
نیکزادی نماینده مجلس: در روزهای گذشته 150روستای شهرستان ریگان زیر توفان شن دفن شدند
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   شماره پیاپی 1190

یکشنبه 27 خرداد 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
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انس طال         1.279.93

مثقال طال        8.910.000

گرم طالی 18   2.057.192

گرم طالی 24 2.742.785

انس نقره             16.57

انس پالتین        882.000

انس پاالدیوم      984.000

بهار آزادی      23.390.000

امامی          23.870.000

نیم       12.150.000

ربع         6.925.000

گرمی       4.050.000

دالر                  42.000

یورو                79.500

پوند                91.420    

درهم امارات          18.510

لیر ترکیه             14.530

یوان چین             10.670

ین ژاپن               6.210    

دالر کانادا           52.040

دالر استرالیا         51.140 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب 
5:46

غروب آفتاب 
20:42

تهران
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ریگ در چشم »ریگان«
رهبر انقالب:

راه حل فلسطین 
4برگزاری همه پرسی است
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فوتبـال میدان زندگیسـت. همـه چیزش. در 
فوتبـال هـر کـس بایـد سـر جـای خـودش 
باشـد. نمـی شـود امروز صفـر بود فـردا صد. 
تـوپ پالسـتیکی  و  زمیـن خاکـی  از  بایـد 
عـرق  موفقیـت  بـرای  بایـد  شـروع کنـی. 
بریـزی تـا  فیکـس باشـی وگرنه بایـد روی 
نیمکـت ذخیـره هـا بنشـینی و بـه موفقیت 

دیگـران حسـرت بخـوری.
فوتبـال میـدان منیـت نیسـت بایـد سـالک 
باشـی و گـوش بـه حرف پیـر مربـی. در این 
سـبز چهارگـوش اتحاد حـرف اول را می زند. 
و جوانمردی اصل اسـت. اگـر جوانمرد بودی 
بـه همـه معرفی ات می کننـد و کاپ اخالقت 
مـی دهنـد و اگر بـرای موفقیت خـودت پای 
حریف را کشـیدی جریمـه ات می کنند، اگر 
بـه قانـون شـکنی ادامـه دادی اخراج!نقطـه 
پنالتـی مرکـز قانون مداری و محوطه سـیزده 

قـدم دادگاه اجـرای احکام اسـت.
در ایـن میـدان بـرای موفقیـت بایـد جنگید 
نزدیـک شـد، آفسـاید یعنـی  بـه هـدف  و 
داور  را  زحمـت  بـی  لقمـه  و  مرده خـوری 
از دهانـت در مـی آورد .در ایـن زندگـی پـر 
هیجـان بایـد درسـتکار باشـی زیـرا بـر هـر 
شـانه ات فرشـته ای محاسـب نشسـته کـه 
حاکمـی کـه  و  شـمارد  مـی  را  خطاهایـت 
همیشـه همـراه توسـت ، اگـر خطـا کنی می 
بینـد و به تناسـب جـرم ات کارت هـای زرد و 

قرمـز برایـت مـی کشـد.
و  بایسـتی  جایـی  یـک  بایـد  زندگـی  در 
را  اشـتباهاتت  و  کنـی  مـرور  را  گذشـته ات 
اصـالح کنـی. بیـن دو نیمـه زمانیسـت برای 
درس گرفتـن از گذشـته و برنامه ریزی برای 
آینـده.از سـوت تولـد تـا سـوت پایـان بایـد 
بـدوی و فکـر کنی تا یا خودت موفق بشـوی 

یـا بـرای دیگـران موقعیـت خلـق کنـی.
فوتبـال یعنـی تـالش یعنـی تعـاون یعنـی 
در  گذشـتگی  خـود  از  یعنـی  جوانمـردی 
بهتریـن موقعیـت هـا یعنـی ایجـاد امیـد و 
شـعف در دل اهـل اسـتادیوم کـه برایت کف 

مـی زننـد  و هـورا مـی کشـند.  
فوتبال یعنی زندگی.

فوتبال یعنی زندگی

سردرگمی الواح هخامنشی در شیکاگو
سه ماه از  زمانی که دیوان عالی ایالت متحده آمریکا حکم 

مصادره و فروش الواح هخامنشی را لغو کرد، می گذرد

یادداشت مهمان
احمد يوسف زاده

2

تصویر واقعی 

یک ملت
این تصویر واقعیت  جامعه 
ایرانی را در برابر دیوارنگاره 

میدان ولیعصر  نشان می دهد

80 میلیــون ایرانــی بــا هــم بــه هــوا پریدند 
رویــدادی  شــدند. کمتــر  خوشــحال  و 
می توانــد یــک کشــور را اینگونــه کنــار 
هــم جمــع کنــد. حــال خــوب بــرد مقابــل 
ــی  ــای زندگ ــواری ه ــه دش ــش هم مراک
ایرانــی را بــرای کوتــاه مــدت هــم کــه بــود، 
ــه  ــان ادام ــت همچن ــت. رقاب شســت و رف
ــری در  ــای بزرگت ــاال روی ــان ح دارد. ایرانی
ســردارند. در روزهــای گذشــته شــبکه های 
اجتماعــی مملــو از اخبــار حضــور ایرانیــان 

ــت.  ــال اس ــی فوتب در آوردگاه جهان

روزانهم صبح اریان

علیـه  آمریـکا  ترامـپ،  تـازۀ  تصمیـم  بـا 
چیـن جنـگ تجـاری اعـالم کـرد. رییـس 
صـدور  بـا  جمعـه  روز  آمریـکا  جمهـوری 
بیانیـه ای اعـالم کـرد بـرای 50 میلیـارد 
دالر واردات از چیـن، تعرفـه 25 درصـدی 
اعمـال خواهد کرد.دونالـد ترامپ از اعمال 
تعرفـه گمرکـی بیسـت و پنـج درصدی بر 
خـاک  وارد  چینـی کـه  محصـول  صد هـا 
آمریـکا می شـود بـه ارزش پنجـاه میلیارد 
دالر خبـر داد. هـدف ترامـپ ایجـاد توازن 
تجـاری در برابـر چین اسـت. کسـری تراز 
تجـاری آمریـکا بـا چیـن در سـال دوهزار 
و هفـده 375 میلیـارد دالر بـود.در بیانیـه 
دونالـد ترامـپ کـه روز جمعـه صادر شـد، 
آمـده اسـت: دوسـتی من با شـی رییس 
بـا  روابـط کشـورمان  و  چیـن  جمهـوری 

چیـن بـرای مـن بسـیار مهـم هسـتند. بـا 
مـا  بیـن کشـورهای  تجـارت  ایـن حـال، 
غیرعادالنـه  طوالنـی  بسـیار  مـدت  بـرای 

اسـت. بوده 
وی بـا بیـان اینکـه پیـش از ایـن، حجـم 
زیـاد تجـارت آمریـکا بـا چیـن نامتـوازن 
وضعیـت  ایـن  اسـت:  افـزوده  بـوده، 
بیـش از ایـن پایـدار نمـی مانـد. چیـن، 
مالکیـت  زمینـه  در  کـه  هاسـت  مـدت 
معنـوی و فنـاوری هـای آمریـکا اقدامات 
گـزارش22  در  دارد کـه  ای  غیرمنصفانـه 
آمریـکا  تجـارت  نمایندگـی   2018 مـارس 
نشـان مـی دهـد بـه امنیـت اقتصـادی و 
ملـی مـا آسـیب مـی رسـاند.بیانیه ترامپ 
سـرقت  بـه  توجـه  بـا  دهـد:  مـی  ادامـه 
و  تکنولـوژی  و  فکـری  مالکیـت  روشـن 

سـایر اقدامـات تجـاری ناعادالنـه چیـن، 
را  درصـدی   25 تعرفـه  متحـده  ایـاالت 
بـرای 50 میلیـارد دالر از محصـوالت چین 
کـه حـاوی فنـاوری هـای مهـم صنعتـی 
اسـت، اجـرا خواهـد کـرد. وی اضافه کرده 
اسـت: ایـن شـامل کاالهـای مربـوط بـه 
برنامـه اسـتراتژیک سـاخت 2025 چیـن 
بـا تکنولـوژی در  بـر صنایـع  بـرای غلبـه 
اقتصـادی  رشـد  اسـت کـه  ظهـور  حـال 
آینـده چیـن را دنبـال می کند اما به رشـد 
اقتصادی آمریکا و بسـیاری از کشـورهای 
دیگـر آسـیب مـی زند.رییـس جمهـوری 
آمریـکا اظهـار کرده اسـت: ایـاالت متحده 
دیگـر نمی توانـد تحمل کند کـه تکنولوژی 
و مالکیـت معنوی مـا را از طریق اقدامات 
ناعادالنـه اقتصـادی از دسـت بدهد.ترامپ 
تاکیـد کـرده اسـت: ایـن تعرفـه هـا برای 
جلوگیـری از انتقـال بیشـتر غیرمنصفانـه 
بـه  آمریـکا  معنـوی  مالکیـت  و  فنـاوری 
مشـاغل  از  تـا  اسـت  ضـروری  چیـن 

آمریکایـی محافظـت کنـد. عـالوه بـر این، 
آنهـا بـه عنـوان یـک گام اولیـه بـرای بـه 
تجـاری  روابـط  در  تعـادل  آوردن  دسـت 
بیـن ایـاالت متحـده و چیـن عمـل مـی 

کننـد.
وی یـادآور شـده اسـت: ایـاالت متحـده 
دنبـال  را  دیگـری  اضافـی  هـای  تعرفـه 
اقدامـات  در  چیـن  اگـر  کـرد  خواهـد 
جدیـدی  هـای  تعرفـه  جویانـه،  تالفـی 
یـا  خدمـات  همچـون  بـرای کاالهایـی  را 
افزایـش  آمریـکا،  محصـوالت کشـاورزی 
موانـع غیـر تعرفـه ای، اقدامـات تنبیهـی 
هـای  شـرکت  یـا  صادرکننـدگان  علیـه 
آمریکایـی کـه در چین فعالیت مـی کنند، 
مـا  می گویـد  ترامـپ  اعمـال کند.دونالـد 
بـر پنجـاه میلیـارد دالر واردات محصـوالت 
فنـآوری از چیـن تعرفـه گمرکـی بیسـت 
زیـرا  می کنیـم.  اعمـال  درصـدی  پنـج  و 
تاکنـون در ایـن زمینـه بسـیار ناعادالنـه با 
مـا رفتـار شـده اسـت. امـا بـه هـر حـال 

چیـن و رییـس جمهـور ایـن کشـور عالـی 
هسـتند. تاکمتـر از یـک مـاه پیـش چین 
گمـان می کـرد می توانـد در ایـن زمینـه با 
آمریـکا به توافق دسـت یافـت، اما آمریکا 
تجـاری  تـراز  میـزان کسـری  دارد  قصـد 
خـود را بـه دویسـت میلیـارد دالر برسـاند. 
چیـن متعهـد شـد محصـوالت بیشـتری 
بـه ویـژه در حـوزه کشـاورزی و انـرژی از 
آمریـکا بخـرد و تعرفـه گمرکـی خـود بـر 
واردات خـودرو را کاهـش دهـد. امـا ایـن 
بـرای ترامـپ کافـی نبـود و وی همچنـان 

می دانـد. ریاکارانـه  را  چیـن  اقدامـات 
کـرد  اعـالم  همچنیـن  ترامـپ  دونالـد 
تالفـی  اقدامـات  چیـن  کـه  صورتـی  در 
تعرفه هـای  کنـد  اتخـاذ  جویانـه ای 
دیگـری هـم اعمـال خواهـد کـرد. چیـن 
هـم تصمیـم گرفتـه اسـت تعرفـه گمرکی 
بیشـتری بـه میـزان 25 درصـد بـر 659 
 50 ارزش  بـه  آمریـکا  تولیـدی  کاالی 

کنـد. اعمـال  دالر  میلیـارد 

آغاز جنگ تجاری آمریکا علیه چین 
تعرفه 25 درصدی آمریکا برای واردات از چین اعالم شد

رییــس شــورای شــهر از لــزوم افزایــش تــاب آوری شــهر تهران 
ــر داد.محســن هاشــمی  ــروز حــوادث و ســوانح خب ــر ب در براب
دربــاره میــزان تــاب آوری کالنشــهر تهــران و آمادگــی مقابلــه بــا 
حــوادث در ایــن شــهر بــا بیــان اینکــه  بطــور کلــی مــی تــوان 
گفــت شــهر تهــران در مقایســه بــا کالن شــهرهای مــدرن جهــان 
ــدارد،  ــاب آوری کافــی ن ــر حــوادث طبیعــی و ســوانح ت در براب
ــی  ــزی و جنوب ــق مرک ــه در مناط ــوده ای ک ــت فرس ــت: باف گف
ــهر را  ــاب آوری ش ــاخص ت ــتری دارد، ش ــعت بیش ــهر وس ش
ــا بیــان اینکــه شــبکه های آب، گاز ،  کاهــش داده اســت.وی ب
بــرق و فاضــالب نیــز در بخشــی از شــهر مقاومــت الزم را در برابر 
ــن  ــه نظــر می رســد در ای ــزود: ب ــد،  اف ســوانح وحــوادث ندارن
شــرایط بــا توجــه بــه وقــوع زمیــن لرزه هــای نســبتا خفیــف در 
ســال گذشــته و افزایــش خطــر بــروز زلزلــه، بایســت در رابطــه 
بــا بهبــود شــاخص تــاب آوری تهــران اقدامــات جــدی صــورت 
پذیرد.هاشــمی در مــورد اولویــت هــای تهــران بــرای تــاب آوری 
گفــت: بهســازی شــبکه هــای نیــرو رســانی اعــم از  پل هــا و 
راه هــا، تامیــن زیرســاخت های امــدادی ومدیریــت بحــران در 
کنــار تســریع در نوســازی بافتهــای فرســوده از اقداماتــی اســت 

ــایی  ــدار وشناس ــتم هش ــود سیس ــا بهب ــان ب ــد همزم ــه بای ک
گســل ها و پیــش بینــی رفتــار آنهــا پیگیــری شــود.

وی افــزود: براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه، پــل هــا 
ــایی و  ــد ، شناس ــته ان ــی نداش ــاب آوری کاف ــه ت ــری ک ومعاب
مقــاوم ســازی آنهــا در دســت اجــرا مــی باشــد، به طــور کلــی 
مــا نمــی توانیــم پــروژه هــا و اماکــن را بــه تــاب آور و غیرتــاب 
آور تقســیم کنیــم و بــی توجــه باشــیم، بلکــه بایــد تــاب آوری 
ــت در  ــدد مدیری ــاد از تع ــا انتق ــیم.وی ب ــود ببخش ــا را بهب آنه
شــهر تهــران بــه خصــوص زمــان بحــران گفــت: طبیعتــا مســاله 
فقــدان مدیریــت یکپارچــه شــهری، در حــوزه، مدیریــت بحــران 
نیــز بــروز پیــدا مــی کنــد چراکــه تعــدد دســتگاه های تصمیــم 
ــل در  ــن عام ــه مهمتری ــرد ک ــی عملک ــده ســرعت و کارآی گیرن
ــه همیــن  ــگام وقــوع بحــران اســت را کاهــش می دهــد، ب هن
ــت  ــهری، دول ــت ش ــوب مدیری ــط خ ــه رواب ــکا ب ــا ات ــل ب دلی
ــور  ــس جمه ــالع ریی ــه اط ــوع را ب ــن موض ــا ای ــس، م و مجل
ــری  ــانده و  پیگی ــالمی رس ــورای اس ــس ش ــس  مجل و ریی
خواهیــم کــرد و منتظــر تصمیمــات ســران قــوا و مدیــران ارشــد 

کشــور در ایــن رابطــه هســتیم.

تهران تاب آوری کافی ندارد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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و  پیشــگیری  ملــی  کمیتــه  عضــو 
ــاره  ــر درب ــای غیرواگی ــرل بیماری ه کنت
گفــت:  لبنیــات  مصــرف  وضعیــت 
ــد  ــه دو واح ــه روزن ــود ک ــه می ش توصی
ــفانه  ــا متاس ــود، ام ــرف ش ــات مص لبنی

کمتــر از  20 درصــد جمعیــت کشــور مــا 
ــد.  ــات می خورن ــح لبنی ــور صحی ــه ط ب
مصــرف  میــزان  مــردان  در  حــال 
ــان  ــد و در زن ــات 21 درص ــح لبنی صحی
ــیار  ــا بس ــن آماره ــت. ای ــد اس 17 درص

هشــدار دهنــده بــوده و بــه ایــن معنــی 
تنهــا یک پنجــم جمعیــت  اســت کــه 
کشــور مــا بــه طــور صحیــح لبنیــات 
وضعیــت  ایــن  می کننــد.  مصــرف 
بویــژه در زنــان بدتــر اســت. زیــرا زنــان 
ــد  بواســطه شــرایط خــاص جســمی بای
بــرای پیشــگیری از پوکــی اســتخوان 
و   کننــد  مصــرف  بیشــتری  کلســیم 
ــان  ــع اصلــی کلســیم در زن یکــی از مناب

و مــردان، لبنیــات اســت. 

شرایط نامطلوب مصرف لبنیات 

در ۸۰ درصد ایرانی ها

تصویر واقعی یک ملت 
این تصویر واقعیت  جامعه ایرانی را در برابر دیوارنگاره میدان ولیعصر  نشان می دهد.

شادی مردم تهران پس از برد تیم ملی ایران مقابل مراکش / چهار راه ولیعصر)عج(

میلیــون   80 ایــران.  جونــم  ای 
ایرانــی بــا هــم بــه هــوا پریدنــد و 
رویــدادی  کمتــر  شــدند.  خوشــحال 
اینگونــه  را  کشــور  یــک  می توانــد 
کنــار هــم جمــع کنــد. حــال خــوب 
ــواری  ــه دش ــش هم ــل مراک ــرد مقاب ب
هــای زندگــی ایرانــی را بــرای کوتــاه 
ــت.  ــت و رف ــود، شس ــه ب ــم ک ــدت ه م
ــان  ــه دارد. ایرانی ــان ادام ــت همچن رقاب
حــاال رویــای بزرگتــری در ســردارند. 
شــبکه های  گذشــته  روزهــای  در 
حضــور  اخبــار  از  مملــو  اجتماعــی 
فوتبــال  جهانــی  آوردگاه  در  ایرانیــان 
ــا  ــم ب ــتن آن ه ــن کار نوش ــت. همی اس
 دو روز تاخیــر را ســخت تر مــی کنــد. 
ــخ نمی شــود از  ــت در تاری ــرای ثب ــا ب ام

برخــی اتفاقــات ننوشــت.

گل به خودی 
در میدان ولیعصر

ــن  ــود همی ــای خ ــا تصمیم ه ــی ب گروه
حــال خــوب را خــراب می کننــد. پیــش از 
بــازی ایــران و مراکــش طــرح نصب شــده 
در میــدان ولیعصــر تهــران خبرســاز شــد. 
فضــای مجــازی فرصتــی پیــش آورده کــه 
اعمــال همــه، خصوصــا نهادهــای در قدرت 
بیشــتر دیــده و مــورد ارزیابــی قــرار بگیرد. 
اولیــن چالــش کــه حــذف تصویر بانــوان از 
طــرح بــود اعتــراض همــگان را بــه همــراه 
داشــت. موسســه اوج کــه بانــی ایــن طرح 
ــی را  ــرح دوم ــید و ط ــس کش ــا پ ــود پ ب
 راهــی بزرگتریــن دیــواره نــگاره ایــران کــرد.
این بــار نیــز رویکــرد انتقــادی نقصــی 
دیگــر را در طــرح نصــب شــده در میــدان 
ــان  ــد. حــذف کاپیت ولیعصــر هشــدار دادن
مــردان  صــف  از  ایــران  ملــی  تیــم 
کیــروش خشــم هــواداران تیــم ملــی 
را بــه همــراه داشــت. انتقــادی کــه هنــوز 

 موسســه اوج بــه آن پاســخ نــداده اســت.
همان هــا کــه در تریبون هــای خــود از 
ــاد  وحــدت و یکپارچگــی یــک ملــت فری
ــاز  ــد س ــه می رس ــل ک ــای عم ــد پ می زنن
تفرقــه می نوازنــد . آن هــم در میــدان 
ــاک  ــر خطرن ــک پایتخــت. تفک ــی ی اصل
و نــگاه حذفــی نســبت بــه نیمــی از یــک 
در  می دهــد  اجــازه  خــود  بــه  کشــور 
ــورد  ــک بیلب ــن ی ــاد ممک ــن ابع بزرگتری
بانــوان را حــذف کنــد. بانوانــی کــه چنــدی 
از قهرمانی هایشــان در همیــن ماه هــای 

ــت. ــته اس ــر نگذش اخی

ُجک ساختن 
خوراک ایرانی ها

عـادت شـده که بـا هـر رویـدادی منتظر 
طنـازی ایرانی ها باید بود. جک سـاختن 
کـه گاهـی دردسترسـاز هم شـده اسـت. 
امـا بـه روز خوشـحالی طنـز اسـت کـه از 
در و دیـوار شـبکه های اجتماعی می ریزد. 
وقتـی کـه برنـده بـازی باشـی و رقیـب 

گل بـه خـودی هـم زده باشـد بیشـتر . 
الیتـه اینکه زننـده گل مراکش بـه دروازه 
بسـته  اینسـتاگرامش  صفحـه   خـودی 
بـود را می شـود یک شـانس به حسـاب 
آورد. زیـرا امـروز بایـد  بابـت کامنت های 
مـرد  صفحـه  در  هموطنـان  برخـی 
 غمگیـن روز جمعـه پـوزش بخواهیـم. 
متنـی کـه بیشـترین طرفـدار را بیـن 
کاربـران فضـای مجـازی داشـت امـا با 
فاصلـه ایـن بود که » پرتغال سـه تا زد، 
اسـپانیا سـه تا زد، مراکش هم یکی زد 

، امـا ایـران صـدر گروه اسـت«.

