
رییـس کمیسـیون طـا و جواهـر از انباشـت 
بیـش از ۲۱۵ تـن طـا درقالـب سـکه و انواع 
مصنوعـات آن در خانه ها خبـرداد. به گزارش 
انتخاب محمد کشـتی آرای با اشـاره به اینکه 
۱۵ تـن از ایـن حجـم طا سـکه هـای پیش 
فـروش شـده اسـت اضافه کـرد کـه در نوبت 
اول واگـذاری سـکه هـا حـدود ۱.۵ میلیـون 
سـکه به متقاضیـان واگذار شـد کـه برخاف 
انتظـار بـرای ورود ایـن تعداد سـکه به بـازار، 
ایـن کاالها به منازل منتقل شـده اسـت. وی 
بـا بیان اینکـه طبق برآورد برای سـالهای قبل 

بیـش از ۲۰۰ تـن طا نیز از سـالهای گذشـته 
انباشـت شـده اسـت گفـت کـه  در منـازل 
نگهـداری طـا و سـکه از لحـاظ روانی سـبب 
ایجـاد فشـار برجامعه خواهد شـد، درحالیکه 
ایـن کاال بـرای رونـق کشـور باید به سیسـتم 
اقتصادی و بازار وارد شـود. رییس کمیسیون 
تخصصـی طـا وجواهربـا بیـان اینکـه ایـن 
سـکه ها باید در بانک سـپرده شـده و اسـناد 
مربـوط بـه آن بصـورت اوراق بـه مـردم ارائـه 
شـود ادامـه داد: »دریافـت این حجـم طا از 
سـوی مردم و انباشـت آن در منـازل موضوع 

بـی سـابقه ای اسـت کـه در دنیـا مشـابه آن 
وجـود نـدارد.« کشـتی آرای با اشـاره به اینکه 
تاکنـون هفـت میلیون سـکه پیـش فروش 
شـده اسـت گفت: »بـا انجام واگـذاری ها در 
نوبـت دوم ۷۰ تـن طـای جدیـد به بـازار وارد 
می شـود که درصورت وارد نشـدن این سـکه 
هـا بـه بـازار انباشـت طـا در منـازل بـه ۳۰۰ 
تـن خواهد رسـید.« وی با تاکیـد بر ضرورت 
تزریـق پول ایـن حجم طا به اقتصاد کشـور 
افـزود: »درصورتـی که دولـت از مردم بخواهد 
این سـکه ها را به بانک بسـپارند مردم ایران 
آنقـدر فهیـم هسـتند کـه بـه این درخواسـت 

پاسـخ مثبت دهند.«

۲۱۵تنطالدرخانههایایرانیها
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هتل قو اهواز همچنان 
چشم انتظار مرمت

اختالف نظر بین میراث فرهنگی و مالک، علت اصلی 
روزانهم صبح اریانشروع نشدن مرمت است

جمعیتحاشیهنشیناندرایرانبارشد۱۲میلیوننفرینسبتبهسال87،به۱9میلیونرسیدهاست

افزایش حاشیه نشینی با شیب تند
2

2

از مدت هـا پیـش موضـوع گفت وگـوی ملـی 
بـه فضـای رسـانه ای راه پیـدا کـرد ولـی خیلی 
زود زمیـن گیـر شـد. سـال گذشـته در مراسـم 
افطـاری مجلـس شـورای اسـامی کـه تعـداد 
زیـادی از نماینـدگان دوره های مختلف مجلس 
بـا گرایش  های گوناگون سیاسـی و دیدگاه های 
گوناگـون  شـرکت داشـتند و فرصتـی بـرای 
سـخن بـرای مـن هم در نظـر گرفته شـده بود، 
بـه اهمیـت این موضوع پرداختـم که اگر چه  با 
پاسـخ نه چندان دلچسـب آقای کوهکن مواجه 
شـد ولی از سـوی گـروه زیـادی از نمایندگان با 
گرایش هـای مختلـف فکـری مـورد اسـتقبال 
قـرار گرفـت .از چنـد مـاه پیـش درنشسـت 
شـورای مرکـزی مجمع نماینـدگان این موضوع 
بـه بررسـی گذاشـته شـده اسـت و گـروه کاری 
برای پیشـبرد و تدوین برنامه اجرایی مشـغول 
بـه تـاش و تعییـن سـرفصل و برنامه ریـزی 
اجرایـی شـده اند .این طـرح بر پایـه بهره گیری 
از همـه ظرفیت ها و توانایی های کشـور با تاکید 
بـر منافـع ملـی و یافتـن وجـه مشـترک همـه 
عرصه هـای  و کنشـگران  سیاسـی  گروه هـای 
گوناگـون پیشـنهاد و پیگیـری می شـود .اکنون 
بـه نظر می رسـد کـه با پدیـد آمدن شـرایط تازه 
در مناسـبات ایـران و امریـکا و سـخنان تهدیـد 
آمیـزی کـه از هـر دو سـوی بـه گوش می رسـد 
و تاطم هایـی کـه میـدان سیاسـت و اقتصاد و 
زندگـی مـردم را در بـر گرفته اسـت اهمیت این 
برنامه ریـزی و ایـن سـازماندهی و تـاش دو 
چندان شـده باشـد .همه این ها سـبب شـد که 

باهمبرایهمه

چراغ سبز به 

برداشت نمک از 

دریاچه ارومیه

معتقدند کارشناسان
موجب نمک برداشت
نمک توفان افزایش

بیماریزااست میشودکه

مدیرستاداحیایدریاچه
ارومیه:برداشتنمکبا
مالحظاتزیستمحیطی

استوصرفهاقتصادیدارد

3

یم
سن

: ت
س 

عک

نوبتاول فراخوان مناقصات عمومي یک مرحله اي
ادارهکلراهوشهرسـازیجنـوباسـتانکرمـاندرنظـرداردمناقصـهعمومـیپروژهـایبـهشـرحذیـلراازطریقسـامانه

تـدارکاتالکترونیکـیدولـتبرگـزارنمایـد.کلیـهمراحلبرگـزاریمناقصـهازدریافتاسـنادتـاارائهپیشـنهادمناقصهگـرانو
بازگشـاییپاکـتهاازطریقدرگاهسـامانهتـدارکاتالکترونیکیدولـت)سـتاد(بـهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهد
شـدوالزماسـتمناقصـهگـراندرصـورتعـدمعضویـتقبلـی،مراحلثبتنـامدرسـایتمذکـورودریافتگواهـیامضای

الکترونیکـیراجهـتشـرکتدرمناقصهمحققسـازند.
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۱۰۱/ج9۷/۳
عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای 

حسین آباد+ پنگ2 زهکلوت شهرستان رودبار 
جنوب)تجدید2(

۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰۳،۴99،۷6۴،۰۷۴

۱۰۲/ج9۷/۳
تکمیل اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی 

محور بندر دلفارد
۳۲۳،۰۰۰،۰۰۰6،۴۴6،۸۸۲،۵۴۸
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باند دوم جیرفت- بافت
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روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرمان

.تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ ۱۳9۷/۰۵/۰۸ می باشد
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت۱۳ روز ۱۳9۷/۰۵/۰۸ تا تاریخ ۱۳9۷/۰۵/۱۳

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت۱۳روز چهارشنبه تاریخ ۱۳9۷/۰۵/۲۴
     زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت۸:۰۰ روزپنجشنبه تاریخ ۱۳9۷/۰۵/۲۵  

 اطاعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت های الـف: آدرس: جيرفت –
 و پايگاه www.jkerman.mrud.ir  حد فاصل سـيلو و پليس راه، بلوار ورودي شـهرك صنعتي شـماره ۲ تلفن: ۴۳۳۱۰۵۱6-۰۳۴ و سـایت

 )http://iets.mporg.ir( ملي اطاع رسـاني مناقصات كشـور
   اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱9۳۴-۰۲۱  و دفتر ثبت نام ۸۸969۷۳۷ و۸۵۱9۳۷6۸

رنا
 ای

ع:
منب

دوسـتان ما در شـورای مرکزی مجمع نمایندگان 
ایـن برنامه را اولویت نخسـت خویـش قرار دهند 
و برهمیـن مبنـا گـروه کاری برنامه هـای اجرایـی 
را تدویـن و پیشـنهاد خواهـد کـرد .بهـره گیری از 
دیـدگاه و نظـرات همـه صاحب نظران و اسـتفاده 
از دیـدگاه کارشناسـی و تـوان مدیریتـی همـه 
دسـت انـدرکاران میدان هـای گوناگـون اجرایی و 
مدنی و کنشـگران سیاسی و اسـاتید دانشگاهی 

در ایـن برنامه ریـزی جایـگاه برجسـته ای خواهد 
داشـت .امیـد که همکاری همه دسـت انـدرکاران 
و نهادهـای رسـمی و سـازمان های سیاسـی و 
نهادهـای مدنـی  راهـی نـو بـرای حل مشـکات 
جامعـه ایرانـی را رقـم زده  و چالش هـای پیـش 
رو بـا هماهنگـی و گفت وگویـی ملـی و سـازنده 
و همبسـتگی ملـی بـه سـرانجامی خـوش برای 

کشـور و ملت برسـد.

معـاون وزیـر صنعـت و مدیرعامـل سـازمان گسـترش و نوسـازی 
صنایـع ایـران گفـت کـه قیمـت گـذاری خـودرو توسـط شـورای 
۷.6 درصـد  تاکنـون  ابتـدای سـال  از  و  انجـام می شـود  رقابـت 
افزایـش  درصـدد  خودروسـازان  داشـته  ایم.  قیمـت  افزایـش 
اسـت.  نکـرده  موافقـت  رقابـت  شـورای  ولـی  هسـتند  قیمـت 
منصـور معظمـی اضافـه کـرد کـه توقـف ثبـت سفارشـات خودرو، 
همـکاری  قطـع  مـورد  در  هایـی  صحبـت  و  ارز  نـرخ  تغییـر 

بـه  مصرف کننـدگان  بـرای  را  نگرانی هایـی  خارجـی  شـرکت های 
وجـود آورد. بـه گـزارش ایسـنا وی ادامـه داد: »با ایـن حال بازار 
در آرامـش نسـبی بـه سـر می بـرد و شـرکت های خارجـی تـا بـه 
امـروز بـه قراردادهـای خـود عمـل کرده انـد و وزارت صنعـت بـا 
آنهـا  نیازهـای  از  تاکیـد بـه خودروسـازان بخـش قابـل توجهـی 
تولیـد مشـکلی  از لحـاظ  پایـان سـال  تـا  و  را خریـداری کـرده 

داشـت.«  نخواهیـم 

درخواستخودروسازانبرایگرانیخودرو
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هشــدار  بانک هــا  بــه  تهــران  دادســتان 
مالــی کان  بــه گردش هــای  نســبت  داد 
تســنیم،  بــه گــزارش  باشــند.  حســاس 
عبــاس جعفــری دولــت آبــادی بــا اشــاره بــه 

ــده  ــن پرون ــه در ای ــت ک ــات ارزی گف تخلف
بــا تحقیقاتــی کــه از برخــی متهمــان انجــام 
شــد مشــخص گردیــد کــه بــه دلیــل ایــن کــه 
بانک هــا متوجــه نشــوند و سیســتم های 

ردیابــی  را  آن هــا  پول هــای  پول شــویی 
نکنــد بــه بــاز کــردن حســاب های متعــدد در 
ــد  ــا بای ــد. بانک ه ــدام می کردن ــا اق بانک ه
ــی  ــاب بانک ــه حس ــه چگون ــن ک ــورد ای در م
ــی از  ــه خارج ــک تبع ــه دار، ی ــک زن خان ی
جملــه افاغنــه و یــک فــرد کارتن خــواب، 
ــردش  ــه گ ــراد ک ــایر اف ــی و س ــراد متوف اف
ــادی  ــت اقتص ــد و فعالی ــادی دارن ــی زی پول

ــند. ــاس باش ــد، حس ندارن

هشداردستگاهقضابهبانکها:

گردش های مالی کالن را اعالم کنید

افزایش حاشیه نشینی با شیب تند
جمعیتحاشیهنشیناندرایرانبارشد12میلیوننفرینسبت

بهسال87،به19میلیونرسیدهاست

جمعیتحاشیهنشیناندر10سالگذشتهرشدچشمگیریداشتهاست

جمعیــت حاشیه نشــین ایــران در ۱۰ 
ــمگیری  ــش چش ــته افزای ــال گذش س

ــت.  ــته اس داش
ــد  ــه مجی ــود ک ــال ۱۳۸۷ ب ــفند س اس
ــتاد  ــه س ــر خان ــر کل دبی ــتا مدی روس
ســاماندهی  و  توانمندســازی  ملــی 
کشــور  غیررســمی  ســکونتگاه های 
از زندگــی هفــت میلیــون ایرانــی در 
اخیــرا  داد.   خبــر  شــهرها  حاشــیه 
معــاون  ســده،  براتــی  فریــد  امــا 
پیشــگیری و درمــان مرکــز درمــان 
ســازمان بهزیســتی کشــور از وجــود 
ــیه نشــین  ــت حاش ــون جمعی ۱9 میلی
و حــدود ۳۰۰۰ منطقــه حاشــیه ای در 
کشــور خبــر داده اســت. البتــه در یــک 

ــا  ــای تقریب ــم آماره ــته ه ــال گذش س
ــدی،  ــاس آخون ــوی عب ــابهی از س مش
وزیــر راه و شهرســازی در خصــوص 
ارائــه  بدمســکنی  و  حاشیه نشــینی 

ــود.  ــده ب ش
جمعیــت  میلیونــی   ۱۲ افزایــش 
حالــی  در  ایــران  در  حاشیه نشــینان 
در  برخــی کارشناســان  داده کــه  رخ 
ســال ۸۷ هشــدار داده بودنــد کــه »بــه 
دلیــل افزایــش مشــکات اقتصــادی و 
ــینان  ــیه نش ــداد حاش ــالی، تع خشکس
در حــال افزایــش اســت و ایــن نگرانــی 
وجــود دارد کــه آمــار ایــن افــراد در 
مدتــی کوتــاه دو برابــر شــود.« حــاال نــه 
ــل  ــه واقعیــت تبدی ــا ایــن حــرف ب تنه
شــده کــه جمعیــت کســانی کــه در 
می کننــد  زندگــی  شــهرها  حاشــیه 
ــر هــم  ــه ســال ۸۷، از دو براب نســبت ب

ــت. ــده اس ــتر ش بیش

روندحاشیهنشینیدرایران
دقیقــی  و  رســمی  اگرچــه گــزارش 
وجــود  ایــران  در  حاشیه نشــینی  از 
آغــاز  می شــود  گفتــه  امــا  نــدارد 
ســال  بــه  ایــران  در  حاشیه نشــینی 
ــردد.  ــی برمی گ ــات ارض ۱۳۴۲ و اصاح
مهاجــرت  شــهرها،  توســعه  بــا 
روســتاییان بــه شــهرها افزایــش یافــت. 
فصلنامــه علمــی پژوهشــی جغرافیــای 
ــه یــک بررســی  انســانی در ســال ۸9 ب
ــه  ــال ۱۳۵۱ در مؤسس ــه س ــترده ک گس
اجتماعــی  تحقیقــات  و  مطالعــات 
ــت اشــاره  ــران صــورت گرف دانشــگاه ته
ــه براســاس آن مشــخص شــد  ــرد ک ک
ــای  ــتان خانواده ه ــد از سرپرس 9۱ درص
روســتایی  تهــران  در  حاشیه نشــین 
ــد  ــداد ۷۲درص ــن تع ــه از ای ــد ک بوده ان
آنــان قبــاً دهقــان محســوب می شــدند 
و ۵9درصــد خــرده مالــک بودنــد. از آنجا 

کــه در فاصله ســال های ۱۳۵۵ تــا ۱۳9۰، 
رشــد جمعیــت شــهری ایــران بــه بیــش 
از پنــج برابــر رســید، حاشیه نشــینی 
هــم افزایــش چشــمگیری داشــت. 
در ســال ۸۴ جمعیــت جاشیه نشــین 
ایــران چهــار و نیــم میلیــون نفــر اعــام 
شــد. براســاس پژوهشــی کــه ســال ۸۸ 
در فصلنامــه مطالعــات مدیریت شــهری 
انتشــار یافــت، جمعیــت حاشیه نشــین 
ــرآورد  ــر ب ــون نف ــت میلی ــران هش در ای

شــد. 

دالیلافزایش
بهــرام پارســایی، ســخنگوی فراکســیون 
امیــد مجلــس شــورای اســامی معتقد 
اســت کــه »ســوء مدیریت هایی کــه 
ــن ســال گذشــته در رابطــه  طــی چندی
بــا مدیریــت منابــع آب صــورت گرفت و 
مواجــه شــدن کشــاورزان و روســتاییان 
ــد  ــت تولی ــالی، اف ــران خشکس ــا بح ب
محصــوالت کشــاورزی را بــه دنبــال 
داشــت و همیــن عامــل موجــب شــده 
روســتاییان و  ســاکنان مناطــق محروم 
بــه ســمت کانشــهرها مهاجــرت کنند.« 
بســیاری از کارشناســان هــم معتقدنــد 
ــروت و  ــع ث ــه توزی ــی ک ــا زمان ــه ت ک

امکانــات در مناطــق مختلــف روســتایی 
و شــهری عادالنــه نیســت و برنامــه ای 
ــرای کاهــش فاصلــه طبقاتــی وجــود  ب
نــدارد، بایــد همچنــان منتظــر افزایــش 
حاشــیه نشــینی بــود. بــه عقیــده 
ــرای رفــع  ایــن گــروه از کارشناســان، ب
بحــران حاشــیه نشــینی بایــد ســاختار 
و  شــود  اصــاح  ایــران  اقتصــادی 
وضعیــت زندگــی شــهروندان بهبــود 
یابــد و گرنــه دولــت بایــد خــود را بــرای 
مقابلــه بــا عــوارض اجتماعــی و امنیتی 

ــد. حاشــیه نشــینی آمــاده کن

تهرانومشهددرصدر
براســاس آمارهــای اعــام شــده از 
ــا  ــران ب ــف، ته ســوی مســووالن مختل
اختــاف در صــدر جــدول جمعیــت 
حاشیه نشــینان قــرار دارد. شــورای دوره 
چهــارم تهــران جمعیــت حاشیه نشــین 
ــج میلیــون  ــه پن پایتخــت را نزدیــک ب
نفــر بــرآورد کــرده بــود. در مشــهد هــم 
ــدود دو  ــه ح ــود ک ــن زده می ش تخمی
میلیــون نفــر در حاشــیه شــهر زندگــی 
کننــد. کــرج بــا یــک میلیــون و اهــواز 
در  حاشیه نشــین  هــزار   ۵۰۰ و  بــا 

ــد. ــرار دارن ــدی ق ــای بع رده ه

رشدجمعیتحاشیهنشینانتا۲0۵0
ســیدمحســنطباطبایــیمزدآبــادی،دبیــرکلانجمــن
علمــیاقتصــادشــهریایــراناخیــرادرنشســت
تخصصــیرســانهواقتصــادمقاومتــیبــاعنــوانســتاد
ــی ــشبین ــیپی ــهتمام ــیاقتصــادورســانهگفت مردم
ــده ــیندرآین ــتشهرنش ــشجمعی ــیازافزای ــاحاک ه
اســتوبرنامــهریــزانوتصمیــمســازانشــهریبایــد
خــودرامهیــایایــنمهــمکننــدکــهدرآینــدهنزدیــک
ــهرو ــریروب ــتت ــروپرجمعی ــمت ــاشــهرهایمتراک ب
ــهاز ــردهک ــهک ــراواضاف ــزارشمه ــهگ خواهــدشــد.ب
ــری ــترشدوبراب ــلازگس ــازمانمل ــرس ــیدیگ طرف
آلونــکنشــینیوحاشــیهنشــینیدرشــهرهاتــاســال
۲0۵0خبــرمــیدهــدوایــنامــراهمیــتایــنموضــوع
رادوچنــدانمــیکنــدچــراکــهبرنامــهریــزیشــهری
آینــدهبایــدصدایتمامیاقشــارشــهرنشــینرابشــنود.

ــا ــرانبانکه ــتنکافمدی ــراناس ــتانته دادس
ازاعــالمگردشهــایپولــیکالنافــرادبــه
دادســتانیومراجــعنظارتــیراموجــبتعقیــب
ــای ــهدرپروندهه ــتک ــتوگف ــیدانس قضای
قبلــیوفعلــیمشــاهدهمیشــودکــهبانکهــا
ــن ــراد،درای ــهمنظــورجــذبســرمایههایاف ب

ــد. ــارمیکنن ــامحهرفت ــامس ــواردب م

گزارش
پیام ما

صادراتنفتعربستانازتنگهبابالمندبمتوقفشدپیام خبر
عربستان سعودی اعام کرد حمل نفت از طریق خط کشتیرانی استراتژیک باب 
المندب دریای سرخ را در پی حمله حوثی های یمن به دو نفتکش بزرگ، موقتا 
متوقف کرده است.
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رییــس مجلــس شــورای اســامی ایــران می گویــد 
کــه پیشــنهاداتی کــه طرف هــای اروپایــی بــه 

ــول هســتند. ــد، در ســطح کان معق ــران دادن ای
علــی الریجانــی کــه روز پنــج شــنبه بــه قــم ســفر 
ــا  ــا اروپایی ه ــرات ب ــه مذاک ــت ک ــود، گف ــرده ب ک
ــام  ــه مق ــور ک ــت و همانط ــری اس ــال پیگی در ح
معظــم رهبــری فرمودنــد مذاکــرات از طریــق 
وزارت خارجــه پیگیــری می شــود.  بــه گفتــه 
در  پیشــنهاداتی  مذاکــرات  در  اروپایی هــا  او 
خصــوص فــروش نفــت، ســاماندهی امــور بانکــی 
و مســائل صــادرات مطــرح کردنــد کــه مقــرر 
ــه  ــل اتحادی ــی را در داخ ــن و مقررات ــده قوانی ش
اروپــا وضــع کننــد تــا کار تجــار و خریــد و فــروش 
تســهیل شــود. آنطــور کــه ایســنا نوشــته بــه 
اعتقــاد رییــس مجلــس شــورای اســامی، در 

معقــول  اروپایی هــا  پیشــنهادات  ســطح کان، 
اســت امــا بایــد جزییــات ایــن پیشــنهادات 
ــه در  ــود ک ــی ش ــتورالعمل اجرای ــه دس ــل ب تبدی
ــری اســت.  ــرات در حــال پیگی ــه مذاک ــن زمین ای
الریجانــی اضافــه کــرده کــه علی القاعــده بــه زودی 
ــتورالعمل ها  ــزان  دس ــه می ــه چ ــن ک ــف ای تکلی
بــه جزییــات تبدیــل خواهــد شــد، مشــخص 
می شــود تــا پــس از  بررســی بتــوان در ایــن 

ــام داد. ــری انج ــم گی ــوص تصمی خص
او در همیــن حال در مراســم افتتــاح و بهره برداری 
از پــروژه بلــوار آیــت هللا بروجــردی شــهر قــم 
مواضــع نســبتا تنــدی دربــاره کشــورهای اروپایــی 
ــامی  ــت: »جمهــوری اس ــه گف ــا ک ــت. آنج گرف
ــا را  ــت اروپایی ه ــل درخواس ــن دلی ــه ای ــران ب ای
ــود  ــر ش ــا تندت ــتیم فض ــه نمی خواس ــرد ک رد نک

ــا آمریــکا انجــام دهــد البتــه  و رفتــاری مشــابه ب
مذاکــرات همچنــان ادامــه داد و همــان طــور کــه 
مقــام معظــم رهبــری اشــاره کردنــد مذاکــرات در 
حــال انجــام اســت امــا اینکــه چقــدر مذاکــره بــا 
نتیجــه برســد نمی تــوان روی  بــه  اروپایی هــا 
ــای  ــه علت ه ــرد ک ــاز ک ــاب ب ــوع حس ــن موض ای
نمی تــوان  صــورت  هــر  در  دارد.  مختلفــی 
سرنوشــت ایــران را بــه وعــده و وعیدهــا گــره زد.« 
آنطــور کــه خانــه ملــت نوشــته، الریجانــی دربــاره 
اقدامــات خصمانــه برخــی کشــورهای منطقــه 
هــم گفــت  کــه دشــمنان در منطقــه از نیروهــای 
ــی  ــار روان ــا فش ــد ت ــتفاده می کنن ــرا اس واپس گ
اهــداف  بــا  هــر صــورت  در  کننــد؛  بیشــتر  را 
ــن اســت  ــا ســوال ای دشــمنان آشــنا هســتیم ام
ــام  ــووالن نظ ــامی و مس ــوری اس ــا جمه ــه آی ک
ــد  ــوند؟ بای ــان ش ــدام آن ــع اق ــتند مان می توانس
توجــه کــرد نظــام جمهــوری اســامی همــه راه هــا 
را بــرای جلوگیــری از اقدامــات دشــمن انجــام داد 

ــردم وارد نشــود. ــه م ــا فشــاری ب ت

وزیــر راه و شهرســازی 
هفتــه جــاری بــرای 
ســوال  بــه  پاســخ 
در  نماینــده  ســه 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــات علن جلس
حضــور مــی یابــد. مجلــس شــورای اســامی 
ــنبه  ــنبه و چهارش ــه ش ــنبه، س ــای یکش روزه
ــاس  ــی دارد. عب ــه پیــش رو جلســه علن هفت
آخونــدی، وزیــر راه و شهرســازی بــرای پاســخ 
بــه ســواالت نــادر قاضــی پــور و علیرضــا 
محجــوب نماینــدگان ارومیــه و تهــران )یــک 
فقــره ســوال( و مصطفــی کواکبیــان نماینــده 
در مجلــس  فقــره ســوال(  )یــک  تهــران 
ــاب  ــد. انتخ ــور می یاب ــامی حض ــورای اس ش
ــدان شــورای  ــوان عضــو حقوق ــر به عن یــک نف

نگهبــان از ســوی نماینــدگان مجلــس بــه 
بنــد  اجــرای  در  علیــزاده  مرحــوم  جــای 
دیگــر  از  اساســی  قانــون   91 اصــل  دو 
دســتورکارهای مجلــس اســت. همچنیــن قرار 
ــاره  ــل 90 درب ــیون اص ــزارش کمیس ــت گ اس
بررســی و ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های 
ــردم  ــه م ــازی ب ــتاد بازس ــان و س خدمات رس
ــوع  ــس از وق ــاه پ ــتان کرمانش ــه زده اس زلزل
خانــه  شــود.  قرائــت  مجلــس  در  زلزلــه 
ــات  ــت در جلس ــرار اس ــن ق ــا همچنی ملتی ه
ــت  ــه حمای ــود الیح ــاری خ ــه ج ــی هفت علن
ــان، الیحــه ایجــاد هفــت  از کــودکان و نوجوان
منطقــه آزاد تجــاری – صنعتــی و 12 منطقــه 
ــی از  ــاح برخ ــرح اص ــادی و ط ــژه اقتص وی
قوانیــن مربــوط بــه تابعیــت را بررســی کننــد.

برنامهمجلسدرهفتهجاری
آخوندیبهبهارستانمیرود

مجلس

سردارسلیمانی
خطاببهترامپ:

آغازجنگباآمریکاو
پایانآنبامااست

ــه اظهــارات اخیــر  ــده ســپاه قــدس ب فرمان
رییــس جمهــور آمریــکا واکنــش نشــان داد. 
بــه گزارش ایلنا، ســردار قاســم ســلیمانی در 
مراســم تجلیــل از شــهدای عملیــات رمضان 
بــا بیــان اینکــه »رییس جمهــور آمریــکا 
مطالــب  مــا  رییس جمهــور  جــواب  در 
ــت  ــت« گف ــود نوش ــر خ ــخیفی در توییت س
کــه آقــای ترامــپ، شــان رییس جمهــور مــا 
ــه  ــن ب ــد. م ــو را بده ــه جــواب ت نیســت ک
عنــوان یــک ســرباز جــواب تــو را می دهــم. 
او گفــت کــه تــو مــا را تهدیــد می کنــی بــه 
ــه در  ــی ک ــی انجــام می ده ــه اقدام ــن ک ای
ــاره  ــات کاب ــن ادبی ــدارد. ای ــابقه ن ــا س دنی
اســت. بــا ادبیــات کاباره چــی بــا دنیــا 
حــرف می زنیــد. فرمانــده ســپاه قــدس 
ــن  ــاز! م ــار ب ــپ قم ــه ترام ــرد ک ــه ک اضاف
ــه تنهایــی در مقابلــت می ایســتم.  خــودم ب
پشــت  را  ســختی  حــوادث  ملــت،  مــا 
ــروع  ــما ش ــگ را ش ــته ایم، جن ــر گذاش س
ــانیم،  ــان می رس ــه پای ــا ب ــا م ــد ام می کنی
ــس  ــود بپرســید. پ ــد از پیشــینیان خ بروی
مــا را تهدیــد بــه کشــتن نکنیــد. مــا آمــاده 
دریــای  بایســتیم.  مقابلــت  در  هســتیم 
ــرای  ــر ب ــروز دیگ ــود، ام ــن ب ــه ام ســرخ ک
حضــور آمریکایی هــا امــن نیســت. نیــروی 
آمریکایــی  نظامیــان  حریــف  قــدس 
اســت.  ســردار ســلیمانی تصریــح کــرد 
کــه در گذشــته آمریــکا ابهتــی داشــت امــا 
ــن  ــی منافقی ــران یعن ــای ای ــروز زباله ه ام
چــه  تــا  کرده ایــد  جمــع  خــود  دور  را 
چیــزی را ثابــت کنیــد؟ قــدرت و تــوان 
اســت  چگونــه  پــس  می دانیــد.  را  مــا 
ــا  ــادات م ــا و اعتق ــل م ــد در مقاب نمی توانی
بایســتید؟ وی بــا بیــان اینکــه شــهادت بــه 
ــار  ــی هاکــت و خســارت نیســت، اظه معن
کــرد کــه شــهادت بــه معنــی جاویــد شــدن 
ســلیمانی  ســردار  خداســت.  محضــر  در 
ــما  ــپ، ش ــای ترام ــه آق ــت ک ــن گف همچنی
چــه می توانســتید بکنیــد کــه در طــول 
ــی  ــچ جنایت ــد،  از هی ــن ۲۰ ســال نکردی ای
ــه خــاک  ــد. عروســی ها را ب فروگــذار نکردی
ــا  ــد از ۲۰۰۱ ت ــما بع ــیدید. ش ــون کش و خ
غلطــی  چــه  هــزار ســرباز   ۱۱۰ بــا   ۲۰۱۸
بــرای گفت وگــو  داریــد  امــروز  کردیــد؟ 
پیــش طالبــان التمــاس می کنیــد. یادتــان 
ــرای ســربازانتان پوشــک بزرگســال  ــه ب رفت
تهیــه می کردیــد و امــروز آمدیــد مــا را 

می کنیــد؟ تهدیــد 

دفاع

رییسمجلسشورایاسالمی:
پیشنهادهایاروپادرسطحکالنمعقولاست
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ــره  ــال ذخی ــت: پارس ــرو گف ــر نی وزی
ــا  ــه از آنه ــور ک ــزرگ کش ــدهای ب س
بــرق تولیــد مــی شــود چهــار میلیــارد 
ــه ۲  ــال ب ــه امس ــود ک ــب ب مترمکع
میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون مترمکعــب 
رســید. »رضــا اردکانیــان« در حاشــیه 
افــزود:  دولــت  هیــات  جلســه 
آب  ذخیــره  کاهــش  دلیــل  بــه 
ــن  ــرق از ای ــد ب ــزان تولی ــدها، می س

و  هــزار   9 از  برقابــی  نیروگاه هــای 
ــزار و ۵۰۰  ــار ه ــه چه ــگاوات ب ۳۰۰ م
مــگاوات رســیده اســت.وی ادامــه 
متفاوتــی  وضعیــت  امســال  داد: 
ــا  ــر دنی ــوی در سراس ــاظ ج ــه لح ب
ــورها  ــه کش ــا هم ــود دارد و تقریب وج
ــد؛  ــدار روبروین ــده گرمــای پای ــا پدی ب
باعــث شــد میــزان  ایــن پدیــده 
ــد. ــدا کن ــش پی ــرق افزای ــرف ب مص

ــم  ــت دوازده ــه دول ــن عضــو کابین ای
ــرق در  ــرف ب ــش مص ــورد افزای در م
فصــل تابســتان تصریــح کــرد: از ۵6 
ــرق در اوج مصــرف،  هــزار مــگاوات ب
ــزار  ــی ۲۱ ه ــایل سرمایش ــهم وس س
مــگاوات اســت. وی گفــت: تــوان 
ــگاوات  ــزار م ــا ۵۲ ه ــرق م ــد ب تولی
اســت؛ درحالــی کــه اوج بــار در کشــور 
بــه ۵۸ هــزار مــگاوات رســیده اســت 
ــاوت را از  ــه التف ــم ماب ــد داری و قص
طریــق مدیریــت مصــرف جبــران 
درصــد   ۱۰ بتوانیــم  اگــر  کنیــم. 
هــا  بخــش  همــه  در  را  مصــرف 
کاهــش دهیــم مــی توانیــم تابســتان 

ــم. ــی رد کنی ــدون خاموش را ب

در حالیکــه محیــط زیســت در چنــد روز گذشــته از 
ــر  ــه خب صــدور مجــوز برداشــت نمــک از دریاچــه ارومی
ــه کارشناســان همیــن برداشــت نمــک،  ــه گفت داد کــه ب
ــی  ــای مختلف ــال آن بیماری ه ــه دنب ــی و ب ــان نمک توف
را ایجــاد می کند.محیــط زیســت و ســتاد احیــا، بــر 
ــد امــا برخــی  ــده کــردن دریاچــه ارومیــه تاکیــد دارن زن
اقدامــات انجــام شــده درســت برخــاف اســتانداردهای 
محیــط زیســتی اســت. میــر رعناقــد رییــس اداره 
ــام  ــه ســال گذشــته اع ــی ارومی ــط زیســت طبیع محی
کــرد: اگــر برداشــت نمــک از قســمت هــای نــرم دریاچــه 
ارومیــه صــورت پذیــرد مــی توانــد در صــورت بــروز توفان 
هــای شــدید ســبب کاهــش ذرات و توفــان نمکــی 
شــود. همیــن ســخنان ســبب ممنوعیــت برداشــت 
نمــک از کــف دریاچــه ارومیــه شــد و در قانــون برنامــه 
ششــم توســعه ایــن موضــوع بــه تصویــب رســید امــا در 
ــر دفتــر برنامــه ریــزی و تلفیــق  ــد روز گذشــته مدی چن
ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه از صــدور مجــوز محیــط 
زیســت بــرای برداشــت نمــک از دریاچــه ارومیــه خبــر 
داد و گفــت قانــون منــع برداشــت نمــک از کــف دریاچــه 

ارومیــه در قانــون پنــج ســاله ششــم توســعه حذف شــد. 
مســعود تجریشــی اضافــه کــرد: »در حــال حاضــر کــف 
ــارد تــن نمــک دارد و  دریاچــه ارومیــه بیــش از ۱۰ میلی
هــر ســرمایه گــذاری کــه بتوانــد ضمــن رعایــت مســائل 
ــه ایجــاد ارزش اقتصــادی از  زیســت محیطــی اقــدام ب
ــد  ــت نخواه ــرای برداش ــی ب ــد، منع ــه کن ــک دریاچ نم
ــن نمــک دریاچــه  ــه او بخشــی از ای ــه گفت داشــت. « ب
ارومیــه توســط پتروشــیمی ها برداشــت می شــود ارزش 
اقتصــادی ایــن نمــک خیلــی بیشــتر از ایــن اســت کــه 
ــن  ــارات، ای ــن اظه ــال ای ــه دنب ــود. ب ــی ش ــت م برداش
ــه  ــر چ ــا ب ــن مجوزه ــه ای ــود ک ــی ش ــرح م ــوال مط س
مبنایــی صــادر شــده اســت؟ آیــا مطالعــه اثــرات زیســت 

ــه عمــل آمــده اســت؟ محیطــی در ایــن خصــوص ب

توفانهاینمکیدرراهند
ماهنامــه اقتصــادی کارایــی مــی نویســد برداشــت نمــک 
توســط لودرهــا باعــث از بیــن رفتــن توپوگرافــی و شــیب 
ــاد  ــه ایج ــر ب ــده و منج ــه ش ــوبات دریاچ ــی رس طبیع
برکــه هــای عمیــق در کــف دریاچــه مــی شــود. بدیهــی 
ــه  ــث ب ــد باع ــا می توان ــه ه ــن برک ــود ای ــه وج اســت ک
هــم خــوردن حرکــت طبیعــی روان آب هــای ســطحی در 
دریاچــه شــده و به خشــک شــدن بیشــتر دریاچــه کمک 
ــر احیــا  نمایــد. پــس اگــر دولــت هــم و غــم خــود را ب

ــد  ــر آب شــدن آن گذاشــته اســت بای ایــن دریاچــه و پ
صــدور چنیــن مجوزهایــی را لغــو کنــد. 

ریزگردهاینمکیبیماریزاهستند
توفــان نمکــی نــه تنهــا باعــث مشــلکات تنفســی 
ــس  ــه ســال گذشــته ریی ــرای شــهروندان می شــود ک ب
ــز گفــت کــه ریزگردهــای  ــوم پزشــکی تبری دانشــگاه عل
نمکــی قطعــا بیمــاری زا هســتند. اگرچه تجریشــی، مدیر 
دفتــر تحقیــق و برنامــه ریــزی ســتاد احیــای دریاچــه 
ارومیــه مــی گویــد ســرطان زا بــودن ریزگردهــای نمکــی 
دریاچــه ارومیــه ثابــت نشــده، امــا براســاس اعــام علوم 
ــا  ــودن و ی ــرطان زا ب ــات س ــرای اثب ــز،  ب ــکی تبری پزش

ــه تحقیقــات گســترده ای اســت. ــاز ب ــودن نی نب

ذخیره آب سدهای تولیدکننده 

برق نصف پارسال است

ساخت و سازها، تهدیدی برای 

چنارهای خیابان ولی عصر

رییــس اداره محیــط زیســت شــهر تهــران گفــت: بــرای حفــظ چنارهــای خیابــان 
ــی و  ــل طبیع ــه عوام ــد هم ــت پایتخــت بای ــوان بخشــی از هوی ــه عن ولی عصــر ب
ــزی کنیــم کــه زندگــی  ــه ای برنامــه ری ــه گون ــم و ب ــر طبیعــی را در نظــر بگیری غی
ایــن درختــان همیشــه جریــان داشــته باشــد. در حــال حاضــر ســاخت و ســازها 
ــه  ــک برنام ــر در ی ــد. محمدحســین بازگی ــد می کن ــان را تهدی ــن درخت ــی ای زندگ
ــر شــهری  ــم از شــهری و غی ــه ای اع ــر مجموع ــان در ه ــرد: درخت ــی اظهارک رادیوی
عــاوه بــر خدمــات اکولوژیــک، خدمــات زیبایــی شــناختی و گردشــگری بــه شــهر 
ــس شــورای  ــت شــهر هســتند. مجل ــوان بخشــی از هوی ــه عن ــد و ب ــه می کنن ارائ
اســامی بــرای حفــظ ، توســعه و گســترش فضاهــای ســبز و درختــان و باغــات در 
شــهرها قانونــی را تصویــب کــرده اســت کــه بــر اســاس آن شــهرداری ها مکلــف بــه 
شناســایی درختــان و تهیــه شناســنامه بــرای آن هــا و حفــظ و صیانــت از باغ هــای 
موجــود در شــهرها هســتند. وی ادامــه داد: بــر اســاس ایــن قانــون، شــورای شــهر 
ــد و  ــرای درختــان شــهر برنامــه ریــزی کن ــد ب ــان اســت و بای ــر ایــن جری ناظــر ب
ــه اینکــه ریشــه ها و  ــا اشــاره ب ــر ب ــه روزرســانی آن باشــد. بازگی مرتــب درصــدد ب
اندام هــای زیرزمینــی درختــان خیابــان ولی عصــر نیــز بــه دلیــل ســاخت و ســازها و 
ســایر عوامــل تحــت فشــار اســت، تصریــح کــرد: محصــور کــردن درختــان در بتن به 
شــدت آســیب زا اســت. مــا بایــد بــه زیســت گاه درختــان یعنــی آب، خــاک و محــل 
آن توجــه کنیــم و بــرای هــر یــک از درختــان شناســنامه بنویســیم و حریــم آن هــا را 
حفــظ کنیــم. در ادامــه نــوا توکلــی مهــر - معمــار منظــر و عضــو جامعــه مهندســین 
مشــاور معمــاری و شهرســازی - اظهــار کــرد: در حــال حاضــر توســعه پایــداری کــه 
بــه شــرایط اکولوژیــک منطقــه احتــرام می گذاشــت، نادیــده گرفتــه شــده اســت و 

توســعه نامتــوازن خــود را بــه شــهر تحمیــل کرده ایــم.

