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انس طال        1.345.47

مثقال طال     7.215.000

گرم طالی 1۸  1.665.690

گرم طالی 24   2.220.900

انس نقره             16.65

انس پالتین         934.30

انس پاالدیوم       9۸0.65

بهار آزادی      17.۸50.000

امامی          17.310.000

نیم         ۸.750.000

ربع         5.460.000

گرمی       3.510.000

دالر؟
یورو           51.650

پوند           7۸.000    

درهم امارات        14.900

لیر ترکیه            14.000

یوان چین          7.500

ین ژاپن               4.900    

دالر کانادا            41.000

دالر استرالیا       44.500 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید
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بررسی تخریب خانه های تاریخی شیراز
رهبرانقالب:

حملهبهسوریهیک
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ترامــپ تــالش کــرد شــدت و وســعت 
حمــالت اخیــر را بــرای افــکار عمومــی 
ــوه دهــد و  ــود جل ــر آنچــه ب آمریــکا بزرگ ت
بــا فضاســازی و حضــور در برنامــه مســتقیم 
تلویزیونــی اینگونــه القــاء کند کــه این حمله 
ــود کــه  جدی تــر و گســترده تر از حملــه ای ب
ســال گذشــته بــه پایــگاه هوایــی شــعیرات 
صــورت گرفــت. امــا در عیــن حــال، ژنــرال 
متیــس و دانفــورد در مصاحبــٔه مطبوعاتــی 
خــود - کــه تخصصی تــر، غیرتبلیغاتی تــر و 
ــرای مخاطــب بین المللــی تنظیــم  ظاهــرًا ب
ــاه،  ــه کوت ــد حمل ــد کردن ــود - تاکی شــده ب
محتاطانــه و محــدود بــه تاسیســات مرتبــط 
بــه »ســالح شــیمیایی« دولــت ســوریه 
ــود و ســایر اهــداف نظامــی را در  خواهــد ب
ــم  ــور ه ــه همین ط ــت؛ ک ــد گرف ــر نخواه ب
ــه  ــن نشــان می دهــد در تنشــی ک شــد. ای
ــون- ــم ترامپ-بولت ــان کاخ ســفید )تی می
هیلــی( و پنتاگــون )تیــم ژنــرال متیــس( 
در چنــد روز گذشــته برقــرار بــود، در نهایــت 
موضــع پنتاگــون - کــه مخالــف حملــه 
ــفید  ــون کاخ س ــع افراطی ــر موض ــود - ب ب
تــا حــدود زیــادی غلبــه کــرده و حملــه بــه 
ــٔه  ــم وجه ــه ه نحــوی ســامان دهی شــد ک
»مقتــدر« رییس جمهــور حفــظ شــود و هــم 
موجــب تنــش بیــش از حــد بــا روســیه و 
ایــران نگــردد. یعنــی هــم اهــداف تبلیغاتــی 
ترامــپ - کــه بخشــی از آن مرتبــط بــا 
مشــکالت داخلــی اوســت - تٔامیــن شــود و 
هــم مالحظــات امنیتــی و نظامــی پنتاگــون 
محفــوظ بمانــد. اگــر ایــن اتفــاق را در 
ــم  ــش برخــی از ســناتورهای مه ــار واکن کن
ــه  ــن )ک ــم کی ــد ســناتور تی ــکا - مانن آمری
ایــن حملــه را »غیرقانونــی« خوانــد( - قرار 
دهیــم، می تــوان برداشــت کــرد کــه ظاهــرا ً 
ــوع از  ــکا در مجم ــی آمری ــتگاه سیاس دس
آنچــه ترامــپ جلــوه می دهــد »محتاط«تــر، 
»محاســبه گر«تر یــا »معقول «تــر رفتــار 
ــد  ــر در رون ــٔه اخی ــه حمل ــد. چنانچ می کن
ــذارد -  ــر بگ ــز اث ــو نی ــک پومپئ ــد مای تایی
ــط  ــه رواب ــود او در کمیت ــب ش ــی موج یعن
ــن  ــاورد - ای ــد نی ــنا رای تایی ــی س خارج

ــت خواهــد شــد. برداشــت تقوی
دربــاره تردیــد آمریــکا دربــاره مانــدن در 
ســوریه و یــا رفتــن از ایــن کشــور معتقــدم 
دســتگاه سیاســی و امنیتــی آمریــکا در 
کُلیــت خــود تردیــدی در مانــدن در ســوریه 
نــدارد. منافــع راهبــردی بلندمــدت و موضــع 
هم پیمان هــا و متحدیــن منطقــه ای آمریــکا 
هــم ایجــاب می کنــد آمریــکا از ســوریه 
خــارج نشــود. آنچــه شــبهه در مــورد موضــع 
آمریــکا ایجــاد کــرده اظهــارات غیــر مترقبه و 
ــان  ــه ناگه ــپ اســت ک هماهنگ نشــدهٔ  ترام
وعــده بــه خــروج نیروهــای آمریکایــی داد؛ 
ــی ســخنگوی وزارت خارجــه  ــه حت ــی آنک ب
ــم پیشــاپیش از موضــوع  ــاع ه و وزارت دف
مطلــع شــده باشــند. شــاید فضاســازی 
آمریــکا در مــورد حملٔه شــیمیایی در ســوریه 
نوعــی »مقاومــت داخلــی« در واشــنگتن 
از  ریيس جمهــور  منصــرف کــردن  بــرای 

ــن ــه باشــد./ خبرآنالی ــن برنام اجــرای ای
 کارشناس ارشد حقوق بین الملل

تامیناهداف
تبلیغاتیترامپ

 امتحان نهایی با طعم جام جهانی
وزیر آموزش و پرورش: 

نمی توانیم زمان امتحانات را جا به جا کنیم

نظر
رضا نصری

علــی اســدی، معــاون دفتــر ســالمت 
وزارت  اعتیــاد  و  اجتماعــی  روانــی، 
ــواد  ــه ســطح س ــان اینک ــا بی بهداشــت ب
ســالمت روان مــردم مطلــوب نیســت، 
از  درصــد   23 حاضــر  درحــال  گفتــه 
ــا 64 ســال کشــور از یــک  جمعیــت 15 ت
می برنــد،  رنــج  روانپزشــکی  اختــالل 
ــروه  ــن گ ــر در ای ــار نف ــر چه ــی از ه یعن
ســنی یــک نفــر دچــار یکــی از اختــالالت 
روانپزشــکی اســت، امــا ایــن بــه معنــای 
آن نیســت کــه نســبت بــه کشــورهای 
قــرار  نامناســبی  وضعیــت  در  دیگــر 
بلکــه درحــال حاضــر همیــن  داریــم، 
ــت و در  ــد اس ــکا 26 درص ــار در آمری آم
برخــی کشــورها بیشــتر اســت. آنطــور 
ــه  ــان اینک ــا بی ــته، او ب ــنیم نوش ــه تس ک
ممکــن اســت افــراد بــه دلیــل عــدم 

آگاهــی از نــوع بیمــاری یــا اختاللــی 
اختــالل  پیگیــری  بــرای  دارنــد،  کــه 
نکننــد،  مراجعــه  پزشــک  بــه  خــود 
ــز  ــع نی ــیاری مواق ــرد: »در بس ــوان ک عن
ــی  ــاری روان ــگ بیم ــل ان ــه دلی ــردم ب م
مشــکالت خــود را پنهــان کــرده و بــه 
ــر  ــد.« او ب ــه نمی کنن ــک مراجع روانپزش
افزایــش ســطح ســواد ســالمت روان 
و گفــت:  تاکیــد کــرد  جامعــه  مــردم 
علمــی  مراکــز  جمعــی،  »رســانه های 
و دانشــگاهها بایــد روی ایــن موضــوع 
ــطح  ــه س ــی ک ــا زمان ــرا ت ــد، زی کار کنن
بــه حــد  روان مــردم  ســواد ســالمت 
ــل  ــکالتی از قبی ــا مش ــد، ب ــوب نرس مطل
ــک و  ــه روانپزش ــردم ب ــه م ــدم مراجع ع
ــگ  ــرس از ان ــن ت ــناس و همچنی روانش

روانــی مواجــه هســتیم.«

نایـــب رییـــس کمیســـیون فرهنگـــی 
از تخریـــب  انتقـــاد  بـــا  مجلـــس 
بناهـــای تاریخـــی در کشـــور و عـــدم 
درک مســـئوالن از اهمیـــت فرهنگـــی 
ـــه  ـــت ک ـــا، گف ـــن بناه ـــادی ای و اقتص
تمامـــی ایـــن تخریب هـــا تحـــت 
ـــوده«  ـــت فرس ـــازی باف ـــوان »نوس عن
گـــزارش  بـــه  می شـــود.  انجـــام 
خانـــه ملـــت، نصـــرهللا پژمان فـــر 
بـــا انتقـــاد از عـــدم توجـــه مدیـــران 
ـــر  ـــی در سراس ـــار تاریخ ـــظ آث ـــه حف ب
ـــد  ـــر چن ـــت: »متاســـفانه ه کشـــور، گف
وقـــت یکبـــار در فواصـــل زمانـــی کوتـــاه 
ـــا از  ـــب ی ـــر تخری ـــی ب ـــی مبن خبرهای
ـــی در  ـــای تاریخ ـــک بن ـــن ی ـــن رفت بی
ـــوش  ـــه گ ـــور ب ـــن کش ـــه ای از ای گوش
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد ای می رس

ــر  ــی هـ ــی و فرهنگـ ــراث تاریخـ میـ
کشـــور ســـرمایه اصلـــی آن هـــا بـــه 
ــردم  ــده مـ ــد.« نماینـ ــمار می آینـ شـ
مشـــهد و کالت در مجلـــس شـــورای 
ــر  ــه ذخایـ ــان اینکـ ــا بیـ ــالمی بـ اسـ
صـــورت  در  یـــک کشـــور  مـــادی 
اســـت  جبـــران  قابـــل  هدرفـــت  
ــورت  ــی در صـ ــراث فرهنگـ ــا میـ امـ
تخریـــب قابـــل احیـــا نخواهـــد بـــود 
ــت  ــه هویـ ــی بـ ــم بزرگـ ــن ظلـ و ایـ
ایرانـــی اســـت، افـــزود: »نـــه تنهـــا 
برنامـــه مشـــخصی بـــرای حفـــظ 
ــه در  ــدارد بلکـ ــود نـ ــار وجـ ایـــن آثـ
ــه  ــا بـ ــه آن هـ ــهری بـ ــوالت شـ تحـ
مثابـــه موجوداتـــی دســـت و پاگیـــر 
از  ســـریع تر  هرچـــه  بایـــد  کـــه 
َشرشـــان خـــالص شـــد نگریســـته و 

بـــه همیـــن دلیـــل حتـــی در جهـــت 
تخریـــب آن هـــا تـــالش می شـــود!« 
ـــه اینکـــه ایـــن زخـــم  ـــاد ب ـــا اعتق وی ب
در تمامـــی شـــهرها دیـــده می شـــود 
از تخریـــب مســـجد حـــوض مجع ـــر 
ــد  ــی چنـ ــهد مقـــدس طـ دار در مشـ
مـــاه گذشـــته انتقـــاد کـــرد و گفـــت: 
»تمامـــی ایـــن تخریب هـــا یـــک 
ــوان  ــت عنـ ــترک تحـ ــدواژه مشـ کلیـ
»نوســـازی بافـــت فرســـوده« دارنـــد 
و ظاهـــرا آنقـــدر بیل هـــا و لودرهـــای 
ـــدام  ـــن اق ـــر ای ـــت س ـــدی پش قدرتمن
قـــرار دارد کـــه حتـــی نامه نـــگاری 
شـــخصیت های فرهنگـــی و سیاســـی 
نیـــز  حـــوزوی  و  دانشـــگاهی  و 
ــات  ــن اقدامـ ــوی ایـ ــد جلـ نمی توانـ

ــرد.« را بگیـ

ازهرچهارایرانییکنفردچار
اختاللرواناست

تخریب بناهای تاریخی به اسم نوسازی بافت فرسوده
نایبرییسکمیسیونفرهنگیمجلس:خانههایتاریخیرادستوپاگیرمیدانند
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 ایران در انتظار 
هفته پربارش

براساسپیشبینیسازمان
هواشناسیاحتماالدر

همهاستانهاشاهدبارش
خواهیمبود

براسـاس گـزارش دفتـر مطالعـات پایـه منابع 
آب شـرکت مدیریت منابع آب ایران 10 میلیارد 
مترمکعـب باران در 4۸ سـاعت گذشـته باریده 
اسـت. ایـن میـزان بارش کـه در فاصلـه زمانی 
4۸ سـاعت کـم سـابقه اسـت، موجـب رشـد 
حـدود 6 میلیمتری بارش های کشـور شـد. با 
وجـود افزایـش بیش از 10 میلیـارد مترمکعبی 
حجـم بـارش های سـال آبی جاری و رسـیدن 
بـه رقـم 1۸1.11۸ میلیـارد مترمکعـب، هنـوز 
فاصله بسـیاری با شـرایط نرمال داریم اما قرار 

اسـت هفتـه جاری هـم پربارش باشـد.

روزانهم صبح اریان

ــق ــالازطری ــکس ــدتی ــهم ــهرداریب ــنلش ــیپرس ــهتکمیل ــامبیم ــهانج ــرداردنســبتب ــمدرنظ ــهرداریب ش
شــرکتهایبیمــهاقــدامنمایــدلــذاازشــرکتهایواجــدشــرایطدرخواســتمــیشــودضمــنبررســیردیفهــایزپــر
حداکثــرتــاتاریــخ97/2/15جهــتدریافــتاســنادمناقصــهوارائــهپیشــنهاداتخــودبــهنشــانیبــم،بلــوارشــهید

ــم،امــورقراردادهــامراجعــهنماینــد. رجایــی،ســایتاداری،شــهرداریب
ــماره  ــیبا ش ــاب س ــه حس ــال ب ــغ 300/000ری ــت مبل ــا پرداخ ــد ب ــی توانن ــه م ــرایط بیم ــد ش ــرکتهای واج 1-ش

0105659390003 بنــام شــهرداری بــم نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد.
ــوان ســپرده شــرکت در  ــه عن ــم ب ــال در وجــه شــهرداری ب ــغ 50/000/000 ری ــه مبل ــت نامــه بانکــی ب ــه ضمان 2-ارائ

مناقصــه الزامــی مــی باشــد. 
3-هر گاه برندگان اول تا ســوم حاضر به انعقاد قرار داد نشــدند ســپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شــد.

4-ارائه رزومه کاری و داشــتن نمایندگی در شــهر بم الزامی است. 
5-شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار است. 

6- مدت انجام کار از تاریخ 97/3/1 به مدت یکســال می باشــد.
7-متقاضیان جهت اطالع بیشــتر می توانند با شــماره 44345211-034 تماس حاصل نمایند.

آگهیمناقصهعمومی

علیرضاپشتیبانشهرداربم

ــرایانتخــابشایســته ضمــنعــرضتبریــکب
شــمابــهعنــوانمدیــرعامــلشــرکتگازاســتان
کرمــان،ازخداونــدمنــانآرزویموفقیــتو
ــرایشــماخواســتاریم. ــزونب ســالمتیروزاف

جناب آاقی محمدرضا بیجانی

روزنامهپیامما

ــذاری ــوان(واگ ــدفراخ ــی)تجدی ــوانعموم ــیفراخ ــروآگه پی
ــتمنتشــردر ــهرجیرف ــازمانیدرش ــزلمســکونیس ــابمن 7ب
ــه ــورخ1397/1/23،ب ــماره1142م ــهش ــاب ــامم ــهپی روزنام
اطــالعمــیرســاندآگهــیمنتشــرشــدهبــهعلــتمشــکالتثبتــی
ــیمــیگــردد. ــمیکــنتلق ــویکانل ــااطــالعثان ــیت وحقوق

اطالعیه

روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرمان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام خبر

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفتــه چــاره ای 
موعــد  در  نهایــی  امتحانــات  اینکــه  جــز 
نیســت. ســید  برگــزار شــود،  همیشــگی 
محمــد بطحایــی بــه خبرگــزاری خانــه ملــت 
ــاه  ــات را در اردیبهشــت م ــر امتحان ــه اگ گفت

ــاه  ــی کوت ــم، ســال تحصیل ــی کردی ــزار م برگ
ــد از  ــزاری آن را بع ــان برگ ــر زم می شــد و اگ
ــه  ــز فاصل ــم نی ــول می کردی ــاه موک خــرداد م
زمانــی میــان درس و امتحــان دانــش آموزان 
ایجــاد می شــد کــه از نظــر آموزشــی دانــش 

ــه  ــه گفت آمــوزان را دچــار مشــکل می کــرد. ب
ــزاری  ــان برگ ــی زم ــرای بررس ــه ب او وزارتخان
ــه ای  ــی دانــش آمــوزان کمیت ــات نهای امتحان
تشــکیل داد کــه کارشناســان بــر اســاس 
بررســی های صــورت گرفتــه بــه ایــن نتیجــه 
رســیدند کــه چــاره ای جــز برگــزاری امتحانات 
در موعــد همیشــگی نبــوده و ناگزیــر برخی از 
امتحانــات همزمــان بــا جــام جهانــی فوتبــال 

ــود. ــد ب ــارک رمضــان خواه ــاه مب و  در م

امتحان نهایی با طعم جام جهانی
وزیرآموزشوپرورش:نمیتوانیمزمانامتحاناتراجابهجاکنیم

آشوب در شام
آمریکاباهمراهیبریتانیاوفرانسهبهسوریهحملهموشکیکرد

تظاهراتدردمشقعلیهآمریکاپسازحملهموشکی

 بامــداد دیــروز صــدای انفجارهــای 
دمشــق ،  نقطــه  چندیــن  از  شــدید 
پایتخــت ســوریه و نقــاط دیگــر از 
ایــن کشــور بــه گــوش رســید. بــه 
آمریــکا،  نیــوز،  اســکای  گــزارش 
انگلیــس و فرانســه در حمالتــی 50 
دقیقــه ای مناطــق متعــددی از دمشــق 
ــدف  ــوریه را ه ــای س ــر بخش ه و دیگ
ــه  ــه بهان ــالت ب ــن حم ــد. ای ــرار دادن ق
ســالح  از  ســوریه  ارتــش  اســتفاده 
شــیمیایی در شــهر دومــا انجــام شــده 
ــتقلی  ــع مس ــچ منب ــه هی ــی ک در حال
تاکنــون موضــوع اســتفاده از ســالح 
اســت.  نکــرده  تاییــد  را  شــیمیایی 
حمــالت هوایــی آمریــکا و متحدانــش 
بــه شــکل حمــالت موشــکی و حمــالت 
ایــن  جنگنده هــای  از  اســتفاده  بــا 

ــوده کــه وارد حریــم هوایــی  کشــورها ب
ســوریه نشــده  و موشــک های خــود 
ــلیک  ــوریه ش ــای س ــارج از مرزه را خ
ــر  ــالت ب ــا حم ــر گزارش ه ــد. بناب کردن
ســه اســتان دمشــق، حمــص و حمــاة 
ــی  ــووالن آمریکای ــوده. مس ــز ب متمرک
ــن 100  ــالت بی ــن حم ــد در ای می گوین
ــی  ــع نظام ــه مواض ــک ب ــا 120 موش ت
ــلیک  ــوریه ش ــش س ــای ارت و پایگاه ه
شــد. بنــا بــر اعــالم رســانه های غربــی 
و نیــز منابعــی در داخــل ســوریه، عمــده 
مناطــق هــدف قــرار گرفتــه، پایگاه هــای 
ــه ارتــش  ــا مراکــز وابســته ب نظامــی ی
ســوریه بــوده اســت. پایگاه هــا و مراکــز 
ــز از  ــان نی ــار حــزب هللا لبن تحــت اختی
دیگــر مناطقــی اســت کــه هــدف قــرار 

ــت. ــه اس گرفت

واکنشمهاجمان
دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــور آمریــکا 
پــس از ایــن حملــه در کاخ ســفید 

و  آمــد  رســانه ها  دوربیــن  جلــوی 
اعــالم کــرد حمله هــای هوایــی آمریــکا، 
در همراهــی بــا بریتانیــا و فرانســه، 
»بــه اهدافــی بــوده اســت کــه بــا 
شــیمیایی  تســلیحاتی  قابلیت هــای 
حکومــت ســوریه« مرتبــط هســتند.

تــرزا مــی، نخســت وزیــر بریتانیــا هــم 
حملــه بــه ســوریه را اقدامــی »حقوقــی 
ــه ســوریه  ــه علی ــی« دانســت ک و قانون
انجــام شــده. او تاکیــد کــرد کــه حملــه 
بــه ســوریه بــه معنــای مداخلــه در 
جنــگ داخلــی ســوریه نبــوده. امانوئــل 
فرانســه  جمهــور  رییــس  مکــرون، 
ــری برخاســتن  ــا انتشــار تصاوی ــم ب ه
ــام  ــرای انج ــوی ب ــای فرانس جنگنده ه
در  ســوریه  علیــه  هوایــی  حمــالت 
اکانــت توییتــر خــود، بــه ایــن حمــالت 
ــال  ــن ح ــان داد. در همی ــش نش واکن
دونالــد توســک، رییــس شــورای اروپــا 
گفــت کــه اتحادیــه اروپــا در »کنــار 

ــرار دارد.« ــش ق متحدان

واکنشسوریه
ســوریه حمــالت هوایــی بــه خــاک 
خــود را ناقــض قوانیــن بین المللــی 
رســمی  خبرگــزاری  ســانا،  خوانــد 
ســوریه بــه نقــل از منبعــی کــه نامــش 
ذکــر نشــده نوشــت کــه »هنگامــی کــه 
ــکا،  ــد، آمری ــاکام ماندن ــت ها ن تروریس
ــد و  ــه کردن ــا مداخل ــه و بریتانی فرانس
دســت بــه تجــاوز علیــه ســوریه زدنــد.« 
ســوریه گفــت کــه ایــن حمــالت نــاکام 
ــام  ــک مق ــه ی ــه گفت ــد. ب ــد مان خواهن
رســمی ســوریه ســی موشــک در ایــن 
ــوریه  ــه س ــدند ک ــلیک ش ــالت ش حم
یــک ســوم آن هــا را نابــود کــرد. در 
ــت جمهوری  ــر ریاس ــال دفت ــن ح همی
ســوریه در توییتــی ویدیــوی ورود بشــار 
اســد بــه دفتــر کار خــود را منتشــر کــرد. 
ــی  ــت محل ــه وق ــح ب ــاعت 9 صب او س
ایــن  وارد محــل کار خــود شــد. در 
ــح  ــت »صب ــده اس ــته ش ــو نوش ویدی

ثابت قدمــی«.

هشدارایرانوروسیهبهآمریکا
وزارت امــور خارجــه ایــران در بیانیــه ای 

حمــالت موشــکی آمریــکا، فرانســه 
ــه  ــوریه را ب ــاک س ــه خ ــا ب و بریتانی
شــدت محکــوم کــرد و نســبت بــه آثــار 
و تبعــات منطقــه ای و فرامنطقــه ای 
ــن حمــالت  ــران ای آن هشــدار داد.  ای
ــن  ــن و موازی ــکار قوانی ــض آش را »نق
ــق  ــن ح ــده گرفت ــی و نادی ــن الملل بی
حاکمیــت ملــی و تمامیــت ارضــی 
جوانــی،  یــدهللا  خوانــد.  ســوریه« 
معــاون سیاســی ســپاه در مصاحبــه بــا 
ــکا  ــه آمری ــت ک ــارس گف ــزاری ف خبرگ
بــه  حملــه اش  عواقــب  مســوول 
ســوریه اســت. حســام الدین آشــنا، 
ــم در  ــران ه ــور ای ــاور رییس جمه مش
ــه  ــه ب ــه حمل ــت ک ــود نوش ــر خ توییت
ــه را  ــازی در خاورمیان ــد ب ســوریه قواع
تغییــر می دهــد. والدیمیــر پوتیــن، 
حمــالت  روســیه  رییس جمهــور 
آمریــکا و متحدانــش بــه ســوریه را 
ممکــن«  شــیوه  جدی تریــن  »بــه 
محکــوم کــرد و گفــت کــه روســیه 
خواهــان برگــزاری نشســت فــوری 
شــورای امنیــت خواهــد شــد. پوتیــن 
ــدام  ــک اق ــه ســوریه را ی حمــالت علی

تجاوزکارانــه خوانــد. 

