 

شعار خود را منتشر کردو 
این نمایشگاه از 12 تا 

22 اردیبهشت ماه سال 
1397 در محل مصالی 
امام خمینی )ره( برگزار 

می شود.

دنیا خیلی کثیفه
با اشکای تو هم تمیز نمیشه

فیلم: مادر

فرهنگینمایشگاه

سینما

فرهنگیسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

كشتار 600 ايرانی راونديه در بغداد 
ـــداد  ـــه در بغ ـــان، روز كشـــتار راوندي بســـياری از مورخ

ــالدی )141  ــال 758 ميـ ــارس« درسـ ــم مـ را »دهـ

ــن  ــوالن 600 تـ ــده مقتـ ــد. عـ ــته انـ ــری( نوشـ قمـ

ذكـــر شـــده اســـت. ايـــن گـــروه ايرانـــی در باطـــن 

بـــرای گرفتـــن انتقـــام خـــون ابومســـلم خراســـانی 

از منصـــور ـ خليفـــه عباســـی، از ايـــران بـــه بغـــداد 

ــه  ــود رفتـ ــده بـ ــاخته نشـ ــال سـ ــوز كامـ ــه هنـ كـ

ــودرا  ــداد خـ ــه بغـ ــس از ورود بـ ــان پـ ــد. آنـ بودنـ

ـــات  ـــت مالق ـــود و درخواس ـــه وانم ـــار خليف ـــان نث ج

ـــه  ـــش از ورود ب ـــه پي ـــد. راوندي ـــرده بودن ـــا وی را ک ب

اقامتـــگاه خليفـــه، شمشـــير هـــا را در زيـــر لبـــاس 

ـــگام  ـــات و هن ـــان مالق ـــد. درجري ـــرده بودن ـــان ك پنه

حملـــه، بـــه خليفـــه آســـيب نرســـيد ولـــی همـــه 

ـــدند.  ـــته ش ـــال او كش ـــت عّم ـــه دس ـــت ب ـــن جماع اي

بســـياری از مورخـــان، راونديـــه را اهـــل »تناســـخ« 

ـــان  ـــت اموي ـــه حكوم ـــه ب ـــلم ك ـــد. ابومس ـــته ان نوش

پايـــان داده و عباســـيان را روی كار آورده بـــود بســـال 

ـــه عباســـی  ـــم منصـــور خليف ـــه تصمي ـــالدی ب 754 مي

ــه  ــر بـ ــن خبـ ــيدن ايـ ــس از رسـ ــد. پـ ــته شـ كشـ

ايـــران، هـــواداران او بـــه صـــورت گروههـــای جـــدا 

ازهـــم بپاخاســـتند كـــه يكـــی از آنـــان »ســـندباد« 

نيشـــابوری بـــود. منصـــور کـــه هماننـــد اشـــکانيان 

و ساســـانيان مـــی خواســـت کـــه مرکـــز حکومـــت 

)خالفـــت( در کنـــار دجلـــه و در بيـــن النهريـــن 

ــك  ــه يـ ــداد را كـ ــور بغـ ــن منظـ ــرای ايـ ــد بـ باشـ

ــنگی )36  ــش فرسـ ــتانی در شـ ــتا و درختسـ روسـ

ـــکانيان  ـــت اش ـــفون پایتخ ـــمال تيس ـــری( ش کيلومت

ـــود انتخـــاب و از ســـال 755 ميـــالدی  و ساســـانيان ب

ـــود. وی مقـــداری از  كار ســـاختن آن را آغـــاز كـــرده ب

ـــه  ـــب ابني ـــاز را از تخري ـــورد ني ـــح ســـاختمانی م مصال

ــل  ــداد منتقـ ــه بغـ ــت آورد و بـ ــه دسـ ــفون بـ تيسـ

ـــود.  ـــرده ب ک

کنار دریا
اولمی نویسنده: ورونیک 

ترجمه: آوا قائمی

انتشارات: چترنگ
رمــان کنــار دریــا نوشــته ورونیــک اولمــی اســت کــه بــرای 
ــه  ــه را ب ــن فورنی ــای آل ــی ه ــاب اول ــزه مشــهور کت او جای

ــان آورد. ارمغ
همچنیــن ایــن کتــاب، جــزء پرفــروش تریــن کتــاب هــای 
ســال ۲۰۰۱ فرانســه و آلمــان بــوده و بــه ۱۵ زبــان ترجمــه 