شاد کف خیابون
مــردم  هســت کــه  ســالی  چنــد 
ایــران هــم شــبیه بقیــه کشــور ها 
ــای  ــی را در مکان ه ــای ورزش رویداده
موضــوع  ایــن  می بیننــد.  عمومــی 
ــرو  ــی روب ــا چالش های ــواره ب ــا هم ام
بــوده. انــگار قوانیــن یکپارچــه نیســتند 
و در برخــی شــهرها ســلیقه ای بــا 
می شــود.  برخــورد  اتفــاق  ایــن 
اصلــی  میزبــان  ســینماها  امــا 
 مــردم پــای کار رقابت هــا هســتند. 
بــرد دقیقــه نــودی مقابــل مراکــش آن 
ــی  ــون جام جهان ــی همچ ــم در رقابت ه

بــرای بــه خیابــان آمــدن ایرانی هــا 
ــد و پخــش  ــود. بوق هــای ممت کافــی ب
صــدای موســیقی از خودروهــا حــال 
شــهر رو متفــاوت  از همیشــه کــرده 
بــود. همه کنــار هــم پرچــم به دســت 
ــوم و  ــیدند . ق ــورا کش ــد و ه ــا کوبیدن پ
جنســیت هــم رنــگ باختــه بــود. رنــگ 
وحــدت واقعــی را فوتبــال بــه کــف 
خیابان هــای کشــور نقاشــی کــرده بــود. 
ــری  ــران تصاوی ــی ای ــگاره واقع ــوار ن دی

ــی. ــبانه ذوق زدگ ــک ش ــود از ی ب

کیروش یک دونه باشه
کار  مراکــش  بــازی  فنــی  تحلیــل 
امــا   . اســت  ورزشــی  رســانه های 
بــه نظــر می رســد بهتریــن تحلیــل 
فردوســی پور  برنامــه  در  »اتــوا«  را 
ــن  ــن بازیک ــت بهتری ــرد. او گف ــه ک ارائ
ــه  ــروش« اســت. کســی ک ــن »کی زمی
تیم ملــی را جــوری ســاخته کــه مــا تــا 
دقیقــه نــود بــه آن امیــد داریــم. تیمــی 
کــه از بازیکــن و تماشــاگر بعــد از پایــان 
ــر  ــا س ــه ای ب ــر نتیج ــارغ از ه ــازی ف ب
بــاال ورزشــگاه را تــرک می کننــد. آقــای 
ــو  ــه ت ــا ب ــاال حااله ــا ح ــروش« م »کی

ــم. ــاز داری نی

خـــدا ایـــن روزهـــای خوشـــحالی ایرانیـــان را 
زیـــاد کنـــد کـــه بـــه شـــدت بـــه آن نیازمندیـــم. 
روزهایـــی کـــه وحـــدت بـــرای یـــک تـــوپ و 
ــد  ــای بـ ــم. خبرهـ ــوش داریـ ــم خودجـ ــک تیـ یـ
امـــان از مـــردم بریـــده. بـــذر امیـــد نایـــاب 
ــفیران  ــی سـ ــای ایرانـ ــی ادعـ ــان بـ ــده. جوانـ شـ
غم هـــا  شـــده اند.  میلیـــون  هشـــتاد  امیـــد 
و  رفته انـــد  پســـتو  بـــه  موقـــت  چنـــد  هـــر 
ایرانیـــان بـــرای ســـه امتیـــاز شـــیرین کـــف 
ــد. ــیم می کننـ ــادی تقسـ ــور شـ ــای کشـ  خیابان هـ

هـــر چنـــد گل بـــه خـــودی  ســـبک مغزهایـــی در 
میـــدان ولیعصـــر، نقاشـــی نفـــاق می کشـــد. 
ـــه  ـــی بهان ـــه ب ـــتیم ک ـــت هس ـــک مل ـــروز ی ـــا ام ام
ـــت. ـــت ماس ـــذر هوی ـــم ب ـــاز ه ـــد ب ـــم . امی امیدواری

داللی در بازار تمامی 
محصوالت کشاورزی وجود دارد

عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب ومنابــع طبیعــی 
مجلــس، گفــت: داللــی در تمــام بخش هــای 
ــازار خریــد محصــوالت کشــاورزی وجــود دارد و  ب
تنهــا در زمینــه زعفــران نیســت. نظــر افضلــی  در 
خصــوص وجــود داللــی در بــازار زعفــران و خریــد ایــن محصــول بــا قیمــت 
ــتایی وارد  ــاون روس ــازمان تع ــت: س ــار داش ــاورزان، اظه ــر از کش ــن ت پایی
عمــل شــده و محصــول زعفــران کشــاورزان را خریــداری کــرده و در حــال 
حاضــر حــدود 90 کیلوگــرم از ایــن محصــول در اختیــار دارد.عضــو کمیســیون 
کشــاورزی، آب ومنابــع طبیعــی مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه 
ورود ســازمان تعــاون روســتایی بــه خریــد محصــول زعفــران یــک اقــدام 
ســازنده بــود و باعــث شــد قیمــت زعفــران بیــش از پیــش افــت نداشــته 
ــد  ــه خری ــوان ورود ســازمان تعــاون روســتایی در زمین باشــد، گفــت: می ت
ــت و  ــرات مثب ــرا اث ــال داد زی ــز انتق ــاط کشــور نی ــایر نق ــه س ــران را ب زعف

ســازنده ای را داشــته اســت.

تماشای خانوادگی فوتبال 
فرصت طالیی برای نظام بود

کــه  مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  عضــو 
ــینما  ــش را در س ــران و مراک ــال ای ــازی فوتب ب
کنــار  در  مــردم  حضــور  کــرده،  مشــاهده 
در  فوتبــال  بــازی  تماشــای  بــرای  یکدیگــر 
ورزشــگاه ها را »فرصــت طالیــی« بــرای نظــام دانســت.طیبه سیاوشــی  
ــوب  ــی محس ــداد مل ــه رخ ــی ک ــه های ــردم در برنام ــور م ــت: حض گف
ــه  ــرد، چراک ــاال مــی ب ــه را ب مــی شــود همبســتگی اجتماعــی در جامع
ــی  ــرورت حیات ــک ض ــی ی ــتگی اجتماع ــن همبس ــر ای ــال حاض در ح
ــردش  ــام رویک ــت و نظ ــر حاکمی ــزود: اگ ــه اســت. وی اف ــرای جامع ب
ــن کشــور  ــای ای ــردم ســرمایه ه ــه م ــن ســمت و ســو اســت ک ــه ای ب
ــم توجــه داشــته باشــد کــه حفــظ  ــن مســاله مه ــه ای ــد ب هســتند، بای
ایــن مــردم در زمــان هایــی کــه نیــاز دارنــد خــارج از فضــای مســکونی 
ــد،  ــا یکدیگــر جشــن بگیرن ــوده و شــادی و نشــاط را ب ــار یکدیگــر ب کن

ــت. ــروری اس ض
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عضـو کمیته ملـی پیشـگیری و کنتـرل بیماری های 
غیرواگیر در ادامه در پاسـخ به سـوالی درباره سـالمت 
سـبزیجات و صیفی جـات در تهـران، گفـت: در برخـی 
از سـبزیجات و صیفی جاتـی کـه خصوصـا در جنـوب 
تهـران کشـت می شـوند شـاید بـه ایـن دلیـل کـه به 
صـورت غیرقابـل کنترلـی فضـوالت انسـانی در آنهـا 
هسـت، دیده شـده کـه درصد نیترات شـان زیـاد و تا 

چندیـن برابـر حـد مجاز هـم بوده اسـت. 

نماینـده مـردم شـیراز 
شـورای  مجلـس  در 
اسـالمی بـا بیـان اینکه 
مسـکوت مانـدن طرح 
سـاماندهی بازار خـودرو در کمیسـیون صنایع باید 
در صحـن علنـی مجلـس مطـرح شـود، در عیـن 
حـال تاکیـد کـرد کـه خـالء قانونـی موجب سـوء 
قیمت گـذاری  نحـوه  در  خودروسـازها  اسـتفاده 

خـودرو شـده اسـت.
بهـرام پارسـایی اظهار کـرد: طبق آیین نامـه داخلی 
مجلـس،  این اقدام از اختیارات کمیسـیون صنایع 
نیسـت و آنهـا نمی تواننـد یـک طرح یـک فوریتی 
را مسـکوت بگذارنـد. اگـر هـم کمیسـیون چنیـن 
پیشنهادی داشته باشد باید این موضوع در صحن 
علنـی مجلـس مطرح شـود کـه در این صـورت ما 

قطعـا با آن مخالفـت خواهیم کرد.پارسـایی گفت: 
متاسـفانه در ایـن ایـام شـاهد عـدم نظـارت بـر 
قیمت گـذاری خودروهـا بودیـم و خودروسـازها هر 
جـور خودشـان می خواهند خـودرو را قیمت گذاری 
می کننـد بنابرایـن مـا بـه تصویـب قانونـی در این 
بـاره در مجلـس نیـاز داریم و امیدواریـم این خالء 
قانونـی کـه باعـث سـوء اسـتفاده خودروسـازها 
و ایجـاد فضـای انحصـاری و غیررقابتـی شـده، 
برطرف شـود.این نماینده مجلـس در پایان افزود: 
امیدواریـم با تصویب طرح سـاماندهی بازار خودرو 
شـاهد توسـعه، تغییر و پیشـرفت صنعـت خودرو 
باشـیم و رقابـت در قیمت هـا هـم بـه وجـود بیاید 
تـا برخـی نتواننـد بـا ایـن نحـو از قیمت گـذاری با 

سـرمایه های مـردم بـازی کنند.

رهبر انقالب:
راه حل فلسطین 

برگزاری همه پرسی است
آیـت هللا خامنـه ای رهبـر انقـالب اسـالمی صبـح 
روز  )جمعـه( در دیـدار مسـووالن نظـام، جمعـی 
از قشـرهای مختلف مردم و سـفیران کشـورهای 
اسـالمی به مناسـبت عیـد سـعید فطـر، یکـی از 
مهم تریـن عوامـل و عناصـر شـرافت و کرامـت 
جامعـه ی اسـالمی و امـت اسـالمی را اتحـاد و 
ایـن  انقـالب در  دانسـتند.رهبر  اختالف هـا  رفـع 
دیـدار بـا تأکیـد بـر اینکـه رژیـم صهیونیسـتی 
عامـل اصلی ایجـاد اختالف در منطقـه و در میان 
کشـورهای اسـالمی اسـت، گفتند: مشـکل رژیم 
صهیونیسـتی، عدم مشروعیت است و رژیمی که 
بـر پایـه ی باطل تشـکیل شـده باشـد، بـه توفیق 
الهـی و بـا همت ملت های مسـلمان، قطعـًا نابود 

خواهـد شـد و از بیـن خواهـد رفـت.
رهبـر انقـالب سیاسـت امـروز اسـتکبار در منطقه 
را ایجـاد شـکاف و اختالف میان مسـلمانان و در 
میان آحاد مردم کشـورهای اسـالمی، دانسـتند و 
افزودنـد: تنها راه مقابله با این سیاسـِت آمریکای 
جنایـت کار و صهیونیسـت ها، شـناخت طراحـی 
دشـمن و ایسـتادگی در مقابل آن اسـت.حضرت 
آیت هللا خامنه ای، مسـوولیت دولت های اسـالمی 
و ُزبدگان سیاسـی، دینی و فرهنگی امت اسالمی 
را برای ایسـتادگی ملت ها در مقابل سیاست های 
اسـتکبار، خطیـر برشـمردند و با اشـاره بـه اهداف 
منطقـه،  در  رژیـم جعلـی صهیونیسـتی  ایجـاد 
گفتنـد: یکی از اهداف اصلی تأسـیس این رژیم، 
ایجـاد اختالف و مسئله سـازی در میان ملت های 
مسـلمان اسـت امـا همـه ی تجربه هـای تاریخی 
نشـان می دهـد رژیم صهیونیسـتی که با مشـکل 

مشـروعیت مواجـه اسـت، مانـدگار نخواهد بود.
روابـط  برقـراری  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  ایشـان، 
دیپلماتیـک آشـکار یـا پنهـان برخی کشـورهای 
سسـت عنصرِ منطقـه بـا ایـن رژیـم اشـغالگر و 
یـا اقـدام آمریـکا در انتقـال سـفارت خـود بـه 
صهیونیسـتی  رژیـم  مشـکل  بیت المقـدس، 
را حـل نخواهـد کـرد، افزودنـد: ایـن رژیـم بـر 
اخـراج یـک  و  تهدیـد و کشـتار  و  زور  مبنـای 
ملت از سـرزمین خود شـکل گرفتـه و به همین 
صهیونیسـتی  رژیـم  مشـروعیت  عـدم  علـت، 
در دل ملت هـای اسـالمی حـک شـده اسـت 
و نمی تـوان نقشـه ی فلسـطین را از حافظـه ی 
کرد.رهبـر  حـذف  جهـان  جغرافیـای  تاریخـِی 
انقـالب اسـالمی خاطرنشـان کردنـد: برگـزاری 
حکومـت  تشـکیل  و  همه پرسـی ای  چنیـن 
فلسـطین بـر اسـاس آراء فلسـطینی، در واقـع 
بـه معنـای نابـودی رژیـم جعلـی صهیونیسـتی 
اسـت کـه به طـور قطعـی در آینـده ی نه چنـدان 

دور محقـق خواهـد شـد.

رهبری

 خالء قانونی موجب سوء استفاده 
خودروسازها در نحوه قیمت گذاری شده 

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از گرفتن مبلغی به عنوان پیام خبر
ورودی از شهروندان برای تماشای فوتبال در فضاهای باز شهری انتقاد کرد و از شورای 
شهر و شهرداری خواست که به این مساله ورود کنند.
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و  ریــزی  برنامــه   دفتــر  مدیــر 
دریاچــه  احیــای  ســتاد  تلفیــق 
ــای  ــه بارش ه ــا اشــاره ب ــه ب ارومی
ــز  ــه آبری ــال در حوض ــوب امس خ
ــق شــدن  ــه، از عمی دریاچــه ارومی
داد.آنطــور  خبــر  دریاچــه  ایــن 
مســعود  می نویســد  ایســنا  کــه 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی، ب تجریش
بارش هــای بهــاره در حوضــه آبریــز 
بــوده  خــوب  ارومیــه  دریاچــه 
اســت، اظهــار کــرد: در بارش هــای 
بهــاره در حوضــه آبریــز دریاچــه 

ــز  ــه دو نکتــه حائ ارومیــه توجــه ب
اهمیــت اســت؛ اول اینکــه کــف 
دریاچــه ارومیــه پایین تــر رفتــه 
ــای حــل شــدن  ــه معن ــن ب ــه ای ک
ارومیــه  دریاچــه  نمک هــای 
اینکــه در  بیــان  بــا  اســت. وی 
برخــی نقــاط دریاچــه، کــف آن 
تــا 20 ســانت پاییــن رفتــه اســت، 
گفــت: بارندگی هــای اخیــر بیشــتر 
از افزایــش ســطح باعــث افزایــش 
شــده  ارومیــه  دریاچــه  عمــق 
ــد  ــان می ده ــن نش ــت و همی اس

ــه را  ــه ارومی ــوان دریاچ ــه می ت ک
احیــا کــرد. بنابرایــن ادعــای برخــی 
ــودن  ــا ب ــل احی ــر قاب ــر غی ــی ب مبن
می شــود. رد  ارومیــه  دریاچــه 
و  برنامــه  ریــزی  دفتــر  مدیــر 
دریاچــه  احیــای  ســتاد  تلفیــق 
ــم  ــاله مه ــه داد: مس ــه ادام ارومی
ــاره،  ــای به ــورد بارش ه ــر در م دیگ
ــا اســت.  ــوع بارش ه ــه ن ــوط ب مرب
ــادی  ــدت زی ــاره ش ــای به بارش ه
نــدارد و بــه همیــن دلیــل بــه 
غیــر از دو - ســه بارندگــی کــه 
تبدیــل بــه روانــاب شــد؛ بقیــه 
ــر کــردن  ــرای ت بارش هــا بیشــتر ب
ــود. زمین هــای خشــک و تشــنه ب

عضــو ســابق شــورای جهانــی آب گفــت: اقدامــات 
کشــورهای همجــوار روی منابــع آب که در عــرف و قوانین 
ــود  ــرده می ش ــام ب ــترک ن ــای مش ــی آب ه ــن الملل بی
ــران  ــه ای ــورها از جمل ــی در کش ــم آب ــران ک ــروز بح در ب
ــران آب  ــت بح ــه عل ــم هم ــا نمی توانی ــت، ام ــر اس موث
ــده را  ــت بوجــود آم ــات ناشــی از وضعی در کشــور و تبع
گــردن دیگــران بیندازیــم، در فراینــد توســعه کشــور 
اشــتباهات بــزرگ و اســتراتژیکی رخ داده و ایــن مســائل 
و شــرایطی مثــل تغییــرات اقلیــم نیــز دســت بــه دســت 
هــم داده تــا بــه شــرایط موجــود رســیده ایم. عباســقلی 
جهانــی، دربــاره اقدامــات برخــی کشــورها و تاثیــر منفــی 
ــت:  ــار داش ــوار اظه ــورهای همج ــی کش ــع آب ــر مناب آن ب
ــرز در  ــورهای هم م ــات کش ــت اقدام ــلم اس ــه مس آنچ
ــر  ــوان در تغیی ــود را نمی ت ــع خ ــه نف ــار آب ب ــه مه زمین
اکوسیســتم منطقــه نادیــده گرفــت، اکنــون شــکی وجــود 
نــدارد اقدامــات ترکیــه بــرای مهــار آبهــا کــه بــدون ایجــاد 
تفاهــم بیــن کشــورهای هم مــرز رخ داده بــه طــور موثــر 
در پاییــن دســت مثــل عــراق و مخصوصــا هورالعظیــم، 

ــی  ــرات معن ــارس اث ــج ف ــد و خلی ــه ارون ــی رودخان حت
داری داشــته اســت و  ایــن آثــار روی کــم آبــی و تخریــب 
ــان نیســت.  ــل کتم ــا قاب اکوسیســتم و ایجــاد ریزگرده
ایلنــا نقــل کــرد: اخیــرا نیــز بــا آبگیــری ســد دیگــری در 
ترکیــه کــه نزدیــک 20 میلیــارد متــر مکعــب آب را ذخیره 
ــر می شــود. عضــو  ــم ت ــده وخی ــد، شــرایط در آین می کن
ــدارهای  ــه هش ــاره ب ــا اش ــی آب ب ــورای جهان ــابق ش س
ســال های گذشــته در مــورد وضعیــت ارونــدرود تصریــح 
کــرد: بنــده اواخــر دهــه 70 در مقالــه ای اعــالم کــرده بودم 
کــه  بیــالن آب در ارونــد رود طــی 20 تــا 25 ســال آینــده 
ــرای برداشــت آب در  ــزی ب ــه ری ــی می شــود، برنام منف
باالدســت آنقــدر زیــاد خواهــد بــود کــه رقــم ورودی آب نه 
تنهــا صفــر بلکــه منفــی می شــود، امــا بــا کمــال تاســف 
علیرغــم هشــدارها دیپلماســی آب مــا در ایــن خصــوص 
ضعیــف عمــل کــرد تــا مــا را بــه شــرایط امــروز در آورد. 
وی بــا اشــاره بــه نگرانی هــا در مــورد رود ارس نیــز 
ــژه  ــدیدی بوی ــای ش ــن رود نگرانی ه ــورد ای ــت: در م گف
ــز  ــت آب مطــرح اســت، در حوضــه آبری ــه کیفی در زمین
ارس کشــورهای روســیه، ارمنســتان، ایــران و آذربایجــان 
دارای منابــع مشــترک هســتند ایــن کشــورها برنامه هــای 
متعــددی بــرای برداشــت و بهره بــرداری از منابع آب ارس 
دارنــد، از نظــر کمیــت پروتکل هایــی بیــن کشــورها وجود 

دارد امــا در مــورد  کیفیــت و حفــظ محیــط زیســت هیــچ 
برنامــه ای وجــود نــدارد در حالــی کــه بایــد رژیــم حقوقــی 
بــرای نظــام بهــره بــرداری تهیــه شــود کــه نشــده و ایــن 
نقطــه ضعــف مــا اســت. جهانــی همچنیــن بــه مســاله 
ــی  ــع آب ــه مناب ــم صهیونیســتی ب دســت اندازی های رژی
اشــاره و بیــان کــرد: یکــی از مســائل اصلــی اختالفــات 
اســرائیل و لبنــان و ســوریه نحــوه بهــره بــرداری از 
حوضه هــای آبریــز اســت، کســی کــه قلــدر اســت و زور 
بیشــتری دارد از ایــن شــرایط اســتفاده می کنــد، جنــگ 
ــت،  ــرائیل اس ــراب و اس ــی اع ــائل اصل ــی از مس آب یک
زیــرا بــه لحــاظ فقــدان رژیــم حقوقــی و تســلطی کــه در 
ــع  ــه کشــورها مناب ــه حقاب ــدون توجــه ب ــد ب مناطــق دارن
آبــی را بــه نفــع خــود مــورد بهــره بــرداری قــرار داده انــد.