حســنروحانــی،رییــسجمهــورایــراندرخصــوص
ــاوفرانســه ــکا،بریتانی ــروزآمری حمــالتبامــداددی
ــازمان ــهس ــدونمصوب ــه»ب ــتک ــوریهگف ــهس ب
ــن ــویای ــیازس ــهگروه ــیک ــدوزمان ــلمتح مل
ــردن ــکارب ــاموضــوعب ــوندت ــورمیش ــازمانمأم س
کننــد، بررســی را ســوریه در شــیمیایی ســالح
ــهکشــوریمســتقل ــهبهانههــایواهــیب ــدهایب ع
کــهدارایحکومــتومردمــیآزاداســت،حملــه
ــای ــه»تجاوزه ــردک ــهک ــیاضاف ــد.«روحان میکنن
ــی ــودیوویران ــزناب ــریج ــهثم ــکادرمنطق آمری
ــا ــدب ــامیخواهن ــدداشــتوآنه ــالنخواه ــهدنب ب
توجیــه را منطقــه در تجاوزهــاحضورشــان ایــن
ــت ــتهایتح ــهتروریس ــروزازاینک ــاام ــد.آنه کنن
ــد، ــرقیشکســتخوردهان ــهش ــاندرغوط حمایتش

ــتند.« ــیهس عصبان

ــرای  ــت ب ــر دول ــه وزی س
پاســخگویی بــه ســواالت 
نماینــدگان بــه بهارســتان 

می رونــد.
مجلــس شــورای اســالمی امــروز، ســه شــنبه 
وزیــر  کــه  دارد  علنــی  جلســه  چهارشــنبه  و 
ارتباطــات و فنــاوری بــرای پاســخ بــه ســوال 
ــادی و ســیده فاطمــه حســینی  ســیده حمیده زرآب
بهداشــت  وزیــر  تهــران،  و  قزویــن  نماینــدگان 
بــرای پاســخ بــه دو ســوال نــادر قاضی پــور و 
علیرضــا محجــوب نماینــدگان ارومیــه و تهــران 
بــه  پاســخ  بــرای  جهــاد کشــاورزی  وزیــر  و 
ســه ســوال مهــرداد الهوتــی نماینــده لنگــرود، 
شــکور پورحســین شــقالن نماینــده پارس آبــاد 
و بیله ســوار و شــهروز برزگــر نماینــده ســلماس 

بایــد در صحــن علنــی مجلــس حضــور پیــدا کننــد. 
ــی  ــون اجــرای سیاســت های کل طــرح اصــالح قان
ــی  ــک فوریت ــرح ی ــی، ط ــون اساس ــل 44 قان اص
ــگری و  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــکیل وزارت می تش
ــع دســتی، طــرح تعییــن تکلیــف کارگــزاران  صنای
بیمــه کشــاورزی و طــرح الحــاق مــوادی بــه 
از دســتور  داخلــی مجلــس  آیین نامــه  قانــون 
ــود.  ــد ب ــس خواه ــی مجل ــات علن ــای جلس کاره
نماینــدگان همچنیــن رد طــرح دهیاری هــا، الیحــه 
ــرو  ــون و کنس ــن زیت ــی روغ ــه بین الملل موافقتنام
زیتــون، الیحــه تشــکیل ســازمان صنایــع دریایــی 
ــاک را  ــت از خ ــه حفاظ ــلح و الیح ــای مس نیروه
ــد. الیحــه موافقتنامــه  مــورد بررســی قــرار می دهن
بیــن ایــران و چیــن در خصــوص همــکاری در 
زمینــه بهداشــت و قرنطینــه دامــی، الیحــه مدیریت 

حــوادث غیرمترقبــه کشــور و الیحــه هزینــه قطعــی 
ــره  ــی جزی ــایل حفاظت ــد وس ــار خری ــودن اعتب نم
خــارک از دیگــر دســتور کارهــای مجلــس در 
جلســات هفتــه جــاری اســت. گــزارش کمیســیون 
ــک  ــزای ی ــرد اج ــورد عملک ــه در م ــه و بودج برنام
ــون بودجــه ســال  ــک قان ــد »ز« تبصــره ی و دو بن
ــرد  ــورد عملک ــیون در م ــن کمیس ــزارش ای 96 و گ
ــال های ۸9  ــی س ــا ط ــدی یارانه ه ــون هدفمن قان
ــرژی در  ــا 95 و همچنیــن گــزارش کمیســیون ان ت
مــورد نحــوه اجــرای قانــون اصــالح الگــوی مصــرف 
ــر  ــی ب ــی مبن ــیون فرهنگ ــزارش کمیس ــرژی، گ ان
ــی  ــص از بررس ــق و تفح ــای تحقی ــب تقاض تصوی
ــگاه  ــت دو باش ــام مدیری ــارف و نظ ــع و مص مناب
ــر و  از  ــال اخی ــتقالل در 10 س ــپولیس و اس پرس

ــت. ــس اس ــای مجل ــتور کاره ــر دس دیگ
گــزارش کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملی در 
مــورد نحــوه اجــرای قانــون نحــوه پیگیــری تحقــق 
ــی اقتصــاد مقاومتــی هــم جــزو  سیاســت های کل

دســتور کار مجلــس در هفتــه پیــش رو اســت.

اقتصادمجلس

همزمانــیامتحانــاتنهایــیدانــشآمــوزانبــا
ــن ــالوهمچنی ــیفوتب ــامجهان ــابقاتج مس
ــیاز ــدهبرخ ــثش ــانباع ــارکرمض ــاهمب م
زمــان جابهجایــی خواســتار دانشآمــوزان
امتحانــاتباشــند،بــاایــنحــالوزیــرآمــوزش
وپــرورشمیگویــدچــارهایجــزبرگــزاری
امتحانــاتدرخردادمــاهنیســتوتصمیــم
ــت. ــدهاس ــهش ــنخصــوصگرفت ــیدرای نهای

تزریــق ارز بــه بــازار 
و صرافی هــا فعــال 
شــده  متوقــف 
ــه  ــور ک ــت. آنط اس
ــاه ســال  ــزارش داده از 21 فروردین م ایســنا گ
ارز  نــرخ  جــاری، سیاســت یکسان ســازی 
بــه مرحلــه اجــرا درآمــد و ضوابــط و مقــررات 
ــم شــد و  ــران حاک ــازار ارزی ای ــر ب ــدی ب جدی
بــه گونــه ای روال قبلــی تغییــر کــرد. بــر ایــن 
اســاس دالر کــه تــا بیــش از 6٠٠٠ تومــان هــم 
ــود،  ــه ب ــش رفت ــازار پی ــان ب ــان نوس در جری
بــه عنــوان پرکاربردتریــن و رایج تریــن ارز 
بــازار و مــورد اســتفاده کاربــران بــا نــرخ 4200 
ــی  ــن نیازهــای اصل ــه منظــور تامی ــان و ب توم
تــک نرخــی شــد. امــا بــا تــک نرخــی شــدن 

ــط و مقــررات  ــرای اجــرای ضواب ــزام ب دالر و ال
جدیــد مربوطــه یکــی از بخش هایــی  کــه 
ــم  ــن تصمی ــر ای ــور خــاص تحــت تاثی ــه ط ب
از روز  قــرار می گیــرد، صرافی هــا هســتند. 
ــه  ــرخ ارز ک ــالغ و اجــرای سیاست ســازی ن اب
ــت  ــرار گرف ــتور کار ق ــته در دس ــه گذش از هفت
را  روال معمــول گذشــته  دیگــر صرافی هــا 
نداشــته و حتــی خریــد و فــروش اســکناس 
ارزی توســط آن هــا ممنــوع شــده اســت و 
نمی تواننــد در ایــن مــورد اقــدام کننــد. بــر ایــن 
اســاس یکــی از مســائلی کــه اتفــاق می افتــد 
ایــن اســت کــه طبــق اعــالم مســووالن بانــک 
ــه روال گذشــته  ــک ب مرکــزی دیگــر ایــن  بان
بــه صرافی هــا ارز تزریــق  نخواهــد کــرد و ایــن 

ــی اســت. ــال منتف ــد فع رون

رهبرانقالب:
حملهبهسوریه
یکجنایتاست

کــه   گفتنــد  اســالمی  انقــالب  رهبــر 
رییس جمهــور آمریــکا، رییس جمهــور فرانســه 
و نخســت وزیر انگلیــس جنایتکارنــد. بــه 
گــزارش ایســنا، آیــت هللا خامنــه ای در دیــدار 
مســووالن نظام و ســفرای کشــورهای اسالمی 
کــه صبــح دیــروز انجــام شــد، تصریــح کردند: 
حملــه  بــه ســوریه یــک جنایــت اســت. بنــده 
رییس جمهــور  می کنــم  اعــالم  صریحــًا 
و  فرانســه  رییس جمهــور  آمریــکا، 
نخســت وزیر انگلیــس جنایتکارنــد و جنایــت 
کردنــد؛ َطرفــی هــم نخواهنــد بســت، ســودی 
هــم نخواهنــد بــرد؛ همچنان کــه در ســال های 
افغانســتان  ســوریه،   عــراق،  در  گذشــته 
حضــور پیــدا کردنــد و از ایــن قبیــل جنایــات 
انجــام دادنــد و ســودی هــم نبردنــد. ایشــان 
ــکا  ــور آمری ــه رییس جمه ــد: اینک ــه دادن ادام
می گویــد توانســته داعــش را شکســت دهــد، 
ــتند:  ــار داش ــالب اظه ــر انق ــت. رهب دروغ اس
آن کســانی کــه دیــروز آشــکار و غیــر آشــکار 
ــا  ــروز ادع ــد، ام ــت می کردن ــش حمای از داع
ــا حضــور  ــا آن ه ــه ی ب ــه در مقابل ــد ک می کنن
ــم  ــد! آن ه ــا را شکســت دادن داشــتند و آن ه
بــه دروغ، چنیــن چیــزی نیســت. آن هــا هیچ 
دخالتی نداشــتند.آیت هللا خامنــه ای افزودند: 
ــکا  ــور آمری ــس جمه ــه ریی ــی ک ــن نطق در ای
ــا توانســتیم داعــش را  ــه م ــد ک کــرد می گوی
ــم؛ دروغ واضــح و  در ســوریه شکســت بدهی
فاضــح! ایشــان تصریــح کردنــد: آنهــا آنجایــی 
کــه الزم دانســتند وارد شــدند و کمــک کردنــد 
آنجایــی کــه عناصــر اصلی داعــش در محاصره 
بودنــد وارد شــدند و آنهــا را نجــات دادنــد. قبل 
هــم در ایجــاد داعــش آنهــا موثــر بودنــد. رهبر 
انقــالب افزودنــد: بــا پــول ســعودی و امثــال 
ســعودی آنهــا توانســتند ایــن موجــودات 
خبیــث را بــه وجــود بیاورنــد و بــه جــان ملــت 
عــراق و ســوریه بیندازنــد؛ منتهــا مقاومــت در 
ــکا  ــل آمری ــل عوام ــکا و در مقاب ــل آمری مقاب
توانســت ایــن دو کشــور را نجــات بدهــد 
بعــد از ایــن هــم همیــن جــور اســت. ایشــان 
تصریــح کردنــد: همیــن چنــد روز قبــل از این، 
رییس جمهــور آمریــکا گفــت مــا 7 تریلیــون 
]دالر[ در منطقــه ی غــرب آســیا -بــه قــول او 
خاورمیانــه- خــرج کردیــم و هیچ چیــزی 
ــزی  ــد، چی ــت می گوی ــد؛ راس ــان نیام گیرم
ــن هــم  ــد از ای ــده اســت و بع گیرشــان نیام
ــه  ــن منطق ــد، در ای ــکا هرچــه خــرج کن آمری

ــد. ــد آم ــرش نخواه ــزی گی هیچ چی

رهبری
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توقفموقتتزریقارزبهصرافیها

گزارش
پیام ما

افزایشخودسرانهقیمتداروممنوع
دولت  با اعالم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، به مساله گرانی دارو پس از افزایش 
نرخ دالر ورود کرد تا از گرانی و کم فروشی دارو جلوگیری کند. در همین راستا 
سیدحسام الدین شریف نیا، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران گفته افزایش 
خودبخودی قیمت دارو تخلف است.
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پیام زیست

گزارش

محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدوآب ب ــت میان زیس
ــه  ــک موسس ــای ی ــکاری اعض هم
ــیار  ــم س ــا تی ــی ب ــت محیط زیس
یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــاز  ــروه غیرمج ــایی گ ــرای شناس ب
شهرســتان  ایــن  در  فــروش گل 
راســتا محمولــه  ایــن  در  گفــت: 
اللــه  ریالــی  میلیــون   10 حــدود 
واژگــون کشــف و توقیــف شــد. 
کــرد:  اظهــار  بقالــی  علیرضــا 
مامــوران یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت میانــدوآب کــه از نخســتین 

حــال  در  بامــداد  هــای  ســاعت 
زیســتگاه  در  کنتــرل  و  گشــت 
ــد،  ــتان بودن ــف شهرس ــای مختل ه
و  خریــد  موضــوع  از  اطــالع  بــا 
فــروش غیرمجــاز گل اللــه واژگــون 
ــه محــل اعــزام شــدند. ــه ب بالفاصل

ــوران در محــل  ــس از حضــور مام پ
ــر  ــالوه ب ــا، ع ــن گل ه ــروش ای ف
ــون،  ــه واژگ ــا شــاخه الل ــط دهه ضب
و  دســتگیر  متخلــف  نفــر  یــک 
یــک دســتگاه خــودرو نیــز توقیــف 
ــد روز  ــا چن ــون تنه ــه واژگ شــد. الل
خــارج از زیســتگاه اصلــی خــود 

ــن  ــی ای ــه کن ــد و بوت ــی کن ــر م عم
ــی  ــتفاده زینت ــدف اس ــا ه ــه ب گون
ممنــوع اســت. آنطــور کــه ایرنــا 
مــی نویســد اللــه هــای واژگــون از 
گیاهــان علفــی پیــازداری اســت کــه 
طــی چنــد ســال در ارتفــاع هــزار و 
500 متــر بــه بــاال و در میــان دامنــه 
ــه  ــره ای ب ــنگالخی و صخ ــای س ه
ــن  ــه از ای ــیند. 60 گون ــی نش ــار م ب
ــایی  ــا شناس ــر دنی ــاه در سراس گی
ــران  ــه از آن در ای ــه 15 گون شــده ک
وجــود دارد و بــه طــور طبیعــی رشــد 

ــد. ــی کن م

در هفتــه جــاری بــه تدریــج بــا کاهــش دمــا 
ســواحل  ویــژه  بــه  کشــور  شــمالی  نیمــه  در 
ــارش  ــتر ب ــه بیش ــد ک ــم ش ــه خواهی ــزر مواج خ
هــا بــرای اســتان هــای مازنــداران، گلســتان، 
ــوب  خراســان شــمالی، کرمانشــاه، کردســتان و جن
ــا را مســعود  ــود، اینه ــد ب ــی خواه ــان غرب آذربایج
ســازمان  پایــش  شــبکه  مدیــرکل  حقیقــت 
هواشناســی مــی گویــد و اضافــه مــی کنــد: در 
ــتان  ــوب سیس ــاران در جن ــارش ب ــه ب ــن هفت همی
ــت  ــم داش ــان خواهی ــتان کرم ــتان و اس و بلوچس
ــا در ســایر  ــوب خوزســتان تقریب ــر از جن ــه غی و  ب
کشــور شــاهد بــارش هــای پراکنــده خواهیــم بــود 
و کشــور، هفتــه پــر بارشــی را پشــت ســر خواهــد 
گذاشــت، بــه گفتــه حقیقــت ایــن ســامانه بارشــی 
بــه طــور کامــل روی کشــور مســتقر و توســعه 
ــدار  ــاط کشــور ناپای ــر نق ــت و جــو اکث ــد یاف خواه
ــوای  ــا در ه ــت از کاهــش دم ــد شــد. حقیق خواه
پایتخــت خبــر داد و افــزود: در تهــران نیــز احتمــال 
رگبــار، رعــد و بــرق و وزش بــاد خواهیــم داشــت و 
ــک  ــاهد خن ــده ش ــه آین ــینان در هفت پایتخــت نش

ــود. ــد ب ــای تهران،خواهن ــدن دم ش

درمــدت20روزحدود11میلیمتر
بهمیزانبارشهایکشوراضافهشد

ــخص  ــی، مش ــداول بارش ــت ج ــی وضعی ــا بررس ب
ــا ســوم فروردیــن  مــی شــود کــه از اول مهــر 96 ت
97مجموعــا در کل کشــور 91 میلــی متــر بــاران 
باریــده اســت و از  اول مهــر 96 تــا بیســت و 
چهــارم فروردیــن 97،  مجموعــا 102میلــی متــر 
ــا  ــت ســوم ت ــم، محاســبه وضعی ــارش داشــته ای ب
ــن  ــه در ای ــد ک ــی ده ــان م ــارم نش ــت و چه بیس
ــای  ــزان بارش ه ــه می ــر ب ــدود 11 میلیمت 20 روز ح
کشــور اضافــه شــده اســت.در ســال زراعــی گذشــته 
)اول مهــر 95( تــا ســوم فروردیــن 96 در کل کشــور 
ــوده اســت و  ــر بارندگــی ب ــی مت ــا 155 میل مجموع
ــن 96  ــارم فروردی ــا بیســت و چه ــر 95 ت از اول مه
در مجمــوع 1۸1میلــی متــر بارندگــی وجــود داشــته 
اســت و محابســه ســوم تــا بیســت و چهــارم نشــان 
مــی دهــد کــه در ایــن 20 روز حــدود 26 میلیمتــر 
ــه میــزان بارندگــی کشــورها اضافــه شــده اســت. ب

ــی  ــن دوســال نشــان م ــت مشــابه ای مقایســه وضعی
ــا 24  ــی ســوم ت ــازه زمان ــه ســال گذشــته در ب دهــد ک
فروردیــن چنیــن روزی حــدود 15 میلــی متــر بارندگــی 
بیشــتر از امســال بــوده و اکنــون مــا در ایــن وضعیــت با 
کمــی بــارش هــا مواجــه هســتیم کــه انتظــار مــی رود 
ورود ســامانه بارشــی جدیــد در ایــن هفتــه تــا حــدودی 

بتــوان وضعیــت ذخایــر آبــی کشــور را تعدیــل کنــد.

ذخیرهآبی73ســدمهمکشور
کمتراز۴0درصدشد

از مجمــوع 177 ســد مهــم موجــود در سراســر 
کشــور، 73 ســد کمتــر از 40 درصــد ظرفیــت خــود 
ــدا و  ــزاری ص ــه خبرگ ــور ک ــد، آنط ــره آب دارن ذخی
ســیما مــی گویــد از مجمــوع 177 ســد مهــم کشــور، 
73 ســد، 2۸ درصــد ظرفیــت ســدهای مهــم کشــور 
را تشــکیل مــی دهنــد کــه ســدهای شــهید رجایــی، 
ــه اســت.  ــده رود، ســاوه و مالصــدرا از آن جمل زاین
رییــس مرکــز ملــی خشکســالی پیــش از ایــن 
ــی را  ــود امســال بدتریــن شــرایط آب اعــالم کــرده ب
ســپری می کنیــم و بــرای ایــن کــه بتوانیــم از ایــن 

ــد معجــزه ای رخ بدهــد. ــم، بای شــرایط در بیایی

محموله غیرمجاز الله واژگون در میاندوآب کشف شد

مدیرعاملنیروگاهشهیدسلیمینکاخبرداد:

تابستان، مازوت از سوخت 
نیروگاه نکا حذف می شود

ــوای  ــی ه ــدران از آلودگ ــط زیســت مازن ــرکل محی ــل مدی ــدی قب چن
ــه ای  ــی لحظ ــع آلودگ ــی مواق ــد: برخ ــادآور ش ــت و ی ــدران گف مازن
ــی  ــاله ناش ــن مس ــوده و ای ــتاندار ب ــر اس ــدران  4 براب ــتان مازن اس
از اســتفاده از بنزیــن بــی کیفیــت و مــازوت ســوزاندن نیــروگاه 
نــکا اســت. آنطــور کــه قــدس آنالیــن مــی نویســد ابراهیمــی 
ــکا خواســتار تغییــر  کارنامــی، مدیرعامــل نیــروگاه شــهید ســلیمی ن
ــر  ــرد: اگ ــد ک ــد و تاکی ــازوت ش ــکا از م ــروگاه ن ــوخت نی ــوع س ن
ــد، مازنــدران هــم دچــار آلودگــی هــوا خواهــد  ــد ادامــه یاب ایــن رون
شــد.در ایــن ارتبــاط، مدیرعامــل نیــروگاه شــهید ســلیمی نــکا گفــت: 
ــود. ــازوت نخواهــد ب ــروگاه دیگــر م از تابســتان امســال ســوخت نی
ــا اشــاره  محســن نعمتــی مدیرعامــل نیــروگاه شــهید ســلیمی نــکا ب
ــان – ســاری  ــال گاز دامغ ــه خــط سراســری انتق ــوز ب ــه هن ــه اینک ب
متصــل نشــده ایــم، افــزود: بــا مکاتبــات صــورت گرفتــه بــا شــرکت 
گاز مازنــدران و بــا افزایــش فشــار گاز منطقــه، شــاهد گازســوز شــدن 
ــه  ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی ــود. وی ب ــم ب ــروگاه خواهی ــل نی کام
ــه  ــت، اضاف ــر ماس ــت مدنظ ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــرق س ــد ب تولی
کــرد: بــه دلیــل کــم فشــار بــودن گاز ورودی بــه نیــروگاه، ناچــار بــه 
ــا  ــکا ب ــروگاه ن ــازوت هســتیم.مدیرعامل نی ــق م ــرق از طری ــد ب تولی
ــرق در  ــرژی ب ــووات ســاعت ان ــارد کیل ــه ســاالنه 12 میلی ــان اینک بی
ایــن نیــروگاه تولیــد مــی شــود، یــادآور شــد: نیــروگاه نــکا ســرمایه 
ــا 40 ســال قدمــت در ردیــف نیــروگاه هــای  بــزرگ ملــی اســت و ب

ــرار دارد. ــزرگ کشــور ق ب

 ایران در انتظار هفته پربارش
براساسپیشبینیسازمانهواشناسیاحتماالدرهمهاستانها

شاهدبارشخواهیمبود

درهفتـهجـاریبهتدریـجباکاهـشدمادر
نیمـهشـمالیکشـوربهویـژهسـواحلخزر
مواجـهخواهیـمشـدکـهبیشـتربـارشهـا
برایاسـتانهـایمازنـداران،گلسـتان،خراسـان
شمالی،کرمانشـاه،کردسـتانوجنوبآذربایجان
حقیقـت مسـعود را اینهـا بـود، خواهـد غربـی
مدیـرکلشـبکهپایـشسـازمانهواشناسـیمی
گویـدواضافـهمـیکنـد:درهمیـنهفتـهبارش
بـاراندرجنوبسیسـتانوبلوچسـتانواسـتان
ازجنـوب غیـر بـه  و کرمـانخواهیـمداشـت
خوزسـتانتقریبادرسـایرکشورشـاهدبارشهای

پراکنـدهخواهیـمبود.

واگذاریکارخانهبازیافت
بانهبهبخشخصوصی

شــهردار بانــه از واگــذاری کارخانــه 
بازیافــت پســماند هــژده دوالن 
بــه بخــش خصوصــی خبــر داد 
ــرد  ــر عملک ــهرداری ب ــت: ش و گف
بخــش خصوصــی در مدیریــت ایــن کارخانــه همچنــان 
نظــارت مــی کنــد. وریــا وثوقــی افــزود: کارخانــه بازیافــت در 
راســتای اجرایــی شــدن اصــل 44 قانــون اساســی و ارتقــای 
ــه  ــا توج ــد. ب ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــات، ب خدم
بــه اینکــه تفکیــک از مبــدا و مقصــد زبالــه هــا بــه بخــش 
ــد روز اخیــر ناهماهنگــی در  خصوصــی واگــذار شــده در چن
ــرای شــهروندان  زمینــه جمــع آوری پســماندهای خشــک ب
ــی  ــه زودی برطــرف م ــن مشــکالت ب ــه ای ایجــاد شــد ک

شــود.

اهدای85هزاردرخت
نخلازسوییکخیر

مدیــرکل حفاظــت از محیــط 
گفــت:  خوزســتان  زیســت 
ســال گذشــته ۸5 هــزار درخت 
ــرای کاشــت در اســتان  نخــل از ســوی یــک خیــر ب
اهــدا شــد. احمدرضــا الهیجــان زاده اظهــار کــرد: بــر 
ــکاری  ــده و هم ــام ش ــای انج ــری ه ــاس پیگی اس
ــال  ــرد خیراندیــش ۸5 هــزار از 100 هــزار نه ــک ف ی
نخــل را در اختیــار اســتان قــرار دادنــد، مابقــی نیــز 
ــی شــوند. ــل اســتان داده م در ســال جــاری تحوی

ــری ــتماهیگی ممنوعی
دردریاچــهدالینــور

ســخنگوی وزارت محیــط زیســت 
بــا  سه شــنبه  روز  مغولســتان 
ــا  ــرد: ت ــه ای اعــالم ک انتشــار بیانی
اواســط مــاه ژوئــن ماهیگیــری در 
دریاچــه دالی نــور ممنــوع اســت. دریاچــه »Dalinor« یــک 
پایــگاه اصلــی ماهیگیــری در مغولســتان اســت. بــا توجه به 
قانــون کشــور مغولســتان در مــورد حمایــت از حیوانــات، هــر 
فــردی کــه ایــن قانــون را نقــض کنــد، محکــوم بــه پرداخــت 
جریمــه 5٠٠ دالری اســت. وزارتخانــه محیــط زیســت در 
ــه ماهــی در دریاچــه  پایــان اعــالم کــرد: هفتــاد و پنــج گون

ــت. ــده اس ــت ش »Dalinor« ثب

رهاسازی25قطعه
کبکدرطبیعت

یــگان حفاظــت  فرمانــده 
زیســت  محیــط  از 
اســتان کرمانشــاه گفــت: 
بــه  کبــک  قطعــه   25
از  ایــن پرنــده هــا  بازگشــتند،  دامــان طبیعــت 
متخلفــان کشــف و ســپس در منطقــه حفاظــت 
ــزود  ــدند.الفتی اف ــازی ش ــا س ــتون ره ــده بیس ش
: همچنیــن 6 قطعــه ســهره و 4 قطعــه چــکاوک 
هــم توســط یــگان حفاظــت از محیــط زیســت 
شهرســتان کرمانشــاه رهــا ســازی و بــه دامــان 

بازگشــتند. طبیعــت 

کرمانشاهمغولستاناقتصاد خوزستان

نماینــده مــردم خرمشــهر در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: پــس 
از شــکایت مردمــی و محیــط زیســت از واحــد صنعتی الکل ســازی 
فنــاوران خرمشــهر بــه دلیــل ایجــاد آلودگــی، بــه دســتور دادســتان 
ایــن واحــد تــا تعییــن تکلیــف آلودگــی آن تعطیــل شــد. عبدالــه 
ســامری پنجشــنبه در نشســت خبــری در خرمشــهر اظهارکــرد: قــرار 
شــد بــه منظــور احــداث تصفیــه خانــه پســاب ایــن واحــد صنعتــی 
از ســوی ســازمان منطقــه آزاد بــرای دریافــت وام بــه بانــک عامــل 
معرفــی شــود.وی گفــت: ســال 95 بــرای جلوگیــری از انتشــار بــوی 
نامطبــوع یکــی از واحدهــای صنعتــی الــکل ســازی خرمشــهر پنــج 

ــد  ــن واح ــه پســاب ای ــه خان ــرای احــداث تصفی ــال ب ــارد ری میلی
ــن  ــع شــد. وی همچنی ــی ناشــی از آن رف ــه و مشــکل آلودگ هزین
نبــود شــبکه فاضــالب در شــهرک صنعتــی خرمشــهر را از مشــکالت 
واحدهــای صنعتــی بیــان کــرد و افــزود: کار احــداث شــبکه فاضالب 
شــهرک صنعتــی خرمشــهر از ســوی ســازمان منطقــه آزاد ارونــد در 
دســت اجــرا اســت. بــوی نامطبــوع ناشــی از تخلیــه پســاب غلیــظ 
شــده)ویناس( واحــد صنعتــی الــکل ســازی خرمشــهر معضــالت 
ــه وجــود آورده  ــرای شــهروندان ب زیســت محیطــی عدیــده ای را ب

بــود.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان گفــت: نزدیــک بــه 
7٠٠هــزار هکتــار کانــون گــرد و غبار رســی و فرسایشــی در خوزســتان 
ــال  ــرای س ــرد: ب ــان ک ــان زاده بی ــا الهیج ــد رض ــود دارد. احم وج
1397اعتبــاری معــادل 15٠میلیــون دالر بــرای مقابلــه بــا گــردو غبــار 
پیــش بینــی شــده اســت در گذشــته وقتــی از مشــکالت خشــک 
شــدن تــاالب هایــی چــون هورالعظیــم یــا وجــود کانــون هــای گــرد 

و غبــار صحبــت مــی شــد همــه فکــر مــی کردنــد کــه ایــن موضــوع 
تنهــا مشــکل ســازمان محیــط زیســت، اداره کل منابــع طبیعــی یــا 
اســتانداری اســت امــا تبعــات ایــن معضــالت گریبــان گیــر همــه 
ــد گردشــگری، ســالمت ،  ــف اســتان مانن ــای مختل ــوزه ه ح
تحصیــل و آمــوزش دانــش آمــوزان و دانشــجویان ، مهاجــرت 

نخبــگان از خوزســتان، تولیــد و ... شــده اســت.

700هزار هکتار کانون گرد و غبار درخوزستان واحد صنعتی الکل سازی خرمشهر تعطیل شد
وجود دارد

برخورد با اصناف خطرناک شمال تهران در جلسه هم اندیشی ساماندهی صنایع و 
مشاغل مزاحم منطقه 3 بررسی شد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست

ــه  ــا اشــاره ب مدیــرکل محیــط زیســت گیــالن ب
مهاجــرت بیــش از 200 هــزار پرنــده طــی ســال 
ــاالب هــا و آبگیرهــای اســتان از  ــه ت گذشــته ب
آغــاز بازگشــت پرنــدگان مهاجــر بــه موطنشــان 

اظهــار کــرد:  خبــرداد. قربانعلــی محمدپــور 
ــدگان مهاجــر آبگیرهــا  فروردیــن هــر ســال پرن
و تــاالب هــای گیــالن پــس از زمســتان گذرانــی 
بــه موطــن اصلــی شــان بــاز مــی گردنــد. وی بــا 

اشــاره بــه وجــود 30 هــزار هکتــار تــاالب و آبگیر 
گیــالن، افــزود: اواســط  پاییــز هــر ســال بــا آغاز 
فصــل ســرما و یخبنــدان در ســیبری و مناطــق 
ــه آبگیرهــا و  شــمالی اروپــا پرنــدگان مهاجــر ب
تــاالب هــای گیــالن مهاجــرت مــی کننــد. وی 
بــا اشــاره بــه مهاجــرت حــدود ۸0 گونــه پرنــده 
ــالن،  ــای گی ــاالب ه ــا و ت ــر ه ــی در آبگی وحش
ادامــه داد: مرغابــی ســانان بیشــترین گونــه 

پرنــده مهاجــر بــه گیــالن هســتند.

بازگشت۲00هزار پرنده 

به تاالب های گیالن

نخســتینحوالهجبرانخســارتحملهپلنگبهدامدارانگیالنی
درســالجاریتحویلدادهشد

سازمانمحیطزیست:

توسعه مکران بدون توجه به محیط زیست نباشد

سواحلمکرانیکیازمناطقمهمدرزمینهسرمایهگذاریاست

ســواحل مکــران یکــی از مناطــق مهــم در 
زمینــه ســرمایه گــذاری و توســعه اســت 
کــه در جنــوب شــرقی ایــران قــرار دارد و 
طرح هــای مطالعاتــی مختلفــی پیرامــون 
آن اغــاز شــده اســت امــا معــاون دریایــی 
محیــط زیســت نســبت بــه شــتاب زدگی 
طرح هــای  اجــرای  در  افــراد  برخــی 
توســعه ای ایــن منطقــه پیــش از اتمــام 
کامــل مطالعــات هشــدار می دهد.فــاز 
دوم مطالعــات طــرح توســعه مکــران در 
حالــی آغــاز می شــود کــه معــاون محیــط 
زیســت دریایــی ســازمان حفاظت محیط 
ــگام  ــه شــروع زودهن زیســت، نســبت ب
پروژه هــای اقتصــادی در ایــن منطقــه 
ابــراز نگرانــی می کنــد. پرویــن فرشــچی 
معــاون دریایــی ســازمان حفاظــت محیط 

زیســت می گویــد:  »نگرانــم قبــل از پایان 
مطالعــات فــاز دوم، توســعه مکــران را 
شــروع کننــد البتــه فــاز دوم باید در ســال 
96 انجــام می شــد ولــی بــه دلیــل تعلــل 
ــن مطالعــات  ــارات، ای در تخصیــص اعتب
بــه ســال 97 موکــول شــد . هــم اکنــون 
ــاز دوم  ــارات ف نیــز منتظــر دریافــت اعتب
ــاز -  ــورد نی ــارات م ــر اعتب ــتیم و اگ هس
کــه یــک میلیــارد و 700 میلیــون تومــان 
ــص  ــاه تخصی ــت م ــت - در اردیبهش اس
بــا  انجــام مطالعــات فــاز دوم  یابــد 
جزییــات کامــل شــش تــا 9 مــاه طــول 
ــران شــتاب زدگی  می کشد.«فرشــچی نگ
برخــی افــراد در انجــام توســعه اســت و 
ــق  ــه رون ــت ک ــی اس ــد:» بدیه ــی گوی م
مکــران  در  اشــتغال زایی  و  اقتصــادی 
واجــب اســت و بــه لحــاظ امنیتــی 
ــد مــورد توجــه  توســعه ایــن منطقــه بای
ــی در  ــتاب زدگی برخ ــا ش ــرد ام ــرار گی ق
ــد.  ــران می کن ــا را نگ ــعه م ــام توس انج

ــتان و  ــتان سیس ــال اس ــه س ــن هم ای
بلوچســتان نادیــده گرفتــه شــده و حــاال 
ــه  ــعه آن توج ــه توس ــت ب ــرار اس ــه ق ک
ــان  ــل از پای ــا قب ــت ت ــر اس ــود؛ بهت ش
مطالعــات هیــچ طرحــی انجــام نشــود. «

لزومتجمیعمطالعات
بینبخشی

ــازمان  ــد س ــنا می نویس ــه ایس ــور ک آنط
حفاظــت محیــط زیســت یکــی از اعضای 
فعــال کارگــروه توســعه مکــران اســت کــه 
ــای  ــات و تصمیم گیری ه ــه جلس در هم
مربــوط بــه ایــن طــرح شــرکت می کنــد.
بــه گفتــه فرشــچی در ســال 96 پهنه بندی 
از ســوی ســازمان حفاظــت  فضایــی 
محیــط زیســت بــرای مکــران انجام شــد 
کــه تــوان اکولوژیــک منطقــه را مطالعــه 
و مناطــق حســاس و اکوسیســتم های 
محــل  و  خشــکی  و  آب  در  شــکننده 
اســتقرار صنایــع را مشــخص می کــرد، به 

عبــارت ســاده تر پهنه بنــدی فضایــی، 
نوعــی زون بنــدی )منطقه بندی( را شــامل 
مــی شــود کــه کاربری هــای متفــاوت هــر 
نقطــه را اعــم از گردشــگری، صنعــت و ... 
معیــن می کنــد. بــه گفتــه فرشــچی »در 
ــازمان  ــه س ــی ک ــدی فضای ــار پهنه بن کن
ــام داده،  ــت انج ــط زیس ــت محی حفاظ
ــوی وزارت  ــم از س ــری ه ــات دیگ مطالع
ــه آزاد  ــازمان منطق ــازی و س راه و شهرس
ــت  ــن معاون ــت بنابرای ــده اس ــام ش انج
محیــط زیســت دریایــی بــر ایــن موضوع 
ــام شــده  ــات انج ــه مطالع ــد دارد ک تاکی
بیــن بخش هــای مختلــف تجمیــع و 
ــی  ــا جانمای ــود ت ــل ش ــت تکمی در نهای
جزییــات  و  صنعتــی  شــهرک های 

ــود.« ــخص ش ــا مش طرح ه

اهمیتسواحلمکران
ُمکــران در جنــوب شــرقی ایــران و 
جنــوب غربــی پاکســتان اســت کــه در 
ــوه در  ــان از راس الک ــج عم ــول خلی ط
غــرب جاســک تــا الس بــال در جنــوب 
غربــی ایالــت بلوچســتان پاکســتان 
گســترده اســت. یکــی از مهم تریــن 
ــاورت  ــه، مج ــن منطق ــای ای قابلیت ه
در  بین المللــی  آزاد  آب هــای  بــا  آن 

سرتاســر مــرز جنوبــی، همســایگی 
ــتان و  ــورهای پاکس ــا کش ــتقیم ب مس
افغانســتان و بــه طــور غیرمســتقیم 
بــا کشــورهای آســیای مرکــزی اســت. 
بــه گفتــه معــاون اول رییــس جمهــور 
ــا  ــران ب ــواحل مک ــعه س ــده توس ، ای
ســفر رهبــر انقــالب بــه بندرعبــاس 
ــز  ــور نی ــس جمه ــد و ریی ــرح ش مط
منطقــه،  ایــن  از  خــود  بازدیــد  در 
توســعه ســواحل مکــران را یکــی از 
ــت معرفــی  برنامــه هــای کلیــدی دول
و تصمیــم دولــت در خصــوص ایجــاد 
بــه  را  ایــن منطقــه  در  آزاد  منطقــه 
مــردم اعــالم کرد.هــم اکنــون نیــز 
بــه گفتــه وزیــر صنعــت، معــدن و 
فــوالد  مجتمــع  احــداث  تجــارت، 
تولیــد  مجتمــع  احــداث  مکــران، 
تکمیــل  مکــران،  اســفنجی  فــوالد 
مجتمــع پتروشــیمی مکــران، احــداث 
ــداث  ــک و اح ــی جاس ــهرک صنعت ش
ــت  ــا ظرفی ــوالد ب ــمش ف ــع ش مجتم
چابهــار  منطقــه  در  تــن  میلیــون   2
برخــی طرح هــای صنعتــی در ایــن 

منطقــه هســتند. 

ته
نک

ــی ــراندرحال ــعهمک ــرحتوس ــاتط ــازدوممطالع ف
ــی ــتدریای ــطزیس ــاونمحی ــهمع ــودک ــازمیش آغ
ســازمانحفاظــتمحیــطزیســت،نســبتبــهشــروع
زودهنــگامپروژههــایاقتصــادیدرایــنمنطقــه
ــرازنگرانــیمیکنــد.ایــدهتوســعهســواحلمکــران اب
ــاسمطــرحشــدو ــهبندرعب ــرانقــالبب ــاســفررهب ب
ــه، ــنمنطق ــدخــودازای ــزدربازدی ــورنی رییــسجمه
توســعهســواحلمکــرانرایکــیازبرنامــههــای
ــعه ــتادتوس ــرس ــرد.دبی ــیک ــتمعرف ــدیدول کلی
ــه ــهب ــرحب ــنط ــرایای ــااج ــد:»ب ــرانمیگوی ُمک
صنایــعدریایــی،شــیالتوآبزیــان،دریانــوردی،
ــی ــژهم ــهوی ــت،پتروشــیمیوگردشــگریتوج صنع
ــزی ــیالتوآب ــشش ــغلدربخ ــزارش ــودو600ه ش
ــد.« ــدش ــادخواه ــرانایج ــواحلمک ــروریدرس پ

مدیــرکلمحیــطزیســتگیــالنبــابیــان
هــزار از بیــش گذشــته زمســتان اینکــه
قطعــه200پرنــدهآبــزیوکنــارآبــزیبــه
تــاالبهــاوآبگیرهــایگیــالنمهاجــرت
آخریــن اســاس بــر : گفــت کردنــد،
سرشــماریشــاهدرشــدهفــتدرصــدی
ــه ــبتب ــتاننس ــهاس ــدگانب ــرتپرن مهاج

ایــم. بــوده 95 ســال زمســتان

محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
زیســت تالــش گفــت : مامــوران 
ایــن اداره 4 هــزار و 740 مترمربــع از زمیــن 
ایــن  برزبیــل  روســتای  در  ملــی  هــای 
ــد. ــس گرفتن ــرف پ ــتان را از 4 متص شهرس
عــارف شــادکام افــزود : متصرفــان پــس از 
حصارکشــی ، بــه مــدت 10 ســال دام هــای 
خــود را در ایــن زمیــن هــا چــرا مــی دادنــد.

ایــن متصرفــان بــه مراجــع قضایــی معرفــی 
شــدند. پارســال هــم 10۸ هــزار مترمربــع از 
ــه  ــتاهای قلع ــش در روس ــی تال ــی مل اراض
بیــن ، داوان ، ســوباتان و برزبیــل از 27 
متصــرف پــس گرفتــه شــد.تالش 161 هــزار 

هکتــار جنگل و 50 هزار هکتار مرتع دارد.
 بــا تــالش فعــاالن محیــط  زیســت 
ــرم کازرون  ــت ب ــا ی دش ــگل ه جن
ــت  ــس اداره حفاظ ــد . ری ــازی ش ــاک س پ
محیــط زیســت شهرســتان کازرون گفــت: در 
اجــرای ایــن طــرح 600 هکتــار از جنــگل هــا 
ی منطقــه دشــت بــرم از زبالــه پــاک ســازی 
شــد. محمــود جعفــری افــزود: درمــدت 
فعــاالن محیــط  تــالش  هشــت ســاعت 
زیســت 16 تــن زبالــه جمــع آوری و بــه 
ــد . ــل ش ــه کازرون منتق ــن زبال ــایت دف س

ایــن طــرح باهمــکاری اعضــای تشــکل هــا 
میــراث  فروردیــن،  ســیزده  انجمــن  ی 
بلــوط  و  حامیــان شــهر ســبز  پریشــان، 
شــورای  پــرورش،  و  آمــوزش  زاگــرس، 
اســالمی و دهیــاری روســتا هــای بورنجــان، 
گرگنــا  عبدویــی،  کالنــی،  بــرم،  دشــت 
ــتان کازرون  ــد شهرس ــام ش ــک انج وگاوکش
در 120 کیلومتــری جنــوب غــرب شــیراز قــرار 

دارد.
و  بنــدی  جمــع  اســاس  بــر 
ســازمان  در  کــه  محاســباتی 
و دهیــاری هــا صــورت  هــا  شــهرداری 
ــارد  ــزار میلی ــدود 4۸ ه ــت، ح ــه اس گرفت
تومــان خســارت ســاالنه دفــع غیرقابــل 
بهداشــتی و توزیــع پســماند در طبیعــت 
ــت  ــع نامناســب پســماند، طبیع اســت. دف
ــت را  ــط زیس ــرد و محی ــی ب ــن م را از بی
نابــود مــی کنــد و خســارت بســیار زیــادی 
وارد مــی کند.آنطــور کــه ایمنــا مــی نویســد 
رییــس  افشــانی،  علــی  محمــد  ســید 
ســازمان شــهرداری هــا  و دهیــاری هــای 
ــراوان  ــای ف ــری ه ــا پیگی ــت: ب ــور گف کش
بــرای  بودجــه  تومــان  میلیــارد  هــزار 
ســاماندهی پســماند در تمــام شــهرها و 
شــده  پیش بینــی  ایــران  روســتاهای 
ایجــاد  بــرای  بودجــه  ایــن  از  اســت. 
کارخانــه هــای زبالــه ســوز بخشــی، تولیــد 
دفــن  و  کشــاورزی   بــرای  کمپوســت 

بهداشــتی و صنعتی اســتفاده می شود.

گزیده ها

آلودگیهواحتیدرسطوح
پایینبرایکودکانمضراست

مطالعــات جدیــد نشــان مــی دهــد قرارگرفتــن در 
معــرض ذرات آلودگــی هــوا، حتــی بــه میــزان کــم 
نیــز باعــث عفونــت  هــای تنفســی حــاد در کــودکان 
ــان  ــد محقق ــا می نویس ــه ایرن ــود.آنطور ک ــی ش م
دانشــگاه های یوتــا و بریگهــام ذرات آلودگــی PM2.5 را کــه قطــر آن در 
حــدود ســه درصــد یــک تــار مــوی انســان اســت مــورد بررســی قــرار دادنــد. 
ایــن مطالعــه شــامل 146 هــزار و 397 بیمــار بیــن ســال هــای 1999 و 2016 
ــه  ــج مطالع ــد. نتای ــال بودن ــت حــاد تنفســی مبت ــه عفون ــه ب ــود ک ــالدی ب می
ــن ذرات  ــن ای ــرض ســطوح پایی ــی در مع ــن حت ــد قرارگرفت ــی ده نشــان م
بــا افزایــش عفونــت حــاد تنفســی در کــودکان همــراه است.سیســتم ایمنــی 
کــودکان بســیار ضعیــف اســت و توانایــی مقابلــه بــا برخــی عوامــل خارجــی 
را نــدارد، بــه همیــن دلیــل بیشــتر مســتعد ابتــال بــه انــواع عفونــت هســتند 
کــه در ایــن میــان عفونــت هــای تنفســی آمــار باالیــی را بــه خــود اختصــاص 

مــی دهنــد.

تعهدصنعتکشتیرانیجهانیبه
کاهشانتشارگازهایگلخانهای
اولیــن  بــرای  جهانــی  کشــتیرانی  صنعــت 
ــار  ــش انتش ــه کاه ــد ب ــی متعه ــار در توافق ب
ــدام  ــن اق ــه ای شــده اســت. ای گازهــای گلخان
بین المللــی  ســازمان  مذاکــرات  از  پــس 
دریانــوردی )IMO( کــه در طــول هفتــه در لنــدن برگــزار شــد، صــورت 
ــر  ــتیرانی پیش ت ــت کش ــد  صنع ــی نویس ــنا م ــه ایس ــور ک گرفت.آنط
ــاس  ــا براس ــود ام ــده ب ــته ش ــار گذاش ــی کن ــای اقلیم از توافق نامه ه
ــا  ــت ت ــن صنع ــه ای ای ــای گلخان ــار گازه ــزان انتش ــد می ــق جدی تواف
ــش  ــد کاه ــا 50 درص ــال 200۸ ت ــه س ــبت ب ــالدی نس ــال 2050 می س
ــدازه کل کشــور  ــه ان ــا ب خواهــد یافــت.ا گــر ایــن صنعــت را کــه تقریب
ــور  ــک کش ــوان ی ــه عن ــد ب ــر می کن ــه ای منتش ــای گلخان ــان گازه آلم
مســتقل در نظــر بگیریــم در میــان کشــورها بــه عنــوان ششــمین 

می شــود. رتبه بنــدی  گلخانــه ای  گازهــای  منتشــرکننده 

طبیعتکشتیرانیآلودگی
اداره  رییــس 
و  آمــوزش 

مشارکت های 
مردمــی حفاظــت 
ــر  ــت: ب ــران گف ــتان ته ــت اس ــط زیس محی
حفاظــت  ســازمان  بخش نامــه  اســاس 
محیــط زیســت صــدور مجــوز فعالیــت بــرای 
ــر عهــده وزارت آمــوزش و پــروش  مــدارس ب
اســت و از زمــان ابــالغ ایــن بخش نامــه هیــچ 
مجــوز جدیــدی بــرای تاســیس ایــن مــدارس 
از ســوی محیــط زیســت اســتان تهــران صــادر 
نشــده اســت.آنطور کــه ایســنا می نویســد 
ــرد: بخشــنامه ای در  ــار ک ــی، اظه ــا رضای فریب
ــر  ــرای دفت ــته ب ــال گذش ــاه س ــن م 24 بهم

اداره  مردمــی  مشــارکت های  و  آمــوزش 
ــران از  ــتان ته ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
ســوی ریاســت ســازمان حفاظــت محیــط 
اســاس  بــر  فرســتاده شــد کــه  زیســت 
از  ادارات کل اســتان ها موظــف شــدند  آن 
صــدور هرگونــه مجــوز جدیــد بــرای تاســیس 
مــدارس طبیعــت پرهیــز کننــد. تاســیس 
ــوزش و  ــده وزارت آم ــدارس در کشــور برعه م
پــرورش اســت و بــا وجــود اثرگــذاری مطلوب 
مــدارس طبیعــت و رویکــرد ارزشــمند تربیــت 
و آمــوزش کــودکان و نوجوانــان، صــدور مجــوز 
و تاییــد فعالیــت چنیــن مدارســی در حیطــه 
حفاظــت  ســازمان  وظایــف  و  اختیــارات 

محیــط زیســت نیســت.

صدورمجوزمدارسطبیعت
بهآموزشوپرورشواگذارشد

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزارش

رییــس اداره حفاظــت و مرمــت اداره کل 
موزه هــا بــا اعــالم پایــان مرمــت 50 اثــر 
ــتان  ــی در اس ــی ـ تاریخ ــول فرهنگ منق
ــاخت  ــان س ــز و پای ــاه، از تجهی کرمانش
مخــزن امــن در خانــه نــواب وکیــل 
انتقــال 3500 شــی فرهنگــی  و  یــزد 

ــر داد.  ــزن خب ــن مخ ــه ای ــی ب و تاریخ
ــت  ــس اداره حفاظ ــدی، ریی ــت زن عصم
و مرمــت اداره کل موزه هــای کشــور در 
ــال  ــه س ــت ک ــنا گف ــه ایس ــی ب توضیح
ــی  ــی – تاریخ ــی فرهنگ ــته 50 ش گذش
ــدد  ــامل 46 ع ــاه ش ــزن کرمانش در مخ

ســفال،  عــدد  چهــار  و  نقــره  ســکه 
خصوصــی  بخــش  مرمت گــر  توســط 
مرمــت شــد. اقدامــات انجــام شــده 
تاریخــی  ـ  فرهنگــی  شــی   50 روی 
کرمانشــاه شــامل بررســی و مشــاهدات 
ماکروســکوپی، آسیب شناســی اشــیاء و 
انجــام آزمایشــات اولیــه برای شناســایی 
ــه دو  ــازی ب ــان، پاکس ــل آسیب رس عوام
ــت  ــیمیایی و تثبی ــی و ش روش مکانیک
نهایــی اشــیاء اســت. همچنیــن بــه 
دنبــال پایــان ســاخت مخــزن امــن 
در خانــه نــواب وکیــل شــهر تاریخــی 

قفســه های  بــه  آن  تجهیــز  و  یــزد 
انتقــال  عملیــات  اســتاندارد،  فلــزی 
3500 شــیء از گنجینــه ی »الری « هــا 
و انبــار »مــوزه قصــر آیینــه« بــه مخــزن 
اقدامــات  رســید.  پایــان  بــه  جدیــد 
انجــام شــده شــامل پاک ســازی اشــیا، 
بازکــردن پوشــش های قبلــی و قــرار 
پوشــش های  در  آنهــا  مجــدد  دادن 
ــه جنســیت، ابعــاد و  ــا توجــه ب جدیــد ب
انــدازه، طبقــه بنــدی در قفســه هــا بــرای 
فهرســت برداری از اشــیاء، نصــب شــماره 

ــت. ــا اس ــات آنه ــی و اطالع اموال

ــه  ــن هفت ــنبه ای ــه ش ــس س ــل 90 مجل ــیون اص کمیس
بــا موضــوع تخریــب برخــی خانه هــای تاریخــی در 
محــدوده حرم شــاهچراغ )ع( در شــیراز  تشــکیل جلســه 
می دهــد. روز گذشــته تصویــر نامــه ای بــه امضــای 
محمدرضــا امیرحســنخانی، نایــب رییــس این کمیســیون 
منتشــر شــد کــه در آن از آســتان مقــدس حضــرت 
ــه  ــرای جلس ــده ب ــته ش ــم خواس ــی کاظ ــن موس احمدب
روز ســه شــنبه نماینــده ای فرســتاده شــود. در ایــن نامــه 

ــده اســت:  آم
ــن  ــد ب ــرت احم ــدس حض ــتان مق ــرم آس ــت محت تولی

ــالم( ــاهچراغ)علیه الس ــم ش ــی الکاظ موس
سالم علیکم

احترامــا بــا عنایــت بــه طــرح و بررســی پرونــده شــکایت 
ــاد شــیراز نســبت  ــردم نه ــای م شــهروندان و تشــکل ه
ــه هــای  ــه خان ــه هــای میراثــی از جمل ــه تخریــب خان ب
تاریخــی »ســلیمی و منتصــری« در طــرح توســعه حــرم 
حضــرت احمــد ابــن موســی الکاظــم شــاهچراغ )علیــه 
الســالم( ، خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد نماینــده 

مطلــع آن آســتان مقــدس همــراه مجــری طــرح توســعه 
حــرم مطهــر در جلســه کمیتــه فرهنگــی کمیســیون اصــل 
ــود کــه روز ســه شــنبه مــورخ 97/1/2۸ ســاعت 16:30  ن
در محــل ایــن کمیســیون برگــزار مــی شــود حضــور بهــم 
ــود یکــی از کمیســیون های  رســانند. کمیســیون اصــل ن
تخصصــی مجلــس شــورای اســالمی اســت کــه وظیفــه 
محــول شــده بــه مجلــس در اصــل نــودم قانــون اساســی 
را انجــام می دهــد. در اصــل نــود قانــون اساســی جمهوری 
ــران آمده اســت: »هرکــس شــکایتی از طــرز  اســالمی ای
ــه داشــته  ــوه قضایی ــا ق ــه ی ــوه مجری ــا ق ــس ی کار مجل
ــس  ــه مجل ــًا ب ــود را کتب ــکایت خ ــد ش ــد، می توان باش
شــورای اســالمی عرضــه کنــد. مجلــس موظــف اســت بــه 
ایــن شــکایات رســیدگی کنــد و در مــواردی کــه شــکایت 
ــوط اســت رســیدگی  ــه مرب ــا قضایی ــه ی ــوه مجری ــه ق ب
در مــدت متناســب نتیجــه را اعــالم نمایــد و در مــوردی 
کــه مربــوط بــه عمــوم باشــد بــه اطــالع عامــه برســاند.« 
تاریخــی  بافــت  کــه همشــهری می نویســد،  آنطــور 
شــیراز و خانه هــای تاریخــی موجــود در ایــن بافــت 
ــعه  ــوان توس ــا عن ــی ب ــته در طرح ــال های گذش ــی س ط
ــی  ــاهچراغ)ع( قربان ــدس ش ــتان مق ــاری آس 57 هکت
شــده اند امــا تاکنــون هیچ یــک از شــکایات مطرح شــده 
ــراث  ــه می ــرح علی ــن ط ــان ای ــدام مجری درخصــوص اق

ــب  ــت. تخری ــیده اس ــه نرس ــه نتیج ــور ب ــی کش فرهنگ
بافــت تاریخــی شــیراز از حــدود 2 دهــه قبــل آغــاز شــده 
و تــا اســفند ســال گذشــته ادامــه یافتــه اســت. طــی این 
مــدت 972پــالک ثبتــی در ایــن بافــت تخریــب شــد کــه 
در میــان آنهــا خانه هــای تاریخــی ثبــت ملــی شــده یــا 
واجــد ارزش ملی شــدن نیــز از دوره زندیــه و قاجــار قــرار 
داشــتند. آخریــن نمونــه آنهــا تخریــب 2 خانــه ثبــت ملی 
شــده در اوایــل اســفند 96 بــود. بهــرام پارســایی، عضــو 
کمیســیون اصــل 90 گفــت کــه ایــن کمیســیون در مــورد 
تخریــب خانه هــای تاریخــی در شــیراز تشــکیل جلســه 

خواهــد داد.

اشیای تاریخی کرمانشاه 

به مخزن امن یزد فرستاده شدند

تعطیلیبهجایمرمت؛
معبد هندوها در احتضار

معبــد هندوهــای شــهر بندرعبــاس بــه حــدی نــم کشــیده کــه در ورودی آن 
را بســته اند و گردشــگران ایــن شــهر اجــازه ورود بــه داخــل آن را ندارنــد.

ــه  ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــی ق ــورد بی اعتنای ــی م ــا درحال ــد 130ســاله هندوه معب
عنــوان یــک بنــای شــاخص و کــم نظیــر توســط اســتادان ماهــر هندی هــا 
ــا شــماره 1999  در دوره قاجــار و عصــر مظفرالدیــن شــاه ســاخته شــده و ب
در فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبــت شــده اســت. ایــن معبــد اگرچــه یکــی 
ــا  ــت ام ــزگان اس ــتان هرم ــاس اس ــهر بندرعب ــگری ش ــای گردش از جاذبه ه
ــر  ــد مگ ــب نمی کن ــود جل ــه خ ــگران را ب ــر گردش ــک آن نظ ــوی کوچ تابل
ــد  ــاره وجــود چنیــن بنایــی آگاهــی داشــته باشــند. معب ــل درب اینکــه از قب
ــردم در ســاعت هایی  ــه روی م ــه در آن ب ــا دارای محوطــه ای اســت ک هندوه
ــتی آن  ــرویس های بهداش ــا از س ــینند و ی ــا در آن بنش ــت ت ــاز اس از روز ب
ــه ای و  ــای شیش ــد و بن ــفیدرنگ معب ــی س ــای اصل ــا بن ــد، ام ــتفاده کنن اس
ــت آن هــم عــدم مرمــت  ــدگان بســته اســت. عل ــوزه ای آن روی بازدیدکنن م
ایــن بنــای تاریخــی و ثبــت ملــی شــده اســت. چــون تمــام دیواره هــای آن 
نــم کشــیده امــا اعتبــاری بــرای مرمتــش اختصــاص نداده انــد و بــه همیــن 
ــات و  ــاری از تزیین ــا آث ــن بن ــوزه ای ای ــت درش را بســته اند. در بخــش م عل
گردنبندهــای هنــدی ســاخته شــده بــا عــاج فیــل و یــا مزیــن بــه ســنگ های 
ــی شــود.  ــداری م ــای شیشــه ای نامناســبی نگه ــی در ویترین ه ــه قیمت نیم
همچنیــن نقاشــی های دیــواری ایــن معبــد کــه آثــار زیــادی از آن هــا باقــی 
ــرد  ــه ف ــرار دارد. منحصــر ب ــت ســاختمان ق ــر رطوب ــز، تحــت تاثی ــده نی نمان
بــودن بنــای معبــد هندوهــا بــه گنبــد زیبــای پیــازی شــکل آن اســت کــه بــا 

ــر اســت.  ــران بی نظی ــدی ســاخته شــده و در ای ســبک کامــال هن

بررسی تخریب خانه های تاریخی شیراز
کمیسیوناصل90سهشنبهتشکیلجلسهمیدهد

تخریــببافــتتاریخــیشــیرازاز2
ــفند ــااس ــدهوت ــازش ــلآغ ــهقب ده
ســالگذشــتهادامــهیافتــهاســت.طــی
ایــنمــدت972پــالکثبتــیدرایــنبافــت
ــای ــاخانهه ــانآنه ــهدرمی ــدک ــبش تخری
ــدارزش ــاواج ــدهی ــیش ــتمل ــیثب تاریخ
قــرار قاجــار و زندیــه دوره از ملیشــدن
ــه ــب2خان ــهتخری ــننمون ــتند.آخری داش
ثبــتملــیشــدهدراوایــلاســفند96بــود.
یــگانحفاظــتمیــراثفرهنگی،پلیــس110و
ــهاجــازهمستندســازی ــریمنطق رییسکالنت

نیافتنــد. را صورتگرفتــه تخریبهــای

سومینقطارگردشگری
درزوارهتوقفکرد

رییــس اداره میــراث فرهنگــی، 
و گردشــگری  دســتی  صنایــع 
ســومین  توقــف  از  اردســتان 
قطــار گردشــگری کشــور در زواره 

اردســتان خبــر داد.
محمدرضــا صدوقــی در گفــت و گــو بــا ایســنا، توقــف ایــن 
قطــار را در راســتای توســعه صنعــت گردشــگری و افزایــش 
ســرانه شهرســتان زواره بیــان کــرد. وی همچنیــن از یــک 
ــور  ــب ت ــرار اســت در قال ــه ق ــر داد ک ــور گردشــگری خب ت
داخلــی بــا حضــور ۸4 گردشــگر بــه مــدت یــک روز از بناها 
ــا،  ــن  برنامه ه ــد. ای ــد کنن و ابنیه هــای تاریخــی زواره بازدی

اردســتان را بــه مقصــد گردشــگری تبدیــل خواهــد کــرد.

نیمیازخروجیهای96
کشورزیارتیبود

ســازمان  گردشــگری  معــاون 
ــتی  ــی، صنایع دس ــراث  فرهنگ می
ســال  در  و گردشــگری گفــت: 
9میلیــون گردشــگر  تعــداد   96
خروجــی داشــتیم کــه نیمــی از آنــان گردشــگران زیارتــی 

ــد.  بودن
ــاون ســازمان میراث فرهنگــی،  ــل از مع ــه  نق ــا ب میراث آری
صنایع دســتی و گردشــگری نوشــت کــه بیشــترین شــمار 
ــه مقصــد عــراق  ــی در ســال گذشــته ب گردشــگران مذهب
بــوده و از 5/4 میلیــون گردشــگر خروجــی زیارتــی قریــب 

بــه 50 درصــد آنــان زائــران حســینی بودنــد.

ادامهبحثهایحقوقی
امامزادهعبدهللا

فرهنگــی،  میــراث  اداره  مدیــر 
و گردشــگری  دســتی  صنایــع 
بــرای  برنامــه ای  از  شــهرری 
ســاماندهی  و  مســتندنگاری 
قبرهــای امامــزاده عبــدهللا ایــن شهرســتان بــرای امســال 
ــی  ــی مبن ــا گذشــت 90 روز از انتشــار خبرهای ــر داد. ب خب
بــر نجــات امامــزاده عبــدهللا و بعــد از کلنجارهــای فــراوان 
میــراث و اوقــاف و فرمانــداری، ایســنا نوشــت بخش هــای 
قدیمی تــر  قبرســتان قــرار اســت دســت نخورده بمانــد تــا 
ــتان  ــی قبرس ــای تاریخ ــاماندهی فض ــرای س ــی ب طرح

ــود. ــه ش ارائ

حفاظتشهریئری
منتظرتاییدیهمیراث

فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
ــازه  ــت: س ــل گف ــتان اردبی اس
شــهر یئــری طراحــی شــده 
تاییــد شــورای  در صــورت  و 
ــی  ــال اجرای ــارد ری ــن 15 میلی ــی و تامی ــراث فرهنگ می
می شــود. کریــم حاجــی زاده بــا بیــان اینکــه منطقــه 
شــهر یئــری قابلیــت ثبــت جهانــی دارد، بــه ایســنا گفــت: 
بــرای ایــن منطقــه  از ســال ۸5 تــا کنــون ســه میلیــارد و 
600 میلیــون ریــال اختصــاص یافتــه و بــه دنبــال تکمیــل 
ثبــت اطالعــات آن بــرای ثبــت جهانــی هســتیم. محوطــه 
ــت. ــه اس ــا تپ ــه و قوش ــد ، قلع ــامل معب ــاری ش 400هکت

میراثمیراثگردشگری گردشگری

گردشــگری  و  صنایع دســتی  میــراث  فرهنگــی،  مدیــر 
شهرســتان چنــاران گفــت: »بــه منظــور جلوگیــری از تخریــب 
آثــار باســتانی شهرســتان اقدامــات خوبــی در خصــوص 
ــی، محیط زیســت و  ــروی انتظام ــا نی گشــت های مشــترک ب

ــم. ــام داده ای ــتان انج ــی شهرس ــع طبیع ــن مناب همچنی
و  صنایع دســتی  میــراث  فرهنگــی،  اداره کل  روابط عمومــی 
ــه  ــت ک ــا گف ــراث آری ــه می ــوی ب ــان رض ــگری خراس گردش
ــتان  ــی شهرس ــر میراث فرهنگ ــدم مدی ــان  مق ــد طاهری محم
چنــاران، بعــد از اعــالم ایــن خبــر گفــت کــه شهرســتان چنــاران 

بیــش از 100 اثــر تاریخــی شناســایی شــده دارد کــه از ایــن 100 
اثــر، 19 اثــر آن در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت. 
او گفــت: در هفتــه جــاری تخریب کننــدگان حمــام قدیمــی و 
قبرســتان قدیمــی در ایــن شهرســتان دســتگیر و بــه مراجــع 
ــتری  ــا در دادگس ــده آن ه ــده اند و پرون ــی ش ــی معرف قضای
در حــال رســیدگی اســت. همچنیــن طاهریــان مقــدم از 
ــی، محیط زیســت و  ــروی انتظام ــا نی گشــت های مشــترک ب
منابــع طبیعــی خبــر داد کــه بــرای صیانــت هرچــه بهتــر از آثــار 

فرهنگــی تاریخــی ایــن شهرســتان کمــک مــی کننــد.

تعــداد اقامتــگاه هــای بومگــردی بــه عنــوان رویکردی تــازه در 
گردشــگری اســتان اصفهــان، طــی پنــج ســال اخیــر رونــدی 

جهشــی داشــته و پنــج برابــر افزایــش یافتــه اســت.
آمــار اقامتــگاه هــای بومگــردی اســتان اصفهــان طبــق خبــری 
از ایرنــا در ســال92، 50 بــاب بــوده کــه ایــن تعــداد در رونــدی 
روبــه رشــد هــم اکنــون بــه 263 بــاب رســیده اســت کــه ایــن 
ــگری در  ــت گردش ــعه صنع ــد و توس ــده رش ــان دهن ــار نش آم
ــا برخــورداری از  ــان ب ــر اســت. اســتان اصفه ســال هــای اخی
ــای  ــتان ه ــه اس ــگری از جمل ــی و گردش ــای طبیع ــه ه جاذب

ــه بومگــردی محســوب مــی شــود.  پیشــرو در رویکــرد ب
ــز از  ــی نی ــگران خارج ــی، گردش ــگران داخل ــر گردش ــالوه ب ع
ــد.  ــرده ان ــقبال ک ــان اس ــرق اصفه ــری ش ــق کوی ــدن مناط دی
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهــان نیــز در ایــن زمینــه گفــت: اقامتــگاه هــای بــوم 
ــدار گردشــگری در شهرســتان  ــردی در راســتای توســعه پای گ
هــای اســتان و حتــی در روســتاها بــرای بهــره منــدی فرهنگــی 
و اقتصــادی مــردم محلــی و گردشــگران از خــرده فرهنــگ هــا 

ایجــاد شــده اســت.

افزایش پنج برابری اقامتگاه  بومگردی اصفهان جلوگیری از حفاری های غیرمجاز در چناران

تخفیف 50 درصدی هتل های تبریز، تخفیف 30 درصدی کیف و کفش، تخفیف 
25 درصدی فرش تبریز از 1 الی 25 اردیبهشت در قالب طرح عیدانه های تبریز 

201۸ و بازدید رایگان از موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی آذربایجان شرقی به 
مدت سه روز و در روزهای چهارم، پنجم و ششم اردیبهشت مهم ترین مصوبات 

آخرین نشست شورای سیاست گذاری تبریز 201۸ است.
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تالشهابرایجستوجویپیکرجانباختگانپیام ایران
هواپیمایآسمانادامهدارد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان از ادامه تالش ها برای جست وجوی پیکر 
جانباختگان سقوط هواپیمای آسمان خبر داد.

ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
گردشــگری اســتان مرکــزی از رشــد 3٠برابــری 
بازدیــد گردشــگران خارجــی از مــوزه های اســتان 
در نــوروز 97 خبــر داد و گفــت: مــوزه هــای 

اســتان در ایــام نــوروز 97 بــا اســتقبال بــی نظیر 
گردشــگران مواجــه شــد و تعــداد 1109۸ بازدیــد 
از ۸ مــوزه اســتان در ایــن ایــام بــه ثبــت رســید.
ــد  ــتا بازدی ــن راس ــت: در همی ــار داش وی اظه

ــته  ــال گذش ــوروز س ــی در ن ــگران خارج گردش
ــن  ــه ای ــوده ک ــر ب ــتان 10 نف ــای اس ــوزه ه از م
رقــم در نــوروز 97 بــه 317 نفــر رســیده اســت. 
ایــن رونــد رو بــه رشــد در جــذب گردشــگران و 
تشــویق آنهــا بــه  بازدیــد از مــوزه هــا خــود مهم 
تریــن روش تبلیــغ بــرای جــذب گردشــگران به 
شــمار مــی رود چــرا کــه بازگــو شــدن خاطــره 
ــه آن  ــه تجرب خــوش از هــر ســفر دیگــران را ب

ســفر ترقیــب مــی کنــد.

در نوروز 97 بازدید گردشگران خارجی 

از موزه های استان 30 برابر شد 

بار 18 درصد تردد کشور بردوش البرز

18درصدترافیکایراندراستانالبرزاست

اکنـونآزادراهتهـران-کـرج-قزویـنبـاعبـورازکرج،
اینکالنشـهررابهدونیمهشـمالیوجنوبیتقسـیمکرده
ودرروزهـایتعطیـلبارترافیکـیآنبهداخـلمحدوده
شـهریکـرجسـرازیرمـیشـودضمـنآنکـهدرصـورت
بـروزتصـادف،مشـکالتترافیکـیکـرجدوچنـدانمی
شـود.ازسـویفرهنگسـازیبرایرعایتهرچهبیشـتر
قانـونازسـویراننـدگاننیـزامـریضـروریاسـتکه
هنـوزنیازبهکاربیشـتروآگاهیرسـانیگسـتردهتـردارد
تـاروزیشـاهدباشـیمکهمسـافرتهـایهموطناندر
امنیتبیشـتریصورتمیگیرد.سـخنگویفراکسـیون
مسـتقلینمجلـسشـورایاسـالمیگفتکهبـاتوجهبه
گـزارشهـایارائهشـدهازسـویرئیـسجمعیتهالل
احمر،سـوانحجادهای9درصدنسـبتبهسـالگذشـته
افزایـشداشـتهوهـر45دقیقـهیـککشـتهدرسـوانح

جادهاینـوروزداشـتهایم.

و دسـتی صنایـع فرهنگـی، میـراث مدیـرکل
گردشـگریاسـتانمرکـزیخاطـرنشـانکـرد:
ایـنرقـمدرمقایسـهبـازمانمشـابهدرسـال
گذشـته52درصدرشـدداشـتهکهاینموضوع
نویـدبخـشاقبـالعمومیگردشـگرانومردم
اسـتاننسـبتبـهمـوزههـاوبـهفراخـورآن

فرهنـگبومـیخوداسـت.

یک هــزار  از  برخــورداری  بــا  البــرز 
و 450 کیلومتــر آزادراه، بزرگــراه، راه 
ــد  ــم درص ــی نی ــی یعن ــی و فرع اصل
روزهــای  در  کشــور  هــای  جــاده 
مختلــف ســال بــه ویــژه ایــام نــوروز 
ترافیــک  از  وســیعی  حجــم  بــا 
ــه مســئوالن  ــه گفت ــه اســت و ب مواج
1۸ درصــد ترافیــک کشــور از راه هــای 

ــد. ــی کن ــور م ــتان عب ــن اس ای
 بررســی آمــار تصــادف هــا و تعــداد 
حــوادث  مجروحــان  و  هــا  کشــته 
نشــان  البــرز  اســتان  در  رانندگــی 
ــن  ــش ای ــرای کاه ــه ب ــد ک ــی ده م
ــبی  ــای مناس ــد راهکاره ــوادث بای ح

ــرد.  ــاذ ک ــردم اتخ ــک م ــا کم ب
وجــود تنهــا نیــم درصــد راه هــای 
ــرز ســبب شــده  کشــور در اســتان الب
تــا ایــن انــدک جــاده هــا نتوانــد 
درصــد   1۸ از  بیــش  پاســخگوی 

ترافیــک ایــران باشــد. 
ــا جمعیتــی حــدود3 میلیــون  البــرز ب
نفــر، افــزون بــر تحمــل مشــکالت 

یعنــی  ابــر شــهر کشــور  ترافیکــی 
تهــران بــزرگ در مســیر مســافران 14 

ــرار دارد.  ــور ق ــتان کش اس
ــیرجاده  ــرز در مس ــن الب ــرار گرفت ق
گردشــگری شــمال کشــور ســبب 
شــده تــا در ایــام نــوروز حجــم 
مســافرت هــا در جــاده هــای البــرز 
ــد و صــف  ــش یاب ــه شــدت افزای ب
حتــی  ترافیــک  طوالنــی  هــای 
هــای  در جــاده  هــا هــم  شــب 

اســتان مشــاهده مــی شــود. 
ــن موضــوع  ــرای روشــن شــدن ای ب
ــای  ــمار تردده ــه ش ــت ک ــی اس کاف
خودرویــی نــوروز 97 کــه از مــرز 
30 میلیــون تــردد گذشــته، مــورد 
گیــرد،  قــرار  کارشناســی  واکاوی 
ــر ترافیــک  ترددهایــی کــه افــزون ب
ــراش  ــای دلخ ــنگین، تصــادف ه س
ماننــد جــان باختــن هفــت هموطــن 
و مصدومیــت بیــش از40 نفــر در 

ــت.  ــی داش پ
هــا  تصــادف  ایــن  از  فقــره   2 در 

ــی  ــن و پایان ــای آغازی ــه در روزه ک
صــورت  بــه  نــوروزی  تعطیــالت 
 - کــرج  جــاده  در  ای  زنجیــره 
ــوع پیوســت حــدود  ــه وق ــوس ب چال
ایــن  و  شــدند  مصــدوم  نفــر   22
ــده و  ــرار ش ــواره تک ــا هم ــه ه حادث
ــه مراتــب بیشــتر از  گاهــی آمارهــا ب

ایــن ارقــام بــوده اســت. 
مــورد  بایــد  میــان  ایــن  در  آنچــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــرد ای ــرار گی ــه ق توج
در کنــار فرهنــگ ســازی و نظــارت 
ترافیکــی،  مشــکالت  بــر  شــدید 
بــا  بایــد  البــرز  هــای  راه  توســعه 
ســرعت انجــام شــود، امــری کــه ایــن 
روزهــا اســتاندار البــرز از گشــایش 
ــا  ــتان ت ــی اس ــای ترافیک ــره ه در گ

پایــان امســال خبــرداده اســت. 
نجفــی  محمدعلــی  کــه  آنطــور 
ــال  ــرده، امس ــالم ک ــتاندارالبرز اع اس
آزادراه  یــک  قطعــه  گشــایش  بــا 
در  تســریع  و  شــمال   - تهــران 
خروجــی  و  هــا  ورودی  توســعه 

ــتان  ــن اس ــک ای ــرز، ترافی ــای الب ه
ــه  ــد ک ــی یاب ــش م ــب کاه ــه مرات ب
خوبــی  بشــارت  تحقــق،  درصــورت 
بــرای البــرزی هــای بــه ســتوه آمــده 

بــود.  خواهــد  ترافیــک  از 
عــالوه  امســال  نجفــی،  بــه گفتــه 
ــراه  ــران - شــمال، بزرگ ــرآزاد راه ته ب
آبیــک - چرمشــهر ازجنــوب کــرج 
عبــور  البــرز  شــهرهای  برخــی  و 
خواهــد کــرد کــه نویدبخــش کاهــش 
ترافیــک در آزاراه تهــران - کــرج - 

قزویــن اســت. 
ــر  ــا ه ــرزی ه ــن اوصــاف، الب ــا ای ب
ــگام  ــب هن ــان و ش روز در صبحگاه
بــا بارســنگین ترافیــک در ورودی 
هــا وخروجــی هــای کالنشــهر کــرج 
بارترافیکــی کــه  مواجــه هســتند، 
ــت  ــد جمعی ــت وآم ــطه رف ــه واس ب
ــود  ــه وج ــرج ب ــران وک ــن ته کار بی

ــد.  ــی آی م
یکــی از طــرح هــای ناتمــام عمرانــی، 
بزرگــراه شــهید همــت اســت کــه بــار 
ــرج  ترافیکــی آن در ورودی شــرقی ک
ــل  ــرج منتق ــران - ک ــراه ته ــه بزرگ ب

مــی شــود. 

ــر  ایــن بزرگــراه کــه حــدود 5 کیلومت
مانــده بــه کــرج ناتمــام اســت، از 
ــی  ــراه شــمالی و جنوب ــق 2 بزرگ طری
کــرج تقســیم ترافیــک خواهــد شــد 
ــوز در دســت  ــراه هن ــن 2 بزرگ ــه ای ک

ــتند.  ــاخت هس س
ــول  ــه ط ــرج ب ــمالی ک ــراه ش بزرگ
شــهرداری  توســط  کیلومتــر   19
ایــن کالنشــهر از 2 ســال پیــش 
قــرار  و  آغــاز شــده  آن  احــداث 
ــار  ــا 2 ســال آینــده زیــر ب اســت ت

بــرود.  ترافیــک 
ایــن بزرگــراه در امتــداد بزرگــراه 
ــق  ــذر از مناط ــا گ ــت و ب ــهید هم ش
عظیمیــه  وکوهســتانی  شــمالی 
ــه  ــهر ب ــن کالنش ــرب ای ــرج در غ ک
متصــل  قزویــن   - راه کــرج  آزاد 

خواهــد شــد. 
در  جنوبــی کــرج  آزادراه  همچنیــن 
امتــداد آزاد راه شــهید همــت بــه آزاد 
ــی  ــل م ــهر متص ــک - چرمش راه آبی
ــی  ــداث حت ــورت اح ــه درص ــود ک ش
ــران - کــرج  ــار ترافیکــی آزاد راه ته ب
کالنشــهر  محــدوده  در  قزویــن   -

ــد.  ــی یاب ــش م ــرج کاه ک

مازندرانقدمیکشد
برنامـه  خـوردن  کلیـد  از  مازنـدران  اسـتاندار 
سـاماندهی سـاخت و سـازها اعـم از مجـاز و 
غیرمجـاز در ایـن اسـتان خبـر داد و گفـت:در 
بخـش مجـاز مرتفع سـازی سـاختمان ها در 

دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت .
محمد اسـالمی به مصوبه سـال گذشته هیات 
وزیران در این باره اشـاره کرد و افزود : دسـتور 
العمـل اسـتانی برای ایـن مصوبه آماده شـده 
اسـت تـا جلـوی هرگونـه تعـرض بـه اراضـی 

کشـاورزی ، جنگلی و سـاحلی گرفته شـود.
هیـات وزیـران شـهریور مـاه سـال گذشـته در 
مصوبـه ای وزارت راه و شهرسـازی را مکلـف 
کـرد نسـبت بـه شناسـایی ، تصویـب و اعالن 
مسـتعد  دولتـی  و  ملـی  اراضـی  عمومـی 
احـداث اماکـن گردشـگری در کل کشـور بـا 
همـکاری وزارت جهادکشـاورزی و سـازمان ها 
و موسسـات مربـوط ظـرف مدت 6 مـاه اقدام 

. کند
ایـن وزارتخانه همچنین مکلف شـد سیاسـت 
افزایـش تراکـم سـاختمانی به جـای افزایش 
محدوده شـهر ها در اسـتان های شـمالی کشور 
شـامل گیالن ، مازندران و گلسـتان را با لحاظ 

همـه جوانـب تخصصی مربوط اتخـاذ کند. 
پـس  ایـن  از  مازنـدران گفـت کـه  اسـتاندار 
در شـهرهای ایـن اسـتان بـرای جلوگیـری از 
گسـترش طولـی سـاخت و سـازها که نیـاز به 
تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی ، جنگلـی و 
حتی سـاحلی دارد ، مرتفع سـازی در دسـتور 

کار قـرار گرفتـه اسـت .
وی افـزود : مجـوز بلندمرتبـه سـازی حسـب 
بـا  مطابـق  و سـاز شـهروندان  نیـاز سـاخت 
و  شهرسـازی  و  معمـاری  اصـول  و  قوانیـن 

رعایـت معابـر عمومـی داده مـی شـود.
در حـال حاضـر سـاخت و سـاز شـهری در 
مازنـدران در شـهرهائی مانند سـاری مرکز این 
اسـتان بین سـه تا 6 طبقه متغیر اسـت ولی 
بررسـی هـای خبرنـگار ایرنـا نشـان مـی دهد 
بتازگـی مجـوز بلندمرتبـه سـازی تـا 12 طبقـه 

هـم صادر شـده اسـت . 
مازنـدران بـر اسـاس داده هـای مرکـز آمـار 
ایران چهارمین اسـتان متراکم کشـور به لحاظ 
جمعیـت پـس از تهـران ، البرز و گیالن اسـت 
. تراکـم جمعیتی این اسـتان حـدود 13۸ نفر 

در کیلومتـر مربع اسـت .
میانگیـن کشـوری تراکـم جمعیـت 49 نفر در 

هـر کیلومتـر مربع اسـت .
نماینـده عالـی دولـت در مازندران بـا تاکید بر 
ایـن کـه سـاخت و سـازهای جدید به سـمت 
اراضی بافت فرسـوده هدایت می شـود ، گفت 
: هم اکنون از 5۸ شـهر مازندران دسـتکم 3۸ 

شـهردارای بافت فرسـوده هستند.

خبر

اختالفخانوادگی
دلیلآتشسوزی

ــوس  ــنتی در چال ــه س ــک قهوه خان ــوزی در ی آتش س
اشــکپور  جــای گذاشــت.ذکریا  بــر  مصــدوم   15
ســخنگوی اورژانــس مازنــدران در ســاری از وقــوع یک 
حادثــه آتش ســوزی در قهوه خانــه ای در چالــوس 
خبــر داد و اظهــار کــرد: اطالعــات ایــن حادثــه ســاعت 19 امــروز در اختیــار اورژانس 
ــا اعــالم اینکــه  ــدران ب ــدران قــرار گرفتــه اســت.رییس پلیــس آگاهــی مازن مازن
ــت،  ــوده اس ــه ب ــن قهوه خان ــدی ای ــوزی عم ــت آتش س ــی عل ــالف خانوادگ اخت

ــوده اســت. ــق ب ــدر و پســر زمینه ســاز حری ــن پ ــالف بی ــت: اخت گف
ســخنگوی اورژانــس مازنــدران گفــت: تعــداد مصدومــان ایــن حادثــه بــه 15 نفــر 
رســیده اســت کــه 12 نفــر دچــار ســوختگی شــده و 3 نفــر نیــز در حیــن فــرار از 

ــت شــده اند. ــه دچــار مصدومی حادث
فرمانــده انتظامــی مازنــدران اظهــار کــرد: بــا حضــور مامــوران پلیس و آتش نشــانی 
ــار  ــر دچ ــه 11 نف ــن حادث ــه در ای ــد ک ــار ش ــاعت مه ــک س ــر از ی ــق در کمت حری

ســوختگی و مصدومیــت شــدند.

برگترینمجموعهفرهنگی
اجتماعیشمالكشوردرساری

زمانــی  بــازه  در  شــهری  مدیریــت  تیــم 
ســالهای 92 تــا 96 بــه همــت شــهرداری و 
همراهــی ســاروی هــا ســربازخانه )پــادگان( را 
تملــك نمــود و بــا تكیــه بــر فضایــی كــه در دل 
ــه باغــی  ــدل ب ــادگان را ب ــود قصــه پرغصــه خــروج ایــن پ آن نهفتــه ب

ــود. ــی نم ایران
ــك  ــر ی ــه در ضمی ــدر ك ــود آنق ــی ش ــی گاه م ــی ب ــه گاه آرزوی دیرین
شــهر و مــردم مــی مانــد و وعــده ای كــه تحقــق نمــی یابــد امــا نمــی 
شــود كــه نمــی شــود. قصــه تكــراری رفتــن پــادگان از ســاری تبدیــل 
بــه افســانه ای شــد كــه هــر مســئولی و هــر صاحــب امضایــی در ایــن 

شــهر از ظــن خــود ، آن را 40 ســال روایــت مــی كــرد
ــن ، شــهر  ــی امروزی ــا و زندگ ــه ماشــین ه ــان همهم ــا در می حــاال ام
مــی بایســت نفــس مــی كشــید و قلــب بخشــی از زمیــن اش خــوب 

ــد. نمــی تپی

بیمهفرهنگیحوادث
سالمت

بیمــه  کل  مدیــر 
اســتان  ســالمت 
مرکــزی گفــت: بــا 
تمــام تــوان و تــالش 
مضاعــف در راســتای 
سیاســتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری و 
همچنین شــعار ســال و اســتراتژی ســازمان بیمه 
ســالمت ایــران در امــر خریــد خدمــات بــا کیفیت 

و کمیــت مناســب  قــدم برداریــم.
جیریایــی افــزود: ســال گذشــته ســالی پــر از فراز 
و نشــیب بــرای ســازمان بیمه ســالمت ایــران بود  
ــدس  ــت مهن ــت و مدیری ــا درای و خوشــبختانه ب
ــه  ــرم ســازمان بیم ــر عامــل محت ــی ،مدی موهبت
ســالمت ایــران خیلــی از مشــکالت کــم و بیــش 
ــال  ــان  س ــه  در پای ــوری ک ــدند، بط ــع ش مرتف

گذشــته در زمینــه پرداختــی بــه موسســات طرف 
قــرارداد اســتان اعتبــارات قابــل توجهی به اســتان 
تخصیــص داده شــد که بصــورت میانگیــن حدود 
ســه مــاه از مطالبات این موسســات را توانســتیم 

در روزهــای پایانــی ســال پرداخــت نمائیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  در بخــش دولتــی 
ــال 96   ــاه س ــرداد م ــان خ ــا پای ــی ت و خصوص
مطالبــات ایــن موسســات تســویه شــده اســت، 
ــال  ــه س ــم نام ــه تفاه ــت ب ــا عنای ــرد: ب ــراز ک اب
ــت  ــا معاون 97 اداره کل بیمــه ســالمت اســتان ب
توســعه مدیریــت و منابع ســازمان بیمه ســالمت 
ایــران در راســتای تحقــق اهــداف کالن و اجــرای و 
سیاســت هــای ســازمان متبــوع و ضوابــط حاکــم 
ــی در ســال جــاری در ســقف  ــر برنامــه عملیات ب

ــارات اعــالم شــده بایــد حرکــت کنیــم. اعتب

تالشدرجهتتحقق
شعارسال97
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پیام انرژی

آگهیحصروراثت
فرزنـد  نـژاد  امیـری  علـی  آقـای 

حسـین دارای شناسنامه 135 بشرح 

دادخواسـت شـماره 970015.3 مورخ 1397.1.20 

توضیح داده شـادروان حسـین امیری نژاد فرزند  

حسـین بشناسـنامه 7 در تاریخ 1396.12.16 در 

شـهر رفسـنجان فـوت شـده و وراثـت منحصـر 

حیـن الفـوت وی عبارتنـد:

1-علـی امیـری نـژاد فرزنـد حسـین بـه شـماره 

شناسـنامه 135 متولد 1345 صادره از رفسنجان 

فرزنـد متوفی2-اکبـر امیری نژاد فرزند حسـین 

بـه شـماره شناسـنامه 227 متولـد 1366 صـادره 

امیـری  متوفی3-محمـد  فرزنـد  ازرفسـنجان 

بـه شـماره شناسـنامه 6  نـژاد فرزنـد حسـین 

متولـد 134۸ صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی 

4-مهـدی امیـری نژاد فرزند حسـین به شـماره 

شناسـنامه 405 متولد 1351 صادره از رفسـنجان 

فرزنـد  نـژاد  امیـری  متوفی5-حسـن  فرزنـد 

حسـین به شـماره شناسـنامه 136 متولد 1346 

متوفی6-عبـاس  فرزنـد  رفسـنجان  از  صـادره 

امیری نژاد فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 

406 متولـد 1352 صـادره از رفسـنجان فرزنـد 

متوفی7-فاطمـه امیـری نـژاد فرزند حسـین به 

شـماره شناسـنامه 152 متولـد 1353 صـادره از 

رفسـنجان فرزنـد متوفی۸-سـمیه امیـری نـژاد 

فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 1۸ متولد 

1362 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی9-زهرا 

امیری نژاد فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 

50 متولد 1363 صادره از رفسـجان فرزند متوفی 

10-سـکینه ابولی ظهیر اباد فرزند علی به شـماره 

شناسـنامه 2 متولـد 1319 صـادره از رفسـنجان 

همسـر متوفی-لـذا مراتب یک نوبـت در روزنامه 

هـای کثیـر االنتشـار محلـی مـی شـود چنانچـه 

کسـی اعتراض دارد یا وصیـت نامه ای از متوفی 

نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر 

اگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال 

گواهـی صادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز 

رسـمی و سـری که بعد از این موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبار سـاقط اسـت.

دفتـر شـورای حل اختالف شـماره 3 شهرسـتان 

رفسنجان

بیمهاجتماعیخدمتیارزشمندبرایتامینمعیشتمردماست
مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: بیمه اجتماعی 

خدمت ارزشمندی است که حداقل معیشت را برای مردم تامین می کند.

ــد از  ــت هن ــت، واردات نف ــر نف وزی
ایــران و توســعه میــدان گازی فــرزاد 
ــا  ــره ب ــورد مذاک ــور م ــی را 2 مح ب
ــرد  ــوان ک ــود عن ــدی خ ــای هن همت
ــران و  ــن ای ــا بی ــت: اختالف ه و گف
هنــد بــر ســر پــروژه توســعه میــدان 
ــده  ــرف ش ــی« برط ــرزاد ب گازی »ف

اســت.
شــانزدهمین  حاشــیه  در  زنگنــه 
 )IEF( ــرژی ــی ان ــع بین الملل مجم

ــت  ــر نف ــان، وزی ــدرا پراده ــا دارمن ب
هنــد دیــدار و گفت وگــو کــرد.

وزیــر نفــت بــه توســعه میــدان 
گازی فــرزاد بــی به عنــوان یکــی 
ــای  ــا همت از محورهــای مذاکــرات ب
ــت:   ــرد و گف ــاره ک ــود اش ــدی خ هن
پیــش از ایــن، مشــکالتی میــان 
ــدان گازی  ــاره می ــران درب ــد و ای هن
ــا  ــود، ام ــده ب ــود آم ــه وج ــرزاد ب ف
اکنــون ایــن مشــکالت و اختالفــات 

ــت. ــده اس ــرف ش برط
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــه  ب ــژن زنگن بی
بــه توســعه  شــرکت های هنــدی 
میدان هــای نفتــی و گازی ایــران 
افــزود:  هســتند،  عالقه منــد 
ــا 2  ــدی ت ــای هن ــنهاد طرف ه پیش
مــاه آینــده بــه ایــران ارائــه خواهــد 

ــد. ش
ــاالنه  ــت دوس ــوول  نشس ــن مس ای
 )IEF( ــرژی ــی ان ــع بین الملل مجم
و  تولیدکننــدگان  بیــن  مذاکــره  را 
مصرف کننــدگان بــزرگ انــرژی در 
جهــان دانســت و خاطــر نشــان کــرد: 
کشــورها در ایــن نشســت بــه تبــادل 
ــد. ــرژی می پردازن ــه ان ــر در زمین نظ

اختالف با هند درباره میدان 

گازی »فرزاد بی« برطرف شد

راه اندازی سامانه سپهتن 

در اولویت کاری قرار گرفت

مدیــر عامــل شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی در نشســتی بــا حضــور 
نماینــدگان ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، معــاون حمــل و نقــل، 
ایمنــی و ترافیــک پلیــس راه کشــور و تعــدادی از مدیــران شــرکت های حمــل 
ــپهتن  ــامانه س ــدازی س ــر راه ان ــور ب ــر کش ــی سراس ــای نفت ــل فرآورده ه و نق
ــی پخــش فرآورده هــای  ــل از شــرکت مل ــه نق ــزارش شــانا ب ــه گ ــد کرد.ب تاکی
ــاد شــده را  ــواه نصــب ســامانه ی ــران، ســید محمدرضــا موســوی خ ــی ای نفت
ــه دید گاه هــای جامــع و کامــل،  ــه منظــور رســیدن ب الــزام قانونــی دانســت و ب
ــط از  ــای مرتب ــازمان ها و نهاده ــان س ــر تشــکیل نشســت های مشــترک می ب
جملــه شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی، ســازمان راهــداری، پلیــس راه 
و صنــف حمــل و نقــل تاکیــد کــرد.وی همچنین بــر تعییــن راهکارهــای اجرایی، 
ــرار  ــز مدنظــر ق ــا و دســتورعمل ها و نی ــن نامه ه ــاد برخــی آیی بازنگــری در مف
دادن دغدغه هــای صنــف حمــل و نقــل تأکیــد کــرد.در ایــن نشســت نماینــده 
پلیــس راهــور کشــور طــی ســخنانی ضمــن معرفــی ســامانه ســپهتن مزایــای 
اســتفاده از آن را تشــریح کرد.طــی ابالغیــه ای در تاریــخ 4 بهمــن مــاه 1396 بــه 
شــماره نامــه ی 1۸0۸46/1 از ســوی ســید محمدرضــا موســوی خــواه، مدیرعامــل 
شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی ایــران نصــب ســامانه ســپهتن یــا 
همــان ســامانه پیمایــش هوشــمند تــردد نــاوگان الزامــی شــد.در ایــن ابالغیــه  
خطــاب بــه مدیــران پخــش فرآورده هــای نفتــی سراســر کشــور آمــده اســت، 
»بــا امعــان نظــر بــه ضــرورت نصــب ســامانه ســپهتن بــر روی نــاوگان حمــل 
ــل و  ــداری و حم ــازمان راه ــوی س ــوع از س ــری موض ــی و پیگی ــل عموم و نق
نقــل جــاده ای بدینوســیله لیســت شــرکت هــای تولیــد کننده ســامانه ســپهتن 
صــدر االرشــاره کــه مــورد تائیــد ســازمان مذکــور قــرار گرفته انــد جهــت ابــالغ بــه 
پیمانــکاران و مالکیــن نفتکش هــا ایفــاد می شــود. بنابرایــن خواهشــمند اســت 
دســتور فرماییــد مشــارالیها در اســرع وقــت نســبت بــه تجهیــز نــاوگان خــود بــه 

ســامانه یــاد شــده اقــدام کننــد.«

بانکهادریکسانسازی
نرخارزهمتکنند

مرکــزی  بانــک  رییــس کل 
ویــژه  اهتمــام  خواســتار 
ــا در  ــک ه ــل بان ــران عام مدی
اجــرای طــرح یکســان ســازی نــرخ ارز شــد و گفــت کــه 
فرصتــی مناســب بــرای انتقــال فعالیــت هــای ارزی از 
صرافــی هــا بــه شــبکه بانکــی ایجــاد شــده اســت همــه 
ــا  بایــد در زمینــه همــت کنند.ایــن مســوول  در رابطــه ب
وضعیــت کنونــی بــازار ارز خاطرنشــان کــرد: بــا تصمیــم 
ــت  ــال فعالی ــرای انتق ــبی ب ــت مناس ــده، فرص اتخاذش
ــک هــا ایجــاد شــده  ــه بان هــای ارزی از صرافــی هــا ب

ــت. اس

داروبههیچوجهگران
نخواهدشد

بهداشــت  ســخنگوی وزارت 
تاکیــد کــرد کــه بــه جــز 
ــال،  ــر س ــرات دوره ای ه تغیی
ــری در  در ســال جــاری تغیی
قیمــت داروهــا نخواهیــم داشــت و ثابــت خواهــد ماند 
.ایــرج حریرچــی در یــک برنامــه رادیویی، دربــاره تاثیر 
نوســانات ارزی بــر قیمــت دارو، اظهــار کــرد: باتدابیــری 
کــه دولت اندیشــیده اســت، به جــز تغییــرات معمولی 
ــاهللا  ــود، انش ــام می ش ــال انج ــر دوره از س ــه در ه ک
هیــچ تفاوتــی در مــورد تهیــه دارو، ملزومــات مصرفی و 
تجهیــزات پزشــکی در ســال جــاری نخواهیــم داشــت.

ثبتسفارشواردات
وصادراتمتوقفشد

ــد  ــه جدی ــه ابالغی ــه ب ــا توج ب
ــوری  ــاون اول رییــس جمه مع
نرخــی  تــک  خصــوص  در 
شــدن ارز ، جهــت اعمــال تغییــرات در ضوابــط تجــاری 
ــدارد  ــوی امــکان ثبــت ســفارش وجــود ن ــا اطــالع ثان ت
ــی »رد  ــط کاالی ــتعالم ضواب ــا در اس ــده ه ــه پرون و کلی

ــد. ــد ش ــور« خواهن ــش فاکت پی
ــی  ــر تک نرخ ــالوه ب ــته ع ــای گذش ــن در روزه همچنی
ــه پیشــنهاد  ــری  اینگون ــع خب شــدن ارز در برخــی مناب
ــاری  ــالت تج ــس در معام ــن پ ــه از ای ــت ک ــده اس ش

ــود. ــن دالر ش ــورو جایگزی ی

تجارتارز اقتصادی

بانــک مرکــزی، روز جمعــه در ادامــه تدویــن ضوابــط و 
ــان  ــد یکس ــت جدی ــه سیاس ــوط ب ــای مرب ــتورالعمل ه دس
ــی  را  ــای واردات ــن ارز کااله ــط تأمی ــرخ ارز،  ضواب ــازی ن س

ــرد. ــی ک نهای
در جلســه ای کــه بــا حضــور »محمــد شــریعتمداری« 
ــروتاج«  ــی خس ــارت و»مجتب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
رییــس ســازمان توســعه تجــارت در دفتــر »ولــی الــه 
ســیف« رئیــس کل بانــک مرکــزی برگــزار شــد، مقــرر 
شــد صادرکننــدگان غیرنفتــی، ارز خــود را از طریــق ســامانه 

»نیمــا« )نظــام یکپارچــه مدیریــت ارزی( بــه سیســتم 
بانکــی یــا صرافــی هــای مجــاز بفروشــند کــه ایــن ارز نیــز 

ــد. ــی رس ــور م ــاز کش ــورد نی ــرف واردات م ــه مص ب
ــزی در نشســت  ــک مرک ــاون ارزی بان ــال، مع ــن ح در همی
و موسســات  هــا  بانــک  ارزی  و  الملــل  بیــن  مدیــران 
ــه  ــب نام ــاس تصوی ــر اس ــرد، ب ــالم ک ــور اع ــاری کش اعتب
هیــات وزیــران، تمــام واردات کاال و خدمــت بــه کشــور 
ــدن و  ــت، مع ــزد وزارت صنع ــفارش ن ــت س ــه ثب ــوط ب من

ــت. ــارت اس تج

بــازار هــای بــورس اســترالیا پــس از اعــالم حمایــت ایــن 
کشــور از تهدیــد دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا 

علیــه ســوریه شــاهد افــت شــاخص هــای ســهام بــود.
ــورس اســترالیا  ــازار ب کاهــش شــاخص هــای ســهام در ب
ــر  ــاپ‹ وزی ــی بیش ــه ›جول ــت ک ــورت گرف ــس از آن ص پ
خارجــه ایــن کشــور اعــالم کــرد، کشــورش از حملــه 
ــه حملــه شــیمیایی  ــه بهان ــه ســوریه ب احتمالــی آمریــکا ب

ادعایــی در شــهر دومــا حمایــت می کنــد.
ــی  ــت :در صورت ــپ گف ــدات ترام ــه تهدی ــش ب وی در واکن

از  اســتفاده  بــه  پاســخ  در  بخواهــد  واشــنگتن  کــه 
ــش  ــه شــهروندان ســوری واکن تســلیحات شــیمیایی علی
ــت  ــات حمای ــن اقدام ــز از ای ــترالیا نی ــد، اس ــان ده نش

ــد. ــی کن م
رونــد اتهــام زنــی بــه دولــت ســوریه پــس از آنکــه چنــد 
ــلیحات  ــتفاده از تس ــه اس ــور را ب ــن کش ــی ای ــانه غرب رس
شــیمیایی در شــهر دومــا در غوطــه شــرقی ســوریه متهــم 

ــد، شــدت گرفــت.  کردن

تهدید ترامپ بورس استرالیا را هم کاهش دادضوابط تامین ارز کاال های وارداتی نهایی شد 

سیاسی شدن بازار نفت به مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان آسیب می رساند

ایـنمجمـعهمایشهایی
میکنـد برگـزار دوسـاالنه
کـهطـیآنچهارچـوبمذاکـرات
کشـورهای بیـن غیررسـمی
تولیدکننـدهومصرفکننـدهنفـت
وگازدربـارهمسـائلتأثیرگـذاربـر
کلبـازارجهانـیانـرژیمشـخص
اعضـای از یکـی میشـود.ایران
فعـالمجمـعبینالمللـیانـرژی
اسـتودرهمـهنشسـتهایاین
مشـارکت المللـی بیـن سـازمان

فعـالداشـته.

ــد  ــه شــرایط جدی ــا اشــاره ب ــر نفــت ب وزی
گفــت:  منطقــه  سیاســی  جغرافیــای 
سیاســی شــدن بــازار نفــت ســبب آســیب 
ــدگان و همچنیــن  ــه مصرف کنن رســاندن ب
تولیدکننــدگان ایــن محصــول راهبــردی 

می شــود.
بیــژن زنگنــه در حاشــیه شــانزدهمین 
نشســت مجمــع جهانــی انــرژی در دهلی نو 
در جمــع خبرنــگاران گفــت: نشســت امروز 
بــر چالش هــای پیــش  روی عرضــه نفت و 

گاز در جهــان تمرکــز داشــت.
وی تصریــح کــرد: نظــر ایــران بــر آن 
اســت کــه اگــر چــه نقــش نفــت در 
آینــده کمرنــگ تــر خواهــد شــد، امــا ایــن 
محصــول همچنــان بــه ایفــای نقــش خود 
ــد داد و  ــه خواه ــی ادام ــای جهان در بازاره
کشــورهای جهــان حداقــل تــا ســال 2040 
میــالدی بــه نفــت احتیــاج خواهند داشــت 
بنابرایــن در ایــن حــوزه هنــوز احتیــاج بــه 

می شــود. حــس  ســرمایه گذاری 
ــوزه  ــی ح ــاره اوضــاع کنون ــت درب ــر نف وزی
ــازار نفــت  ــان تاکیــد کــرد: ب ــرژی در جه ان
ــز  ــه گاز نی ــد و ب ــر سیاســی باش ــد غی بای

ــود.  ــت داده ش ــی اهمی ــای جهان در بازاره
سیاســی شــدن بــازار نفــت ســبب آســیب 
ــد  ــن تولی ــدگان و همچنی ــه مصــرف کنن ب
ــن  ــرا ای ــد زی ــد ش ــت خواه ــدگان نف کنن
ــته  ــم پیوس ــه ه ــه ب ــک مجموع ــازار، ی ب
ــبب  ــور س ــک کش ــه ی ــیب ب ــت و آس اس
ــه دیگــر کشــورها خواهــد شــد. آســیب ب
زنگنــه دربــاره روابــط هنــد و ایــران در حــوزه 
انــرژی و مســائل موجــود بیــن دو کشــور 
ــی« گفــت:  ــدان گازی »فــرزاد ب ــاره می درب
پــس از ســفر دکتــر حســن روحانــی، 
رئیــس جمهــوری اســالمی ایــران بــه هند، 
روابــط دو کشــور هــر روز بهبــود پیــدا کــرده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه دیــدار بــا »دارمنــدرا 
ــر  ــود و دیگ ــدی خ ــای هن ــرادان« همت پ
مســئوالن نفتــی ایــن کشــور پیــش از 
آییــن گشــایش نشســت وزارتــی مجمــع 
کــرد:  تصریــح  انــرژی  بین المللــی 
چشــم انداز همکاری هــای ایــران و هنــد 
ــت و  ــت اس ــیار مثب ــرژی بس ــه ان در زمین
دو کشــور در زمینــه طــرح توســعه میــدان 
گازی فــرزاد بــی نیــز پیشــرفت های بســیار 

خوبــی به دســت آورده انــد.
وزیــر نفــت یــادآور شــد: در دیــدار بــا 
ــی  ــدی و ایران ــرکت های هن ــرادان، از ش پ
ــم  ــی و مه ــائل اصل ــد مس ــت ش درخواس
پیرامــون میــدان گازی فــرزاد بــی را تــا دو 

ــد. ــی کنن ــاه نهای م
ــم شــامل  ــن مســائل مه ــه گفــت: ای زنگن
طــرح جامــع توســعه میــدان گازی فــرزاد 
بــی و زمانبنــدی ایــن پــروژه اســت کــه باید 
میان دو کشــور نهایی شــده و ســپس برای 
اجرایــی کــردن ایــن توافــق 400 صفحــه ای 

همــکاری نزدیکــی بیــن آنهــا آغــاز شــود.
همانطــور کــه شــانا نوشــت ، شــانزدهمین 
نشســت وزیــران مجمــع جهانی انــرژی روز 
چهارشــنبه بــه میزبانــی هنــد و بــا همکاری 
ــران  ــا شــرکت وزی ــی ب چیــن و کــره جنوب
نفــت کشــورهای عضــو، رهبــران حــوزه 
صنعــت و رؤســای ســازمان های بیــن 
المللــی کلیــدی بــرای بحــث دربــاره »آینده 
امنیــت جهانــی انــرژی« در دهلــی نــو آغــاز 

بــه کار کــرد.
محورهــای مــورد بحــث در ایــن نشســت، 
سیاســت های  جهانــی،  بــازار  تحــوالت 

انتقالــی و فناوری هــای نــو اســت کــه 
و  ســرمایه گذاری  آینــده  و  ثبــات  بــر 
الگوهــای تجــاری در بخــش انــرژی تاثیــر 

می گذارنــد.
ارکان مجمــع بین المللــی انــرژی مشــتمل 
ــی و  ــات اجرای ــی، هی ــت وزارت ــر نشس ب
دبیرخانــه بــه همــراه کمیتــه مشــاوره 
صنعتــی و گــروه حمایتــی بین المللــی 
اســت؛ نشســت وزارتــی مجمــع، هــر 
ــی آن  ــت اجرای ــار و هیئ ــک ب ــال ی دو س
ــود.  ــزار می ش ــار برگ ــالی دو ب ــل س حداق
نشســت وزارتــی بــا دریافــت گــزارش جمع 
ــری  ــی، تصمیم گی ــات اجرای ــدی از هی بن

می کنــد.
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دراینصفحهمیتوانیدصفحهاولپیام دیروز
روزنامههایاستانیراببینید.

روزنامه»اصفهانزیبا« از مهار 
کردن بیماری تاالسمی در شهر اصفهان واینکه 

در سال گذشته هیچ بیمار تاالسمی در اصفهان  
به دنیا نیامده خبر داد.

روزنامه»بشارتیزد« از رشد 15 
درصدی صادرات استان یزد خبر داد

روزنامه»مهدتمدن«درباره وداع با 
شکوه مردم با شهید زوار و صحبت های مادر 

شهید نوشت است . 

روزنامه »شهرآرا« از زبان وزیر نیرو 
نوشت:آب شرب مشهد را تامین می کنیم .

روزنامه »افسانه« از قهرمانی جوان 
شیرازی در مسابقات بین المللی ریو کاپ 

ایران خبر داد.

روزنامه »خبرشمال«از لزوم 
برخورد قاطع با متجاوزین به اراضی 

بیت المال خبر داد.

روزنامه »تماشا«اززبان استاندار فارس 
نوشت: اینکه گفته می شود بحران آب وجود 
دارد کافی نیست،بلکه باید کار عملیاتی کنیم.

روزنامه »صبحساحل« اززبان 
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان نوشت: 

ترخیص خودرو های خارجی با اسناد جعلی 
از گمرک.

روزنامه »دریا« از لزوم حمایت از 
سرمایه گذاران خصوصی بهداشت و درمان 

نوشت.

روزنامه »خراسانجنوبی« از 
زندگی هفت هزار بیمار اتیسمی در استان 

خراسان جنوبی خبر داد.

روزنامه »سپهر« از زبان امیر خجسته 
نوشت: بد عهدی دولت در راه اندازی قطار 

برقی و سریع السیر همدان.

روزنامه»خراسانشمالی«از 
شیوه جدیدمجرمان سایبری برای سرکیسه 

کردن مردم نوشت . 

اصفهان

یزد

آذربایجانشرقی

مشهد

فارس

شمال

فارس

هرمزگان

هرمزگان

خراسانجنوبی

غربکشور

خراسانشمالی
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نگاه دراینصفحهعکسهاییراکهروزگذشته
درفضایمجازیمنتشرشدهاند،میبینید.

مغازهخشكباروآجيل،اصفهان1355
عکسنشنالجئوگرافیکیکدخترجوانرانشانمیدهدکهدرکنارمعدنمتروکهای

درروسیهراهمیرود.

Shutterstock/صومعههاییبرفرازصخرهدریونانAP/جشنسالنودرنپال

روستایخرنجدرجنوباستانآذربایجانغربی/ایرنا
طبیعتبهاریباغزندوعمارتسنتیآندرروستایجابان

شهردماوند/خبرآنالین

گورستانرنگیدوچرخههادرچین/رویترز مزارعدیدنیکلزا،گیاهیکهروغنآنرامیخوریم/تسنیم
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بین الملل 

ساینسآلرت گزارشی از ناسا درمورد 
گرمایش 14٠ ساله زمین منتشر کرده است.

خبرگــزاری فرانــس24 اتفاقات ســوریه 
را بــه طــور زنــده در خبرگــزاری خــود پوشــش 

مــی دهــد

خبرگــزاریســیانان از مــورد هــدف 
ــی در ســوریه  ــگاه نظام ــم ســه پای ــرار گرفت ق

ــر داده اســت خب

گاردیناز پیش بینی جنگ سـرد اتحادیه 
اروپا نوشـته است.

خبرگــزاری دویچــهولــه از هــم پیمانــی 
فرانســه و بریتانیــا در حملــه آمریــکا بــه ســوریه 

نوشــته اســت.

الحیــات از تهدیــدات مکــرر دولــت اســد 
توســط ترامــپ و هــم پیمانانــش نوشــته 

ــت. اس

ــژه  ــر وی ــپوتنیکدر خب ــزاری اس خبرگ
ــه  ــته ک ــران نوش ــور ای ــس جمه ــل ریی ــه نق ب
حملــه در ســوریه برهــم زدن نظــم خاورمیانــه 

ــوده اســت. ب

گلـفنیـوزاز کشـته شـدن  روزنامـه 
دسـت  بـه  غـزه  در  معتـرض  فلسـطینیان 

اسـت. نوشـته  اسـراییل 

روزنامه فایننشیالتایمز
ــان  ــران را بی ــیه و ای ــه روس ــکا علی ــار آمری اخط

ــت. ــرده اس ک

خبرگــزاری شــینهوادر خبــری حملــه بــه 
ــرار داده اســت. ســوریه را مــورد بررســی ق

روزنامهنیویورکتایمز
ــه  ــکا علی ــه و آمری ــا، فرانس ــات بریتانی از تصمیم

بشــار اســد نوشــته اســت.

یورونیوز به نقـل از دموکـرات های امریکا 
حملـه به سـوریه را غیر قانونی خوانده اسـت.

آمریکا

فرانسه

آمریکا

انگلیس

آلمان

عربستان

روسیه

امارات

انگلستان

چین

آمریکا

اروپا

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف جهان را ببینید
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

پیام ایران سقف گذاری 16٠٠ منزل زلزله زده پایان یافت
رییس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه، از پایان کار سقف گذاری یک هزار 

و 6٠٠ منزل مسکونی آسیب دیده استان خبر داد و گفت: چهار هزار و 2٠٠ واحد دیگر 
تاکنون اسکلت گذاری شده است.

ــت در  ــران دش ــه ته ــن و ماس ــادن ش ــت مع فعالی
شهرســتان ســاوجبالغ، افزایــش گــرد و غبــار، آلودگــی 
منابــع آب و آســیب بــه بخــش کشــاورزی را بــه دنبال 
داشــته اســت کــه بایــد بــرای آن چــاره ای اندیشــیده 
شــود.فعالیت معــادن شــن و ماســه در صــورت رعایت 
نشــدن اصــول زیســت محیطــی مــی توانــد آســیب 
ــه طبیعــت وارد آورده و آلودگــی هــوا،  هــای جــدی ب
آب و خــاک را بــه دنبــال داشــته باشــد، ایــن حقیقــت 
ــکلی  ــش کار مش ــه اثبات ــت ک ــکاری اس ــل ان غیرقاب
ــکاوی در  ــد معدن ــاهده رون ــا مش ــون ب ــت، چ نیس
ــی  ــه م ــن نتیج ــه ای ــرد ب ــتگاه های منحصربه ف زیس
رســیم کــه گونه هــای جانــوری بــه خطــر افتــاده انــد. 
اگــر مســائل زیســت محیطی در اولویــت برنامه هــای 
مــا قــرار دارد نبایــد بــدون ضوابــط مبــادرت به توســعه 
ــرا  ــم زی ــرز کنی ــتان الب ــه در اس ــن ماس ــادن ش مع

آثــار و عواقــب دردنــاک آن گربانگیــر مــردم و محیــط 
زیســت شــود کــه نمونــه بــارز آن را بــه وضــوح در شــن 
ــم. تهراندشــت در  ــه هــای تهراندشــت مــی بینی چال
نزدیکــی کالن شــهر کــرج و در مهمتریــن شهرســتان 
البــرز یعنــی در ســاوجبالغ منطقــه ای بــا آب و زمیــن 
مناســب کشــاورزی قــرار دارد کــه امــروز فعالیــت ایــن 
معــادن چالشــی اساســی بــرای محیــط زیســت ایــن 
شهرســتان شــده و گاهــی شــن چالــه ها منشــا ایجاد 

گــرد و غبــار در اســتان البــرز معرفــی شــده اســت. 
ــتای  ــش از 30 روس ــی بی ــت زندگ ــادن تهراندش مع
ــرده اســت.  ــه  رو ک ــش رو ب ــا چال ــن دســت را ب پایی
نمونــه معــادن شــن و ماســه ای کــه در  بــرای 
شهرســتان فعــال هســتند، ســبب شــده اهالــی ایــن 
ــه  ــت ب ــا دس ــکل ریزگرده ــا مش ــه ب ــه همیش منطق
ــد  ــا می کنن ــه ادع ــاورزانی ک ــا کش ــند ی ــان باش گریب

فعالیــت معــادن شــن و ماســه ســبب تخریــب 
ــده و  ــاورزی ش ــود آب کش ــی و کمب ــای زراع زمین ه
مشــکالتی جــدی بــرای ســاکنان ایــن منطقــه ایجــاد 
کــرده کــه کوچک تریــن آنهــا را می تــوان تــردد 
خودروهــای ســنگین در ایــن منطقــه دانســت. معادن 
ــب  ــا را تخری ــتم رودخانه ه ــه اکوسیس ــن و ماس ش
کــرده و مقدمــات آلودگــی منابــع آب زیرزمینــی 
را نیــز فراهــم می کننــد، چــون فعالیــت برخــی 
معــادن در ســایه نبــود نظــارت آنقــدر افراطــی شــده 
کــه تــا عمــق 60 متــری نیــز از ایــن منابــع برداشــت 
می شــود، بــه همیــن دلیــل در صورتــی کــه زبالــه یــا 
پســاب شــیمیایی وارد ایــن مناطــق شــود، بــه راحتــی 
ــرده و  ــوذ ک ــی نف ــر زمین ــع آب زی ــه مناب ــد ب می توان
ســبب آلودگــی آن شــود. عــالوه بــر تهدیــد منابــع آب 
از طریــق تبخیــر، برداشــت بــی رویــه منابــع شــن و 
ماســه بســتر را بــرای هــدر رفــت نــزوالت جــوی فراهم 
مــی کنــد، زیــرا شــن و ماســه در جــذب نــزوالت جوی 
و انتقــال آنهــا بــه ســفره  های آب زیــر زمینــی نقــش 
ــه  ــن و ماس ــه ای ش ــادن رودخان ــری دارد. در مع موث
ــا  ــرا ب ــت، زی ــه اس ــتفاده از آورده رودخان ــدف اس ه

ــه ماســه در پاییــن دســت نشســت  گــردش رودخان
می کنــد و معدنــکاوان بایــد از ایــن ماســه ها برداشــت 
کننــد، امــا وقتــی معدنــکاوان بــه عمــق رفتــه و 
ــوان  ــد، نمی ت ــم بریزن ــه ه ــه را ب اکوسیســتم رودخان
معدنــکاوی  و  بهره بــرداری  را  آنهــا  فعالیــت  نــام 
گذاشــت. گرداننــدگان ایــن معــادن بایــد شــرایطی را 
ــه  ــع آب را ب ــوا و مناب ــی ه ــا آلودگ ــد ت ــر بگیرن در نظ
حداقــل برســانند بــه ایــن شــکل کــه بــا اســتفاده از 
مــه پــاش میــزان ذرات معلــق را بــه حداقل رســانده و 
بــا بــه کار بــردن فیلترهــای خــاص پســاب های خــود 
را تصفیــه کننــد تــا ســبب کــدر شــدن آب رودخانه هــا 
نشــود. بایــرام محمــودی رییــس اداره حفاظــت 
محیــط زیســت ســاوجبالغ دربــاره نحــوه نظــارت بــر 
فعالیــت ایــن معــادن اظهــار داشــت: محــدوده معادن 
شــن وماســه منطقــه تهراندشــت درحاشــیه رودخانــه 
کــردان حدفاصــل اتوبــان و اراضــی باغــی ســرخاب بــه 
مســاحت تقریبــی 700 هکتــار کــه شــامل 23 معــدن 
دارای تاسیســات دانــه بنــدی وشستشــوی شــن 
وماســه و 6 کارخانــه آســفالت درمحــدوده ای کــه بــه 
مراکــز مســکونی شــهری وروســتایی نزدیــک اســت. 

ــا  ــا ســمنان ب شــماری از کارشناســان در میزگــرد ایرن
عنوان‹طــرح آمایــش ســرزمین ازحــرف تــا عمــل‹، بر 
ضــرورت طراحــی و بــه کارگیــری یــک نظــام برنامــه 
ــع  ــرای رف ــرزمین ب ــش س ــر آمای ــی ب ــزی مبتن ری

ــد. چالشــهای فــراروی کشــور تاکیــد کردن
طــرح آمایــش ســرزمین همچنــان در البــه الی چــرخ 
دنــده هــای پیچیــده اداری در کمــا بســر مــی بــرد در 
حالــی اســت ایــران از پیشــگامان تهیــه ایــن طــرح 
ــزم  ــرا ع ــوده است.پرســش اینجاســت چ در آســیا ب
ــی  ــم مل ــرح مه ــن ط ــرای ای ــرای اج ــی ب و اراده کاف
در کشــور وجــود نــدارد؟ پاســخگوی خســارتهای 
ــش ســرزمین  ــرح آمای ــود ط ــاردی ناشــی از نب میلی
ــاز  ــن نی ــه ای ــوط ب ــووال مرب ــا س ــت؟ و دهه کیس
ــد پاســخ داده شــود. هــدف  ــه بای اساســی کشــور ک
آمایــش ســرزمین، توزیــع بهینــه جمعیــت و فعالیــت 

ــه ای کــه  ــی اقتصــادی در ســرزمین اســت به گون های
هــر منطقه متناســب بــا قابلیت هــا، نیازهــا و موقعیت 
خــود از طیــف مناســبی از فعالیت هــای اقتصــادی و 
ــا  اجتماعــی برخــوردار باشــد و جمعیتــی متناســب ب
تــوان و ظرفیــت اقتصــادی خــود بپذیــرد. بــه عنــوان 
مثــال براســاس آمــار ۸9.۸ درصــد از جمعیــت در 45 
درصــد از وســعت جغرافیایــی ایــران زندگــی مــی کنند 
ــه  ــده آن در 55 درصــد از پهن و 10.2 درصــد باقــی مان
ســرزمین زندگــی مــی کننــد، ایــن توســعه نامتــوازن 
ــف کشــور ضــرورت  و نامتعــادل بخــش هــای مختل
ــد.  ــی کن ــدان م ــی را صدچن ــرح مل ــن ط ــرای ای اج
مجلــس شــورای اســالمی در ادوار مختلــف بــرای تهیه 
طــرح آمایــش ســرزمین اقداماتــی کــرده اســت امــا 
بــه دالیلــی متاســفانه ایــن مهــم تاکنــون بــه نتیجــه 
ــه  ــاده 26 برنام ــون م ــاس قان ــت. براس ــیده اس نرس

ششــم توســعه، قــرار بــود در ســال اول ایــن برنامــه، 
ــال  ــه و در س ــور را تهی ــتان و کش ــش اس ــرح آمای ط
ــاط میزگرد‹طــرح  ــن ارتب ــی شــود. در همی دوم اجرای
آمایــش ســرزمین از حــرف تــا عمــل ›را بــا حضــور، 
حســن ســعدالدین مدیــرکل برنامــه ریزی و نوســازی 
اســتانداری ســمنان،خدابخش عــرب معــاون برنامــه 
ــاد کشــاورزی  ــور اقتصــادی ســازمان جه ــزی و ام ری
اســتان، محمدهــادی نوچــه معــاون آبخیــزداری اداره 
ــتان،حمیدرضا  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع کل مناب
ــه  ــزی و بودج ــه ری ــر برنام ــاون دفت ــن مع عزیزالدی
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان، محمدرضا 
قــادری اســتاد دانشــگاه ســمنان و هــادی رســتگاران 
مدیــر دفتــر ثبــت آثــار فرهنگــی و تاریخــی اداره 
ــع دســتی و گردشــگری  ــراث فرهنگــی، صنای کل می
ــمنان در  ــگاه س ــتاد دانش ــرد. اس ــزار ک ــمنان برگ س
ــاره موفقیــت  ایــن میزگــرد گفــت : طــرح ســوال درب
طــرح آمایــش ســرزمین اشــتباه اســت چــرا کــه ایــن 

طــرح هیــچ وقــت در کشــور فرصــت اجــرا پیــدا نکرده 
ــا  ــران ب ــزود : کشــور ای ــادری اف اســت. محمدرضــا ق
ــه طــرح آمایــش  ــن کــه از پیشــگامان تهی وجــود ای
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــی ب ــود ول ــیا ب ــرزمین در آس س
دانــش و بینــش درســت نســبت بــه ایــن طــرح هنوز 
ایــن مهــم اجرایــی نشــده اســت. وی اظهــار داشــت : 
طــرح آمایــش ســرزمین در کشــور یــک راه اشــتباه را 
طــی مــی کنــد و تبدیــل بــه جریــان بــی اثــر شــده 
کــه فقــط مبتنــی برحــرف و بــدون عمــل اســت. وی 
بــه تبعیــت نکــردن از تجربــه و نظــام جهانــی برنامــه 
ریــزی فضایــی در ایــن ارتبــاط اشــاره و اضافــه کــرد : 
در ســال 1356 طــرح آمایــش ســرزمین بــرای کشــور 
تهیــه شــد کــه بــه اعتقــاد صاحبنظــران بــه دلیــل آن 
کــه اتفــاق خاصــی در کشــور رخ نــداده صــرف نظــر از 
یکســری مســایل زیســت محیطــی 60 تــا 70 درصــد 

نیــاز کشــور را پاســخگو خواهــد بــود. 

آسیبهایفعالیتمعادن
شنوماسهدرساوجبالغ

طرحآمایشسرزمیندرکما

سفیرلهستان:
ظرفیتصنعتیالبرز

شگفتانگیزاست
ســفیر لهســتان در تهــران بــا حضــور در 
نمایشــگاه دائمــی توانمنــدی هــای صنعتــی، 
ــای  ــت ه ــرز، ظرفی ــی الب ــدی و خدمات تولی
ــگفت  ــتان را ش ــن اس ــی ای ــدی صنعت تولی

ــرد. ــف ک ــز توصی انگی
›روســواف مارچیــن دومانســکی‹ در حاشــیه 
بازدیــد از ایــن نمایشــگاه از عالقــه وافــر 
بخــش خصوصــی لهســتان بــرای گســترش 
همــکاری هــای اقتصــادی و تجــاری بــا 
ــرز  ــتان الب ــران و اس ــالمی ای ــوری اس جمه

ــر داد.  خب
ــر  ــزون ب ــرز اف ــتان الب ــرد: اس ــار ک وی اظه
صنعــت در زمینــه تولیــدات صنایــع غذایــی و 
کشــاورزی دارای ظرفیــت هــای بســیار خــوب 

ــا کیفیتــی اســت.  و محصــوالت ب
ســفیر لهســتان درتهــران گفــت: تمــام تــالش 
خــود را بــرای توســعه و گســترش روابــط 
تجــاری و اقتصــادی بــا ایــران بــه ویــژه 

ــت.  ــم گرف ــه کار خواه ــرز ب ــتان الب اس
وی همچنیــن بــه روابــط تجــاری موفــق بیــن 
اســتان البــرز و ایالــت سیلیســیای لهســتان 
اشــاره کــرد و افــزود: این اســتان آمادگــی دارد 
درزمینــه صنایــع هوایــی، فنــاوری اطالعــات، 
همــکاری  کشــاورزی  و  هوشــمند  شــهر 

ــرز داشــته باشــد.  ــا اســتان الب مناســبی ب
تجــاری  هــای  هیــات  قبلــی  ســفر  وی 
لهســتان بــه اســتان البــرز را بیانگرعالقــه 
منــدی طرفیــن به گســترش ســرمایه گــذاری 
و مشــارکت در زمینــه هــای صنعتــی ، تجاری 

ــرد.  ــوان ک ــی عن و بازرگان

خبر
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سرگرمی

افقی
1- وزیر بودن - باال رفتن ســطح 

عمومــی قیمت ها - پرچانه

2- اشــاره به نزدیك - باالی فرنگی 

- واحد شــمارش درخت - پخش و 

پراكنده

3- خدای باســتان - بلوا و فتنه - 

راهرو

4- لطیف - قلعه - پول ســیاه - 

عدد ماه

5- موســیقیدان جهانی - دردمندی - 

لشگر هیاهوی 

6- زبان رایج پاكســتان - شهر 

اراده انگلیسی - 

7- میــرا - خط كج - خبر دادن

۸- زمینــه - متمول - میدانی در 

تهــران - تصدیق آلمانی

9- متــداول - زیبا - تنبل

10- نصف - داستانســرا - افروزه

11- پرخور - گوشــت بی چربی - 

هم معنی

12- من و تو - از ســازها شــبیه پیانو 

- هم خویــی - عقیده

13- پشــت سر هم آمدن - 

تیزهوشان - مساوی

14- پایــان - جنــگل - محلی نزدیك 

تهران كه قرار اســت به زودی منطقه 

ویژه اقتصادی در آنجا تاســیس شود 

- یار اسطرالب

15- ارز اصلــی مطرح در بازارهای 

فاركس - از مدرســان بازار تبادالت 

ارزی - عكــس از هواپیما

عمودی 
1- یكــی از موفق ترین فعاالن بازار 

تبادالت ارزی - به مقصود نرســیده

2- دیــدار از مكان مقدس - این 

كشــور در اوایل قرن 19، طال را به 

عنــوان معیار ارزش گذاری انتخاب كرد 

نیمه دیوانه  -

3- از حروف الفبای انگلیســی - 

بــزرگان - ولیكن - دیوار بلند

4- نوعی تزریق - عشــق فرنگی

5- پایتخت ازبكســتان - از مصالح 

ســاختمانی - ناپدری

6- واحد ســنجش در معامالت - 

شــبیه - از قدرت های اقتصادی بزرگ 

جهان

7- ارز تایلنــد - دریا - عبادت

۸- گشــوده - پیروی - گروه - 

خدای درویش

9- اقلیــم - از اعضای هیات مدیره 

بانــك مركزی اروپا - جوانمرد

10- نــرم رفتاری - حافظه - رود

11- از میوه هــا-  خاطر - هم جوار

12- الفــت - صدمه دیده و از كار 

افتاده

13- امتحان - بخشــش - دفتر 

حســاب و دیوان - عالمت مفعولی

14- خانــدان - پول اصلی در تجارت 

همیشگی  -

15- ارز مجارســتان - از استادان بازار 

فاركس

جدولشماره11۴3

سودوکوشماره11۴3

پاسخسودوکوشماره11۴2

آرد 4 پیمانه
شکر 2 پیمانه

کاکائو 4/3 پیمانه
جوش شیرین 1 و 2/1 قاشق چایخوری

بیکینگ پودر 1و 2/1 قاشق چایخوری
نمک 1 قاشق چایخوری

تخم مرغ 2 عدد
شیر 1 پیمانه

روغن مایع 2/1 پیمانه
وانیل 1 قاشق چایخوری

آب جوش 1 پیمانه
مواد الزم کرم کاکائو:

کره 1 پیمانه
پودر قند 2 پیمانه

پودر کاکائو 1 و 2/1 پیمانه
شیر 3/2 پیمانه

وانیل 2/1 قاشق چایخوری 
طرز تهیه کیک شکالتی خیس:

فــر را از قبــل بــا دمــای 1۸0 درجــه ســانتیگراد گــرم 
کنید.بــرای تهیــه مایــه کیــک، ابتــدا آرد را در کاســه 

بزرگــی الــک کنیــد. ســپس شــکر، کاکائــو، جــوش 
شــیرین، بیکینــگ پــودر، وانیــل و نمــک را بــه آن 
اضافــه کنیــد و همــه ایــن مــواد خشــک را بــا هــم 

مخلوط نمایید
حــال نوبــت بــه اضافــه کــردن مــواد مایــع میرســد. 

دو تخم مرغ را روی مواد خشک بشکنید.
ســپس شــیر و روغــن را هــم اضافــه کنیــد. مــواد را 
بــا ســرعت متوســط همــزن برقــی حــدود 2 دقیقه 
بزنیــد. در حیــن هــم زدن 1 پیمانــه آب جــوش را به 

تدریج اضافه کنید.
ــره  ــا ک ــرد متوســط یکســان را ب ــب گ ــف دو قال ک
چــرب کنیــد و کمــی هــم آرد بپاشــید. مایــه کیــک 
ــب  ــن دو قال ــه طــور مســاوی بی ــاده شــده را ب آم
تقســیم کنیــد. مایــه بایــد کمتــر از نصــف هــر کدام 
از قالــب هــا را پــر کنــد تــا جــای پــف کردن داشــته 
باشــد.قالب هــا را 30 دقیقــه در فــر قــرار دهیــد تــا 
کیــک هــا پختــه شــوند.در ایــن مــدت کــرم کاکائــو 
را تهیــه کنیــد. کــره نــرم شــده )در دمای اتــاق( را در 
ــا ســرعت  ــه ب ــد و یکــی دو دقیق کاســه ای بریزی
بــاالی همــزن بزنیــد تــا حالــت کــرم ماننــد پیــدا 

ــو و شــیر را  ــودر کاکائ ــد، پ ــودر قن ــد. کمــی از پ کن
اضافــه کنیــد و بــه هــم زدن بــا همــزن برقــی ادامــه 
دهیــد. وانیــل را اضافــه و مخلــوط کنیــد. باقیمانــده 
ــه  ــی دو مرحل ــو و شــیر را در یک ــد، کاکائ ــودر قن پ
دیگــر بــه تدریــج اضافــه کنیــد و هــم بزنید تــا کرم 

کاکائو یکدست شود.

کیکشکالتیخیس

آرامش،زندلانگیزیاستکهدرنزدیکی
داناییمنزلدارد.
)اپیکارموس(

طالع بینی روزوب نوشت 

فروردیـن: تالش های شـما بـرای اینکه امـروز همه چیز 
را با هم داشـته باشـید کاری عبث و بیهوده اسـت، به خاطر 
اینکـه اگـر موفـق هـم شـوید باز بـرای تـان بر عهـده گرفتن 

این همه کار سخت خواهد بود. 

اردیبهشـت:صحبـت كـردن قبـل از اندیشـیدن طریقـه 
شما نیست، با این حال امروز روز دیگری است. 

خـرداد: بـه جـای جبـران حرفی کـه قبـال زده اید یـا کاری 
کـه دیـروز کرده ایـد، ممکـن اسـت تنهـا مشـکالت را بـرای 

خود عمیق تر کنید. 

تیر:ممکن اسـت شـما حاضر نباشـید که امروز در مواجهه 
بـا دیگـری کوتـاه بیایید،  حتی اگر این کار روشـی نباشـد که 

شما تاکنون داشته اید.

مـرداد:برنامـه ریـزی اخیر شـما ممکن اسـت از بهترین 
نوع برنامه ها باشد،  اما هنوز کامل نیست. 

شـهريور: ممكـن اسـت امـروز بسـیار پریشـان و نگـران 
باشـید، بـا ایـن حـال آنقـدر توانایـی داریـد کـه احساسـات 
ناخوشـانید خـود را بـه بهـره وری و کارایـی باالیـی تبدیـل 

کنید. 

مهـر: احتماال امـروز از جانب دیگران حمایت و پشـتیبانی 
خوبـی دریافـت می کنیـد، امـا لزومـا آن جـور نیسـت کـه 

انتظار دارید. 

آبـان: ممکـن اسـت شـما ایـده بزرگـی در رابطـه بـا اینکه 
چطور پول بیشـتری کسـب کنید در سـر داشـته باشـید ، اما 
احتمـاال قبـل از اینکـه تـالش تـان را در ایـن راه آغـاز کنیـد 

مجبور می شویدعقب نشینی کنید. 

آذر: بـه نظـر می رسـد همه می دانند شـما امـروز دقیقا چه 
احساسـی دارید، به خاطر اینکه ماه نشـانه شـما قلب شـما 

را مورد هدف گرفته تا همه آن را به وضوح مشاهده کنند.

دی: امـروز کار زیـاد بـرای شـما جذابیـت خاصـی دارد اما 
شـما نیـاز خواهیـد داشـت کـه مراقـب سـالمت خـود نیـز 
باشـید در غیـر ایـن صورت ممکن اسـت خـود را در وضعیت 

روحی خطرناکی قرار دهید. 

بهمـن:بـا وجـود اینکه شـما امـروز کارهـای زیـادی برای 
انجـام دادن داریـد، اما ممکن اسـت مایل باشـید که رهبری 

دوستان تان را نیز بر عهده بگیرید. 

اسـفند:شـما تنهـا نیـاز دارید که بـرای یک روز یـا دو روز 
دیگـر خـود را مجهـز کنیـد، و بعـد انـرژی خـود را بـرای 

جنگیدن و پیروز شدن بکار گیرید.

ــه  ــا ب ــی ی ــی بین الملل ــتگاه فضای ایس
ــی  ــازه ی فضای ــک س ــار ISS، ی اختص
چنــد تکــه ای اســت کــه در مــدار پایینی 
از  تعــدادی  و  گرفتــه  قــرار  زمیــن 
مدتــی  بــرای  نخبــه  فضانــوردان 
مأموریت هــای  طــی  مشــخص، 
می کننــد.  زندگــی  آن  در  مختلــف، 
ایســتگاه فضایــی  فرآینــد ســاخت 
بین المللــی از ســال 199۸ میــالدی آغــاز 
ــال  ــا س ــه ت ــود ک ــه می ش ــد و گفت ش
ــل اســتفاده اســت. ایســتگاه  202۸ قاب
فضایــی بین المللــی همان طــوری کــه از 
نامــش پیداســت، یــک پــروژه ی چنــد 
ــاخت و  ــه ی س ــت و هزین ــی اس ملیت
کشــور  چنــد  میــان  آن  توســعه ی 
مشــخص تقســیم شــده اســت؛ امــا بــا 
توجــه بــه آمــار و ارقــام و شــواهد 
می تــوان گفــت کــه روســیه و آمریــکا از 
ــتند و  ــروژه هس ــی پ ــان کاران اصل پیم
بیشــتر هزینه هــای مرتبــط بــا ایســتگاه 
ــدادی  ــاالنه تع ــد. س ــن می کنن را تأمی
فرســتاده  ایســتگاه  بــه  فضانــورد 
ــد تــا  ــه زمیــن بازمی گردن می شــوند و ب
یک ســری پژوهش هــای ضــروری را 
انجــام دهنــد. وجــود ایســتگاه فضایــی 
بین المللــی بــرای بررســی تأثیــرات 
زندگــی در فضــا روی بــدن انســان 
ضــروری اســت؛ زیرا بــه زودی انســان به 
ســیاراتی همچــون مریــخ ســفر خواهــد 
کرد.ایســتگاه فضایــی بین المللــی طــی 
مأموریــت خــود، دائمــًا در حــال تکمیــل 
شــدن بــوده اســت. نخســتین ســازه ی 
ایــن ایســتگاه در ســال 199۸ بــه مــدار 
پرتــاب شــد و آخریــن مــاژول نیز ســال 
2011 روی ایســتگاه نصــب شــد. ناســا، 
فضایــی  )آژانــس  روس کازمــوس 
روســیه(، آژانــس فضایــی ژاپــن، آژانس 
فضایــی اروپــا و آژانس فضایی کانــادا از 
پیمــان کاران اصلــی ایســتگاه هســتند و 
ــه  ــی را ب ــا، فضانوردان ــدام از آن ه ــر ک ه

ایستگاه فرستاده اند.
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بازار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای-----
بهشماره1/الف/1-97م)نوبتدوم(

ــاختو ــروژهس ــردارد:پ ــاندرنظ ــتانکرم ــهریاس ــالبش ــرکتآبوفاض ش
ــتان ــطحاس ــازنس ــایمخ ــشه ــبهواک ــنونص ــایایم ــهه ــبدریچ نص
کرمــانرابــابــرآورد۴/901/78۴/176ریــالازمحــلاعتبــاراتعمرانــیازطریــق
ــکارانواجــد ــهپیمان ــراســاسفهــارسبهــایســال96ب برگــزاریمناقصــهوب
ــی ــهدارایگواه ــکاریک ــرکتهایپیمان ــهش ــذاازکلی ــد.ل ــذارنمای ــرایطواگ ش
صالحیــتانجــامکاردررشــتهابنیــهمــیباشــندوگواهــیصالحیــتایمنــیاداره
کارراداراباشــنددعــوتمــیشــودحداکثــرتــاپایــانوقــتاداری97/2/2جهــت
دریافــتاســنادمناقصــهبــهدفتــرامــورقراردادهــایشــرکتآبفــاکرمــانواقــع
دربلــوار22بهمــنابتــدایبلــوارســاوهمراجعــهنماینــد.حداقــلتعــدادشــرکت

کننــدگانجهــتبازگشــاییپــاکاتدوعــددمــیباشــد.

ــه صــورت  ــال ب ــد ارجــاع کار مناقصــه: 245/0۸9/110 ری ــغ تضمیــن شــرکت در فراین مبل

ضمانــت نامــه بانکــی

آخریــن مهلــت تســلیم پاکتهــای حــاوی مــدارک ارزیابــی پیمانــکاران، تضمیــن شــرکت 

در مناصــه و پیشــنهاد قیمــت بــه دبیرخانــه شــرکت : ســاعت 14 شــنبه مــورخ 97/2/15

افتتاح پاکتهای الف،ب و ج:ساعت 9صبح یکشنبه  مورخ 97/2/16

آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب استان کرمان – دفتر قراردادها

مدیریتروابطعمومیوآموزشهمگانی

آگهیابالغاجرائیه
کالسه:13960۴019063000620.1

بدینوسـیله بـه محمدعلـی رحیمی فرزند غالمحسـین به شـماره 
ملـی 5429935921 بدهـکار پرونده کالسـه 13960401906300062.1 که برابر 
گـزارش مامـور ابـالغ در متن سـند شـناخته نگردیـده اید ابالغ مـی گردد که 
برابـر قـرار داد بانکـی شـماره 1100-۸375 بیـن شـما و بانـک سـرمایه مبلغ 
795.509.016 لاير بدهـکار و روزانـه از تاریـخ 1396.11.10 مبلـغ 441.949 
لاير بـه بدهـی شـما افـزوده می گـردد کـه اثر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرائیـه صادر و 
بکالسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لذا طبـق مـاده 1۸ آئین نامه 
اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گردد از تاریخ انتشـار این اگهی 
کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه چاپ 
ومنتشـر مـی گردد ظـرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهـی خود اقدام 
و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار اگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق 

مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد.م الـف 36106
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان

آگهیابالغوقتدادرسی
دادخواسـتی  کرمـان  صـادرات  بانـک  شـعب  مدیریـت  خواهـان 
بطرفیـت اعظـم دهقـان احمـد آبـادی فرزنـد عبـاس، زهـرا بـدوی 
بردسـیری فرزنـد قنبـر، حسـن قربانـی پـور فرزنـد غالمحسـین فعـال مجهول 
عمومـی  دادگاههـای  تقدیـم  وجـه  مطالبـه  بخواسـته  دادخواسـتی  المـکان 
شهرسـتان کرمـان نمـوده کـه جهت رسـیدگی بـه شـعبه چهـارم دادگاه حقوقی 
کرمـان ارجـاع و بـه کالسـه پرونده 961061 ثبـت گردیده و وقت رسـیدگی برای 
روز دوشـنبه 97/2/24 سـاعت 12 ظهـر تعیین گردیده اسـت. بـه علت مجهول 
المـکان بـودن خوانـدگان و درخواسـت خواهـان و بـه تجویـز مـاده 73 قانـون 
آییـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی و انقـالب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه 
مراتـب یـک نوبـت در یکـی از روزنامه های کثیراالنتشـار و یـا محلی اگهی می 
شـود تـا خوانـدگان پس از نشـر آگهی و اطـالع از مفاد آن بـه دادگاه مراجعه و 
ضمـن اعـالم نشـانی کامل خود نسـخه دوم  دادخواسـت و ضمائـم را دریافت 
و در وقـت مقـرر فـوق جهت رسـیدگی حاضر گـردد. توضیح اینکـه مراتب فوق 

یـک نوبـت آگهی مـی گـردد. م الف90
مدیر دفتر شعبه چهارم محاکم حقوقی کرمان - بهزادی

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
)اسنادرهنی(

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 9500197 

ششـدانگ خانـه پـالک ثبتـی 1054 فرعـی از پـالک 1917 

اصلـی واقـع در رفسـنجان بلوار امام رضا انتهای کوچه شـماره 

23 کـه سـند ان در صفحـه 190 دفتـر 333 بـه شـماره ثبت 

59191 بخـش 9 کرمـان رفسـنجان صـادر و مـع الواسـطه به 

خانـم طاهـره حسـین پـور لطـف ابادی منتقل شـده اسـت 

طبـق سـند بـه مسـاحت 349.2 متـر مربـع کـه محـدود به 

حدود:شـماال:درب و دیـوار بطـول 12.45 متـر مربـع به کوچه 

احداثـی شـرقا:دیوار مشـترک بطـول 2۸.10 متـر مربـع بـه 

شـماره پـالک 1053 فرعی،جنوبـا:درب به دیوار بطـول 12.50 

متـر مربـع بـه کوچـه ،غربا:دیـوار مشـترک بطـول 27.۸5 

مترمربـع بـه شـماره پـالک 1055فرعـی ،پـالک فـوق دارای 

349.2 متـر مربـع عرصـه بصـورت ششـدانگ و دو معبـر 

کوچـه در ضلـع شـمالی و جنوبـی عرصه،وضعیـت خـاص 

عرصـه و اعیـان ، اعیانـی بـه مسـاحت 271.۸0 متـر مربـع 

کـه سـاختمان احداثـی بـر روی ایـن عرصه مشـتمل بر یک 

سـاختمان مسـکونی یک طبقه با دیوارهای آجری و سـقف 

هـای تیراهنی،داخـل سـاختمان بـا کف موزائیـک و موکت و 

دیـوار ها سـرامیک و گچـکاری ،رنگ امیزی کامل،اشـپزخانه 

اپـن بـا کف سـرامیک،حیاط سـازی،نمای شـمالی و جنوبی 

سـاختمان سـفال چهار سانتی،انشـعابات:یک اب ،یک برق 

تـک فاز،یـک گاز شـهری ،یـک خـط تلفـن ثابت،کـه طبـق 

نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ2.530.000.000)دو میلیارد و 

پانصد و سـی و میلیون(لاير ارزیابی شـده اسـت ،طبق سند 

رهنی شـماره 12259 دفتر خانه ۸7 رفسـنجان در قبال مبلغ 

1.200.000.000لاير در رهـن بانـک اقتصاد نوین رفسـنجان قرار 

گرفته،پالکهـای فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز شـنبه مـورخ 

و  اسـناد  ثبـت  ادراه  اجرائـی  محـل  در  واقـع   1397.2.15

امالک رفسـنجان واقع در رفسـنجان –بلوار طالقانی از طریق 

مزایـده به فـروش مـی رسـد،مزایده از مبلـغ 2.530.000.000 

لاير شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروخته 

مـی شود،شـرکت در جلسـه مزایده بـرای عموم ازاد اسـت و 

فـروش کال نقـدی اسـت،الزم بـه ذکر اسـت پرداخـت بدهی 

هـای مربـوط بـه آب ،بـرق ،گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق 

انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مورد 

مزایـده دارای انهـا باشـد و نیز بدهی های مالیاتـی و عوارض 

شـهرداری و غیـره تـا تاریخ مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعی 

ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت 

و نیـز در صـورت وجـود مازاد،وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه 

هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهد 

شـد و نیـم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول می گـردد ضمنا 

چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گردد،مزایـده روز اداری 

بعـد از تعطیلـی در همان سـاعت و مکان مقـرر برگزار خواهد 

شـد. طالبیـن و خریـداران میتوانند جهت شـرکت در مزایده 

در وقـت مقـرر بـا ارائـه چـک رمـزدار بـه مبلغ پایه در جلسـه 

مزایـده بـه نشـانی فوق  شـرکت نماینـد.م الـف 36107

مـورخ  یکشـنبه  نوبـت:روز  یـک  در  آگهـی  چـاپ  تاریـخ 

1397.1.26 - مسـئول واحد اجرای اسـناد رسمی رفسنجان 

–علیرضـا محمـدی کیـا  

علی اکبر لبافی، کارشناس حوزه کار معتقد است برای حمایت واقعی از تولید 
داخلی، باید برروی بهبود اخالق کسب و کار در حوزه کارآفرینی متمرکز شویم و 
باید اعتماد به تولید داخلی و کاهش قیمت تمام شده ایجاد شود و پس از آن 

حمایتهای دولت است که می تواند در قالب حمایت از تولید انجام شود.

قیمتخودرو»صفر«

ــد،  ــام می دهی ــی انج ــه ورزش ــد چ ــی نمی کن فرق
تقریبــا همگــی از اهمیــت ورزش بــرای تندرســتی 
و نشــاط در زندگــی آگاه هســتیم. اگــر شــما هــم 
اهــل ورزش هســتید، بهتــر اســت در طــول هفتــه، 
ــزات مناســب ورزش  ــا تجهی ــم و ب به صــورت منظ
کنیــد. در ایــن مطلــب ســعی می کنیــم پوشــاک 
ــوازم مخصــوص رشــته ی ورزشــی بدن ســازی  و ل

را معرفــی کنیــم.

لباس
از  کنیــد  ســعی  بدن ســازی  ورزش  بــرای 
ــما آزادی  ــه ش ــه ب ــد ک ــتفاده کنی ــی اس لباس های
عمــل بیشــتری بــه هنــگام انجــام حــرکات 
ــلوارک  ــتین کوتاه، ش ــرت های آس ــد. تیش می دهن
ــن  ــرای ای ــاب ب ــن انتخ ــی بهتری ــورت ورزش و ش
ــتفاده  ــه اس ــدان ب ــود. عالقه من ــد ب ــور خواهن منظ
تی شــرت های  ورزشــی،  لباس هــای  ســت  از 
آســتین بلند و شــلوار بایــد در انتخــاب جنــس 
ــازی  ــون در ورزش بدن س ــد؛ چ ــت کنن ــا دق آن ه
ــتفاده از  ــرد. اس ــورت می گی ــتری ص ــق بیش تعری
ــخ  ــی پلی اســتر و ن ــا جنــس ترکیب ــی ب لباس های
هــم از نظــر مقاومــت و هــم از نظــر جریان داشــتن 

هــوا از گزینه هــای هوشــمندانه اســت.

کفش
ــاده روی انتخــاب  کفــش  مخصــوص دویــدن و پی
بدن ســازی  ورزش  در  اســتفاده  بــرای  خوبــی 
ــواع حــرکات  ــرای ان ــد ب اســت. ایــن کفش هــا بای
انعطاف پذیــر بــوده و همچنیــن دارای منافــذی برای 
تهویــه باشــند تــا در طــول تمریــن از تعریــق بیــش 
از انــدازه ی پــا جلوگیــری کننــد و پــا را خشــک نگــه 
 دارنــد. از کفشــی اســتفاده کنیــد کــه الیــه ی میانی 

منعطفــی دارد. الیــه ی میانــی به قســمتی از کفش 
گفتــه می شــود کــه بیــن کــف پــا و زیــره قــرار دارد. 
منعطف بــودن الیــه ی میانــی باعــث می شــود 
ــد،  ــل می دوی ــش روی تردمی ــن کف ــا ای ــی ب وقت
فشــارهای وارده از ســمت ســطح بــه کف پا نرســند 
و توســط ایــن الیــه جــذب شــوند؛ درنتیجــه راحتی 

بیشــتری را تجربــه کنیــد.

قمقمهوشیکر
اســتفاده از آب و مایعــات در هنــگام فعالیت هــای 
ــه  ــه شــده اســت؛ چــون ب ورزشــی بســیار توصی
و  می گیــرد  صــورت  تعریــق  ورزش،  هنــگام 
ــرف  ــن مص ــد. همچنی ــش می یاب ــدن کاه آب ب
ســرحال ماندن  و  شــادابی  حفــظ  باعــث  آب 
قمقمــه  از  اســتفاده  می شــود.  ورزشــکاران 
ــداری  ــل و نگه ــای حم ــن راه ه ــی از راحت تری یک
اســت. دقــت  بدن ســازی  مایعــات در ورزش 
ــت بودن از  ــم و ضدنش ــس، حج ــاب جن در انتخ
معیارهــای اصلــی خریــد قمقمــه اســت. شــیکرها 
نیــز نوعــی قمقمــه  محســوب می شــوند کــه 
ــای ورزشــی  ــا مکمل ه ــردن آب ب ــرای مخلوط ک ب
کاربــرد دارنــد. ایــن دســته از محصــوالت از نظــر 
ــا قمقه هــا یکســان هســتند؛  ســاختار ظاهــری ب
ــد.  ــاوت دارن ــی تف ــاختار داخل ــت س ــی از جه ول
اکثــر شــیکرها شــامل یــک تــوری یــا یــک فنــر 
هســتند. بــا تــکان دادن فنــر به راحتــی مــواد 
موجــود در شــیکر مخلــوط می شــوند. تــوری هــم 
از ورود بعضــی مــواد بــه داخــل دهــان جلوگیــری 

می کنــد.

لوازمپوششیومحافظت
 کنندهیورزشی

بــدون شــک فعالیت هــای ورزشــی بــرای باالبــردن 
ســطح آمادگــی جســمانی و ســالمتی بــدن انجــام 
می شــوند. هماننــد همــه ی ورزش هــا در زمــان 
انجــام ورزش هــای ســنگینی مثــل بدن ســازی 
هــم ممکــن اســت بــه دلیــل رعایت نکــردن 
ــا فشــار بیــش از حــد،  ــن ی ــه ی تمری اصــول اولی
دچــار آســیب دیدگی شــوید. بیشــترین احتمالــی 
آســیب دیدگی مربــوط بــه مفاصــل، کمــر و ســتون 
فقــرات اســت. بــرای جلوگیــری از هرگونــه آســیب  
بهتــر اســت در ورزش بدن ســازی از لــوازم پوششــی 
مچ بنــد،  چــون کمربنــد،  محافظت کننــده ای  و 
زانوبنــد، دســتکش و لیفــت وزنه بــرداری اســتفاده 
از قســمت های  کنیــد تــا عالوه بــر محافظــت 
ذکرشــده از فشــار زیــاد و کش آمــدن عضــالت 

ــری شــود. جلوگی

ضدتعریقوحوله
انجــام  اصــول  از  یکــی  بهداشــت  رعایــت 
بســته  فضاهــای  در  بدنــی  فعالیت هــای 
اســت. بــه دلیــل فعالیــت بدنــی ســنگین، 
بنابرایــن  می افتــد؛  اتفــاق  زیــادی  تعریــق 
اســتفاده  ورزش  حیــن  حولــه  از  حتمــا 
و  ضدتعریــق  رول هــای  از  اســتفاده  کنیــد. 
تمریــن  از  پــس  و  قبــل  خوش بوکننده هــا 

می شــود. توصیــه 

کولهوساکورزشی
در انتخــاب کولــه و ســاک ورزشــی بــه مشــخصاتی 
ماننــد جنــس، ســبک و جاداربــودن توجــه کنیــد. از 
ــرای  ــای آن ب ــه بنده ــد ک ــی اســتفاده کنی کوله های
ــده اند.  ــت ش ــوم تقوی ــس ف ــا جن ــان ب ــل آس حم
در صورتــی کــه تعــداد لــوازم ورزشــی همــراه شــما 
زیــاد اســت، ســاک های ورزشــی بــه دلیــل فضــای 
ــود. در برخــی از  ــد ب ــی خواهن ــاد، انتخــاب خوب زی
ــش و  ــری کف ــل قرارگی ــی، مح ــاک های ورزش س
لبــاس جداگانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا از 

تماسشــان باهــم جلوگیــری شــود.
اگــر موزیک هــای باشــگاه را دوســت نداریــد و 
می خواهیــد بــه موزیک هــای دلخــواه خــود گــوش 
کنیــد، هدســت های ورزشــی بلوتوثــی و ضدتعریــق 
هدســت ها  ایــن  گزینه انــد.  بهتریــن  ســبک 
ــن،  ــگام تمری ــه هن ــیم، ب ــتن س ــل نداش ــه دلی ب
ــرای  ــد داد. ب ــما خواه ــه ش ــی ب ــل خوب آزادی  عم
محاســبه میــزان کالــری مصــرف شــده می توانیــد 
از مچ بندهــای هوشــمند اســتفاده کنید.  ایــن کاله ها 
ــد  ــگاه خواهن ــما در باش ــتایل ش ــده ی اس تمام کنن
بــود. حــاال کــه لــوازم و تجهیــزات ورزشــی خــود را 
ــم  ــرای شــروع پیشــنهاد می کنی ــد، ب ــه کرده ای تهی
نزدیک تریــن باشــگاه بــه محــل زندگــی یــا کار خود 
ــد. ــردا شــروع کنی ــن ف ــرده و از همی را انتخــاب ک

راهنمایخریدلوازمورزشیبدنسازی
ازهمینفرداشروعکنید

ــه ــدک ــتفادهکنی ــیاس ــدازلباسهای ــعیکنی ــازیس ــرایورزشبدنس ب
ــد. ــرکاتمیدهن ــامح ــگامانج ــههن ــتریب ــلبیش ــماآزادیعم ــهش ب
کفــشمخصــوصدویــدنوپیــادهرویانتخــابخوبــیبــرایاســتفادهدرورزش
ــلو ــایحم ــنراهه ــیازراحتتری ــهیک ــتفادهازقمقم ــت.اس ــازیاس بدنس
نگهــداریمایعــاتدرورزشبدنســازیاســت.شــیکرهاازوســایلیهســتندکــهدر
ورزشهایــیمثــلبدنســازیکاربــردزیــادیدارنــد.اســتفادهازلــوازمپوششــیو

ــتند. ــتهس ــایلپراهمی ــروس ــزازدیگ ــینی ــدهیورزش محافظتکنن

ایرانخودرو
     45.300.000.................................. EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید .........................................46.700.000
پژو 206 . تیپ 2 .................................. 36.000.000

رنو کپچر 2017 ....................................... 143.000.000 
34.400.000 ................................................ LX  سمند
43.500.000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................... 27.300.000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 41.200.000
41.900.000 ...................... V۸ پژو 206 صندوقدار

35.500.000  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 23.500.000  

29.200.000 ............................................... EX   ساینا
2۸.200.000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک
کیا سراتو  اتومات ................................  9۸.000.000

پارسخودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  41.000.000

رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 57.500.000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  5۸.200.000
125.000.000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

کرمانخودرو
جک S5 اتوماتیک ............................  115.000.000
جک J5 اتوماتیک ..............................  67.۸00.000
هیوندای I20 جدید .............................  10۸.500.000
جک S5 دنده ای ................................ 93.000.000

مدیرانخودرو
77.900.000  ........................... S X33   ام وی ام

تیگو X33 اتوماتیک ...........................  67,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .....  47.700.000
76.500.000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار .............  145,000,000

امجیپارس
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

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

ــرگ،  ــارک زاکرب ــه نظــر می رســد م ب
مؤسســان اینســتاگرام را بــرای کپــی 
کــردن قابلیــت محبــوب اســتوری از 
ــرار داده  ــار ق ــت فش ــنپ چت تح اس

بود.
مــارک  بلومبــرگ،  گــزارش  بــه 
زاکربــرگ، مدیــر عامــل فیس بــوک، 
کویــن سیســتروم و مایــک کریگــر، 
بنیان گــذاران اینســتاگرام را بــرای 
کپــی کــردن یکــی از ویژگی هــای 
ــت  ــی قابلی ــنپ چت یعن ــی اس اصل
اســتوری تحــت فشــار قــرار داده 

بود.