چراغ سبز به برداشت نمک از دریاچه ارومیه
کارشناسانمعتقدندبرداشتنمکموجبافزایشتوفان

نمکمیشودکهبیماریزااست

درحالیکـهمحیـطزیسـتدرچنـدروز
گذشـتهازصـدورمجـوزبرداشـتنمکاز
دریاچـهارومیـهخبردادکهبهگفتهکارشناسـان
همینبرداشـتنمک،توفاننمکـیوبهدنبال
آنبیماریهـایمختلفـیراایجـادمیکند.در
همینرابطهحسـینحیدریاسـتاددانشـگاهو
عضـوهیاتعلمـیدانشـگاهارومیـهمیگوید:
سـتاداحیایدریاچهارومیهاعتقـادیبهمعلق
شـدننمـکدرهـواورخدادنتوفـانهـای
نمـکدرمنطقهنـداردکهبهنظربنـدهدرصورت
خشـکشـدندریاچـهارومیهاینامـراجتناب

بود. ناپذیرخواهـد

معــاون زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی ســازمان حفاظت محیط 
زیســت گفــت کــه آلودگــی هــای مختلــف رودخانــه هــای کشــور را 
در وضعیــت ناخوشــایندی قــرار داده اســت. حمیــد ظهرابــی از ورود 
شــیرابه هــای پســماندهای خانگــی و صنعتــی بــه عنــوان مهــم 
تریــن منشــا ایــن آلودگــی یــاد کــرد و افــزود : آلودگــی بســیاری 
ــرده اســت .وی  ــود ک ــا را ناب ــه ه ــای زیســتی رودخان ــه ه از گون
راهــکار کاهــش آلودگــی رودخانــه هــا را فرهنــگ ســازی در جامعه 
دانســت و گفت : دپوی غیر بهداشــتی پســماند در محیط زیســت 
ــرای ســامت شــهروندان  ــی ب ــن نگران ــم تری ــال مه ــن ح در عی

اســت کــه ســبب شــیوع ســرطان مــی شــود. بــر اســاس آمارهــای 
رســمی روزانــه ســه هــزار و 6۰۰ تــن زبالــه در مازنــدران تولیــد و در 
۲۷ نقطــه از غــرب تــا شــرق اســتان دپــو مــی شود.مشــکل زبالــه 
در مازنــدران دارای ســابقه ای بــه درازای حــدود نیــم قــرن اســت 
ولــی از یــک ســال پیــش تاکنــون تــاش هــا بــرای حــل آن بــه 
صــورت متمرکــز در حــال انجــام اســت . اســتاندار مازنــدران وعــده 
داده اســت کــه تــا پایــان عمــر دولــت یازدهــم مشــکل زبالــه در 
مازنــدران بــا ایجــاد نیروگاههــای زبالــه ســوز ، تفکیــک از مبــدا و 

تبدیــل بــه کمپوســت حــل خواهــد شــد.

ــه  ــق ب ــدان موف ــاوری هم ــم و فن ــارک عل ــگران پ پژوهش
ــرل  ــرای کنت ــاورزیار« ب ــتگاه »کش ــاخت دس ــی و س طراح
ــدند.  ــاورزی ش ــای آب کش ــاه ه ــت از چ ــرد و حفاظ عملک
آنطــور کــه ایرنــا مــی نویســد یکــی از مجریــان ســاخت ایــن 
دســتگاه توضیــح داد: دســتگاه کشــاورزیار بــرای حفاظــت، 
نظــارت و کنتــرل چــاه هــای کشــاورزی بــدون حضــور دائــم 
کشــاورز در مزرعــه ســاخته شــده اســت. بــه گفتــه »صــادق 
الماســی فــرد«، ایــن دســتگاه را واحــد فنــاور راشــین گســتر 
ــاوری همــدان طراحــی  ــم و فن ــارک عل ایمــن مســتقر در پ

و ســاخته اســت کــه در زمینــه اتوماســیون صنعتــی و تلــه 
ــد. ــی کن ــت م ــنجی( فعالی ــای دورس ــامانه ه ــری )س مت

الماســی فــرد در مــورد دلیــل ســاخت ایــن دســتگاه اضافــه 
ــا  ــط ب ــزارش هــای مرتب ــه گ ــرد: دســتگاه کشــاورزیار هم ک
چــاه کشــاورزی را بــا تلفــن همــراه بــه اطــاع کشــاورز مــی 
رســاند. وی افــزود: ایــن دســتگاه کارایــی هــای زیــادی دارد؛ 
مثــل اینکــه کشــاورز بتوانــد مزرعــه خــود را بــا اتوماســیون 
اداره کــرده و بــا موبایــل، شــناور را خامــوش کنــد، مــدت زمان 
آبیــاری را مشــخص و فشــار شــبکه آبرســانی را کنتــرل کنــد.

ساخت دستگاه کنترل چاه های کشاورزی توسط ایرانیانحال رودخانه های کشور ناخوش است

پیام زیست رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوانسار گفت: 
۱۰ متخلف در عرصه های زیست محیطی این شهرستان در سال جاری 

دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

خبرخبرخبر خبر

محیطزیستدریایی
باچالشروبروست

دریانــوردی  و  بنــادر  مدیــرکل 
ــه  ــت: باتوج ــهر گف ــتان بوش اس
محیــط  چالش هــای  بــه 
زیســت دریایــی توســعه فعالیــت هــای امــور حاکمیتــی 
دریایــی در راســتای بهبــود وضعیــت موجــود اولویــت ایــن 
اداره کل اســت. ســیاوش ارجمنــد زاده افزود:توســعه 
درامورحاکمیتــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی در دریــا 
ــا  ــه ب ــوردی، مقابل ــی دریان ــه ایمن ــوط ب ــده مرب ــور عم بط
آلودگــی محیــط زیســت دریایــی و نظــارت بــر ســاخت و 
ســازها در ســواحل اســت کــه ســعی داریــم ایــن حــوزه 

ــم. ــال کنی ــتری دنب ــت بیش ــام و جدی ــا اهتم ــا را ب ه

میزانحقآبهرودخانه
کرجاعالممیشود

زیســت  محیــط  مدیــرکل 
البــرز بــا بیــان اینکــه حــق 
آبــه زیســت محیطــی طــرح 
رودخانــه  از  آب  انتقــال 
کــرج بــه تهــران در حــال پیگیــری اســت گفــت: 
ــود. ــام می ش ــرج اع ــه ک ــه رودخان ــق آب ــزان ح می
ــاره  ــه صحبت هایــی درب ــا اشــاره ب فردیــن حکیمــی ب
مخاطــرات زیســت محیطــی تونــل انتقــال آب از ســد 
ــرح  ــن ط ــت: در ای ــار داش ــران اظه ــه ته ــر ب امیرکبی
ــرج  ــه ک ــی رودخان ــت محیط ــه زیس ــق آب ــزان ح می

بایــد در نظــر گرفتــه شــود. 

۲0گاومیشدرآتش
هورالعظیمسوختند

حســین مرمضــی )رییــس نظــام 
صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعی 
دشــت آزادگان( در رابطــه بــا آتــش 
ــارات آن،  ــم و خس ــاالب هورالعظی ــده در ت ــش آم ــوزی پی س
ــش  ــه پی ــک هفت ــت، از ی ــط زیس ــام محی ــق اع ــت: طب گف
ــم کــه در  ــاالب هورالعظی ــار از آن بخــش ت بیــش از ۱۸۰۰ هکت
داخــل خــاک ایــران واقــع شــده، دچــار آتــش ســوزی شــد. 
ولــی بــه اعتقــاد مــا، ایــن میــزان بیــش از ۳۰۰۰ هکتــار اســت. 
وی بــا اشــاره بــه میــزان تلفــات و خســارات وارده بــه اقتصــاد 
منطقــه گفــت: در ایــن آتــش ســوزی، حداقــل ۲۰ گاومیــش 

ــدند. ــف ش ــوختند و تل س

محکومیتبهکاشت
۵0اصلهکاج

ــط  ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
زیســت آذرشــهر اعام کــرد: یکی 
از شــهروندان ایــن شهرســتان که 
اقــدام بــه زغــال گیــری و آســیب بــه بهداشــت عمومــی کرده 
ــت ۵۰  ــد و کاش ــه خری ــی ب ــتگاه قضای ــوی دس ــود، از س ب
اصلــه کاج تهرانــی محکــوم شــد. رضــا نســوحی گفــت: ایــن 
فــرد پــس از بــی توجهــی بــه تذکــر همــکاران اداره حفاظــت 
محیــط زیســت شهرســتان آذرشــهر مبنــی بــر متوقــف کردن 
زغــال گیــری بــه عنــوان اقــدام آالینــده، بــه دســتگاه قضایــی 
معرفــی و بــر اســاس مــاده 6۸۸ قانــون مجــازات اســامی 

بــه یــک مــاه حبــس تعزیــزی محکــوم شــد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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در نشســتی بــه ریاســت معــاون امنیتــی و 
انتظامــی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان 
آخریــن وضعیــت تخصیــص ســهمیه ســوخت 
ــتان  ــاورزی شهرس ــای کش ــپ ه ــور پم ــه موت ب

ــورد  ــتان م ــوب اس ــابه جن ــوارد مش ــگان و م دل
بررســی قــرار گرفــت. مرعشــی، معــاون امنیتــی 
و انتظامــی اســتاندار در ایــن جلســه گفت: حفظ 
نخیــات و باغــات موجــود هــدف اصلــی اســت 

ــات مســتلزم  ــه نخی ــران آســیب ب ــه جب چراک
ــه  ــا گای ــت . او، ب ــال اس ــن س ــت چندی گذش
منــدی از عــدم تناســب الگوی کشــت در اســتان، 
وجــود کشــاورزان غیربومــی و اقــدام بــه کشــت 
محصوالتــی چــون هندوانــه و اســتفاده بــی رویه 
از منابــع آبــی منطقــه را از جملــه معضــات 
منطقــه عنــوان کــرد و افــزود: جهــاد کشــاورزی 
بایــد قبــل از شــروع ســال زراعــی بــر نوع کشــت 

محصــوالت نظــارت کافــی داشــته باشــد .

حفظ نخیالت در شرایط کنونی
بحران کم آبی در اولویت است

وزیر نیرو با حضور در روستا دهنو یزد مجتمع آبرسانی والیت
 با اعتباری بالغ بر  ۷۷.۴۴۵ میلیون ریال را افتتاح کرد.

معــاونامنیتــیوانتظامــیاســتانداربــاتاکیــدبــر
صیانــتازمنابــعآبمنطقــهگفــت:حفــظوضعیت
موجــودوجلوگیــریازبحرانــیشــدنبیــشازایــن
وضعیــتمنابــعآبــیمنطقــهوظیفهخطیریاســت
کــهبــرعهــدهمســئولینامــراســتلــذاســاماندهی
ــه ــازیوارائ ــگس ــتوفرهن ــایبرداش ــفرهه س
الگــویکشــتمتناســبمــیتوانــدگامموثــریدر

جهــتحفــظوضعیــتموجــودباشــد.

گزیده ها

پیام زیست

پیش بینی »تنش بر سر آب« به حقیقت پیوست
مرکزپژوهشهایمجلسدیسالگذشتهنسبتبهافزایش

منازعاتآبیهشداردادهبود

درآیندهنزدیکمنازعاتبیشتریبرسرآبرخمیدهد

آب،  ســر  بــر  منازعــه  و  درگیــری 
ســال های  کــه  اســت  موضوعــی 
ــدار  ــان هش ــوی کارشناس ــی از س طوالن
داده شــده بــود و اکنــون در شــش 
ماهــه گذشــته ایــن اتفــاق در شــهرهای 
ــال رخ دادن  ــورمان در ح ــف کش مختل

اســت.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس ســال 
ــه  ــرد ب ــام ک ــی  اع ــته در گزارش گذش
دنبــال خشکســالی و بحــران آب در 
ــد داد  ــی رخ خواه ــات آب کشــور، منازع
و امــکان تبدیــل ایــن تنش هــا بــه 
چالش هــای امنیتــی وجــود خواهــد 
ــال  ــه انتق ــزارش ب ــن گ ــت، در ای داش
آب بیــن حوضه  هــای آبریــز کارون و 

ــن  ــه ای ــد و اینک ــاره ش ــده رود اش زاین
موضــوع مــی توانــد بــه درگیــری بیــن 
اصفهــان،  و  خوزســتان  اســتان های 
اصفهــان  و  بختیــاری  و  چهارمحــال 
اصفهــان  و  یــزد  بیــن  همچنیــن  و 
ــت  ــن دس ــواردی از ای ــود .م ــر ش منج
همچنیــن می توانــد در ســطح بیــن 
ــق  ــد. از مصادی ــدق کن ــز ص ــی نی الملل
بــه  می تــوان  موضــوع  ایــن  بــارز 
اشــتراک رودخانه هــای دجلــه و فــرات 
بیــن کشــورهای عــراق، ســوریه و ایــران 
حقابــه  تامیــن کننــده  همچنیــن  و 
زیســت محیطــی تاالب هــای کشــور 
ــران  ــه هورالعظیــم در ای عــراق و از جمل
اســت. بدیهــی اســت کــه کنتــرل ایــن 
رودخانه هــا در مناطــق باالدســتی تاثیــر 
ــر  ــف ب ــای مختل ــترده ای از جنبه ه گس
خواهــد  دســتی  پاییــن  کشــورهای 
گذاشــت. آنطــور کــه ایــن گــزارش بیــان 

ــا شــرایط  ــد: ادامــه بحــران آب ب می کن
کنونــی منجــر بــه افزایــش منازعــات بــر 
ســر آب چــه در داخــل کشــور و چــه در 

ــد. ــد ش ــور خواه ــارج از کش خ

پیشبینیوضعیتآینده
مرکــز  گذشــته  ســال  حالــی  در 
ــه  ــرد ک ــام ک ــس اع ــهای مجل پژوهش
سیاســت ها  ایــن  ادامــه  صــورت  در 
و مدیریــت نامطلــوب، آب در آینــده 
بــا چالش هــا و مشــکات بیشــتری 
مواجــه و ابعــاد تــازه ای از ایــن بحــران  
آشــکار خواهــد شــد کــه اکنــون بعــد از 
گذشــت چندیــن مــاه از ایــن پژوهــش، 
بــا  کشــور  شــهرهای  از  تعــدادی 
اعتراضــات و تجمعاتــی در ایــن زمینــه 
ورزنــه  شــهرهای  شــده اند.  روبــرو 
ــادان و برازجــان  اصفهــان، خرمشــهر، آب
ــه  ــتند ک ــهرها هس ــن ش ــه ای از ای نمون
شــده  آشــکار  آن هــا  در  آب  بحــران 

ــت. اس

شهرهایدچارتنششده
ــه، جرقویــه  مــردم مناطقــی چــون ورزن
ــه  ــه ک ــه و جلگ ــفلی، کوهپای ــا و س علی
ــدید  ــش ش ــا کاه ــال ب ــش از ده س بی
منابــع آب مواجــه شــده بودنــد، در 
ســال اخیــر حتــی یــک قطــره آب 
ــد  ــرای کشــاورزی دریافــت نکردن نیــز ب
ــرای  ــد ب ــه ای ش ــوع بهان ــن موض و ای
بــه  آنهــا  چندبــاره  اردوکشــی های 
و  اصفهــان  شــهر  هــای  خیابــان 
ــه  ــور ک ــان. آنط ــترده آن ــات گس اعتراض
تابنــاک گــزارش می دهــد کشــاورزان 
اعــام  اعتراضــات مســتمر خــود  در 
ــران،  ــن بح ــروز ای ــل ب ــه دلی ــد ک کردن
مدیریــت  در  مدیــران  ناکارآمــدی 
عادالنــه منابــع آب حوضــه آبریــز زاینــده 
رود اســت و اگــر واقعــًا آبــی بــرای 
ــس  ــدارد، پ ــود ن ــا وج ــاورزی آنه کش
معنــای انتقــال آب از اصفهــان بــه یــزد 
و نیــز کشــاورزی در مناطــق باالدســتی 
زاینــده رود چیســت؟ همچنیــن مشــابه 
ایــن اتفــاق، بــا شــوری آب در شــهرهای 
آبــادان و خرمشــهر رخ داد. در روزهــای 
آبــادان  آب  شــوری  تابســتان  گــرم 

ــردم  ــی م ــه زندگ ــید ک ــدی رس ــه  ح ب
و  آبــادان  ســاکنان  مختــل کــرد.  را 
ــه دلیــل شــوری بیــش از  خرمشــهر  ب
حــد آب رودخانــه بهمنشــیر کــه تامیــن 
ایــن  اصلــی آب آشــامیدنی  کننــده 
ــادی  ــکات زی ــا مش ــت ب ــهر اس دو ش
روبــرو شــدند و چنــد تجمــع اعتراضــی 
ــد  ــد. همچنیــن در چن ــز برگــزار کردن نی
ــرای اهالــی  روز گذشــته، ایــن اتفــاق ب
شــهر برازجــان نیــز رخ داد. مــردم شــهر 
برازجــان مرکــز شهرســتان دهشســتان 
ــود  ــال کمب ــه دنب ــهر ب ــتان بوش در اس
میــدان  در  تجمــع  بــا  آب،  شــدید 
ــن  ــل ای ــتار ح ــاه خواس ــم تیرم هفده
ــد از حــل نشــدن  مشــکل شــدند و بع
ایــن مشــکل، بــه نشــانه اعتــراض 
ورودی شــهر را آتــش روشــن کــرده 
ــت و  ــع رف ــه مان ــدت 30 دقیق ــه م و ب
ــق  ــرددی شــدند. طب ــه ت ــد و هرگون آم
اعــام مرکــز پژوهشــهای مجلــس، 
تنهــا راه حــل ایــن ماجــرا و جلوگیــری 
از رخ دادهــای مشــابه، تغییــر رویکــرد 
اساســی در بخــش مدیریــت آب در 
قانــون  گــذاری،  سیاســت  ســطوح 

ــت. ــی اس ــذاری و اجرای گ

ــسســالگذشــتهدرگزارشــی ــایمجل ــزپژوهشه مرک
اعــالمکــردبــهدنبــالخشکســالیوبحــرانآبدر
ــل ــکانتبدی ــددادوام ــیرخخواه ــاتآب کشــور،منازع
ــد ــودخواه ــیوج ــایامنیت ــهچالشه ــاب ــنتنشه ای
داشــت،درایــنگــزارشبــهانتقــالآببیــنحوضههــای
آبریــزکارونوزاینــدهروداشــارهشــدواینکــهایــن
موضــوعمــیتوانــدبــهدرگیــریبیــناســتانهای
خوزســتانواصفهــان،چهارمحــالوبختیــاریواصفهــانو
همچنیــنبیــنیــزدواصفهــانمنجــرشــود.بدیهیاســت
کــهکنتــرلایــنرودخانههــادرمناطــقباالدســتیتاثیــر
ــن ــرکشــورهایپایی ــفب گســتردهایازجنبههــایمختل
دســتیخواهــدگذاشــت.آنطــورکــهایــنگــزارشبیــان
ــاشــرایطکنونــیمنجــربــه میکنــد:ادامــهبحــرانآبب
افزایــشمنازعــاتبــرســرّآبچــهدرداخــلکشــوروچــه

درخــارجازکشــورخواهــدشــد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما
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س: 
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تولیدساالنه۵700تنانواع
گیاهداروییدرآذربایجانغربی

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  باغبانــی  مدیــر 
ــی  ــار از اراض ــت: ۷۲6هکت ــی گف ــان غرب آذربایج
اســتان زیــر کشــت گیاهــان دارویــی قــرار دارد و 
ــی از  ــاه داروی ــن گی ــزار و ۷۰۰ ت ــج ه ــاالنه پن س
ایــن اراضــی برداشــت مــی شــود.عزیز امانــی افــزود: ایــن اراضــی شــامل 
ــران،  ــار زعف ــت هکت ــک، هف ــار بیدمش ــدی، ۳۰ هکت ــار گل محم ۷۷ هکت
۱۷۰ هکتــار بادرنجبویــه و نعنــای فلفلــی و ۴۱۰ هکتــار نیــز ســماق اســت. 
وی بیــان کــرد: در برخــی نقــاط نیــز کــدوی تخــم کاغــذی، رازیانــه، 
ــان نیــز کشــت مــی شــود.امانی گفــت:  ــه، شــوید، گشــنیز و گل گاو زب پون
آذربایجــان غربــی بــه ســبب برخــورداری از اوضــاع جغرافیایــی و تنــوع آب 
ــواع گیاهــان دارویــی  ــه ویترینــی از ان ــارش هــای مناســب ب و هوایــی و ب
و منابــع طــب ســنتی تبدیــل شــده و ایــن اســتان کــه یکــی از مهمتریــن 
ــان  ــوع گیاه ــر تن ــی در کشــور اســت از نظ ــان داروی ــای گیاه رویشــگاه ه

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــور را ب ــه اول کش ــی رتب داروی

توسعهنیروگاههایتجدیدپذیر،
اولویتوزارتنیرواست

وزیــر نیــرو بــا بیــان این کــه وزارت نیــرو ســاالنه 
دارد،  بــرق  تولیــد ۵۳ هــزار مــگاوات  تــوان 
گفــت: بــرای پیــک بــار تابســتان ســال آینــده ۱۰ 
هــزار مــگاوات پیــش بینــی شــده کــه از امســال 
ــان« در مراســم  ــم. »رضــا اردکانی ــزی کردی ــه ری ــن آن برنام ــرای تأمی ب
افتتــاح پســت ۴۰۰.6۳ کیلوولتــی شــهید ســامعی یــزد، توســعه نیــروگاه 
هــای تجدیــد پذیــر را از دیگــر ضــرورت هــای اجرایــی در کشــور دانســت 
و بیــان کــرد: کمیــت میــزان تولیــد ایــن نیــروگاه هــا بــه ویــژه در زمــان 
ــه  ــا اشــاره ب ــه ب ــرو در ادام ــر نی ــه کار اصــاً مطــرح نیســت. وزی ــاز ب آغ
ایــن کــه متأســفانه مــا در کشــور مصــرف کننــدگان بــدی هســتیم، اظهــار 
ــرای اصــاح شــیوه مصــرف ضــروری اســت.  کــرد: مشــارکت عمومــی ب
وی بــا بیــان این کــه نیروگاه هــای تجدیــد پذیــر در اولویــت وزارت نیــرو 
قــرار گرفتــه اســت، گفــت: اســتفاده از نیروهــای بومــی و داخلــی از دیگــر 

مــوارد در دســتور کار دولــت و وزارت نیــرو اســت.

مدیرعامل شــرکت آب 
منطقــه ای هرمــزگان از 
خشــک شــدن کامــل 
دو ســد شــمیل و نیان 
ــی  ــنگ مای ــر داد. هوش ــده خب ــی ۲۰ روز آین ط
ــا  ــدی بارندگی ه ــش ۸۰ درص ــه کاه ــاره ب ــا اش ب
ــه ســال گذشــته اظهــار کــرد: ســدهای  نســبت ب
اســتان هرمــزگان کــه عمــده منابــع تأمین کننــده 
آب شــرب و همچنیــن بخشــی از آب کشــاورزی 
اســتان از طریــق آن هــا تأمیــن می شــود در ســال 
جــاری بــا صدرصــد کاهــش روانــاب روبــرو بــوده 
ــع  ــچ منب ــًا هی ــون تقریب ــزود: تاکن اســت. وی اف
آبــی وارد ســدهای شــمیل–نیان و ســد اســتقال 
مینــاب نشــده اســت و هــر آنچــه در مخــزن ایــن 

ســدها موجــود اســت مربــوط بــه ســال های قبــل 
ــدهای  ــت س ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــت.مایی ب اس
اســتان هرمــزگان اظهار کرد: آب ســد اســتقال در 
حــال حاضــر بــه پایین تریــن ســطح خود رســیده 
و طــی روزهــای آتــی وارد حجــم مــرده می شــود 
و انتقــال ۲۰ درصــدی آب شــرب بندرعبــاس بــه ۱۰ 
ــرد: آب  ــح ک ــد. وی تصری درصــد کاهــش می یاب
ســد نیــان به صــورت کامــل خشــک  شــده اســت 
ــدارد  ــن ســد وجــود ن ــی در مخــزن ای ــچ آب و هی
همچنیــن پیش بینــی می شــود ســد شــمیل کــه 
در حــال حاضــر کمتــر از پنــج میلیــون مترمکعــب 
ــده خشــک شــود و  ــز طــی ۲۰ روز آین آب دارد نی
عمــاً مــا ایــن دو ســد را ازلحــاظ منابــع آب هــای 
ســطحی به صــورت کامــل از دســت خواهیــم داد.

سدهای»شمیل«و»نیان«
هرمزگانتا۲0روزآیندهخشکمیشوند

خبرخبرخبر

فاتحهکشاورزیفارس
باقطعیبیشاز4

ساعتبرقخواندهاست
ــاد کشــاورزی اســتان  ــس ســازمان جه ریی
ــش  ــی بی ــا قطع ــه ب ــاد دارد ک ــارس اعتق ف
بــرق فاتحــه  کشــاورزی و  از ۴ ســاعتی 
چاه هــای آب کشــاورزی اســتان خوانــده 
اســت. آنطــور کــه ایســنا گــزارش می دهــد، 
کار  جلســه   در  قاســمی  محمدمهــدی 
گــروه آب کشــاورزی گفــت: بــر اســاس 
بــرق چاه هــای  گزارشــات واصلــه قطــع 
ــه  ــه بدن ــارت ب ــث ورود خس ــاورزی باع کش
شــناورها  خرابــی  کشــاورزی،  چاه هــای 
چاه هــا،  در  منصــوب  الکتروپمپ هــای  و 
بــرق و  انــرژی و  افزایــش مصــرف آب، 
ــات بیشــتر در  ــان و تلف موجــب ضــرر و زی
اســت  دامداری هــا شــده  و  مرغداری هــا 
.رییــس ســازمان جهادکشــاورزی فــارس 
افــزود: کشــاورزی وظیفــه تامیــن قــوت 
مــردم را داشــته و قــرار نیســت همه فشــارها 
ــا اشــاره  ــر بخــش کشــاورزی باشــد.وی ب ب
ــا  ــردن چاه ه ــی ک ــان برق ــه در زم ــه اینک ب
بــر اســاس قــرارداد منعقــده بــا کشــاورزان،  
ــاظ  ــبانه روز لح ــی در ش ــاعت خاموش ۴ س
شــده و عــاوه بــر ایــن ۴ ســاعت در زمــان 
ــاورزی  ــرق کش ــز ب ــی نی ــرق همگان ــع ب قط
قطــع می شــود، افــزود: بیــش از ۴ ســاعت 
بــرق کشــاورزی  بــه  خاموشــی، قطعــی 
ندهیــد. بــه ایــن شــکل فاتحــه کشــاورزی و 
ــمت  ــمی در قس ــده است.قاس ــا خوان چاه ه
ــه  ــان اینک ــا بی ــود ب ــخنان خ ــری از س دیگ
ــیدن  ــا راه رس ــا، تنه ــردن چاه ه ــوردار ک کنت
بــه مصــرف صحیــح آب اســت، افــزود: 
ــاورزان  ــه کش ــی ب ــه آب حجم ــی ک ــا زمان ت
تحویــل داده نشــود، اضافــه برداشــت ها 
ــارات  ــه اعتب ــر هم ــه دارد، اگ ــاکان ادام کم
بــه صــورت متمرکــز جهــت کنتــوردار کــردن 
چاه هــا در پروســه زمانــی یــک تــا دو ســاله 
ــت. ــتان اس ــع اس ــه نف ــد ب ــص یاب تخصی
ــر  ــات مدی ــه گزارش ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
ــن  ــتان قیروکارزی ــاورزی شهرس ــاد کش جه
ســازمان آب بــا هــدف دریافــت حقابــه 
کشــاورزان، رهاســازی آب ســد ســلمان در 
ــام  ــزان الزم را انج ــه می ــب و ب ــان مناس زم
ــدر  ــاژ چغن ــداد و کشــاورزان باکاهــش تون ن
ــن  ــد. ای ــده ان ــرر ش ــه و متض ــزه مواج پایی
مقــام مســوول بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــر  ــطح زی ــش س ــرای کاه ــده ب ــام ش انج
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــج، اف کشــت برن
ایــن محصــول معیشــت مــردم  کشــت 
بــوده، امــکان و تــوان جلوگیــری صددرصــد 
ــدارد. ــود ن ــال وج ــک س ــج ی ــت برن از کش
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حفاظـت  یـگان  نیروهـای  تـاش  بـا 
اسـتان چهارمحـال و بختیـاری اعضـای 
بانـد خریـد و فـروش اشـیای تاریخـی 
اشـیای  مقادیـری  و  شـدند  دسـتگیر 
از جنـس طـا کشـف  بـدل  و  تاریخـی 
و ضبـط شـد. سـردار امیـر رحمـت الهـی 
فرمانـده یـگان حفاظـت گفـت: » یـگان 

حفاظـت اسـتان چهارمحـال و بختیـاری 
در ادامـه رونـد دسـتگیری قاچاقچیـان 
امـوال تاریخـی، بـه محض کسـب اخبار 
فرهنگـی  میـراث  دوسـتدارن  از  واصلـه 
معاملـه  و  فـروش  و  خریـد  بـر  مبنـی 
قریـب الوقـوع مقادیری اشـیای عتیقه، 
اولیـه  بررسـی های  و  اقدامـات  انجـام 

کار  را در دسـتور  احـراز صحـت خبـر  و 
»یـگان  کـرد:  تصریـح  داد.«او  قـرار 
حفاظـت اسـتان با تشـکیل تیمـی زبده 
از کارکنـان و انجـام تحقیقـات گسـترده، 
پـس از چندیـن روز تـاش بـی وقفـه  
بـه محـض شناسـایی افـراد دخیـل در 
امـر قاچـاق امـوال تاریخـی بـا همکاری 
عوامـل انتظامـی و قضایـی در عملیاتـی 
غافلگیرانـه بـا مراجعـه بـه منـزل یکـی 
از قاچاقچیـان عتیقـه و دسـتگیری سـه 
نفـر متهـم در ایـن خصـوص، مقادیـری 
اشـیای قدیمـی از جنس طـا و ترکیبی 

قطعـه    ۴۷ شـامل  رنـگ   زرد  فلـز  از 
یـک  بزکوهـی،  پیکـره   خنجـر،  سـکه، 
جفـت گوشـواره و..  از ایـن افراد کشـف 
و ضبـط شـد.« فرمانـده یـگان حفاظـت 
پـی کارشناسـی  »در  افـزود:  ادامـه  در 
سـوی  از  پذیرفتـه  انجـام  فنـی  هـای 
فرهنگـی،  میـراث  اداره کل  کارشناسـان 
مکشـوفه  اشـیای  از   بخشـی  اصالـت 
و  سـلوکی  دوران  آنهـا  قدمـت  و  تاییـد 
بخـش دیگـری از اشـیاء جعلـی و بـه 
تقلیـد از دوران اسـامی و دوران تاریخی 

زده شـد.« تخمیـن 

اداره میــراث فرهنگــی خوزســتان بــرای مالــک »هتــل 
قــو« اهــواز کــه یکــی از دالیــل شــروع نشــدن مرمــت 
ــوم  ــود اولتیمات ــی ش ــاب م ــی حس ــر تاریخ ــن اث ای
ــه  ــر ب ــن اث ــل ای ــدم تحوی ــورت ع ــه در ص داده و گفت
میــراث فرهنگــی آن را بــا ابزارهایــی کــه داریــم تحویــل 
ــی  ــای تاریخ ــی از بناه ــو یک ــل ق ــم گرفت.هت خواهی
اهــواز مربــوط بــه اواخــر دوره قاجــار اســت. ایــن 
اثــر در تاریــخ ۲۵ اســفند ۱۳۷9 بــا شــماره ۳۳۵۴ 
ــید.  ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک به عن
ــوی  ــل دوره پهل ــو در اواخــر دوره قاجــار و اوای ــل ق هت
ــدادی  ــا تع ــه ب ــاختمان دو طبق ــک س ــورت ی ــه ص ب
ســاختمان جنبــی شــامل آشــپزخانه و ســرایداری، 
مشــرف بــه رودخانــه کارون ســاخته شــد. ایــن بنــا در 
ــت  ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــل م ــوان هت ــه عن ــدا ب ابت
ــل داده  ــواز تحوی ــت اه ــه اداره بهداش ــس از آن ب و پ
ــزل مســکونی  ــوان من ــه عن ــز ب ــد نی ــی بع شــد و مدت
ــت  ــه موقعی ــه ب ــو باتوج ــل ق ــری داد. هت ــر کارب تغیی

ــم شــهر  ــاط مطــرح در بافــت قدی ــی، یکــی از نق مکان
اهــواز بــه حســاب می آیــد.از ســال هــای گذشــته 
بحــث هــای پیرامــون ایــن اثــر تاریخــی و رونــد 
تخریبــی مطــرح مــی شــد کــه  هــر بــار مشــکلی بــرای 
ــص  ــدم تخصی ــش آمد.ع ــاد پی ــر ایج ــن اث ــت ای مرم
بودجــه را یکــی از اصلــی تریــن مشــکاتی مــی تــوان 
ــن  ــون ای ــته پیرام ــال گذش ــد س ــه در چن ــرد ک ــام ب ن
ــرای  ــری ب ــا حــاال ســد دیگ مســاله مطــرح شــده. ام
مرمــت ایــن اثــر ایجــاد شــده آن هــم  تحویــل نــدادن 
هتــل قــو بــه ســازمان میــراث فرهنگــی بــرای مرمــت.

در ایــن خصــوص علیرضــا، مدیــرکل میــراث فرهنگــی 
ــع  ــو را مان ــل ق ــک هت خوزســتان  عــدم همــکاری مال
ــی دانســت و  ــر ارزشــمند ثبــت مل ــن اث حفاظــت از ای
گفــت کــه  بــا وجــود تاش هــای صــورت گرفتــه بــرای 
ــن کار را  ــازه ای ــون اج ــک تاکن ــو، مال ــل ق ــت هت مرم
بــه اداره کل میــراث فرهنگــی خوزســتان نــداده اســت.

بــه گفتــه وی ســازمان میــراث فرهنگــی تاکنــون 
ــرده و قصــد نداشــته از  ــدارا ک ــو م ــل ق ــک هت ــا مال ب
ــی چنانچــه  ــد ول ــود اســتفاده کن ــی خ ــای قانون ابزاره
مالــک نخواهــد همــکاری الزم را انجــام دهــد، مــا نیــز 

از ابزارهــای قانونــی خــود اســتفاده خواهیــم کــرد و بــا 
اســتفاده ار ایــن ابزارهــا ملــک را تحویــل می گیریــم و 

ــم داد. ــل او خواهی ــت تحوی ــس از مرم پ
ــکاری  ــدم هم ــن، ع ــود ای ــه باوج ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــت را ب ــام مرم ــا، انج ــل بن ــرای تحوی ــک آن ب مال
مشــکل مواجــه ســاخت، افــزود: یکــی از پیشــنهادات 
ــر، در  ــن اث ــت از ای ــرای حفاظ ــک ب ــه مال اداره کل ب
ــج ســال  ــا پن ــه مــدت ســه ت ــا ب ــار گذاشــتن بن اختی
طــی تفاهم نامــه بــود کــه در ایــن خصــوص بــه مالــک 
ــوظ و  ــرای وی محف ــا ب ــت بن ــه مالکی ــد ک ــد ش تأکی

ــود. ــد ب ــرم خواه محت

کشف و ضبط اشیای تاریخی 
در چهارمحال و بختیاری

رییسسازمانمیراثفرهنگی:

اردبیل قطب گردشگری 

شمال غرب کشور شود

رییـس سـازمان میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری گفت: »اسـتان 
اردبیـل دارای ظرفیت هـای بسـیار زیـادی اسـت و امیدواریـم بتـوان ایـن 
اسـتان را بـه قطب گردشـگری شـمال غـرب کشـور تبدیل کـرد.«  علی اصغر 
مونسـان معـاون رییـس جمهـوی و رییس سـازمان میراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری که به اسـتان اردبیل سـفر کرده اسـت افزود: »اسـتان 
اردبیـل دارای ظرفیـت هـای فراوانی اسـت که بایـد بتوانیم از ایـن فرصت ها 

بـه نحو مطلـوب اسـتفاده کرد.«
 رییـس سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری با اشـاره به 
فرصـت هـای گردشـگری در اسـتان اردبیـل از طبیعت این اسـتان بـه عنوان 
یکـی از مهمتریـن ظرفیـت هـای اردبیـل نـام بـرد و بـر توسـعه گردشـگری 
طبیعـی در اردبیـل تأکیـد کـرد.او در بخشـی از صحبـت هـای خـود بـا بیـان 
ایـن کـه گردشـگری در حـال حاضـر به اقتصاد سـوم دنیا تبدیل شـده اسـت 
و اکنـون یـک میلیـارد و 300 میلیـون نفـر گردشـگر در دنیـا تـردد دارنـد، 
تصریـح کـرد: »ایـن آمـار نشـان مـی دهـد، گردشـگری در سـال هـای اخیر 
رشـد شـتابانی پیـدا کـرده اسـت و در دنیـا بـا سـرعت بـه راه خـود ادامـه 
مـی دهد.«مونسـان افـزود: »کشـور مـا بـا این همه داشـته هـای فرهنگی و 
تاریخـی و جاذبـه هـای متنـوع طبیعی، فصـول مختلف، برخـورداری از کویر، 
دریـا و کـوه، آب و هـوای متنـوع و نیـز بـا دارا بـودن ارزش ها و داشـته های 
فرهنگـی تاریخـی و معمـاری بی نظیر و آداب و رسـوم و تنـوع غذایی، دارای 
ظرفیـت هـای بسـیار مناسـبی در حـوزه گردشـگری اسـت و ایـن ظرفیت در 
کشـور مـا وجـود دارد تا صنعت گردشـگری اولویـت اصلی برخی ازاسـتان ها 

از جملـه اسـتان اردبیل باشـد.«

هتل قو اهواز همچنان چشم انتظار مرمت
اختالفنظربینمیراثفرهنگیومالک،علتاصلی

شروعنشدنمرمتاست

ــرکل ــا،مدی ــوصعلیرض ــنخص درای
میــراثفرهنگــیخوزســتانعــدم
همــکاریمالــکهتــلقــورامانــعحفاظــت
ــیدانســتو ــتمل ــرارزشــمندثب ــناث ازای
ــورت ــایص ــودتالشه ــاوج ــهب ــتک گف
گرفتــهبــرایمرمــتهتــلقــو،مالــک
تاکنــوناجــازهایــنکاررابــهادارهکلمیــراث

ــت. ــدادهاس ــتانن ــیخوزس فرهنگ
بــهگفتــهویســازمانمیــراثفرهنگــی
ــرده ــداراک ــوم ــلق ــکهت ــامال ــونب تاکن
ــود ــیخ ــایقانون ــتهازابزاره ــدنداش وقص

ــد. ــتفادهکن اس

بـرج  محـدوده ی  در  باستان شناسـی  سـوم کاوش هـای  فصـل 
سـنگی »ویـران« در پاسـارگاد بـه منظـور روشـن کـردن نقشـه و 

جزییـات معمـاری بنـا شـروع شـد.
 علـی موسـوی ، سرپرسـت کاوش هـای جامـع باستان شناسـی 
در پاسـارگاد - گفـت: محوطـه ی باسـتانی پاسـارگاد نخسـتین و 
کهن تریـن سـکونتگاه سـلطنتی سلسـله هخامنشـی در فـارس 
اسـت کـه تاریـخ بنیـان آن بـه دوره فرمانروایـی کـوروش در نیمه 

قـرن ششـم پیـش از میـاد می رسـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه که محوطـه میـراث جهانی پاسـارگاد 

در محلـی بـه نام دشـت مرغاب در۱۳۰ کیلومتری شـمال شـیراز، 
نزدیـک به سـرحدات شـمالی اسـتان فارس قـرار دارد، افـزود: در 
مجمـوع بیـش از پنجـاه اثـر تاریخـی در محوطـه میـراث جهانی 
پاسـارگاد و پیرامون آن قرار دارد که شـامل بقایای سـکونتگاه های 
از تاریخـی تـا اسـتقرارگاه های اسـامی در سـده هـای  پیـش 
ششـم و هفتـم هجری اسـت. او افـزود: طرح جامـع کاوش های 
باستان شناسـی در محوطـه پاسـارگاد بـا هـدف مطالعـه ی فراگیر 
آثـار باسـتانی از دوران پیـش از تاریـخ تـا سـده های هفتـم و 

هشـتم هجـری بـه مـدت پنـج سـال پیش بینی شـده اسـت.

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رییــس 
گردشــگری شهرســتان ســمنان بــا اشــاره بــه مرمــت 
ــال های  ــتان در س ــن شهرس ــی ای ــار تاریخ ــیاری از آث بس
ــمنان در دو  ــهر س ــی ش ــای تاریخ ــت ۳۰ بن ــر از مرم اخی

ســال گذشــت خبــر داد.
حمیدرضــا دوســت محمــدی در کارگــروه میــراث فرهنگــی 
اســتان ســمنان، اظهــار کــرد: اســتان ســمنان و شــهر 
بســیار  گردشــگری  ظرفیت هــای  از  ســمنان  تاریخــی 

ــت. ــوردار اس ــی برخ باالی

ــی  ــراث فرهنگ ــای اداره کل می ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــه یــک اســتان مقصــد گردشــگری  ــرای تبدیــل اســتان ب ب
ــت:  ــمنان گف ــتان س ــی شهرس ــت اقامت ــا ظرفی ــه ب در رابط
مجموعــه واحدهــای اقامتــی ســمنان دارای ۱۲۵ اتــاق و ۱۸ 
ــه افزایــش  ــا اشــاره ب ســوییت اســت. دوســت محمــدی ب
میــزان ورود گردشــگران داخلــی و خارجــی بــه اســتان 
ســمنان، افــزود: میــزان بازدیــد گردشــگران خارجــی از 
ــا پارســال ۱۳۳  ــوروز امســال و در مقایســه ب ســمنان در ن

ــت. ــش یاف درصــد افزای

مرمت ۳۰ بنای تاریخی شهر سمنان در 2سال اخیربرج سنگی »ویران« زیِر پاِی باستان شناسان

آبگرمسرخهطی7سالتکمیلمیشود
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: اجرای 

طرح آبگرم، زمینه ساز توسعه گردشگری استان سمنان و تبدیل این منطقه به 
قطب گردشگری است.
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میراثخبرگردشگری میراث

هتلرویالپارک
سرعینافتتاحشد

هتــل رویــال پــارک ســرعین 
رویــال(،  آبدرمانــی  و  )هتــل 
ــا  ــرداد ب ــار م ــنبه چه روز پنجش
ــتی  ــی، صنایع دس ــازمان میراث فرهنگ ــس س ــور ریی حض
و گردشــگری افتتــاح شــد. ایــن مجموعــه هتــل و 
آبدرمانــی در شــهر ســرعین بــا حضــور علــی اصغــر 
ــوری و رییــس ســازمان  ــاون رییــس جمه مونســان، مع
ــع دســتی و گردشــگری، محمــد  ــراث فرهنگــی، صنای می
ــام  ــر بهن ــاون گردشــگری کشــور، اکب ــی مع محــب خدای
ــتان  ــووالن اس ــدادی از مس ــل و تع ــتاندار اردبی ــو اس ج

ــد. ــاح ش ــرعین افتت ــهر س ــل در ش اردبی

کاخخوشییالقآزادشهر
بهمزایدهگذاشتهشد

بنــای  از  بهره بــرداری  حــق 
خوش ییــاق  کاخ  تاریخــی 
صنــدوق  توســط  آزادشــهر 
احیــا و بهره بــرداری از آثــار 
ــن  ــی و بی ــی رفاه ــری خدمات ــرای کارب ــی ب تاریخ

راهــی بــه مزایــده گذاشــته شــد.
ــای تاریخــی  ــرداری از بناه ــره ب ــا و به ــدوق احی صن
و فرهنگــی در ایــن دور از مزایــده واگــذاری بناهــای 
ــاق  ــرداری از کاخ خــوش یی ــره ب تاریخــی، حــق به

ــته اســت. ــده گذاش ــه مزای ــهر گلســتان را ب آزادش

کشفسکههای
تاریخیدرفسا

فرمانــده نیــروی انتظامــی فســا 
از کشــف ســکه هایی بــا قدمتــی 
آن  در  ســال  هــزار  از  بیــش 

شهرســتان خبــر داد.
 ســرهنگ فــرج رســتمی فرمانــده نیــروی انتظامــی فســا 
ــانی  ــه دوره ساس ــوط ب ــه کشــف 9 ســکه  مرب ــاره ب ــا اش ب
ــوران  ــت: مام ــامی گف ــه دوره اس ــق ب ــکه متعل ــج س و پن
انتظامــی شهرســتان فســا مطلــع شــدند شــخصی در یکــی 
ــه  ــدام ب ــزل خــود اق از روســتا های شهرســتان فســا در من
ــه  نگهــداری مقــداری اشــیای عتیقــه کــرده کــه موضــوع ب

ــت. ــرار گرف ــوران ق ــژه در دســتور کار مام صــورت وی

کارگاهآموزشیموالژدر
موزهرضاعباسیبرگزارشد

کارگاه آموزشــی مــوالژ اســتاد 
ــوزه رضــا  ــدی در م رضــا محم
عباســی روز دوم مــرداد 97 
ــی  ــا عباس ــوزه رض ــگاه های م ــی نمایش ــل دائم در مح
برگــزار شــد و  مراحــل اولیــه ســاخت مــوالژ بــه صــورت 
عملــی در معــرض دیــد و اســتقبال  هنردوســتان قــرار 

گرفــت.
ــی  ــگاه نگاه ــیه نمایش ــی در حاش ــن کارگاه آموزش   ای
ــور  ــا حض ــاه ب ــر م ــه 29 تی ــه روز  جمع ــوالژ ک ــه م ب
محمدحســن طالبيــان. معــاون میــراث فرهنگــی در  

ــد. ــزار ش ــد، برگ ــاح ش ــی افتت ــا عباس ــوزه رض م
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دراینصفحهعکسهایجالبیراکهروزگذشتهنگاه
درفضایمجازیمنتشرشدند،میتوانیدببینید
وهمچنینمروریبررسانههایمحلیاستانهاداشتهباشید.

مردابانزلیازجالبترینوبزرگترینزیستگاههایطبیعیجانوارانایرانمحسوبمیشود/ایلنا تمرینتیمهایقایقرانیایران/آژانسعکسایران

گازرسانیبهروستاهایصعبالعبوردراستانکردستان/ایرنادامنهکوهدماوند/همشهری چهارممرداد۱366-سیلدرتهران/ایرنا
عکسنشنالجئوگرافیکیکجفتمارموشخواررادرشهرکوهپایهای

لوناواالیهندوستاننشانمیدهد

روزنامه اصفهانزیبا به نقل از رییس 
جمهور نوشت: الزم باشد ، نیرو های تازه نفس 

می آوریم 

روزنامه مهدتمدناز بازگشت تدریجی رونق 
صنعت کفش تبریز خبر داد.

روزنامهافسانهنوشت : معامات حساب 
سازها رصد می شود.

روزنامه خبرشمال  از گاز رسانی به 11 
روستا رودبار در هفته دولت خبر داد.

روزنامه بامدادجنوباز نبرد پارس 
جنوبی با فوالد خوزستان خبر داد.

روزنامـه سـپهرغـرببـه نقـل از نماینـده 
مردم دهلران د رمجلس شـورای اسـامی نوشـت: 
۵۰۰نفر به زودی در پتروشـیمی  دهلران  مشـغول 

بـه کار می شـوند.

اصفهان

آذربایجانشرقی

فارس

شمال

بوشهر

همدان
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نگاه اگرمیخواهیدبدانیدرسانههایمختلفدنیابهچهمسائلیپرداختهاند،
اینصفحهراازدستندهید.همچنینتصاویرجالبمنتشرشدهدر

فضایمجازیراهممیتوانیددراینصفحهببینید.

كشتیلوچوازكشتیهایمحلیاستانمازندران/میزان مردابانزلیازجالبترینوبزرگترینزیستگاههایطبیعیجانوارانایرانمحسوبمیشود/ایلنا

خشکشدننخلستانهایخوزستان/آژانسعکسایران اهوازدرهالهایازدود/مهر گازرسانیبهروستاهایصعبالعبوردراستانکردستان/ایرنا

منتشـر  گزارشـی  سـیانان  خبرگـزاری 
برابـر  در  ترامـپ  آمـدن  دالیـل کوتـاه  از  کـرده 

روسـیه. بـا  تجـارت  و  پوتیـن 

روزنامهنیویـورکتایمزدر سـرمقاله اش 
نوشـته: آمریکا و اروپا چاره ای جز سـهولت در جنگ 

تجاری اشـان ندارند.

خبرگـزاری اسـپوتنیکاز روز توافـق آمریکا 
و اروپـا بـرای تعرفـه صفر تجـارت به عنـوان »روز 

بـزرگ« نـام برده.

روزنامـهگاردیـن خبـر داده پلیـس مضنـون 
قتلـی مربـوط به ۱۰ سـال پیش را دسـتگیر کرده!

بـه  را  اولـش  صفحـه  الجزیـره  خبرگـزاری 
پوشـش کامل انتخابات پاکسـتان اختصاص داده 

ست. ا

خبرگـزاری یورونیـوز از سـقوط ۲۰درصـدی 
داده. سـهام فیس بـوک خبـر 

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1224|شنبه 6 مرداد1397

8
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

آمارباالیتلفاتجادهایدرکرمانپیام ایران
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان، آمار باالی تلفات جاده ای 
در استان کرمان را نگران کننده عنوان کرد و با ارائه آمار به تشریح دالیل اصلی بروز 
این حوادث پرداخت.

و  چهارمحــال   ۱۱۵ هوایــی  اورژانــس 
بختیــاری در آیینــی بــا حضــور سیدحســن 
بهداشــت،  وزیــر  هاشــمی  زاده  قاضــی 
درمــان و آمــوزش پزشــکی در شــهرکرد 
افتتــاح شــد. نخســتین اورژانــس هوایــی 
اختصــاص  بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال 
یــک فرونــد بالگــرد، چهــار تکنســین و 

ــهرکرد  ــرودگاه ش ــل ف ــان در مح ــه خلب س
بهــره بــرداری و فعالیــت خــود را آغــاز 

ــرد. ک
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
از  بــرداری  بهــره  حاشــیه  در  پزشــکی 
اورژانــس هوایــی شــهرکرد اظهــار داشــت: 
۴۰ پایــگاه اورژانــس هوایــی در دولــت 

تدبیــر و امیــد راه انــدازی شــده و بــه 
همیــن تعــداد پایــگاه دیگــر نیــز در کشــور 

ــت. ــاز اس نی
ــزود:  ــمی اف ــی زاده هاش ــن قاض سیدحس
بایــد اورژانــس هوایــی در چهارمحــال و 
ــدازی مــی  ــر از ایــن راه ان بختیــاری زودت
بــودن  شــد، زیــرا ماهیــت کوهســتانی 
را  پایــگاه هوایــی  ایــن اســتان وجــود 

ــت. ــرده اس ــروری ک ض

اورژانس هوایی شهرکرد افتتاح شد

شوهرآزاری روی دیگر خشونت خانگی

به گفته مدیر پزشک قانونی لرستان طی ۲ ماهه نخست امسال، ۲۳۰ نفر مورد  آزار همسران خود قرار گرفته اند

ایـنپژوهشـگرمسـائلاجتماعـیدرپاسـخبـهتحلیل
رواجخشـونتدرجامعـهگفـت:خشـونتواعمالآن
یکـیازمعضـالتروبـهرشـدجامعـهایرانـیاسـتبه
گونـهایکـهپرونـدههـایکیفـریوسـوابقآنهـانیـز
تاییـدکننـدههمیـنگفتـهاسـت.ویافزود:خشـونت
دارایاشـکالگوناگونـیاسـتکـهتمـامآحـادجامعه
راتحـتتاثیـرقـرارمـیدهـدازجملـهمـیتـوانبـه
خشـونتخانگـیاشـارهداشـتکـهدرقالـبکـودک
آزاریوهمسـرآزاریدرروابـطبیـنزوجیـنرخمـی
دهـد.ویاظهـارداشـت:درواقـعیکـیازشـایعترین
انـواعخشـونتخانگـیهمسـرزاریاسـتکـهاینگونه
تعریـفمـیشـود؛بدرفتـارییاخشـونتیکـهازطرف
یکـیاززوجیـنبـردیگـریاعمـالمـیشـودوبـه
عنـوانیـکآسـیباجتماعـیجامعـهونهـادبنیادین

آنیعنـیخانـوادهراتحـتتاثیـرقـرارمـیدهد.

بایـد افـزود: هاشـمی زاده قاضـی سیدحسـن
بختیـاری و چهارمحـال در هوایـی اورژانـس
زودتـرازایـنراهانـدازیمـیشـد،زیـراماهیت
پایـگاه وجـود اسـتان ایـن بـودن کوهسـتانی
هوایـیراضـروریکـردهاسـت.ویهمچنیـنبا
تبریـکمیالدامـامرضا)ع(وحماسـههوانیروز
درعملیـاتمرصـادگفـت:هوانیـروزدرتجهیـز
بالگـردایـنپایـگاهکمـکبسـیاریکردهاسـت.

ــکی  ــازمان پزش ــای س ــر آماره ــا ب بن
قانونــی کشــور، شــوهر آزاری رونــد 
روبــه رشــدی بــه خــود گرفتــه اســت 
ــال  ــرد در س ــزار م ــه ه ــه س بطوری ک
9۵ بــرای اعــام خشــونت توســط 
ــه ایــن ســازمان مراجعــه  همســران ب
ــداد در ســال  ــن تع ــه ای ــد ک ــرده ان ک
96 بــه حــدود پنــج هــزار نفــر رســید. 
ــر آزاری  ــوص همس ــه درخص ــه ک آنچ
در ســال هــای اخیــر مــورد توجــه 
ــی هســتند  قــرار گرفتــه اســت، مردان
کــه توســط زنانشــان مــورد آســیب و 
ــد  ــد هرچن ــی گیرن ــرار م ــونت ق خش
مــورد  در  غالــب  دیــدگاه  و  تفکــر 
همســرآزاری، خشــونت علیــه زنــان را 
در ذهــن متصــور مــی کنــد امــا آمارهــا 
آزاری  شــوهر  افزایــش  از  حکایــت 
شــوهرآزاری  هنــوز  هرچنــد  دارنــد 
هم طــراز بــا زن آزاری نیســت امــا 
بــا ماحظــه شــرایط فرهنگــی کــه 
ــه افشــای خشــونت  مــردان حاضــر ب
ــوان آن  ــی ت ــتند، م ــود نیس ــه خ علی
را بررســی کــرد. در کنــار 9۰ درصــد 

آســیب دیــدگان همســر آزاری کــه 
زنــان هســتند ۱۰ درصــد باقــی مانــده 
را مــردان تشــکیل مــی دهنــد کــه 
ــن  ــی در ای ــار واقع ــه طــور قطــع آم ب
فراوانــی  اختــاف  دارای  خصــوص 
ــرا  ــت چ ــده، اس ــان ش ــه بی ــا آنچ ب
کــه مــردان بــه دلیــل ماحظــات 
فرهنگــی و ویژگــی هــای شــخصیتی 
کمتــر بــه فکــر مراجعــه بــه نهادهــای 
موضــوع  پیگیــری  بــرای  ذیربــط 
ــر  ــا ب ــز بن مــی شــوند. در لرســتان نی
گفتــه حمیدرضــا نظیفــی مدیــرکل 
پزشــکی قانونــی لرســتان طــی دو 
نفــر   ۲۳۰ ماهــه نخســت امســال، 
مــورد اذیــت و آزار همســران خــود 
لحــاظ  بــه  انــد کــه  گرفتــه  قــرار 
تعــداد  شــامل  جنســیتی  تفکیــک 
 ۱۷ تعــداد  و  آزاری  زن  مــورد   ۲۱۳
ــوند. وی  ــی ش ــوهرآزاری م ــورد ش م
مــی گویــد: خشــونت در خانــواده هــا 
رو بــه افزایــش اســت و مقایســه 
ــازه  ــده در ب ــزان پرون ــن می ــاری ای آم
ــال و  ــت امس ــه نخس ــی دو ماه زمان

ــه  ســال گذشــته نشــان مــی دهــد ک
ــتان  ــر آزاری در لرس ــفانه همس متاس
داشــته  درصــدی   ۳۱.۳ افزایــش 
منــش،  ســلیمی  بتــول  اســت. 
و  جــزا  حقــوق  ارشــد  کارشناســی 
جــرم شناســی درخصــوص پدیــده 
همســر آزاری و رونــد رو بــه رشــد 
روی  آن  عنــوان  بــه  شــوهرآزاری 
دیگــر همســرآزاری بــه خبرنــگار ایرنــا 
ــارت همســر زاری منحصــر  ــت: عب گف
بــه زنــان نیســت بلکــه مــردان نیــز در 
ــونت  ــورد خش ــرآزاری م ــده همس پدی
قــرار مــی گیرنــد و نبایــد فضــای 
بــه  کشــور  قضایــی  و  اجتماعــی 
ــه  ــکان مطالب ــه ام ــد ک ــی باش گونه ای
کمــک بــه ایــن قشــر فراهــم نباشــد. 
ــر  ــار ذک ــه آم ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــی، شــوهرآزاری  شــده پزشــکی قانون
نهــاد  بــرای  جــدی  مشــکل  یــک 
خانــواده و جامعــه محســوب مــی 
شــود و از اهمیــت فراوانــی برخــوردار 
اســت؛ اصــوال مردانــی کــه تحــت 
مــی  قــرار  خــود  زنــان  خشــونت 

ــر  ــه منج ــادی ک ــوارد ح ــد در م گیرن
ــه  ــدام ب ــه آســیب جــدی شــود، اق ب
ــا  ــد و غالب ــی کنن ــری م ــری کیف پیگی
بــه علــت قــدرت فیزیکــی مــردان 
امــکان  جامعــه  رایــج  باورهــای  و 
بــه  بانــوان  طــرف  از  جســمی  آزار 
ــن  ــت و همی ــر اس ــان کمت همسرانش
ــی  ــار واقع ــود آم ــی ش ــث م ــر باع ام
در ایــن خصــوص کــه چــه تعــداد 
توســط  خشــونت  مــورد  مــردان  از 
وجــود  گیرنــد  مــی  قــرار  بانــوان 
پژوهشــگر  ایــن  باشــد.  نداشــته 
ــب مــوارد شــوهرآزاری؛  گفــت: در اغل
خشــونت کامــی و روانــی نســبت 
بــه ســایر مــوارد اشــکال خشــونت 
ــان دارد؛  ــب زن ــتری از جان رواج بیش
خشــونت  از  زنــان کمتــر  واقــع  در 
کننــد.  مــی  اســتفاده  فیزیکــی 
در  شــد:  یــادآور  منــش  ســلیمی 
ــل  ــوهرآزاری بدلی ــی ش ــت شناس عل
محدودیــت هــای قانونــی و اجتماعــی 
ــه ایــن مــورد  ــر ب ــان شــد کمت کــه بی
پرداختــه شــده و کمتــر در پــی علــت 
بدلیــل  همچنیــن  انــد  بــوده  آن 
کتمــان ایــن موضــوع توســط مــردان 

و مراجعــه نکــردن ایــن اشــخاص بــه 
مراجــع قضایــی و ســایر نهادهــای 
ذیربــط بــرآورد درســتی از میــزان 
واقعــی ایــن پدیــده در جامعــه در 

دســت نیســت. 
وی اظهــار داشــت: شــوهرآزای توســط 
ــت  ــه نخس ــد در وهل ــی توان ــان م زن
مقابلــه بــه مثــل بــا خشــونت مــردان 
بــا  در خانــواده باشــد و همچنیــن 
توجــه بــه آمــار پرونــده هــای قضایــی 
مــی تــوان چنیــن پنداشــت کــه اخاق 
عمومــی جامعــه دچــار آســیب هــای 
ــتن  ــل نداش ــه بدلی ــده ک ــی ش فراوان
بــروز  رفتــاری شــاهد  مهارت هــای 
ــوزه  ــونت در ح ــف خش ــکال مختل اش
خانــواده هســتیم. ایــن پژوهشــگر 
ــادآور  ــی ی مســائل اجتماعــی و حقوق
ــم  ــوص مه ــن خص ــه در ای ــد: آنچ ش
ــی خشــونت نســبت  ــت یاب اســت عل
ــر آزاری  ــده همس ــردان در پدی ــه م ب
اســت کــه چگونــه زنــان بــه ایــن 
خانــواده  در  خشــونت  از  ســطح 
ــا آســیب رســاندن  ــه ب ــد ک رســیده ان
بــه همســر خویــش در پــی حــل 

ــد. ــده ان ــی برآم ــات خانوادگ تعارض

اصفهان

ضرورتپراکندگیفضاهای
فرهنگیاجتماعیشهرداری

فرهنگــی  مســایل  گفــت:  کرمــان  شــهردار 
اجتماعــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
خبــری  نشســت  در  عالــم زاده  ســیدمهران 
ــاون  ــایی، مع ــی جوش ــور محمدعل ــا حض ــه ب ک
فرهنگــی اجتماعــی شــهردار، بــا موضوعــات فرهنگــی اجتماعــی برگــزار 
شــد، بــه وضعیــت اقتصــادی و مشــکات معیشــتی مــردم اشــاره کــرد 
ــی و  ــی و اجتماع ــایل فرهنگ ــت مس ــی اهمی ــرایط فعل ــت: در ش و گف
ــردم  ــش نشــاط و شــادابی م ــرای افزای ــف ب ــای مختل اجــرای برنامه ه

ــت. ــوردار اس ــتری برخ ــت بیش از اهمی
ــهرداری  ــی ش ــی اجتماع ــای فرهنگ ــعه ی فضاه ــه توس ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــا تأکی ــن فضاه ــش ای ــوازن در پراکن ــر ت ــان، ب کرم
ازجملــه  شــهرداری  اجتماعــی  فرهنگــی  فضاهــای  راه انــدازی  در 
فرهنگ ســراها و خانه هــای فرهنــگ، بایــد در چهــار منطقــه تــوازن 

ــد. ــته باش ــود داش وج

تولیدهفتهزارو9۲۲گیگاوات
ساعتبرقدرخوزستان

برنامــه ریــزی و تحقیقــات شــرکت  معــاون 
بــرق منطقــه ای خوزســتان گفــت: بــا توجــه 
ــه  ــن برنام ــری و همچنی ــبکه سراس ــاز ش ــه نی ب
تعمیــرات واحدهــای تولیــدی، هفــت هــزار و 
9۲۲ گیــگاوات ســاعت بــرق در ســه مــاه نخســت ســال 9۷ در خوزســتان 
ــه  ــت منصوب ــت: ظرفی ــار داش ــوی اظه ــادی موس ــد.مهرداد ب ــد ش تولی
ــگاوات  ــزار و ۱96 م ــر ۱۳ ه ــتان براب ــتان خوزس ــرق اس ــروی ب ــد نی تولی
ســاعت اســت کــه ظرفیــت منصوبــه در بخــش آبــی برابــر هشــت هــزار و 
۱69 مــگاوات و در بخــش حرارتــی پنــج هــزار و ۲۷ مــگاوات مــی باشــد. 
وی افــزود: از هفــت هــزار و 9۲۲ گیــگاوات ســاعت بــرق تولیــدی در ســه 
ــر یــک هــزار  ماهــه نخســت ســال، ســهم نیــروگاه هــای بــرق  آبــی براب
ــی و  ــای حرارت ــروگاه ه ــگاوات ســاعت )۱6 درصــد( و ســهم نی و ۲۰۲ گی
ســیکل ترکیبــی برابــر شــش هــزار ۷۲۰ گیــگاوات ســاعت ) ۸۴ درصــد( 

ــوده اســت. ــدی ب ــرژی تولی کل ان

ــت  ــا تح ــن دوره ه ای
ــر  ــروری ب ــن م عناوی

ــازمانی  ــی س تعال
 ،  )  EFQM مــدل   (
ــاب و منطــق رادار برگــزار و طــی  تربیــت ارزی
آن مدیــران و کارشناســان شــرکت گاز اســتان 

ــد. ــای الزم را فراگرفتن ــوزش ه ــان آم کرم
مهنــدس فــاح مدیــر عامــل شــرکت گاز 
ــب  ــن مطال ــان ای ــن بی ــان ضم ــتان کرم اس
افــزود: مــدل تعالــی ســازمانی مدلــی اســت 
ــا را  ــرد آنه ــی و عملک ــازمانها را ارزیاب ــه س ک
ــه  ــدل ب ــن م ــد. ای ــی نمای ــری م ــدازه گی ان
ســازمانها کمــک مــی کنــد تــا ضمــن مقایســه 
ــا  ــود، تفاوته ــوب خ ــود و مطل ــت موج وضعی
را شناســایی کــرده و بــا بررســی علــل وقــوع 

ایــن تفاوتهــا راه حلهــای بهبــود وضــع موجــود 
ــد. ــرا نماین ــا را اج ــدا و آنه را پی

وی در ادامــه بیــان داشــت: از دیــدگاه تعالــی 
ســازمانی یکــی از ملزومــات برتــری ، کســب 
نتایــج متــوازن اســت کــه شــامل نتایــج 
حاصــل بــرای تمــام کارکنــان ، مشــتریان 
جامعــه  و  کننــدگان  تامیــن   ، شــرکاء   ،
مدلهــای بــر خــاف  یعنــی  باشــد.  مــی 

ISO 9000 کــه در آنهــا، تاکیــد بیشــتر بــر 
 EFQM ــدل ــت ، درم ــتری اس ــت مش رضای
ــه ی  ــه هم ــوط ب ــج مرب ــدی و نتای رضایتمن
ذینفعــان مــد نظــر قــرار مــی گیــرد.وا افــزود: 
عوامــل دخیــل در مــدل ســرآمدی EFQM را 
در دو حــوزه  توانمنــد ســازها و نتایــج بررســی 

ــد. ــی کنن م

برگزاریدورهآموزشیدرشرکتگازکرمان
درراستایپیادهسازیمدلتعالیسازمانی

کرماناهوازکرمان

پیشرفت90درصدی
پروژۀاحداثبویلر

فوالدمبارکه
حـرارت  بازیافـت  بویلـر  احـداث  پـروژۀ 
)HRSG( کـه بـه منظـور صرفـه جویـی در 
فـوالد  گازی  نیـروگاه  کنـار  در  گاز  مصـرف 
مبارکـه در دسـت اجراسـت، بـا پایـان یافتن 
 9۰ پیشـرفت  و  تجهیـزات  نصـب  عملیـات 
درصـدی، آمـادۀ فـاز راه انـدازی کامـل شـد.
هـای  پـروژه  اجرایـی  مدیـر  را  خبـر  ایـن 
بـا  و  داد  مبارکـه  فـوالد  انـرژی و سـیاالت 
تأکیـد بـر اینکـه اسـتفاده از نیـروگاه گازی 
در ابعـاد بـزرگ زمانـی مـورد توجـه و دارای 
توجیـه اقتصـادی اسـت که بتـوان از حرارت 
گرمـای خروجـی آن کـه حـدود ۵۵۰ درجـه 
اسـت، اسـتفاده کـرد، گفـت: ایـن روش بـه 
شـکل های مختلـف ازجملـه سـیکل ترکیبی 
یـا سیسـتمهای بازیافت حرارت بـرای تولید 
بخـار آب یـا )HRSG( در تمامـی دنیـا و 
شـده  اسـتفاده  ایـران  کشـور  در  همچنیـن 
اسـت.علیرضا اسـتکی بـه کارگیـری نیروگاه 
را  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  در  مذکـور  گازی 
فرصتـی مهـم بـه منظـور بازیافـت حـرارت 
دانسـت و ادامـه داد: بـا توجـه بـه وضعیـت 
فعلـی، اسـتفاده از سیسـتم HRSG جهـت 
تأمیـن بخـار سـوپرهیت، عـاوه بـر کاهـش 
محیـط  آلودگـی  کاهـش  انـرژی،  مصـرف 
زیسـت را نیـز در پـی خواهد داشـت. ضمن 
اینکـه ایـن پروژه امـکان دریافت تسـهیات 
پیمـان کیوتـو بـه دلیـل کاهـش تولیـد گاز 
CO۲ بـا توجـه بـه عقـد قـرارداد بـا شـرکت 
مهیـا کـرده  نیـز  را  ایـران  نوسـازی صنایـع 
اسـت.وی درخصـوص مزیتهـای اقتصـادی 
پـروژه گفـت: محاسـبات نشـان مـی  ایـن 
دهـد بـرای تولیـد هـر تن بخـار سـوپرهیت 
حـدود ۸۲ نرمـال مترمکعـب بـر سـاعت گاز 
انـدازی  راه  بـا  بنابرایـن  می شـود؛  مصـرف 
ایـن پـروژه بـه طـور میانگیـن در هـر سـال 
گاز  مترمکعـب  نرمـال  میلیـون   9۰ حـدود 
و حـدود ۱۷۰ میلیـارد ریـال صرفـه جویـی 
خواهـد شـد.مدیر اجرایی پروژه هـای انرژی 
و سـیاالت بـا تأکیـد بـر اینکـه در سـاخت 
شـرکتهای  تـوان  حداکثـر  از  بویلـر  ایـن 
تجهیـزات  سـازندگان  عنـوان  بـه  داخلـی 
اصلـی بویلـر و همچنیـن تجهیـزات جانبـی 
شـامل کابـل، تابلـو برق و... اسـتفاده شـده 
ایـن  فنـی  مشـخصات  درخصـوص  اسـت، 
پـروژه گفت: ایـن پروژه در مسـاحتی حدود 
۱۵۰۰ مترمربـع و بـا هزینـه ای بالغبـر ۴۲۰ 
میلیـارد ریـال و بـا ظرفیـت تولیـد ۱۷۰ تـن 
بخـار سـوپرهیت در سـاعت در کنـار نیروگاه 

گازی احـداث شـده اسـت 
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پیام ایران کلنگآغازعملیاتاجرایینیروگاه30مگاواتیمهریزبهزمینزدهشد
وزیر نیرو با حضور در شهرستان مهریز دو طرح »نیروگاه 30 مگاواتی« و »نیروگاه 

خورشیدی مهریز غدیر« را کلنگ زنی و افتتاح کرد. رضا اردکانیان در جریان سفر خود 
به استان یزد با حضور در شهرستان مهریز سه طرح مربوط به صنعت آب و برق را 

افتتاح کرد.
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مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان 
بـه  از ورود 270 سـربازمعلم  کرمـان 
مـدارس اسـتان کرمـان از اول مهرماه 
97 خبرداد.احمد اسـکندری نسب در 
جلسـه کمیته سـرمایه نیروی انسانی 
اسـتان کرمـان  پـرورش  و  آمـوزش 
بـا تبریـک دهـه کرامـت و والدت بـا 
السـام،  علیـه  رضـا  امـام  سـعادت 
گفت: باید حساسـیت هـا در برگزاری 
معلمـان  بـرای  آموزشـی  هـای  دوره 

توانمندسـازی معلمـان  و  بـرود  بـاال 
در زمینـه هـای مختلف جـدی گرفته 
شـود.وی با بیـان اینکه معلمـان باید 
بـروز و توانمنـد باشـند، افـزود: بایـد 
هزینه هـای دوره های توانمندسـازی 
معلمـان بـاال برود چـون در این زمینه 
هرچـه هزینـه شـود سـرمایه گـذاری 

است. شـده 
احمـد اسـکندری نسـب بـا اشـاره به 
اینکـه بایـد نیروهـای سـرباز معلـم 

و  ویـژه  آمـوزش  ابتدایـی  حـوزه  در 
تخصصـی داده شـوند، اظهار داشـت: 
دوران  حیاتی تریـن  ابتدایـی  دوره 
تحصیـل دانش آمـوزان اسـت که پایه 
ابتدایـی  آمـوزش در دوره  و اسـاس 
بنـا می شـود بـه همیـن دلیـل بایـد 
معلمـان دوره ابتدایـی بـه طـور ویـژه 
آمـوزش داده شـوند. مدیرکل آموزش 
و پـرورش اسـتان کرمان، گفـت: باید 
در  جامعـه  روز  و  اخاقـی  مسـائل 
آمـوزش های توانمند سـازی معلمان 
در دسـتور کار مدرسـین ایـن دوره هـا 
قـرار گیـرد و بـر اسـاس نیاز بـه همه 
موضوعاتـی کـه مربـوط بـه آمـوزش 

مـی شـود توجـه شـود.

27۰ سربازمعلم از مهرماه 97 
مشغول به تدریس می شوند

به تکریم ارباب رجوع باید 

بیش از پیش توجه شود

مدیرعامــل و رییــس هیــات مدیــره شــرکت ملــی حفــاری ایــران بــا تاکیــد 
ــه تکریــم اربــاب رجــوع بایــد ســرلوحه  ــر اینکــه توجــه بیــش از پیــش ب ب
کار مدیــران و مســئوالن شــرکت باشــد، تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه بایــد 
سیســتم هــای نــرم افــزاری و ســخت افــزاری مناســب بکارگیــری شــود . 
ســپهر ســپهری در دومیــن نشســت ســتاد صیانــت از حقــوق شــهروندی و 
تکریــم اربــاب رجــوع در ســال جــاری افــزود: در ایــن ارتبــاط ایجــاد فضــای 
ــان  ــن کارکن ــدگان و همچنی ــه کنن ــرای مراجع ــت ب ــز خدم ــب و می مناس
ــازی  ــان س ــن آس ــا ضم ــرکت ضــروری اســت ت ــزی ش ــاختمان مرک در س
ــان  ــه موقــع پاســخ ، از اتــاف وقــت آن گــردش کار مراجعــان و دریافــت ب
ــردد در حــوزه هــای مدیریــت هــای  ــر ضــروری و ت و رفــت و آمدهــای غی

ــد .  ــه عمــل آی مختلــف پیشــگیری ب
ــکاران  ــه هم ــان خاص ــوع و کارکن ــاب رج ــدی ارب ــرد: رضایتمن ــار ک وی اظه
ــود  ــای اداری خ ــر کاره ــتراحت پیگی ــام اس ــه در ای ــاری ک ــی و اقم عملیات
ــت  ــا اهمی ــای توســعه ای شــرکت بســیار ب ــه ه هســتند در پیشــبرد برنام
اســت و مــی بایســت ســهولت در انجــام کار اربــاب رجــوع و همــکاران را بــه 
عنــوان یــک وظیفــه ســازمانی بــا دقــت و برخــورد مناســب دنبــال نماییــم . 
ــم امنیــت عمومــی، حقــوق  ــت از حری ســپهری گفــت: اجــرای طــرح صیان
شــهروندی و تکریــم اربــاب رجــوع در ایــن شــرکت موفــق بــوده و تــا کنــون 
اقدامــات ارزشــمندی در راســتای تحقــق اهــداف ایــن طــرح صــورت گرفتــه 
ــرد:  ــار ک ــاف، اظه ــه حجــاب و عف ــزاری هفت ــه برگ ــا اشــاره ب اســت . وی ب
ــص،  ــد و تخص ــه تعه ــه ب ــا توج ــرکت ب ــن ش ــگر ای ــاغل و تاش ــوان ش بان
نقــش اثــر گــذاری در تحقــق و پیشــبرد برنامــه هــای ســازمان دارنــد کــه در 
جــای خــود قابــل تقدیــر  اســت و بــه پــاس زحمــات آنــان در همایشــی بــه 

ایــن مناســبت، از خدمــات آنــان تجلیــل خواهــد شــد .

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان گفت : بـا اجرای 
برنامـه هـای کاهش مصرف برق در ایام پیک بـار، ۳۷۰ مگاوات 
از تغییـر سـاعات اداری و همـکاری صنایـع در اسـتان صرفـه 
جویـی شـده اسـت.محمود دشـت بـزرگ در خصـوص عملکـرد 
اقدامـات مدیریـت مصرف و همـکاری صنایع اظهار داشـت: با 6 
مـورد از صنایـع خوزسـتان توافقنامه ای بـرای کاهش مصرف به 

میـزان ۱6۱ مـگاوات صـورت گرفـت کـه به طـور متوسـط تاکنون 
بـه میـزان ۱۷۰ مـگاوات کاهش پیک بـار داشـتیم.وی ادامه داد: 
نتیجـه کاهـش سـاعت اداری و بررسـی هـای صـورت گرفته بر 
روی برخـی فیدرهـای اداری نیـز نشـان مـی دهـد کـه بـه طـور 
میانگیـن ۴۰ تـا 6۰ درصـد بـار ایـن فیدرهـا کاهـش داشـته کـه 
نتیجـه آن کاهـش ۲۰۰ مگاواتی در سـاعات پیک بار ظهر اسـت.

