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انس طال         1.263.93

مثقال طال       9.634.000

گرم طالی 1۸  2.224.192

گرم طالی 24 2.965.7۸5

انس نقره              16.26

انس پالتین         ۸64.000

انس پاالدیوم       957.000

بهار آزادی        24.150.000

امامی           25.930.000

نیم           12.4۸0.000

ربع             6.970.000

گرمی          3.950.000

دالر                  42.000

یورو                 ۸7.090

پوند                 99.6۸0    

درهم امارات         20.550

لیر ترکیه             15.310

یوان چین            11.610

ین ژاپن               6.۸30    

دالر کانادا            56.630

دالر استرالیا          55.600 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید
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غروب آفتاب 
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تهران

24  تا  35

توسعه کاریکاتوری
رییس مجلس:

 CFT پیگیری
3پس از اخذ نظر  رهبری
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12 شــرط پامپئــو و 15 شــرط ظریــف 
همگانــی  فضــای  در  نوعــی گفت وگــو 
بــه  مذاکــره  و  اســت.گفت وگو 
کمــال  و  تمــام  پذیرفتــن  معنــای 
بــه  بلکــه  نیســت.  پیشــنهادها  همــه 
میــان آوردن اختالفــات و مشــکالت و 
ــن راه  ــا و یافت ــش آن ه کاســتن از افزای
ــا  ــاره ای از آن ه ــه ای پ ــل مرحل ــرای ح ب
پاســخ  در  ظریــف  یادداشــت  اســت. 
پامپئــو یعنــی پرداختــن و بیــان روشــن 
خواســته های  طــرف  دو  خواســته ها. 
خــود را از یکدیگــر آشــکارا و روشــن 
اجرایــی  امــکان  نــه  بیــان کرده انــد. 
ــه  ــو وجــود دارد و ن شــدن شــرایط پامپئ
شــروط آقــای ظریــف میدانــی بــرای 
اجــرا پیــدا خواهنــد کــرد. ولــی بــا ایــن 
را  خــود  خواســت های  دو  هــر  همــه 
بیــان کرده انــد. یعنــی آقــای ظریــف 
هــم پاســخ دادن بــه همتــای آمریکایــی 
ــا روش  ــب ب ــی مناس ــا روش ــود را ب خ
ــه  ــر خارج ــط وزی ــه توس ــش گرفت در پی
آمریــکا  در پیــش گرفتــه اســت. نوشــتن 
یادداشــت در برابــر ســخنرانی را  روشــی 
درســت یافتــه اســت و ســعی نکــرده کــه 
ــی  ــزی نشــنیده اســت. طبیع ــد چی بگوی
اســت کــه معانــی و مفاهیــم در نوشــتار 
ــت  ــخنرانی اس ــر از س ــر و دقیق ت عمیق ت
براســاس  هــم  ســخنرانی  چنــد  هــر 
ــی  ــزی و کارشناس ــه ری ــاوره و برنام مش
ــای کار  ــا اینج ــب ت ــود .خ ــام می ش انج
میــز  روی  دوطــرف  درخواســت های 

دیپلماسی همگانی

سازمانمحیطزیست:

برای انتقال آب خزر 
به سمنان مجوز ندادیم

یادداشت مهمان
یدهللا اسالمی
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آزادی در آزادی

بانوان کمیسیون فرهنگی 
مجلس: همه ما در استادیوم 

آزادی برنده شدیم

چهارشـنبه 30 خرداد 97. ایـن روز در ذهن زنان 
و دختـران ایـران زمین حک شـد. به جز حضور 
تعـداد معـدودی از زنـان در آخریـن روزهـای 
دولـت اصالحـات بـرای تماشـای بـازی دو تیم 
ایران و بحرین، چهارشـنبه گذشـته بـرای اولین 
بـار در 40 سـال اخیـر زنـان ایرانـی بـه همـراه 
خانواده هایشـان توانسـتند بـرای تماشـای یک 
مسـابقه فوتبـال پا بـه ورزشـگاه آزادی بگذارند. 
اگرچـه بـازی دو تیـم فوتبـال ایـران و اسـپانیا 
برگـزار   آزادی  ورزشـگاه  از  دورتـر  کیلومترهـا 
می شـد، امـا شـور و هیجـان در آزادی کمتـر از 
ورزشـگاه شـهر کازان نبـود. در ایـن روز 30 هزار  
زن و مـرد در کنار هم، بدون مشـکل ندای ایران 

ایـران سـر دادند.

روزانهم صبح اریان

افتتاح اولین سیستم درمان لیزری آندروسکوپ 

فیستول در مركز جراحي پارك كرمان 

 .15 دربرابــر   12 اســت.   گرفتــه  قــرار 
ــه  ــیر را ادام ــن مس ــوان همی ــب می ت خ
داد یعنــی آقــای پامپئــو هــم اقــدام 
بــه پاســخ دادن کنــد یعنــی دوری از 
ــاط  ــخنرانی روش ارتب ــگاری و س ــه ن نام
ــای  ــه معن ــن ب ــود. ای ــرف ش ــن دو ط بی
همزمــان  بلکــه  نیســت  گفت وگــو  رد 
عمومــی  افــکار  خواســته ها  بیــان  بــا 
ایــن  کــردن.  گفتگوهــا  وارد  هــم  را 
ــی. ــی همگان ــر دیپلماس ــه ب ــی تکی یعن

یــا می تــوان در ســطوح گوناگــون بــر 

بــه گفت وگــو  اقــدام  همیــن محورهــا 
کــرد. گفت وگــو بــه معنــای تســلیم و 
وادادگــی نیســت. در دنیــای سیاســت 
ــای تســلیم شــدن  ــه معن ســازش هــم ب
نیســت. گفت وگــو راهــی بــرای بیــان 
روشــن و درســت خواســته ها و غلبــه 
ــد  ــا بای ــه این ه ــت. هم ــر کاستی هاس ب
بــر تکیــه دانــش و شــناخت دقیــق و 
فهــم روشــن از مناســبات بین المللــی 
قــدرت  ســاختارهای  شــکل گیــری  و 

باشــد .

بـازی  وقـت  بـه  پیـش  سـال  چهـار 
آرژانتیـن، عـادل فردسـی پور  ایـران و 
جملـه ای گفـت کـه هنـوز هـم بـر سـر 
مـا«.  خوبیـم  زبان هاسـت؛»چقدر 
عـادل  هـم  بـاز  شـب  چهارشـنبه  اگـر 
حتمـا  بـود،  بـازی  ایـن  گزارشـگر 
عـالوه بـر ایـن جملـه می گفـت: چقدر 
البتـه  مـا.  هسـتیم  متحـد  و  هـم دل 
اغلـب  روال  بـه  هـم  خیابانـی  جـواد 
جذابـش  و  بانمـک  گزارش هـای 
جمالتـی داشـت کـه هنوز بعـد از بازی 
مجـازی  فضـای  کاربـران  دسـت مایه 
باشـد، خصوصـا کـه یـک کاربـری در 
توییتـر نوشـته بـود: صبـح بلنـد شـدم 
داره!  جریـان  هنـوز  زندگـی  دیـدم  و 
جـز این، اشـاره چندیـن بـاره خیابانی 
زبـان  عزت الهـی  سـعید  اینکـه  بـه 
اسـپانیایی بلـد اسـت، سـبب شـد کـه 
کاربـران حتـی در کامنت هـای صفحـه 
بـه  نیـز  ایسـنتاگرام  در  فیفـا  اصلـی 
ایـن موضـوع اشـاره کننـد تـا جایی که 
خیابانـی  بود:»جـواد  نوشـته  کاربـری 
تـو راه خونـه هـر کـی رو می بینه بهش 
اسـپانیایی  عزت الهـی  سـعید  می گـه 
امـا  خبرآنالیـن  گـزارش  بـه  بلـده.« 
از همـه دسـت کم  بیشـتر  چیـزی کـه 
در  فیفـا  اصلـی  صفحـه  همیـن  در 
بـه  عکـس  دو  بـا  کـه  اینسـتاگرام 
بـازی ایـران و اسـپانیا پرداختـه بـود، 
کامنت هـای  می کـرد،  خودنمایـی 
بـازی  دربـاره  غیرایرانـی  و  ایرانـی 
جنگنـده و خـوب ایران بـود. در تصویر 
بـه  اسـپانیا  گل  شـادی  بـه  مربـوط 
ایـران بسـیاری از کاربـران غیرایرانـی 
بـا تاکیـد براینکـه ایـران بـازی خـوب، 
قابـل دفـاع و حتـی برابـری در مقابـل 
اسـپانیا داشـت، بـرای بـازی بعدی در 
کـرده  امیـدواری  ابـراز  پرتغـال  برابـر 

بـازی  ایـن  برنـده  ایـران  کـه  بودنـد 
باشـد. البتـه صفحـه اینسـتاگرام فیفـا 
در پسـتی کـه حـاوی چهـار عکـس از 
زنـان و مـردان تماشـاگر بـازی ایـران 
بـود،  کازان  و  آزادی  اسـتادیوم  در 
داشـت،  کامنـت  21هـزار  از  بیـش 
بـه  احتـرام  ضمـن  کامنت هـا  اغلـب 
ایرانـی  زنـان  حضـور  و  ایـران  بـازی 
امیـدواری  ابـراز  آزادی  ورزشـگاه  بـه 
خـوب  اقـدام  ایـن  کـه  بودنـد  کـرده 
رییـس  دفتـر  پیگیری هـای  بـا  کـه 
پیوسـت،  وقـوع  بـه  باالخـره  جمهـور 
ادامـه دار باشـد. جالـب اسـت بدانیـد 
رامـوس، کاپیتـان  سـرخیو  حتـی  کـه 
تیـم اسـپانیا نیـز در حسـاب توییتری 
خـود بـا اشـاره بـه دو عکـس منتشـر 
اسـتادیوم  در  زنـان  حضـور  از  شـده 
آزادی نوشـت: آن هـا برنـدگان امشـب 
هسـتند.امیدوارم کـه ایـن اولین بـار از 

باشـد. بسـیار)بعدی(  بارهـای 

یکـی مثل تیم ملی ایران 
برای دفاع

جالب تریـن  و  مهم تریـن  از  یکـی 
چشـم  بـه  خصوصـا  کـه  موضوعاتـی 
مجـازی  فضـای  خارجـی  کاربـران 
اسـپانیا  برابـر  در  ایـران  بـازی  دربـاره 
تیـم  دفـاع  گرفـت  قـرار  توجـه  مـورد 
توییـت  چهره هـا  از  بـود.  ایـران  ملـی 
ملـی  تیـم  سـابق  بازیکـن  دل پیـرو، 
بـا  ایـران  نوشـت:  کـه  بـود  اسـپانیا 
دفـاع  جـوری  هشـتاد  دهـه  اسـتایل 
وجـود  فردایـی  انـگار  کـه  می کنـه 

قهرمانانـه. نـدارد؛ 
یـک پیـج فوتبالـی معـروف ایتالیایـی 
هـم توصیـه جالبـی داشـت: کسـی را 
پیـدا کـن کـه از تـو جـوری دفـاع کنـد 
کـه ایـران از دروازه اش. شـاید همیـن 

دفـاع جانانـه بـود کـه خیلی هـا را بـه 
کـرده  امیـدوار  پرتغـال  دربرابـر  بـرد 
معـروف  مفسـر  خصوصـا  اسـت، 
کـه  را  بی سـی  بـی  جهانـی  شـبکه 
این طـور  یعنـی  جام جهانـی  نوشـت: 
بـازی  قـدرت  و  اشـتیاق  و  غـرور  بـا 
ایـن  آورد،  شـانس  اسـپانیا  کـردن، 
را  پرتغـال  می توانـد  تیم)ایـران( 
شکسـت دهـد. یـک کاربـر خارجی هم 
نوشـته بود:»ایـران تـا تـوان دارد از تو 
مراقبـت می کنـد.« جملـه ای کـه حتی 
مـورد بحـث سـایرین قـرار گرفتـه بود 
و بـه اعتقـاد یـک کاربـر می توانـد در 
اسـتفاده  هـم  ایرانـی  تبلیغـات کاالی 

شـود.

من الیی خوردم، بدم
 الیی خوردم

»الیـی  جملـه  از  قبـل  بگوییـم  اگـر 
امیـری به پیکـه« از کلمه »حماسـه« 
نرفته ایـم،  راه  بـی  کنیـم،  اسـتفاده 
ایرانـی  کاربـران  بـرای  دسـت کم 
ایـن الیـی در حـد یـک حماسـه بـود 
مجـازی  فضـای  در  الیـی  هشـتگ  و 
هـزاران واکنـش داشـت. جالب تریـن 
معـروف  دیالـوگ  تلفیـق  البتـه  آن 
پایتخـت  سـریال  در  معمولـی  نقـی 
ایـن  بـا  کاربـران  از  خیلـی  بـود کـه 
مضمـون از زبـان پیکـه بـه آن اشـاره 
خوردم...بـدم  الیـی  مـن  داشـتند: 
ایـن  از  بدتـر  خوردم...ننگـی  الیـی 
مـن.  بـرم  بذاریـد  نیسـت...فقط 
خیلی هـا ایـن الیـی را برابـر بـا یـک 
همیـن  بـر  و  بودنـد  دانسـته  گل 
اسـاس ترانه معروف شـکیرا، همسـر 
پیکـه را بـرای جـام جهانـی دوره های 

بودنـد: داده  تغییـر  قبـل 
 اوال الیی، اوال الیی)سـالم الیی(.

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به دوئل یوز ها و ماتادورها
من الیی خوردم، بدم الیی خوردم
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ــاره  ــا اش ــا ب ــی ناج ــده مرزبان فرمان
ــن و 100  ــک ت ــه کشــف بیــش از ی ب
ــدر در دو  ــواد مخ ــواع م ــرم ان کیلوگ
از شــهادت دو  درگیــری مســلحانه 
تــن از مرزبانــان هنــگ مــرزی زابــل 
خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا،  ســردار 
ــر  ــا اعــالم ایــن خب قاســم رضایــی ب
مــرگ  ســوداگران  داشــت:  اظهــار 
آتــش  پشــتیبابی  و  حمایــت  بــا 
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــن نظ معاندی
ایــران، قصــد داشــتند مقادیــر قابــل 
ــای  ــدر را از مرزه ــواد مخ ــی م توجه
ــه  ــوب شــرق کشــور و از دو منطق جن
زابــل و زاهــدان بــه صــورت همزمــان 
وارد کشــور کننــد کــه مرزبانــان غیــور 
زابــل  مــرزی  هنــگ  سلحشــور  و 
آنهــا  و زاهــدان جانانــه در مقابــل 
ایســتادگی کردنــد. وی افــزود: در 

معاندیــن،  کــه  درگیری هــا  ایــن 
ــالح های  ــا س ــرگ را ب ــوداگران م س
نیمــه ســنگین حمایــت و پشــتیبانی 
می کردنــد، رزمنــدگان مرزبانــی بــا 
ــدنی  ــف ناش ــرت وص ــجاعت و غی ش
علیــه  ســنگین  آتــش  اجــرای  و 
رویارویــی  تــوان  توانســتند  آنهــا، 
را از ســوداگران مــرگ و معاندیــن 
بــه  دســتیابی  در  آنهــا  و  ســلب 
کننــد.  نــاکام  شومشــان  اهــداف 
تصریــح  ناجــا  مرزبانــی  فرمانــده 
ــان  کــرد: در ایــن دو عملیــات مرزبان
موفــق  بلوچســتان  و  سیســتان 
گــرم   450 و  کیلــو   911 شــدند 
و  هروئیــن  200 کیلوگــرم  تریــاک، 
بــه  550 گــرم مرفیــن  17 کیلــو و 
همــراه مقادیــر قابــل توجهــی ســالح 
و مهمــات ســبک و نیمــه ســنگین 

مخابراتــی  و  نظامــی  تجهیــزات  و 
معاندیــن کشــف  و  قاچاقچیــان  از 
کننــد. ســردار رضایــی خاطرنشــان 
ــن از  ــا دو ت ــن عملیات ه ــرد: در ای ک
ــل  ــرزی زاب ــگ م ــور هن ــان غی مرزبان
ــن  ــتواریکم »محس ــای اس ــه نام ه ب
ــالل  ــه »ج ــرباز وظیف ــهرکی« و س ش
بهبــودی زابلــی« بــه درجــه رفیــع 
براســاس  شــدند.  نائــل  شــهات 
پلیــس،  خبــری  پایــگاه  گــزارش 
ــور  ــی کش ــی مرزبان ــام عال ــن مق ای
ــه  ــا توج ــت: ب ــان داش ــه بی در خاتم
مرزبانــان  حجــم  پــر  آتــش  بــه 
ــدان،  ــل و زاه ــرزی زاب ــای م هنگ ه
و  مــرگ  ســوداگران  از  تــن  دو 
و  رســیده  هالکــت  بــه  معاندیــن 
مابقــی آنهــا بــه ســمت خــاک کشــور 

مقابــل متــواری شــدند.

شهادت دو مرزبان در درگیری مسلحانه 

با قاچاقچیان مواد مخدر
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این صفحه می خوانیم
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ــی اســیر  ــاد ایران ــج شــنبه 17 صی ــح پن صب
ــومالی،  ــی در س ــط دزدان دریای ــده توس ش
و  سیاســی  پیگیری هــای  از  پــس 
ــق  ــا، از طری ــومالی و کنی ــک در س دیپلماتی
فــرودگاه بین المللــی امــام خمینــی )ره( 

و بــا اســتقبال معــاون کنســولی وزیــر امــور 
خارجــه کشــورمان بــه میهــن بازگشــتند.

و  پیــش  یــک ســال  از  ایــن صیــادان   
بــه آب هــای  ناخواســته  بــه دلیــل ورود 
ــوده  فراســرزمینی، توســط دزدان دریایــی رب

ــد. ــده بودن ش
کنســولی  معــاون  آذر،  پناهــی  حســین 
و امــور ایرانیــان وزارت امــور خارجــه، در 
حاشــیه اســتقبال از ایــن صیــادان بــا اشــاره 
ــی هــای انجــام شــده  ــه مذاکــرات و رایزن ب
بــا مقامــات محلــی،  گفــت کــه ایــن آخریــن 
گــروه از زندانیــان ایرانــی در ســومالی بودنــد 
ــر  ــم دیگ ــدند و امیدواری ــور ش ــه وارد کش ک
در ســومالی زندانــی ایرانــی نداشــته باشــیم.

بازگشت 17 صیاد ربوده شده به ایران
این صیادان از یک سال پیش دزیده شده بودند

آزادی در آزادی
بانوان کمیسیون فرهنگی مجلس: همه ما در استادیوم آزادی برنده شدیم

با دستور رییس جمهور، زنان توانستند بازی ایران و اسپانیا را در ورزشگاه آزادی ببینند

ــن روز در  چهارشــنبه 30 خــرداد 97. ای
ــن  ــران زمی ــران ای ــان و دخت ــن زن ذه
ــداد  ــور تع ــز حض ــه ج ــد. ب ــک ش ح
ــان در آخریــن روزهــای  معــدودی از زن
دولــت اصالحــات بــرای تماشــای بــازی 
ــنبه  ــن، چهارش ــران و بحری ــم ای دو تی
 40 در  بــار  اولیــن  بــرای  گذشــته 
ــراه  ــه هم ــی ب ــان ایران ــر زن ــال اخی س
بــرای  توانســتند  خانواده هایشــان 
تماشــای یــک مســابقه فوتبــال پــا 
ــه  ــد. اگرچ ــگاه آزادی بگذارن ــه ورزش ب
بــازی دو تیــم فوتبــال ایــران و اســپانیا 
کیلومترهــا دورتــر از ورزشــگاه آزادی 
ــان  ــور و هیج ــا ش ــد، ام ــزار  می ش برگ
در آزادی کمتــر از ورزشــگاه شــهر کازان 
نبــود. در ایــن روز 30 هــزار  زن و مــرد 
در کنــار هــم، بــدون مشــکل نــدای 

ــد. ــر دادن ــران س ــران ای ای

تالش مداوم
اگرچــه حضــور خانواده هــا در ورزشــگاه 
آزادی ســاعتی پیــش از آغــاز بــازی 
ــام  ــه ای از ابه ــپانیا در هال ــران و اس ای
ــی  ــرای دقایق ــی ب ــت و حت ــرار داش ق
از ورود زنــان ممانعــت شــد امــا بــا 
دســتوری کــه بــه گفتــه معصومــه 
ــواده  ــان و خان ــور زن ــاون ام ــکار، مع ابت
رییــس جمهــور،  از ســوی حســن 
ــان توانســتند  ــی صــادر شــد، زن روحان
وارد ورزشــگاه شــوند. ایــن حضــور زنان 
ــرای  ــا ب ــداوم آن ه ــالش م ــل ت حاص
ورود بــه ورزشــگاه  بــه خصــوص در 
یــک ســال گذشــته اســت. شــهریور 96 
را می تــوان نقطــه عطفــی در این مســیر 
ســخت دانســت. از دو هفتــه پیــش از 
بــازی آخــر ایــران در مرحلــه مقدماتــی 
جــام جهانــی مقابــل ســوریه، در فضــای 
درخواســت  زیــادی  زنــان  مجــازی 

ــی  ــم مل ــود تی ــن صع ــور در جش حض
ــا  ــه ب ــتی ک ــد. درخواس ــرح کردن را مط
ــس  ــدگان مجل ــی نماین ــت برخ حمای
شــد.  روبــرو  دولتــی  مســووالن  و 
بــا ایــن حــال ســهم زنــان از ایــن 
ــود. در  ــزی جــز حســرت نب ــازی، چی ب
حالــی کــه زنــان ســوری وارد ورزشــگاه 
شــدند، زنــان ایرانــی اجــازه ورود پیــدا 
نکردنــد. آن هــا امــا ناامیــد نشــدند. در 
طــول فصــل فوتبــال گذشــته تعــدادی 
در ورزشــگاه  بــرای حضــور  زنــان  از 
دســت بــه ابتــکاری تــازه زدنــد. آن هــا 
ــه شــکل  ــه ای ب ــم حرف ــا گری خــود را ب
مــردان درمی آوردنــد و وارد ورزشــگاه 
ایــن  از  برخــی  اگرچــه  می شــدند، 
دختــران لــو رفتنــد و از حضورشــان 
جلوگیــری شــد. دربــی برگشــت فصــل 
گذشــته بیــن اســتقالل و پرســپولیس 
هــم کــه اینفانتینــو، رییــس فدراســیون 
نزدیــک  از  فوتبــال )فیفــا(  جهانــی 

ــری  ــل دیگ ــه مح ــود، ب ــر آن ب نظاره گ
ــرای ورود  ــی ب ــان ایران ــرای تــالش زن ب
بــه ورزشــگاه بــدل شــد. اگرچــه آن هــا 
ــد امــا اینفانتینــو  ــاکام ماندن ــاز هــم ن ب
گفــت کــه از رییــس جمهــور ایــران 
ــه زودی شــرایط حضــور  ــه ب ــول گرفت ق
زنــان در ورزشــگاه های ایــران را فراهــم 
کنــد. حســن روحانــی یــک مــاه پیــش 
هــم در دیــدار بــا ورزشــکاران بــر حضــور 
زنــان در ورزشــگاه ها تاکیــد کــرد. ایــن 
تالش هــا در نهایــت چهارشــنبه گذشــته 
بــه ثمــر رســید و پــای زنــان بــه 
ــه  ــی ک ــاز شــد. اتفاق ورزشــگاه آزادی ب
می توانــد پیش درآمــدی بــر حضــور 
زنــان در ورزشــگاه در هنــگام مســابقات 

ــد. ــال باش فوتب

همه برنده شدیم
ــه سیاوشــی  ــه سلحشــوری، طیب پروان
و فاطمــه ذوالقــدر، ســه تــن از اعضــای 
زنــان مجلــس شــورای  فراکســیون 
اســالمی کــه در دو ســال گذشــته از 
حضــور زنــان در ورزشــگاه حمایــت 
ــه ای مشــترک  ــا صــدور بیانی ــد، ب کردن
بــه ایــن اتفــاق واکنــش نشــان دادنــد. 
ــه  ــده ک ــه آم ــن بیانی ــی از ای در بخش

ــده  ــا در اســتادیوم آزادی برن ــه م »هم
ــا  ــم، ب ــار ه ــم و در کن ــا ه ــدیم، ب ش
خانواده های مــان!  و  عیــال  و  أهــل 
در فضــای بــاز زیــر ســقف خداونــد در 
ــتیم و  ــل نشس ــت کام ــش و امنی آرام
انــگار کــه هزارســال بــود کــه کنــار هــم 
ــریف  ــردم ش ــه م ــته ایم. درود ب نشس
ــرام  ــا احت ــا ســعه صــدر ب ــه ب ــران ک ای
ــد و  ــا، آمدن ــن و چهارچوب ه ــه قوانی ب
خانواده های شــان  کنــار  در  را  بــازی 
ــش  ــتدام و بی ــه مس ــد، ک ــگاه کردن ن
بــاد: بــر خــالف آمــد عــادت بطلــب کام 
کــه مــن، کســب جمعیــت از آن زلــف 

ــردم.« ــان ک پریش
ایــن  در  هــم  ابتــکار  معصومــه   
خصــوص  در توییتــر خــود نوشــت کــه 
ــودکان  ــردان، ک ــان و م ــا، زن »خانواده ه
و نوجوانــان کنــار هــم بــازی خــوب تیم 
ــگاه آزادی  ــی  کشــورمان  را در ورزش مل
دیدنــد. نشــاط و هیجــان تماشــای 
بــازی در ورزشــگاه چیــز دیگری اســت. 
ــکان را  ــن ام ــه ای ــانی ک ــام کس از تم
ــه  ــم. ادام ــد تشــکر می کن فراهــم کردن
ایــن رونــد را در روزهــای آینــده شــاهد 

ــود.« ــم ب خواهی

حضور خانواده ها در ورزشگاه تکرار شود
ــس  ــان مجل ــیون زن ــو فراکس ــدر، عض ــه ذوالق فاطم
شــورای اســالمی در خصــوص حضــور زنان در ورزشــگاه 
آزادی در روز چهارشــنبه بــه خانــه ملــت می گویــد 
ــا یکدیگــر ســهیم  کــه تجربــه شــاد بــودن و امیــد را ب
ــق حضــور  ــه موف ــه تجرب ــدوار اســت ک شــدیم. او امی
خانوادگــی در ورزشــگاه ها کــه از جملــه عوامــل مثبــت 
ــاد  ــجام و اتح ــدواری، انس ــادی، امی ــالمت در  ش و س
ــدار و مســتمر  ــان اســت پای ــی ایرانی و همبســتگی مل
باقــی بمانــد. طیبــه سیاوشــی، دیگــر عضــو فراکســیون 
ــا  ــه حضــور خانواده ه ــد ک ــس هــم می گوی ــان مجل زن
ــرای  ــوان فضــا را ب در ورزشــگاه نشــان داد کــه مــی ت
حضــور خانم هــا در مســابقات ورزشــی فراهــم کــرد. او 
ــی  ــح عموم ــع مصال ــه نف ــا را ب ــن فرصت ه ــاد ای ایج

ــد. ــردم می دان ــی م ــع مل ــه و مناف جامع

CFT را بعد از اخذ نظر رهبری 
در مجلس پیگیری می کنیم

شــورای  مجلــس  رییــس  الریجانــی،  علــی 
اســالمی دربــاره تکلیــف بررســی کنوانســیون 
مقابلــه بــا تامیــن مالــی تروریســم )CFT( بعــد 
ــاره معاهــدات  ــر انقــالب درب ــر رهب ــات اخی از بیان
ــم  ــان می گذاری ــا ایشــان در می ــن را ب ــا ای ــا م ــه حتم ــی گفــت ک بین الملل
و براســاس تدابیــر ایشــان در مجلــس پیگیــری می کنیــم. آیــت هللا 
خامنــه ای روز چهارشــنبه در دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
گفتــه بودنــد کــه »مجلــس شــورای اســالمی بایــد مســتقالً در موضوعاتــی 
مثــل  مبــارزه بــا تروریســم یــا مبــارزه بــا پولشــویی قانونگــذاری کنــد. البتــه 
ممکــن اســت برخــی مفــاد معاهــدات بیــن المللــی خــوب باشــد امــا هیــچ 
ضرورتــی نــدارد بــه کنوانســیون هایی بپیوندیــم کــه از عمــق اهــداف آن هــا 
ــران  ــد.« الیحــه الحــاق ای ــه مشــکالتی دارن ــم ک ــا می دانی آگاه نیســتیم ی
بــه کنوانســیون مقابلــه بــا تامیــن مالــی تروریســم حــدود دو هفتــه پیــش 

ــه مــدت دو مــاه مســکوت گذاشــته شــد. ــدگان ب ــا رای نماین ب

اعزام دختران شین آبادی
به خارج منتفی شد

معــاون اجرایــی معاونــت درمــان وزارت بهداشــت 
اعــالم کــرده بــا تامیــن برخــی امکانــات در 
ــه  ــرت فاطم ــتان حض ــی در بیمارس ــه جراح زمین
)س(، اقدامــات درمانــی و جراحــی آن هــا ادامــه 
ــارج از  ــه خ ــا ب ــزام آنه ــه اع ــازی ب ــر نی ــه دیگ ــت ک ــوان گف ــه و می ت یافت
ــه گــزارش ایســنا، طیــب قدیمــی اضافــه کــرده در  ــود. ب کشــور نخواهــد ب
ــاران تشــکیل شــد،  ــن بیم ــه منظــور بررســی وضعیــت ای ــه ب ــه ای ک کمیت
ــوزان  ــش آم ــوختگی دان ــم س ــی و ترمی ــالت جراح ــف مداخ ــاد مختل ابع
شــین آبادی مشــخص شده اســت کــه بــا تامیــن برخــی امکانــات در 
ــی  ــات درمان ــه )س(، اقدام ــه جراحــی در بیمارســتان حضــرت فاطم زمین
ــه گفتــه او تاکنــون 139 جلســه  و جراحــی آن هــا ادامــه خواهــد یافــت. ب
ــی،  ــل جراح ــی، 1۸۸ عم ــت جراح ــی، 1330 ویزی ــی و کاردرمان فیزیوتراپ
43۸ جلســه تزریــق تیشــو )تزریــق بافــت( و ۸4 بــار لیــزر درمانــی بــرای 

ــام شــده اســت. ــوزان انج ــش آم ــن دان ای

حوادثسالمتمجلس

ایــن صیــادان از یــک ســال پیــش و بــه دلیــل 
ــرزمینی،  ــای فراس ــه آب ه ــته ب ورود ناخواس
ــد.   ــده بودن ــوده ش ــی رب ــط دزدان دریای توس
و  کنســولی  معــاون  آذر،  پناهــی  حســین 
ــن  ــه در ای ــور خارج ــان وزارت ام ــور ایرانی ام
ــروه از  ــن گ ــن آخری ــه ای ــت گ ــوص گف خص
زندانیــان ایرانــی در ســومالی بودنــد کــه وارد 

ــدند. ــور ش کش

پیگیــری  بــا 
قضایــی  دســتگاه 
سیســتان  اســتان 
یکــی  بلوچســتان  و 
دیگــر از متهمــان پرونــده منکراتــی شهرســتان 
ایرانشــهر بــه دادگســتری شهرســتان فنــوج 
تحویــل داده شــد. آنطــور کــه باشــگاه خبرنگاران 
جــوان نوشــته،  بــا همــکاری معتمــدان و 
متهمــان  از  دیگــر  یکــی  ســفیدان  ریــش 
ــده منکراتــی شهرســتان ایرانشــهر توســط  پرون
خانــواده اش بــه دادگســتری شهرســتان فنــوج 
تحویــل شــد و هــم اکنــون جهــت انجــام 
تحقیقــات در اختیــار دســتگاه قضایــی اســتان 
ــر  ــار نف ــده چه ــن پرون ــان ای ــرار دارد. متهم ق

ــایی  ــا شناس ــه آن ه ــون هم ــه تاکن ــتند ک هس
شــده اند و متهمــی کــه نقــش اصلــی را داشــته 

دســتگیر شــده اســت.
روز جمعــه 26 خــرداد مولــوی طیــب مالزهــی، 
در  ایرانشــهر  تســنن  اهــل  جمعــه  امــام 
ــه 41  ــاوز ب ــر از تج ــد فط ــاز عی ــای نم خطبه ه
دختــر در ایــن شهرســتان خبــر داد کــه در پی آن 
اخبــار ضــد و نقیــض در ایــن ارتبــاط در فضــای 
ــد  ــورد تایی ــه م ــه البت مجــازی منتشــر شــد ک
قــرار نگرفتــه اســت. در پــی انتشــار ایــن خبــر 
حــدود 50 نفــر از مــردم ایرانشــهر در اعتــراض به 
ایــن اتفــاق کــه مــورد تاییــد هــم قــرار نگرفــت 
ــان اشــد  ــع و خواه ــداری تجم ــل فرمان در مقاب

ــدگان شــدند. ــرای رباین مجــازات ب

پاسخ ظریف به 
شروط 12گانه پامپئو

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در مقالــه مهمی 
ــه  ــور خارج ــر ام ــه وزی ــروط دوازده گان ــه ش ب
ــکا پاســخ داد. در بخشــی از یادداشــت  آمری
ــارات  ــه اظه ــده ک ــف آم ــواد ظری ــد ج محم
31 اردیبهشــت آقــای پامپئــو اوج توهــم 
مقامــات دولــت کنونــی آمریــکا در مــورد 
منطقــه مــا اســت. وزیــر امــور خارجــه ایــاالت 
ــم  ــره و تفاه ــرای مذاک ــی ب ــده در حال متح
ــران شــرط تعییــن  ــوری اســالمی ای ــا جمه ب
ــه  ــی نســبت ب ــد کــه جامعــه بین الملل می کن
ــت  ــا دول ــم ب ــره و تفاه ــکان مذاک ــل ام اص
کنونــی ایــاالت متحــده بــرای هــر موضوعــی 
تردیــد جــدی دارد. دولتــی کــه برجــام را کــه 
ــه و  ــره دوجانب ــاعت مذاک ــا س ــه صده نتیج
ــات  ــن مقام ــور عالی تری ــا حض ــه ب چندجانب
ایــاالت متحــده اســت و بــه وســیله شــورای 
امنیــت ملــل متحــد کــه آمریــکا عضــو دائــم 
آن اســت در قطعنامــه ای بــه پیشــنهاد خــود 
آن دولــت و تصویــب تمامــی اعضــای شــورای 
ــق  ــی طب ــد بین الملل ــک تعه ــه ی ــت ب امنی
اصــل 25 منشــور ملــل متحــد تبدیــل شــده 
ــد  ــه می توان ــته، چگون ــا گذاش ــت را زیرپ اس
بــا آن  توقــع داشــته باشــد کــه دوبــاره 
ــارات  ــات و اظه ــره شــود؟ اقدام ــت مذاک دول
ــه  ــی بهان ــکا حت ــوری آمری ــر رییس جمه اخی
ــه  ــودن خــروج از برجــام ب مضحــک مجــاز ب
دلیــل مذاکــره و تفاهــم توســط دولــت قبلــی 
ــان داده  ــوده و نش ــل نم ــم باط ــکا را ه آمری
ــه چندســاعت توافــق شــخص  ــه فاصل کــه ب
رییس جمهــوری را هــم زیرپــا می گــذارد. 
اقــدام رییس جمهــوری آمریــکا بــرای خــروج 
ــه  ــک نمون ــروه هفــت ی ــه اجــالس گ از بیانی
روشــن از ایــن روش رفتــاری قانون گریــز 
ــکا در  ــوری آمری ــارات رییس جمه اســت. اظه
مصاحبــه مطبوعاتــی بالفاصلــه پــس از دیــدار 
بــا رهبــر کره شــمالی نمونــه دیگــری از رفتــار 
یــک دولــت خطرنــاک و غیرعقالنــی اســت. 
آیــا وزیــر امــور خارجــه آمریــکا توقــع دارد کــه 
جمهــوری اســالمی ایــران بــا دولتــی مذاکــره 
ــد  ــالم می کن ــت اع ــس آن دول ــه ریی ــد ک کن
ــر متوجــه  ــاه دیگ ــه شــش م ــی ک »در صورت
ــدا  ــه ای پی ــرده ام، بهان ــتباه ک ــه اش ــوم ک ش
می کنــم«؟ آیــا چنیــن دولتــی می توانــد 
بــرای ایــران شــرط قــرار دهــد و جــای شــاکی 
و متشــاکی را عــوض نماید؟ ایشــان فراموش 
کــرده کــه ایــن دولــت کنونــی آمریــکا اســت 
ــش  ــرف و امضای ــد ح ــان ده ــد نش ــه بای ک
ــدات  ــه تعه ــه ب ــی ک ــه طرف ــار دارد و ن اعتب
بین المللــی و قــول خــود پایبنــد بــوده اســت.

دیپلماسی

یکی دیگر از متهمان پرونده تجاوز 
ایرانشهر بازداشت شد 

گزارش
پیام ما

پیام رهبری به تیم ملی: بازی شما عالی بود، خدا قوتپیام خبر
طی تماس دفتر رهبر انقالب با اردوی تیم ملی در روسیه و مدیر کاروان اعزامی، 
فدراسیون فوتبال، پیام ایشان به کاروان و بازیکنان تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی 
ایران را به شرح ذیل اعالم کرد: »بازی دیشب شما عالی بود.خدا قوت.«
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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معــاون امــور محیــط زیســت دریایــی 
ــان  ــا بی ــت ب ــط زیس ــازمان محی س
اینکــه در هــر ثانیــه 160 هــزار کیســه 
پالســتیکی در دنیــا تولیــد می شــود، 
ــرای کاهــش زباله هــای  ــا ب گفــت: م
دریایــی نیــاز بــه یــک کارگــروه ملــی 
متشــکل از همــه ذینفعــان ایــن حوزه 
ــاره  ــا اش ــچی ب ــن فرش ــم. پروی داری
بــه آخریــن جلســه الیروبــی کــه 
ــا   ــت دری ــط زیس ــوص محی در خص

ایــن  در  می شــود، گفــت:  برگــزار 
ــر آن شــد  ــری ب ــم گی جلســه تصمی
کــه کشــورها عــالوه بــر ســطح ملــی 
ــای  ــه مکانیزم ه ــاز ب ــه ای نی و منطق
ــد  ــش تولی ــور کاه ــه منظ ــی ب جهان
زباله هــای پالســتیکی دریایــی دارنــد.

وی بــا اشــاره بــه عضویــت ایــران در 
کنوانســیون های مختلــف دریایــی 
افــزود: اگــر مــا بخواهیــم نســبت بــه 
ــدام  ــی اق ــای دریای ــش زباله ه کاه

کنیــم، بایــد کارگروهــی متشــکل 
ــا  ــود.. وی ب ــاد ش ــان ایج از ذی نفع
تاکیــد بــر اینکــه سیاســت گذاری 
ــه  ــاز ب ــی نی در بخــش توســعه دریای
ــد:  ــادآور ش ــی دارد، ی ــورای دریای ش
ــازمان  ــیس س ــر تاس ــال حاض در ح
اســت،  مطــرح  مکــران  توســعه 
ــه  ــن منطق ــه توســعه ای ــد ک ــر چن ه
ضــروری اســت؛ ولــی آیــا ایــن امــر 
ضــروری اســت کــه بــرای هــر بخــش 
از کشــور یــک ســازمان ایجــاد شــود 
و چــرا یــک ســازمان واحــد توســعه 
ــم  ــا تصمی ــود ت ــاد نش ــی ایج دریای
ــار  ــک ب ــوزه ی ــن ح ــا در ای گیری ه

ــرد. ــورت گی ــه ص ــرای همیش ب

ــه و بویراحمــد  ــرکل ســتاد بحــران اســتان کهگیلوی مدی
ــوه  ــات ک ــع ارتفاع ــا و مرات ــوزی در جنگله ــش س از آت
حاتــم شهرســتان بهمئــی خبرداد.خدادوســت موســوی 
افــزود: ایــن آتــش ســوزی از ســاعت 15 و 30 دقیقــه 
عصــر چهارشــنبه،30 خــرداد مــاه آغاز شــده و ایــن آتش 
ســوزی تــا روی پنجشــنبه همچنــان ادامــه داشــت.وی 
ــکیل  ــی تش ــتان بهمئ ــران شهرس ــتاد بح ــرد: س اظهارک
و نیروهــای ادارات و دســتگاهها مختلــف شهرســتان 
اعــالم آمــاده بــاش بــرای ســاعت 6 صبــح جهــت اعــزام 
ــران  ــد.مدیرکل بح ــوزی داده ش ــش س ــه آت ــه منطق ب
ــتاد  ــه س ــان اینک ــا بی ــه و بویراحمدب ــتان کهگیلوی اس
ــتاهای  ــتان و روس ــردم شهرس ــتان از م ــران شهرس بح
اطــراف درخواســت کمــک کــرد، خاطرنشــان کــرد: 
ــرد  ــت بالگ ــروز درخواس ــتان از هوانی ــران اس ــتاد بح س
ــن از  ــد. همچنی ــد ش ــزام خواه ــه اع ــه جمع ــرده ک ک
ــزام  ــرای اع ــز در خواســت کمــک ب ــده نی شهرســتان لن
ــوی  ــده است.موس ــوزی ش ــش س ــل آت ــه مح ــرو ب نی
ــر اعــزام بالگــرد برخــی نیروهــا  تصریــح کــرد: عــالوه ب
ــه داد:  ــد شــدوی ادام ــزام خواهن ــاده اع ــه صــورت پی ب
ــع  ــودن مرت ــک ب ــی و خش ــش گیاه ــاد و پوش وزش ب
ــوزی  ــش س ــرل آت ــه کنت ــودن منطق ــذر ب ــخت گ و س
ــدی مواجــه گســترده کــرده اســت. آنطــور کــه  ــا کن را ب
ــاد  ــا انتق ــت می نویســد بهارســتان نشــینان ب ــه مل خاان

از کمبــود بالگــرد اطفــای حریــق در کشــور معتقدنــد در 
ــی  ــکان جابجای ــیب دار ام ــور و ش ــب العب ــق صع مناط
ــر نیســت و  ــا روش هــای متعــارف امــکان پذی ــرو ب نی
بایــد نیروهــای اطفــای حریــق بــا اســتفاده از بالگــرد و 
ــی  هواپیماهــای مخصــوص جابجــا شــوند ایــن در حال
ــود بالگــرد اطفــای حریــق  ــا کمب اســت کــه در کشــور ب
ــزان  ــه می ــز ب موجــه هســتیم و بالگردهــای موجــود نی
بســیار محــدودی در کشــور وجــود داشــته و بالگردهــای 
ــه ای کــه از مخــزن مناســب  ــه گون مناســبی نیســتند ب
بــرای حمــل آب برخــوردار نبــوده و بیشــتر بــرای 
جابجایــی نیــرو اســتفاده مــی شــوند. بــر اســاس 
ــل  ــل ونق ــبکه حم ــور ش ــدگان در کش ــای نماین گفته ه
مناســب هوایــی بــرای اطفــای حریق ســاماندهی نشــده 
ــه  ــن موضــوع در برنام ــده شــدن ای ــه دی ــا توجــه ب و ب
ششــم انتظــار مــی رود دولــت از تمامــی امکانــات بــرای 
ــد  ــق کشــور مانن ــای حری ــز و توســعه شــبکه اطف تجهی
اســتفاده از بالگــرد و هواپیماهــای مخصــوص اســتفاده 
ــدگان  ــی نماین ــارات برخ ــد.طبق اظه ــته باش الزم را داش
ــوع  ــگیری از وق ــی در پیش ــه اصل ــازی مولف فرهنگ س
آتــش ســوزی جنگل هــا بــوده و نقــش آمــوزش و 
فرهنــگ ســازی و توانمندســازی جوامــع بومــی و 
ــا و  ــگل ه ــوزی جن ــش س ــگیری از آت ــی در پیش محل
مراتــع بســیار موثــر اســت از ایــن رو انگیــزه داوطلبانــه 
افــراد بــرای حفاظــت از محیــط زیســت و منابــع طبیعی 
بایــد ترغیــب شــود زیــرا هنــوز برخــی افــراد بــه ارزش 
و اهمیــت محیــط زیســت و منابــع طبیعــی واقــف 
نبــوده و نســبت بــه اثــرات تخریــب محیط زیســت 

آگاهــی مناســب ندارنــد. علــی محمــد شــاعری ، 
ــت و  ــس در گف ــاورزی مجل ســخنگوی کمیســیون کش
ــاد از  ــا انتق ــت، ب ــه مل ــگار خبرگــزاری خان ــا خبرن ــو ب گ
حریــق بیــش از 15 تــا 20 هــزار هکتــار از عرصــه هــای 
طبیعــی در برخــی ســال هــا، گفــت: آتــش ســوزی در 
تمامــی کشــورها رخ مــی دهــد امــا کشــورهای پیشــرفته 
ــاوگان پیشــرفته و واکنــش ســریع، آتــش  ــا ایجــاد ن ب
ــل  ــه حداق ــد ک ــی کنن ــار م ــه مه ــه گون ــا را ب ســوزی ه
ــت  ــه عل ــران ب ــا در ای ــد ام ــراه دارن ــه هم خســارات را ب
ــود سیســتم آمایــش و کنتــرل لحظــه ای و نیــروی  نب
ــای  ــزات اطف ــن تجهی ــده و همچنی ــارت دی انســانی مه
ــوزی  ــش س ــارات  آت ــی، خس ــی و قدیم ــق ابتدای حری
جنــگل هــا بســیار گســترده و غیرقابــل جبــران اســت.

ضرورت ایجاد یک كارگروه ملی 
برای كاهش زباله های دریایی

توسعه کاریکاتوری
اسحاق جهانگیری، توسعه ایران را فیزیکی و 
بدون توجه به ابعاد محیط زیستی عنوان کرد

معـاون اول رییـس جمهور از توسـعه بـدون توجه به محیط زیسـت در ایـران انتقاد 
کـرد. اسـحاق جهانگیـری روز پنج شـنبه در افتتاحیـه سـیزدهمین کنگـره انجمـن 
جغرافیایی ایران که در محل سـازمان جغرافیایی نیروهای مسـلح برگزار شـد، گفت 
که در گذشـته ما توسـعه را صرفًا توسـعه فیزیکی می دانسـتیم که مثال چند واحد 
صنعتـی ایجـاد شـود؛ به صورتی که مثال صنعت فـوالد در اصفهان راه اندازی شـد اما 
امـروز گفتـه می شـود آب شـرب مردم را قطـع می کنند تا به فوالد بدهنـد و یا فوالد 
را بـه منطقـه ای آورده انـد که آب نداشـته اسـت. او به آلودگی هوا در تهران هم اشـاره 
کـرد و گفـت کـه در تهـران نیـز بـه این نتیجه می رسـیم کـه ده ها و صدهـا موضوع 
بـا سـالمت مـردم درگیـر اسـت کـه نشـان می دهـد زمانـی که بـه توسـعه فکر می 
کردیـم بـه ابعـاد آن توجه نشـده اسـت. به گـزارش ایسـنا، وی اضافه کرد کـه امروز 
مسـاله کم آبی و بحران آب کشـور را تهدید می کند و وقتی بحث مسـائل زیسـت 
محیطـی مطـرح مـی شـود، مـی گوینـد بحـث توسـعه اولویـت اسـت.  موضوعی 
کـه معـاون اول رییـس جمهـور روی آن دسـت گذاشـته، مدت هـا دغدغـه فعـاالن 
محیط زیسـت بـوده اسـت. از جمله آنکـه در حال حاضر چندین طـرح و پروژه آب بر 
هماننـد پتروشـیمی در اسـتان فـارس، کرمان، اصفهـان و یزد که با کم آبی دسـت و 
پنجـه نـرم می کننـد در حال افتتاح و یا کلنگ زنی اسـت. در گذشـته هم طرح هایی 
همچـون فـوالد در این اسـتان ها به بهره برداری رسـیده در حالی کـه آب برای خوردن 
هـم در ایـن اسـتان ها وجـود ندارد. نکتـه جالب اینجاسـت با وجود تاکید سـازمان 
محیـط زیسـت بـر انتقال صنایـع آب بر بـه اسـتان های سـاحلی، اخیـرا نمایندگان 
اسـتان فـارس بـا انتقال پتروشـیمی به بوشـهر مخالفت کردند و همچنـان به عمق 
بحران آب پی نبردند. در همین حال در برخی شـهرهای ایران نسـبت به انتقال آب 
بـرای صنعـت اعتراض هـای گاه و بیگاهی برپا می شـود که نشـان دهنده بی توجهی 

گسـترده به محیط  زیسـت در ایران دارد.

مدیرکل سـتاد بحـران اسـتان کهگیلویه و جنگل های كوه حاتم بهمئی در حال سوختن
بویراحمد از آتش سوزی در جنگلها و مراتع 
ارتفاعـات کـوه حاتم شهرسـتان بهمئـی خبرداد. 
وی بـا بیـان اینکـه سـتاد بحـران شهرسـتان از 
مردم شهرسـتان و روسـتاهای اطراف درخواست 
کمک کرد، خاطرنشـان کرد: سـتاد بحران اسـتان 
از هوانیـروز درخواسـت بالگـرد کـرده کـه فـردا 
اعـزام خواهد شـد. همچنیـن از شهرسـتان لنده 
نیـز در خواسـت کمک بـرای اعزام نیـرو به محل 
آتش سـوزی شـده اسـت. موسـوی تصریح کرد: 
عـالوه بر اعـزام بالگـرد برخـی نیروها بـه صورت 

پیـاده اعزام خواهند شـد.

پیشرفت 65 درصدی 
پروژه انتقال آب سیستان

رییــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: 
طــرح بــزرگ آبرســانی بــه 46 
ــا  ــه ب ــار از اراضــی دشــت سیســتان در 16 ناحی ــزار هکت ه
ــری  ــی پی 65 درصــد پیشــرفت در حــال اجراســت. مجتب
ــت  ــه دش ــال آب ب ــروژه انتق ــد پ ــی رون ــه بررس در جلس
ــرح  ــن ط ــی تری ــروژه حیات ــن پ ــرد: ای ــان ک سیســتان بی
ــی  ــرایط آب ــن ش ــه ناپایدارتری ــتان اســت ک کشــاورزی اس
ــد. در قالــب ایــن  ــه پایدارتریــن شــرایط تبدیــل می کن را ب
پــروژه بــرای 29 هــزار هکتــار مطالعــه انجــام و آمــاده اجــرا 

شــده اســت.

آب شرب 
شهرمان را پس دهید

و  آموزشــی  مجموعــه  مدیــر 
ــاغ گل هــای شــهرداری  تفریحــی ب
ــت  ــرار اس ــر ق ــت: اگ ــان گف اصفه
بــرای شــهر یــزد از سرچشــمه های 
زاینــده رود آب شــرب منتقــل شــود بــرای آب شــرب 
مــردم اصفهــان هــم از همــان سرچشــمه ها بایــد آب 
بیایــد مــا بــرای بازپــس گیــری آب زاینــده رود هیــچ کاری 
نمی کنیــم حداقــل آب شــرب را بــه خودمــان بدهنــد. ســید 
محمــد رقیــب اظهــار کــرد: وقتــی در محیــط شــهری زندگــی 
مــی کنیــم در حــال مدیریــت یــک اکــو سیســتم هســتیم و 

ــم. ــگاه کنی ــه مســائل ن ــی ب ــه صــورت موضع ــد ب نبای

ولوو و استفاده 
بیشتر از مواد بازیافتی

عنـوان  بـه  ولـوو  محصـوالت 
طرفـدار  بسـیار  کـه  خودروهایـی 
محسـوب  هسـتند  محیط زیسـت 
مـی شـوند. ولـوو می خواهد با اسـتفاده از فناوری پیشـرانه های 
هیبریـدی کـه تقریبـا بـرای تمـام مدل هـای ایـن برنـد عرضـه 
می شـود، بـه عنـوان یکـی از سـردمداران خودروهای پـاک خود 
را بـه جهان بشناسـاند. ایـن برنامه جاه طلبانه و ارزشـمند اکنون 
شـامل اسـتفاده بیشـتر از پالسـتیک های بازیافت شـده هـم 
می شـود. بـه عنـوان مثـال، فضـای داخلـی خـودرو مجهـز بـه 
کنسـولی اسـت کـه از پالسـتیک ها و پارچه هـای قابل بازیافـت 

طناب هـا و تورهـای ماهیگیـری سـاخته شـده اسـت.

خبرخبر خبر

عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا تاکیــد بر اینکه تشــکیل 
وزارت محیــط زیســت بــه صــالح و نفــع کشــور نیســت، گفــت: 
مشــکالت محیــط زیســت بــا تغییر ســاختار ســازمانی حــل نمی 
شــود. علــی بختیــاری، گفــت: بر اســاس طــرح پیشــنهادی هیچ 
گونــه تغییراتــی در ســاختار ســازمان ماننــد افزایــش امکانــات، 
ــه  ــی ک ــی شــود و اقدامات ــاد نم ــروی انســانی و بودجــه ایج نی
قــرار اســت بــا وزارت خانــه شــدن محیــط زیســت انجــام داد بــا 
ســازمان نیــز مــی تــوان انجــام داد. وی در مــورد برخــی اظهــارات 
مبنــی بــر اینکــه بــا تبدیــل ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 

بــه وزارت خانــه تعــداد نیــروی انســانی و بودجــه ایــن ســازمان 
افزایــش مــی یابــد، افــزود: بــه طــور قطــع اگــر حتــی مجلس به 
ایــن طــرح رای مثبــت دهــد بــا وضــع موجــود مالــی و اقتصادی 
نســبت بــه ایــن کار اقــدام مــی کنــد تــا هیــچ هزینــه اضافــی و 
ریالــی جدیــدی بــه دولــت تحمیــل نشــود. پیــش از ایــن نیــز 
تابــش رییــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس گفتــه بــود: 
ــس  ــه، مجل ــه وزارتخان ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــل س ــا تبدی ب
ــت  ــال و تقوی ــرد آن اعم ــر عملک ــری را ب ــارت بهت ــد نظ می توان

بودجــه محیــط زیســت را بــه دنبــال دارد.

ــود  ــی از وج ــت چگن ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
ــرد:  ــار ک ــر داد. وی اظه ــن شهرســتان خب ــدن در ای 2۸ مع
از ایــن تعــداد 17 معــدن فعــال هســتند. موضــوع معــادن 
ــال های  ــه در س ــه ای دارد چراک ــاماندهی ریش ــه س ــاز ب نی
قبــل بــدون ضابطــه مجوزهایــی صــادر شــده و شــاهد 
کــرد:  بیــان  هســتیم.بیرانوند  شــدیدی  تخریب هــای 
ــت  ــط زیس ــه محی ــارت ب ــث خس ــط باع ــت های غل برداش
شــده و بایــد در ایــن رابطــه فکــری اساســی کــرد. رییــس 
اداره حفاظــت محیــط زیســت چگنــی گفــت: برخــی از ایــن 

معــادن در منطقــه حفاظــت شــده ســفیدکوه خرم آبــاد 
ــده اند. ــا ش ــن عرصه ه ــب ای ــث تخری ــه باع ــد ک ــرار دارن ق
ــی  ــه صــورت زیرزمین ــرار اســت ب ــرد: ق وی خاطرنشــان ک
ــی  ــه در صــورت اجرای ــادن اســتان برداشــت شــود ک از مع
ــش  ــت را کاه ــط زیس ــه محی ــارت ب ــوان خس ــدن می ت ش
داد.بیرانونــد گفــت: امیدواریــم بــا مدیریــت صحیــح، ایــن 
معــادن ســاماندهی شــوند تــا حداکثــر بهــره وری را بــا 

ــیم. ــته باش ــت داش ــط زیس ــه محی ــیب ب ــن آس کمتری

تخریب منطقه حفاظت شده سفیدكوه توسط معادناختالف نظر در تشکیل وزارت محیط زیست

پیام زیست مدیرکل راه و شهرسازی گیالن گفت: تاالب عینک یکی از زیبا ترین تاالب ها و جزو 
محالت هدف بازآفرینی است.

       آگهی تحدید حدود اختصاصی
بموجــب ســند شــماره 64753 مــورخ 82/6/30 دفترخانــه 32 
ــجر  ــی و مش ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــی شش ــرج تمام ک
ــوس  ــاده چال ــتانک ج ــه شهرس ــع در قری ــی واق ــاک 313 از 1 اصل ــت پ تح
ــد عبــاس نســبت  ــرزاده قهــی فرزن ــه اکب ــه اقایــان نصرال حــوزه ثبتــی کــرج ب
ــه  ــد میرمحمــد حســین نســبت ب ــه دودانــگ مشــاع و میرعلــی واعــظ فرزن ب
ــدود آن  ــد ح ــون تحدی ــه چ ــل یافت ــدانگ منتق ــاع از شش ــگ مش ــار دان چه
بعلــت عــدم حضــور مالــک بموجــب صورتمجلــس تحدیــدی وارده بــه شــماره 
20916 مــورخ 28/10/8 منفــی شــده و برابــر مــاده 15 قانــون ثبــت نمــی تــوان 
تحدیــد حــدود نمــود لــذا تحدیــد حــدود اختصاصــی آن در روز یکشــنبه مــورخ 
97/4/24 ســاعت 8 صبــح در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. 
بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه مالکیــن و مجاوریــن پــاک هــای فــوق الذکــر مــی 
رســاند کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل ملــک حاضــر و چنانچــه نســبت بــه 
تحدیــد حــدود اعتــراض دارنــد طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تحدیــد 
حــدود بــه مــدت 30 روز اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ناحیــه 
1 کــرج تســلیم و رســید دریافــت دارنــد، معترضیــن مکلفنــد در اجــرای مــاده 
86 آییــن نامــه قانــون ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
بــه اداره ثبــت دادخواســت تنظیمــی خــود را کــه بــه مرجــع قضایــی ذیصــاح 
ــه اداره ثبــت تســلیم و رســید  ــد گواهــی رســید مربوطــه را ب تقدیــم نمــوده ان
ــان  ــن صــورت حــق واخواهــی از آن ــر ای ــی اســت در غی ــد. بدیه ــت دارن دریاف

ســاقط خواهــد شــد.م/الف: 97/10271/ف
تاریخ انتشار آگهی روز شنبه مورخ 97/4/2
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

ــد  ــک واح ــاه، ی ــرداد م ــنبه 30 خ روز چهارش
غیــر مجــاز تولیــد زغــال در شــهرک صنعتــی 
اشــتهارد بدلیــل نداشــتن مجوزهــای الزم 
ــاز  ــد مج ــتانداردهای ح ــت اس ــدم رعای و ع

محیــط  حفاظــت  ســازمان  عمــل  مــالک 
زیســت و انتشــار آلودگــی در محیــط مطابــق 
مــواد 11 و 12 قانــون حفاظــت و بهســازی 
شد.درخشــان  تعطیــل  زیســت  محیــط  

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
ــار  ــه اظه ــن زمین ــتهارد در ای ــتان اش شهرس
داشــت : بــا توجــه بــه شــکوائیه های واصلــه 
ــط  ــی توس ــای میدان ــاس بازدیده ــر اس و ب
کارشناســان ایــن اداره و پیــرو اخطاریه هــای 
ــع  ــر جم ــی ب ــادره مبن ــی ص ــت محیط زیس
ــالن  ــی، س ــع آلودگ ــل مناب ــع کام آوری و رف
ــدگان  ــور نماین ــا حض ــور ب ــد مذک ــد واح تولی

ــد. ــل ش ــت تعطی ــط زیس محی

تعطیلی واحد تولید زغال 
درشهرك صنعتی اشتهارد

ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــری س ــا پیگی ــه ب ــده ک ــیب دی ــکاری آس ــده ش ــج پرن پن
زیســت درمــان شــده انــد، در حضــور اســتاندار البــرز کــه بــرای پیگیــری رونــد احیــا، 

ــاد ســفر کــرده اســت، آزاد شــدند. ــه نظــر آب ــه ب ــاالب صالحی تثبیــت و آبگیــری ت

سازمان محیط زیست: 

برای انتقال آب خزر به سمنان مجوز ندادیم

طرح انتقال آب از خزر به سمنان از نظر زیست محیطی قابل پذیرش نیست

از  حالــی  در  ســمنان  نماینــده 
اجرایــی شــدن طــرح انتقــال آب 
ــر  ــمنان خب ــه س ــزر ب ــای خ از دری
دریایــی  معــاون  کــه  می دهــد 
ــد  ــت می گوی ــط زیس ــازمان محی س
ایــن  بــرای  مجــوزی  هیــچ  مــا 

نداده ایــم. آب  انتقــال 
احمــد  کــه  بــود  چهارشــنبه  روز 
اســتان  مــردم  نماینــده  همتــی 
ــد  ــر اینکــه نبای ــد ب ــا تاکی ســمنان ب
ــا آب هــای  حرکتــی انجــام دهیــم ت
ــتفاده  ــران اس ــا را دیگ ــرزمینی م س
تحریــم  را  خودمــان  مــا  و  کننــد 
کنیــم، گفتــه بــود: »یکــی از مســائل 
ــا  ــه ســه ی ــم، آب خــزر اســت ک مه

ــتفاده از  ــال اس ــور در ح ــار کش چه
ــازمان  ــبختانه س ــتند. خوش آن هس
محیــط زیســت مجــوز آن را داده 
ــوولین  ــک مس ــا کم ــم ب و امیدواری
بــه زودی ایــن طــرح اجرایــی شــود 
ــرای  ــه ب ــر ســمنان بلک ــه خاط ــه ب ن
بــرای کشــور رقــم  آینــده ای کــه 
ــچی در  ــا فرش ــت. « ام ــورده اس خ
واکنــش بــه ســخنان احمــد همتــی 
نماینــده مــردم ســمنان بیــان کــرد: 
اگــر ایــن آقــا چنیــن ادعایــی کــرده 
ــدن  ــرا ش ــرای اج ــدی ب ــا ترفن حتم
ــال آب زده اســت. او در  ــرح انتق ط
ــد:  ــا می گوی ــام م ــا پی ــو ب گفت و گ
ــه  ــوط ب »طرح هــای انتقــال آب مرب
ــط  ــازمان محی ــی س ــت دریای معاون
زیســت می شــود و طــرح انتقــال 
ســمنان  بــه  خــزر  دریــای  از  آب 
هیــچ  کــه  چــرا  اســت  منتفــی 

مــا  ســازمان  ســمت  از  مجــوزی 
ــدارد.« ن

پیشــینه طرح انتقال آب
طــرح انتقــال آب دریاچــه خــزر 
ــال  ــران در س ــزی ای ــر مرک ــه کوی ب
۸۸ بــه تصویــب رســید و مطالعــات 
ــام  ــم انج ــم و ده ــت نه آن در دول
ســال های  در  اگرچــه  گرفــت 
بحــث  مــورد  همــواره  گذشــته 
ــه  ــی ک ــا از آنجای ــد ام ــع می ش واق
معصومــه ابتــکار، رییــس ســابق 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کشــور از مخالفــان اجــرای آن بــود، 
ــا  ــد ام ــی نش ــاز اجرای ــال وارد ف عم
وی  آمــدن کالنتــری  روی کار  بــا 
اعــالم کــرد کــه »بــا انتقــال آب 
دریــا بــه داخــل موافقــم.« و بــرای 
و  تعییــن کــرده  شــرط  ایــن کار 

گفتــه بــود »وقتــی در داخــل کشــور 
آب بــه انــدازه کافــی نیســت بــا 
رعایــت مســائل محیــط زیســتی 
ــی  ــن چنین ــی ای ــوان کارهای ــی ت م
کــرد. کالنتــری همچنیــن در پاســخ 
ــن  ــن رفت ــران از بی ــه »نگ ــه اینک ب
اکوسیســتم مبــدا انتقــال نیســتید« 
ــزر 400  ــای خ ــه »دری ــود ک ــه ب گفت
ــعت دارد  ــع وس ــر مرب ــزار کیلومت ه
متــر  میلیــارد   400 یعنــی  ایــن 
مربــع، عمــق متوســط آن هــم اگــر 
 20 50 متــر باشــد یعنــی حــدود 
هــزار میلیــارد متــر مکعــب آب دارد 
ــرار  ــرح ق ــن ط ــه در ای ــی ک در حال
اســت 150 میلیــون متــر مکعــب 
ــی  ــی آب ــود یعن ــال داده ش آب انتق
خــزر  دریــای  وارد  ایــران  از  کــه 
ایــن  برابــر  صدهــا  شــود  مــی 
حالــی  در  ایــن  اســت.«  میــزان 
ــکده  ــالم دانش ــق اع ــه طب ــت ک اس
تگــزاس  دانشــگاه  زمینــی  علــوم 
 20 در  دریــای خــزر  آب  ، ســطح 
1.5 متــر کاهــش  ســال گذشــته 
ــر  ــر تبخی ــارت دیگ ــه عب ــه و ب یافت
ــای  ــد از صحبت ه ــت. بع ــده اس ش
ــی  ــی نجف ــه عل ــت ک ــری اس کالنت
ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو 
ــدات  ــه تهدی ــاره ب ــا اش ــس ب مجل

ــزر  ــال آب خ ــتی انتق ــط زیس محی
ســازمان  می گویــد  ســمنان  بــه 
محیــط زیســت و وزارت نیــرو بایــد 
ــه افــکار  مســتندات فنــی خــود را ب

ــد. ــه کنن ــی ارای عموم

به نفع مصالح   
نیست کشور 

ــز  ــت نی ــط زیس ــال محی ــرم فع که
شــدن  اجرایــی  بــه  واکنــش  در 
می گویــد:  آب  انتقــال  طرح هــای 
ــا  ــورت ب ــک ص ــط در ی ــن فق » م
آن  و  هســتم  موافــق  آب  انتقــال 
هــم بــرای شــرب مــردم اســت امــا 
اگــر قــرار اســت ایــن آب بــرای 
انتقــال  صنعــت  یــا  کشــاورزی 
ــه  ــود ک ــی ش ــوم م ــود معل داده ش
اســتعداد  ســرزمین  و  محــل  آن 
صنعتــی  توســعه  و  کشــاورزی 
کهــرم  گفتــه  بــه   » نــدارد.  را 
نفــع  بــه  آب  انتقــال  طرح هــای 
ــح کل کشــور نیســت   ــران و مصال ای
مــی رود  انتظــار  مســوولین  از  و 
ــری در خصــوص  ــم گی ــرای تصمی ب
فرااســتانی  اینچنینــی  طرح هــای 
ــا  ــه تنه ــه اینک ــد ن ــر کنن ــی فک و مل
ــان را  ــتان خودش ــردم اس ــع م مناف

مدنظــر داشــته باشــند.

رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان 
راســتای حفــظ محیــط  اشــتهارد گفــت: در 
زیســت شهرســتان اشــتهارد، کارشناســان محیــط 
زیســت در ســاعات مختلــف بــه صــورت ســرزده 
ــای  ــرداری غباره ــه ب ــد و نمون ــه بازدی ــدام ب اق
آالینــده  از دودکــش کارخانه هــای  خروجــی 
می کنندکــه ایــن اقــدام نقــش بســزایی در 

ــزرگ دارد. ــع ب ــتمر صنای ــرل مس کنت

اقیانوس ها بیش از 
93 درصد گرمای گلخانه ای 

را جذب کرده اند
مدیـرکل یونسـکو گفـت: در نیم قرن گذشـته 
اقیانـوس هـا بیـش از 93 درصـد از گرمـای 
اضافـی تولیـد شـده بـه واسـطه اثـر گلخانـه 
ای را جـذب کـرده انـد. اودری آزولـه عصـر 
چهارشـنبه در پیامی به مناسـبت بزرگداشـت 
روز جهانـی دریاهـا و اقیانـوس هـا افـزود: 
هـای  گونـه  اکثـر  زیسـتگاه  هـا  اقیانـوس 
سـاکن کره زمین هسـتند و بیش از 60 درصد 
خدمـات اکوسیسـتمی مـورد نیـاز بشـر برای 
ادامـه حیـات از جملـه تولیـد حجـم زیـادی 
از اکسـیژن مـورد نیـاز و تنظیمـات اقلیمـی 
را بـر عهـده دارنـد.وی اظهـار داشـت: الزمـه 
حیـات در کـره زمیـن وجـود اقیانوس اسـت 
امـا اسـتفاده بـی رویـه از منابـع اقیانوسـی، 
آلودگـی و افزایـش جـذب CO2 باعـث بـه 
مخاطـره انداختـن اقیانوس ها شـده اسـت؛ 
گرمایـش جهانـی، اسـیدی شـدن، پیدایـش 
و  زیسـت  محیـط  تخریـب  مـرده،  نواحـی 
شـکوفایی جلبکـی مضر از جملـه آثار فعالیت 
هـای انسـانی بـر اقیانـوس هـا اسـت.آزوله 
ادامـه داد: امسـال کشـف ناحیـه ای مـرده 
در خلیـج عمـان کـه وسـعت آن از اسـکاتلند 
بیشـتر بـوده و همچنان رو به افزایش اسـت، 
نشـانگر پدیـده ای اسـت کـه در اثـر کاهـش 
آبزیـان منجـر  بـه خفگـی  سـطح اکسـیژن 
می شـود.مدیرکل یونسـکو تصریح کرد: تاثیر 
ایـن اتفـاق ناگـوار بر محیـط زیسـت دریایی 
آلودگـی  و  رویـه  بـی  ماهیگیـری  از  بیـش 
ناشـی از مـواد زایـد پالسـتیکی اسـت کـه به 
میـزان یـک کامیـون در دقیقـه در اقیانـوس 
هـا تخلیـه شـده و وارد چرخه غذایـی ما می 
شـوند. وی عنـوان کـرد: بخشـی از ایـن مواد 
اقیانـوس کـه »جایـر«  از  زائـد در مناطقـی 
نـام داشـته و در اثـر جریـان های اقیانوسـی 
چرخشـی ایجـاد مـی شـوند، متمرکز اسـت.
مدیـرکل یونسـکو بیان داشـت: بـا این همه 
مبـارزه بـا ایـن چالـش هـا امکانپذیر اسـت 
بـا متوقـف کـردن تخریـب و تعریـف نظـام 
مدیریتـی مناسـب بـرای بـوم سـازگان های 
تـوان  مـی  آن  کـردن  اجرایـی  و  دریایـی 
فشـارهای  از  را  دریایـی  زیسـت  محیـط 
ناشـی از فعالیـت انسـانی در امـان داشـت 
و تـوان مقابلـه با بالیـا را افزایـش داد.آزوله 
گفـت: در 5 دسـامبر 2017 مجمـع عمومـی 
سـازمان ملـل بـه منظـور ترغیـب همـکاری 
هـای علمی بـرای رویارویی بـا چالش های 
یـاد شـده دهـه ای را بـه عنـوان »دهـه علوم 
اقیانوسـی بـرای توسـعه پایـدار« )2021 تـا 

2030( اعـالم کـرد.

خبر

ماهیان خاویاری دیگر امکان 
مهاجرت ندارند

رییــس  و  جهــاد کشــاورزی  وزیــر  معــاون 
آلودگــی  گفــت:  ایــران  شــیالت  ســازمان 
رودخانه هــای کشــور بــه حــدی رســیده کــه 
ــرای  ــاری را ب ــان خاوی امــکان مهاجــرت از ماهی
ــورد  ــزود: در م ــه اســت. حســن صالحــی اف ــا گرفت ــزی از آنه تخــم ری
ماهیــان اســتخوانی هــم کــه بــرای تخــم ریــزی بــه رودخانه هــا 
مهاجــرت مــی کننــد، ســهم آنهــا کمتــر از 5 درصــد اســت.وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه بــرای حفــظ ذخایــر دریایــی نیازمنــد رودخانــه هــای زالل و 
پــاک هســتیم، ادامــه داد: رســیدن بــه ایــن هــدف مســتلزم همــکاری 
ــه  ــط اســت. صالحــی ادام ــام نهادهــای مرتب ــودن تم ــار هــم ب و در کن
ــی،  ــط دریای ــکاری نهادهــای مرتب ــا هم ــران ب داد: ســازمان شــیالت ای
تــالش مــی کنــد ایــن وظیفــه را بــه نحــو کلیــدی انجــام دهــد. البتــه در 
کنــار ماهیگیــری مســووالنه درصــدد صیــد پایــدار و حفــظ ظرفیت هــای 

ــتیم. ــز هس ــاحلی نی فراس

7 درصد زباله های سواحل 
دریای خزر پالستیک است

رییــس پژوهشــگاه اقیانوس شناســی و علــوم جوی 
ــع آوری  ــای جم ــد زباله ه ــه 7 درص ــان اینک ــا بی ب
ــت،  ــتیک اس ــزر پالس ــای خ ــواحل دری ــده از س ش
گفــت: بخــش عمــده از 2 میلیــون تــن پالســتیک 
ــم  ــت »مراس ــی در نشس ــود.بهروز ابطح ــه می ش ــه زیال ــل ب ــده تبدی تولیدش
ــا  گرامیداشــت روز جهانــی دریاهــا و اقیانوس هــا«، منابــع دریایــی را منابــع ب
ــت آن الزم  ــرای مدیری ــن رو ب ــزود: از ای ــرد و اف ــف ک ــم توصی ارزش و عظی
اســت علــم و شــناخت الزم نســبت بــه ایــن منابــع داشــته باشــیم تــا بتوانیــم 
اندازه گیری هــای الزم دریایــی را انجــام دهیــم. وی ادامــه داد: در رشــد حــوزه 
دریــا 5 حــوزه بیوتکنولــوژی، انرژی هــای نویــن دریایــی چــون جــزر و مــد، مواد 
معدنــی بســتر دریــا، ژئــو توریســم دریایــی و آبــزی پــروری دریایــی مطــرح 
اســت. ابطحــی بــا اشــاره بــه تالش هــای تحقیقاتــی جهانــی یــادآور شــد: بــر 
اســاس آمارهــای یونســکو 350 کشــتی تحقیقاتــی در دنیــا فعــال اســت کــه 

بیشــترین تعــداد مربــوط بــه کشــور آمریــکا بــا 50 کشــتی می شــود.

خبرخبرخبر
مدیــرکل حفاظــت 
زیســت  محیــط 
لرســتان از وجــود 
177 هــزار هکتــار 
ــر داد.  ــتان خب ــده در اس ــت ش ــه حفاظ منطق
مهــرداد فتحــی بیرانونــد، اظهــار کــرد: لرســتان 
1.7 درصــد مســاحت کشــور و 25 درصــد تنــوع 
زیســتی آن را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
وی بــا بیــان اینکه لرســتان یکــی از اســتان های 
ــت،  ــور اس ــون و فل ــاظ ف ــه لح ــور ب ــر کش برت
افــزود: مســاحت مناطــق تحــت مدیریــت 
اســتان حــدود 177 هــزار هکتــار و شــکار و صید 
ممنــوع 250 هــزار هکتــار اســت. فتحــی بیرانوند 
ــا و  ــرای ارتق ــن اداره کل ب ــای ای ــه پیگیری ه ب

افزایــش ســطح مناطــق حفاظــت شــده اســتان 
اشــاره کــرد و گفــت: تمــام تــالش خــود را بــرای 
ــه کار  ــوع ب ــد ممن ــای مناطــق شــکار و صی ارتق
بســته ایم تــا بــا تصویب شــورای عالــی حفاظت 
ــه مســاحت  ــن مناطــق را ب ــط زیســت ای محی
تحــت حفاظــت اضافه کنیــم. مدیــرکل حفاظت 
محیــط زیســت لرســتان بیــان کــرد: بــا تمــام 
قــدرت از انجــام هرگونــه تخریب و دســت درازی 
ــا  ــه محیــط زیســت جلوگیــری می کنیــم و ب ب
ــون برخــورد خواهــد شــد.  ــر قان ــن براب متخلفی
وی اضافــه کــرد: خوشــبختانه دســتگاه قضــا در 
اســتان بــه صــورت ویــژه بــا اداره محیط زیســت 
ــات زیســت  ــده تخلف ــه پرون همــکاری دارد و ب
ــت رســیدگی می شــود. محیطــی در اســرع وق

وجود 177 هزار هکتار 
منطقه حفاظت شده در لرستان

پیام زیست

روز چهارشــنبه بــود کــه احمــد همتــی نماینــده مــردم اســتان 
ــم  ــام دهی ــی انج ــد حرکت ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــمنان ب س
ــا آب هــای ســرزمینی مــا را دیگــران اســتفاده کننــد و مــا خودمــان  ت
را تحریــم کنیــم، گفتــه بــود: »یکــی از مســائل مهــم، آب خــزر اســت 
کــه ســه یــا چهــار کشــور در حــال اســتفاده از آن هســتند. خوشــبختانه 
ــک  ــا کم ــم ب ــوز آن را داده و امیدواری ــت مج ــط زیس ــازمان محی س
مســوولین بــه زودی ایــن طــرح اجرایی شــود نه بــه خاطر ســمنان بلکه 
بــرای آینــده ای کــه بــرای کشــور رقــم خــورده اســت. « امــا فرشــچی در 
واکنــش بــه ســخنان احمــد همتــی نماینــده مــردم ســمنان بیــان کرد: 
اگــر ایــن آقــا چنیــن ادعایــی کــرده حتمــا ترفنــدی بــرای اجــرا شــدن 
ــد:  ــا می گوی ــام م ــا پی ــو ب ــت. او در گفت و گ ــال آب زده اس ــرح انتق ط
»طرح هــای انتقــال آب مربــوط بــه معاونــت دریایــی ســازمان محیــط 
زیســت می شــود و طــرح انتقــال آب از دریــای خــزر بــه ســمنان منتفی 

اســت چــرا کــه هیــچ مجــوزی از ســمت ســازمان مــا نــدارد.«
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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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 

سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی - برابر 

رای شـماره 1397603190620001۸9 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

گلبـاف تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم عصمت سـکنجی فرزند حسـن 

بشـماره شناسـنامه 377 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 546/50 

مترمربـع پـالک یـک فرعـی از 1411-اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 1411 اصلی 

واقع در گلباف خیابان امام خمینی کوچه شـهید مهدی زاده خریداری از مالک رسـمی 

آقـای حسـین مهـدی زاده و خانـم معصومه نصیـری گوکی محرز گردیده اسـت. لذا به 

منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که 

اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 

از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و 

پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 

بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.م الف 3۸3

محمد مقصودی، رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

تاریخ انتشار نوبت اول : 97/4/2- تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/4/17

آگهی حصر وراثت 
اقـای  وحیـد مهدوی الهیجانـی فرزند احمد دارای شناسـنامه 

6۸7  بشـرح دادخواسـت شـماره 970175 مـورخ 97.3.29  

توضیـح داده شـادروان احمـد مهـدوی الهیجانـی  فرزند یدهللا  

بشناسـنامه 2  در تاریخ 97.3.14  در شـهر رفسـنجان فوت شـده  و وراثت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند از:

1-وحیـد مهـدوی الهیجانـی فرزنـد احمـد به شـماره شناسـنامه6۸7 متولد 

1362 صـادره از رفسـنجان فرزند متوفی2 –سـعید مهـدوی الهیجانی فرزند 

احمـد بـه شـماره ششناسـنامه 6۸6 متولد 1362 صـادره از رفسـنجان فرزند 

متوفی3-فرشـته مهـدوی الهیجانـی فرزنـد احمـد بـه شـماره شناسـنامه 

3040299۸0۸ متولـد 1373 صـادره از رفسـنجان فرزنـد متوفی4-محمـد 

مهـدوی الهیجانـی فرزنـد احمد بـه شـماره شناسـنامه 30401099۸7 صادره 

از یـزد فرزنـد متوفی5-عـذرا احمـدی الهیجانـی فرزنـد یـدهللا بـه شـماره 

شناسـنامه 15 متولـد 1334 صـادره از رفسـنجان همسـر متوفـی 

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود 

چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد 

ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد 

از ایـن موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

دفتر شورای حل اختالف شماره 2  شهرستان رفسنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول 

بموجب سـند رهنی شـماره 14۸5 مورخ 92/07/23دفتر خانه اسـناد رسـمی 

شـماره 237 شهرسـتان جیرفـت موضـوع پرونـده اجرائی کالسـه 9400164له بانک سـپه 

شـعبه مرکزی جیرفت علیه:متعهد وام گیرنده محمد سـیدی سـرحد فرزند اصغر متعهد 

ضامن گلرخ سـیدی سـرحد فرزند اصغر وماهرخ سـیدی سـرحد فرزنداصغرمتعهد راهن 

اسـحق بدرویـی دلفـارد فرزنـد عـزت هللا واصغـر سـیدی سـرحد فرزنـد بختیـار تشـکیل 

ونظـر بـه اینکـه مدیون نسـبت بـه پرداخـت بدهی خود اقـدام ننمـوده اسـت،برابرمقررات 

آئیـن نامـه اجراءمفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبـت اسـناد وامـالک کشـور بنـا 

بـه درخواسـت بسـتانکارازمورد وثیقـه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری 

انجـام وپـس از قطعیـت ارزیابـی بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات اجـرای نسـبت بـه 

مـورد وثیقـه 1- ششـدانگ یـک بـاب  خانـه پـالک 2۸0۸ فرعـی از705اصلـی واقـع در 

ثبـت  ذیـل  بـه مسـاحت325مترمربع  بخـش 45اسـتان کرمـان شهرسـتان جیرفـت 

:جیرفـت  آدرس  بختیاربـه  فرزنـد  سـرحدی  سـیدی  اصغـر  صحفه۸1دفتر4۸7ملکـی 

خیابـان شـفا کوچـه شـماره 22پـالک 12 حدود ومشـخصات ملـک : شـماالبطول 13 متر 

بـه کوچـه شـرقا بطـول 25بـه شـماره 2۸09فرعـی از 705اصلـی جنوبـا بطـول 13 متـر بـه 

شـماره 2۸15فرعـی از 705اصلـی غربـا بطـول 25متر به شـماره 2۸07فرعـی از 705اصلی 

2- ششـدانگ یـک بـاب خانه پـالک 1934فرعـی از 705اصلی واقع در بخـش 45کرمان 

شهرسـتان جیرفـت بـه مسـاحت 420متـر مربـع ذیـل ثبـت صفحـه 559دفتـر 71ملکی 

اسـحق بدویـی دلفـارد فرزند عـزت هللا به ادرس جیرفـت خیابان فرهنگیان کوچه شـماره 

4حدود ومشـخصات ملک شـماال بطول 15متر به شـماره 1923فرعی از 705اصلی شـرقا 

بطـول 2۸متـر بـه شـماره 1935فرعـی از 705اصلـی جنوبـا بطـول 15 متـر بـه کوچـه غربا 

بطـول 2۸متـر بـه شـماره 1933فرعی از 705اصلـی امالک مذکـور برابر نظریه کارشناسـی 

شـماره 95/139/الـف مـورخ 95/0۸/29:الـف– پـالک ثبتـی 2۸0۸فرعـی از 705اصلـی 

عرصه325/000متـر مربـع از قرار هرمتـر مربع 4/000/000ریـال بـه ارزش 1،2/300/000/000- 

اعیـان بمسـاحت حـدود  ۸5/000مترمربـع از قـرار هـر متـر مربـع 2/500/000ریـال بـه 

29/000/000ریـال  ارزش  بـه  فـاز(  وبرق)تـک  آب  امتیـار   -3 212/500/000ریـال  ارزش 

4- حصـار کشـی ومحوطـه سـازی وسـرویس بهداشـتی داخـل حیـاط جمعـا بـه ارزش 

96/000/000ریـال جمعـا مبلـغ ارزیابـی کل پـالک 1/637/500/000ریـال ب- پـالک ثبتـی 

1934فرعـی از 705اصلـی 1-عرصـه 420/000متـر مربع از قرار هر متر مربـع 4/000/000ریال 

بـه ارزش 1/6۸0/000/000ریـال 2- اعیـان بـه مسـاحت 134/000متـر مربـع از قـرار هر متر 

مربـع 2/۸00/00ریـال بـه ارزش 375/200/000ریال 3- امتیـاز اب وبرق )تک فاز(به ارزش 

29/000/000ریـال 4- حصـار کشـی ومحوطـه سـازی وسـرویس بهداشـتی داخـل حیـاط 

جمعـا بـه ارزش 124/000/000مبلـغ ارزیابی کل پـالک 2/20۸/200/000که جمعـا ارزیابی دو 

پـالک بـا کلیه متعلقـات ومنصوبات جمعا مبلـغ 3/۸45/700/000 ریال میباشـد . که مبنا 

وپایـه مزایـده نیـز تعییـن میگردد ،جلسـه مزایـده از سـاعت 9الی 12صبح روز یک شـنبه 

مورخـه 97/04/17در محـل شـعبه اجـراء اداره ثبـت اسـناد وامالک جیرفت برگـزار مزایده 

از مبلـغ مذکـور شـروع وبه باالترین قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد .ضمنا فروش 

نقـدی بـوده وپرداخـت کلیـه قبـوض آب وبرق وغیـره تا تاریخ انجـام مزایده اعـم از اینکه 

رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یـا نشـده بـه عهـده برنده مزایـده می باشـد .م الـف /211
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کل  اداره  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
و  میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
از  شــرقی  آذربایجــان  گردشــگری 
ــردم شناســی  ــوزه م ــی موقــت م تعطیل
ــاز  ــل آغ ــه دلی ــاب ب ــهند بن ــوب س جن
عملیــات مرمــت و بهســازی ســاختمان 

ــاون  ــد فتحــی مع ــر داد.محم ــوزه خب م
اســتان گفــت:  ایــن  میراث فرهنگــی 
ــهند  ــوب س ــی جن ــردم شناس ــوزه م »م
ــی مهــر آبــاد،  در محــل حمــام تاریخ
بجــای مانــده از دوره صفــوی ایجــاد 
مردم شناســی  مــوزه  اولیــن  و  شــده 

در آذربایجــان شــرقی اســت. «او در 
ایــن خصــوص تشــریح کــرد:  »در ایــن 
مجموعــه کوشــش شــده کــه اشــیاء 
مــردم شــناختی منطقــه را کــه بــا توجــه 
بــه تغییــرات ســریع عصرحاضــر روزبــه 
ــد  روز از عرصــه زندگــی خــارج شــده ان
ــائل  ــیاری از مس ــل بس ــدام حام و هرک
ــع  ــتند، را جم ــی هس ــی و تاریخ فرهنگ
ــداری  ــظ و نگه ــه حف ــبت ب آوری و نس
ــت:  ــالش شــود.«فتحی گف ــار ت ــن آث ای
ــا را در  ــد م ــار مــی توان ــن آث »حفــظ ای
ــه  ــن منطق ــی ای ــینه تاریخ ــظ پیش حف

کمــک کنــد و زمینــه را  بــرای شــناخت 
گذشــته و انتقــال بــه نســل آینــده آنــان 
پایــه هویــت فرهنگــی خویــش  بــر 
فراهــم ســازد.«معاون میراث فرهنگــی 
خاطرنشــان کــرد:  پایــان  در  اســتان 
و  مرمــت  عملیــات  آغــاز  بــه  »نظــر 
بهســازی بنــای تاریخــی حمــام مهرآبــاد 
بنــاب، محــل مــوزه مــردم شناســی 
جنــوب ســهند بطــور موقــت تعطیــل 
خواهــد شــد و تــا در اســرع وقــت بعــد 
ــه  ــبت ب ــت نس ــات مرم ــام عملی از انج

بازگشــایی آن اقــدام شــود.«

اختصــاص نیافتــن بودجــه مصــوب بــرای مرمــت آرام آرام 
جــان قلعــه خرگوشــی را یــزد  مــی ربایــد  و  بــا  ادامه این 
رونــد تنهــا چیــزی کــه ایــن کارونســرا باقــی خواهــد مانــد 

تنهــا تلــی از خــاک خواهــد بــود.
مهم تریــن  از  یکــی  خرگوشــی  قلعــه  کاروانســرای 
ــه  ــای آن را ب ــه بن ــت ک ــوی اس ــراهای دوره صف کاروانس
زمــان حکومــت شــاه عباس صفــوی نســبت می دهنــد. در 
واقــع، قلعــه خرگوشــی یکــی از همــان 999 کاروانســرایی 
ــی  ــه دســتور شــاه عباس در مســیرهای اصل ــه ب اســت ک
ــه  ــان ســاخته شــده اســت.این کاروانســرا در فاصل آن زم
ــخ  ــرار دارد و در تاری ــه ق ــتان ورزن ــری شهرس 60 کیلومت
1377/12/3 بــا شــماره 2236 در فهرســت آثــار ملــی ثبــت 

شــده اســت.
اگرچــه روزگاری در ایــران کاروانســرای قلعه خرگوشــی یکی 
از مهــم تریــن کارونســراهای موجــود  بــه حســاب می آمــد  
امــا حــاال بــه گفتــه  ساشــا ریاحــی مقــدم، معــاون میــراث 

فرهنگــی اســتان یــزد  اداره میــراث فرهنگــی، ســال 95 و 
96 اعتبــار مرمــت و بازســازی کاروانســرای قلعــه خرگوشــی 
ولــی  پیش بینــی کــرد  تومــان  میلیــون  رقــم 200  را 
بودجــه ای بــدان تخصیــص پیــدا نکــرد. حــال در ســال 97، 
مــا 500 میلیــون تومــان بــرای مرمــت ایــن بنــا پیش بینــی 
کرده ایــم کــه هنــوز ایــن اعتبــار تخصیــص نیافتــه اســت. 

قلعه خرگوشی؛ از آغل گوسفندان 
تا پاتوق معتادان

ایــن کاروانســرا ســال هاســت بــه دلیــل واقــع شــدن 
ــراث  ــی می ــی توجه ــورد ب ــهر م ــیری دور از ش در مس
فرهنگــی قــرار گرفتــه و اکنــون در چنــد قدمــی ویرانــی 
اســت. ضمــن اینکــه بــه مکانــی امــن بــرای ســارقان 
ــه در  ــت.اگر چ ــده اس ــل ش ــز تبدی ــان نی و قاچاقچی
ــته و  ــری نداش ــاع بهت ــز اوض ــته نی ــای گذش ــال ه س
بــه  گفتــه ریاحــی مقــدم بــه آغــل گوســفندان تبدیــل 

شــده بــود.

زخم سارقان بر دل کتیبه های این کاروان
ــودجو  ــراد س ــدادی اف ــز، تع ــش نی ــال پی چندس
ــردر کاروانســرای  ــه س ــب و ســرقت کتیب ــا تخری ب

قلعــه خرگوشــی اردکان کــه بــه خــط خطــاط 
ــی  ــا عباس ــتاد علیرض ــوی، اس ــر صف ــهور عص مش
ــر  ــری ب ــی دیگ ــه ی محکم ــت، ضرب ــوش اس منق
ــران وارد  ــی ای ــراث تاریخ ــن می ــف ای ــر نحی پیک
ــی  ــات میان ــه از قطع ــج قطع ــارقان پن ــد. س کردن
ایــن کتیبــه 15 قطعــه ای را از جــای بیــرون آورده 
ــد.  ــواره اطــراف آن نیــز آســیب وارد کردن ــه دی و ب
ــس  ــاز پ ــات ب ــه و قطع ــن کتیب ــدًا ای ــد بع هرچن
گرفتــه شــد، امــا دیگــر قابــل برگشــت بــه بدنــه ی 

ــود. ــا نب بن

تعطیلی موقت موزه 

مردم شناسی جنوب سهند

رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی:

خروج سه هزار ایرانی برای  

دیدن مسابقات جام جهانی

رییــس انجمــن دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی و جهانگــردی گفــت : 3 نفــر 
بــرای حمایــت تیم ملــی فوتبــال در جام جهانــی از طریــق آژانس هــای مســافرتی 
ــا وجــود آن کــه ســهمیه  ــال ب ــد، امــا فدراســیون فوتب ــه روســیه ســفر کرده ان ب
هشــت درصــدی ایــران بــرای جــذب تماشــاگر در اختیــار داشــته اســت حتــی 
ــا  ــداده و آژانس ه ــافرتی ن ــای مس ــه آژانس ه ــهمیه را ب ــن س ــر از ای ــک نف ی
ــورد  ــت م ــزان بلی ــداری از می ــوان مشــتری؛ مق ــه صــورت غیررســمی و به عن ب
نیــاز خــود را از فدراســیون خریــداری کرده انــد. حرمــت هللا رفیعــی دربــاره هزینــه 
حضــور هــر مســافر روســیه این طــور توضیــح داد: مســافران روســیه تقریبــا 10 
روز در آن کشــور هســتند و هزینــه حضــور آن هــا به صــورت تقریبــی از 15 تــا 35 
میلیــون محاســبه شــده اســت. ایــن مبلــغ شــامل هزینه هــای پــرواز، بلیــت 
بازی هــای ایــران و هتــل اقامــت بــوده کــه جــز 30 یــا 40 درصــد پروازهــا کــه 
طــرف قــرارداد مــا شــرکت های داخلــی بودنــد، مابقــی هزینه هــا بــه صــورت ارز 
پرداخــت و از کشــور خــارج شــده اســت. قاعدتــا در چنیــن ســفرهایی آژانس هــا 
نیــز بــرای خــود ســهمی دارنــد ولــی باتوجــه بــه نوســانات ارز، ســهم آژانس هــا 
از ایــن تــور تقریبــا نزدیــک بــه صفــر بــوده و چیــز دندان گیــری نصیــب کســی 
نشــده اســت. بــا اســتناد بــه گفتــه حرمــت هللا رفیعــی، هــر گردشــگر بــا حضــور 
ــازمان  ــر س ــد و اگ ــور می کن ــورو ارز را وارد کش ــل 1000 ی ــران حداق ــود در ای خ
میــراث فرهنگــی و گردشــگری بخواهــد مقــدار ارز خــارج شــده در ســفر روســیه 
ــا جــذب گردشــگران خارجــی جبــران کنــد بایــد به صــورت تقریبــی تعــداد  را ب
666 تــا 14166 نفــر گردشــگر خارجــی را بــه ایــران بکشــاند. آنهــم گردشــگری که 
بــر اثــر اقدامــات انجــام نشــده و شــرایط نــه چنــدان مناســب جــذب گردشــگر؛ 

تعــدادش روز بــه روز در حــال کاهــش اســت.

حال ناخوش كاروانسرای قلعه خرگوشی 
معاون میراث فرهنگی یزد :

سه سال است که بودجه مصوب می شود ولی تخصیص نمی یابد

اختالف بر سر مالکیت
درحالــی تخصیــص نیافتــن بودجــه یکی 
ــی  ــه خرگوش ــی قلع ــت کنون ــل وضعی از دالی
بــه شــمار مــی رود امــا وجــود اختــالف میــان 
ــرز  ــر ســر م ــد ب ــی اردکان و میب ــراث فرهنگ می
ــا  ــر از دلیل ه ــی دیگ ــه یک ــن قلع ــی ای سیاس
بود.معــاون میــراث فرهنگــی یــزد در ایــن مــورد 
ــا  ــن بن ــش ای ــال  ها پی ــرادی از س ــه ف ــت ک گف
ــا  ــر، بن ــن خاط ــه ای ــد. ب ــرده بودن ــرف ک را تص
مشــکل حقوقــی پیــدا کــرده و پرونده هــای آن 
ــی  ــاله کم ــن مس ــت. ای ــی اس ــت بررس در دس
ــه اســت. ــق انداخت ــه تعوی ــروژه ی مرمــت را ب پ

مظفرالدین شــاه(  )دامــاد  مزینانــی  مهین الملــک  خانــه 
ــخصی از  ــرداری مش ــه بهره ب ــدون آنک ــر ب ــای اخی در دهه ه
ــه  ــه در منطق ــن خان ــود. ای ــده ب ــا ش ــرد، ره ــورت بگی آن ص
11، خیابــان شــیخ هــادی واقــع شــده و اخیــرًا در حــال 
آماده ســازی اســت تــا بــه کافــه  کتــاب تغییــر کاربــری بدهــد.

علی محمــد ســعادتی )مدیــر بافــت و بناهــای تاریخــی 
احیــای  ایلنــا،  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  تهــران(  شــهر 
خانــه مهین الملــک بــا کاربــریِ  کافه  کتــاب را اقدامــی از 
ــی از  ــرًا یک ــت: اخی ــت و گف ــی دانس ــش خصوص ــوی بخ س

خبرگزاری هــا بــه نقــل از اینجانــب نوشــته اند کــه خانــه 
اوقــاف؛  اداره ی  و  شــهرداری  توافــق  بــا  مهین الملــک 
ــن  ــا در ای ــاب می شــود. ام ــه کت ــه کاف ــل ب شناســایی و تبدی
میــان یــک ســوءتفاهم رخ داده اســت. تمــام کارهــای مربــوط 
ــده و  ــام ش ــی انج ــخص حقیق ــط ش ــه توس ــن خان ــه ای ب
شــهرداری و اوقــاف هیچ گونــه حمایــت مالــی از ایــن شــخص 
ــه  ــه ک ــورت گرفت ــتی ص ــن برداش ــت. چنی ــداده  اس ــام ن انج
مــا در شــهرداری ایــن کار را انجــام داده ایــم و هزینه هــا نیــز 

ــت. ــتباه  اس ــالً اش ــه کام ــت ک ــوده اس ــا ب ــده ی م برعه

ــگاه  ــه پای ــه او ب ــه و مراجع ــخص مال باخت ــارات ش ــی اظه در پ
ــاز و  ــاری غیرمج ــرده از راز حف ــش پ ــتان امل ــت شهرس حفاظ
تاریخــی  امــوال  توســط ســوداگران  میلیونــی  کالهبــرداری 
ــت در  ــگان حفاظ ــده ی ــی فرمان ــت اله ــد.امیر رحم ــته ش برداش
ــگاه  ــه پای ــردی ب ــه ف ــا مراجع ــت: »ب ــر گف ــات خب ــان جزیی بی
ــر  ــی ب ــارات او مبن ــی اظه ــش و در پ ــتان امل ــت شهرس حفاظ
ــیای  ــری اش ــل مقادی ــاز و تحصی ــاری غیرمج ــارکت در حف مش
قدیمــی مشــخص شــد در چندیــن مرحلــه مقادیــر قابــل توجهی 
ــت مشــارکت در  ــق همدســتان او باب ــد و چــک از طری وجــه نق

ــا  ــرده اخــذ شــد کــه ب ــد اشــیای عتیقــه از نامب حفــاری و خری
توجــه بــه اهمیــت خبــر ، پیگیــری زوایــای پنهــان موضــوع در 
دســتور کار یــگان حفاظــت اســتان گیــالن قــرار گرفــت.« ایــن 
ــوت از  ــا دع ــاس ب ــن اس ــرد: »برای ــح ک ــی تصری ــام انتظام مق
ریاســت پلیــس آگاهــی و پلیــس پیشــگیری شهرســتان، 
مراتــب طــی گزارشــی جامــع بــه دادســتان شهرســتان منعکــس، 
پــس از طــی مراحــل قانونــی و اخــذ دســتور قضایــی بــه محــض 
ــق متهمــان را  ــد و شناســایی محــل دقی کســب اطالعــات جدی

ــد. ــتگیر کردن ــا را  دس ــایی و ان ه شناس

دستگیری سوداگران اموال تاریخی و كشف فلزیاب تبدیل خانه داماد مظفرالدین شاه به كافه  كتاب

سارقان سنگ قبر دوره صفوی ناکام ماندند
با تالش نیروهای یگان حفاظت استان چهارمحال و بختیاری، سرقت سنگ قبر 

تاریخی دوران صفویه ناکام ماند.

پیام میراث
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4  پیام
رسانه

در این صفحه می توانید مهم ترین خبرهای

رسانه های مختلف ایران و جهان را ببینید

روزنامـه »اصفهان زیبا« از راه اندازی 
پـرواز مسـتقیم اصفهـان به سـن پترزبـورگ از 

اواخـر تیرماه خبر داده اسـت.

روزنامـه »مهد تمدن«از انتقاد شـدید 
نماینـده تبریـز بـه برنامـه ریـزی هـای دولـت 

نوشـته است.

محـور  نوشـت  »افسـانه«  روزنامـه 
ساسـانی فـارس روی میـز یونسـکو مـی رود.

روزنامه »خبرشـمال« از جا به جایی 
سـاعت کاری ادارات دولتی در مازندران نوشـته 

است.

روزنامـه » دریا« از تمدید مهلت تسـلیم 
اظهارنامـه مالیاتـی صاحبان مشـاغل خبر داد.

روزنامه »بشـارت یزد«شـایعه آلودگی 
آب آشـامیدنی یـزدی هـا را رد کرد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

یزد

ــر  ــزاری ســی ان ان از حضــور رهب خبرگ
کــره شــمالی در چیــن و دیــدار او نوشــته اســت.

فرانـس 24از تصمیم ترامپ بـرای پایان 
دادن بـه جدایـی مهاجریـن از فرزندانشـان خبر 

است. داده 

خبرگــزاری اســپوتنیک نوشــت لنــدن 
بــه ناتــو اخطــار داد کــه اگــر پوتیــن بــا ترامــپ 

دیــدار کنــد بــه آنهــا صدمــه خواهــد رســید.

ایـران  تصمیـم  از  رویترزبعـد  خبرگـزاری 
بـرای تولیـد نکـردن نفـت بیشـتر، نوشـت کـه 
اوپـک بـا ایـن اقدام موافق نیسـت و بـه دنبال 

نفت بیشـتر اسـت.

االخبــار نوشــت کــه ســعد حریــری درحــال 
ایجــاد تشــویش اســت.

یورونیـوز باخـت ایـران مقابـل اسـپانیا را 
در ادامـه پوشـش رخدادهـای جـام جهانی بیان 

اسـت. کرده 

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

عربستان

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

بافت قدیمی شهر بروجرد
عکس نشنال جئوگرافیک دسته غازها را در شهر بندری اودسا در اوکراین نشان می دهد.

 اقتصاد اوکراین به شدت به تولیدات کشاورزی و دامی متکی است.

CNN /.روستای هوتووان در جزیره کوچک شنگشان چین، که در دهه 1990 میالدی متروکه شده، اکنون با الیه ای از گیاهان خود رو پوشانده شده است زندگی عشایر قره داغ  / میزان

کودکان زباله گرد افغان در شهر کرج   /   آژانس عکس ایران تماشای بازی ایران و اسپانیا در منطقه زلزله زده سر پل ذهاب / میزان

روز جهانی یوگا در هند با حضور نخست وزیر   /  میزان چهارمین گردهمایی خلبانان پاراگالیدر مسافت آزاد  / باشگاه خبرنگاران جوان
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همایش تجلیل از چهره ماندگار و علمی شهرستان، پرفسور برومند، »پدر علم  پیام ایران
نفرولوژی در ایران« با حضور مهندس محمدی، فرماندار قائم شهر , مس,ولین و 
شهروندان عزیز شهرستان در سالن کانون پرورش فکری برادران برگزار شد .

محمدرضــا عــرب زاده؛ معاون مهندســی شــركت 
توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان كرمــان بــا 
ــرق  ــه توســعه زیرســاخت شــبكه ب ــان اینك بی
روســتایی شــمال یكــی از دســتاوردهای مهــم 

دولــت تدبیــر و امیــد در صنعــت بــرق اســتان 
كرمــان بــوده اســت اظهــار كــرد: امــروز اجــرای 
پــروژه هــای بــرق رســانی فقــط روشــن كــردن 
منــازل نیســت بلكــه ایجــاد زیرســاخت هــا در 

روستاهاســت تــا روســتاییان بــه واســطه بــرق 
بــه ایجــاد اشــتغال بپردازنــد و از مهاجــرت بــه 
ســمت شــهرها جلوگیــری شــود. وی تصریــح 
ــه  ــی وقف ــالش ب ــادی وت ــا همــت جه ــرد: ب ك
ــب تفاهــم  ــكاران در ســال گذشــته  در قال هم
ــع  ــل مناب ــر از مح ــركت توانی ــا ش ــه ای ب نام
داخلــی تعداد9روســتا تامیــن بــرق و روشــنایی 
79 روســتا بــا اعتبــاری بالــغ بر20میلیــارد ریــال 

انجــام گردیــده اســت.

توسعه زیرساخت شبکه برق 
روستایي شمال استان كرمان

افتتاح اولین سیستم درمان لیزری آندروسکوپ 
فیستول در مركز جراحي پارك كرمان 

دستگاه درمان لیزری آندروسکوپ فیستول در کرمان رونمایی شد

 VAAFTدستگاه کولونوسکپی
)Video-assisted anal fistula treatment(

 توســط منصــور اثنــی عشــری ريیــس 
مركــز جراحــی كلينيــك پــارك كرمــان 
ــز  ــن مرک ــوان اولی ــه عن ــداری وب خري
ــوب شــرق كشــور کــه  جراحــی در جن
بــه تكنولــوژی درمــان لیــزر بــرای 
ــی  ــت موي ــد ،كيس ــاران همورویی بیم
و فيســتول انــال مبــدل شــده بــه كار 

ــری شــده اســت. گي
مهــدی فشــارکی زاده فــوق تخصــص 
جراحــی روده بــزرگ ومقعــد در خصوص 
بیمــاری هــای آنــال به پیــام مــا توضیح 
ــال،  ــتول آن ــاری فیس ــه بیم ــد ک می ده
بیمــاری اســت کــه بــا ایجــاد ســوراخی 
در کنــار مقعــد ظاهرشــده  و از آن ســوراخ 
روده  ترشــحات  و  ترشــحات چرکــی 

خــارج مــی شــود. 
بــه گفتــه او فیســتول در واقــع مســیری 
اســت کــه بین دو فضــا برقراربــوده و یک 
ــک  ــل و ی ــل روده وص ــه داخ ــرش ب س

ســر دیگــر آن بــه پوســت کنــار مقعــد راه 
بــاز مــی کنــد. بــه گفتــه ایــن متخصــص 
شــروع بیمــاری بــا یــک پروســه التهابی 
ــراف  ــه های اط ــام آبس ــه ن ــی ب و عفون
ــع همــان تجمــع  ــه در واق ــوده ک ــال ب آن
ــه  ــت ک ــی اس ــحات چرک ــرک و ترش چ
ــراه  ــورم هم ــزی و ت ــا درد شــدید، قرم ب
هســت. او ادامــه می دهــد کــه در 50 
ــال  ــر آبســه آن ــه درگی ــرادی ک درصــد اف
شــده انــد دچــار فیســتول هم می شــوند 
کــه مزمــن ،طوالنــی مــدت و معمــوال هم 
درمــان پذیــر نیســت.به گفتــه فشــارکی 
ــه  ــال، آبس ــص کولورکت ــوق تخص زاده ف
ــه  ــود تخلی ــه خ ــود ب ــت خ ــن اس ممک
شــود یــا ایــن کــه تخلیــه آن بــا جراحــی 
صــورت  گیرد،چــون فیســتول بــه درمــان 
طبیعــی خــوب شــدنی نیســت و بهبودی 
ــا  ــد گاه ــن متخصــص مــی گوی ندارد.ای
ممکــن اســت دهانــه خروجی فیســتول 
ــض  ــی مری ــک مدت ــد از ی ــته و بع بس
ــاره  ــی دوب ــد ول ــته باش ــی نداش عالمت

ــحاتی از آن  ــده و ترش ــاز ش ــه آن ب دهان
خــارج می شــود، پــس بایــد یــک اقــدام 
جراحــی بــرای درمــان فیســتول صــورت 
بگیــرد، او ادامــه مــی دهــد کــه  از قدیــم 
االیــام ایــن بیمــاری جراحــان و بیمــاران 
را درگیــر کــرده و تکنیــک هــای مختلفی 
ابــداع شــده امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
آناتومــی ایــن ناحیــه پیچیــده و عفونــی 
اســت پــس درمــان صددرصــدی نــدارد.

فشــارکی زاده ادامــه مــی دهــد تکنیــک 
جدیــد »وفــت« کــه یــک کمپانــی 
آلمانــی ســازنده ایــن دســتگاه بــوده یک 
ــه از پیشــرفت هــای آندوســکپی و  نمون
بیماری هــای درون بیــن کــم تهاجــم 
اســت کــه مســیر فیســتول را تشــخیص 
داده و مــا مــی توانیــم بــا ایــن دســتگاه 
ترشــحات چرکــی را خــارج کنیــم و کانون 
ــه مــی  ــم.او ادام ــن ببری ــت را از بی عفون
دهــد کــه چــون این عمــل بــا کوچکترین 
ــچ  ــع هی ــت در واق ــراه نیس ــی هم برش
خســارتی بــه بیمــار نمــی خــورد و عــالوه 

بــر ایــن کــه عارضــه بــی اختیــاری را کــه 
در روش هــای گذشــته بــود را بــه دنبــال 
ــر  ــم کمت ــض ه ــی درد مری ــدارد حت ن
اســت و همــان روز مرخــص مــی شــود. 
بــه گفتــه ایــن متخصــص 70-۸0 درصــد 
بیمــاران نتیجــه مثبــت گرفتــه انــد و این 
ــار  ــه دچ ــرادی ک ــوال در اف ــاری معم بیم
یبوســت بــوده و حــدود ســنی 40 تــا 50 
ســال هســتند اتفــاق مــی افتــد امــا در 
کــودکان هــم ممکــن اســت دیــده شــود.

از آن جــا کــه بیمــاری فیســتول زمینــه 
ســاز بیمــاری هــای بدخیــم بــوده و 
ــی  ــه م ــان منطق ــل ســرطان در هم عام
شــود فشــارکی زاده تاکیــد دارد کــه افــراد 
از 40 ســالگی بــه بعــد هــر 10 ســال یــک 
بــار بــرای جلوگیــری از ســرطان روده 
بــزرگ غربالگــری و کودونوســکوپی کنند.

ــان  ــت دپارتم ــون سرپرس ــن همای هوم
پروکتولوژی شــرکت مدیســا رایــا درمان، 
نماینــده انحصــاری کمپانــی کال اشــتور 
آلمــان بــه پیــام مــا  در خصــوص ایــن 
دســتگاه لیــزری مــی گویــد که سیســتم 
 )VAAFT )وفــت:  فیستولوســکوپ 
ــا  ــکوپ ب ــک تلس ــده از ی ــکیل ش تش
قطــر 2/5 میلــی متــر و طــول 14 ســانت 

اســت کــه از طریــق اتصــال بــه سیســتم 
ــان  ــرای درم ــد ب ــی توان ــکوپی م الپاراس
فیســتول آنــال اســتفاده شــود. بــه گفته 
ــن سیســتم  ــه ای ــی ک ــع مزیت او در واق
دارد روش کــم تهاجمــی بــودن آن اســت 
کــه بــدون هیــچ برشــی مــی تــوان وارد 
ــد و از  ــدا کن ــیر را پی ــد و مس ــال ش کان
طریــق برســی کــه دارد، موضع شستشــو 
شــوند  خــارج  ترشــحات  تــا  داده 
وازطریــق ســیم کوتــر و لیــزری  کــه دارد 
مســیر را مــی ســوزاند و بیــرون مــی آید 

کــه کانــال بســته شــود.
همایــون ادامــه مــی دهــد کــه مــی توان 
از ایــن دســتگاه بــرای جراحی هــای 
مختلفــی مانند فیســتول آنال و کیســت 
مویــی  اســتفاده کــرد. در ادامــه همایــون 
ــتانی  ــا اس ــان تنه ــه کرم ــد ک ــی گوی م
اســت کــه در جنــوب کشــوراین سیســتم 
و می توانــد جراحی هــای کــم  دارد  را 
ــه  ــازی ب ــد و نی ــام ده ــی را انج تهاجم
روش هــای قدیــم نــدارد. او ادامــه مــی 
دهــد کــه دلیــل ایــن بیمــاری برگشــت 
ــا در  ــوده و مخصوص ــل ب ــه داخ ــو ب م
اســتان هایــی کــه پــر مــو هســتند 

شــایع تر اســت.

انجام تعمیرات اساسی 
بر روی کلیدهای قدرت 

بـا تالش کارکنان قسـمت تعمیـرات تجهیزات 
الکتریکـی کارگاه برق تعمیـرگاه مرکزی،دانش 
فنـی تعمیر تجهیـزات الکتریکی خـاص مانند 
کلیدهـای قدرت، اعـم از گازی، وکیـوم، هوایی 
ترانـس  شـامل  جـوش  دسـتگاههای  و...، 
و  جـوش  موتـور  و  جـوش  دیـزل  جـوش، 
تعمیـرات اهرم های جرثقیل تمامـی نواحی در 

فـوالد مبارکـه نهادینه شـد.
ایـن مطلـب را ناصـر کارگـر مسـوول تعمیرات 
تجهیـزات الکتریکـی واحـد تعمیـرگاه مرکزی 
گفـت و افـزود: قسـمت تعمیـرات تجهیـزات 
بـرق  کارگاه  زیرمجموعه هـای  از  الکتریکـی 
تعمیـرگاه مرکـزی اسـت. فعالیت هـای ایـن 
قسـمت درزمینـۀ تعمیـرات کلیدهـای قـدرت، 
تعمیـرات تجهیـزات الکتریکـی ماننـد ترانس 
و  موتـور جـوش  و  دیـزل جـوش  و  جـوش 
تعمیـرات اهرمهـای فرمان جرثقیل و... اسـت.
وی در خصـوص فراینـد کسـب ایـن موفقیـت 
در ایـن واحـد گفـت: بـا توجـه بـه مرکزیـت 
قسـمت تعمیرات تجهیزات الکتریکی درزمینۀ 
تعمیـرات کلیدهـای قـدرت، از گذشـته تأکیـد 
ایـن واحـد در کنار انجام تعمیـرات روتین مورد 
نیـاز نواحـی، بهبـود سـرویس دهی بـه نواحـی 
بـا تکمیـل مـدارک فنـی و پیگیـری تأمیـن 
دانـش  افزایـش  زیرمجموعه هـا و همچنیـن 

فنـی کارکنـان قسـمت بـوده اسـت.
او در همیـن خصـوص افـزود: در ایـن راسـتا 
یکـی از فعالیتهـای این قسـمت تهیـۀ مدارک 
  RIC124فنـی و اطالعـات موردنیاز و تهیۀ فـرم
بـا همـکاری واحـد قطعـات یدکی بـرای ایجاد 
کـد قطعـۀ یدکـی بـه تعـداد 600 عـدد بـرای 
 6145SB، AFPI3  ،4HD گازی  کلیدهـای 
و   4AH3 و  4VD وکیـوم و FP، کلیدهـای 
کلیدهـای MAGII، کلیدهـای هوایـی ABB و 
Siemens و MAGRINI بـوده اسـت کـه بـا 
ایـن کار ضمـن تأمیـن قطعات یدکـی کلیدها، 
امـکان سـرویس دهی به ناحیـه در کوتاهترین 

زمـان فراهم شـد.
فعالیـت  مشـابه  کـرد:  خاطرنشـان  کارگـر 
FPohn- فـوق در مـورد لیورهـای جرثقیـل

سـبک  تـراش  دسـتگاههای  و   Burkhart
تعمیـرگاه  در  نصـب  فرزهـای  و  سـنگین  و 
مرکـزی نیـز انجـام شـده کـه آماده بـه کاری 

افزایـش داده اسـت. را  ایـن تجهیـزات 
بـا توجـه بـه تعـداد بـاالی نصـب کلیدهـای 
یادشـده در سـطح نواحی مجتمع و هزینۀ زیاد 
جایگزینـی یک کلید نو در ناحیـه، فراهم آوردن 
امـکان تعمیـر کلیدهـا از طریـق پیش بینـی 
زیرمجموعـه و پیگیـری شـارژ قطعـات کیفـی 
در سیسـتم، صرفـه جویی اقتصـادی باالیی به 

همراه داشـته اسـت.

فوالد

گازرسانی به 172 روستای 
مناطق کوهستانی ساری

 ، مازنــدران  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
ــتای  ــه 172 روس ــانی ب ــون گازرس ــت: هماکن گف
ــاری در  ــتان س ــتانی شهرس ــور و کوهس صعبالعب
حــال انجــام اســت. جعفــر احمدپــور  در دیــدار بــا  
عباســعلی رضایــی  بــا تبریــک انتصــاب وی بــه فرمانــدار جدیــد شهرســتان 
ســاری گفــت: 95 درصــد از ســاکنان در روســتاهای شهرســتان ســاری از 
نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار هســتند.مدیرعامل شــرکت گاز مازنــدران، 
ــت  ــتر دانس ــتانی را بیش ــق کوهس ــعاب در مناط ــده انش ــام ش ــت تم قیم
ــای هســتند و از  ــای ویژه ــرد: مناطــق کوهســتانی دارای جلوهه ــان ک و بی
ــد تــالش شــود.وی  ــگل و اســتقرار مــردم در روســتاها بای نظــر حفــظ جن
ــن  ــا و تامی ــازمان ه ــر س ــکاری دیگ ــورت هم ــرد در ص ــدواری ک ــراز امی اب
نقدیندگــی، گازرســانی بــه روســتاهای موجــود در فــاز دوم پــروژه بنــد »ق« 
تــا پایــان ســال 97 اکثــر روســتاهای بــاالی 20 خانــوار اســتان کــه قابلیــت 

ــوند. ــی ش ــد م ــت گاز بهرهمن ــد، از نعم ــانی را دارا باش گازرس

کوه نخودی میزبان
 همایش بزرگ کوهنوردی 

وحیــد صلواتــی اظهــار کــرد: یکــی از نیازهــای 
اساســی انســان، شــاد زیســتن اســت کــه 
ــی،  ــادل روح ــه تع ــیدن ب ــا رس ــو آن ب در پرت
ــی  ــالمت و پویای ــه س ــه اش را ب ــود و جامع خ
رهنمــون می کنــد.وی افــزود: پــارک کوهســتانی و طبیعــی اشــراق 
کــه  در شــرق کالن شــهر اصفهــان و دامنــه کــوه نخــودی و در مجــاورت 
شــهر رویاهــا واقــع شــده اســت، ظرفیــت بســیار خوبــی بــرای ایجــاد 
شــادی و نشــاط در بیــن شــهروندان اســت.مدیر پــارک طبیعــی شــرق 
شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: عملکــرد و کارکــرد ایــن پــارک، جنگلــی و 
کوهســتانی، گردشــگری طبیعــت محــور، گــذران اوقــات فراغــت، تفریــح 
ــه  ــاز ب ــه کــرد: نی و تفــرج ســالم، کــوه گشــت و... اســت.صلواتی اضاف
شــور و هیجــان را در پیــروزی اخیــر تیــم ملــی فوتبــال در جــام جهانــی 
در کــوه صفــه مشــاهده کردیــم کــه چقــدر شــادمانی بــرای جوانــان الزم 

ــت امیدبخــش اســت. و در نهای

گلستاناصفهانگاز
و  فنــی  معــاون 
اداره کل  آبخیــزداری 
و  طبیعــی  منابــع 
ــتان  ــزداری گلس آبخی
از 700هکتــار عملیــات مشــارکتی و بیولوژیــک 
نهالــکاری مثمــره، کاشــت گل محمــدی و 
علوفــه کاری ســال 96 در گلســتان گفــت:
اقدامــات  اظهــار کــرد:  عبدالرحیــم لطفــی 
بیولوژیــک همزمــان باانجــام طــرح هــای 
ــش  ــث افزای ــز باع ــوزه آبخی ــزداری در ح آبخی
ــیل  ــارت س ــش خس ــی و کاه ــش گیاه پوش
ــارکتی و  ــات مش ــت: عملی ــودوی گف ــی ش م
ــره،  ــار مثم ــال کاری در700 هکت ــک نه بیولوژی
ــه کاری در ســال  ــدی و علوف کاشــت گل محم
96 خبردادلطفــی افــزود: بــرای توســعه پایــدار 

ــود،  ــت ش ــاک محافظ ــع آب و خ ــد از مناب بای
حفاظــت آب و خــاک بــا مدیریــت حــوزه هــای 
آبخیــز و اجــرای طــرح هــای بیولوژیــک در این 

ــع شــود. ــر واق ــد موث ــه مــی توان زمین
ــا کاشــت  وی اظهارکــرد: عملیــات مشــارکتی ب
حــدود 124هــزار اصلــه نهــال مثمره در ســطحی 
ــای  ــتان ه ــوزه شهرس ــار در ح ــدود 400هکت ح
مینودشــت ،آزادشــهر ، گالیکــش و رامیــان 

ــه اســت صــورت گرفت
عبدالرحیــم لطفــی گفــت: بــا توجــه بــه نیازآبی 
کــم و افزایــش درآمــد ایــن گل بــرای جوامــع 
محلــی، کاشــت آن موجــب اقبــال ایــن جوامــع 
قــرار گرفتــه کــه از اینــرو در مجمــوع هفــت هزار 
اصلــه نهــال گل محمــدی در حــدود 40 هکتــار 

کاشــته شــده اســت.

عملیات بیولوژیک آبخیزداری در 
700هکتار از زمین های گلستان انجام شد

ــوژی  ــان پروکتول ــت دپارتم ــون سرپرس ــن همای هوم
شــرکت مدیســا رایــا درمــان، نماینــده انحصــاری 
کمپانــی کال اشــتور آلمــان بــه پیــام مــا  در خصــوص 
ایــن دســتگاه لیــزری مــی گویــد کــه سیســتم 
فیستولوســکوپ )وفــت: VAAFT( تشــکیل شــده 
ــول  ــر و ط ــی مت ــر 2/٥ میل ــا قط ــکوپ ب ــک تلس از ی
ــتم  ــه سیس ــال ب ــق اتص ــه از طری ــت ک ــانت اس 14 س
الپاراســکوپی مــی توانــد بــرای درمــان فیســتول آنــال 
اســتفاده شــود. بــه گفتــه او در واقــع مزیتــی کــه ایــن 
ــت  ــودن آن اس ــی ب ــم تهاجم ــتم دارد روش ک سیس
کــه بــدون هیــچ برشــی مــی تــوان وارد کانــال شــد و 
مســیر را پیــدا کنــد و از طریــق برســی کــه دارد، موضــع 
ــق  ــوند وازطری ــارج ش ــحات خ ــا ترش ــو داده ت شستش
ســیم کوتــر و لیــزری  کــه دارد مســیر را مــی ســوزاند و 

ــال بســته شــود. ــد کــه کان ــرون مــی آی بی

ما 
م 

پیا
س:

عک



سال چهاردهم | شماره پیاپی 1195| شنبه 2 تیر 1397 021-26325268

9
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی افزایش 15 درصدی قیمت گاز طبیعی ابالغ شد
معاون اول رییس جمهور مصوبه افزایش 15 درصدی قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی 

مصرفی مشترکان را ابالغ کرد.

هر
ل گ

ی گ
وم

عم
ط 

واب
س:ر

عک

هر
س:م

عک

صبــح روز چهارشــنبه ســی ام خــرداد 
ــل  ــر عام ــی مدی ــد بیگدل ــاه محم م
معدنــی  منطقــه  از  ملــت  بانــک 
و صنعتــی گل گهــر دیــدن کــرد در 
ــران  ــی از مدی ــه جمع ــد ک ــن بازدی ای
ارشــد ایــن بانــک مدیــر عامــل را 
از کارخانجــات  همراهــی میکردنــد 
ــه  ــی در منطق ــای مختلف ــروژه ه و پ
منجملــه خطــوط تولیــد کنســانتره گل 
گهــر ، پروژه هــای شــرکت توســعه 

ــان  ــروژه ذوب جه ــوالد ، پ ــن و  ف آه
فــوالد و معــدن شــماره 3 بازدیــد 
کردنــد و  پــس از آن در نشســت هــم 
ــر  ــل گل گه ــر عام ــا مدی ــی ب اندیش
بــه بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون 
افزایــش همــکاری هــای متقابــل 
پرداختنــددر ایــن دیــدار کــه جمعــی 
از معاونیــن و مدیــران ارشــد گل گهــر 
حضــور داشــتند، مهنــدس تقــی زاده 
بــا بیــان اینکــه گل گهــر فعالیــت 

ــل  ــمگیری را در راه تکمی ــای چش ه
چرخــه فــوالد در منطقــه انجــام داده 
ــام شــده  ــات انج ــه تشــریح اقدام ب
در ایــن حــوزه پرداخــت و گفــت : در 
راه تکمیــل پــروژه هــا و رســیدن بــه 
بهــره بــرداری عــزم همــه همکارانمــان 
جــزم اســت و  بــه حــول و قــوه الهــی 
عظیــم  جهــش  شــاهد  بــزودی 
ــم  ــه خواهی ــن منطق اقتصــادی در ای
بــود بیگدلــی مدیــر عامــل بانــک 
ملــت هــم بــا ابــراز امیــدواری بــرای 
ــای  ــا در زمینه ه ــش همکاری ه افزای
مختلــف، گفــت : بانــک ملــت امــاده 
همراهــی گل گهــر و شــرکت هــای 
منطقــه در همــه بخش هــا اســت 

امضای سند تفاهم نامه همکاری 

بین بانک ملت و گل گهر 

کاهش قیمت نفت در پی حمایت 

ایران از افزایش تولید اوپک

قیمــت نفــت روز پنــج شــنبه کــه ایــران اعــالم کــرد ممکــن اســت از افزایــش 
انــدک تولیــد نفــت اوپــک حمایــت کنــد و زمینــه را بــرای توافــق ایــن گــروه 
ــا کاهــش روبــرو  ــا افزایــش تولیــد در نشســت روز جمعــه همــوار کــرد، ب ب
شــد. بهــای معامــالت آتــی وســت تگــزاس اینترمدیــت آمریــکا بــا 21 ســنت 

یــا 0.3 درصــد کاهــش، بــه 65.50 دالر در هــر بشــکه رســید.
بهــای معامــالت آتــی نفــت برنــت 41 ســنت یــا 0.55 درصــد کاهــش یافــت 
ــده  ــومین صادرکنن ــه س ــد.ایران ک ــه ش ــکه معامل ــر بش و 74.33 دالر در ه
ــا افزایــش انــدک  ــزرگ عضــو اوپــک اســت، اعــالم کــرد ممکــن اســت ب ب
ــک و  ــای اوپ ــان اعض ــه می ــه روز جمع ــتی ک ــروه در نشس ــن گ ــد ای تولی
ــود،  ــی ش ــزار م ــیه برگ ــامل روس ــازمان ش ــن س ــارج از ای ــدگان خ تولیدکنن
موافقــت کنــد. تهــران پیــش از ایــن در مقابــل فشــارهای عربســتان بــرای 

ــود. ــده ب ــک، مخالفــت ورزی ــد اوپ ــردن ســقف تولی ــاال ب ب
ــدگان  ــی از تولیدکنن ــراه گروه ــه هم ــک ب ــرز، اوپ ــزارش رویت ــر اســاس گ ب
ــدف  ــا ه ــال 2017 ب ــدای س ــیه از ابت ــامل روس ــازمان ش ــن س ــارج از ای خ
ــون  ــزان 1.۸ میلی ــه می ــرای کاهــش عرضــه ب ــا، توافقــی را ب تقویــت قیمته
بشــکه در روز بــه اجــرا گذاشــتند امــا محــدود شــدن عرضــه در ســال 201۸ 
باعــث شــد کشــورهای مصــرف کننــده بــزرگ خواهــان عرضــه بیشــتری بــه 
ــرای ســوخت  ــوی ب ــنبه، تقاضــای ق ــج ش ــالت روز پن ــوند.در معام ــازار ش ب
در آمریــکا کــه در فعالیــت پاالیشــگاهی ایــن کشــور انعــکاس یافتــه، آمــار 
ــا  ــر نفــت از کاهــش بیشــتر قیمته ــل توجــه ذخای ــاالی ســفر و افــت قاب ب

ــری کــرد. جلوگی
طبــق آمــار اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا، پاالیشــگاههای ایــن کشــور هفتــه 
ــده  ــان دهن ــه نش ــد ک ــراوری کردن ــت ف ــکه نف ــون بش ــته 17.7 میلی گذش

وجــود تقاضــای قــوی اســت.