دریاچه ارومیه عمیق شد

مصرف غیراصولی آب 

در آبیاری فضای سبز

ــه و غیــر  مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای ســمنان گفــت: مصــرف بی روی
ــهرداری ها  ــط ش ــهری توس ــبز ش ــای س ــاری فض ــبکه آبی ــی آب در ش اصول
ــرای  ــژه ای ب ــر وی ــوص تدابی ــن خص ــت و در همی ــده اس ــیار نگران کنن بس
مدیریــت مصــرف در ایــن بخــش اندیشــیده شــده اســت. ایــرج حیدریان در 
جلســه شــورای حفاظــت از آب اســتان ســمنان، افــزود: بعضــًا ایــن آبیاری ها 
ــاعات اوج  ــاهرود و... در س ــد، ش ــان، بیارجمن ــمنان، دامغ ــهرهای س در ش
گرمــا، ماننــد ســاعت دو بعــد از ظهــر انجــام می شــود کــه هیــچ تأثیــری بــر 
ــه  ــر می شــود. وی ادام ــا، آب تبخی ــه در اوج گرم ــدارد چراک فضــای ســبز ن
ــه  ــده ک ــده ش ــی دی ــن تفریح ــا و اماک ــی از پارک ه ــن در برخ داد: همچنی
حجــم زیــادی از آب شــرب از طریــق تانکرهــای حمــل آب در بخــش آبیــاری 
فضــای ســبز شــهری آن هــم بــه صــورت کامــال ســنتی مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد کــه حجــم زیــادی از آب هــدر مــی رود. وی ادامــه داد: در کارگــروه 
ــد از آب  ــه 30 درص ــده ک ــوب ش ــت مص ــات دول ــی هی ــا کم آب ــازگاری ب س
مصرفــی در فضــای ســبز شــهری بایــد کاهــش پیــدا کنــد، در جلســه شــورای 
حفاظــت از منابــع آب اســتان ســمنان نیــز ایــن مصوبــه بــه شــهرداری های 
ــبز  ــای س ــرف آب در فض ــش مص ــن کاه ــا ضم ــود ت ــالغ می ش ــتان اب اس
شــهری و پارک هــا، نســبت بــه تجهیــز سیســتم هــای آبیــاری شــهری بــه 
آبیــاری نویــن و قطــره ای اقــدام کننــد. مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
ســمنان همچنیــن اضافــه کــرد: طبــق مصوبــه جلســه شــورای حفاظــت از آب 
اســتان ســمنان، دهیاری هــا و شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا در اســتان 
ســمنان ملــزم بــه همــکاری بــا شــرکت آب منطقــه ای ســمنان جهــت نصــب 

ــور هوشــمند در چاه هــای کشــاورزی شــدند. کنت

عضو سابق شورای جهانی آب مطرح کرد 

تاثیراقدامات کشورهای هم مرز در 
بروز بحران آب در کشور

عضو سـابق شـورای جهانی آب گفت: نباید 
فرامـوش کـرد که مسـاله اثـرات اقدامات 
کشـورهای همجـوار روی منابع آب کـه در عرف و 
قوانیـن بین المللی آب های مشـترک نـام برده 
می شـود در بـروز بحـران کم آبـی در کشـورها از 
جملـه ایـران موثـر اسـت، امـا نمی توانیـم همه 
علـت بحـران آب در کشـور و تبعـات ناشـی از 
وضعیـت بوجود آمده را گـردن دیگران بیندازیم، 
بـزرگ و  اشـتباهات  در فراینـد توسـعه کشـور 
اسـتراتژیکی رخ داده و ایـن مسـائل و شـرایطی 
مثـل تغییـرات اقلیـم نیز دسـت به دسـت هم 

داده تـا بـه شـرایط موجود رسـیده ایم.

عضــو شــورای شــهر تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه ســفید 
از اکوسیســتم حــذف  بالک هــا بــه عنــوان یــک آفــت، 
ــرد،  ــرل ک ــا را کنت ــت آنه ــوان جمعی ــا می ت ــوند و تنه نمی ش
گفــت: بــا ســفارتخانه ها مشــغول رایزنــی هســتیم تــا بتوانیــم 
در مســیر تکمیــل اقدامــات هشــتگانه بــرای کنتــرل جمعیــت 
ســفید بالک هــا، اجــازه ورود بــه فضــای ســبز ســفارتخانه ها را 
بگیریــم تــا ایــن رونــد بــه صــورت کامــل بــه ویــژه در محــدوده 
ــه ایســنا می نویســد  ــور ک ــود. آنط ــی ش ــهر اجرای ــزی ش مرک
ــران  ــهرداری ته ــات ش ــاره اقدام ــوری، درب ــم ن ــرا صدراعظ زه

ــرای کنتــرل جمعیــت ســفیدبالک ها گفــت: در فصــل گرمــا  ب
موضــوع زاد و ولــد ســفیدبالک ها در شــهر تهــران مطــرح 
ــای  ــش دم ــا افزای ــز ب ــن حشــرات نی ــان ای ــود و طغی می ش
هــوا اتفــاق مــی افتــد، لــذا هرچــه شــرایط هــوا بهتــر و میــزان 
بارندگــی هــا بیشــتر باشــد، ایــن حشــرات غیــر فعــال خواهند 
بــود. وی افــزود: ســازمان بوســتان هــا و فضــای ســبز شــهر 
ــر عهــده گرفتــه  تهــران مســوولیت کنتــرل ایــن حشــرات را ب
اســت و بــا بهــره گیــری از مشــاورین در تــالش اســت 

ــد. ــرل کن ــران کنت ــن آفــت را در شــهر ته جمعیــت ای

ــط زیســت، از اســتفاده  رییــس ســازمان حفاظــت محی
بیــش از ســه برابــری نــرم جهانــی مــردم خراســان 
بااشــاره  وی  خبــرداد.  پذیــر  تجدیــد  آب  از  رضــوی 
بــه اینکــه بیــش از 70 درصــد جنگل هــای کشــور در 
ــد گفــت: متاســفانه  ــی آبــی شــدید قــرار دارن معــرض ب
ــال  ــت درس ــد جمعی ــرانه آب 70 درص ــو س ــر س از دیگ
جــاری بــه زیــر 500 متــر مکعــب رســیده اســت و ایــن 

درحالیســت کــه ســرانه کمتــر از هــزار مترمکعــب درســال 
از ســوی کارشناســان یــک بحــران تلقــی مــی شــود. وی 
درادامــه ضمــن تاکیــد بــر اینکــه خراســان رضــوی یکــی 
ــت  ــدات زیس ــدید تهدی ــرض ش ــای درمع ــتان ه از اس
محیطــی اســت، ســمن هــای زیســت محیطــی اســتان 

ــمرد. ــتان برش ــرای اس ــیل ب ــک پتانس را ی

استفاده از آب تجدید پذیر درخراسان رضوی هماهنگی برای اجرای دستورالعمل  کاهش سفیدبالک ها
بیش از نرم جهانی است

پیام زیست مسوول سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی مانشت و قالرنگ ایالم گفت: سایت تکثیر و 
احیای گوزن مانشت و قالرنگ در سال جاری شاهد تولد پنج راس گوساله گوزن بوده 

است.

ابالغیه
1-بدینوسـیله بـه آقـای حسـین عسـکری حصـن 

فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی 3050287251 ورثـه 

مرحـوم علـی عسـکری حصـن سـاکن رفسـنجان ابالغ می شـود 

کـه خانـم فاطمه حسـینی جهت وصـول مبلـغ 5.558.554.720 

ریـال بـه اسـتناد مهریـه منـدرج در سـند ازدواج شـماره 1018 دفتر 

خانـه ازدواج 157 رفسـنجان علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده و 

پرونـده اجرائـی بـه کالسـه 9700198 در ایـن اداره تشـکیل شـده و 

طبق گزارش مامور،محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شناخته 

نشـده،لذا بنـا بـه تقاضای بسـتانکار طبق مـاده 18 آئین نامـه اجرا 

مفـاد اجرائیـه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار 

محلـی آگهـی می شـود و چنانچه ظـرف مـدت ده روز از تاریخ این 

آگهـی کـه روز ابـالغ محسـوب می گردد،نسـبت بـه پرداخت بدهی 

خـود اقـدام ننمایید،عملیـات اجرائـی جریان خواهـد یافت.

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

2-بدینوسـیله بـه خانـم ایـران  عسـکری حصـن فرزنـد محمد به 

شـماره ملـی 3050085290 ورثـه مرحـوم علـی عسـکری حصـن 

سـاکن رفسـنجان ابالغ می شـود که خانم فاطمه حسـینی جهت 

وصـول مبلـغ 5.558.554.720 ریال به اسـتناد مهریـه مندرج در 

سـند ازدواج شـماره 1018 دفتـر خانـه ازدواج 157 رفسـنجان علیـه 

شـما اجرائیـه صـادر نموده و پرونـده اجرائی به کالسـه 9700198 در 

ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مامور،محـل اقامت شـما 

بـه شـرح متن سـند شـناخته نشـده،لذا بنا بـه تقاضای بسـتانکار 

طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه فقط یـک مرتبه در 

یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود و چنانچه 

ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن آگهی که روز ابالغ محسـوب می 

گردد،نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی 

جریـان خواهـد یافت.

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

3-بدینوسـیله بـه خانـم پـوران  عسـکری حصن فرزنـد محمد به 

شـماره ملی 3051117110 ورثه مرحوم علی عسـکری حصن سـاکن 

رفسـنجان ابـالغ می شـود که خانم فاطمه حسـینی جهـت وصول 

مبلـغ 5.558.554.720 ریـال بـه اسـتناد مهریـه مندرج در سـند 

ازدواج شـماره 1018 دفتـر خانـه ازدواج 157 رفسـنجان علیـه شـما 

اجرائیـه صـادر نمـوده و پرونـده اجرائـی بـه کالسـه 9700198 در 

ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مامور،محـل اقامت شـما 

بـه شـرح متن سـند شـناخته نشـده،لذا بنا بـه تقاضای بسـتانکار 

طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه فقط یـک مرتبه در 

یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود و چنانچه 

ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن آگهی که روز ابالغ محسـوب می 

گردد،نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی 

جریـان خواهـد یافت.

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

4-بدینوسـیله بـه خانـم مهدیـه  عسـکری حصـن فرزنـد محمـد 

بـه شـماره ملـی 3050223669 ورثـه مرحوم علی عسـکری حصن 

سـاکن رفسـنجان ابالغ می شـود که خانم فاطمه حسـینی جهت 

وصـول مبلـغ 5.558.554.720 ریال به اسـتناد مهریـه مندرج در 

سـند ازدواج شـماره 1018 دفتـر خانـه ازدواج 157 رفسـنجان علیـه 

شـما اجرائیـه صـادر نموده و پرونـده اجرائی به کالسـه 9700198 در 

ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مامور،محـل اقامت شـما 

بـه شـرح متن سـند شـناخته نشـده،لذا بنا بـه تقاضای بسـتانکار 

طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه فقط یـک مرتبه در 

یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود و چنانچه 

ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن آگهی که روز ابالغ محسـوب می 

گردد،نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی 

جریان خواهـد یافت.

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

5-بدینوسـیله بـه خانـم فاطمـه  عسـکری حصـن فرزنـد محمـد 

بـه شـماره ملـی 3052135120 ورثـه مرحوم علی عسـکری حصن 

سـاکن رفسـنجان ابالغ می شـود که خانم فاطمه حسـینی جهت 

وصـول مبلـغ 5.558.554.720 ریال به اسـتناد مهریـه مندرج در 

سـند ازدواج شـماره 1018 دفتـر خانـه ازدواج 157 رفسـنجان علیـه 

شـما اجرائیـه صـادر نموده و پرونـده اجرائی به کالسـه 9700198 در 

ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مامور،محـل اقامت شـما 

بـه شـرح متن سـند شـناخته نشـده،لذا بنا بـه تقاضای بسـتانکار 

طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه فقط یـک مرتبه در 

یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود و چنانچه 

ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن آگهی که روز ابالغ محسـوب می 

گردد،نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی 

جریان خواهـد یافت.

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

6-بدینوسـیله بـه آقـای احمـد عسـکری حصـن فرزنـد محمد به 

شـماره ملـی 3052234676 ورثـه مرحـوم علـی عسـکری حصن 

سـاکن رفسـنجان ابالغ می شـود که خانم فاطمه حسـینی جهت 

وصـول مبلـغ 5.558.554.720 ریال به اسـتناد مهریـه مندرج در 

سـند ازدواج شـماره 1018 دفتـر خانـه ازدواج 157 رفسـنجان علیـه 

شـما اجرائیـه صـادر نموده و پرونـده اجرائی به کالسـه 9700198 در 

ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مامور،محـل اقامت شـما 

بـه شـرح متن سـند شـناخته نشـده،لذا بنا بـه تقاضای بسـتانکار 

طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرا مفـاد اجرائیـه فقط یـک مرتبه در 

یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود و چنانچه 

ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن آگهی که روز ابالغ محسـوب می 

گردد،نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی 

جریان خواهـد یافت.

مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

7-بدینوسـیله بـه خانـم طیبه  عسـکری حصن فرزنـد محمد به 

شـماره ملـی 3050223669 ورثـه مرحـوم علـی عسـکری حصن 

سـاکن رفسـنجان ابـالغ مـی شـود کـه خانـم فاطمـه حسـینی 

جهـت وصـول مبلـغ 5.558.554.720 ریـال بـه اسـتناد مهریه 

ازدواج 157  دفتـر خانـه  ازدواج شـماره 1018  در سـند  منـدرج 

رفسـنجان علیـه شـما اجرائیـه صـادر نمـوده و پرونـده اجرائـی 

بـه کالسـه 9700198 در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش 

مامور،محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده،لذا 

بنـا بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرا مفاد 

اجرائیـه فقـط یـک مرتبـه در یکـی از روزنامـه های کثیراالنتشـار 

محلـی آگهـی مـی شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریخ 

ایـن آگهـی کـه روز ابالغ محسـوب می گردد،نسـبت بـه پرداخت 

بدهـی خود اقـدام ننمایید،عملیات اجرائی جریـان خواهد یافت. 

م الـف 3833
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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)) تجدید آگهی مناقصه ((
شـهرداری ماهـان در نظـر دارد اجـرای پـروژه نگهداری فضای سـبز 

وتنظیـف و رفـت و روب معابـر محدوده شـهر ماهان را به شـرح مندرج 
در اسـناد مناقصـه طی مدت نه مـاه از طریق برگـزاری مناقصه عمومی 

بـه پیمانکاران واجد شـرایط واگـذار نماید.
لـذا کلیـه پیمانـکاران تایید صالحیـت شـده از اداره کل کار و امـور اجتماعی 
دعـوت بـه عمل می آیـد. جهت خرید اسـناد مناقصـه از تاریـخ ۹۷/3/2۷ 
تـا تاریخ ۹۷/4/2 وجهت تسـلیم پیشـنهادات تـا پایان وقـت اداری مورخ 
۹۷/4/3 بـه شـهرداری ماهـان بـه آدرس ماهـان خیابـان امـام مراجعـه 
نماینـد. در ضمـن شـهرداری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختـار اسـت و 
شـرکت کننـدگان بایـد 5 ٪ سـپرده شـرکت در مناقصـه بعنـوان ضمانـت 
شـرکت در مناقصـه بـه صـورت ضمانت نامـه بانکی و یـا وجه نقـد واریزی 
به شـماره حسـاب سـپرده شـهرداری مندرج در اسـناد به همراه سایر اسناد 
تحویـل نماینـد. بازگشـانی پیشـنهادات مـورخ ۹۷/4/4 صـورت خواهـد 
پذیرفـت. در صورتیکـه برنـدگان مناقصـه حاضـر بـه انعقـاد قرارداد نشـوند 

ضمانـت نامـه آنها بـه نفـع شـهرداری ضبط خواهد شـد.
عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
اصفهــان گفــت: اگــر امــروز شــاهد تغییــر 
طعــم و مــزه آب هســتیم بــه دلیل اســتفاده از 
آب چــاه بــرای شــرب اســت امــا ایــن مســاله 
ــال  ــت. کم ــودن آب نیس ــالم ب ــر ناس ــل ب دلی
حیــدری اظهــار داشــت: آبــی کــه بــرای شــرب 
اســتفاده مــی شــود چــه آب از چــاه باشــد چــه 

آب تصفیــه خانــه بــه طــور قطــع تمــام مــواد و 
امــالح موجــود در آب طــی آزمایشــات مختلــف 
و بــه صــورت شــبانه روزی مــورد بررســی قــرار 
ــه در آب  ــان ک ــن اطمین ــا ای ــرد. وی ب ــی گی م
ــدارد و اگــر چاهــی را  شــرب نیتــرات وجــود ن
مشــاهده کردیــم کــه آب آن آلــوده بــه نیتــرات 
ــه طــور قطــع پلمــب می کنیــم، بیــان  اســت ب

داشــت: بدنبــال بحــران آب در اصفهــان از آب 
ــه  ــود ک ــی ش ــتفاده م ــرب اس ــرای ش ــاه ب چ
هــر چــه چــاه عمیــق تــر باشــد بــه طــور قطــع 
روی مــزه و طعــم آب تاثیــر خواهــد گذاشــت. 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
اصفهــان اعــالم کــرد: در مرکــز بهداشــت اســتان 
ــر  ــالمتی آب ه ــر س ــوان ناظ ــه عن ــان ب اصفه
ــر در  ــا ناظ ــر صده ــر نظ ــت آب زی روز بهداش
آزمایشــگاه هــا مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.

تغییر طعم آب نگرانی ندارد

رییس حفاظت محیط زیست بیجار از کشف هفت قطعه کبک از شکارچیان متخلف 
و غیر مجاز خبر داد و گفت: این پرندگان توسط محیطبانان و گروه های مردم نهاد 
زیست محیطی رهاسازی و به آغوش طبیعت بازگشتند.