شــده اســت.
در قسمتی از پشت جلد این کتاب آمده است:

ورونیــک اولمــی، رمــان نویــس و نمایشــنامه نویــس 
توانــای فرانســوی اســت کــه پیــش از ایــن رمانــی از او در 
ایــران منتشــر نشــده اســت. اولمــی، کنــار دریــا را از خبــر 

ــت. ــام گرف ــود اله ــده ب ــه خوان ــه در روزنام کوتاهــی ک
قسمت هایی از متن رمان کنار دریا:

وقتــی کویــن دیــد کــه مــن بیــدار شــده ام از تــه دل بلنــد 
گفــت مامــان! و نحــوه صبــح بــه خیــر گفتــن یــک بچــه، 
طــوری کــه انــگار تــو شــگفتی امــروزش باشــی، یــا بهتریــن 
ــوق  ــا ف ــت، واقع ــنیده اس ــاال ش ــا ح ــه ت ــی ک ــری باش خب
العــاده اســت. صبــح هــا انــگار کویــن دلــش برایــم تنــگ 
ــا  ــا کج ــب ه ــم ش ــی کن ــر م ــودم فک ــا خ ــت. ب ــده اس ش
ــته. ــی دوری برگش ــد از راه خیل ــس می کن ــه ح ــی رود ک م

بزرگ ترین امید یک بچه بودن کار سختی است.
بایــد خــودم را بــه چیــزی متصــل مــی کــردم، بــه فکــری، 
ــد.  ــات ده ــت نج ــرا از آن وضعی ــه م ــزی ک ــری، چی تصوی
مثــل ماشــین درب و داغانــی بــودم کــه بــا کوچــک تریــن 
جنبشــی بــه هــر ســمتی مــی رفــت. بــا یــک تــکان اعصابــم 
از جــا مــی پریــد، اعصــاب اطــراف چشــم هــا، دســت هــا و 
لــب هایــم کــه مــی جنبیدنــد، در خــال بــه هــم می پیچیدند، 

بــه داخــل برمــی گشــتند و همدیگــر را گاز می گرفتنــد.
عجیــب اســت کــه هیــچ وقــت در خیابــان مــردم را در حــال 
ــد،  ــه کنن ــه گری ــتر از اینک ــم. بیش ــی بین ــه و زاری نم گری
ــه  ــر بیشــتر گری ــاید اگ ــد. ش ــی کنن ــت م ــن صحب ــا تلف ب

ــم. ــر بودی ــر متنف ــر از همدیگ ــم کمت می کردی
فکــر مثــل جانــور کوچــک کثیفــی اســت. بعضــی وقــت هــا 
ترجیــح مــی دهــم ســگ باشــم. شــرط مــی بنــدم ســگ ها 
هیــچ وقــت نــه بــا خودشــان فکــر مــی کننــد کجــا هســتند، 
نــه اینکــه بایــد دنبــال چــه کســی برونــد، فقــط هــوا را بــو 

مــی کشــند..

رسانه در آینه تصویر
شماره نوروزی ماهنامه پیشه و تجارت به 

سردبیری حمید متقی منتشر شد

نفحٔه گلشن عشق از نفس ما بشنو
وز صبا نکهت آن زلف سمن سا بشنو
خبر درد فراق از دل یعقوب بپرس
شرح زیبائی یوسف ز زلیخا بشنو
همچنان ناله فرهاد بهنگام صدا

چون بهکسار شوی از دل خارا بشنو
حال وامق که پریشان تر از او ممکن نیست

از سر زلف پراکندٔه عذرا بشنو
اگر از باد صبا وصف عروسان چمن

نکند باورت از بلبل گویا بشنو
چون ختائی بچگان بزم صبوح آرایند
بوی مشک ختن از ساغر صهبا بشنو

هر نفس کز خط مشکین تو رانم سخنی
از لبم رایحٔه عنبر سارا بشنو

روز و شب چون نروی از دل تنگم بیرون
از سویدای دلم قصه سودا بشنو

چون حدیث از لب جانبخش تو گوید خواجو
از دمش نکهت انفاس مسیحا بشنو

خواجوی کرمانی 

هرچیز در من پیش از 
آغازش به پایان می رسد

 بی آنکه سرمستم کند ته 
می کشد پیمانه ام

جواد منفرد

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی


