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 قیمت 500 تومان
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انس طال          1.192.93

مثقال طال       12.730.000

گرم طالی 1۸  2.937.192

گرم طالی 2۴ 3.917.7۸5

انس نقره              1۴.63

انس پالتین         7۸6.000

انس پاالدیوم       920.000

بهار آزادی        3۴.510.000

امامی           3۸.350.000

نیم           17.600.000

ربع             9.100.000

گرمی          5.000.000

دالر                      ؟

یورو                 121.910

پوند                13۴.0۴0    

درهم امارات         2۸.900

لیر ترکیه             17.670

یوان چین           15.۴60

ین ژاپن              95.630    

دالر کانادا             ۸0.620

دالر استرالیا         76.2۴5 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب
06:31

غروب آفتاب 
19:41

تهران

23 تا 35

سخنگوی وزارت خارجه:

کمک مالی اروپا به ایران 
به تحریم ها ربطی ندارد

2

آنا
س: 

عک

فشار گرانی بر گُرده فقرا
تورم مرداد ماه برای دو دهک کم درآمد 5.9 درصد 

روزانهم صبح اریانبوده که بیش از دیگر دهک ها است

سازمان حفاظت محیط زیست در فاز سوم پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی مشارکت مالی می کند

حمایت دوباره سازمان ملل از یوزها
4

2

بعـد از حـذف زهـرا نعمتـی کمانـدار تیـم 
ملـی ایـران اظهـار نظرهـای نامسـووالنه و 
ضـد ونقیـض همچنـان ادامـه دارد. حـال 
ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه آیا بعـد از 
اخـراج محمـد امیـن اسـدی )بازیکـن تیم 
ملـی فوتبـال امیـد ایـران( ایـن شـجاعت 
حـذف  ایـن  مقصـر  دارد کـه  وجـود  هـم 
زهـرا نعمتـی )هـر کـس کـه باشـد( را بـه 
دلیـل سـهل انـگاری بـه ایـران بازگرداننـد؟ 
زهـرا نعمتـی کـه بـا انگیـزه فـراوان بـرای 
اولیـن بـار به جـز بازی های پاراآسـیایی در 
بازی هـای آسـیایی هـم حاضـر شـده بـود، 
بـا یـک اتفـاق عجیب و نـادر حـذف تلخی 
داشـت. مسـووالن بـه نعمتی که بـه مرحله 
یـک چهـارم رسـیده بـوده، گفتنـد هنـگام 
صـرف ناهـار اسـت و مرحلـه بعدی سـاعت 

1۴ بـه وقـت محلـی آغـاز می شـود.

 ادامه در صفحه 12

چه کسی استعفا 
دختران کبدی می دهد؟

ایران طالیی 

شدند

تیم دختران کبدی ایران با 
پیروزی مقابل هند، اولین 

مدال طالی زنان کاروان 
ایران در بازی های آسیایی را 

کسب کردند

تیم کبدی مردان هم با 
پیروزی مقابل کره، به مدال 

طال دست یافت
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آگهي مناقصه عمومي تجديد شده   
شماره 97/10/ع

آگهي استعالم عمومي  
شماره 97/10/س

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

شـركت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد "تأميـن قطعـات مـورد نياز، 
 " 32 TB 956 20V MTU تعميـرات، تسـت و راه انـدازي يـك دسـتگاه ديـزل ژنراتـور مـدل
خـود را از طريـق مناقصـه عمومي بـه پيمانكار واجد شـرايط واگـذار نمايد. لذا كليـه متقاضيان 
مي تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونيكـي WWW.GEG.IR  مراجعـه و 
اسـناد مذکـور را بـه همراه فـرم پرسشـنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسـمت تأميـن كنندگان 
و مشـتريان - مناقصـه هـا دانلـود نماينـد. مهلـت تحويـل پـاكات سـاعت 9 الي 14 روز سـه 
شـنبه مـــورخ 97/6/27 در محـــل دفتركميسـيون معــامالت مجتمـع و يـا دبیرخانه دفتر 
مرکـزی تهـران مـي باشـد. ضمنـًا بازديـد از محل اجـراي پـروژه روز دوشـنبه مـورخ 97/6/12 

بـراي متقاضيـان الزامي مي باشـد.

شـركت معدنـي و صنعتي گل گهر )سـهامي عـام( در نظـر دارد " تأمين و نصب سيسـتم اعالم 
حريـق مهمانسـراي سـيرجان" خـود را از طريـق اسـتعالم عمومـي بـه پيمانـكار واجد شـرايط 
واگـذار نمايـد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسـناد اسـتعالم بـه آدرس الكترونيكي 
WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکور را به همراه فرم پرسشـنامه ارزيابي تأمين كنندگان 
از قسـمت تأميـن كننـدگان و مشـتريان - مناقصـه هـا دانلود نماينـد . مهلت تحويـل پاكات 
ساعت 9 الي 14 روز شنبه مـــورخ 97/6/17 در محـــل دفتركميسيون معــامالت مجتمع و 
يـا دبیرخانـه دفتـر مرکزی تهران مي باشـد. ضمنـًا بازديد از محل اجـراي پروژه روز شـنبه مورخ 

97/6/10 بـراي متقاضيان بالمانع اسـت.

فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای 
اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـات عمومی فـوق را از طریق سـامانه 

تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نمایـد. کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران 
و بازگشـایی پاکـت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام 
خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریـخ 04/ 06/ 1397 می باشـد.

نوبت دوم

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز یک شنبه مورخ 11/ 06/ 1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 25 / 06/ 1397

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز دوشنبه  مورخ 26 / 06 / 1397
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای 
الــف : نشــانی : اداره كل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان بــه نشــاني: جيرفــت – کیلومتــر 5 جــاده 

کرمان_پایانــه بــار جیرفــت و تلفــن : 03443352139 و 03443352169
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : مرکــز تمــاس : 02141934 ،  دفتــر ثبــت نــام:                        

و 85193768  88969737

شماره
نوع مبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهمناقصه

تضمين
مبلغ تضمين 

)لاير(
فهرست 

بها

2009702۸20000۴۴
تعمیرات رادیه و برید و آبروهای 

کوچک و ارتقا ایمنی و تعمیر قرنیز 
پلهای محور جیرفت - بافت

3،752،۴6۴،957
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2009702۸20000۴5
روکش آسفالت کمربندی جنوب شرق 
در محدوده جیرفت – بلوک – اسفندقه 

و کلرود )همراه با ارزیابی کیفی(
32،961،766،65۸1،6۴۸،0۸۸،333

2009702۸20000۴6
روکش آسفالت میدان سپاه تا میدان 
امام حسین)ع( در محور جیرفت – 

دهبکری )همراه با ارزیابی کیفی(
25،013،915،2۴01،250،695،762

2009702۸20000۴7

خرید ،نصب ،تعمیرات ،نورد و صافکاری 
حفاظ فلزی گاردریل دوموج و سه موج 
در محور های حوزه استحفاظی جنوب 
استان کرمان )همراه با ارزیابی کیفی(

19،923،655،522996،1۸2،777

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

آگهی استخدام
به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب جهت کار  

در کارگاه ام دی اف نیازمندیم       
09133952075
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اتحادیه اروپا روز پنج شـنبه 18 میلیون یورو برای 
اجـرای پروژه های توسـعه ای در ایـران تخصیص 
داد. سـخنگوی وزارت خارجـه کشـورمان می گوید 

ایـن کمک ربطـی به بسـته اقتصادی اروپـا برای 
مقابلـه تحریم هـا نـدارد. بـه گفته بهرام قاسـمی، 
ایـن میـزان بخـش اول از بودجـه 50 میلیـون 

یورویـی اسـت کـه بـه منظـور اجـرای پروژه هـای 
توسـعه ای از سـوی اتحادیه اروپا اختصاص داده 
شـده اسـت.در همیـن حـال حشـمت هللا فالحت 
پیشـه، رییـس کمیسـیون امنیت ملـی مجلس 
گفتـه هشـت میلیـون یـورو از ایـن مبلـغ بـرای 
سـازمان توسـعه تجـارت و شـرکت های کوچـک 
و متوسـط درنظـر گرفتـه شـده و هشـت میلیون 
یـورو دیگـر نیـز بـرای پروژه  های محیط زیسـتی 
و دو میلیـون یـورو نیز برای مبـارزه با مواد مخدر 

در نظـر گرفته شـده اسـت.