ریگ در چشم »ریگان«
نیکزادی نماینده مجلس:در روزهای گذشته 150روستای شهرستان ریگان 

زیر توفان شن دفن شدند

شهرستان ریگان بار دیگر در محاصره شن های روان قرار گرفت

ــن  ــه از هجــوم چندی ــگان؛ شــهری ک ری
ــده  ــتوه آم ــه س ــن های روان ب ــاله ش س
ــگ  ــزار رن ــکالت ه ــل مش ــه دلی ــا ب ام
ســاکنانش، ریگ هــای آن بــه چشــم 
اختصــاص  از  بعــد  نمی آیــد.  کســی 
عمــده اعتبــار بودجــه ریزگردهــای کشــور 
ــدن  ــه ش ــده گرفت ــتان و نادی ــه خوزس ب
مجــدد ایــن دومیــن نقطــه بحرانــی 
کشــور، تعــداد دیگــری از ریگانی  هــا 
مجبــور بــه تــرک محــل زندگیشــان 

شــده اند.
ریــگان، ، روز شــنبه بــار دیگــر در محاصره 
ــرار گرفــت و 50درصــد  شــن های روان ق
از 302روســتای ایــن شهرســتان زیــر 
توفــان شــن دفــن شــدند.به گفتــه 
ــه  ــتان ک ــن شهرس ــگان، ای ــدار ری فرمان

ــده  ــع ش ــان واق ــتان کرم ــرق اس در ش
ــی و  ــت بحران ــل وضعی ــه دلی ــت . ب اس
اقدامــات  نارســایی ها،  بــاالی  حجــم 
مالــچ پاشــی، نهالــکاری بــرای حــل 
ــران  ــت و بح ــی نیس ــکل کاف ــن مش ای
ــی زاده  ــن جزین ــد، همچنی را نمی خوابان
مدیــر کل محیــط زیســت اســتان کرمان 
ــا  ــن توفان ه ــودن ای ــه دار ب ــل ادام دلی
ــت  ــی در دول ــچ پاش ــدن مال ــا ش را ره
نهــم و دهــم می دانــد. او در گفــت و 
ــچ  ــد: »مال ــی گوی ــا م ــام م ــا پی ــو ب گ
پاشــی بــرای اینکــه اثــر خــود را بــر 
شــن های روان بگــذارد بایــد بــه صــورت 
مــداوم پاشــیده شــود امــا متاســفانه در 
ــن  ــام ای ــم تم ــم و ده ــای نه ــت ه دول
ــز  ــون نی ــد، اکن ــا را فروختن ــتگاه ه دس
ــداری  ــی خری ــچ پاش ــتگاه های مال دس
ــل  ــه دلی ــا ب ــتند ام ــال کار هس و در ح
وقفــه ای کــه ایجــاد شــده ســرعت کار بــا 

ــدارد .« ــی ن ــارات همخوان اعتب

ریشه مشکل چندین ساله 
کجاست؟

ــن  ــی و از بی ــی در پ ــالی های پ خشکس
ــه بلنــد شــدن  رفتــن پوشــش گیاهــی ب
ــن  ــطح زمی ــا از س ــن  و ریگ ه ــن ش ای
کمــک می کنــد، بــه طــوری کــه  باقــری 
فرمانــدار ریــگان معتقــد اســت: » از بیــن 
ــرد  ــه ف ــر ب ــور منحص ــگل که ــن جن رفت
ایرانــی در حاشــیه روســتاهای شهرســتان 
ــتاهای  ــه روس ــده ک ــب ش ــگان موج ری
ایــن شهرســتان در محاصــره شــن هــای 
روان قــرار گیرنــد. همچنیــن طی 2 ســال 
گذشــته بــه دلیــل کاهــش نــزوالت جوی 
در شهرســتان ریــگان بــر کانونهــای بحران 
فرســایش بــادی در ایــن شهرســتان 
افــزوده شــده اســت. « عــالوه بــر فرماندار 
ریــگان، نماینــده مــردم بــم هــم بــه ایــن 
موضــوع اشــاره  مــی کنــد، نیکــزادی 
ــد: »خشکســالی  ــا مــی گوی ــام م ــه پی ب

هــای مــداوم در شــرق و جنــوب کرمــان 
و بادهــای 120 روزه سیســتان، همچنیــن 
ــن  ــان ای ــده جازموری ــک ش ــالق خش بات
معضــل را در منطقــه تشــدید کــرده اســت 
ــور  ــه ط ــون ب ــم اکن ــه ه ــه ای ک ــه گون ب
معمــول در هفتــه دو روز بــا ایــن طوفــان 
هــا مواجــه هســتیم کــه ارتفــاع بعضــی 
ــده  ــاد ش ــنی ایج ــای ش ــه ه ــن تپ از ای
ــی  ــم م ــر ه ــه 400 مت ــان ب ــط توف توس
ــی  ــال بعض ــه عم ــه ای ک ــه گون ــد ب رس
ــن  ــا دف ــن ه ــن ش ــر ای ــتاها در زی روس
ــه  مــی شــوند و ســاکنین آن چــاره ای ب
جــز تــرک محــل زندگــی خــود ندارنــد.« 

راه حل کجاست؟
مالــچ پاشــی و کاشــت بوتــه هــا و 
درختچــه هایــی بــا ارتفــاع کــم و مقــاوم 
بــه کــم آبــی راه حلــی اســت کــه بیشــتر 
مســوولین منطقــه بــرای مبــارزه بــا ایــن 
توفــان هــای شــنی پیشــنهاد مــی دهنــد 
ــتان  ــت اس ــط زیس ــر کل محی ــا مدی ام
ــن  ــد اســت اینکــه چــرا ای کرمــان معتق
ــن ســال  ــد از گذشــت چندی راه حــل بع
ــد،  ــش ده ــه را کاه ــته درد منطق نتوانس
قطــع شــدن آن در مــدت زمــان طوالنــی 
بــوده، همچنیــن نیکــزادی معتقد اســت: 

» ایــن روش 13 ســال از دســتور کار 
ــاره  ــته دوب ــال گذش ــد و از س ــارج ش خ
ــفانه در  ــا متاس ــت ام ــرا اس ــال اج در ح
ــار اجرایــی مــی شــود   ســطح 2500 هکت
در حالــی کــه مــا در ایــن منطقــه هــزاران 
هکتــار داریــم کــه نیــاز بــه مالــچ پاشــی 

ــد.« دارن

ریگ های ریگان تنها 
در چشم مردم منطقه

بهمــن مــاه ســال گذشــته بــود کــه اکبــر 
ــدآباد در  ــردم اس ــده م ــرزاده نماین رنجب
مجلــس شــورای اســالمی اعــالم کــرد که 
ــا درخواســت اختصــاص  ــر انقــالب ب رهب
150 میلیــون دالر اعتبــار از محــل صنــدوق 
توســعه ملــی بــرای مقابلــه بــا ریزگردهــا 
ــزادی  ــه نیک ــه گفت ــا ب ــت کردند.ام موافق
متاســفانه عمــده بودجــه مقابلــه بــا 
ریزگردهــای کشــوری بــه خوزســتان تعلق 
گرفــت و ریــگان ســهم چندانــی در ایــن 
ــه   ــن منطق ــه ای ــن نداشــت در حالیک بی
ــن  ــا ای ــال را ب ــای س ــوم روزه ــک س ی
بحــران دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد و 
بــه طــور معمــول در هــر روز توفانــی، 50 
تــا 100 نفــر را روانــه بیمارســتان مــی کنــد. 

ته
نک

نظــر  از  بحرانــی کشــور  نقطــه  دومیــن  ریــگان 
ــه  ــاید ب ــد و ش ــه بای ــور ک ــا آنط ــت ام ــا اس ریزگرده
آن پرداختــه نمــی  شــود و ظاهــرا ریــگ هــای 
ایــن منطقــه تنهــا چشــمان ریگانــی را آزار مــی 
ــر  ــه اکب ــود ک ــته ب ــال گذش ــاه س ــن م ــد بهم ده
رنجبــرزاده نماینــده مــردم اســدآباد در مجلــس 
ــا  ــالب ب ــر انق ــه رهب ــرد ک شــورای اســالمی اعــالم ک
اعتبــار  میلیــون دالر   150 اختصــاص  درخواســت 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــل صن از مح
ــه نیکــزادی  ــه گفت ــد امــا ب ریزگردهــا موافقــت کردن
بــا  مقابلــه  بودجــه  عمــده  امســال  متاســفانه 
ــت  ــق گرف ــتان تعل ــه خوزس ــوری ب ــای کش ریزگرده
ــت در  ــن نداش ــن بی ــی در ای ــهم چندان ــگان س و ری
ــال  ــای س ــوم روزه ــک س ــه  ی ــن منطق ــه ای حالیک
ــد . ــرم مــی کن ــن بحــران دســت و پنجــه ن ــا ای را ب

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
اصفهــان اعــالم کــرد: اگــر امــروز شــاهد 
ــل  ــه دلی ــتیم ب ــزه آب هس ــم و م ــر طع تغیی
ــا  ــرای شــرب اســت ام اســتفاده از آب چــاه ب
ــودن آب  ــالم ب ــر ناس ــل ب ــاله دلی ــن مس ای
نیســت و اگــر چاهــی را مشــاهده کردیــم کــه 
ــور  ــه ط ــت ب ــرات اس ــه نیت ــوده ب آب آن آل

قطــع پلمــب می کنیــم.

به  تاالب گاوخونی هنوز 
کانــون فعال گرد و غبار 

نشده تبدیل 
ــش اداره  ــت نظــارت و پای سرپرســت معاون
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهان 
در مــورد اهمیتــی کــه تــاالب گاوخونــی 
دارد، مطــرح کــرد: بــر اثــر بارندگی هایــی 
کــه در اردیبهشــت مــاه صــورت گرفــت و 
همچنیــن حــدود 600 لیتــر در ثانیــه پســابی 
کــه بــه ایــن تــاالب ریختــه می شــود، هنــوز 
ــون  ــوان کان ــه عن ــت دارد و ب ــداری رطوب مق
ــت،  ــده اس ــال نش ــی فع ــار اصل ــرد و غب گ
ــاالب  ــت محیطی ت ــه زیس ــر حق آب ــی اگ ول
گاوخونــی تأمیــن نشــود، کانــون گــرد و غبــار 
ــه  ــده ای را ب ــکالت عدی ــده و مش ــال ش فع
ــت نظــارت  وجــود می آورد.سرپرســت معاون
و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــان ک ــان بی اســتان اصفه
اینکــه زمــان زیــادی از ســال را فصــول 
ــم  ــتان اقلی ــن اس ــکیل داده و ای ــرم تش گ
ــرم  ــه در فصــول گ ــی دارد در حــدی ک بیابان
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــوای اس ــای ه ــال دم س
ــه  ــی ب ــاالب حت 45 درجــه و در محــدوده ت
ــن  ــر در ای ــد، تبخی ــم می رس ــه ه 48 درج
مــکان بســیار باالســت و خشــکی می توانــد 
آن جــا را بــه یــک کانــون گــرد و غبــار تبدیــل 
کنــد؛ قطعــًا گــرد و غبــار هــم می توانــد 
ــاظ زیســت محیطی،  ــی از لح ــرات مختلف اث
ــاد  بهداشــتی، اقتصــادی و اجتماعــی در ابع
مختلــف داشــته باشــد.وی متذکــر شــد: 
قطعــًا گــرد و غبــار بــر ســالمتی مــردم تأثیــر 
دارد و وضعیــت ســالمتی را بــه مخاطــره 
صــورت  بــه  این کــه  ولــی  می انــدازد 
ــه چــه  ــوان نظــر داد ک ــی بت ــوردی و قطع م
ــگاه های  ــه ورود دانش ــاز ب ــی دارد، نی تبعات
علــوم پزشــکی و بررســی های علمــی در 
ایــن زمینــه اســت کــه بــا مســتندات کافــی 
ــن  ــی بی ــا بی معن ــی دار ی ــاط معن ــوان ارتب بت
برخــی از مشــکالت ســالمتی و بهداشــتی بــا 
ــری  ــرد. اکب ــدا ک ــاالب پی ــدن ت ــک ش خش
تــاالب خشــک  ایــن  اگــر  اظهــار کــرد: 
ــه  ــه دارد ن ــعتی ک ــه وس ــه ب ــا توج ــود ب ش
ــان  ــتان اصفه ــن اس ــش دام ــا مخاطرات تنه
همجــوار  اســتان های  بلکــه  می گیــرد،  را 
از  یکــی  می کنــد؛  درگیــر  قطعــًا  راهــم 
ــرای  ــی ب ــاز اصل ــزار و پیش نی ــن اب مهم تری
احیــای رودخانــه زاینــده رود و احیــای تــاالب 
ــی از  ــوان برخ ــدی بت ــا ح ــه ت ــی ک گاوخون
کــرد،  حــل  را  اجتماعی شــان  مشــکالت 
تأمیــن حق آبــه از ســراب تــا پایــاب در 
ــاالب اســت. ــه و در مســیر ت مســیر رودخان

خبر

80 درصد تاالب 
هورالعظیم آبگیری شد

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  کل  مدیــر 
درصــدی   80 آبگیــری  از  خوزســتان  اســتان 
ــق  ــال از طری ــار امس ــم در به ــاالب هورالعظی ت
آب رودخانــه کرخــه  خبــر داد. احمــد رضــا 
ســال  در  هورالعظیــم  تــاالب  وضعیــت  در خصــوص  زاده  الهیجــان 
ــی  ــاالب ط ــن ت ــده در ای ــام ش ــای انج ــری ه ــا آبگی ــت: ب ــاری گف ج
فروردیــن و اردیبهشــت مــاه، هــم اکنــون شــاهد آبگیــری 80 درصــدی 
در تــاالب هورالعظیــم هســتیم. وی ادامــه داد: رهاســازی آب در تــاالب 
هورالعظیــم همزمــان بــا فصــل برداشــت محصــوالت کشــاورزی در ایــن 
ــالی  ــا خشکس ــه ب ــاخت: البت ــان س ــد. وی خاطرنش ــام ش ــه انج منطق
ــی رود آب  ــال م ــاری، احتم ــال ج ــتان در س ــتان خوزس ــر اس ــم ب حاک
ــدید  ــای ش ــر گرم ــر در اث ــش تبخی ــل افزای ــه دلی ــم ب ــاالب هورالعظی ت
هــوا در مــاه هــای مــرداد و شــهریور کاهــش یابــد و ایــن تــاالب را بــا 

ــد. ــه کن ــکالتی مواج مش

خبرخبر
یونــس  ســید 
عالمــی  حســینی 
دادســتان عمومــی 
مرکــز  وانقــالب 
ــا بیــان اینکــه برداشــت های  اســتان مازنــدران ب
ــط زیســت و  ــه محی غیرمجــاز شــن و ماســه ب
ــزوم  ــر ل ــد ب ــه وارد می کن ــی ضرب ــع طبیع مناب
ــه  ــواری ب ــه خ ــده ماس ــه پدی ــدی ب ــورد ج برخ
عنــوان حقــوق عامــه مــردم تاکیــد کردا.یــن مقام 
ــی از  ــتر برخ ــه بس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب قضای
ــه  ــی روی ــل برداشــت های ب ــه دلی ــا ب رودخانه ه
ــای  ــان بارندگی ه ــیده اســت و در زم ــه گل رس ب
تنــد مشــکالتی را شــاهدیم و کــف رودخانــه 
ــت:  ــت، گف ــم نیس ــل ترمی ــده قاب ــت ش برداش

ــن  برداشــت غیرمجــاز شــن و ماســه از مهم تری
مشــکالت در منابــع طبیعــی اســت که بــه محیط 
ــه وارد می شــود.  ــع طبیعــی ضرب زیســت و مناب
حســینی عالمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا جدیــت 
ایــن موضــوع ورود کرده ایــم اظهارکــرد:  بــه 
دادســتان ها بازدید هــای متعــدد و ســرزده ای 
ــه  ــتیم ک ــدد هس ــد ودر ص ــتور کار دارن را در دس
جلــوی ایــن تخریــب را بگیریــم و بــا متخلفیــن 
نیــز بــه شــدت برخــورد خواهیــم کــرد. وی اظهــار 
داشــت: هماننــد جنگل هــای هیرکانــی مازنــدران 
ــا  ــر کج ــردم ه ــه م ــدارد و هم ــود ن ــا وج در دنی
مشــاهده کردنــد منابــع طبیعــی از بیــن مــی رود 
بــه دادســتان ها سراســر اســتان گــزارش کننــد تــا 

ــود. ــه ش ــن زمین ــب در ای ــوردی مناس برخ

پدیده ماسه خواری تهدید
جدی برای محیط زیست مازندران

پیام زیست
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صنایــع   میــراث  فرهنگــی،  مدیــرکل 
دســتی و گردشــگری لرســتان گفــت: 
بــا توجــه بــه وجــود فقــط یــک ســهمیه 
بــرای هــر ثبــت جهانــی، 100 پــل تاریخــی 
لرســتان را در ســال 2021 میــالدی ثبــت 
جهانــی خواهیــم کــرد. ســید امیــن 

قاســمی در نشســت تخصصــی توســعه 
گردشــگری در ســالن کنفرانــس اتــاق 
بازرگانــی لرســتان افــزود: بــا جدیــت 
تمــام بــه دنبــال ثبــت جهانــی قلعــه فلک 
ــم  ــز خواهی ــاد نی االفــالک و دره خــرم آب
ــش از 100  ــتن بی ــا داش ــتان ب ــود. لرس ب

ــل  ــت پ ــوان پایتخ ــه عن ــی ب ــل تاریخ پ
هــای تاریخــی ایــران شــناخته می شــود؛ 
لرســتان بــا موقعیــت اســتراتژیک خــود 
عنــوان  بــه  تاریــخ  در طــول  همــواره 
هــای  تریــن گــذرگاه  مهــم  از  یکــی 
ــوده  ــوب کشــور مطــرح ب ــه جن شــمال ب
ــاپوری،  ــان، ش ــای گاومیش ــت. پل ه اس
ــر، کشــکان و  ــر، کله ــل آجــری، پلدخت پ
ــی  ــای تاریخ ــل ه ــه پ ــته از جمل شکس
ــزار و  لرســتان هســتند کــه بیــش از یکه
ــد و از  ــی دارن ــت تاریخ ــال قدم 400 س
معمــاری و هنــر و پــل ســازی منحصربــه 

فــرد برخوردارنــد. رییــس هیــات مدیــره 
کانــون انجمــن هــای صنفــی راهنمایــان 
گردشــگری کشــور نیــز در ایــن نشســت 
لرســتان را ســرزمینی بســیار مســتعد بــا 
ــف  ــناخته توصی ــا ناش ــر ام ــی بک طبیعت
کــرد و گفــت: بایــد مشــکالت گردشــگری 
ــم  ــل کنی ــر ح ــه آج ــر ب ــتان را آج لرس
ــن شــکل ممکــن  ــا بهتری ــا ب ــن بن ــا ای ت
ســاخته شــود. اویــس کیانــی دربــاره 
ــت:  ــاز گف ــر مج ــای گردشــگری غی توره
ایــن مســاله در بیشــتر اســتان هــا بــا آن 

ــان هســتند. ــه گریب دســت ب

ســه مــاه از زمانــی کــه دیــوان عالــی ایالــت متحــده آمریــکا 
ــواح هخامنشــی را لغــو کــرد،  حکــم مصــادره و فــروش ال
می گــذرد. بــا اینکــه مدیــرکل امــور حقوقــی ســازمان میراث 
فرهنگــی می گویــد ایــن اداره کل درحــال پیگیــری وضعیت 
الــواح باقــی مانــده در دانشــگاه شــیکاگو و بازگردانــدن آنهــا 
بــه ایــران اســت، امــا هنــوز از ســوی وزارت امــور خارجــه و 
ســازمان میــراث فرهنگــی در ایــن زمینــه خبــری منتشــر 
ــراوان و جلســات  ــد از کشــمکش های ف نشــده اســت. بع
ــواح هخامنشــی  ــت ال ــرای بررســی وضعی ــه ب دادگاهــی ک
برگــزار شــد، دیــوان عالــی آمریــکا 21 فوریــه -دوم اســفند 
96- در جلســه ی اســتیناف پرونــده ی الــواح هخامنشــی بــا 
رأی هشــت بــه صفــر قضــات دیــوان عالــی بــه نفــع ایــران، 
ــواح هخامنشــی را لغــو کــرد.  حکــم مصــادره و فــروش ال
ــده ی  ــت متح ــی ایال ــوان عال ــایت دی ــه  در س ــن رأی ک ای
آمریــکا منتشــر شــده، بــر ســه شــاخصه ی وحــدت رویــه، 
بدیــع بــودن و اســتفاده از الیحــه ی دوســت دادگاه تاکیــد 
دارد. اکنــون و بعــد از گذشــت حــدود ســه مــاه از آخریــن 

اعــالم دادگاه عالــی آمریــکا در مــورد وضعیــت پرونــده 
الــواح هخامنشــی و رخ دادن اتفاقاتــی ماننــد نقــض برجــام 
از ســوی آمریــکا، رایزنی هایــی در مــورد ابهــام در وضعیــت 
الــواح هخامنشــی دانشــگاه شــیکاگو مطــرح شــده اند، امــا 
ــوز هیــچ خبــری از ســوی مســووالن میــراث فرهنگــی  هن
دربــاره ی پیگیــری  بازگشــت ایــن الــواح بــه ایــران مطــرح 
ــی  ــور حقوق ــرکل ام ــقاقی، مدی ــم ش نشــده اســت. ابراهی
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــالک س و ام
گردشــگری بــه ایســنا گفــت: دیــوان عالــی آمریــکا، حکــِم 
الــواح هخامنشــی را صــادر کــرده اســت. در تماســی کــه بــا 
ــرای  ــز مشــکلی ب دانشــگاه شــیکاگو داشــته ایم. آن هــا نی
ــک بحــث اســت  ــا ی ــد. ام ــران ندارن ــه ای ــار ب بازگشــت آث
ــد مجــوزی  ــز بای ــران نی ــه ای ــار ب ــل آث ــرای حم ــا ب ــه آی ک
ــه  ــود ب ــن وج ــا ای ــود. ب ــه ش ــکا گرفت ــه داری آمری از خزان
اعتقــاد او، نقــض برجــام هیــچ دخالتــی در برگشــت الــواح 
هخامنشــی بــه ایــران نــدارد. پیــش از ایــن نیــز علی اصغــر 
مونســان، معــاون رییس جمهــور  و رییــس ســازمان میراث 
ــال  ــاره احتم ــگری درب ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
تاثیرگــذاری نقــض برجــام بــر حوزه هــای تحــت پوشــش 
ــال  ــکا 40 س ــود: آمری ــه ب ــی گفت ــراث فرهنگ ــازمان می س
اســت ایــن وضعیــت را ایجــاد کرده اســت. میــراث فرهنگی 

موضوعــی نیســت کــه دســتاوردی از بخش هــای سیاســی 
ــد ســابق را در  و اقتصــادی باشــد، باالخــره مــا همــان رون
پیگیــری بازگشــت آثــار تاریخــی بــه کشــور ادامــه خواهیــم 
داد واگــر پرونــده ای در ســطح بین المللــی هســت، بــا همان 
ــورمان در  ــیایی از کش ــر اش ــا اگ ــم ت ــه می دهی ــد ادام رون
دیگــر کشــورها هســت، آنها را بــه ایــران برگردانیم. ســازمان 
ــا اســتفاده از  ــد ب ــی بای ــی در شــرایط فعل ــراث فرهنگ می
حمایت هــای حقوقــی الزم و بهره گیــری از ظرفیــت افــرادی 
نظیــر ریاســت مرکــز شرق شناســی آمریــکا، تــالش کنــد تا 
الــواح مربــوط بــه دوران هخامنشــی را هرچــه ســریعتر بــه 

کشــور بازگردانــد.