رییـس سـازمان آتـش نشـانی و خدمـات ایمنی شـهرداری اهواز 
از مصـدوم شـدن هفـت نفـر بـر اثـر اقدام بـه خودکشـی منجر به 
انفجـار گاز در اهـواز خبـر داد.آتـش پاد علـی تراب پور  اظهـار کرد: 
حـدود سـاعت ۲۱ )۳ مردادمـاه( اقـدام بـه خودکشـی فـردی در 
منطقه فرهنگ شـهر اهواز به سـامانه ۱۲۵ سـازمان آتش نشـانی 
اهـواز اطـاع رسـانی شـد.وی افـزود: در ایـن حادثه، فـردی جهت 

خودکشـی اقـدام بـه آزادسـازی گاز در فروشـگاه خود کـرده بود که 
علی رغـم تاش آتش نشـانان بـرای منصرف کـردن وی، نیت خود 
را عملی کرد و محیط منفجر شـد. رییس سـازمان آتش نشـانی و 
خدمـات ایمنی شـهرداری اهـواز گفت: در پی این حادثـه دو نفر از 
آتش نشـانان و پنج نفر از شـهروندان مصدوم شـدند که مصدومان 

ایـن حادثـه به اورژانـس ۱۱۵ تحویل داده شـدند. 

کاهش ۳7۰ مگاواتی مصرف برق ناشی 

از تغییر ساعات اداری در خوزستان

اقدام به خودکشی و انفجار 
در اهواز 7 مصدوم برجای گذاشت

مديركلراهداریاستانكرمانعنوانکرد:

حل و فصل  بخش عمده ای از مشکالت 
رانندگان جاده ای استان کرمان

بـه عليخانـي سـيد حـاج
السـتيك تاميـن بحـث
و پرداخـت راننـدگان نيـاز مـورد
گفـت:سـازمانمتبـوعپیگیـری
وهماهنگیهـایالزمرابـاوزارت
صنعـت،معـدنوتجـارتجهـت
اختصـاصالسـتیکبـهراننـدگان
کامیـونبـهقیمتمصوبسـتاد
تنظیـمبـازاربـهعمـلآوردهودر
نيزبرنامهریـزی كرمـان اسـتان
جهـتتوزیعالسـتیکبـهمالکین

انجـامگرفتـهاسـت.

مشـخص،  راننـدگان  مطالبـات 
دسـتور  در  جدیـت  بـا  و  اولویت بنـدی 
كار قـرار گرفت،کـه اکثـرًا مرتفـع و یا در 
حـال بررسـی و حـل شـدن  مـی باشـد 
كـه در ایـن راسـتا اولیـن مـورد مربـوط 
بـه افزایـش کرایـه حمل ونقـل تا سـقف 
شـده  حل وفصـل  کـه  بـود  درصـد   ۲۰

اسـت.
سـید علـی حـاج سـید علیخانـی مدیـر 
كل راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای 
اسـتان كرمـان بابیـان این مطلـب گفت: 
در حـال حاضـر کرایـه راننـدگان توسـط 
شـرکت های حمل ونقـل اسـتان به موقـع 
تـا  موضـوع  ایـن  و  می شـود  پرداخـت 
كنـون در اسـتان كرمـان بـه  نحوخوبـی 
انجـام شـده و رسـیدگی بـه درخواسـت 
ایـن  کار  دسـتور  در  همـواره  راننـدگان 
اداره کل قـرار داشـته كـه نمونـه عینـی 
از  راننـدگان  بـه شـكایات  رسـیدگی  آن 
كمیسـون های  در  باربـری  شـركت های 
بـه  منتـج  گاهـا«  كـه  بـوده   ۱۲ مـاده 

و  شـركت ها  سـنگین  هـای  جریمـه 
متخلـف  ونقلـی  حمـل  موسسـات 

اسـت. گردیـده 
سـید علیخانـی افـزود: افزایـش کرایـه 
حمل ونقـل  تـا سـقف ۲۰ درصـد بصورت 
راهـداری  سـازمان  توسـط  سراسـری 
اعـام  ای كشـور  ونقـل جـاده  و حمـل 
شـد  كـه در ایـن راسـتا بـا هماهنگـی 
شهرسـتان ها  فرمانـداری  و  اسـتانداری 
عمده،جلسـات  كاالهـای  صاحبـان  بـا 
الـزام  خصـوص  در  و  برگـزار  متعـددی 
افزایش هـای  اعمـال  بـر  مبنـی  آنـان 
۲۰درصدكرایـه حمـل، اقـدام الزم انجـام 

شـده اسـت.
مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جاده ای 
اسـتان كرمـان تصریـح كرد:بایسـتی بـا 
توسـط  اضافـی  کمیسـیون های  اخـذ 
راننـدگان   از  ونقلـی  حمـل  شـرکت های 
ایـن  در  لـذا  نمـود،  برخـورد  بشـدت 
راه  همچـون  راهکارهایـی  خصـوص 
انـدازی سـامانه نوبـت دهـی پایانـه بار، 

تقویـت كمیسـیون مـاده ۱۲، راه انـدازی 
سـامانه پیامکی كشـوری ویژه با شـماره 
)۳۰۰۰۱۴۱(  و همچنین سـامانه پیامكی  
 )۱۰۰۰۰۳۴۱( بـه شـماره  اسـتان كرمـان 
و  راننـدگان  شـکایات  دریافـت  جهـت 
ازاین دسـت در دسـتور کار مـا  مـواردی 
یـاد  ادامـه  در  وی  اسـت.  قرارگرفتـه 
آورشـد: بـرای مبـارزه بـا تخلفـات ایـن 
نقـل  شفاف سـازی  بـر  عـاوه  بخـش، 
نصـب  طریـق  از  ریالـی  انتقـاالت  و 
تاکنـون  کارت خـوان،  دسـتگاه های 
جریمه شـده اند کـه  نیـز  هایـی  شـرکت 
خواهنـد  ادامـه  باقـوت  برخوردهـا  ایـن 
داشـت تـا حقوق راننـدگان عزیـز پایمال 

نشـود.
حـاج سـید علیخانـی اظهـار داشـت: در 
نـرخ  محاسـبه  نحـوه  در  تغییـر  زمینـه 
کیلومتـر،  تـن  اسـاس  بـر  کاال  حمـل 
ایـن  در  متعـددی  جلسـات  تاکنـون 
و  گردیـده  برگـزار  تهـران  در  خصـوص  
بـا توجـه بـه حجـم و نـوع کار و زمان بـر 

دقیـق  کارشناسـی  بـه  نیـاز  و  بـودن 
به صـورت  مبنـا  ایـن  تعییـن  موضـوع، 
سـازمان  طریـق  از  و  شـده  فازبنـدی 
راهـداری و در حـال پیگیری می باشـد.

مدیـرکل راهـداری و حمل ونقل جاده ای 
اسـتان كرمـان افزود:در خصـوص نصب 
سـامانه سـپهتن در کابیـن کامیون هـای 
تامیـن  زمـان   تـا  شـده   قـرار  بـاری 
ازجملـه  یـی  زیرسـاخت ها  و  شـرایط 
در  دوم  راننـده  هزینه هـای  پیش بینـی 
مسـیرهای طوالنـی )باالتر از 9 سـاعت( 
مشـکلی  هیچ گونـه  و  كـرد  رامتوقـف 
در پلیـس راه و مرکـز شـماره گذاری بـه 

وجـود نیایـد .

قمالبرزخراسان مرکزی

ادغاممدارسبهدلیل
کمبودنیرویانسانی

مـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
خراسـان  رضـوی گفـت: بـه دلیل 
حالتـی  انسـانی  نیـروی  کمبـود 
انقباضـی اتفـاق افتـاده اسـت و مجبـور هسـتیم در سـطح 
اسـتان برخـی کاس هـا و مـدارس را در هـم ادغـام کنیـم؛ 
برخـی مـدارس را حـذف کـرده و دانش آمـوزان را در مـدارس 
شـبانه روزی و روسـتامحور متمرکز کنیم. قاسـم علی خدابنده 
اظهـار کـرد: در سـال تحصیلی پیـش رو حدود یـک میلیون 
و ۲۰۰ هـزار دانش آمـوز در مـدارس درس خواهیـم داشـت. 
ایـن در حالیسـت کـه سـامان دهی نیـروی انسـانی در سـال 

تحصیلـی جدیـد دچـار چالشـی جـدی خواهـد بـود. 

نیمیازجواناندهه60
ازدواجنکردهاند

ــوم پزشــکی اســتان  رییــس عل
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــزی ب مرک
 ۱6۳ فقــط  دهــه هشــتاد،  در 
هــزار ازدواج در اســتان صــورت 
ــان  ــد از جوان ــا ۴۵ درص ــت: تقریب ــت، گف ــه اس گرفت
نکرده اند.حســن  ازدواج  اســتان   6۰ دهــه  متولــد 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  کارگــروه  در  طاهراحمــدی 
اســتان افــزود: بــر اســاس آمــار قطعــی متاســفانه ۸9 
درصــد مــردم اســتان دارای فعالیــت فیزیکــی مطلــوب 
ــه  ــد ۳۰ دقیق ــی در ح ــت فیزیک ــی فعالی ــوده و حت نب

ــدارد. ــود ن ورزش وج

زوجخیرالبرزی13
زندانیراآزادکردند

بــا  میــاد  مناســبت  بــه 
امــام  حضــرت  ســعادت 
زندانــی   13 )ع(،  رضــا 
زوج  یــک  توســط  البــرز  اســتان  ندامتگاه هــای 
ــرز روز  ــتان الب ــتان مرکزاس ــدند. دادس ــر آزاد ش خی
پنجشــنبه در نشســتی گفــت: ایــن زوج همــواره 
ــکار  ــان بده ــرای آزادی زندانی ــه ب ــور داوطلبان ــه ط ب

پیشــقدم  می شــوند.
بیــان داشــت: کمک هــا  حاجــی رضــا شــاکرمی 
و  زندانیــان  بــه  زوج  ایــن  هــای  حمایــت  و 

اســت. ســتودنی  آنــان  خانواده هــای 

ریزشحسینیهای
درقمبا6مصدوم

قـم  نشـانی  آتـش  سـخنگوی 
گفـت: در پـی سـاخت و سـاز و 
توسـعه غیراصولـی، سـاختمان 
حسـینیه ریزش و شـش نفر زیر آوار ماندند که هر شـش 
نفـر بـه سـامت از زیـر آوار خـارج شـدند.حمید کریمی با 
اشـاره بـه ایـن حادثـه عنـوان کـرد: سـاعت ۱9:۴9دقیقـه 
ریـزش یـک حسـینیه در منطقـه دو قـم بـه آتش نشـانی 
اطـاع داده شـد کـه بافاصلـه نیروهـا اعـزام شـدند. وی 
ادامـه داد: شـش نفـر مصدوم از زیـر آوار خـارج و تحویل 
اورژانـس شـدند، مصدومیـن پنـج مـرد و یک کودک سـه 

سـاله بودنـد کـه خوشـبختانه حالشـان خوب اسـت.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 سرگرمی

ــد  ــرادی مج ــارزاده/ م ــنا فخ ــاه – حس کرمانش
مدیرعامــل شــركت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
كرمانشــاه بــه همــراه معاونیــن و برخــی از 
مدیــران ایــن شــركت بــا آیــت ا... علمــا نماینــده 
ولــی فقیــه در اســتان كرمانشــاه و امــام جمعــه 

كرمانشاه دیدار و گفتگو كردند.
باوجــود شــروع فصــل تابســتان و افزایــش دمــا 
و مصــرف بیــش از حــد مشــتركان از بــرق 
از  خصوصــا در ســاعات اوج مصــرف، پــس 
ــت مصــرف باحضــور  ــش مدیری ــزاری همای برگ
علمــاء، ائمــه جماعــات مســاجد و ادارات و 
ــه  ــد ب ــرادی مج ــدس م ــی، مهن ــن مذهب مبلغی
همــراه معاونیــن و برخــی از مدیــران شــركت در 
راســتای ترویــج مدیریــت بهینــه مصــرف بــرق 
بــا آیــت ا... علمــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 
ــدار و  ــاه دی ــه كرمانش ــام جمع ــاه و ام كرمانش
ــرق و  ــه ب ــی مصــرف بهین ــاره نحــوه چگونگ درب

نهادینــه كــردن آن در بیــن اقشــار مختلــف 
جامعــه گفتگــو كردند.مدیرعامــل شــركت توزیــع 
ــدار  ــن دی ــرق اســتان كرمانشــاه در ای ــروی ب نی
ــت  ــوزه فعالی ــری از  ح ــی مختص ــن معرف ضم
شــركت و بیــان اهمیــت نقــش بــرق در توســعه 
كشــور و ایجــاد رفــاه عمومــی گفــت: بــرق یكــی 
از منابــع انــرژی اســت كــه قابــل ذخیــره كــردن 
ــاز مصــرف  ــه نی ــزان ك ــان می ــه هم نیســت و ب

است باید همزمان تولید شود.
ــه اهمیــت و ضــرورت مدیریــت  وی در ادامــه ب
ــرق در فصــل تابســتان اشــاره كــرد و  مصــرف ب
اظهــار داشــت: زمانــی كــه رشــد مصــرف داریــم 
منطقــی و اقتصــادی آن اســت كــه بجــای 
عرضــه بیشــتر، بــه مدیریــت تقاضــا توجــه 
نمائیــم كــه ایــن امــر مســتلزم فرهنــگ ســازی 
در ســمت مصــرف مــی باشــد كــه بــا تغییــر در 
ــار و  ــر رفت ــه تغیی ــًا منجــر ب ــی نهایت ــدل ذهن م

اصاح عملی الگوی مصرف می شود.
مهنــدس مــرادی مجــد اقدامــات انجام شــده در 
زمینــه فرهنــگ ســازی مصــرف بــرق را برشــمرد 
و گفــت: طــرح هــای همیــاران انــرژی، همــكاری 
بــا بســیج ادارات و محــات، فرهنــگ ســازی از 
طریــق مــدارس و مســاجد بــا كمــك روحانیــون 
و علمــا از جملــه اقداماتــی اســت كــه ایــن 
شــركت در زمینــه فرهنــگ ســازی مصــرف بــرق 

انجام داده است.

ديدارمديرعاملشركتبرقاستان
كرمانشاهبانمايندهولیفقيه

خبرخبر

نشستتخصصی–آموزشی
شرکتملینفتبرگزارشد

ــن نشســت تخصصــی – آموزشــی روســا و  ســی و دومی
کارشناســان روابــط کار و مــددکاری اجتماعــی شــرکت 
ملــی نفــت ایــران بــه میزبانــی شــرکت بهــره بــرداری نفــت 

و گاز غرب در ایام برگزار گردید. 
ــگاه اطــاع  ــل از  پای ــه نق کرمانشــاه – حســنا فخارزاده/ب
رســانی شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز غــرب در راســتای 
هماهنگــی هــر چــه بیشــتر فرآینــد هــای اجرایــی فــی مــا 
ــای  ــران و شــرکت ه ــت ای ــی نف ــتاد شــرکت مل ــن س بی
توانمنــدی  و  انــش  د  ســطح  ارتقــا  نیــز  و  تابعــه 
روسا،کارشناســان روابــط کار و مــددکاری اجتماعــی، بهبــود 
ــت  ــن نشس ــی و دومی ــی، س ــور اجتماع ــط کار و ام رواب
ــی در  ــددکاری اجتماع ــط کار و م ــی رواب تخصصی-آموزش
ســال جــاری بــا حضــور ۴۰ نفــر از کارشناســان ایــن حــوزه 
از روز ســه شــنبه مــورخ ۵ تیرمــاه لغایــت پنــج شــنبه ۷ 
تیــر مــاه بــا هماهنگــی و تاکیــد ناصــری پــور مدیــر عامــل 
ــان  ــای کمری ــاب آق ــری جن ــکاری و پیگی ــرکت و هم ش
مدیــر محتــرم منابــع انســانی شــرکت بهــره بــرداری نفــت 

و گاز غرب برگزار گردید.
در همیــن راســتا جلســه مذکــور بــه میزبانــی شــرکت بهــره 
ــان  ــهید تندگوی ــع ش ــرب در مجتم ــت و گاز غ ــرداری نف ب
ــد  ــط واح ــه توس ــورت گرفت ــای ص ــاش ه ــا ت ــام و ب ای
روابــط کار و مــددکاری اجتماعــی ایــن شــرکت و همچنیــن 
ــام  ــان ای ــهید تندگوی ــع ش ــور اداری مجتم ــکاری ام هم

برگزار شد.
در دومیــن روز نشســت مذکــور و در راســتای ارتقــا ســطح 
دانــش و توانمنــدی شــرکت کننــدگان، کارگاه آموزشــی 
روانشناســی مثبــت نگــر بــا حضــور مــدرس ایــن دوره در 
محــل آمــوزش هــای هتــل زاگــرس ایــام برگــزار گردیــد، 

و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
در روز پایانــی ایــن نشســت، جلســه هــم اندیشــی و 
بررســی چالش هــای موجــود در ایــن حــوزه، بیــن روســا و 
ــور  ــا حض ــی و ب ــددکاری اجتماع ــوزه م ــان در ح کارشناس
رییــس محتــرم روابــط کار و مــددکاری اجتماعــی شــرکت 
ملــی نفــت و مدیــر منابــع انســانی شــرکت بهــره بــرداری 
نفــت و گاز غــرب برگــزار شــد و در ادامــه ایــن جلســه ســه 
شــرکت از شــرکت هــای تابعــه شــرکت ملــی نفــت) 
شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران، شــرکت نفــت و گاز 
ــه گــزارش  ــه ارائ ــارس( ب ــدان و شــرکت نفــت و گاز پ ارون

عملکرد خود در یک سال گذشته پرداختند.  

برداریازمحور
روستاییتهلگی–باغ

ناظرتافصلسرما
سمیه کربایی-اصفهان/سعید خدابخشی 
رییـس اداره نظـارت بـر سـاخت راههـای 
فرعی و روسـتایی اداره كل راه وشهرسازی 
اسـتان اصفهان در این باره گفت: تعریض 
راه روستایی فریدونشهر – چغیورت بطول 
پنـج كیلومتر بدلیـل حجم بـاالی ترافیك 
عبـوری از ایـن محـور در روزهـای تعطیـل 
سـال به جهت واقع شـدن پیسـت اسكی 
فریدونشـهر درایـن مسـیر در دسـتور كار 
بـوده كـه كلنـگ آغـاز عملیـات اجرایی آن 
توسـط معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی 
اسـتانداری اصفهـان و بـا حضـور فرماندار 
فنـی  دفتـر  كل  مدیـران  و  شهرسـتان 
اسـتانداری و امـور روسـتا ها و شـوراهای 
اسـتانداری بـه زمیـن خـورد.وی هـدف از 
تعریـض ایـن پـروژه را تسـهیل در عبـور و 
مـرور و حـذف گلوگاه ترافیكـی جهت بهره 
بـرداری بیـش از ۷۰ روسـتای پیشـكوه و 
پشـتكوه عنـوان كـرد و اظهـار داشـت: بـا 
توجـه به وجود  روسـتاهای متعدد در این 
مسـیر و لـزوم تسـهیل در عبـور و مـرور 
سـال،  سـرد  فصـول  در  نقلیـه  وسـایل 
تعریـض این محـور و ایجاد بانـد جدید با 
اعتبـار ۲۰ میلیـارد ریال در دسـتور كار قرار 
گرفت.خدابخشـی در ادامـه بـا توجـه بـه 
انجام عملیات زیر سـازی محور روسـتایی 
تهلگـی – بـاغ ناظـر در سـالهای گذشـته 
و  فریدونشـهر  شهرسـتان  دو  واتصـال 
ایـن محـور گفـت:  بـا تكمیـل  چـادگان 
عملیات زیرسـازی ایـن محور بطول حدود 
6 كیلومتر در سـالهای گذشـته انجام و در 
خردادماه سـالجاری عملیات سـاب بیس 
و آسـفالت گـرم آن آغـاز شـده كـه امیـد 
اسـت ایـن محـور روسـتایی نیز بـا صرف 
اعتبـاری بالـغ بر ۱۰ میلیارد ریال تا شـروع 
فصـل سـرما در شهرسـتان تكمیـل و بـه 

بهره برداری برسد.
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امضای4قراردادسرمایهگذاریدربندرچابهار
با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی ۴ قرارداد سرمایه گذاری در بندر چابهار و امضای یادداشت 
تفاهم احداث مینی پاالیشگاه امضا شد. ۴ قرارداد سرمایه گذاری و یادداشت تفاهم احداث 
مینی پاالیشگاه در بندر اقیانوسی چابهار با حضور راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی در سرای سازمان بنادر و دریانوردی استان در چابهار به امضا رسید.