افزایش ظرفیت تولید 
در پارس جنوبی

22 تــا  14 و   ،13 پنــج فــاز 
24 از فازهــای باقــی مانــده 
پــارس جنوبــی مراحــل نهایــی 
توســعه خــود را طــی مــی کننــد و فازهــای 13 و 22 
تــا 24 و بخــش دریایــی فــاز 14 بــه طــور کامــل تــا 
ــگاه  ــل پاالیش ــده و تکمی ــل ش ــال تکمی ــان امس پای
فــاز 14 بــه ســال 9۸ موکــول می شــود. توســعه 
ــه  ــیومی ب ــده کنسرس ــی برعه ــارس جنوب ــاز 14 پ ف
رهبــری ســازمان گســترش و نوســازی متشــکل 
ایــران  نوســازی صنایــع  و  از ســازمان گســترش 

ــده دارد. ــر عه ــدرو( و... را  ب )ای

اوپک باید منافع خود 
را در اولویت قرار دهد

وزیــر نفــت نیجریــه اعــالم کــرد: 
سیاســت های  بــه  واکنــش  در 
ــک  ــکا، اوپ ــت آمری ــه دول خودخواهان
هــم بایــد منافــع خــود را در اولویــت 
ــه،  ــت نیجری ــر نف ــوو، وزی ــه کاچیک ــل ایب ــد. امانوئ ــرار ده ق
ــن،  ــک در وی ــی اوپ ــمینار بین الملل ــن س ــیه هفتمی در حاش
پایتخــت اتریــش، گفــت: ترامــپ سیاســت »نخســت آمریکا« 
را دنبــال می کنــد و مــا هــم بایــد سیاســت »نخســت اوپــک« 
را دنبــال کنیــم. بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت ایــران، در ســخنرانی 
خــود در ســمینار اوپــک، خواهــان ایســتادگی اوپــک در برابــر 

ــد. ــت ش ــازار نف ــردن ب ــی  ک ــرای سیاس ــا ب تالش ه

اوپک به مدیریت بازار نفت 
با روسیه ادامه می دهد

وزیــر  المزروعــی،  ســهیل 
ــی  ــارات متحــده عرب ــرژی ام ان
ــر  ــان مص ــک همچن ــت: اوپ گف
اســت همــکاری بــرای مدیریــت بــازار نفــت بــا روســیه 
و ســایر شــرکای غیراوپــک خــود را دائمــی کنــد. ایــن 
ــب  ــرای عق ــل برخــی از اعضــای ب ــا وجــود تمای ــر ب ام
ــک  ــک و غیراوپ ــد اوپ ــش تولی ــق کاه ــینی از تواف نش
کنتــرل  حفــظ  گفــت:  می گیرد.مزروعــی  صــورت 
ــروری  ــازار ض ــات ب ــرای ثب ــت ب ــه نف ــدت عرض بلندم
ــی شــده،  ــرای تامیــن تقاضــای پیــش بین ــا ب اســت ت

ســرمایه گــذاری در تولیــد جدیــد را تشــویق کنــد.

عراق هم با افزایش 
تولید نفت مخالفت کرد

ــظ  ــرای حف ــرد ب ــالم ک ــراق اع ع
ســطح کنونــی قیمــت هــای 
نفــت، میــزان تولیــد خــود از 
ــاد‹  ــد داد. ‹عاصــم جه ــش نخواه ــن محصــول را افزای ای
هفتمیــن  حاشــیه  در  عــراق  نفــت  وزارت  ســخنگوی 
کنفرانــس وزیــران نفــت عضــو اوپــک و غیــر اوپــک 
ــای  ــت ه ــطح قیم ــظ س ــدف حف ــا ه ــداد ب ــت: بغ گف
کنونــی، میــزان تولیــد نفــت خــود را افزایــش نمــی دهــد. 
وی بــا اشــاره بــه موفقیــت اوپــک در تثبیــت قیمــت هــای 
نفــت پــس از توافــق 2016 تاکنــون، گفــت عــراق حامــی 

ــت. ــک اس ــی اوپ ــات توافق تصمیم

نفتاوپکپاالیشگاه نفت

ــر اســاس اعــالم شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی  ب
منطقــه تهــران، بیــش از 95 درصــد از جایگاه هــای 
ــک  ــه ی ــاز و درج ــران، ممت ــه ته ــوخت منطق ــه س عرض

ــتند. هس
ســعید برخــوردار، معــاون بازرگانــی شــرکت پخــش 
ــرای  ــا اج ــت: ب ــران گف ــه ته ــی منطق ــای نفت فرآورده ه
و  منظــم  پایــش  و  جایگاه هــا  درجه بنــدی  طــرح 
مســتمر مجــاری عرضــه فــرآورده، بیــش از 95 درصــد 
ــران  ــه ته ــع در منطق ــوخت مای ــه س ــای عرض جایگاه ه

درجــه ممتــاز را بــه خــود اختصــاص دادنــد.وی افــزود: 
شــش  مقطــع  دو  در  جایگاه هــا  درجه بنــدی  طــرح 
ماهــه انجــام می شــود و بــا توجــه بــه ارزیابــی صــورت 
گرفتــه تعــداد 206 جایــگاه ممتــاز و 25 جایــگاه درجــه 
ــوب  ــکات مص ــرد: ن ــح ک ــتند.برخوردار تصری ــک هس ی
رعایــت  و  درجه بنــدی  طــرح  لیســت های  چــک  در 
و  ایمنــی  فنــی،  اســتانداردهای  همچــون  مــواردی 
ــی بصــری ازســوی کارگــروه طــرح درجه بنــدی  زیبای

بررســی می شــود.

گازی  پاالیشــگاه  در  شــده  تولیــد  دانه بنــدی  گوگــرد 
هاشــمی نژاد بــرای نخســتین بــار بــا حجــم 5 و 10 هــزار تــن 
ــه  ــه و معامل ــران عرض ــورس کاالی ای ــی ب ــگ صادرات در رین
شد.ســیدمجید منبتــی، مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز 
ــرد  ــی گوگ ــروش صادرات ــه و ف ــمی نژاد از عرض ــهید هاش ش
دانه بنــدی و کــود گوگــرد بنتونیتــی ایــن مجتمــع گازی 
ــران  ــورس کاالی ای ــاالر صــادرات ب ــار در ت ــرای نخســتین ب ب

خبــر داد و گفــت: بــرای نخســتین بــار محصــوالت گوگــردی 
ــورس کاالی  ــی، در ب ــروش صادرات ــور ف ــه منظ پاالیشــگاه، ب
ایــران بــه خریــداران خارجــی و صادرکننــدگان فروختــه 
ــاه  ــرداد م ــی در خ ــازه زمان ــرد: در دو ب ــح ک ــد.وی تصری ش
امســال، مقــدار 5 هــزار تــن گوگــرد دانه بنــدی بــا ارزش 116 
دالر بــرای هــر تــن، در رینــگ صادراتــی بــورس کاالی ایــران 

ــه شــد.  معامل

عرضه محصوالت پاالیشگاه گاز ۹۵ درصد جایگاه های سوخت تهران ممتاز هستند

شهید هاشمی نژاد در بورس

ثبات بازار نفت در گرو اقتدار اوپک و 

سیاست زدایی از بازار نفت

گفــت:  نفــت  وزیــر 
از  نمی توانــد  آمریــکا 
ــد  ــته باش ــار داش ــک انتظ اوپ
ــذار  ــو بنیانگ ــه 2 عض ــه علی ک
ــس،  ــد؛ برعک ــدام کن ــود اق خ
اوپــک یــک ســازمان مســتقل، 
مســوولیت پذیر  و  جاافتــاده 
اســت کــه از آن انتظــار مــی رود 
را  خــود  اقتــدار  و  انســجام 
تقویــت،  اساســنامه  طبــق 
بــازار  در  سیاســت زدایی  از 

حمایــت کنــد.

در  خــود  ســخنرانی  در  نفــت  وزیــر 
ــک،  ــی اوپ ــمینار بین الملل ــن س هفتمی
اوپــک،  اســتقالل  بــر  دیگــر  بــار 
تولیدکننــده  امنیــت  حفــظ  لــزوم 
و  نفــت  بــازار  در  مصرف کننــده  و 
ســازمان  ایــن  از  سیاســت زدایی 
بــه منظــور ثبــات بــازار تاکیــد کــرد.
بیــژن زنگنــه،  در هفتمیــن ســمینار 
بــا  نشســتی  در  اوپــک  بین المللــی 
عنــوان  انــرژی«،  »همــکاری  عنــوان 
کــرد: موضــوع ایــن ســمینار بســیار 
تازه تریــن  بــا  چراکــه  اســت  مهــم 
بــازار  دارد کــه  ارتبــاط  چالش هایــی 
ایــران  اســت.  مواجــه  آن  بــا  نفــت 
ــذار  ــای بنیانگ ــی از اعض ــوان یک ــه عن ب
ــن ســازمان،  ــخ ای ــک در طــول تاری اوپ
ــورهای  ــع کش ــظ مناف ــه حف ــواره ب هم
و  مصرف کننــده  و  تولیدکننــده 
همچنیــن ارتقــای ثبــات بــازار نفــت 
بــاور داشــته و بــه آن پایبند بوده اســت.
ــازار نفــت  ــا بیــان این کــه ثبــات ب وی ب
مســتلزم همــکاری میــان طرف هــای 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــازار از جمل ــع ب ذی نف

اســت،  مصرف کننــدگان  همچنیــن  و 
ــه نقــش  ــزود: الزم اســت توجــه را ب اف
میــان  همــکاری  ســازنده  و  کلیــدی 
غیــر  و  عضــو  نفــت  تولیدکننــدگان 
عضــو اوپــک در قالــب »توافــق جهانــی 
کاهــش تولیــد نفــت« جلــب کنــم. ایــن 
ــت آورد و  ــازار نف ــه ب ــات را ب ــق ثب تواف
ــرد.  ــی کمــک ک ــه رشــد اقتصــاد جهان ب
از دیــد مــن، قیمــت  زنگنــه گفــت: 
نفــت در جایــی مطلــوب اســت کــه 
یــک تــوازن حســاس میــان ســه عنصــر 
ســرمایه گذاری  »تضمیــن  بنیادیــن 
آینــده در کشــورهای تولیدکننــده نفــت«، 
و کافــی  به موقــع  عرضــه  »تضمیــن 
نفــت بــرای تأمیــن تقاضــا« و »تضمیــن 
ــاد  ــرای اقتص ــول ب ــدار و مقب ــد پای رش

جهانــی« ایجــاد شــده باشــد. 
و در  علنــی  به طــور  اظهــار کــرد:  وی 
فرصت هــای گوناگــون اعــالم کــرده ام 
بــاالی  قیمــت  مخالــف  ایــران  کــه 
نفــت اســت؛ اعتــراض مــن بــه قیمــت 
عمیــق  بــاور  ایــن  از  نفــت  بــاالی 
قیمت هــای  کــه  می گیــرد  نشــأت 

بــه  بلندمــدت،  و  بــاال در میان مــدت 
مصرف کننــدگان  و  تولیدکننــدگان 

نمی رســاند. ســودی 
ــد  ــه رش ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ــه ب زنگن
ــل  ــه در دالی ــت ریش ــت نف ــی قیم کنون
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی دارد و آماره سیاس
ــش  ــع نق ــن وض ــا در ای ــه و تقاض عرض
روزهــای  در  گفــت:  ندارنــد،  مهمــی 
آمریــکا  جمهــوری  رئیــس  اخیــر، 
ــه دلیــل رشــد قیمــت نفــت  اوپــک را ب
ــات  ــول حی ــک در ط ــرد. اوپ مؤاخــذه ک
ــر،  ــال های اخی ــژه در س ــه وی ــود و ب خ
از قیمت هــای معقــول نفــت حمایــت 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــچ گاه ب ــرده و هی ک
تــالش  نامعقــول  بــاالی  قیمت هــای 
و حمایتــی نکــرده اســت. بــه گفتــه 
بــاالی  قیمت هــای  دلیــل  زنگنــه، 
کنونــی نفــت بــه طــور عمــده نبــود 
ــان عرضــه و تقاضــای نفــت  ــادل می تع
نیســت.وی معتقــد اســت برعکــس، 
از  شــده  ایجــاد  سیاســی  تنــش 
ــکا موجــب تشــدید  ــت آمری ســوی دول
شــده،  بــازار  در  ابهــام  و  بی ثباتــی 

و  کــرده  نگــران  را  مصرف کننــدگان 
ــا  ــرده اســت.زنگنه ب ــاال ب ــا را ب قیمت ه
ــخنرانی  ــس از س ــه پ ــه این ک ــاره ب اش
اعــالم  و  آمریــکا  جمهــوری  رئیــس 
ــت  ــام، قیم ــور از برج ــن کش ــروج ای خ
نفــت حــدود 6 دالر افزایــش یافــت، 
ــی  ــل اصل ــه دلی ــا ک ــه داد: از آنج ادام
افزایــش قیمــت نفــت سیاســی اســت، 
ــت  ــت نف ــش قیم ــاره کاه ــن چ بنابرای
نیــز تنهــا می توانــد سیاســی باشــد. 
ــت  ــتفاده از نف ــا اس ــا ب ــول، م علی االص
و  سیاســی  ابــزار  یــک  عنــوان  بــه 
ــدگان  ــر تولیدکنن ــت ب ــل محدودی تحمی
بــه دالیــل سیاســی، مخالــف هســتیم.
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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 فوت دو نوجوان در حادثه بند چهکند بیرجندپیام ایران
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
دو نفر از نوجوانانی که در روز چهارشنبه در بند چهکند بیرجند دچار غرق شدگی شده 
بودند، فوت شده و حال نوجوان دیگر نیز وخیم است.

پســماند  مدیریــت  ســازمان  سرپرســت 
ــک  ــزرگ تفکی ــاز طــرح ب ــرج از آغ شــهرداری ک
ــر داد.  ــهر خب ــن کالنش ــدا در ای ــماندها از مب پس
ــن  ــات نمادی ــیه عملی ــری  در حاش ــر نصی اصغ
ــدا در  ــا از مب ــه ه ــک زبال ــرح تفکی ــرای ط اج
مناطــق 10 گانــه کــرج، گفــت: ایــن طــرح توســط 
ــت  ــازمان مدیری ــش س ــت پوش ــکاران تح پیمان
در  مســوول  شــود.این  مــی  اجــرا  پســماند 
تشــریح جزییــات طــرح، عنــوان کــرد: قــراردادی 
ــن  ــاد ای ــه مف ــده ک ــد ش ــکاران منعق ــا پیمان ب
ــای  ــال ه ــازمان در س ــرد س ــا عملک ــرارداد ب ق
ــن  ــق ای ــرای تحق ــت و ب ــاوت اس ــته متف گذش
طــرح بــزرگ بایــد تعامل ویــژه ای بــا پیمانکاران 
داشــته باشــیم.وی، بــا اشــاره بــه اینکــه اصــول 
و مبانــی مناســبی بــرای اجــرای طــرح تفکیــک 
ــت،  ــده اس ــی ش ــش بین ــدا پی ــا از مب ــه ه زبال
عنــوان کــرد: تعطیلــی تمامــی گاراژهایــی کــه بــه 
صــورت غیرمجــاز در خصــوص جداســازی زبالــه 

ــن  ــول ای ــه اص ــد از جمل ــی کنن ــت م ــا فعالی ه
ــازمان  ــت س ــی رود.سرپرس ــمار م ــه ش ــرح ب ط
مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج، اضافــه کــرد: 
ــای  ــی گاری ه ــرح، تمام ــن ط ــن در ای همچنی
غیرمجــاز جمــع آوری زبالــه هــای خشــک، 
حضــور  از  شــوند.نصیری،  مــی  ســاماندهی 
در  پســماند  مدیریــت  ســازمان  آموزشــگران 
ایــن  داد:  ادامــه  و  گفــت  ســخن  مناطــق 
هــای  دوره  ویــژه  صــورت  بــه  آموزشــگران 
آمــوزش شــهروندی در تفکیــک زبالــه هــا از 
مبــدا و کاهــش تولیــد زبالــه هــای خانگــی را بــه 
ــوول  ــن مس ــی دهند.ای ــوزش م ــهروندان آم ش
ــه هــای  افــزود: ماشــین هــای جمــع آوری زبال
خشــک در مناطــق بــه ملــودی و تجهیــزات 
خــاص مجهــز شــده و در ســاعتی مشــخص بــا 
پخــش ملــودی بــرای جمــع آوری پســماندهای 
ــد.وی  ــه مــی کنن ــا مراجع ــه ه ــه محل خشــک ب
ــای  ــاخت ه ــه زیرس ــوع ک ــن موض ــالم ای ــا اع ب

ایــن طــرح در حــال تکمیــل اســت، گفــت: 
ســازمان در آینــده ای نزدیــک چــاپ بروشــور و 
ــدا را نیــز در  توزیــع کیســه هــای تفکیــک از مب
دســتور کار خــود قــرار مــی دهد.سرپرســت 
ــرج،  ــهرداری ک ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری س
برگــزاری جشــن هــا و همایــش هــا بــا موضــوع 
دیگــر  از  را  مبــدا  از  هــا  زبالــه  تفکیــک 
نهادینــه کــردن  بــرای  ســازمان  برنامه هــای 

فرهنــگ تفکیک زباله ها اعالم کرد.

آغاز طرح بزرگ تفکیک 
از مبدا پسماندها در کرج

اصفهانخبر

ذوب آهن یک برند ملی  با آینده ای 
روشن وپیشتاز است

ــا  ــد ذوب آهــن ب ــزدی زاده  مدیرعامــل جدی منصوری
ــی  ــع صنعت ــن مجتم ــت درای ــابقه خدم ــال س 24 س
ــن  ــه اول م ــن خان ــت : ذوب آه ــخنانی گف ــی س ط
اســت چــرا کــه از ســال 73 تــا کنــون در ایــن 
ــد  ــن چن ــد از ای ــوده و بع ــه کار ب ــغول ب ــرکت مش ش
ــم  ــران رفت ــوالد ای ــی ف ــرکت مل ــه ش ــه ب ــی  ك ماه
ــر ادای  ــه خاط ــت ب ــن برگش ــتم و ای ــاره بازگش دوب
دیــن خــود بــه ایــن شــرکت اســت و ایمــان دارم کــه 
بــا همــت و همدلــی همــکاران و رعایــت اولویــت 
ــن  ــات در حــال انجــام ؛ ذوب آه ــا و اقدام طــرح ه
بــه موفقیــت هــای باالتــری خواهــد رســید . وی 
ــا  ــت و ب ــی اس ــد مل ــک برن ــن ی ــزود : ذوب آه اف
ــدی هــای موجــود و  ــه قابلیــت هــا و توانمن توجــه ب
نیــروی انســانی فعــال و بــا تجربــه ، آینــده روشــنی 
خواهــد داشــت .یــزدی زاده در ادامــه بــه مســائلی از 
قبیــل بحــران آب در اســتان اصفهــان و صنعــت و 
همچنیــن تامیــن بــه موقــع مــواد اولیــه بــرای 
ــاد آور شــد :  امیــد  افزایــش تولیــد اشــاره کــرد و ی
واریــم بــا همــت و تــالش همــکاران ســخت کــوش و 
ــان در  ــد ذوب آهــن اصفه ــت مســوولین ، تولی حمای
ســال جــاری بــه 2/7 و ســال بعــد بــه 3/6 میلیــون 
افزایــش  بــه  ادامــه  یابــد .وی در  افزایــش  تــن 
ســرمایه در گــردش ذوب آهــن اشــاره کــرد و افــزود 
ــد  ــه خواه ــواد اولی ــن م ــرمایه صــرف تامی ــن س : ای
ــرکت و  ــطح ش ــش در س ــظ آرام ــوع حف ــد .موض ش
حفــظ منافــع ســهام داران دیگــر نــکات مــورد توجــه 
زمینــه  ایــن  در  وی   . بــود  زاده  یــزدی  مهنــدس 
تاکیــد کــرد : مــن مســئول ســهامداران و حافــظ 
ــع  ــی و مناف ــع مل ــود و مناف ــم ب ــا خواه ــت آنه امان
ســهامداران را تامیــن خواهــم کــرد و از مجموعــه نیــز 
ــوا در خدمــت اهــداف و  ــا تمــام ق انتظــار دارم کــه ب

برنامه های شــرکت باشند .
تمامــی  بــا  تعامــل  بــر  همچنیــن  زاده  یــزدی 
ــرد و  ــاره ک ــه اش ــتان و منطق ــی ، اس ــوولین مل مس
افــزود : بــرای رونــق شــرکت و حفــظ اعتبــار داخلــی 
ــه کار خواهــد  و خارجــی آن نهایــت تــالش خــود را ب
گرفــت تــا بــه کمــک الهــی و حمایــت همــکاران 
آن  پیشــتاز  برنــد  و  آهــن  ذوب  عظمــت گذشــته 

حفظ شود .