1۰۰ پل تاریخی لرستان سال 2۰21 
ثبت جهانی می شوند

موزه ای که به تاریخ پیوست 
نبود بودجه عامل 43ساله شدن 

ساخت موزه بزرگ کرمانشاه

قــرار بــود ســال 1354 مــوزه بــزرگ کرمانشــاه واقــع در بوســتان شــاهد و 
در جــوار اداره کل میــراث فرهنگــی ســاخته شــود امــا بیــش از چهــار دهــه 
از زمــان شــروع ایــن طــرح مــی گــذرد و همچنــان مــکان مــوزه خــود بــه 
اثــر تاریخــی تبدیــل شــده اســت. آنچنــان کــه مســووالن اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمانشــاه می گوینــد دلیــل 
ــری  ــل دیگ ــار اســت و دلی ــود اعتب ــوزه نب ــن م ــاخته نشــدن ای ــی س اصل
نــدارد. معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اســتان کرمانشــاه در گفتگــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا بیــان اینکــه 
ــال  ــت: در س ــت، گف ــده اس ــروع ش ــال 54 ش ــوزه در س ــن م ــاخت ای س
ــراژ  ــی، مت ــر رضای ــال متوقــف شــد. اکب ــار کام ــود اعتب ــل نب ــه دلی 1388 ب
زمیــن در نظــر گرفتــه شــده بــرای ســاخت ایــن مــوزه را پنــج هــزار متــر 
مربــع ذکــر کــرد و افــزود: مــکان مــوزه نیــز در محــل بوســتان شــاهد و در 
جــوار اداره کل میــراث فرهنگــی اســت. وی بــا بیــان اینکــه در دولــت تدبیــر 
و امیــد از ســرگیری ســاخت مــوزه بــا جدیــت در دســتور کار قــرار گرفــت، 
ــه  ــکار ایــن طــرح نیــز خلعیــت شــده و از 2 ســال گذشــته ب گفــت: پیمان
طــور جــدی ســاخت مــوزه را دنبــال مــی کنیــم. او بــه مکاتبــات و رایزنــی 
ــا رییــس ســازمان برنامــه  هــای مجمــع نماینــدگان اســتان و مســووالن ب
ــت: اداره  ــرد و گف ــاز اشــاره ک ــورد نی ــرای اختصــاص بودجــه م و بودجــه ب
کل میــراث فرهنگــی اســتان نیــز پیگیــر جــذب اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای 
ادامــه رونــد ســاخت ایــن طــرح اســت. وی اظهــار داشــت کــه مســووالن 
ــن  ــه در ای ــد ک ــرح را داده ان ــن ط ــاز ای ــورد نی ــارات م ــن اعتب ــول تامی ق

صــورت، مــوزه کرمانشــاه در 2 ســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

سردرگمی الواح هخامنشی در شیکاگو
سه ماه از زمانی که دیوان عالی ایالت متحده آمریکا حکم مصادره و 

فروش الواح هخامنشی را لغو کرد، می گذرد. 

ایــن  اســت  ســال   40 آمریــکا 
وضعیــت را ایجــاد کــرده و میــراث 
میــراث  مــی رود.  را  خــود  راه  فرهنگــی 
فرهنگــی موضوعــی نیســت کــه دســتاوردی 
ــد،  ــادی باش ــی و اقتص ــای سیاس از بخش ه
در  را  ســابق  رونــد  همــان  مــا  باالخــره 
ــه کشــور  ــار تاریخــی ب پیگیــری بازگشــت آث
ــده ای در  ــر پرون ــم داد و اگ ــه خواهی ادام
همــان  بــا  هســت،  بین المللــی  ســطح 
ــر  ــا اگ ــم ت ــه می دهی ــدرت ادام ــد و ق رون
از کشــورمان در دیگــر کشــورها  اشــیایی 

هســت، آنهــا را بــه ایــران برگردانیــم.

بنــا بــر اظهــار معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان زنجــان پلمــپ کارگاه مرمت 
خانــه حکیمیــان زنجــان فــک شــد و عملیــات بازســازی آن بــار 

دیگــر از ســر گرفتــه مــی شــود.
مهــرداد عســگریان یادآورشــد: تاکنــون مشــکلی میــان همــکاری 
میــراث فرهنگــی و شــهرداری وجــود نداشــت و خانــه حکیمیــان 
ــن نشســت  ــی شــد. در ای ــورد اســتثنایی محســوب م ــک م ی
هماهنگــی هــای الزم میــان شــهرداری و میــراث فرهنگــی انجــام 

و در نهایــت دســتور فــک پلمــپ صــادر شــد.

ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــراث فرهنگ ــاون می مع
دســتی و گردشــگری اســتان زنجان گفــت: پیمانــکار از روز جاری 
ــد.  ــه می ده ــا را ادام ــن بن ــت ای ــات مرم ــرارداد، عملی ــق ق طب
مامــوران اجرایــی شــهرداری زنجــان روز شــنبه 19 خــرداد جــاری 
ــد.  ــه حکیمیــان کــرده بودن ــه پلمــپ کارگاه مرمــت خان اقــدام ب
شــهرداری زنجــان علــت ایــن پلمــپ را دریافت نکــردن مجوزهای 
الزم بــرای عملیــات عمرانــی اعــالم کــرده بــود. خانــه حکیمیــان 
ــه دوره قاجــار اســت کــه در کوچــه  بنــای ثبــت شــده متعلــق ب

شــهدا معــروف بــه عباســیه شــهر زنجــان قــرار دارد.

مرمت خانه حکیمیان زنجان از سر گرفته شد

بناهای تاریخی آذربایجان غربی اقامتگاه بوم گردی می شود 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به 

برنامه افزایش ظرفیت اقامتی گردشگران در استان گفت: قراردادهای مشارکتی با 
مالکان بناهای تاریخی برای ساخت و راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در این 

بناها منعقد می شود.

پیام میراث

یم
سن

: ت
س

عک

آگهی مناقصه

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ب/۹۷/14-52 
نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد : مقــداری لولــه کاروگیــت 
ــا  ــدگان ی ــق تولیدکنن ــود را از طری ــاز خ ــورد نی ــرخود  م ــر س 200 و 250 کوپل
ــد  ــی توانن ــرایط م ــن ش ــذا واجدی ــداری نماید.ل ــا خری ــمی آنه ــدگان رس نماین
ــت  ــخ ۹۷.4.5 جه ــت تاری ــخ ۹۷.3.2۷ لغای ــه از تاری ــی نام ــه معرف ــا ارائ ب
ــرکت آب و  ــن ش ــوار 22 بهم ــان بل ــه آدرس کرم ــه ب ــناد مناقص ــت اس دریاف

ــد. ــه نماین ــی مراجع ــتان-مدیریت بازرگان ــالب اس فاض

مبلغ اولیه برآورد: 5.506.۷04.000 ریال
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 2۷5.335.000 ریـال بـه صـورت ضمانـت نامه 

بانکـی ، در وجـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان 
آخریـن مهلـت تسـلیم پاکتهـای الـف، ب، ج بـه دبیرخانـه شـرکت: تـا سـاعت 14 

 ۹۷.4.1۷ مـورخ 
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت ۹ مورخ ۹۷.4.1۹ 

مـدت اعتبـار پیشـنهاد قیمـت 3 مـاه از تاریـخ بازگشـایی پـاکات پیشـنهاد قیمت 
تـا زمـان انعقاد قـرارداد می باشـد.

تامین اعتبار: منابع داخلی

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــات موضــوع قان هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
اول  هیــأت   1397/01/16  –  139760318017000167 شــماره  رأی  برابــر 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رضوانشــهر 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محرمعلــی نــوروزی آقمســجد 
فرزنــد شــیرینقلی بشــماره شناســنامه 8 صــادره از رضوانشــهر در ششــدانگ 
ــالک 945  ــع پ ــه مســاحت 490/23 مترمرب ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ی
فرعــی از 50- اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 200 فرعــی واقــع در 
ــوروزی  ــداری از نســق شــیرینقلی ن ــالن خری ــل بخــش 274 گی ــه پون قری
ــت  ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوب ــذا ب ــده اســت. ل محــرز گردی
ــه  ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب ــه فاصل ب
ــد از  ــی توانن ــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م صــدور ســند مالکی
ــن  ــود را ای ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش تاری
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/3/13         تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/3/27 

رئیس ثبت اسناد و امالک رضوانشهر ـ جعفر عبادی                            3138 

ــت  ــیدگی و دادخواس ــت رس ــالغ وق ــی اب آگه
دوســت علــی  بهنــام  بــه  ضمائــم  و 

خواهــان آقــای حســن گلــزاده دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده بهنــام علــی دوســت و زهــرا 
ــه  ــه مطــرح ک ــه خواســته مطالب ــر ب ــی دوســت چلنب عل
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ب
9709982678200127 شــعبه 28 شــورای حــل اختــالف 
ــک  ــع شــماره 2 ) شــهید مل ــرج ) 48 ســابق( مجتم ک
زاده( ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/5/9 ســاعت 
9/30 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت 
ــان  ــده و درخواســت خواه ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ 
انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
ــیدگی در  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق را دریاف

ــف: 10058/ 97/ف ــردد. م/ال ــر گ دادگاه حاض
مســئول دفتــر شــعبه شــورای حــل اختــالف شــعبه 28 شــورای 
ــهید  ــماره 2 ) ش ــع ش ــابق( مجتم ــرج )48 س ــالف ک ــل اخت ح
ملــک زاده( هنگامــه آذرنیوشــان                                3417
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در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

روزنامـه »اصفهان زیبـا« از حمایت 
شـهردار اصفهـان از جوانـان خـالق این اسـتان 

نوشـته است.

روزنامـه »مهد تمـدن« افتتـاح بازار 
دائمـی خـودروی تبریـز را خبـر داده اسـت.

روزنامـه » افسـانه« در حاشـیه جـام 
جهانـی به بررسـی بـازی هـای ایـران پرداخته 

ست. ا

روزنامـه »خبـر شـمال« از تـب داغ 
فوتبـال جـام جهانی و درخشـش مازندرانی ها 

نوشـته است.

روزنامـه » دریـا« از شـبانه روزی شـدن 
بنـادر هرمزگان به منظور تسـهیل صـادرات این 

اسـتان خبر داده اسـت.

حیطـه  یـزد«در  »بشـارت  روزنامـه 
مصـرف درسـت آب در فصـل گرمـا بـه مـردم 
توصیـه عـدم اسـتفاده از کولرهـای گازی بـه 

بـاال را دارد. دلیـل مصـرف آب 

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

یزد

خبرگــزاری ســی ان ان از جنــگ بــزرگ 
اقتصــادی میــان چیــن و آمریــکا در هفتــه 

ــت. ــته اس ــش رو نوش پی

حامـل  رسـیدن کشـتی  فرانـس 24از 
سـخت  و  اسـپانیا  سـاحل  بـه  پناهجویـان 
گیری هـای دولـت ایـن کشـور نوشـته اسـت.

ســخن  از  اســپوتنیک  خبرگــزاری 
ترامــپ در نشســت گــروه 7 نوشــته. او گفتــه 
بــود تمــام تروریســت هــا در پاریــس زندگــی 

ــد. مــی کنن

نیروهـای  حضـور  از  رویتـرز  خبرگـزاری 
اسـت. نوشـته  یمـن  خـاک  در  فرانسـه 

االخبــار  بــا انتشــار عکســی بازتــاب جــام 
ــی در عربســتان را نشــان داده اســت. جهان

یورونیـوز بـه پیگیـری بـازی هـای جـام 
جهانـی و تحلیـل بـازی هـا پرداختـه اسـت.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

عربستان

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

20  سال پیش در 31 خرداد 13٧٧ ایران با هدایت جالل طالبی و با دو گل حمید استیلی و 
عکس نشنال جئوگرافیک یک گوزن را در پارک بوشی لندن نشان می دهد.مهدی مهدوی کیا آمریکا را شکست داد. 

شادی شبانه مردم تهران پس از پیروزی تیم ملی فوتبال مقابل مراکش  / مهر
تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3 بر صفر از سد

 لهستان گذشت.  / میزان

دیدار تیم های ملی ایران و مراکش  /  ایرنا پیروزی تیم ملی فوتبال مقابل مراکش  / میزان

پیروزی تیم ملی فوتبال مقابل مراکش حضور مسعود کیمیایی در شادی شبانه مردم تهران پس از پیروزی تیم ملی فوتبال مقابل مراکش  /  مهر
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پیام ایران
خریداری و اهدای ویلچر به معلوالن مسجدسلیمانی با همت خیرین

تعدادی از پرسنل خیر و نیکوکار شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با 
همراهی تعداد دیگری از خیرین در اقدامی انسان دوستانه و ارزشمند تعداد 35 عدد 
ویلچر را خریداری و به معلوالن و افراد ناتوان حرکتی این شهرستان اهداء کردند .

ــتاندار  ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ  مع
ــه اشــکورات  ــت: ســیالب در منطق ــالن گف گی

ــر  رودســر در شــرق اســتان، جــان ســه نف
را گرفت.حجــت  یــک کــودک(  و  زن   2(

پنــج  افــزود:  حــدود ســاعت  شــعبانپور 
ــه اشــکورات  ــار شــدیدی در منطق عصــر رگب
رودســر بــه مــدت 20 دقیقــه باریــد کــه 
ــاده  ــش در ج ــیالب و ران ــوع س ــب وق موج

ــه  ــه ســمت لشــکان ب ــاد ب ــم آب ــی رحی فرع
ــتایی  ــاده روس ــر و ج ــد مت ــد ص ــول چن ط
ایــن  کــرد:  اظهــار  وی  شــد.  کاکــرود 
در  روســتایی کــه  خانــه  چهــار  ســیالب 
ــود  ــا خ ــتند را ب ــرار داش ــه ق ــتر رودخان بس
بــرد و تاکنــون مــرگ ســه نفــر منجــر شــده؛ 
ــه،  ــی منطق ــراد بوم ــه اف ــه گفت ــن ب همچنی
ســیالب تعــدادی از خودروهــای گردشــگران 

ــت. ــرده اس ــود ب ــا خ ــز ب را نی

سیالب جان سه نفر را در رودسر 
گیالن گرفت

پیامدهای تعطیلی ادامه دار 
فرودگاه رامسر

قرار بود از ماه جاری پروازها به این فرودگاه برگردد

مدیـر مجتمـع فرهنگـی و موزه ای شـهدای رامسـر 
نیـز گفـت : امروز نـاوگان حمـل ونقـل هوایی یکی 
از آسـان تریـن سـفرها بـرای خیلـی از گردشـگران 
بویـژه گردشـگران خارجـی کـه فرصـت زمـان بـرای 
آن هـا از اهمیـت باالیـی برخورداراسـت ، به شـمار 
مـی آیـد. علـی غالمـی افـزود :  نکتـه دیگـر آنکـه 
گردشـگران دو دسـته اند ،دسته نخسـت گردشگران 
عمومـی کـه اغلـب آن ها بـا خودروهای شـخصی و 
یـا عمومـی وارد شـهرهای گردشـگری بویژه رامسـر 
مـی شـوند و دسـته دیگـر گردشـگران پولـدار مـی 
باشـند.وی ادامـه داد :  بنابرایـن گردشـگران فاخـر 
از  از شـرائط مالـی مناسـب  بـه علـت برخـورداری 
نـاوگان حمـل و نقـل هوایـی بهـره مـی گیرنـد تـا 

دچـار کمترین آسـیب شـوند. 

شـعبانپور اضافه کرد: به دلیل آب شسـتگی 800 متر 
از راه اصلـی روسـتایی کاکرود، ارتباط ٧0 روسـتای 
این منطقه قطع شـده اسـت که نیروهـای راهداری 
بالفاصلـه در محـل مسـتقر شـدند تـا با بازگشـایی 
راه هـای فرعی، مفقودان احتمالی را جسـتجو کنند.
وی گفـت: در حـال حاضـر نیز رانـش در نزدیک پل 
کاکـرود وجـود دارد و ریـزش و رانـش سـنگ هـا 

دیده می شـود.  

فــرودگاه رامســر بــا قدمتــی بیــش 
ــای  ــی از فرودگاه ه ــال یک از 50 س
شــمال کشــور اســت و از ماههــا قبل 
بــه دالیلــی ایــن فــرودگاه غیرفعــال 
مشــکالت  امــر  ایــن  شــده کــه 
ــرای  فراوانــی از لحــاظ اقتصــادی ب
ایــن  حــوزه گردشــگری  فعــاالن 
شــهر بــه همــراه داشــته اســت.

مدیــرکل فرودگاه هــای مازنــدران 
امســال  مــاه  خــرداد  پنجــم  در 
ــود در  ــع موج ــه موان ــرد ک ــالم ک اع
ــرف  ــزودی برط ــر ب ــرودگاه رامس ف
شــده و از 22 خــرداد مــاه پروازهــا 
مــی  برقــرار  فــرودگاه  ایــن  بــه 

ــود. ش
ــال  ــاه امس ــت م ــم اردیبهش یازده
بــه علــت وجــود درختــان بلنــد 
مســیر  در  بــرق  هــای  تیــرک  و 
نشســت و برخاســت هواپیماهــا، 
جمهــوری  هواپیمایــی  شــرکت 
تمامــی   ) ایــر  )ایــران  اســالمی 

رفــت  مســیر  در  پروازهایــش 
و  رامســر   - تهــران  برگشــت  و 

لغــو کــرد. رامســر   - اصفهــان 
ــز  ــته نی ــال گذش ــاه س ــن م از بهم
بــه  شــرکت هواپیمایــی آســمان 
خاطــر همیــن موانــع اقــدام بــه 
لغــو پروازهــا در مســیرهای رفــت و 
برگشــت رامســر - شــیراز ، رامســر 
- مشــهد و رامســر - تهــران کــرده 
دارنــد  اعتقــاد  بود.کارشناســان 
تاسیســات نــاوگان هوایــی یکــی از 
ــی  ــل ترکیب ــل و نق ــم حم ارکان مه
و از محورهــای توســعه هــر منطقــه 
آیــد و در کنــار  بــه شــمار مــی 
ــی و جــاده ای شــرایط  ــاوگان ریل ن
ــم  ــه را رق ــر منطق ــوازن ه ــد مت رش
ــوزه  ــاالن ح ــی از فع ــی زند.جمع م
ــا  ــر ب ــتان رامس ــگری شهرس گردش
ــرودگاه  ــن ف ــی ای ــه تعطیل اشــاره ب
ــر اقتصــاد  ــوب آن ب ــرات نامطل و اث
ــه  ــا ادام ــتند ب ــار داش ــه اظه منطق

ایــن رونــد بیشــتر ســرمایه گــذاران 
دچــار  منطقــه  کارآفرینــان  و 

ــوند.  ــی ش ــکل م مش
از  یکــی  مدیــر  خلــج  نصــرهللا 
ــاره  ــن ب ــر در ای ــای رامس ــل ه هت
بــا    : ایرنــا گفــت  خبرنــگار  بــه 
از  دهــه   5 از  بیــش  گذشــت 
ــهری  ــر ش ــرودگاه رامس ــت ف فعالی
میلیــون  پذیــرای  هرســال  کــه 
هــا مســافر و گردشــگر خارجــی 
ــه  ــون ب ــم اکن ــت ه ــی اس و داخل
ــال  ــی غیرفع ــر مشــکالت جزئ خاط
شــده و چنیــن وضعیتــی جــای 
تامــل دارد. وی افــزود :  تــا پیــش 
ــرودگاه،  ــن ف ــال شــدن ای از غیرفع
ــدود  ــر روز ح ــط ه ــور متوس ــه ط ب
از  هتــل  ظرفیــت  درصــد   99
گردشــگران  بویــژه  مســافران 
خارجــی پذیــرش مــی شــدند و 
ــه حــدود 9  ــون ایــن ظرفیــت ب اکن

درصــد رســیده اســت.