کمک مالی اروپا به ايران به 

تحريم ها ربطی ندارد
اتحادیه اروپا 18 میلیون یورو به ایران کمک می کند

ادامه کشمکش بر سر فرار مالیاتی پزشکان  
امور مالیاتی تهران: 80 درصد پزشکان مالیات نمی دهند

وزیر بهداشت: اگر نمی توانید مالیات بگیرید، خودتان محکوم هستید

وزیر بهداشت دلیل فرار مالیاتی برخی پزشکان را کم کاری سازمان امور مالیاتی می داند

ــن  ــکان ای ــی پزش ــی برخ ــرار مالیات ف
روزهــا حســابی جامعــه پزشــکی را زیــر 

ــت. ــرار داده اس ــن ق ذره بی
بــه  پیــش  ســال  یــک  از  اگرچــه 
نبــود دســتگاه کارت خــوان در مطــب 
ــدن  ــت نش ــرای ثب ــکان  ب ــی پزش برخ
نتیجــه  در  و  مالــی  تراکنش هــای 
و  ســاالنه  درآمــد  نبــودن  مشــخص 
می شــد  اشــاره هایی  مالیاتــی  فــرار 
ــدازی  ــش، راه ان ــا از حــدود 13 روز پی ام
#پزشــک_فراری_از_کارتخوان بیــش از 
ــکان  ــی پزش ــی برخ ــرار مالیات ــش ف پی
ــار آورد.  ــدر اخب ــه ص ــق را ب ــن طری از ای
برخــی کاربــران ایرانــی در توییتــر بــا 
ــته  ــی آن دس ــه معرف ــتگ ب ــن هش ای

ــتفاده  ــه اس ــر ب ــه حاض ــکانی ک از پزش
از کارت خــوان نبودنــد، پرداختنــد. بــا 
افزایــش تعــداد توییت هــای مرتبــط، 
مســووالن هــم بــه تدریــج در ایــن 
بــاره اظهارنظــر کردنــد. در تازه تریــن 
فــرار  از  جدیــدی  آمــار  اظهارنظرهــا، 
مالیاتــی پزشــکان در تهران عنوان شــده.

فرار 80 درصدی
ســیاوش غیبی پــور، نماینــده شــورای 
ــور  ــازمان ام ــی س ــالف مالیات ــل اخت ح
ــو  ــه رادی ــته ب ــران روز گذش ــی ته مالیات
درصــد   80 کــه  داد  خبــر  گفت وگــو 
پزشــکان فــرار مالیاتــی می کننــد. او 
گفــت کــه در حــال حاضــر ۴6 هــزار نفر از 
پزشــکان مطــب شــخصی دارنــد کــه این 
ــی  ــت م ــغلی پرداخ ــات ش ــروه مالی گ
کننــد. آمــار و ارقام هــا نشــان از پرداخــت 

ــی دارد. ــات واقع ــدی مالی 20 درص
ــه  ــت ک ــی اس ــر در حال ــن اظهارنظ  ای

ــوری،   ــا ن ــال محمدرض ــرداد امس 23 م
ــی شــهر و اســتان  ــور مالیات ــس ام ریی
ــی از  ــا نیم ــه تنه ــود ک ــه ب ــران گفت ته
پزشــکان تهرانــی مالیــات می دهنــد.

واکنش وزیر
هاشــمی،  حســن  حــال  همیــن  در 
ــه  ــر بهداشــت شــامگاه پنج شــنبه ب وزی
حواشــی پیــش آمــده در خصــوص نبود 
دســتگاه کارت خــوان در برخــی مطب هــا 
و فــرار مالیاتــی پزشــکان واکنش نشــان 
ــژه  ــوی وی ــه گفت وگ ــه در برنام داد. او ک
خبــری حاضــر شــده بــود، بــا اشــاره بــه 
اینکــه  »علــت فــرار مالیاتــی، نابرابــری 
ــرا  ــات اســت زی ــودن مالی ــی نب و منطق
عــده ای در کشــور نورچشــمی هســتند 
بــه  خطــاب  نمی  دهنــد«  مالیــات  و 
ســازمان امــور مالیاتــی گفــت کــه  اگــر 
ــان  ــد خودت ــات بگیری ــتید مالی نتوانس
مالیــات  کســی  اگــر  محکومیــد، 

ــد او  ــی توان ــت م ــد دول ــت نکن پرداخ
ــوپ را از  ــد. او ت ــخ بکش ــه چهارمی را ب
زمیــن پزشــکان بــه زمیــن ســازمان امور 
مالیاتــی پرتــاب کرد و گفت: »مســووالن 
ــرار  ــر ف ــی، مقص ــتگاه های مالیات و دس
مالیاتــی هســتند و بــا عذرخواهــی هــم 

حــل نمی شــود.«

اجبار به استفاده از کارت خوان
در حالــی متولــی حــوزه ســالمت کشــور 
ــه  ــکان را ب ــی پزش ــی برخ ــرار مالیات ف
گــردن کســانی انداختــه کــه مامــور اخــذ 
ــده  ــور، نماین ــتند، غیبی پ ــات هس مالی
شــورای حــل اختــالف مالیاتــی ســازمان 
احتمــال  از  تهــران  مالیاتــی  امــور 
اجبــاری شــدن اســتفاده از کارت خــوان 
در مطب هــا صحبــت کــرده. او گفتــه 
بــه  از کارت خــوان  نکــردن  اســتفاده 
ســود پزشــکان و ضــرر جامعــه اســت از 
ایــن رو ضــرورت ایجــاب می کنــد نصــب 
دســتگاه کارت خــوان در مطب هــا بــه 

ــل شــود. ــی تبدی ــزام قانون ــک ال ی
ــزه، عضــو  ــد حم ــال احم ــن ح  در همی
کمیســیون بهداشــت مجلــس هــم 
ــه  ــزاری خان ــه خبرگ ــش ب ــدی پی چن
ــادی  ــیون اقتص ــه کمیس ــر ک ــت خب مل

مجلــس طرحــی در دســت دارد کــه 
براســاس آن بایــد تمــام تراکنش هــای 
مالــی بیشــتر از 50 هــزار تومــان در 
قابــل  و  شــده  الکترونیکــی  کشــور 
بدیــن  باشــد.  ردیابــی  و  پیگیــری 
ترتیــب اســتفاده از کارت خــوان نــه 
فقــط در مطب هــا بلکــه در هــر مکانــی 
کــه تراکنــش بیــش از 50 هــزار تومــان 

باشــد، الزامــی می شــود. 
بحــث دربــاره فــرار مالیاتــی برخــی 
ــه  ــه ب ــه دارد ک ــی ادام پزشــکان در حال
نظــر می رســد بــا شــرایط کنونــی اقــدام 
ــراد  ــن اف ــات از ای ــذ مالی ــی در اخ عمل
ــرایطی  ــن در ش ــرد. ای ــورت نمی گی ص
اســت کــه براســاس قانــون، تنهــا افــراد 
ــه کمتــر از دو میلیــون  ــا درآمــد ماهان ب
و 300 هــزار تومــان از پرداخــت مالیــات 

معــاف هســتند. 
ــب  ــت تصوی ــه دول ــه ک ــاس آنچ براس
کــرده،  ویزیــت هــر بیمــار از ســوی 
پزشــک عمومــی 2۴هــزار و 500تومــان، 
و  3۸هــزار  متخصــص  ویزیــت 
ــص  ــوق تخص ــت ف ــان و ویزی ۴00توم
بخــش  در  900تومــان  و  ۴7هــزار 

اســت.  خصوصــی 

ــان  ــت و درم ــیون بهداش ــس کمیس ــهریاری، ریی ش
مجلــس شــورای اســالمی اعــالم کــرده کــه تاکنــون 
از ســوی وزارت بهداشــت یــا دیگــر ســازمان های 
در  قانونــی  خــأ  درخصــوص  مربوطــه گزارشــی 
ــکان  ــای پزش ــوان در مطب ه ــود کارت خ ــوع نب موض
بــه کمیســیون بهداشــت مجلــس ارســال نشــده 
اســت تــا ایــن کمیســیون نســبت بــه تصویــب 
قانــون در ایــن زمینــه اقــدام کنــد. خبرگــزاری مهــر 
ــه  ــه ب ــت ک ــه نوش ــن رابط ــش در ای ــدی پی ــم چن ه
طــور متوســط بــرای احــداث هــر تخــت بیمارســتانی 
تومــان هزینــه  میلیــون   500 در حــدود  چیــزی 
مالیــات  کامــل  تحقــق  صــورت  در  اســت.  الزم 
 1000 از محــل درآمدهــای آن  پزشــکان می تــوان 
تخــت بیمارســتانی جدیــد بــه نظــام ســالمت کشــور 

ــرد. ــه ک اضاف

ــا  ــس ب ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــس کمیس ریی
ــک  ــه کم ــکا گفت ــای آمری ــه تحریم ه ــاره ب اش
ــی  ــران یک ــه ای ــا ب ــی اروپ ــون یوروی 18 میلی
ــه  ــت ک ــا اس ــی آن ه ــات عمل ــن اقدام از اولی
ــی  ــور کل ــه ط ــی ب ــود ول ــی می ش ــت ارزیاب مثب
ــت  ــن اس ــار ای ــت و انتظ ــی اس ــینگال ضعیف س
ــر عمــل کننــد چــرا کــه  کــه اروپایی هــا قــوی ت

ــوز کار محکمــی انجــام نداده انــد. هن

گزارش
پیام ما

گشایش در حصرپیام خبر
قاسم میرزایی نکو، عضو کمیته رفع حصر فراکسیون امید گفته اجازه خروج به دو 
نفر از محصورین برای دیدار با فرزندانشان داده شده. این در حالی است که دیدار با 
دخترشان قبال میسر نبود

س
فار

س: 
عک

هواپیمایــی  شــرکت 
ــش  ــی بریتی بریتانیای
شــرکت  ایرویــز، 
ــس  ــوی ایرفران فرانس
ــد  ــالم کرده ان ــی ال ام اع ــدی ک ــرکت هلن و ش
ــف  ــران را متوق ــه ای ــود ب ــای خ ــه پروازه ک
خواهنــد کــرد. بریتیــش ایرویــز اعــالم کــرده 
ــه  ــدن ب ــیر لن ــت در مس ــه فعالی ــا ک »از آنج
تهــران در حــال حاضــر توجیــه اقتصــادی 
نــدارد مــا ایــن پروازهــا را بــه حالــت تعلیــق 
ــف  ــت توق ــم عل ــس ه ــم.« ایرفران درمی آوری
شــرایط  را  تهــران  بــه  هایــش  پــروازش 
ــای  ــی از تحریم ه ــادی ناش ــب اقتص نامناس
آمریــکا اعــالم کــرده اســت. شــرکت کــی ال ام 
تجــاری  مالحظــات  براســاس  امــا گفتــه 

ــت. ــه اس ــی گرفت ــن تصمیم چنی
ــد  ــالم کردن ــرکت اع ــه ش ــن س ــی ای در حال
متوقــف  ایــران  در  را  فعالیت هایشــان 
می کننــد کــه یکــی از ســخنگویان شــرکت 
ــه اســت  ــزا گفت ــی لوفت هان ــی آلمان هواپیمای
ــی و  ــرکت هواپیمای ــن ش ــای ای ــه پروازه ک
ــه  ــش ب ــی اتری ــرکت هواپیمای ــن ش همچنی
ــه  ــاکان ادام ــوی« کم ــالع ثان ــا اط ــران »ت ته

ــت. ــد داش خواه
توقــف فعالیــت ســه شــرکت اروپایــی در 
اروپــا  اتحادیــه  داده کــه کــه  رخ  حالــی 
از  برجــام  از  آمریــکا  خــروج  علی رغــم 
بســیاری از شــرکت های اروپایــی خواســته 
ــا ایــران ادامــه  ــه همکاری هــای خــود ب کــه ب

دهنــد.

پرواز سه ایرالین خارجی از ایران
آلمانی ها و اتریشی ها فعال هستند

حمل ونقل

فشار گرانی بر گُرده فقرا
تورم مرداد ماه دو دهک 

کم درآمد 5.9 درصد بوده که 
بیش از دیگر دهک ها است

تــورم  از  ایــران  آمــار  مرکــز  گــزارش 
می دهــد  نشــان  ایرانــی  خانوارهــای 
بیشــترین فشــار گرانــی بــر اقشــار ضعیــف 

اســت. بــوده  جامعــه 
در مــرداد امســال شــاخص قیمــت مصــرف 
کننــده نســبت بــه تیــر، 5.2 درصــد افزایش 
ــه مــرداد ســال  یافتــه. ایــن نــرخ نســبت ب
ــه  ــش 19.3 درصــدی را تجرب گذشــته افزای
کــرده. بدیــن ترتیــب خانوارهــای کشــور بــه 
طــور میانگیــن 19.3 درصــد بیشــتر از مــرداد 
139٦ و 5.2 درصــد بیشــتر از تیــر 1397 
بــرای خریــد یــک »مجموعــه کاال و خدمــات 

یکســان« هزینــه کردنــد.
ــرخ  ــد ن ــان می ده ــار نش ــز آم ــزارش مرک گ
تــورم مــرداد نســبت بــه تیــر، بــرای دو 
درآمدتریــن  دوم کــه کــم  و  اول  دهــک 
ــوده  ــد ب ــتند، 5.9 درص ــه هس ــار جامع اقش
اســت.  دهــک ســوم هــم کــه اقشــار 
کم درآمــد در آن حضــور دارنــد، در مــرداد 
نســبت بــه تیــر 5.7 درصــد بــرای خریــد کاال 
و خدمــات یکســان بیشــتر هزینــه کرده انــد. 
ــارم و پنجــم،  ــای چه ــه دهک ه ــورم ماهان ت
بــه ترتیــب 5.5 و 5.۴ درصــد اعــالم شــده. 
دهک هــای ششــم تــا نهــم هــم تــورم 5.۴ 
ــن  ــه پردرآمدتری درصــدی و دهــک دهــم ک
اقشــار جامعــه را در خــود جــای داده، تــورم 

5.7 درصــدی را تجربــه کرده انــد.
ــار  ــز آم ــر مرک ــزارش اخی ــج گ ــر نتای از دیگ
خوراکــی  دو گــروه  تــورم  بــه  می تــوان 
ایــن  بــر  کــرد.  اشــاره  غیرخوراکــی  و 
ــده  ــروه عم ــت در گ ــاخص قیم ــاس ش اس
»خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات« 
نســبت بــه مــاه قبــل ٩,١ درصــد و در گــروه 
عمــده »کاالهــای غیــر خوراکــی و خدمــات« 
٣.٦ درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد. نــرخ 
ــه مــرداد مــاه  ــورم دوازده ماهــه منتهــی ب ت
١٣٩٧ بــرای ایــن دو گــروه بــه ترتیــب ١٢,١ 
ــا  ــروه خوراکی ه ــت. در گ ــد اس و ٨.٨ درص
بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت بــه مــاه 
ــفید و  ــز، س ــت قرم ــه گوش ــوط ب ــل مرب قب
ــر و تخــم  ــا، شــیر، پنی ــرآورده هــای آن ه ف
آشــامیدنی ها،   خشــکبار،  و  میــوه  مــرغ، 
و  قنــد و شــکر و شــیرینی، ســبزیجات 
روغــن بــوده اســت.  در گــروه غیرخوراکی هــا 
ــوط  ــوازم خانگــی و خدمــات مرب مبلمــان، ل
بــه حمــل و نقــل بیشــترین افزایــش قیمت 

ــل داشــتند. ــاه قب ــه م را نســبت ب

بازار

بودجــه  قصــه کســری 
هدفمندســازی یارانه هــا  
ماننــد  هــم  امســال 
در  گذشــته  ســال های 
حــال تکــرار اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه زنــگ خطــر 
کســری بودجــه ایــن بــار زودتــر بــه صــدا درآمــده.
و  تحقیــق  هیــات  رییــس  کوچکی نــژاد،  جبــار 
روز  یارانه هــا  هدفمنــدی  ســازمان  از  تفحــص 
ــی  ــت از طرف ــه »دول ــت ک ــه تســنیم گف گذشــته ب
اعــالم می کنــد کــه در ایــن چنــد وقتــه حــدود  چهــار 
میلیــون نفــر را از گردونــه یارانــه بگیــران حــذف کرده 
اســت در حالیکــه میــزان پرداختی هــای بــاالی 
ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا بــا ایــن ادعــای دولــت 

ــد  ــن رون ــا ای ــه ب ــدار داده ک ــات دارد.« او هش مناف
فعلــی کــه در پیــش گرفتــه شــده، احتمــال اینکــه 
ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا در پایــان امســال نیــز 

ــاد اســت. ــا کســری مواجــه شــود بســیار زی ب
براســاس تبصــره 1۴ قانــون بودجــه ســال 97، دولت 
ــاالی  ــه ســه دهــك ب ــه حــذف ياران ــد نســبت ب بای
درآمــدی به صــورت تدريجــی اقــدام کنــد.  ایــن در 
حالــی اســت کــه در بودجــه پیشــنهادی دولــت بــه 
مجلــس، پیشــنهاد شــده بــود کــه یارانــه دســت کم 
30 میلیــون نفــر حــذف شــد امــا نماینــدگان 
مجلــس بــا آن مخالفــت کردنــد و در عــوض از 
دولــت خواســتند یارانــه ســه دهــک بــاالی درآمــدی 
را بــه تدریــج حــذف کنــد.  براســاس قانــون، دولــت 

امســال بایــد ۴1 هــزار و 500 میلیــارد تومــان یارانــه 
ــا  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــت کن ــدی پرداخ نق

کســری بودجــه مواجــه خواهــد شــد.
براســاس نتایــج گزارشــی کــه هفتــه گذشــته 
محمدمهــدی مفتــح، ســخنگوی کمیســیون برنامــه 
ــدی  ــع و مصــارف هدفمن ــس از مناب و بودجــه مجل
ابتــدای  عنــوان کــرد،  در چهــار مــاه  یارانه هــا 
امســال مجموعــا 22 هــزار و ۸00 میلیــارد تومــان از 
ــه  ــول ب ــرو پ ــت و نی ــه وزارت نف ــرکت های تابع ش
حســاب ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا واریــز شــده 
کــه 73درصــد آن صــرف یارانــه نقــدی، نــان، گنــدم 
ــده و  ــتی ش ــداد و بهزیس ــه ام ــه کمیت ــک ب و کم
9درصــد آن بــه وزارت نفــت و شــرکت هــای تابعــه 
و 1۸ درصــد آن بــه وزارت نیــرو و شــرکت های 
تابعــه اختصــاص یافتــه. ایــن در حالــی اســت 
ــه  ــد ب ــاال بای ــش ب ــه بخ ــون س ــاس قان ــه براس ک
ترتیــب ۴5، 27 و 2۴درصــد باشــد. بدیــن ترتیــب 
کســری 12 هــزار و 500 میلیــارد تومانــی پیش بینــی 

می شــود.

اقتصاد

زنگ خطر کسری بودجه هدفمندسازی یارانه ها
رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها:

دولت باید به حذف یارانه دهک های پردرآمد اقدام کند
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گزارش

ــروژه  ــاورزی پ ــر کش ــور وزی ــا حض ب
آبیــاری تحــت فشــار قطــره ای در 
آبیــاری  در  صرفه جویــی  راســتای 
نخیــالت و مــزارع در منطقــه بیــوض 
ــید.هدف  ــرداری رس ــه بهره ب ــواز ب اه
آبیــاری  پــروژه  از  بهره بــرداری  از 
تحــت فشــار قطــره ای در شهرســتان 
ــوالت  ــد محص ــش تولی ــواز، افزای اه
ــرد  ــان کارب ــای راندم ــک ارتق ــا کم ب

و  هزینه هــا  آب هم چنیــن کاهــش 
افزایــش عملکــرد تولیــد محصــول در 
ــروژه 18  ــن پ ــت.اعتبار ای ــطح اس س
میلیــارد و 178 میلیــون ریــال اســت 
ــط  ــال آن توس ــارد ری ــج میلی ــه پن ک
شــده  هزینــه  خصوصــی  بخــش 
اســت. آنطــور کــه ایســنا گــزارش 
پــروژه  ایــن  اجــرای  بــا  می دهــد 
حــدود ۴000 متــر مکعــب آب در هــر 

هکتــار ذخیــره می شــود. ایــن طــرح 
بــا مجمــوع مســاحت 2۴0 هکتــار 
دام گســتران  شــرکت  بــه  متعلــق 
سیســتم  آن  در  و  اســت  کانــون 
ــه  ــی ب ــار موضع ــت فش ــاری تح آبی
ــتم  ــار و سیس ــاحت 6۸.1۸ هکت مس
ــاش  ــا آبپ ــت ب ــیک ثاب ــی کالس باران
متحــرک بــه مســاحت172 هکتــار 
جمعــه  روز  اســت.  شــده  اجــرا 
ایــن  قطــره ای  آبیــاری  بخــش 
و  رســید  بهره بــرداری  بــه  پــروژه 
ــی  ــتم باران ــا سیس ــاری ب ــش آبی بخ
ــدود 95 درصــد پیشــرفت  ــز ح آن نی
فیزیکــی دارد و در شــهریورماه بــه 

رســید. خواهــد  بهره بــرداری 

ــت  ــه ادارات کل حفاظ ــراز ب ــکار گ ــتورالعمل ش ــالغ دس اب
ــکار،  ــه ش ــدور پروان ــت ص ــتانها جه ــت اس ــط زیس محی
موضــوع بحــث منتقــدان شــکار قــرار گرفتــه و بــه مخاطره 
افتــادن جمعیــت ایــن گونــه بــه تیتــر اخبار کشــیده شــده 
ــان  ــث جری ــه مباح ــکار از جمل ــه ش ــدور پروان ــت. ص اس
ســازی اســت کــه هــر از گاهــی موجــی را در بیــن دغدغــه 
ــالغ  ــز اب ــرا نی ــدازد. اخی ــی ان ــه راه م ــت ب ــدان طبیع من
دســتورالعمل شــکار گــراز بــه ادارات کل حفاظــت محیــط 
ــوع  ــکار، موض ــه ش ــدور پروان ــت ص ــتانها جه ــت اس زیس

بحــث منتقــدان شــکار قــرار گرفتــه . 
طــرح ایــن نگرانــی هــا از کاهــش جمعیــت گونه مذکــور در 
شــرایطی اســت کــه گــراز بــه واســطه پــر زاد و ولــد و همــه 
چیــز خــوار بــودن و نیــز گســتره وســیع پراکندگــی آن بــه 
دلیــل قــدرت تطابــق بــاال بــا شــرایط زیســتی متنــوع در 
بســیاری از زیســتگاه هــا بــه یــک گونــه آســیب رســان و 
زیانــکار تبدیــل شــده اســت. البتــه یکــی از نقــاط اختــالف 
ــه  ــر گون ــوزه تاثی ــن ح ــکار در ای ــان ش ــان و مخالف موافق
گــراز بــه عنــوان طعمــه در زیســتگاه هــای گوشــتخوارانی 
ــا صــدور  ــه ب ــد ک ــم آن دارن ــگ اســت و بی ــون پلن همچ
پروانــه شــکار و در پــی آن کاهــش شــدید جمعیــت ایــن 

گونــه در زیســتگاه گوشــتخواران، ایــن جانــوران دچــار فقــر 
ــرکل  ــوری مدی ــی تیم ــد. عل ــف کردن ــده و تل ــی ش غذای
ــت  ــازمان حفاظ ــد س ــکار و صی ــت ش ــت و مدیری حفاظ
ــات  ــت: حفاظــت از حی ــاره گف ــن ب ــط زیســت در ای محی
ــه هــای در معــرض  وحــش و در راس آن حفاظــت از گون
انقــراض و حفاظــت شــده ماننــد یــوز همیشــه در تدویــن 
ــه  ــرار داده شــده و ب دســتورالعمل هــای شــکار مدنظــر ق
ــگ  ــگ و پلن ــای یوزپلن ــتگاه ه ــکار در زیس ــت ش صراح
ممنــوع اعــالم شــده اســت. بنابرایــن نگرانــی ای از بابــت 
کمبــود منابــع غذایــی جهــت گوشــتخواران وجــود نــدارد. 
ــه هــای صــادره  از ســویی دیگــر تفــاوت در شــرایط پروان
جهــت اتبــاع ایرانــی، کــه در مــورد گونــه گراز صرفــا مختص 
اقلیــت هــای مذهبــی اســت، و شــکارچیان خارجــی 
اعتــراض تعــدادی از شــکارچیان را یه همراه داشــته اســت.

تیمــوری در ایــن بــاره گفــت: دســتورالعمل هــای شــکار و 
ــی ادارات  ــد هرســاله پــس از اخــذ نقطــه نظــرات فن صی
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان هــا کــه مبتنــی بــر 
ــرایط  ــه، ش ــت گون ــت جمعی ــی از وضعی ــات میدان اطالع
زیســتگاهی و خســارات وارده بــه جوامــع محلــی اســت، 
ــط  ــت محی ــه ادارات کل حفاظ ــرا ب ــت اج ــم و جه تنظی
ــاری 27  ــال ج ــود. در س ــی ش ــالغ م ــتانها اب ــت اس زیس
اســتان در کشــور متقاضــی صــدور پروانــه شــکار گــراز بوده 
ــه  ــت صــدور پروان ــه محدودی ــا توجــه ب ــه ب ــه البت ــد. ک ان
ــد  ــدود 50 درص ــی، ح ــای مذهب ــت ه ــت اقلی ــا جه صرف

ــه شــکار گــراز  اســتانها متقاضــی ای جهــت صــدور پروان
ندارنــد و بنابرایــن بــه منظــور تعدیــل جمعیت گونــه مذکور 
ــکاران  ــه میرش ــل ب ــارات متوس ــری از ورود خس و جلوگی
محلــی مــی شــوند، یعنــی افــرادی را بــه کار میگیرنــد برای 
کنتــرل جمعیــت گــراز. تیمــوری درخصــوص صــدور پروانه 
شــکار گــراز جهــت شــکارچیان خارجــی گفــت: براســاس 
مصوبــه شــورای اقتصــاد هــر شــکارچی در ازا پرداخــت 1000 
تــا 1500 دالر بــه ازا هــر راس گــراز بــر حســب طــول دنــدان، 
مــی توانــد مجــوز شــکار دریافــت کنــد. ایــن مبلــغ بــرای 
شــکارچیان داخلــی 100 هــزار تومــان بــرای هــر راس گــراز 
اســت. وی بــا تاکیــد بــر ایــن مســاله کــه در ســال جــاری 
ــکارچیان  ــرای ش ــرازی ب ــکار گ ــه ش ــچ پروان ــون هی تاکن
خارجــی صــادر نشــده اســت ادامــه داد: در ســال 96 نیــز 
ــت شــکارچیان  ــراز جه ــر از 50 راس گ ــه شــکار کمت پروان

خارجــی در کل کشــور صــادر نشــده اســت.

آبیاری  طرح  افتتاح 

اهواز  در  تحت فشار 

آغاز مطالعات تعیین گونه 

گیاهی جایگزین چمن

ــت  ــت کاش ــنامه ممنوعی ــرای بخش ــت در اج ــران از جدی ــهردار ته ش
تعییــن گونــه گیاهــی  بــرای  دقیــق  مطالعــات  آغــاز  و  چمــن 
جایگزیــن »چمــن« خبــر داد. محمدافشــانی،  در پاســخ بــه برخــی 
انتقادهــا مبنــی بــر عــدم آبیــاری مناســب فضــای ســبز در ســاعات 
ــردم در محــالت  ــی ازم ــت:  خیل ــح، گف ــا 6صب مشــخص شــده 1۸ت
ــدن  ــک ش ــال خش ــف  از احتم ــرق مختل ــه ط ــوده و ب ــرض ب معت
ــالم  ــز اع ــن نی ــد و م ــی کردن ــراز نگران ــاد و اب فضــای سبزشــان انتق
ــاه اســت،  ــرای آبیــاری بهتــر فضــای ســبز کــه زمانــش کوت کــردم ب
مقــداری زمــان را بلندتــر کنیــد. وی بــا بیــان اینکــه ممنوعیــت 
ــت  ــه دق ــت: البت ــود، گف ــه می ش ــدی گرفت ــا ج ــن حتم ــت چم کاش
داشــته باشــید کــه بایــد مطالعــات دقیقــی در مــورد وضعیــت 
ــد  ــا بای ــود در کج ــخص ش ــا مش ــود ت ــام ش ــران انج ــن در ته چم
ــته  ــی کاش ــه گیاه ــن چ ــای چم ــه ج ــا ب ــود و ی ــذف ش ــن ح چم
شود؟افشــانی بــا بیــان اینکــه قطعــا از ایــن بــه بعــد کاشــت چمــن 
ــای  ــرای چمن ه ــد ب ــا بای ــرد: ام ــح ک ــد داشــت، تصری ــه نخواه ادام
موجــود جایگزیــن پیــدا کــرد و  بایــد احصــاء شــود کــه روش هــای 
ــا از  ــم ی ــت بکاری ــد درخ ــا بای ــه آی ــد و اینک ــه باش ــن چگون جایگزی
ــم؟  ــن اســتفاده کنی ــن چم ــوان جایگزی ــه عن ــم آب ب ــای ک ــه ه گون
وی بــا بیــان اینکــه هوشمندســازی یکــی از برنامه هــای جــدی 
دنبــال می کنیــم، گفــت: در زیرمجموعــه  را  آن  اســت کــه  مــن 
ــز  ــبز نی ــای س ــاری فض ــازی آبی ــهر، هوشمندس ــازی ش هوشمندس
ــه ســرانجام می رســد. قــرار دارد امــا در مــدت معقــول پیگیــری و ب

مدیرکل حفاظت شکار و صید سازمان محیط زیست:

شکار گراز در کشور کنترل شده است
و  حفاظـت  مدیـرکل  تیمـوری  علـی 
مدیریـت شـکار و صید سـازمان حفاظت 
محیط زیسـت گفـت: حفاظـت از حیات وحش 
و در راس آن حفاظـت از گونـه هـای در معرض 
انقـراض و حفاظـت شـده مانند یوز همیشـه در 
تدویـن دسـتورالعمل هـای شـکار مدنظـر قرار 
داده شـده و بـه صراحـت شـکار در زیسـتگاه 
هـای یوزپلنـگ و پلنـگ ممنـوع اعـالم شـده 
بابـت کمبـود  از  ای  نگرانـی  بنابرایـن  اسـت. 
منابـع غذایی جهت گوشـتخواران وجـود ندارد.

یافتــه هــای گروهــی از پژوهشــگران آمریکایــی نشــان مــی دهــد 
وجــود ذرات معلــق ریــز در هــوا موجــب کاهــش دســتکم یک ســال 
از امیــد بــه زندگــی مــی شــود. آنطــور کــه ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه 
اطــالع رســانی و پزشــکی »مدیــکال نیــوز تــودی« آمریــکا گــزارش 
می دهــد، پژوهشــگران دانشــگاه »آســتین« ایالــت تگــزاس آمریکا 
ــان  ــر انس ــمگیر عم ــش چش ــب افزای ــز موج ــوای تمی دریافتنده

ــا ذرات  ــزل را ب ــارج از من ــوای خ ــی ه ــر آلودگ ــود.آنان تاثی می ش
معلــق در هــوا بــا قطــر کمتــر از 2.5 میکــرون یــا ذرات معلــق ریــز 
بررســی کردنــد. ایــن ذرات مــی تواننــد وارد عمیــق ترین قســمت در 
ریــه هــای انســان شــوند، ضمــن اینکــه تنفــس ذرات معلــق ریــز با 
افزایــش حمــالت قلبــی، ســکته، بیمــاری هــای مجــاری تنفســی و 

ســرطان ارتبــاط دارد و پیــش از ایــن ثابــت شــده اســت.

گفــت:  زیســت  محیــط  و  شــهری  خدمــات  معــاون 
ــاری  ــی درآبی ــع آب مصرف ــی مناب ــت محیط ــی زیس آلودگ
ــود.  ــی می ش ــه 19 ارزیاب ــبز منطق ــای س ــتان ها و فض بوس
مهــرداد زنگنــه فــر بــا اعــالم ایــن خبــر اظهارکــرد: در 
ــع آلودگــی آب هــای زیــر زمینــی در  راســتای ارزیابــی مناب
ــه بــرداری- پایــش و آنالیــز  محیــط شــهری ، پــروژه نمون

اداره  دســتورکار  در   19 منطقــه  بوســتان های  چــاه  آب 
محیــط زیســت ایــن حــوزه قــرار گرفــت. آنطــور کــه ایســنا 
ــرح،  ــن ط ــرای ای ــدف از اج ــه داد: ه ــد وی ادام می نویس
ــای  ــزان پارامتره ــن می ــده و تعیی ــع آالین ــایی مناب شناس
ــار آلودگــی و بررســی اثــرات ســوء  ــده آب و میــزان ب آالین
آن بــر محیــط زیســت و زندگــی شــهری شــهروندان اســت.

آلودگی هوا امید به زندگی 

را دستکم يک سال کم می کند

ارزيابی منابع آلودگی آب های مصرفی 

درآبیاری فضای سبز

پیام زیست رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: به منظور جلوگیری از تلفات جمعیت 
گونه های زنبور وحشی تخریب کندوی عسل ممنوع است.

خبرخبرخبر خبر

خاتمه رکاب زنی 
دوچرخه سواران در آستارا 
حامــی  ســواران  دوچرخــه 
شــعار  بــا  زیســت  محیــط 
زباله هــای  بــا  مقابلــه 
بنــدر آســتارا رکاب زدنــد. بنــدر ترکمــن تــا  از  دریایــی 

ســواری  دوچرخــه  سرپرســت گــروه  پوربهــرام  خســرو 
ســفیران پــاک دریــای کاســپین گفــت: در طــول 11 روز 
ــکا،  ــن، ن ــهرهای بندرترکم ــذر از ش ــا گ ــواری ب ــه س دوچرخ
ــن،  ــهر، تنکاب ــلمان ش ــهر، س ــور، نوش ــر، ن ــاد، بابلس ــزر آب خ
رامســر، رودســر، الهیجــان، بنــدر کیاشــهر، بنــدر انزلــی 
و تالــش بــه آســتارا رســیدیم و قصــد داریــم در ســال 
بزنیــم. رکاب  را  کاســپین  دریــای  ســاحل  دور  آینــده 

کمبود ایستگاه سنجش 
آلودگی هوا در بجنورد

کارشــناس پایــش اداره کل حفاظت 
محیــط زیســت خراســان شــمالی با 
اشــاره بــه اینکــه در اســتان بــا کمبود 
ــوا  ــی ه ــنجش آلودگ ــتگاه س ایس
روبــه رو هســتیم گفــت: آلودگــی هــوای اســتان تنهــا در یــک 
نقطــه از شــهر بجنــورد پایــش مــی شــود. جــواد عمارلــو  اظهــار 
داشــت: اکنــون تنهــا یــک ایســتگاه ســنجش آلودگــی هــوا در 
مرکــز اســتان در مجــاورت اداره کل محیــط زیســت وجــود دارد 
کــه آلودگــی هــوای همــان نقطــه را رصــد مــی کنــد. بــر ایــن 
اســاس پایــش و بــه دســت آوردن اطالعــات در زمینــه میــزان 
آلودگــی هــوا در ســایر نقــاط اســتان بــرای مــا میســر نیســت.

حمله پلنگ به یک 
دامدار گیالنی

ــط  رییــس اداره حفاظــت محی
زیســت بــا اشــاره بــه مصــدوم 
ــی توســط  ــدار فومن شــدن دام
یــک حیــوان وحشــی گفــت:  براســاس مشــاهدات 
قــالده  یــک  مذکــور  وحشــی  حیــوان  فــرد،   ایــن 
ــت:  ــار داش ــعدی اظه ــدهللا س ــت. اس ــوده اس ــگ ب پلن
ــد  شــامگاه پنجشــنبه یــک دامــدار در روســتای میان بن
گیلونــدرود شهرســتان فومــن توســط حیوانــی وحشــی 
ــده  ــدوم ش ــدت مص ــه و به ش ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل م
ــرًا  ــور ظاه ــوان مذک ــرد حی ــن ف ــای همی ــق ادع ــه طب ک

ــوده اســت. ــگ ب ــالده پلن ــک ق ی

وحشت مردم از سگ های 
ولگرد در سرخه حصار

وجــود ســگهای ولگــرد در پارک 
جنگلــی ســرخه حصــار آرامــش 
و جــان مــردم را بــه خطــر 
ــرای  ــزرگ ب ــدی ب ــوان تهدی ــه عن ــن ب ــه و همچنی انداخت
ــه محســوب می شــوند.  ــن منطق ــی ای ــه هــای حیوان گون
ــارک  ــگاران جــوان می نویســد پ ــه باشــگاه خبرن آنطــور ک
جنگلــی ســرخه حصــار یکــی از پــارک هــای ملــی ایــران 
واقــع در شــرق تهــران اســت کــه مســاحتی حــدود 
ــام  ــد. تم ــی ده ــاص م ــود اختص ــه خ ــار را ب 916۸ هکت
ایــن منطقــه بــه جــز شــمال شــرقی آن تحــت کنتــرل و 

ــرار دارد. ــط زیســت ق ــازمان محی ــت س حفاظ
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ــر  ــالی ها ب ــر خشکس ــه تاثی ــبت ب ــان نس محقق
ــد.  ــدار دادن ــازون هش ــتوایی آم ــای اس جنگل ه
ــای  ــد جنگل ه ــزارش می ده ــه ایســنا گ ــور ک آنط
ــید  ــن دی اکس ــی از کرب ــزان  عظیم ــتوایی می اس

بــه  اتمســفر را جــذب می کننــد،  موجــود در 
ــی در  ــز اهمیت ــا بخــش حائ ــل آن ه ــن دلی همی
ــد  ــه حســاب می آین ــن کــره زمیــن ب چرخــه کرب
ــم  ــات مه ــا از اقدام ــن جنگل ه ــت از ای و حفاظ

بین المللــی بــرای مقابلــه بــا گرمــای جهانــی 
اســت. هرچنــد نتایــج یــک تحقیــق جدید نشــان 
ــد  ــک دوره خشکســالی می توان ــا ی می دهــد: تنه
بــر ویژگــی بزرگ تریــن جنــگل اســتوایی جهــان 
در ســال های بعــدی تاثیــر مخــرب داشــته باشــد. 
همچنیــن از آنجایی کــه خشکســالی ها بیشــتر در 
ــان  ــداول اســت، محقق جنگل هــای اســتوایی مت
را نگــران ســاخته کــه ایــن عامــل جــذب کربــن، 
خــود بــه یــک منبــع تولیــد کربــن تبدیــل شــود.

تاثیر نگران کننده خشکسالی ها 
بر جنگل های آمازون

مدیر گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه امام خمینی )ره( با اشاره به اینکه چاه های 
غیرمجاز و مجاز سفره های زیرزمینی را خالی کرده است، گفت: تنها راه حل مدیریت 
منابع آب است.

محققــان آمریکایــی دریافتنــد: پــس از خشکســالی 
ســال 2005 هــر ســال بــه طــور میانگیــن 0.9 متــر از 
ایــن جنــگل اســتوایی از بیــن رفتــه اســت. زمانیکــه 
ایــن جنگل هــا بــه دلیــل خشکســالی تحــت فشــار 
قــرار می گیرنــد، در اولیــن واکنــش برگ هــای خــود 
را از دســت می دهنــد. همچنیــن در نهایــت پــس از 
ــن  ــان از بی ــالی درخت ــدن دوره خشکس ــی ش طوالن

می رونــد.

خبر

پیام زیست

حمايت دوباره سازمان ملل از يوزها
سازمان حفاظت محیط زیست در فاز سوم پروژه بین المللی 

حفاظت از یوزپلنگ آسیایی مشارکت مالی می کند

اکنون یوز آسیایی تنها در ایران وجود دارد

ســال گذشــته بــود کــه خبــر قطــع 
همــکاری ســازمان ملــل بــا پــروژه 
یــوز، بســیاری را نگــران سرنوشــت 
ــده  ــا نماین ــوان تنه ــه عن ــی ب ــوز ایران ی
یــوز آســیایی در دنیــا کــرد امــا در 
حــال حاضــر محیــط زیســت خبــر 
می دهــد. همــکاری   ایــن  ادامــه   از 
ایــران آخریــن پناهــگاه »یوزپلنــگ 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــیایی« اس آس
ــگ  ــام یوزپلن ــه ن ــگ آســیایی ب یوزپلن
می شــود. شــناخته  هــم   ایرانــی 
اکنــون معــاون محیــط زیســت طبیعــی 
ــت از  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــرای  ــی مشــترک ب ــع مال ــن مناب تعیی

ــر  ــروژه خب ــن پ ــوم ای ــاز س ــرای ف اج
ــر  ــاط دفت ــه او، ارتب ــه گفت ــد. ب می ده
عمــران ســازمان ملــل هیــچ گاه بــا 

ــت. ــده اس ــع نش ــوز قط ــروژه ی پ

قطع یا ادامه همکاری 
سازمان ملل

گرچــه ظهرابــی اکنــون عنــوان می کنــد 
ــازمان  ــران س ــر عم ــکاری دفت ــه هم ک
ــع  ــکاه قط ــوز هیچ ــروژه ی ــا پ ــل ب مل
نشــده بــود امــا در پاییــز ســال گذشــته 
و در جلســه کمیتــه راهبــردی یوزپلنــگ 
آســیایی، خانــم آن مــاری کارســون، 
ــه  ــر برنام ــم دفت ــده مقی ــاون نماین مع
ــران  ــد در ای ــازمان ملل متح ــران س عم
گفتــه بــود: »واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــروژه  ــرای پ ــه ب ــا در ســال آخــری ک م
تعریــف شــده، هســتیم.« کارســون در 
ادامــه در خصــوص دلیــل ایــن اقــدام 

ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــود: » ب ــه ب گفت
خاصــی کــه امــروز در دنیــا حاکــم 
شــده، مــا مجبــور شــده ایم کــه در 
مــورد تخصیــص بودجه هــا و اعتبــارات 
ــم.« ــع دهی ــر موض ــان تغیی کمک رس

لزوم بررسی دالیل اختالف
ســال گذشــته و بعــد از رســانه ای 
ــل،  شــدن قطــع همــکاری ســازمان مل
ــه  ــس از جمل ــدگان مجل ــی نماین برخ
ابراهیمــی عضــو کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس اعــالم کــرد کــه بــا کنــاره 
ــرای  ــد اج ــل، رون ــازمان مل ــری س گی
ایــن پــروژه بــا مشــکل مواجــه خواهــد 
ــودن  ــفاف نب ــده از ش ــن نماین ــد. ای ش
ــه  ــی ب ــه اختصاص ــرد بودج ــه ک هزین
ایــن پــروژه گالیــه کــرده و گفتــه بــود: » 
منابــع و بودجــه اختصــاص داده شــده 
ــا در مســیر  ــد تنه ــروژه بای ــن پ ــه ای ب

ــوری  ــادر جان ــه ن ــن گون ــت از ای حفاظ
مســیرهای  در  نــه  شــود  هزینــه 
دیگــر.« او همچنیــن عنــوان کــرده 
بــود: »بایــد دالیــل قطــع همــکاری 
بــا  ملــل  ســازمان  عمــران  دفتــر 
ــیایی  ــگ آس ــت از یوزپلن ــروژه حفاظ پ
بررســی شــده و دســتگاه های مربوطــه 
ــب  ــرای جل ــود را ب ــالش خ ــت ت نهای
 نظــر ســازمان ملــل بــه کار ببرنــد.«

در حالــی ابراهیمــی بــر لــزوم بررســی 
ــد  ــکاری تاکی ــع هم ــن قط ــل ای دالی
ایــن  می کنــد کــه ظهرابــی دالیــل 
اختــالف را اینچنیــن بیــان می کنــد: » 
مســاله ای کــه روی آن اختــالف وجــود 
مشــارکت  نحــوه  موضــوع  داشــت 
ــروژه حفاظــت  کشــور مــا در اجــرای پ
ــن  ــود و در ای ــیایی ب ــگ آس از یوزپلن
نظارتــی  دســتگاه های  بــا  زمینــه 
داشــتیم کــه  زیــادی  چالش هــای 
خوشــبختانه، ایــن موضــوع حــل و 
فصــل و مجــوز مشــارکت در منابــع بــه 
 صــورت کتبــی بــرای مــا صــادر شــد.«

میــزان ســهم  هنــوز  او،  بــه گفتــه 
ایــن  در  زیســت  محیــط  ســازمان 
نشــده  مشــخص  مالــی  مشــارکت 

اســت.

دستاوردهای این پروژه
ــزارش  ــت گ ــط زیس ــه محی ــور ک آنط
حفاظتــی  اقدامــات  می دهــد 
ــتگاه  ــج زیس ــی از پن ــوز ایران ــرای ی ب

منتخــب یــوز شــامل »پــارک ملــی 
کویــر، پناهگاه هــای حیــات وحــش 
منطقــه  انجیــر،  دره  و  بنــدان  نــای 
حفاظــت شــده بافــق و ذخیــره گاه 
زیســتکره تــوران« آغــاز شــد. ایــن 
ــه  ــوز ب ــایی ی ــامل شناس ــات ش اقدام
جوامــع محلــی، جمــع آوری اطالعــات 
اکولــوژی  و  وضعیــت  خصــوص  در 
 32 گیــری  بــه کار  آســیایی،  یــوز 
ــز  ــه، تجهی ــان اضاف ــط ب ــروی محی نی
زیســتگاه ها، افزایــش زیســتگاه های 
قطعــی یــوز از 5 زیســتگاه بــه 1۴ 
زیســتگاه، جلوگیــری از معــدن کاوی ها 
 و چــرای بی رویــه در زیســتگاه ها بــود.

همچنیــن هومــن جــوکار مدیــر پــروژه 
یوزپلنــگ  از  حفاظــت  بین المللــی 
آســیایی دســتاوردهای ایــن پــروژه 
اینگونــه برشــمرد:  را  در ســال 2017 
طراحــی و ســاخت و تحویــل تابلوهــای 
ادارات  بــه  جــاده ای  هشــداردهنده 
اخــذ  یــوز،  زیســتگاه های  در  راه 
ــرارداد  ــد ق ــری عق ــه و پیگی موافقتنام
یــک میلیــارد تومانــی بــه وســیله اداره 
ــکار،  ــا پیمان ــمنان ب ــتان س کل راه اس
ــور میاندشــت  ــت ایمن ســازی مح جه
مطابــق طــرح تهیــه شــده توســط 
پــروژه، بازســازی و توســعه منابــع 
ــا بحــران خشکســالی،  آب در مقابلــه ب
تــداوم بیمــه رایــگان محیط بانــان و 

خانواده هــای ایشــان بــود.
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ظرفیت باالی شهرستان آبیک 
برای نیروگاه خورشیدی

فرمانــدار شهرســتان آبیــک گفــت: توســعه 
صنایــع  خورشــیدی، گلخانــه،  نیروگاههــای 
هــای تــک و شــهرک دانشــگاهی از مهمتریــن 
ــه  ــت ک ــک اس ــتان آبی ــای شهرس ــت ه ظرفی
بــرای تحقــق آن اقــدام خواهیــم کــرد. شــهرام احمدپــور بــا تشــریح 
ــت:  ــتان اظهارداش ــاح در شهرس ــاده افتت ــای آم ــرح ه ــن ط مهمتری
همزمــان بــا هفتــه دولــت 53 طــرح کشــاورزی، صنعتــی، خدماتــی 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 27 میلیــارد تومــان در مناطــق مختلــف 
شهرســتان آبیــک افتتــاح خواهــد شــد. وی افــزود: در شــهرک 
ــره  ــاده به ــی آم ــد صنعت ــش واح ــک ش ــک و دو در آبی ــی ی صنعت
ــز  ــدرن نی ــاری م ــعه آبی ــای توس ــرح ه ــد و ط ــد ش ــرداری خواه ب
ــای  ــرح ه ــرای ط ــا اج ــرد: ب ــان ک ــود.احمدپور بی ــی ش ــی م عملیات
ــه  ــر در منطق ــتغال 600 نف ــه اش ــک زمین ــتان آبی ــی در شهرس صنعت

ــی شــود. ــم م فراه

نصب کنتور هوشمند در 1000 
حلقه چاه کشاورزی در قزوین

بــا  معــاون عمرانــی اســتانداری قزویــن گفــت: 
پیش بینــی 10 میلیــارد تومــان اعتبــار امســال باید یک 
هــزار چــاه کشــاورزی دارای کنتــور هوشــمند شــود تــا 
بتوانیــم منابــع آبــی را مدیریــت کنیــم. علــی فرخــزاد 
معــاون عمرانــی اســتانداری قزویــن در جلســه شــورای حفــظ حقــوق بیت المــال 
کــه در دادگســتری قزویــن برگــزار شــد، اظهــار کــرد: بهتریــن زمــان بــرای انســداد و  
پلمــب چاه هــای غیــر مجــاز همیــن ایــام اســت امــا متاســفانه برخــی فــک پلمب 
کرده انــد و بایــد بــا کمــک دســتگاه قضایــی بــا آن هــا برخــورد شــود. وی ادامــه 
داد: وقتــی بــا هزینــه زیــاد چاهــی بســته می شــود نبایــد اجــازه دهیــم براحتــی 
فــک پلمــب شــود و بایــد جلــوی ایــن قانون شــکنی گرفتــه شــود. معــاون عمرانــی 
اســتانداری قزویــن بــا بیــان اینکــه االن فصــل آب دهــی تمــام شــده و بهتریــن 
فرصــت بــرای ســاماندهی امــور اســت، عنــوان کــرد: در خصــوص نصــب کنتــور 2 
ــه  ــه آن ب ــرار اســت هزین ــرد و ق ــالغ شــده کــه کار ســرعت گی ــارد تومــان اب میلی

صــورت اقســاط از کشــاورزان دریافــت شــود.

حفاظــت  مدیــرکل 
زیســت  محیــط 
کرمــان  اســتان 
برداشــت   : گفــت 
ایــن  در  تجدیدپذیــر  آبهــای  از  123درصــد 
ــا  ــوری را ب ــانی و جان ــات انس ــه حی ــتان ک اس
ــده  ــران کنن ــرده ، نگ ــه ک ــدی مواج ــد ج تهدی
اســت . رضــا جزینــی زاده افــزود: در دهــه 
13۴0 بــا تشــکیل وزارت نیــرو در کشــور میــزان 
ــی مــورد  برداشــت آب از ســفره هــای زیرزمین
ــه در  ــرار گرفــت و مشــخص شــد ک بررســی ق
تجدیــد  آب  مترمکعــب  میلیــون   90 کشــور 
پذیــر وجــود دارد و از ایــن میــزان 50 میلیــون 
ــح  مترمکعــب برداشــت مــی شــود. وی تصری

اســتان کرمــان  در  حاضــر  حــال  در  کــرد: 
5.5 میلیــارد متــر مکعــب آب تجدیدپذیــر 
ــادل  ــب مع ــارد مترمکع ــه 6.۸ میلی ــم ک داری
123درصــد آبهــای تجدیــد پذیــر برداشــت 
ــی  ــرد. جزین ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس و م
ــده  ــوم تریــن محیــط پذیرن زاده خــاک را مظل
ــن  ــن رفت ــرد: از بی ــان ک آلودگــی دانســت و بی
پوشــش گیاهــی موجــب فرســایش خــاک 
ــق انتشــار  ــی از طری ــده های مــی شــود و آالین
ــه ســموم کشاورزی،پســماندهای آب،  ــی روی ب
ــط زیســت  ــت وارد محی ــی و صنع ــواد معدن م
ــال دارد  ــه دنب ــاک را ب ــایش خ ــده و فرس ش
، طوریکــه ســاالنه در ایــران 6 میلیــون تــن 

خــاک از دســت مــی دهیــم.