ردیاب خودرویی 
به ناوگان راهداری 

استان اصفهان رسید 
ــرًا  ــار داشــت: اخی ــدی خضــری اظه مه
ــت  ــی در صنع ــاب خودروی ــرد ردی کارب
ــه  ــور ارائ ــه منظ ــی ب ــل عموم حمل ونق
خدمــات بــا کیفیت بهتر، مرســوم شــده 
اســت در ایــن میــان سیســتم های 
مختلفــی در جهــت کنتــرل و مدیریــت 
ــان  ــا بی ــاوگان طراحــی شــده اند.وی ب ن
اینکــه ایــن سیســتم ها بــا نام هــای 
ــت  ــا سیســتم مدیری ــا FMS ی AVL ی
ــا  ــزود: ب ــاوگان شــناخته می شــوند، اف ن
توجــه بــا وجــود 11 هــزار و 700 کیلومتــر 
ــزار و 600  ــش از 5 ه ــنگ و بی راه همس
اســتان  در  روســتایی  راه  کیلومتــر 
اصفهــان و حضــور بیــش از 450 دســتگاه 
نــاوگان راهــداری شــامل نــاوگان ســبک، 
نیمــه ســنگین و ســنگین در اســتان 
اصفهــان بــه منظــور ارتقا خدمات رســانی 
ــه  ــدام ب ــن اداره کل اق ــوزه ای ــن ح در ای
بــه  راهــداری  نــاوگان  تجهیــز 
ــرده  ــی ک ــاب خودروی ــتگاه های ردی دس
ــل  ــداری و حمل ونق ــت.مدیرکل راه اس
جــاده ای اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: 
مرکــز مدیریــت راه هــای ایــن اداره کل در 
نظــر دارد بــا تجهیــز حداکثــری نــاوگان 
خدمات رســان در حــوزه راهــداری بــه 
و  خودرویــی  ردیــاب  دســتگاه های 
ــاوگان  ــت ن ــتم مدیری ــدازی سیس راه ان
مدیریــت  بهینه ســازی  ضمــن 
نگهــداری  هزینه هــای  مالی،کاهــش 
ــی  ــود ایمن ــتهالک( و بهب ــش اس )کاه
ــه وظیفــه  ــا توجــه ب ــده، ب خــودرو و رانن
در  روان  و  ایمــن  تــردد  برقــراری 
ارائــه  امــکان  اســتان،  جاده هــای 
خدمــات مؤثرتــر در زمینــه بازگشــایی و 
رفــع انســداد در محورهــای موصالتــی را 
ــن  ــه در کوتاه تری ــروز حادث ــورت ب در ص

زمان ممکن فراهم کند.        

افقی
1- اقتصــاددان اهل بریتانیا متولد 1907 
و برنده نوبل اقتصاد که در ســال 1995 
درگذشــت - برگه ای که نشان می دهد 
فروشــنده آمادگی فروش کاالیی را به 

 بهای اعالم شده دارد.
2- پســوند آراینده - تخت پادشاهی - 

 کارت کوچک
 3- قطار - شــنونده - آب بســته و منجمد

4- کشــت بدون آب - پارچه ای براق 
- کشــوری که تا چندی پیش هدف 

 تحریم های ســازمان ملل بود.
5- حــرف درد - آینده - عقب افتاده و 

 بعدی
6- مبحــث اصلی در بازار تبادالت ارزی - 

 راغب - روح
7- از عناصر - اشــاره به جمع دور - 

 سنگریزه - رمق آخر
 8- بازار بورســی در کشور سوئد

9- دســت تازی - ساز شاکی - االن - 
 اشاره به نزدیک

10- عقاب ســیاه - خدای یگانه آفریدگار 

 جهان در اوســتا - فقر تمام
 11- باالتریــن رنگ - باریدن - میان

12- امر به درآمدن - همســر حضرت 
 ابراهیم )ع( - گرســنه نیست

13- ضمیر مفعولی پیوســته - عجیب تر 
 - سفید ترکی

14- اقتصاد دان اســکاتلندی صاحب 
کتــاب »تحقیق درباره ماهیت و علل 
 ثروت ملل« - بزرگ تر - لباس شــنا

15- ابزار اندازه گیری برحســب وات - 
حق العمل

عمودی 
1- موجــود زنده - درخت لرزان - صد 

 و یازده
2- مســاوی - هر چیز بســیار سرد - از 

خشــکبار صادراتی ایران - هر چیز صاف 
 و صیقلی

 3- عزا و ســوگ - چاک - خرگوش
4- پاییــن - یکــی از اعضای گروه 7 که 
53تریلیون دالر یعنی دو ســوم از درآمد 

اقتصــادی جهان را در اختیار دارند - 
 واگیر

5- از بازیکنــان مطــرح فوتبال جهان - از 
 علــوم خیالی مثل کیمیا - موضوع

6- تصدیق انگلیســی - دومین قدرت 
 نفتی جهان - زاینده

7- یکپارچه و دســت نخورده - فرزندزاده 
 - یوزپلنگ

8- مبارکــی - از نام های زنانه - پول 

 فلزی
 9- فرشــته - اقامت کردن - کم عرض
 10- ملکوتــی - یک دفعه - اثر رطوبت

11- آرواره - پاتیناژ - کشــوری که پرچم 
 خود را تغییر داده اســت

12- پیشــوا و مقتدا - نقش کردن - 
 دیروز

13- تشــکر فرانسوی - عضو تنفسی - 
 خانه بزرگ

14- آینده - مرکز عدســی - قدم یکپا - 

 از اقمار برجیس
15- در بین کشــورهای با اقتصاد نوظهور، 

بازار اوراق قرضه شــرکتی در این کشور 
از همه بزرگ تر اســت - مردم - نقاشی 

متحرک

جدول شماره 1195

سودوکو شماره 1195

پاسخ سودوکو شماره 1194
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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

پلتفـرم ویدیویـی IGTV معرفـی شـد. 
حـاال کاربـران ایـن اپلیکیشـن می توانند 
را  دقیقـه   10 بلنـدی  بـه  ویدیوهایـی 
کـه  کاربرانـی  امـا  کننـد  همرسـانی 
فالوئرهـای زیـادی دارنـد، از همـان ابتدا 
می تواننـد ویدیوهـای یک سـاعته آپلـود 

کننـد.

راهـکاری   1.0  Digital Key Release
تـازه که اسـتانداردهای جدیـدی را بنیان 
گذاشـته و بـه کاربـران اجـازه می دهـد تا 
کلیـد دیجیتالـی یـک اتومبیـل را روی 
اسـمارت فون خـود دانلود کننـد؛ از همین 
حاال برای اسـتفاده از سـوی کمپانی های 

فعـال در ایـن زمینـه آماده اسـت.

گوگل به تازگی امکان اسـتفاده از مرورگر 
 Android Messages دسـکتاپ  بـرای
کـرده  فراهـم  کاربـران  برخـی  بـرای  را 
اسـت. اندروید مسـیج اپلیکیشنی است 
کـه می توانـد جایگزین پیام رسـان فعلی 

گوشـی اندرویدی شـما شـود. 

خبر
اینستاگرام

خبر
اپل

خبر
اندروید

همزمان با بازی ایران-اسپانیا بعضی کانال ها و 
شناسه های کاربری از درگذشت استاد شجریان خبر 

دادند! اما همایون، پسر ایشان آن را تکذیب کرد.
@homayounshajarian

مهدی مهدوی کیا، ملی پوش اسبق تیم ملی فوتبال 
ویدیویی از حضور در ورزشگاه کازان روسیه بازی با 

اسپانیا همرسانی کرد.
@mahdavikia_mehdi

اگر چراغ پرنور نداشتم، حتما با این سطل زباله 
برخورد می کردم! مسیر دوچرخه سواری کریمخان 

تهران.
@cycling1212

علی دایی، ملی پوش اسبق تیم ملی فوتبال با انتشار 
تصویر زیر به بازی مقتدرانه بچه های تیم ملی آفرین 

گفت.
@alidaei

هادی موسوی می گوید:
شـما بـرای رسـیدن بـه هدفـت بجنگ، تالشـت رو تـا دقیقـه آخر بکـن، به قـول و هدفی 
کـه داری وفـادار بـاش، اونوقـت اگر نبـردی، اگر گل خوردی حتـی اگر داور، علیهت بـود، باز هم عزیز 

مردم هسـتی.

سینا رحیم پور می گوید:
امشـب فوتبـال رو نبردیـم ولـی مطمئنـم همـه كسـانی كـه اومـده بـودن ورزشـگاه آزادی 

خوشـحال ورزشـگاه رو تـرک كردنـد.
بـه عنـوان كسـى كـه اوليـن بـار بـه ورزشـگاه آزادی مى رفـت، خوشـحال بـودم كه بـا زنان بـه ميزان 

مسـاوی در ايـن اوليـن بـودن شـریک بودم.
امشب مردم نشون دادن با هم بودنمان پيروزيست…

ایمان می گوید:
هر چی در بازی آرژانتین از تیم ایران لذت بردیم امشب دو برابر لذت بردیم. 

کلی پیشرفت کردیم نسبت به چهارسال پیش 
آقایان ببینن کیروش چه کرده…

رضا حقیقت نژاد می گوید:
بعد از 25سـاعت قطارنشـینی رسـیدم شـهر کازان، جام جهانی باید توی کشورهای فسقلی 

برگزار بشـه، نه این کشـور تموم نشدنی!

امیرعلی صفا می گوید:
شـب بـازی بـا اسـپانیا دو نفـر از نیروهـای مرزبانـی در شـمال سیسـتان و بلوچسـتان در 
درگیـری بـا اشـرار به شـهادت رسـیدند. بـرای امنیت ما. کـه در کنـار خانواده هامون بـه راحتی فوتبال 
ببینیم. البالی این خبرها اسمشـون رو الاقل بدونیم: شـهید محسـن شـهرکی و شهید جالل بهبودی.

رضا نصری می گوید:
پاسـخ ظریـف به پومپئو یک کیفرخواسـت مسـتدل و بی نظیر علیه آمریکاسـت کـه از دل 
تاریـخ معاصـر ایران برخاسـته اسـت. جا دارد جامعه دانشـگاهی و کارگزاران مبارزه بـا »جنگ روانی« 
هریـک از نـکات ایـن مقالـه را به ده ها مقاله و مسـتند بـه زبان های مختلف تبدیـل کنند تا حقانیت 

ایـران مدام پیش چشـم جهان باشـد.

مرتضی زاهدی می گوید:
آمریـکا توقـع دارد کـه جمهـوری اسـالمی ایـران بـا دولتـی مذاکـره کنـد کـه رییـس آن 
دولـت اعـالم می کنـد »در صورتی کـه شـش ماه دیگر متوجه شـوم که اشـتباه کـرده ام بهانـه ای پیدا 

می کنـم«؟

هلدینگ کسب وکار نوین  ایرانیان که شرکت مادر استارتاپ هایی همچون نت برگ، 
چیلیوری و… است، برای اولین بار از طریق صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمانی 

جذب سرمایه کرده است. در این روند سرمایه گذاری، ارزش این هلدینگ 150 میلیارد 
تومان تعیین شده است؛ ارزشی که »علیرضا صادقیان« مدیرعامل این هلدینگ در 

گفتگو با دیجیاتو آن را در واقعیت بیشتر می داند.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

اگر در روسیه گلمان حساب نشد، گل مهم تر را در ایران زدیم!
استادیوم صدهزارنفری واقعی آزادی

@amirpoormehdi

تصویر زیر از بازی سنگال-لهستان در جام جهانی 2018 
روسیه مورد توجه کاربران توییتر جهانی قرار گرفته. 

30خرداد1397. دفاع مقدس بعد از 29 سال زنده شد. توپی که نباید 
از خط رد می شد. خیلی ها با این عکس گریه کردند. فردای بازی 

جانبازی زنگ زد و از خاطره هم رزمش گفت که همین طور روی مین 
رفت تا خط باز شود. 30خرداد97 بچه ها خط را نگه داشتند.

@aliaalei
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صدرالدین شجره
استاد پیشکسوت صدا، 
شنبه )دوم تیرماه( از 

مقابل رادیو  نمایش 
تشییع می شود.

جمهوری اسالمی ایران با صدور 
روادید مطبوعاتی تردد و حضور 

موقت در کشور طی خردادماه 
جاری، میزبان 45 خبرنگار و تصویربردار وابسته به 24 

رسانه خارجی از 11 کشور جهان شد.

سال گذشته در چنین 
روزهایی، رشد 10 درصدی 

مصرف برق، احتمال 
خاموشی در ایران را زیاد کرده بود. امسال هم شرایط 

مشابهی را تجربه می کنیم.

مجموعه »ستارگان راه« با 
موضوع خوانش فرازهایی از 

وصیت نامه شهدا با صدای 
پرویز پرستویی از جمعه راهی آنتن شبکه سه می شود.

 نمایشگاه عکس با 
عنوان »بالکان، میراث 
مشترک« در کاخ موزه 

هنرهای زیبا از مجموعه 
فرهنگی تاریخی 

سعدآباد، تا 4 تیر ماه 
برپا خواهد شد.

پول این مملکت رو کسای دیگه میخورن، 
حصرشو تو میخوری، کتکشم من میخورم..

فیلم: النتوری

رادیونمایشگاه

رسانه

رسانهسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

روزی كه مجلس شورای ملی 
ایران با توپ گلوله باران شد 

دوم تيرمـــاه 1287 )23 ژوئـــن 1908( ســـرهنگ 

ــزاق  ــزی قـ ــد مركـ ــده روس واحـ ــوف فرمانـ لياخـ

ـــی  ـــورای مل ـــس ش ـــاختمان مجل ـــه س ـــتور داد ك دس

در ميـــدان تاريخـــی بهارســـتان را بـــا تـــوپ گلولـــه 

بـــاران كننـــد. محمدعلـــی شـــاه قاجـــار روز پيـــش 

ــرای  ــه بـ ــه ای كـ ــدور اعالميـ ــن صـ ــن، ضمـ از ايـ

ــر  ــهرهای ديگـ ــران و شـ ــی در تهـ ــات دولتـ مقامـ

ـــدگان  ـــاب نماين ـــی انتخ ـــود چگونگ ـــده ب ـــال ش ارس

ـــول  ـــر اص ـــدگان را مغاي ـــن نماين ـــار اي ـــس و رفت مجل

دمكراســـی خوانـــده و دســـتور داده بـــود كـــه مجلـــس 

تـــا اصـــالح ايـــن نقائـــص بـــه مـــدت ســـه مـــاه 

تعطيـــل شـــود. چـــون بســـياری از نماينـــدگان حاضـــر 

ــد؛  ــده بودنـ ــس نشـ ــاختمان مجلـ ــرك سـ ــه َتـ بـ

در اجـــرای دســـتور محمدعلـــی شـــاه، يـــك واحـــد 

ـــس را  ـــا مجل ـــد ت ـــتاده ش ـــتان فرس ـــه بهارس ـــزاق ب ق

ـــه  ـــد ك ـــرون كن ـــا بي ـــدگان را از آنج ـــره و نماين محاص

ـــا مقاومـــت هـــواداران مســـلح مجلـــس  ـــرو ب ـــن ني اي

كـــه از پيـــش در آنجـــا ســـنگربندی كـــرده بودنـــد 

رو بـــه رو شـــد و عقـــب نشـــينی كـــرد. لياخـــوف 

پـــس از اطـــالع از ايـــن مقاومـــت مســـلحانه بـــود 

كـــه تصميـــم گرفـــت ســـاختمان مجلـــس را 

بـــا تـــوپ گلولـــه بـــاران كننـــد. در پشـــت پـــرده، 

ـــت  ـــم رقاب ـــا ه ـــه ب ـــيه ك ـــتان و روس ـــت انگلس دس

اســـتعماری داشـــتند ـــــ هركـــدام بـــه حمايـــت از 

يـــك طـــرف ـــــ دركار بـــود!. در جريـــان تيرانـــدازی بـــا 

ـــان  ـــارت بهارســـتان، بســـياری از مدافع ـــه عم ـــوپ ب ت

ـــدگان  ـــا مجـــروح شـــدند و نماين مجلـــس كشـــته و ي

متحّصـــن، از آنجـــا بـــه پـــارك اميـــن الدولـــه كـــه 

ـــا  ـــد و در آنج ـــود گريختن ـــع ب ـــی واق ـــان نزديك در هم

ـــدند. ـــان ش پنه

رسانه در آینه تصویر
شماره ی تازه ی فصل نامه ی »نگاه نو« 

منتشر شد

هیچکس نیست که منظور مرا ناظر نیست
گر چه بر منظرش ادارک نظر قادر نیست
نسبت ما مکن ای زاهد نادان به فجور

زانکه سرمست می عشق بتان فاجر نیست
گر چه خلقی شده اند از غم لیلی مجنون
هیچکس برصفت قیس بنی عامر نیست
هر دل خسته که او صدرنشین غم تست

غمش از وارد و اندیشه اش از صادر نیست
زآتش عشق تو آن سوز که در باطن ماست
ظاهر آنست که بر اهل خرد ظاهر نیست
ای عزیزان اگر آن یوسف کنعانی ماست
هر که او را به دو عالم بخرد خاسر نیست

قاصرست از خرد آنکس متصور باشد
که ز اوصاف تو ادراک خرد قاصر نیست

گر چه خواجو ز تو یک لحظه نگردد غائب
آندمم با تو حضورست که او حاضر نیست

نه من دلشده دارم سر پیوندت و بس
کیست آنکش سر پیوند تو در خاطر نیست

خواجوی کرمانی 

روی دیوار دلم سایه ای از 
 قامت توست

مثل تنهایی من قد بلندی 
 داری

سیده تکتم حسینی

عکس نوشت

عکس:
 سمانه غالم نژاد

طنزیمات

جعفــرزاده ایمــن آبــادی نماینــده مجلــس مــی گوید:»بعــد 

از خــروج از تلگــرام ارتباطــم بــا مــردم در فضــای مجــازی 

کامــال قطــع اســت، در حالــی کــه در تلگــرام بــا همــه ارتبــاط 

ــی االن  ــم قریــب 6 هــزار عضــو داشــت. ول داشــتم و کانال

ــت.« ــه اس ــو گرفت ــه عض ــا س ــه« تنه ــان »بل ــام رس  در پی

واحــد تفســیر و تحلیــل طنزیمــات گمانــه زنــی کــرده، ســه 

نفــری کــه در کانــال »بله« ایــن نماینده حضــور دارند عبارتند 

از: 1-عمــو زنجیربــاف 2-عــروس خانــم 3-احتمــاالً اکانــت 

دوم آقــای نماینــده اســت کــه بــه طور ناشــناس امــور مربوط 

 بــه حــوزه انتخابیــه را در فضــای مجــازی رصــد مــی کنــد.

ــن  ــی( ضم ــان طنزیماتچ ــد طنزیمات)هم ــر واح تحلیلگ

ــر  ــن ســه نف ــراز داشــت، ای ــل کشــکی اب ــن تحلی ــه ای ارائ

هــم نــه تنهــا حضــور حقیقــی بلکــه حضــور مجــازی 

ــان  ــا یادم ــی م ــه از وقت ــاف ک ــو زنجیرب ــد. عم ــم ندارن ه

ــی آن  ــچ دلیل ــدون هی ــه و ب ــر بافت ــک زنجی ــد ی ــی آی م

ــته  ــوه برنگش ــت ک ــوز از پش ــه و هن ــوه انداخت ــت ک را پش

اســت. عــروس خانــم هــم کــه همیشــه خــدا یــا در 

کار گل چیــدن اســت و یــا گالب آوردن و بــدون اجــازه 

بزرگترهــا بلــه نمــی گویــد! اکانــت ســوم هــم کــه نماینــده 

 نامحســوس مجلــس اســت و حرفــی بــرای شــنیدن نــدارد.

ایــن تحلیلگــر تغــار بــر کــف بــدون ایــن که هیــچ راهــکاری 

بــه نماینــده فــوق الذکــر پیشــنهاد دهــد بــا انتقــاد از عمــو 

زنجیربــاف گفت:»آخــر مــا نمــی دانیــم ایــن زنجیــری کــه 

ــًا  ــرا دائم ــده چ ــیده ش ــت کش ــه زحم ــن هم ــرای آن ای ب

ــان  ــه شــود.« وی خواه ــوه انداخت ــه و پشــت ک ــد بافت بای

شــفاف ســازی بیشــتر عمــو زنجیربــاف شــد و از جعفــرزاده 

ایمــن آبــادی خواســت تــا در نطــق پیــش از دســتور از ایــن 

عنصــر مجهــول الهویــه بخواهــد تــا حداقــل کــوه مــورد نظــر 

را معرفــی کنــد. بلکــه بتوانیــم تولیــدات ملــی مــان را کــه 

ســالهای ســال اســت پشــت کــوه انداختــه مــی شــود، بــه 

جامعــه برگردانیــم و از آن هــا اســتفاده کنیــم. تــازه هر وقت 

مــا ایــن آقــای عموزنجیربــاف را صــدا مــی زنیــم، جــواب 

مــی دهد:»بلــه!« آن وقــت تــا ایــن انــدازه بــه پیــام رســان 

بلــه هــم بــی توجــه اســت.« طنزیماتچــی کــه رگ گردنــش 

بــاال زده بــود، کــف هــای کشــک را از دور دهانــش پــاک کرد. 

تغــار را زیــر بغــل زد و شــلوارش را بــاال کشــید و گفــت:»آن 

ــه اش گل  ــه شــورش را درآورده. هم ــم ک ــم ه ــروس خان ع

بچینــه، گالب بیــاره! بابــا گذشــت و رفــت ایــن حــرف هــا. 

ــه اســتیکر گل و گالب و  ــام رســان بل ــان پی ــوی هم االن ت

همــه چــی هســت. بــا یــک کلیــک خیــال عاقــد را راحــت 

کــن و بــه صحنــه »بلــه« برگــرد و بــه مبــارزه فرهنگــی ات 

بپــرداز! بفرمــا همیــن کارهــا را مــی کنید کــه این جعفــرزاده 

از راه مــی رســد و آبــروی یــک پیــام رســان ملــی را مــی برد 

و مــی گوید:»ســه عضــو دارد!«

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

عمو زنجیرباف و عروس 
خانم در پیام رسان »بله«