وی اظهــار داشــت : دســت کــم 59 
ــد  ــت دارن ــل فعالی ــن هت ــر درای نف
ادامــه  فــرودگاه  تعطیلــی  اگــر  و 
یابــد ناگزیریــم بــه خاطــر نداشــتن 
ایــن  انســانی  نیــروی   ، درآمــد 
مرکــز اقامتــی را کاهــش دهــم . 
ــود  ــر ،  نب ــج رامس ــل خل ــر هت مدی
برنامــه ریــزی صحیــح و مــدون 
ــئوالن  ــی مس ــی و کوتاه ــم توجه ، ک
ــی  ــای اساس ــت ه ــط را از عل ذیرب
تعطیلــی ایــن فــرودگاه درایــن شــهر 
نمی دانــم  و گفــت کــه  برشــمرد 
ــاوان  ــد ت ــوول بای ــام مس ــدام مق ک
ــر  ــه ب ــی ک ــرر و زیان ــه ض ــن هم ای
براثــر  فعــاالن حــوزه گردشــگری 
ایــن فــرودگاه تحمیــل  تعطیلــی 
ــی  ــی ب ــوول تاکس ــده بدهد.مس ش
ســیم فــرودگاه رامســر هــم درایــن 
بــاره گفــت کــه دســتکم 35 راننــده 
ــافران  ــی مس ــه جای ــودرو در جاب خ
پــروازی فــرودگاه ایــن شــهر در 
ــدران  ــی مازن ــهرهای غرب ــتر ش بیش
ــون  ــم اکن ــه ه ــتند ک ــت داش فعالی
ــد. شــهروز نیاســتی  ــکار شــده ان بی
افــزود : البتــه کســادی بــازار کار 

راننــدگان خودروهــای بــی ســیم 
مربــوط  شــهر  ایــن  فــرودگاه 
بــه زمــان غیرفعــال شــدن ایــن 
فــرودگاه نبــوده بلکــه بــه وقــوع 
ســانحه هوایــی هواپیمــای ای تــی 
آر در خــط پــروازی تهران - یاســوج 
ــانحه  ــوع س ــی وق ــی گردد.درپ برم
خــط  در  آر  تــی  ای  هواپیمــای 
پــروازی تهــران - یاســوج، شــرکت 
ســابقه  آســمان کــه  هواپیمایــی 
مســیرهای  در  پــرواز  بیشــترین 
ــران - رامســر،  ــت و برگشــت ته رف
مشــهد - رامســر و اهــواز- رامســر 
بــه  را  پروازهایــش   ، داشــت  را 
ــرودگاه  ــه ف ــع ب ــود موان ــل وج دلی
کرد.مســوول  تعلیــق  رامســر 
فــرودگاه  ســیم  بــی  تاکســی 
ــس از  ــه پ ــا اینک ــت : ب ــر گف رامس
تعطیلــی ایــن فــرودگاه عــده ای 
از مســووالن ذیربــط در گزارشــی 
ــد  ــده دادن ــا وع ــانه ه ــق رس از طری
ــرودگاه  ــن ف ــروازی ای ــع پ ــه موان ک
کمتــر از یــک مــاه رفــع مــی شــود 

امــا متاســفانه چنیــن نشــد.

1۷درصد از مصرف آب 
فوالد مبارکه از پساب 

تامین خواهد شد
مهرعلیــزاده، اســتاندار اصفهــان اظهــار 
ــل  ــته بدلی ــال گذش ــد س ــت: در چن داش
اینکــه اســتان مــا در منطقــه کــم آب قــرار 
گرفتــه، بایــد مدیریــت ایجــاد منابــع 
توأمــان  مصــرف  مدیریــت  و  جدیــد 
صــورت مــی گرفــت کــه بخشــی از کارهــا 
ــت و  ــده اس ــام نش ــده و انج ــص مان ناق
امــروز دچــار کــم آبــی شــده ایــم.وی بــا 
ــت  ــن وضعی ــال بدتری ــه امس ــان اینک بی
ــتیم،  ــته داش ــال گذش ــی را در 47 س آب
ــا  ــوب، م ــار نامطل ــن آم ــرد: ای ــح ک تصری
را مصمــم کــرد تــا فعالیــت هــای خــود را 

ــم. ــام دهی ــتری انج ــوت بیش ــا ق ب
مهرعلیــزاده افــزود:در اردیبهشــت وضعیــت 
بارندگــی نســبتا خــوب و بیــش از پیــش 
ــی  ــود و مقــداری وضعیــت آب ــی هــا ب بین
ــت  ــه وضعی ــوری ک ــد بط ــر ش ــتان بهت اس
ــال  ــه س ــبت ب ــن نس ــا 15 فروردی ــی ت آب
ــن  ــه ای ــود ک ــر ب ــد عقب ت ــل 62 درص قب
درصــد   50 بــه  حاضــر  حــال  در  آمــار 
ــی  ــع آب ــی نصــف مناب ــیده اســت یعن رس
ســال گذشــته را امســال در اختیــار داریــم. 
ــوری کشــاورزان  ــال از صب ــن ح وی در عی
افــزود:  و  کــرد  تشــکر  نیــز  اســتان 
ــاورزان و  ــتی کش ــکالت معیش ــم مش برغ
باغــداران اســتان بدلیــل عــدم کشــت، 
آنهــا همــکاری الزم را در زمینــه تامیــن 
آب شــرب داشــته اند.مهرعلیزاده گفــت: 
ــورت  ــالت ص ــا تعام ــرداد ب ــدای خ از ابت
گرفتــه در اصفهــان و اســتان هــای مجــاور 
جلوگیــری  غیرمجــاز،  برداشــت های  از 
بــرای  نیــرو  وزارت  ســوی  از  تیمــی  و 
اســتان  در  برداشــت ها  میــزان  کنتــرل 
هــای حوضــه ی زاینــده رود تعییــن شــده 
ــع  ــن مناب ــاره تامی ــت.مهرعلیزاده در ب اس
آبــی جدیــد بــرای اســتان و مدیریــت 
ماهانــه  بصــورت  گفــت:  آب  مصــرف 
میــزان مصــرف هــر بخــش در هــر اســتان 
مشــخص و براســاس آن ابزارهــای کنتــرل 
ــان  ــزود: همزم نصــب شــده اســت.وی اف
طرح هــای اســتفاده از پســاب تصفیــه 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــز م ــا نی ــه ه خان
قابــل  بخــش  مبارکــه  فــوالد  و  اســت 
توجهــی از آب مصرفــی خــود را از پســاب 
تامیــن مــی کنــد و تقریبــا از دو مــاه 
آینــده 17 درصــد از مصــرف آب فــوالد 
ــد. ــد ش ــن خواه ــاب تامی ــه از پس مبارک

اصفهان 

برق دار شدن ترانسفورماتور آسیب 
دیده شمال غرب برق خوزستان

ــمال  ــرق ش ــتگاه ب ــماره 3 ایس ــفورماتور ش ترانس
غــرب شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان کــه بــه 
دلیــل آســیب وارده بــه تــپ چنجــر از مــدار خــارج 
شــده بــود، در کمتریــن زمــان ممکــن بــا تعمیــرات 
و اصالحــات الزم بــرق دار و وارد مــدار شــد.مدیریت فنــی و مهندســی شــبکه 
انتقــال نیــرو ایــن شــرکت گفــت: بــه دلیــل آســیب وارده بــه تــپ چنجــر 
ترانســفورماتور شــماره 3 ایســتگاه بــرق شــمال غــرب، ترانســفورماتور مذکــور 
بــا عملکــرد رلــه هــای حفاظتــی از مــدار خــارج شــد کــه پــس از بررســی های 
اولیــه مشــخص گردیــد بــه دلیــل شــدت خطــا، دریچــه اطمینــان مربــوط بــه 
تــپ چنجــر عمــل نمــوده و روغــن تــپ چنجــر بیــرون ریختــه اســت.رامین 
گلشــنی راد ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــدت آســیب وارد شــده، شــروع فصــل 
گــرم و نیــاز فــوری بــه ترانســفورماتور مذکــور بــا ظرفیــت 120 مــگا ولــت آمپر 
ــده  ــی فراخوان ــای تعمیرات ــروه ه ــی گ ــار مشــترکین، تمام ــن ب ــت تامی جه

شــده و برنامــه تعمیراتــی تدویــن گردیــد.

15 اکیپ ضربتی تخلفات شهری 
15 منطقه را رصد می کنند

مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری 
شــهرداری اصفهــان گفــت:15 اکیــپ ضربتــی 
تخلفــات شــهری  منطقــه را رصــد می کننــد.
حســن محمدحســینی اظهارکــرد: اکیــپ ضربتــی 
ــی همچــون ســاخت و  ــه محــض اطــالع تخلفات ــات شــهری ب ــع تخلف رف
ســاز خــالف، حضــور وانت هــای دوره گــرد در محــالت و ...  از ســوی 
شــهروندان بــه ســامانه 137 شــهرداری اصفهــان در کوتاه تریــن زمــان 
ــاده 55  ــد 20 م ــق بن ــزود: طب ــوند.وی اف ــزام می ش ــل اع ــه مح ــن ب ممک
اصالحــی قانــون شــهرداری  ســدمعابر عمومــی، اشــغال پیاده روهــا و 
اســتفاده غیرمجــاز از آن هــا، میدان هــا، پارک هــا و باغ هــای عمومــی 
ــت بارهــای دوره  ــوع اســت. وی فعالیــت وان ــرای کســب و ســکونت ممن  ب
ــارز ســد معبــر دانســت و خاطرنشــان کــرد:  گــرد در محله هــا را مصــداق ب
در مناطــق 15 گانــه شــهرداری اصفهــان 15 اکیــپ ضربتــی رفــع تخلفــات 
شــهری فعــال شــده و آمــاده خدمت رســانی بــه شــهر و شــهروندان اســت.

گازاصفهانخوزستان
شــرکت  مدیرعامــل 
کرمــان  اســتان  گاز 
طــرح  اجــرای  از 
میــزان  ســنجش 
رضایتمنــدی مشــترکین خانگــی در بخش هــای 
شــهری و روســتایی، مشــترکین صنعتــی و 
عمــده ، پیمانــکاران شــرکت گاز و دســتگاه های 
اجرایــی در ایــن شــرکت خبــر داد.  منوچهر فالح 
بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از اهــداف شــرکت گاز 
اســتان کرمــان افزایــش ســطح کیفــی خدمــات 
ارایــه شــده و جلــب رضایت منــدی مشــترکین 
اســت، اظهــار کــرد: در کنــار توســعه کمــی 
شــبکه گازرســانی در اســتان، افزایــش کیفیــت 
خدمــت رســانی و رضایتمنــدی مشــترکین نیــز 
از اولویــت هــای شــرکت گاز اســتان بــوده و در 

ایــن راســتا، اقدامــات ارزشــمندی اجرایی شــده 
ــا درحــال برنامــه ریــزی و اجــرا اســت کــه  و ی
ــور در راســتای  ــه آن، اجــرای طــرح مذک از جمل
تعالــی ســازمانی اســت.وی هــدف از انجــام این 
طــرح را هرچــه بهتــر شــدن خدمات گاز رســانی و 
ایجــاد یــک مکانیزم مناســب و کارا بــرای یافتن 
فرصت هــای بهبــود درخصــوص نیازمندی هــا 
ــای  ــش ه ــه بخ ــا ب ــرم ه ــن ف ــت. در ای دانس
مختلــف خدمات شــرکت اشــاره شــده و نظرات 
ــردد.وی  ــی گ ــع آوری م ــرم جم ــان محت ذینفع
ــارت  ــا نظ ــن طــرح نظرســنجی ب ــه داد: ای ادام
واحــد پژوهــش شــرکت گاز اســتان کرمــان 
ــی شــرکت و همــکاری  ــر تعال ــر نظــر مدی و زی
اســاتید دانشــگاه در حــال حاضــر در حــال انجام 

مــی باشــد.

اجرای طرح نظر سنجی از ذینفعان 
مشترکین شرکت گاز استان کرمان

لنا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی همه شرکت ها قصد خروج از ایران را ندارند
در حالی که بسیاری از کمپانی های غربی از ترس تحریم های آمریکا درحال ترک 

ایران هستند، »پرگس اینترنشنال کنسرسیوم« اعالم کرده هیچ برنامه ای برای توقف 
عملیاتش در ایران ندارد.
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ــران  ــی از ای ــره جنوب ــت ک واردات نف
ــه  ــت و ب ــش یاف ــه کاه ــاه م در م
ــه ســال  ــزان از ژانوی ــن می پایین تری
نشــان  گمرکــی  رســید.آمار   2016
ــزار و 903  ــی 758 ه ــره جنوب داد ک
ــزار و 444  ــادل 179 ه ــا مع ــن ی ت
بشــکه در روز نفــت ایــران را در مــاه 
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــرد ک ــه وارد ک م
ــال  ــل س ــن در آوری ــون ت 1.02 میلی
گذشــته، کاهــش داشــته اســت 

از  واردات  میــزان  پایین تریــن  و 
ژانویــه ســال 2016 بــود کــه 859 
هــزار و 223 تــن نفــت از ایــران وارد 
کــرده بود.کــره جنوبــی کــه پنجمیــن 
واردکننــده بــزرگ نفــت خــام جهــان 
اســت، واردات از ایــران را کــه عمدتــا 
میعانــات نفتــی اســت، از زمــان لغــو 
ــش  ــال 2016 افزای ــا در س تحریم ه
ــال، واردات  ــن ح ــا ای داده اســت. ب
امســال  ایــران  از  جنوبــی  کــره 

کاهــش یافتــه کــه تــا حــدودی 
ــک  ــدن ی ــدازی ش ــل راه ان ــه دلی ب
ــات و  ــپلیتر میعان ــد اس ــد جدی واح
تولیــد کمتــر در ایــران بــوده اســت.

از ســوی دیگــر تصمیــم دونالــد 
ترامــپ، رییــس جمهــور آمریــکا 
ــته ای  ــق هس ــروج از تواف ــرای خ ب
بیــن المللــی بــا ایــران و اعمــال 
تهــران،  علیــه  تحریم هــا  مجــدد 
ــد  ــه خری ــبت ب ــی را نس نگرانی های
نفــت ایــران ایجــاد کــرده اســت.کره 
جنوبــی بدنبــال تصمیــم آمریــکا، 
ــت  ــدد دریاف ــه درص ــرده ک ــالم ک اع
آمریــکا  تحریم هــای  از  معافیــت 

ــود. ــد ب خواه

واردات نفت کره جنوبی 

از ایران کاهش یافت

جلسه بررسی راهكارهای 
كاهش مصرف انرژی 

برگزار شد

جلســه بررســی راهکارهــای بهینــه ســازی و کاهــش مصــرف انــرژی 
در شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان برگــزار شــد .ایــن 
ــران ،  ــور مدی ــا حض ــزی  و ب ــات اداره مرک ــالن جلس ــه در س جلس
ــدس  ــا ریاســت مهن ــف و ب ــای مختل روســا و سرپرســتان بخــش ه
ــل  ــد .مدیرعام ــزار گردی ــرکت برگ ــن ش ــل ای ــری مدیرعام ــاد ناص قب
شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان بــا اشــاره بــه 
ســاعات  در خصــوص کاهــش  خوزســتان  اســتانداری  بخشــنامه 
فعالیــت هــای اداری به منظــور صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی 
ــکالت  ــال مش ــی امس ــال آب ــاران در س ــم ب ــای ک ــارش ه ــت : ب گف
بســیاری را در بحــث تأمیــن انــرژی بوجــود مــی آورد کــه الزم اســت 
ــدس  ــود .مهن ــیده ش ــوص آن اندیش ــته ای در خص ــدات شایس تمهی
ــتان و  ــدید تابس ــای ش ــه گرم ــه ب ــا توج ــزود : ب ــری اف ــاد ناص قب
ــوص  ــت در خص ــی بایس ــرق م ــع ب ــال قط ــی از احتم ــکالت ناش مش
صرفــه جویــی مصــرف بــرق اقدامــات فــوری و کارگشــا صــورت 

ــرد . پذی
ــج آن در  ــرژی و تروی ــرف ان ــازی مص ــه س ــر بهین ــد ب ــا تأکی وی ب
ســطح تمامــی کارکنــان و حتــی خانــواده هــا گفــت : اعتقــاد دارم کــه 
ــرژی مــی بایســت بعنــوان یــک فرهنــگ و  بهینــه ســازی مصــرف ان
ــه شــدن  ــرای نهادین ــی شــود و ب ــا تلق ــره م ــی روزم بخشــی از زندگ
ایــن فرهنــگ تــالش مضاعــف داشــته باشــیم .وی ادامــه داد : 
بهینــه ســازی مصــرف انــرژی کار یــک شــخص یــا یــک واحــد 
ــه دارای  ــن زمین ــی بایســت در ای ــان م ــه کارکن خــاص نیســت و هم
ــرژی  ــرف ان ــش مص ــوص کاه ــند و در خص ــوولیت باش ــس مس ح

ــند . ــته باش ــکاری الزم را داش هم

قیمت خوراک واحدهای 
پتروشیمی تعیین شد

هیــات وزیــران ، قیمــت خــوراک 
در  را  پتروشــیمی  واحدهــای 
در  تعییــن کــرد.  ســال 1397 
جلســه  ای کــه هفتــه گذشــته 
باحضــور هیــات وزیــران بــه ریاســت دکتــر حســن روحانــی 
ــت  ــن قیم ــاره تعیی ــوری، درب ــس جمه ــد، ریی ــزار ش برگ
خــوراک واحدهــای پتروشــیمی در ســال 97 بررســی و 
ــه وزارت  ــت ب ــاس، دول ــن اس ــر ای ــد. ب ــری ش تصمیم گی
نفــت اجــازه داد تــا امســال بــرای محاســبه قیمــت میعانات 
گازی، گاز طبیعــی خــوراک و دیگــر خــوراک هــای تحویلــی  

ــد. ــور کن ــال را منظ ــزار ری ــر دالر 38 ه ــه ازای ه ب

ونزوئال به دنبال پاالیش 
اولین محموله نفت خام

ونزوئــال کــه دارای بزرگتریــن منابــع 
ــال  ــه دنب ــت، ب ــان اس ــی جه نفت
ــت  ــه نف ــن محمول اســتفاده از اولی
خارجــی بــرای پاالیشــگاه های خــود 
اســت.طبق اســناد برنامه ریــزی کــه توســط رویتــرز رویــت 
شــده اســت ونزوئــال بــه دنبــال اســتفاده از اولیــن محمولــه 
ــرای پاالیشــگاه های خــود می باشــد. ایــن  نفــت خارجــی ب
در حالــی اســت کــه ایــن کشــور دارای بزرگتریــن منابع نفتی 
جهــان اســت امــا نمی توانــد شــرایط الزم را بــرای اســتفاده از 
آن فراهــم کنــد. پــی دی وی اس ای، تــا 57 هزار بشــکه در روز 

نفــت خــام خارجــی فــرآوری خواهــد کــرد.