زاکربــرگ  بلومبــرگ،  بــه گــزارش 
ــد  ــه نســل جدی ــود ک ــن ب ــران ای نگ
کاربــران اینســتاگرام را بــه دلیــل 
ایــن  ویژگی هــای  کــم  جذابیــت 

شبکه  اجتماعی از دست بدهد.
آگاه،  منبــع  یــک  گــزارش  بــه 
ــی  ــراز نگران ــوک اب ــذار فیس ب بنیانگ
کــرده بــود کــه اگــر اینســتاگرام 
ــک از  ــا ریس ــد، ب ــدا نکن ــل پی تکام
از  بزرگــی  گــروه  دادن  دســت 

کاربرانش روبه رو خواهد شد.
بنیان گــذاران  اینکــه  از  پــس 
طراحــی  بــه  حاضــر  اینســتاگرام 

فعاالنــه ی ویژگی هایــی کــه دقیقــا 
ماننــد اســنپ چت باشــد نشــدند، 
ــرد  ــت ک ــخصا درخواس ــرگ ش زاکرب
کــه سیســتروم و کریگر، یــک ویژگی 
اســنپ چت  اســتوری  بــه  شــبیه 
ــادی  ــت زی ــه محبوبی ــد ک ــاد کنن ایج
بــه دســت آورده بــود و اجــازه مــی داد 
ویدیوهــای  اســنپ چت  کاربــران 
پشــت  به صــورت  را  ضبط شــده 
ســرهم و بــا قابلیــت بخــش بــه 
دفعــات نامحــدود قبــل از پایــان 
بــازه ی 24 ســاعته، بــه اشــتراک 
بگذارنــد؛ ســخنگوی اینســتاگرام این 
ــان  ــرگ مؤسس ــه زاکرب ــب را ک مطل
اینســتاگرام را تحــت فشــار گذاشــته 
بــود، انــکار کــرد؛ امــا سیســتروم 
اذعــان داشــت کــه تنش هایــی در 
مســیر رشــد اینســتاگرام پــس از 

بــه  فیس بــوک  توســط  تصاحــب 
وجــود آمــد کــه او قــدردان آن هــا 
اســت.در آگوســت )مرداد-شــهریور( 
ویژگــی  زاکربــرگ   ،2016 ســال 
Stories را در اینســتاگرام معرفــی 
 Snapchat کــرد که بســیار شــبیه بــه
طراحــان  حتــی  و  رســانه ها  بــود؛ 
اســنپ چت متوجــه ایــن موضــوع 
شــدند و ایــن عمــل را مــورد تمســخر 
اگــر  حتــی  امــا  دادنــد؛  قــرار 
فیس بــوک ایــن قابلیــت را از اســنپ 
ــخه ی  ــد، نس ــرده باش ــی ک ــت کپ چ
ــدت  ــی به ش ــن ویژگ ــی ای فیس بوک
ــت  ــت؛ قابلی ــوده اس ــز ب موفقیت آمی
آوریــل  در  اینســتاگرام  اســتوری 
ــش  ــت( 2017 بی )فروردین-اردیبهش

از 200 میلیون کاربر ماهانه داشت.

مارکزاکربرگبهبنیانگذاراناینستاگرام:
ازاسنپچتکپیکنید

همتخواهی،عکاستصویرزیرراازمراسم
هشتادوهشتمینسالروزتولدمحمدعلیکشاورز،

بازیگربهاشتراکگذاشته.
@hemmat,khahi

صابرابر،بازیگرتصویرزیررابابیت:»عقلگوید6
جهتحدستوبیرونراهنیست،عشقگویدراه

هستورفتهاممنبارها«پستکرده.
@saberabar

نیمافالح،بازیگرتصویرزیرراازکارجدیدشبهنام
»خوشوبش«همرسانیکرده.

@nima_fallah

محسنتنابنده،بازیگرکهاینروزهاباعارضهزانو
دستوپنجهنرممیکند،تصویرزیرراپسازعمل

جراحیاشهمرسانیکرده.
@mohsen.tanabandeh

امیرعلی صفا می گوید:
اخبــار حملــه بــه دمشــق رو میبینــم ناخــودآگاه یــاد زادگاهــم میافتــم. شــهری کــه 
30ســال پیــش  صــدام مــورد حمایــت غــرب، آنچنان موشــک بارانــش کرد کــه بــه بلدالصواریخ، 
شهرموشــکها معــروف شــد. امــا ایســتاد. مقاومــت یــک امــر تخیلــی نیســت، حاصــل خاطــرات 

مشــترک هــزاران نفــر مثــل مــن از جنایــات امریــکا طــی تمــام ایــن قرنهاســت.

امین انواری می گوید:
به دمشق حمله كردند.

علت:»دلسوزى« براى قربانيان حمله شيمايى.
حمله كنندگان:

رئيس جمهور تنها كشورى در دنيا كه از بمب اتم عليه مردم استفاده كرده
+رئيــس جمهــور تنهــا كشــورى در دنيــا كــه بــه صــدام بــراى حملــه بــه ايــران بمــب شــيميايى 

داد!

محمدرضا باقری می گوید:
ای کاش شــبکه های تلویزیونــی دنیــا زندگــی مــردم در یمــن، ســوریه، عــراق و 
افغانســتان و بحریــن را زنــده گــزارش میکردنــد، مثــل همیــن فوتبال هــای بیخاصیــت. شــاید 

ــد! ــه میکردن ــا گالی ــده ای از ناداوری ه ع

علی قلهکی می گوید:
ورودی _خروجــی اتوبــان منتهــی بــه فــرودگاه امــام خمینــی)ره(، همیشــه 4،5 زن 

ِگــدا بــا چــادر ایســتادن!
شــاید حتــی ایرانــی هــم نباشــن، ولــی چنــان تخریبــی از چــادر میکنــن کــه ُعمــراً دختــران من 

و شــما در آینــده ســمت چــادر بــرن

اعظم جنگروی می گوید:
بهــش گفتــم چنــد ســالته؟گفت مــن معمــوال ســنم و نمي گــم چــون وقتي به ســن و 
ســالت فكــر كنــي نمــي تونــي خــوب زندگــي كنــي وقتــي صبــح هــا از خــواب پا ميشــم بــه اين 
فكــر نميكنــم كــه چنــد ســالمه بــه ايــن فكــر ميكنــم كه مــي خــوام يــه روز خوب داشــته باشــم

اکبر بابادی می گوید:
ای دلبر من الهی صد ساله شوی

+که چی بشه؟
-تا در پهلوی ما نشسته همسایه شوی دیگه!

ایرانیهادرتوییترچهمیگویند؟

قیمت آی فون X به عنوان پرچمدار موبایل های تولیدی اپل با رســیدن به مرز 1000 
دالری رکوردی تاریخی را به جای گذاشــت، اما این روند افزایش قیمت باز هم ادامه 
خواهد یافت. ظاهرًا احتمال آن وجود دارد که نســل بعدی آیفون ها از قیمت پایه 
999 دالری آغاز شــوند و با افزایش ابعاد نمایشــگرها و حجم ذخیره ســازی برچسب 
قیمت ها به 1100 و حتی 1200 دالر نیز برســد.

دادگاه روســیه در روز جمعــه اجــازه 
روســی  پیام رســان  شــدن  فیلتــر 

»تلگرام« را صادر کرد.
بــه نوشــته وبــگاه شــبکه »راشــاتودی« 
)تاگانســکی(  مســکو  عالــی  دادگاه 
ــازمان  ــت س ــی درخواس ــد از بررس بع
نظــارت بــر ارتباطــات ایــن کشــور، بــه 
ــت دسترســی  ــر شــدن و ممنوعی فیلت

به تلگرام رای مثبت داد.
بعــد از اعــالم ایــن تصمیــم، وکالی 

ــد  ــانه ها گفتن ــه رس ــان ب ــن پیام رس ای
کــه بــرای رفــع ممنوعیــت تلگــرام، بــه 
ــر  ــد نظ ــت تجدی ــن دادگاه درخواس ای

خواهند داد.
ــه  ــت روســیه ب ــل دول ــه قب ــد هفت چن
ــل دادن  ــرای تحوی ــرام ب ــرکت تلگ ش
ــن  ــای ای ــگاری پیام ه ــتم رمزن سیس
در  بــود.  داده  اولتیماتــوم  نرم افــزار 
ــرام در روســیه  ــن صــورت تلگ ــر ای غی

فلیتر خواهد شد.

ایــن تصمیــم پــس از آن اتخــاذ شــد 
ــاع از  ــا امتن ــرام ب ــازندگان تلگ ــه س ک
ــه روســیه،  ــگاری ب ــه کدهــای رمزن ارائ
مســکو را بــه تــالش بــرای نقــض 
متهــم  کاربــران  خصوصــی  حریــم 

کردند.
معــاون وزارت ارتباطــات روســیه بــا 
ــد  ــگ تلگــرام بای ــان اینکــه فیلترین بی
گفــت:  شــود،  انجــام  ســریع 
»ممنوعیــت دسترســی بــه تلگــرام 

مشــکلی بــرای کاربــران داخلــی ایجــاد 
نخواهــد کــرد زیــرا آن هــا می تواننــد از 

دیگر نرم افزارها استفاده کنند.«
ــن  ــر ای ــازنده و مدی ــاول دوروف، س پ
پلتفــرم پیام رســان در واکنــش بــه 
حریــم  نوشــت:  دادگاه،  رای  ایــن 
ــوق  ــت و حق ــی نیس ــخصی فروش ش

بشر نباید به خطر بیافتد.
او همچنیــن در شناســه اش در شــبکه 
نســخه  در  نوشــت:   VK اجتماعــی 
ــر روی  ــه زودی ب جدیــد تلگــرام کــه ب
اپ اســتور اپــل و گــوگل پلــی گذاشــته 

داخلــی  وی پــی ان  یــک  می شــود، 
تعبیــه شــده کــه کاربــران ایــن پلتفــرم 
را از فیلترشــکن بی نیــاز می کنــد. در 
صورتــی کــه تلگــرام در هــر کجــا فیلتــر 
شــود، کاربــران می تواننــد وی پــی ان 
ایــن  از  و  فعــال  تلگــرام  داخلــی 

پیام رسان استفاده کنند.
و  ارتباطــات  بــر  نظــارت  ســازمان 
روز  روســیه  جمعــی  رســانه های 
ــی  ــوان عال ــن از دی ــه 17 فروردی جمع
ــن  ــا ای ــود ت ــته ب ــور خواس ــن کش ای

پیام رسان فیلتر شود.

ســازنده  دوروف«  »پــاول  پیشــتر 
تلگــرام تاکیــد کــرده بــود کــه هرگونــه 
ســازمان های  ســوی  از  درخواســت 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــیه ب ــی روس امنیت
برنامــه  ایــن  امنیتــی  کدهــای 

پیام رسان را رد خواهد کرد.
تلگــرام توانســته اســت از ســال 2013 
ــذب  ــر ج ــون کارب ــون 200 میلی ــا کن ت
پیام رســان  ایــن  ســازندگان  کنــد. 
اخیــرا نیــز اعــالم کردنــد کــه بــه زودی 
»گــرام«  نــام  بــه  مجــازی  ارز  از 

رونمایی خواهند کرد.

دستورفیلترینگتلگرامدرروسیهصادرشد
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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

اقتصـادی،  سیاسـی،  اجتماعـی،  اخبـار 
ورزشـی، تکنولـوژی و ... از منابـع معتبـر 
اینترنتـی حوزه هایـی هسـتند کـه در »چه 
خبـر؟« پوشـش داده می شـوند. در منوی 
اصلـی اپ با عنوان سـرخط خبرها )که هر 
چند دقیقه یک بار بروزرسـانی می شـود( 

مـی توانید آخریـن خبرهـا بخوانید.

تـا هرچـه  اسـت  آمـده  به وجـود  اکرانـا 
در دنیـای هنـر هفتـم کشـورمان اتفـاق 
می افتـد بـا بهتریـن کیفیـت و کم تریـن 
زمـان ممکـن در اختیـار عالقمنـدان قرار 

 . بگیرد

هوشـمند  سـرویس  یـک  ایـن 
و  اولویت بنـدی  دسـته بندی،  جسـتجو،  
شخصی سـازی خبـر و اطالعـات اسـت 
اطالعـات  و  اخبـار  لحظـه،  هـر  در  کـه 
خبـری  وب سـایت های  از  بسـیاری 
را  جهـان  و  ایـران  معتبـر  اطالعاتـی  و 

می کنـد. جمـع آوری 

معرفیاپخبر
چهخبر؟

معرفیاپ
اکرانا

معرفیاپخبر
خبرازما

واکنشمهرابقاسمخانیدربارهحمایتاز
رئیسجمهورروحانی:پشیموننیستم

@mehrab_ghasemkhani

اینتوریستتصویرزیررادرمیداننقشجهان
اصفهانثبتکردهوبهاشتراکگذاشته.

@borderjunkie

وزیرارتباطاتکهبهمناسبتسالحمایتازکاالی
ایرانیهرازچندیمحصوالتدیجیتالایرانیرا
معرفیمیکند،تصویرنوشتهزیرراهمرسانیکرده.

@azarijahromi

اینکاربرمسجدجامعاصفهانراازاینزاویهبه
تصویرکشیدهوهمرسانیکرده.

@amir.hossein.mirmoeini

حسین حمدیه می گوید:
دختــران زیــادی را میشناســم کــه بــا حوصلــه در پســت کارشــناس یــک ســازمان 
ــد در  ــه میخواهن ــد. ن ــاال میآین ــه مشــغوالند و آرام و بیصــدا پله هــای ترقــی را ب ــا وزارتخان ی
لیســت انتخاباتــی باشــند، نــه بــدون تجربــه شــهرداری تهــران را میخواهنــد و نــه ادعایشــان 

بــر دانششــان پیشــی میگیــرد.
آینده ایران در دست همینهاست

شهرزاد می گوید:
حجــم اخبــار دربــاره »دومــا« ســوریه رو قیــاس کنیــد بــا شــمار خبرهــای رســانه ها 
دربــاره کشــته های فلســطینی رویــداد #انا_راجــع / #مســيرة_العودة_الكبرى در همیــن چنــد 

روز اخیــر.. معیــار خوبــی دســتتون میــده بــرای ســنجش صداقــت مدعیــان حقــوق بشــر

سلیمانی می گوید:
محمــد بــن ســلمان در آمریــکا و فرانســه ده هــا میلیــارد دالر دســت بــه جیب شــده؛ 
پیشــفاکتور ایــن تهدیدهــا و تحــرکات آمریــکا را قبــال پرداخــت کــرده... بــرای دل خوشــی 

ایــن گاو شــیرده چندتــا موشــک هــم شــاید زدنــد وســط بانــد فــرودگاه

امیرعلی صفا می گوید:
ــا  وقتــی جنگــی اتفــاق بیوفتــه، تصاویــر دلخــراش زنــان و کــودکان بــه ســرعت ب
متنهــای احساســی بازنشــر میشــه، ولــی هیچکــس تصویــر توییتهــا و تحلیلهــا و روزنامههــا 
و تلویزیونهایــی کــه پیــش از جنــگ افــکار عمومــی رو بــرای حملــه آمــاده میکردنــد بــه یــاد 

نمیــاره. 
دنیای فراموشکار و مجرمان یقه سفید.

امید شکوهی می گوید:
ــه  ــی ب ــه توریســت ه ــل ی ــوی بغ ــذارن ت ــو بچشــونو می ــان یه ــدم می ــدا دی جدی

ــو ــس! فوت ــس! عک ــن عک ــم میگ ــی ه فارس
توریست هم همینجوری هاج و واج میمونه!

راپورتر اندرونی می گوید:
ماجــرای ایــن دختــر طفلــک تبریــزی رو میخونــدم کــه خواســتگارش روش اســید 
ریختــه میگفــت: کنــار خیابــون افتــاده بــودم گریــه میکــردم، میســوختم، اســید لباســامو هم 

ســوزونده بــود همــه جمــع شــده بــودن از مــن فیلــم میگرفتــن
این »جمع شده بودن از من فیلم میگرفتن« مدام تو ذهنم تکرار میشه

فیس بوک روز جمعه اعالم کرد که طی سال 2017 در حدود 7.3 میلیون دالر هزینه 
امنیت مدیرعاملش زاکربرگ کرده است. فیس بوک این عدد را در گزارش اعالمی به  
کمیسیون بورس و اوراق بهادار فدرال ) SEC( فاش کرده است. این تقریبا 50 درصد 
بیشتر از 4.۸ میلیون دالری است که فیس بوک در سال 2016 هزینه امنیت زاکربرگ 

کرده است. 

ایرانیهادرتوییترچهمیگویند؟

امروزاینروتویشعبهمرکزیبیمهپارسیاندادم،
دوستانامنیتوبرومعنایتازهایبخشیدن،باوارد

کردنکدملیبیمهشدگانو123۴56میتونیدیهگامدرراستای
شفافیتمالی-درمانیجامعهبردارید،نهایتحریمخصوصی.

@bahmani
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بهنظرماولاینکهبایدگزینه»هیچکدام«هممیبود.
دوماینکهرسانهنبایدخودآگاه/ناخودآگاهبشهجادهصافکن

سیاستگذاریها
@peymanyazdani89

اینعکسراخوبتماشاکنید
جلسهمدیرعاملفیسبوکدرکمیتهدادگستریوبازرگانیسنااست.
عکاسانخبریرسانههادارندکارشانراانجاممیدهند.کسینمیگوید

عکاساننظمجلسهرابههمزدهاند.کسیعکاسانرابیروننمیکند.کسی
@roshannorouzi.برایعکاسهاتعیینتکلیفنمیکند
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پیش فروش بلیت های 
سی وششمین جشنواره 

جهانی فیلم فجر از 
پنجشنبه 23 فروردین 

آغاز شد و تا 26 فروردین 
ادامه دارد.

رمان 

»تیراندازدرازکش« 
اثر » ژان پاتریک مانِشت« 

به زودی با ترجمه ی »محمد بهرامی« در نشرچشمه 
منتشر می شود

کتاب›منطقالطیر‹
 اثر ماندگار نویسنده نامدار 

ایرانی ›فریدالدین عطار 
نیشابوری‹ و شاهکار زبان و ادبیات فارسی،به زبان 
ماالیی ترجمه و پس از انتشار به بازار کتاب مالزی 

راه یافت.

مارتین اسکورسیزی  کارگردان 
نامدار و برنده اسکار قصد دارد 

یک شوی کمدی تلویزیونی 
برای نتفلیکس بسازد.

»سعدیوپترارک«در روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه 2۸ و 29 فروردین ساعت 16 در مرکز 

فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، 
خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه  سوم برگزار می شود.

عشقی که امید به وصلت 
نداشته باشه

همسایه دیوار به دیوار مرگه...

فیلم:شهرزاد

فیلمهمایش

ادبیات

سینماکتاب

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

یزدگردیکم:دولتایرانمكّلفبه
حمایتازپیروانآیینزرتشتدر

سراسرجهاناست
یزدگـــرد یکـــم شـــاه ساســـانی ایـــران پـــس از آغـــاز 

ســـلطنت، 15 اپریـــل ســـال 399 میـــالدی بـــه 

ــا  ــی داد و بـ ــران آزادی مذهبـ ــرو ایـ ــیحیان قلمـ مسـ

ـــادآور  ـــت و ســـنای روم ی ـــه دول ـــه ُرم ب ارســـال پیامـــی ب

ـــات  ـــر و عملی ـــه تدابی ـــه دســـتور داده اســـت هم شـــد ك

ـــان رومـــی  ـــد و بازرگان ـــان یاب ـــر ضـــد روم پای ـــه ب خصمان

ــتد  ــه داد و سـ ــه بـ ــران آزادانـ ــرو ایـ ــد در قلمـ بتواننـ

ـــند.  ـــران باش ـــهربانان ای ـــت ش ـــت حمای ـــد و تح بپردازن

ـــار  ـــه انتظ ـــود ك ـــرده ب ـــد ك ـــام خـــود تاكی ـــرد در پی  یزدگ

ـــا در  ـــت روم دارد مخصوص ـــوی دول ـــل ازس ـــل متقاب عم

ـــه  ـــف ب ـــران مكّل ـــت ای ـــه دول ـــت ك ـــن زرتش ـــه آئی زمین

حمایـــت از پیـــروان آن در سراســـر جهـــان اســـت.

پیمانصلحصدسالهایرانوروم
که27ماهمعتبرماند!

15 اپریــل ســال 422 میــالدی )23 ســال پــس از پیــام 

یزدگــرد اول بــه دولــت روم دربــاره مذهــب( میــان ایــران 

ـــ یــك پیمــان صلح صد  ـــ دو ابــر قــدرت وقــتـ  و رومـ 

ســاله امضــاء شــد. ایــن پیمــان در پــی یــك جنــگ دو 

ســاله میــان دو كشــور بــه امضــاء رســید. ایــن جنــگ 

ــر نرســی«  ــرال »مه ــی ژن ــه فرمانده ــران ب ــش ای را ارت

مازندرانــی برنــده شــده بــود و پیشــنهاد صلــح از ســوی 

رومــی هــا داده شــده بــود تــا پیشــروی ژنــرال ایرانــی 

متوقــف شــود. ایــن پیمــان صــد ســاله تنهــا دو ســال 

و ســه مــاه عمــر كــرد و رومــی هــا در تابســتان ســال 

424 كــه ایــران را در مرزهــای شــمال شــرقی )حوالــی 

ــر  ــای پامی ــف آن ســوی کوهه ــر طوای بدخشــان( درگی

دیدنــد بــار دیگــر در ســوریه نیــرو پیــاده كردنــد و جنــگ 

از ســر گرفتــه شــد.

کتابدنیایقشنگنو
هاکسلی آلدوس نویسنده:

ترجمه:سعیدحمیدیان

انتشارات:نیلوفر
در ابتــدای کتــاب دنیــای قشــنگ نــو یــک متــن از نیکــوالس 

بردیائــف آمده اســت:
ناکجاآبادهــا بســیار بیــش از آنچــه ســابقا تصــور مــی کردنــد 
تحقــق پذیــر اســت. مــا اکنــون در برابــر مســئله بســیار دلهره 
آورتــری قــرار داریــم و آن ایــن اســت کــه از تحقــق نهایــی 
ــراز کنیــم؟… ناکجاآبادهــا تحقــق  ــه احت ناکجاآبادهــا چگون
ــی  ــش م ــا پی ــوی ناکجاآباده ــه س ــی ب ــر اســت. زندگ پذی
رود. شــاید هــم قــرن تــازه ای آغــاز شــده باشــد کــه در آن، 
روشــنفکران و طبقــه فرهیختــه آرزوی احتــراز از ناکجاآبــاد و 
بازگشــت بــه جامعــه ای را دارنــد کــه ناکجاآباد نیســت، یعنی 
بــه انــدازه ناکجاآبــاد کامــل نیســت ولــی آزادتــر از آن اســت.

نگاهی به کتاب دنیای قشنگ نو
ــده ای ضــد  ــن شــکل آین ــه ای ــد ب ــه بخواهن ــی ک ــان های رم
آرمانــی را بــه تصویــر بکشــند، زیــاد نیســتند و بــدون شــک 
معــروف تریــن آن هــا کتــاب 19۸4 اثــر جــرج اورول اســت. 
امــا کتــاب دنیــای قشــنگ نــو هــم از اهمیــت کمی برخــوردار 
نیســت و حتــی منتقــدان آن را بــا 19۸4 مقایســه مــی کننــد.

یــک نکتــه دیگــر در مــورد کتــاب دنیــای قشــنگ نــو ایــن 
ــتن  ــد از نوش ــال بع ــلی 15 س ــدوس هاکس ــه آل ــت ک اس
کتــاب، مقالــه ای منتشــر مــی کنــد )ایــن مقالــه در ابتــدای 
کتــاب آمــده اســت( و در آن بــه برخــی از نقص هــای مهــم 

کتــاب اشــاره مــی کنــد. قســمتی از ایــن مقالــه:
نقایــص آن در قالــب اثــر هنــری بســیار اســت و اگــر 
ــد  ــی آم ــم الزم م ــالح کن ــص را اص ــن نقای ــتم ای می خواس

ــم. ــی کن ــاب را بازنویس کت
قسمت هایی از متن کتاب 

راز ســعادت در همیــن نهفتــه اســت: دوســت داشــتن آنچــه 
ــازی  ــای شرطی س ــام هدف ه ــد. تم ــام بده ــد انج آدم بای
ــه  ــا ب ــاختن آدم ه ــد س ــود: عالقه من ــن خالصــه می ش در ای

سرنوشــت اجتماعــِی گریزناپذیرشــان.
ــت  ــزی در درون ــه چی ــه ی ــرده ای ک ــس ک ــت ح ــچ وق هی
ــدن  ــرون اوم ــال بی ــو مج ــا ت ــره ت ــط منتظ ــه فق ــت ک هس
بهــش بــدی؟ یــه جور قــدرت اضافــی کــه بــه کار نمیبریش- 
میدونــی، مثــل اون آبــی کــه از آبشــار میریــزه پاییــن بــدون 

اینکــه روی توربینهــا بریــزه؟

رسانهدرآینهتصویر
شماره جدید همشهری جوان درباره 

سانسورهای عجیب و غریب صداو سیما
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خواجوی کرمانی 

میدانمتکجاییومی
دانمتچهوقت

وروزهاکهمیگذرد
درحسرتزمانومکانی

کهنیست!
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