افقی
۱- نرخی که توســط بانک تجاری به 

عنــوان مبنایی برای نرخ وام دهی جزئی 

 استفاده می شود - سختی

 ۲- خراب - دارایی ها - ناشایســت

۳- از ماه هــای قمری - زاییدن - نت 

 سوم موسیقی - اندازه

 ۴- خبــاز - پهلوان - نجیب

۵- پوســتین - اصطاح عامیانه دالر 

 نیوزیلند - پیرو - مروارید درشــت

6- طا - یکی از ســتارگان نسر واقع 

 - نظرات

۷- خردمنــدان - مزار - واحد پول 

 تایوان

 ۸- مریض - صدا - اســرارآمیز

9- مرکز اســتان مرکزی - حالت 

 خشوع - انکراالصوات

۱۰- مخفــف از آن - پایتخت بنگادش 

 - محل و مکان

۱۱- لحظــه - پرنده ای خوش آواز - 

 دستوری - حرف ندا

۱۲- راهنمــا - عضوی از صورت - پول و 

 کاال و ملــک و محصول و دارایی

۱۳- بوســتان - سرما - چاشنی ساالد 

 - فناپذیر

۱۴- بخش بزرگی از کشــور - از لوازم 

 برقی - شــهر خروس جنگی

۱۵- بچــه از خودراضی - ارزیابی 

تاثیرات مســائل اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی بر نرخ ارزها

عمودی 
۱- کــی - از بازارهایی که درون بازار 

 مالی جای دارد

۲- جماعــت مردم - دارای جایگاه اول 

فــن آوری نفت و گاز در منطقه - میوه 

 تلفنی

۳- هــر یک از دوازده برج فلکی - از 

 یــاران پیامبر اکرم )ص( - ترس

 ۴- شــتر قوی هیکل - بیم - گله گزار

۵- عامت جمع فارســی - شلوار - 

 عدل - عید ویتنامی ها

 6- راز - طــرف - قنات

۷- از نیروهای ســه گانه ارتش - 

 جهانگرد ونیزی - قصه شــعرگونه

۸- عضو اصلی - یکی از شــهرهایی 

که در ســال ۱۳۵۱ در آن دادوستد 

 اوراق بهادار انجام می شــد - افزونی برنج

9- درد و رنج - موچین - ســال 

 پرباران

۱۰- نفریــن - جام جهان نما - پای 

 انسان و چهار پایان

۱۱- نفس خســته - شکار - جمع 

 »محرم« - آفت گیاه

۱۲- ترشــی - پول نقره ای - اسب 

 چاپار

۱۳- نوعی شــنا - از کشورهایی که 

بانــک مرکزی خود را از نظر بنیادی 

شــبیه فدرال رزرو بنا کرد و پس از 

جنگ جهانی دوم به توســعه نظام مالی 

 جدیــد کمک کرد - از نام های زنانه

 ۱۴- از فلزات - کشــو - بهانه

۱۵- شــبکه ای که در آن خریداران و 

فروشــندگان در سراسر جهان با یکدیگر 

بــه مبادله می پردازند - زبان مردم نپال.

جدولشماره۱۲۲4

سودوکوشماره۱۲۲4

پاسخسودوکوشماره۱۲۲3
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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

Alto›s Odyssey عنوانـی رانر بوده و در 
آن نقش کاراکتری اسـکی سـوار را دارید. 
در کنـار تنـوع محیط هـا و طراحی چشـم 
نواز آن ها، سـازنده سـعی کرده بزرگترین 
نقطـه ضعـف قسـمت قبـل را در عنـوان 

جدیـدش برطـرف کند.

آسـفالت 9 زودتـر از موعـد گفتـه شـده، 
بـه عرضه جهانی رسـید و خبر خوشـحال 
اندرویـد  نسـخه  اینجاسـت کـه  کننـده 
بـازی بـرای آی  پی هـای ایـران نیـز بـاز 

ست. ا

پرداخـت  سـامانه  ایـران  ملـی  بانـک 
کشـور  از  خـروج  عـوارض  الکترونیکـی 
کـرد.  راه انـدازی  مسـافران  بـرای  را 

tollpayment.sadadpsp.ir

معرفیبازی
Alto›sOdyssey

معرفیبازی
آسفالت9

خبر
عوارضخروجازکشور

چهارشنبهگذشتهروزملیمحیطبانبودواینشناسهبا
انتشارتصویرزیراینروزراتبریکگفته.

@azadeganclub-

محسنچاوشیباانتشارمتنزیردرموردآلبوم
جدیدش»ابراهیم«خبرداده.

@mohsenchavoshi

انجمنراهنمایانگردشگریاستانگیالنبا
انتشارتصویرزیردرارتباطبامراسمنوروزدیلمی

اطالعرسانیکرده.
@gtga.ir

علیرضاجهانبخش،ملیپوشکشورمانباانتشار
تصویرزیرپیوستنشبهتیمبرایتونانگلستانرا

تاییدوخبرسانیکرد.
@alirezajb_official

امیر مهدی پور می گوید:
تبریـک بـه علیرضـا جهانبخـش بابت این انتقال و اشـتیاق بـرای ما بابت فصـل بعد؛ لیگ 
جزیـره بـا جهانبخـش در پیراهـن برایتـون بـرای ایرانی هـا جذاب تر اسـت. دمت گرم پسـرِ روسـتای 

محـروم جیرنـده کـه حاال نماینـده همه مـردم ایرانی!

رضا می گوید:
تغییر تفکر در شـهرداری کرمان محسـوس اسـت. جوشـایی، معاون فرهنگی اجتماعی در 
نشسـت خبـری از سه شـنبه های بـدون خـودرو و یکشـنبه های بـدون پاسـتیک گفـت. همچنین به 

جـای آب بطـری، پـارچ آب بـر روی میزها گذاشـته اند. 

بهنام می گوید:
یـه سـوالی کـه همیشـه دارم اینه که چـرا هیچوقت واگن قطارها نو نیسـتند؟ چرا همیشـه 
واگن هـا قدیمـی و داغون هسـتند؟ از کشـورهایی مثل آلمانی، چیـن، کـره و... واگن هایی حداقل هر 

کـدوم ۱۰ الـی ۱۵ سـال کار کـردن و حاال اومـدن ایران!
هیچ خبری هم از واگن های ایرانی نیست!

ستایش می گوید:
کاش یـه روز ایـن فرهنـگ جـا بیوفته که به دخترامون به جای جمله » ایشـاال عروسـیت« 

بگیم »ایشاال همیشـه موفق باشی« 
توی ذهن دخترامون جا نندازیم که بزرگ ترین دستاورد زندگیشون ازدواجشونه

محمد مساعد می گوید:
در همان روزهایی که اسـب های کولبران در خون خود غلت می زدند و آخرین شیهه هایشـان 
در کوهسـتان های کردسـتان گـم می شـد »باالبر«هـا در تهـران بـه »بـی ام و« تبدیل می شـدند و صف 

خودروهای لوکس قاچاق از پورشـه تا لکسـوس از گمرک رسـمی کشـور وارد می شـد!

یگانه خدامی می گوید:
صبـح دوبـاره دیـدم دارن فضـای سـبز رو آبیـاری مـی کنـن. زنـگ زدم ۱۸۸۸ می گـه چون 

چمنـه آب زیـاد می خـواد مجبوریـم ایـن سـاعت ها آبیـاری کنیم!
آینده نگری مـون بیـداد می کنـه که نتونسـتیم شـرایط آب و هوایـی و خشکسـالی رو پیش بینی کنیم 

و همـه تهران رو چمن کاشـتیم!

مستانه نصیری می گوید:
پیشـنهاد داده آخـر هفتـه بریم جایی که خوش آب وهواسـت و طبیعتـش خوبه، می گم چه 

کاره ای مـی رم مهویزان خب!
شـدم مثـل بابـام، خدایـا چـرا آدم از یـه جایی به بعـد ان قدر شـبیه پدرومادرش می شـه، یعنی گاهی 

یـه جملـه ای می گـم، نظـری می دم، بعـد می گـم وای این که عیـن حرف اونـا بود!

ایرانیهادرتوییترچهمیگویند؟

»علیرضاجهانبخش«ملیپوشکشورمانپسازآنکهبه
تیمبرایتونانگلیسپیوست،موردتوجهویژهگرفتهوناموی

جزوبرترینهایترندتوییتردراینکشورشدهاست.

طرفکلیکتابنوشته،دوردنیاروچرخیدهوانگیزهدادهبهافراد
سالموتوانیابووقتیرسیدهبهایرانشده»انسانیبیدستوپااما
خارقالعاده«.توصیفیدرحدواندازهیسیرکهایقرننوزدهمی!

@makanmehr

همهدنیادارنبلیطهایکاغذیروجمعمیکننوازبلیط
الکترونیکیاستفادهمیکنن،اماراهآهنایرانتازهیادگرفته

»کارتقطار«صادرکنهبرایمسافرها!اونمنهاختیاری،اجباری!
خرجاضافه…
@behnam2k

شرکت HMD Global در آینده نه چندان دور از پرچمدار جدید خود رونمایی 
می کند. به نظر می رسد قیمت نوکیا 9 برابر با 1000 دالر باشد. دو شرکت مطرح در بازار 

گوشی های هوشمند، سامسونگ و اپل گران ترین پرچمداران را در اختیار مشتریان قرار 
می دهند.
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نمایشگاه نقاشی مشترک 
کودکان زلزله زده و جمعی 

از هنرمندان معاصر با 

عنوان »هاوار« در 
خانه هنرمندان ایران برگزار 

می شود.

رؤیای پاریس و ونیز کتاب شد
کتاب الگوهای رنگ آمیزی 

شهرهای گردشگری - هنری 

»پاریس« و »ونیز«منتشر شد

انیمیشن کوتاه 

»آلفابت« ساخته 
کیانوش عابدی به چهارمین 

دوره جشنواره »موستراموویمنتو« در 
مکزیک راه پیدا کرد.

فاطمه معتمدآریا و رامین 
بحرانی سینماگر ایرانی -

آمریکایی به ترتیب به عنوان 
داوران بخش افق ها و فیلم های 

اول هفتادوپنجمین جشنواره فیلم ونیز انتخاب شدند.

فیلم ایرانی 

»خوابزده ها«
ساخته فریدون جیرانی در 

برنامه »آپاراتچی« 
رادیو صبا روایت می شود.

اتابک: استاد، ایراِن کوچک را تنها نگذارید.
کمال الملک: شما از ایران دست بردارید، مملکت 

بزرگی می  شود...

فیلم:کمالالملک

نمایشگاهرادیو

نمایشگاه

سینماانیمیشن

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

پیشازنبردقادسیه،دوبارپیشنهاد
انتقالپايتختازتيسفونبهاستخر
)شيراز(بهشاهوقتدادهشدهبود

ــه دســت اعــراب در  ــره« ب ــادن »حی ــی افت درپ

مــاه مــی 6۳۳ میــادی و ســپس محاصــره 

شــهر انبــار در جــوالی همــان ســال کــه هــر دو 

منطقــه در قلمــرو ایــران بودنــد )واقــع در غــرب 

ــات  ــار حم ــت( و انتظ تیســفون ـ پایتخــت وق

ــور ۲۸  ــزرگان کش ــرب، ب ــب ع ــتری از جان بیش

ــر  ــرد ســوم شــاه وقــت متذک ــه یزدگ جــوالی ب

)خلیفــه  ابوبکــر  اســت  ممکــن  شــدند کــه 

ــدارک  ــیعتری را ت ــی وس ــات نظام ــت( حم وق

اســت  بهتــر  پیشــنهاد کردنــد کــه  و  ببینــد 

ضمــن دفــاع در غــرب فــرات، پایتخــت نیــز بــه 

اســتخر )شــیراز( منتقــل شــود زیــرا کــه عبــور 

نیــروی عــرب از کوههــای میــان راه دشــوار 

خواهــد بــود. قبــا در جنــوب غربــی فــرات 

ــرد محــدود میــان نیروهــای دو طــرف  ــار نب چه

روی داده بــود. یزدگــرد چــون خطــر حملــه بــه 

تیســفون را بعیــد مــی دانســت بــا بــی اعتنایــی 

ــیج  ــرای بس ــی ب ــرد ول ــنهادرا رد ک ــام پیش تم

ــر  ــاع در براب ــت دف ــدن جه ــاده ش ــرو و آم نی

حمــات نظامــی بزرگتــر نیــز اقــدام نکــرد. 

ــادی( درگذشــت  ــد )6۳۴ می ــال بع ــر س ابوبک

و عمــر برجــای او نشســت و تصمیــم بــه دنبــال 

کــردن جنــگ بــا ایــران گرفــت. زد و خوردهــای 

بعــدی دو ســال پــس از درگذشــت ابوبکــر روی 

ــود  ــرد قادســیه ب ــا نب ــن آنه ــع تری ــه قاط داد ک

ــت،  ــورت گرف ــادی ص ــر 6۳6 می ــه در نوامب ک

واحدهــای نظامــی ایــران شکســت خوردنــد، 

رســتم فرخــزدا از ژنرالهــای ارشــد ايــران کشــته 

شــد و درفــش كاويــان ــــ پرچــم ارتــش ــــ بــه 

ــاد. ــرب افت دســت ع

رسانهدرآینهتصویر
ماهنامه فرهنگی و اجتماعی سرمشق به 

مدیرمسوولی بتول ایزدپناه در کرمان منتشر 
می شود. در عکس باال مطالب آخرین شماره 

این ماهنامه را می بینید.

چوآنفتنهازخوابسربرگرفت
صراحیطلبکردوساغرگرفت
سمنقرطٔهفستقیچاکزد
چواوپرنیاندرصنوبرگرفت
بنفشهببرگسمنبرشکست
جهاننافٔهمشکاذفرگرفت
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ــه  ــی ب ــرد ایران ــت:»حبس ۳۵۵۰ م ــاالری نوش ــردم س م

ــر حاضــر  ــدان خب ــه در می ــه« طنزیماتچــی ک ــل مهری دلی

ــه نظرســنجی تغــاری پرداخــت. یکــی از حاضــران  ــود، ب ب

در میــدان النگوهــای خــود را روی مــچ جــا بــه جــا کــرد 

ــد اســم خــود  ــن روزنامــه مــردم ســاالری، بای و گفت:»ای

ــا ایــن تیتــر  ــرا ب ــه »مــرد ســاالری« تغییــر دهــد. زی را ب

خواســته زنــان را موجوداتــی بــی عاطفــه معرفــی کنــد کــه 

شــوهران خــود را بــه خاطــر چنــد تــا ســکه بــه زنــدان مــی 

اندازنــد.« فــرد دیگــری انگشــتر طایــش را دور انگشــتش 

ــه  ــه گفت ــت گفت:»البت ــه دس ــو ب ــرد النگ ــه ف ــد و ب گردان

باشــم، چنــد تــا ســکه هــم اآلن کــم مبلغــی نیســت 

ــه روز  ــور و داره روز ب ــوار آسانس ــده س ــش ش ــا! قیمت ه

باالتــره مــی ره! گفتــه باشــم هــا!« فــرد النگــو بــه دســت 

چشــمکی زد و گفــت:»اون کــه آره! امــا بایــد بــا ماطفــت 

ــد  ــت. بای ــاره کار نیس ــدان چ ــرد. زن ــورد ک ــتری برخ بیش

ــردان  ــوق م ــان حق ــی از حامی ــق!« یک ــرد. تواف ــره ک مذاک

ــا  ــن چیزه ــواده و ای ــای خان ــه دادگاه ه ــه ای ب ــی نام ط

خواســتار وحــدت رویــه قاضیــان و صــدور احــکام جدیــد 

بــرای مردانــی شــد کــه در دوران جوانــی بــا چشــم و 

ــرده  ــه همسرشــان ک ــزار ســکه را مهری ــوش بســته ۲ ه گ

ــت.  ــازار اس ــع ب ــکه تاب ــد س ــر ببینی ــد. وی افزود:»آخ ان

ــوهر!  ــی ش ــدار بده ــع مق ــز تاب ــدان نی ــان زن ــدت زم م

ــدان  ــی زن ــون تومان ــا ســکه ۱ میلی ــد شــوهر ب ــرض کنی ف

ــرض محــال ۴ ســال  ــه ف ــدان ب ــدت زن ــاده باشــد. م افت

باشــد. حــال کــه ســکه نزدیــک ۴ میلیــون تومــان اســت. 

ــان ۴  ــا هم ــد. ی ــدان بمان ــال در زن ــد ۱6 س ــرد بای ــا ف آی

ســال او را ســر عقــل مــی آورد؟« یــک روان شــناس 

ــک  ــط و ژنتی ــع محی ــل، تاب ــه عق ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ب

ــر  ــرد را س ــدان ف ــط زن ــه محی ــن ک ــت:»در ای ــت، گف اس

عقــل بیــاورد، نظــرات متفاوتــی وجــود دارد. امــا در ایــن 

ــناس  ــرف روانش ــط ح ــی وس ــک...« طنزیماتچ ــه ژنتی ک

پریــد و گفت:»ژنتیــک را ولــش کــن! ممکــن اســت 

بــه خانــواده افــراد بربخــورد. ایــن قضیــه را کاًّ بــی 

ــم  ــی ه ــم روانشناس ــه از عل ــد ک ــوید و بفرمایی ــال ش خی

روانشناســی  از  بومــی  تعریــف  یــک  حذفــش کننــد. 

 ارائــه دهیــد کــه در آن عقــل تابــع ژنتیــک نباشــد.« 

ــای  ــزارش ه ــه گ ــد هم ــز مانن ــزارش نی ــن گ ــان، ای در پای

ــان یافــت.  ــی نتیجــه پای ــه و ب ــی ســر و ت طنزیماتچــی ب

ــه ای  ــن ثانی ــاال رفت ــان از ب ــق همچن ــری موث ــع خب مناب

ســکه و  زنــدان افتــادن جوانــان عاشــق خبــر مــی دهنــد. 

البتــه روانشناســان هنــوز روانــی بــودن قیمــت ســکه و ارز 

را تأییــد نکــرده انــد. آگاهــان سیاســی بــرای روانشناســان، 

ــی  ــد کــه گران ضــرب العجــل یــک ماهــه تعییــن کــرده ان

ســکه را در ســرفصل هــای علمــی خــود قــرار دهنــد و آن را 

بــه عنــوان یــک نظریــه در جهــان دانــش مطــرح نماینــد. 

روانشناســان یــک صــدا گفتــه اند:»مــی نماییــم!«
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