رشد 5.3 درصد اشتغال 
در انرژی های تجدید پذیر

تجدیــد  انرژی هــای  صنعــت 
پذیــر در ســال 2017 توانســت 
بــا ایجــاد بیــش از 500 هــزار 
ــان تعــداد شــاغلین ایــن صنعــت  شــغل در سراســر جه
را بــه 10 میلیــون و ســیصد هــزار نفــر برســاند کــه نشــان 
ــال 2016 را  ــه س ــبت ب ــدی نس ــد 5.3 درص ــده رش دهن
دارد. ایــن گــزارش می افزایــد: بزرگتریــن کارفرمایــان 
ــن،  ــا ســهم 70 درصــدی، کشــورهای چی ــن صنعــت ب ای
ــن هســتند  ــان و ژاپ ــد، آلم ــاالت متحــده، هن ــل، ای برزی
و همچنیــن نزدیــک بــه 60 درصــد از اشــتغال ها در 

کشــورهای آســیایی اتفــاق می افتــد.

توافق ظاهری اوپک برای 
تمدید حفظ سقف تولید

کارشـناس ارشـد حـوزه انـرژی بـا 
بیان اینکه مسـائل اوپـک با اجماع 
صددرصـدی حـل می شـود، گفـت: 
اگـر ایـران و ونزوئـال نخواهنـد افزایـش تولیـد داده شـود، ایـن 
اتفـاق نخواهـد افتـاد، حتـی اگـر آمریکا از عربسـتان خواسـته 
باشـد. درباره تصمیمات احتمالی اجالس 22 ژوئن اوپک اظهار 
داشـت: بطـور کلـی اوپک بـرای دفـاع از کشـورهای تولیدکننده 
نفـت در قبـال زورگویـی شـرکت های بـزرگ نفتی شـکل گرفته 
اسـت، اکنـون آن شـرکت های بـزرگ نفتـی نیسـتند و اگـر هم 
هسـتند زورگویـی وجـود نـدارد، اما برخـی اوقـات زورگویی های 

دیگـری نیز وجـود دارد.

اوپکخبرپتروشیمی  نفت

بهـای معامـالت نفـت هفته گذشـته بـا انتظـارات فزاینـده برای 
توافـق اوپـک و متحدانش بـا افزایش تولید، افت چشـمگیری 
یافـت و یـک کاهـش هفتگـی دیگـر را رقـم زد.بهـای معامالت 
نفـت برنـت بـرای تحویـل در اوت بـا 2.50 دالر یـا 3.3 درصـد 
کاهـش، در 73.44 دالر در هـر بشـکه بسـته شـد و بـرای کل 
هفتـه حـدود چهـار درصـد کاهـش ثبـت کرد.بهـای معامـالت 
وسـت تگـزاس اینترمدیت آمریـکا برای تحویـل در ژوییه 1.83 
دالر یـا 2.7 درصـد کاهـش یافـت و در 65.06 دالر در هـر بشـکه 
بسـته شـد و بـرای کل هفته حـدود یک درصد کاهش را نشـان 

داد. تحلیلگران کومرس بانک در یادداشـتی نوشـتند: عربسـتان 
سـعودی کـه بزرگتریـن صادرکننـده نفـت اوپـک اسـت، در نظر 
دارد تولیـدش را 500 هـزار تـا یک میلیون بشـکه در روز افزایش 
دهـد. بـه گفته هلیما کرافت، مدیر اسـتراتژی کاال در شـرکت "آر 
بـی سـی کپیتال منیجمنـت"، در واقع اکثـر تولیدکنندگان اوپک 
بـا تسـهیل محدودیت های تولید مخالف هسـتند زیـرا در حالی 
کـه عربسـتان سـعودی در موقعیـت بهتـری نسـبت بـه سـایر 
تولیدکننـدگان قـرار دارد امـا افت شـدید قیمت ها ممکن اسـت 
برنامـه اقتصـادی "افق 2030" این کشـور را به مخاطـره بیاندازد.

ــه  ــه ب ــرد ک ــی ک ــرژی پیش بین ــی ان ــس بین الملل آژان
ــی، رشــد تقاضــای  ــوب اقتصــاد جهان لطــف وضــع مطل
ــا  ــد، ام ــه می یاب ــالدی ادام ــده می ــال آین ــت در س نف
اگــر اوپــک نتوانــد افــت تولیــد را جبــران کنــد، جهــان 
ــه رو شــود. ــود شــدید تولیــد رو ب ــا کمب ممکــن اســت ب

آژانــس بین المللــی انــرژی اعــالم کــرد کــه انتظــار 
ــک  ــا ی ــالدی ب ــده می دارد تقاضــای نفــت در ســال آین
ــه بیــش از 100  ــون و 400 هــزار بشــکه افزایــش ب میلی
میلیــون بشــکه در روز برســد. بــا ایــن همــه، ایــن نهــاد 

ــکا  ــان آمری ــاری می ــگ تج ــاز جن ــه آغ ــدار داد ک هش
ــای  ــر تقاض ــد ب ــن، می توان ــی و چی ــورهای غرب و کش
جهانــی نفــت تأثیــر منفــی داشــته باشــد. ایــن آژانــس 
پیش بینــی کــرد کــه عرضــه روزانــه نفــت از ســوی 
کشــورهای غیــر عضــو اوپــک در ســال جــاری میــالدی 
2 میلیــون بشــکه افزایــش داشــته باشــد، امــا در ســال 
آینــده رشــد تولیــد ایــن کشــورها حــدود یــک میلیــون 

ــود. ــد ب ــزار بشــکه در روز خواه و 700 ه

رشد تقاضای نفت در 2۰1۹ استمرار خواهد داشتتقالی بی نتیجه طالی سیاه در برابر کاهش قیمت

جذب 2 میلیارد دالر سرمایه

BOT از طریق قراردادهای

معــاون وزیــر نفــت در 
آن  در  گفــت:  گاز  امــور 
ــده گاز  ــا صادرکنن ــا تنه ــان م زم
بودیــم، امــا پــس از آن تامیــن 
و مدیریــت گاز کشــور برعهــده 
مــا قــرار گرفتــه اســت کــه بــرای 
ــا  ــکاری ب ــد هم ــرای آن، بای اج
دیگــر کشــورها در ســطح جهانــی 
و  پاالیشــگاه ها  مدیریــت  و 
فــرآورش گاز و نیــز گازرســانی 
بــه همــه نقــاط کشــور در ســطح 
ــی را مدنظــر داشــته باشــیم. مل

ــه  ــی گاز در جلس ــرکت مل ــل ش مدیرعام
طــور  بــه  عــادی  عمومــی  مجمــع 
گفــت:  ملــی گاز  شــرکت  فوق العــاده 
اســتفاده از قراردادهــای BOT در شــرکت 
ملــی گاز ایــران مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
ــارد دالر  ــار دو میلی ــتین ب ــرای نخس و ب
ــرمایه گذاری  ــق س ــن طری ــور از ای در کش
عمومــی  مجمــع  است.جلســه  شــده 
شــرکت  فوق العــاده  طــور  بــه  عــادی 
ملــی گاز ایــران بــا موضــوع بررســی 
عملکــرد ســال مالــی 95 و طرح هــای 
تملــک دارایی هــای ســرمایه ای ســال 
مســووالن  و  مدیــران  بــا حضــور   ،95
و  اقتصــاد  امــور  وزارت  نفــت،  وزارت 
دارایــی و شــرکت ملــی گاز ایــران برگــزار 
ــر  ــاون وزی ــی، مع ــا عراق ــد. حمیدرض ش
ــه  ــن جلس ــاز ای ــور گاز در آغ ــت در ام نف
سیاســت های  و  راهبردهــا  دربــاره 
 1404 چشــم انداز  افــق  در  بخــش گاز 
ــه  ــواره گاز را ب ــم هم ــد بتوانی ــت: بای گف
ــدار تامیــن کنیــم،  ــوب و پای صــورت مطل
گازی  پاالیشــگاه های  کــه  صورتــی  در 
ــه  ــوند هم ــارج ش ــرویس خ ــدار س از م

نیــز  خانگــی  و  صنعتــی  بخش هــای 
بــا مشــکل قطــع گاز روبــه رو خواهنــد 
شــد.وی افــزود: بهینه ســازی مصــرف 
ــی  ــرکت مل ــاری ش ــدون همی ــوخت ب س
گاز اجرایــی نخواهــد شــد، همچنیــن مــا 
در پــی توانمندســازی بخــش خصوصی از 
طریــق برون ســپاری و رســیدن بــه مرحله 
خودکفایــی هســتیم.مدیرعامل شــرکت 
ــرداری از  ــا بیــان این کــه بهره ب ملــی گاز ب
ــرای  موقعیــت منطقــه ای و جغرافیایــی ب
تجــارت گاز از مهم تریــن اهــداف ایــن 
شــرکت اســت، تصریــح کــرد: تامیــن 
بخش هــای  نیــاز  مــورد  طبیعــی  گاز 
خانگــی، تجــاری، صنعتــی و نیروگاهــی و 
همچنیــن تزریــق گاز بــه مخــازن نفتــی و 
ذخیره ســازی گاز طبیعــی از دیگــر اهــداف 
بــا  هســتند.عراقی  ملــی گاز  شــرکت 
تاکیــد بــر این کــه مــا بخــش خصوصــی 
توانمنــدی داریــم و بایــد در پــی ارتقــای 
ــار  ــیم، اظه ــود باش ــش خ ــاوری و دان فن
ســبب  می توانــد  اقــدام  ایــن  کــرد: 
همــکاری و رقابــت بــا دیگــر کشــورها 
ــی  ــات فن ــدور خدم ــرای ص ــا ب ــود. م ش

ــدن  ــد ش ــه و برن ــال تجرب ــی 50 س مدع
صــدور  زمینــه  در  بنابرایــن  هســتیم، 
ــن  ــرای گفت ــی ب ــد حرف ــی بای ــش فن دان
داشــته باشــیم.وی بــا اشــاره بــه این کــه 
شــرکت ملــی گاز عملیــات گازرســانی را در 
سراســر کشــور انجــام داده و بایــد خــود را 
بــرای صــدور دانــش و تجربــه آمــاده کنــد، 
توضیــح داد: مدیریــت تامیــن گاز کشــور 
بــا حفــظ محیــط زیســت، مدیریــت 
ــال در  ــری در ســاختار و حضــور فع بازنگ
ــی از  ــای مناســب تجــارت جهان فرصت ه
جملــه محورهــای بیانیه ماموریت شــرکت 
ملــی گاز ایــران هســتند.معاون وزیــر نفت 
ــرکت در  ــن ش ــش ای ــه نق ــور گاز ب در ام
دهــه 50 اشــاره کــرد و گفــت: در آن زمــان 
مــا تنهــا صادرکننــده گاز بودیــم، امــا پــس 
از آن تامیــن و مدیریــت گاز کشــور برعهده 
مــا قــرار گرفتــه اســت کــه بــرای اجــرای 
آن، بایــد همــکاری بــا دیگــر کشــورها در 
ــت پاالیشــگاه ها  ــی و مدیری ســطح جهان
و فــرآورش گاز و نیــز گازرســانی بــه همــه 
ــر  ــی را مدنظ ــطح مل ــور در س ــاط کش نق
ــران  ــی گاز ای داشــته باشــیم؛ شــرکت مل

طــی 15 ســال آینــده در معــرض تحــوالت 
بزرگــی قــرار دارد کــه تــا بــه حــال کمتــر 
ــده  ــه رو ش ــا آن روب ــور ب ــرکتی در کش ش
اســت.عراقی دربــاره تامیــن ســرمایه 
طرح هــای شــرکت ملــی گاز در کشــور 
گفــت: اســتفاده از قراردادهــای BOT در 
شــرکت ملــی گاز مــورد توجــه قــرار گرفته 
ــار 2 میلیــارد دالر در  ــرای نخســتین ب و ب
کشــور از ایــن طریــق ســرمایه گذاری 
شــده اســت کــه صــادرات گاز بــه بغــداد، 
ــط  ــرای خ ــره و اج ــه بص ــادرات گاز ب ص
ــه موقعیت هایــی هســتند  ششــم از جمل
ســرمایه  ایــن  بازگشــت  ســبب  کــه 

می شــوند.
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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 انتقال یک محموله از بقایای پیکر جانباختگان پیام ایران
سانحه هواپیما به پزشکی قانونی یاسوج

مدیرعامل جمعیت هالل احمر کهگیلویه و بویراحمد از انتقال یک محموله از بقایای 
پیکر جانباختگان هواپیمای تهران-یاسوج به پزشکی قانونی خبر داد و گفت: تاکنون 
جسد کامل و سالمی پیدا نشده است.

شـایعه گرانب هـا بـودن النه خفاش چند وقتی اسـت 
کـه بـه اسـتان هـای شـرقی و خراسـان رضـوی نیـز 
رسـیده و بـه خاطـر ناآگاهی برخی، خواب را از چشـم 
خفاش هـا ربـوده و زندگـی آنـان را بـا خطـر مواجـه 

ساخته است.
کالهبـرداران بـا انتشـار فیلـم هـای جعلـی و ارائـه 
اطالعات غلط در فضای مجازی سـعی دارند از طریق 
شـایعه گرانبهـا بودن النـه خفاش ها، افراد سـاده را در 
دام بیاندازند و از آنان کالهبرداری کنند. انتشـار شایعه 
خریـد و فـروش النـه خفـاش بـه مبالـغ 700 تـا 800 
میلیـون ریـال بـه دلیل برخـی خواص مغناطیسـی، 
موجب شـده اسـت برخـی افراد نـاآگاه نیز با تخریب 
غارهـا و برهـم زدن زندگـی خفاش هـا، آرامـش ایـن 
گونه هـای آرام ، شـب زی و پرفایده را بربایند. این در 
حالـی اسـت که خفاش هـا اصال النـه ای ندارند و النه 
سـازی در رونـد زیسـت این گونـه وجود نـدارد. محل 
زندگـی خفاش هـا در داخـل غارهاسـت و ایـن جانور 
ارزشـمند بدون داشـتن النه، روزها درون غار با آویزان 

شـدن از سقف اسـتراحت کرده و شـبها برای شکار از 
غـار خـارج می شـود. مدیـر انجمن غار و غارشناسـی 
اسـتان خراسـان رضـوی گفـت: شـایعه النـه خفاش 
دروغـی بـا هـدف تخریـب محیـط زیسـت و از بیـن 
بـردن ارزش تاریخـی و علمـی غارهاسـت. حمیـد 
نظامدوسـت بـا بیـان اینکـه این شـیوه کالهبـرداری 
چندی اسـت که از اسـتان های غربی کشـور آغاز شده 
و طـی دو هفتـه اخیر به خراسـان رضوی نیـز راه پیدا 
کـرده اسـت افزود: گسـترش ایـن شـایعه در فضای 
مجـازی موجـب شـده برخـی افـراد نـاآگاه اقـدام به 
تخریـب غارهـا نمـوده و ایـن آثـار تاریخـی را از بیـن 
بـرده و موجـب تهدید جدی حیـات مهمترین جاندار 
ایـن غارهـا شـوند. وی اظهـار کـرد: عده ای بـا اهداف 
کالهبرداری و تخریب محیط زیسـت ایـن دروغ را در 
فضـای مجازی شـایع کـرده اند که النـه خفاش ها به 
دلیـل سـاخته شـدن بـا بـزاق دهـان آن هـا خـواص 

مغناطیسی و کاربردهای انحصاری دارد. 
وی گفـت: ایـن امر موجب شـده زندگی خفاش ها در 

غارهـای اسـتان بـه عنـوان اکوسیسـتم هـای مهم و 
نقـش آفریـن در محیـط زیسـت با تهدیـد و تخریب 
جـدی روبـرو شـود. مسـوول کارگـروه حفاظـت از 
محیط کوهسـتان خراسـان رضوی افزود: طی نامه ای 
به دادسـتانی خواسـتار شناسـایی و برخورد قانونی با 
عوامل این تخریب ها شـده ایم. نماینده انجمن های 
مـردم نهـاد محیـط زیسـتی اسـتان خراسـان رضوی 
اظهـار کـرد: غارها به دلیل روند شـکل گیـری آن ها که 
میلیون هـا سـال بـه طـول انجامیـده اسـت، نقـش 

مهمی در مطالعات زمین شناسی دارند. 

تجارت مجازی دروغین 
بالی جان خفاش ها

اراکخبر

زیرگذر اراک تا آخر امسال 
به بهره برداری می رسد

مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــای  ــداث رمپ ه ــرای اح ــکار ب ــاب پیمان ــزی از انتخ مرک
وردی و خروجــی زیرگــذر حاجی آبــاد شهرســتان اراک 
ــه  ــال ب ــر امس ــا آخ ــذر ت ــر گ ــن زی ــت: ای ــر داد و گف خب

بهره برداری می رسد.
علــی زنــدی فــر بــا بیــان اینکــه ایــن زیــر گــذر راه 
روســتای حاجــی آبــاد بــه اراک را در بزرگــراه اراک قــم در 
ــای ورودی و  ــزود: باکس ه ــد، اف ــرار می ده ــترس ق دس
خروجــی تقاطــع غیــر هم ســطح حاجــی آبــاد بــه عــرض 
ــت و برگشــت، از ســال 94  ــر طــرف رف ــر در ه شــش مت
امــا رمپ  هــای ورودی و  بــود،  تاکنــون نصــب شــده 
خروجــی آن بــه علــت داشــتن معــارض، عــدم تخصیــص 
اعتبــار و نیــاز بــه جابجایــی تاسیســات زیربنایــی و کنــدی 
ــده  ــی نش ــان اجرای ــات رس ــتگاه های خدم ــکاری دس هم
بــود.وی بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــه اجــرای باکــس حــدود 
ــدود 650  ــز ح ــا نی ــرای رمپ ه ــان و اج ــون توم 600 میلی
میلیــون تومــان اســت، اظهــار کــرد: قــرار اســت پیمانــکار 
ــای  ــی راه ه ــات اجرای ــاه عملی ــر از 9 م ــدت کمت ــرف م ظ

دسترسی زیر گذر حاجی آباد را به پایان برساند.
زندی فــر بــا تاکیــد بــر اینکــه زیرگــذر حاجی آبــاد یکــی از 
ــان  ــد خاطرنش ــمار می آی ــه ش ــتان ب ــه اس ــاط پرحادث نق
ــودروی  ــدود 30000 خ ــه ح ــط روزان ــور متوس ــه ط ــرد: ب ک
ســنگین و ســبک از بزرگــراه اراک قــم گــذر می کننــد کــه 
ــور ایمــن در محــدوده  ــن زیرگــذر ســهم عمــده ای از عب ای
مذکــور داردکــه بــا احــداث ایــن تقاطع ایــن نقطــه پرحادثه 
نیــز رفــع می شــود، همچنیــن یــک پــل عابــر پیــاده 
ــرور  ــور و م ــرای عب ــن اداره کل ب ــتور کار ای ــذر در دس روگ

اهالی این منطقه به سمت مقابل بزرگراه قرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای احــداث ایــن زیرگــذر بالــغ بــر 6 
هــزار متــر زمیــن از کشــاورزان و مالکیــن آزادســازی شــده 
از کشــاورزان  زمینهــا  ایــن  اســت، گفــت: 15 درصــد 
خریــداری شــده و مابقــی بــه صــورت تهاتــر انجــام شــده 
ــه  در رمپ هــای  ــه گازی ک ــزود: دو خــط لول اســت.وی اف
ــکاری  ــا هم ــت ب ــود داش ــذر وج ــی زیرگ ورودی و خروج
شــرکت گاز اســتان مرکــزی جابجــا شــده اســت، همچنیــن 
ــمالی و  ــع ش ــز در ضل ــوری نی ــر ن ــرات و فیب ــل مخاب کاب
ــرای  ــرای اج ــکلی ب ــت و مش ــده اس ــا ش ــی جابه ج جنوب

عملیاتی زیر گذر وجود ندارد.

رشد 25 درصدی 
تولید گندم، در خرم آباد

مدیــر جهــاد کشــاورزی خرم آبــاد 
گفــت: عملکــرد تولیــد گنــدم، جــو و 
بــه  نســبت  شهرســتان  در  کلــزا 
ســال زراعــی قبــل، بیــش از 25 
می یابد.مــراد  افزایــش  درصــد 
ــات برداشــت  ــاز عملی ــد از آغ بیرانون
گنــدم، جــو و دانــه روغنــی کلــزا در 
در  افــزود:  و  داد  خبــر  خرم آبــاد 
ســال زراعــی جــاری حــدود 43 
هــزار هکتــار گنــدم آبــی و دیــم، 
550 هکتــار دانــه روغنــی کلــزا و 15 
شهرســتان  در  جــو  هکتــار  هــزار 
کشــت شــده و بــه مرحلــه برداشــت 
ادامــه داد: در  رســیده اســت.وی 
ــه  ــا توجــه ب ــی جــاری ب ســال زراع
ــه  ــب و ب ــاره مناس ــای به بارندگی ه
موقــع و همچنیــن اســتفاده از بــذور 
داشــت  عملیــات  شــده،  اصــالح 
ــع و  ــه موق ــی ب ــود ده ــب، ک مناس
آموزش هــا و نظارت هــای مســتمر 
مراکــز  پهنه هــای  کارشناســان 
عمــل؛  حــوزه  کشــاورزی  جهــاد 
عملکــرد تولیــدی گنــدم، کلــزا و جــو 
شهرســتان نســبت بــه ســال زراعــی 
قبــل، بیــش از 25 درصــد افزایــش 
افــزود: در ســال  می یابد.بیرانونــد 
زراعــی97-96 توســط اکیپ هــای 
پیش آگاهــی  و  مراقبــت  شــبکه 
مدیریــت و مراکــز تابعــه شهرســتان 
ــتمری در  ــای مس ــاد تالش ه خرم آب
خصــوص مبــارزه بــا آفــت ســن 
ــا محصــول  ــه ت ــالت صــورت گرفت غ
بــدون  امســال  گنــدم  تولیــدی 
و  ســیلوها  تحویــل  ســن زدگی 
ــا  ــی شــود و ت ــد تضمین ــز خری مراک
خســارت  از  آثــاری  کنــون 
گــزارش  و  مشــاهده  ســن زدگی 

است. نشده 

افقی
1- ســناتور ایالت نوادا و رهبر جناح 

اکثریت مجلس ســنای آمریکا - 

اقتصاد این کشــور از توانایی های نرخ 

 ارز باال برای مقابله با تورم ســود می برد

2- از عوامــل و متغیرهای مهم در 

 صــادرات اروپا - طایفه

 3- خردمندان - ظلم - ســروش غیبی

 4- تازگــی - حیله - مخفف که ای

 5- تردیــد - صورتگــر - از اعداد ترتیبی

6- فرق ســر - بزرگان - بد بوی 

 پرخاصیت

7- کارشــناس موسســه اقتصاد جهانی و 

روابط بین المللی آکادمی علوم روســیه 

 - نامــی زنانه - خون بها

8- تصدیق آلمانی - جاســوس - 

 ســاده لوح - ضمیر جمع

9- دنبالــه - رج و صف - اقتصاددان 

بزرگ و فقید ســوئدی که نظام 

آموزش هــای نامربوطه را مطرح کرده 

 است

10- حــرف درد - ریاضت - واحدی 

اندازه گیری  برای 

11- مرکز اســتان گیالن - سرگرمی - 

زغال سنگ  نوعی 

 12- مخفف ســیاه - انجیر - درجات

13- خط کج شــده - به جا آوردن - 

و مسرت  خوشحالی 

14- خدای باســتان - از ارزهای موفق 

 در بازار تبادالت ارزی

15- رییس بانک مرکزی اســترالیا - 

دســتگاه مولد نیرو.

عمودی 
 1- از ادات تنبیــه - جنبیــدن - گندمگون

2- نکوهش - شایســته - نوعی گیاه 

 خوردنی

3- گمــان - حرف صریح - کانال های 

آبیاری آبپخش در این اســتان ساخته 

 خواهد شد

4- شــهر شــرقی آلمان - نخجیر - 

 گوشت آذری - شر

5- راه کوتاه - تنها - کمک و مســاعدت 

 - نوعی حلوا

 6- کشــنده شــتر - سودمند - ترازنامه

 7- امضا - کتاب شــعرا - خاک ســرخ

8- زمینــه - کادر - چاالک - عدد 

 فوتبالی

 9- یار ســوزن - از پای درآمده - مادون

10- آنکه افزون بر شــغل خود مســوولیت 

کار دیگری را نیز عهده دار باشــد - 

 آســودگی - اســب کوتاه با یال و دم دراز

11- گشــوده - چک - دهان - حرف 

حیوانات  راندن 

12- زاج - دیــروز - پل معروف - 

 جوان

13- از پرفروش تریــن محصوالت 

شــرکت خودروسازی هنداموتورز ژاپن - 

 تصدیق روســی - استاندار

14- تمام نشــده - بردش معروف است 

 - شریعت

15- از شــرکت های قطعه سازی 

زیرمجموعــه جنرال موتورز آمریکا - 

نادانی - پدر بزرگ.

جدول شماره 11۹0

سودوکو شماره 11۹0

پاسخ سودوکو شماره 118۹
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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

شـاپرک،  اعالمـی  آمـار  بـا  مطابـق 
مبلـغ  مجمـوع  در   1396 سـال  در 
طریـق  از  1.380.083.548.000.000ریـال 
تراکنـش  اینترنتـی  فـروش  درگاه هـای 
انجـام شـده اسـت. یعنی بیـش از 138 

تومـان. میلیـارد  هـزار 

پـی  در  اسـنپ  داد:  خبـر  تک رسـا 
نـام  بـا  جدیـدی  سـرویس  راه انـدازی 
»اسـنپ مارکـت« اسـت. آیـا بامیلـو نیز 
ریبرنـد می شـود یـا سـرویس جدیـدی 

اسـت؟ راه  در 
@techrasa

ایـن بـازی ایرانـی کـه جـای »کلش آف 
کلنـز« را گرفتـه، حاال بیـش از 4 میلیون 
بـار از کافه بـازار دانلـود شـده. آمیـرزا کـه 
بـه حسـاب  در سـبک کلمـات  عنوانـی 
زمسـتان  نخسـت  روزهـای  در  می آیـد، 

پارسـال منتشـر شـد.

آمار
خرید اینترنتی

خبر
اسنپ مارکت

آمار
آمیرزا

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری 
تصویر زیر را از هنگام تماشای بازی ایران-مراکش 

همراه خانواده به اشتراک گذاشت.
@eshaqjahangiri

رضا قوچان نژاد، ملی پوش برای بازیکن مراکشی که 
گل را وارد دروازه خودی کرد متنی نوشته و گفته 

است این بخشی اتفاق ها بخشی از فوتبال است.
@rgucci16

رییس جمهوری پس از بازی تصاویری از تماشای 
دیدار ایران-مراکش در جام جهانی در منزلش به 

اشتراک گذاشته و پیروزی بازی اول را تبریک گفت.
@hrouhani

علیرضا جهان بخش، ملی پوش دیگر کشورمان با 
انتشار تصویری از بازیکن مراکشی در استوری اش 

نوشت ما همه حرفه ای هستیم و اشتباه می کنیم.
@alirezajb_official

حوا می گوید:
ــای  ــران رو در جاه ــردم اي ــه گل م ــم شــادى لحظ ــط ســرچ می كن از ديشــب فق
مختلــف می بينــم و كيــف می كنــم! نــه فوتبــال بــرام مهمــه نــه جام جهانــی، فقــط شــادی 

و امیــد و ذوق مــردم ایــران بــرام مهمــه.

عرفان مجیب می گوید:
بــا  شــدم کــه  آشــنا  روس  دوآتیشــه   فوتبالدوســت  زوج  یــه  بــا  دیــروز 
ــد پرســه مــی زدن! ازشــون پرســیدم پــس چــرا  کوله پشتیشــون در دامنه هــای کــوه دماون
االن روســیه نیســتن. جــواب دادن کــه دولتشــون بــه هــواداران جنجالــی اخطــار داده کــه 
ــاه رو در بازداشــت  ــن یــک م ــد ای ــن بای ــرک نکن ــی کشــور رو ت ــه در طــول جــام جهان اگ

ــن! طــی کن

احسان بداغی می گوید:
شــادی خانوادگــی مــردم در ســالن بــرج میــالد بعــد از بــازی ایران-مراکــش؛ بــدون  

تفکیــک جنســیتی، بــدون توهیــن، بــدون فحاشــی و در امنیــت روانــی کامــل. بــاور کنیــم اگــر 
بــرای امنیــت ورزشــگاه ها هــم بــه خانواده هــا و زنــان اعتمــاد کنیــم، هیــچ اشــتباه نکرده ایــم. 

محمد مساعد می گوید:
گیریــم موراکــو قهرمــان آفریقاســت. گیریــم اســپانیا پــر از ســتاره اســت . گیریــم 
ــه  ــا چ ــوده. م ــش نب ــاس و کف ــپ و لب ــار کم ــات دارد و گرفت ــا امکان ــال بیشــتر از م پرتغ
داریــم؟ 22ســاق بــرای دویــدن و 80 میلیــون قلــب بــرای تپیــدن. بــرای پیــروزی، بــرای 
ــرای  ــرای شــادی، ب ــرای شــادی، ب ــد ســاعت، ب ــرای چن پــس گرفتــن خیابان هــا حتــی ب

شــادی، بــرای ایــران.

آزوکا می گوید:
ــث شــده  ــال باع ــرا فوتب ــه چ ــن ک ــه شــدت ناراحت ــی ب ــه کاربرای ــه ی ــم ک می بین

ــره . ــیه ب ــه حاش ــه و ب ــده نش ــون دی ــزاهای معمولش ــا و ناس ناله ه
حــاال یــه مــاه دنــدون رو جیگــر بذاریــد بابــا، ملــت یــه ذره از مرکــز توجــه خــارج میشــن 

ــن! ــنج می کن تش

صروش می گوید:
ــود پارســال  ــی شــده ب ــد جهان ــران ترن ــاری کــه هشــتگ ای ــن ب ــم آخری فکــر کن

ــود! ــس ب ــه ســاختمون مجل ــه داعــش ب ــا، روز ســیاه حمل ــن موقع همی
همیشه به شادی باشه…

طبق ادعای برخی منابع، کمپانی شیائومی موفق شده مجوزهای الزم را از بازار 
سهام بورس هنگ کنگ به منظور عرضه اولیه سهام عمومی )IPO( خود کسب کند. 

شیائومی قصد دارد از چند روز آینده پروسه جذب سرمایه گذاران را آغاز کند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

 این تصویر از حمله سختی که پس از ضربه آزاد مراکش بر 
روی دروازه ایران انجام شد، و لحظه ای که نفس های ایرانیان در 

سینه هایشان حبس بود دست به دست می شود.

پیمان یزدانی، عکاس و کاربر توییتر که این روزها در روسیه 
به سر می برد، تصویر زیر را از حضور و شادی ایرانی های 

حاضر در ورزشگاه سنت پترزبورگ پس از بازی ایران و مراکش به 

@peymanyazdani89                     .اشتراک گذاشته است

گری لوییس، نماینده سازمان ملل در ایران، تصویر و توییت زیر را 
پیش از بازی ایران و مراکش به اشتراک گذاشت و پس از بازی نیز 

نوشت: کاش اآلن در تهران و خیابان ولیعصر بودم.
@garylewisun
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کنسرت گروه بین المللی »آدوراموس« 
هشتم و نهم تیر ماه در تاالر رودکی روی صحنه 

می رود.

فیلم سینمایی 

»جان دار« با حضور 
رخشان بنی اعتماد و جهانگیر 

کوثری در تهران کلید خورد.

سال گذشته در چنین روزی 
با رای نمایندگان مجلس 

سنای آمریکا دو کشور ایران 
و روسیه تحریم موشکی شدند.98 نماینده مجلس 

سنای آمریکا این رای را داده بودند.

پنجمین آلبوم گروه در دو 
نسخه صوتی و تصویری

»بهار« گروه »رستاک« منتشر شد.

پروانه ساخت فیلم 
»هیس پسرها فریاد 

نمی زنند« 
پوران درخشنده صادر شد.

اینجا هشت ساله شبها تصمیم می گیرن
این زندگی رو عوض کنند 

صبحها یادشون میره.
اینجا کسی عوض بشو نیست/اینجا همه چی ادامه داره

هر یه جمله ی آدمها به هم /یه داستان پشتش داره.

فیلم : ابد و یک روز

موسیقیفیلم

سینما

موسیقیسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

قتل عام كرمانی ها و خارج 
ساختن 20 هزار جفت چشم 

از مردان این شهر
از آنجـــا كـــه محاصـــره شـــهر كرمـــان توســـط 

ـــاه  ـــك م نیروهـــای آغامحمدخـــان قاجـــار بیـــش از ی

ـــر روزی  ـــر س ـــان ب ـــان مورخ ـــد، می ـــور انجامی ـــه ط ب

كـــه خـــان قاجـــار پـــس از ســـقوط شـــهر دســـتور 

ـــل  ـــردان و قت ـــم از م ـــت چش ـــزار جف درآوردن 20 ه

چهـــار هـــزار نفـــر دیگـــر و فـــروش اســـیران بـــه 

ـــا جزیـــی  بردگـــی و تخریـــب كرمـــان را صـــادر كـــرد ب

ـــوز  ـــان هن ـــت. ]در آن زم ـــر اس ـــالف نظ ـــاوت اخت تف

تاج گـــذاری نكـــرده بـــود كـــه اورا »شـــاه« خطـــاب 

ـــده  ـــت داده ش ـــه دس ـــه ب ـــی ك ـــد[. از روایت های كنن

اســـت چنیـــن بـــر مـــی آیـــد كـــه ایـــن جنایـــت، 

چنـــد روز پیـــش از آغـــاز تابســـتان و بـــه قـــول غالـــب 

17 ژوئـــن در ســـال 1794 میـــالدی روی داده اســـت. 

ـــری  ـــت وحشـــی گ ـــه نهای ـــه بشـــری ك ـــن فاجع چنی

بـــود در ایامـــی روی داد كـــه انقـــالب فرانســـه بـــه 

ـــراه  ـــه هم ـــت و ب ـــی یاف ـــترش م ـــا گس ـــر اروپ سراس

ــوان  ــه عنـ ــون بـ ــر. ناپلئـ ــوق بشـ ــور حقـ آن منشـ

ـــه  ـــود. هم ـــذارده ب ـــدان گ ـــه می ـــالب گام ب ـــرال انق ژن

ـــود.  ـــد منتســـكیو و جـــان الك ب جـــا صحبـــت از عقای

در آمریـــكا، ســـه ســـال از تصویـــب اصالحیه هـــای 

ــه  ــیون كـ ــن فدراسـ ــی ایـ ــون اساسـ ــه قانـ ده گانـ

بـــه »بیـــل آو رایتـــز« معروفنـــد و حقـــوق انســـان 

ـــد  ـــرده ان ـــن ك ـــل اســـلحه را تضمی ـــه حـــق حم ازجمل

 Schillerـــیلر ـــك ش ـــان؛ فردری ـــت. در آلم ـــی گذش م

ــی  ــانی و زیبایـ ــای انسـ ــی هنرهـ ــوزش زیبایـ آمـ

شناســـی را توصیـــه مـــی كـــرد. در اروپـــا بردگـــی 

ـــی  ـــرا در م ـــه اج ـــا ب ـــت قیمته ـــررات تثبی ـــو و مق لغ

آمـــد و ....

رسانه در آینه تصویر
»استیو هانکه« می گوید با سقوط ارزش ریال 

در برابر ارزهای خارجی، نرخ تورم در ایران 
از 78 درصد گذشته است.آیا اقتصاددان 

آمریکایی درست می گوید؟
تجارت فردا این موضوع را بررسی کرده است.

بتی که طره او مجمع پریشانیست
لب شکر شکنش گوهر بدخشانیست

به عکس روی چو مه قبله مسیحائیست
به کفر زلف سیه فتنٔه مسلمانیست

مرا که ناوک مژگانش از جگر بگذشت
عجب مدار که اشکم چو لعل پیکانیست

خطی که مردم چشمم نبشته است چو آب
محققست که او ابن مقله ثانیست

دل شکسته که مجذوب سالکش خوانند
ز کفر زلف بتان در حجاب ظلمانیست
نظر بعین طبیعت مکن که از خوبان

مراد اهل نظر اتصال روحانیست
پری رخا چکنم گر نخوانمت شب و روز
چرا که چارٔه دیوانگان پری خوانیست

بیا که جان عزیزم فدای لعل لبت
که با لب تو دلم را محبتی جانیست
تو شاه کشور حسنی و حاجبت ابرو

ولی خموش که بس حاجبی به پیشانیست

خواجوی کرمانی 

و تو 
هرجا و هرکجای جهان 

که باشی 
باز به رویاهای من باز  

خواهی گشت .

سید علی صالحی

عکس نوشت

عکس: 
گالره چگینی

طنزیمات

طنزیماتچـــی؛ از ورزش فقـــط کفـــش ورزشـــی اش را 

ــال  ــد سـ ــد از چنـ ــب، بعـ ــه شـ ــا جمعـ ــد. امـ می شناسـ

نشســـت و یـــک فوتبـــال را تماشـــا کـــرد. بـــازی ایـــران و 

مراکـــش! آن هـــم نـــه کامـــل! نیمـــه اول را از تلویزیـــون 

ـــاله اش  ـــه س ـــر س ـــرار دخت ـــه اص ـــی اش را ب ـــه و مابق خان

ـــاق  ـــه اتف ـــادر و ب ـــارک م ـــود، در پ ـــرده ب ـــارک ک ـــه هـــوس پ ک

همشـــهریان! هنـــوز چنـــد دقیقـــه ای از ورود طنزیماتچـــی بـــه 

ـــل  ـــردم در مقاب ـــادی م ـــاد ش ـــه فری ـــود ک ـــته ب ـــارک نگذش پ

ـــن  ـــود. همی ـــران گل زده ب ـــت. ای ـــوا رف ـــه ه ـــارک ب ـــور پ مانتی

ـــود.  ـــرده ب ـــازی را ب ـــران؛ ب ـــود. ای ـــی ب ـــرای طنزیماتچـــی کاف ب

طنزیماتچـــی از البـــه الی ترافیـــک خـــودش را بـــه خانـــه 

ـــتاگرامش  ـــادت، اینس ـــق ع ـــح زود طب ـــد. صب ـــاند. خوابی رس

ـــک  ـــا ی ـــان ب ـــوق مظلوم ـــع حق ـــان مداف ـــرد. هموطن ـــگاه ک را ن

بازیکـــن مراکشـــی-که بـــه ســـختی گریـــه مـــی کـــرد- 

ـــد.  ـــرده بودن ـــدردی ک هم

سرتو باال بگیر َمرد، تو برای ما یه قهرمانی  -

از بردمان خوشحال شدیم. اما راضی نبودیم کمر   -

خمیده ات را ببینیم.

خدای من! طفلک.  -

ــت.  ــم هایش گذاشـ ــش را روی چشـ ــی، عینکـ طنزیماتچـ

ـــودی  ـــه خ ـــب، گل ب ـــد، گل دیش ـــرد. فهمی ـــت ک ـــوب دق خ

ــه اش  ــه همـ ــای قضیـ ــا اینجـ ــوده. تـ ــا بـ ــی هـ مراکشـ

واقعیـــت بـــود. امـــا شـــما اجـــازه داریـــد بـــه اطالعـــات 

فوتبالـــی او بخندیـــد. طنزیماتچـــی بـــا خـــود فکـــر کـــرد، اگـــر 

ـــه  ـــوپ را ب ـــه اش ت ـــن کل ـــا همی ـــی ب ـــوان مراکش ـــن ج همی

ـــتان،  ـــن فوتبال دوس ـــود، همی ـــبانده ب ـــران چس ـــور دروازه ای ت

اآلن زیـــر پســـت در حـــال خنـــده او چـــه چیزهایـــی کـــه 

نمـــی نوشـــتند.

-فالن فالن شده، مگر پات به محله ما نرسه!

-فالن فالن)بوووووق(

-)بازم(بووووق

- )دوباره( بوووووق

اصـــالً چـــرا ایـــن همـــه راه برویـــم مراکـــش؟ اصـــالً همیـــن جـــا 

بیـــخ گـــوش خودمـــان تـــوی ایـــران. همین»امیـــد ابراهیمـــی« 

کـــه طنزیماتچـــی اســـمش را تـــازه یـــاد گرفتـــه اســـت. همـــان 

ـــتباه را  ـــن اش ـــر همی ـــرد. اگ ـــازی ک ـــوب ب ـــدر خ ـــن ق ـــه ای ک

ـــر  ـــازی، زی ـــه مج ـــه در صحن ـــان همیش ـــود، هموطن ـــرده ب ک

ـــتند؟ ـــی نمی نوش ـــه چیزهای ـــش چ ـــر گریان تصوی

برو ببینیم فالن فالن شده )بوووووق(  -

به درک، جونت در آد )بازم بووووق(  -

)همه اش بووووق(  -

اشک تمساح نریز! وطن فروش!  -

از مراکشی ها چند گرفتی کله ات رو بزنی زیر توپ؟   -

هااان؟)دوباره بووووق(

شریک دزد، رفیق قافله  -

حیف این همه پول که خرج تو شد.)بوووق بووووق(  -

...-

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

عهِد بوِق اینستاگرام