برداشت123درصد آبهای تجدیدپذیر 
در کرمان

خبرخبرخبر

کاهش تراز آب های 
زیرزمینی سیستان و 

بلوچستان
مدیرعامل آب منطقه ای سیســتان و بلوچســتان 
گفــت : تــراز آب هــای زیرزمینی اســتان در ســال 
آبــی 95-96 نســبت بــه دراز مــدت 275 درصــد 
ــش  ــال کاه ــان در ح ــته و همچن ــش داش کاه
ــزود: حجــم ســدها  ــک جعفــری اف اســت.  اتاب
ــه ســال گذشــته ۴9 درصــد و حجــم  نســبت ب
مخــازن هــم 30 درصــد کاهــش پیدا کرده اســت 
و در مجمــوع بیــش از 70 درصد آن خالی اســت.
ــی  ــتان یک ــتان وبلوچس ــرد: سیس ــان ک وی بی
ــت در اجــرای  از اســتان هــای مــورد توجــه دول
طــرح هــای ارائــه شــده بــه کار گــروه ملــی آب 
ــه در شــورای  ــی ک اســت، یکــی از موضــوع های
حفاظــت از منابع آب اســتان باید بررســی شــود، 
منشــأ تغییــر طعــم و بــوی نامناســب آب در چاه 
ــرای بســتن چــاه  ــزود: ب ــه هاســت. وی اف نیم
ــکاری نکــردن  ــل هم ــه دلی ــر مجــاز ب هــای غی
ــکار  ــی در جــذب پیمان مــردم و مســووالن محل
ــان  ــار خودم ــه ناچ ــن ب ــم، بنابرای ــق نبودی موف
ــداران هــم همــکاری  ــم، برخــی فرمان ورود کردی
ــا  ــد.وی اضافــه کــرد: ب ــاره را ندارن الزم در ایــن ب
رونــد برداشــت آب از ســفرهای زیــر زمینــی باید 
گفــت 10 ســال آینــده از کشــاورزی در ایــن خطه 
ــود، مگــر مصــرف آب  ــری نخواهــد ب ــچ خب هی
ــاورزان و  ــت و از ســوی کش ــتی مدیری ــه درس ب
بهــره بــرداران ایــن موضــوع رعایــت شــود. همــه 
دســتگاه هــا بایــد بــا توجــه بــه مشــکالت کــم 
ــژه آب شــرب، از برداشــت بیشــتر  ــه وی ــی ب آب
آب بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی چــاه نیمــه هــا 
خــودداری کنند.جعفــری گفــت: آمادگــی داریــم 
چــاه هــای آب را بــرای آبیــاری فضاهــای ســبز 
شــهری در اختیــار شــهرداری هــا قــرار دهیــم اما 
بایــد آن هــا هــم انشــعابات فضــای ســبز را بــا 
توجــه بــه پــر هزینــه بــودن جمــع آوری کننــد. او 
افــزود: خــاش بــا 375 میلیــون متــر مکعــب، 
ایرانشــهر بــا 3۸5 میلیــون متــر مکعــب و دلگان 
بــا 3۴۸ میلیــون متــر مکعــب باالتریــن مصرف 
ــروز و  ــد و نیم ــاص دادن ــود اختص ــه خ آب را ب
ــر مکعــب کــم  ــون مت ــا 1۴ و 16 میلی هامــون ب
مصــرف ترین شهرســتان های اســتان هســتند.

وی گفــت: بیــش از چهــار هــزار و هفــت روســتا 
در سیســتان و بلوچســتان فاقد ســامانه آبرسانی 
ــا در  ــه ه ــاه نیم ــزود: آب چ ــت.جعفری اف اس
حــال کاهــش شــدید اســت، 300 میلیــون متــر 
ــوده و 330 میلیــون  مکعــب حجــم مــرده آن ب
متــر مکعــب آب در چــاه نیمــه هــا تبخیــر شــده 
اســت ، البتــه در شــهریور مــاه 250 میلیــون متــر 
مکعــب بــه چرخــه اضافــه و جایگزیــن خواهــد 

شــد.

ــی  ــا جمعیت ــران ب ــا در ای ــیایی تنه ــوز آس ــون ی اکن
ــی  ــه حمایت ــود دارد. برنام ــالده وج ــر از 100 ق کمت
مشــترک ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و برنامــه 
UNDP((، بــرای حفاظــت  عمــران ملــل متحــد 
و  آغــاز شــده   1380 از ســال  ایــن گربه ســان  از 
ــی  ــروژه بین الملل ــوم پ ــاز س ــس ف ــون پیش نوی اکن
اهــداف،  شــامل  آســیایی  یوزپلنــگ  از  حفاظــت 
مــورد  خروجی هــای  و  شــاخص ها  فعالیت هــا، 
ــاله  ــج س ــازه پن ــوم در ب ــاز س ــروژه در ف ــار از پ انتظ
 ))UNDP اســت کــه بــه برنامــه عمــران ملــل متحــد

ــد. ــد ش ــه خواه ــران ارائ در ته

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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گزارش
پیام ما

»امسـال  گفـت:  صنایع دسـتی  معـاون 
صنایع دسـتی  بازارچه هـای  برگـزاری  بـا 
بـرای فعـاالن ایـن حـوزه متفـاوت آغـاز 
شـد و در سـال حمایـت از کاالی ایرانـی 
ایـام  در  صنایع دسـتی  بازارچه هـای 
تومـان  62میلیـارد  از  بیـش   97 نـوروز 

فروش داشـت.«پویا محمودیـان، معاون 
صنایع دسـتی کشـور، در آییـن گشـایش 
صنایع دسـتی  بین المللـی  نمایشـگاه 
در همـدان بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: 
»در ایـن میـان اسـتان همـدان بـا بیش 
از هشـت میلیـارد تومـان در صـدر قـرار 

اضافـه  دسـتی  صنایـع  گرفت.«معـاون 
کـرد: »رویداد امـروز بسـیار حائز اهمیت 
برنامه ریزی هـای  بـا  بایـد  مـا  اسـت. 
ایـن  روی  بیشـتری  تـالش  و  دقیق تـر 
حـوزه تمرکـز داشـته باشـیم. سـال 96 
بـر اسـاس آمـار رسـمی گمرک صـادرات 
2۸1میلیـون دالر اعـالم شـد کـه اسـتان 
بـه  را  صـادرات  هفتـم  رتبـه  همـدان 
در  داد.«محمودیـان  اختصـاص  خـود 
از  یکـی  اللجیـن  »شـهر  ادامـه گفـت: 
همـدان  دسـتی  صنایـع  ظرفیت هـای 
اسـت کـه امیدواریـم بتوانیـم در آینـده 

نـه چنـدان دور اجـالس جهانـی صنایـع 
دسـتی را در ایـن برگـزار کنیـم. امـا بایـد 
مدیـران همـراه و همـگام بـا ما باشـند تا 
بتوانیـم شـهر اللجیـن را بـه عنوان شـهر 
جهانـی صنایـع دسـتی حفـظ کنیـم.«او 
بـه موضـوع ممنوعیـت ورود کاالی غیـر 
ایرانـی به کشـور اشـاره کـرد و گفـت: »با 
ایـن کار بایـد از هنرمنـدان و صنعتگـران 
ایـن مـرز و بوم حمایـت کـرد. امیدواریم 
کـه نـه تنهـا در اللجیـن بلکـه در هیـچ 
جـای ایران نشـانی از صنایع دسـتی غیر 

نبینیـم.«  ایرانـی 

آلمانـی هـا درحالـی  به کمک تجهیـز ویترین هـای نگهداری 
از مـردان نمکـی در زنجـان مـی آینـد که  از سـویی دیگر رفت 
و آمـد اتوبـوس هـا در بیـرون از مـوزه موجب انتقـال آلودگی 
بـه فضـای داخلی این مـوزه خواهد شد.براسـاس کاوش های 
باسـتان شناسـی انجام شـده و کشـفیات تصادفـی، تا کنون 
بقایـای اجسـاد 6 انسـان و نیـز تکـه هـای پراکنـده ای از 
اسـتخوان ها و بافت انسـانی از معدن نمک چهرآباد در استان 
زنجان کشـف شـده اسـت. علت سـالم ماندن اجساد انسانی 
در معـدن نمـک، قرارگرفتـن آنهـا در محیـط پر از نمک اسـت 
نامگـذاری بقایـای انسـانی بـه مـردان نمکـی نیـز بـه همین 

دلیل اسـت.
حـاال مـردان نمکـی شـهرتی جهانی به دسـت آورده انـد آنقدر 
کـه آلمانـی ها نیز به کمک پژوهشـگران و باسـتان شناسـان 
زنجانـی بـرای انجـام تحقیقـات کمـک مـی کننـد. یکـی از 
تفاهم نامـه هایـی کـه بیـن ایرانـی هـا و آلمانـی هـا در سـال 

گذشـته امضـا شـد، درباره کمـک آلمانی ها به ایـران در زمینه 
تجهیز  موزه و خرید تجهیزات مربوط به نگهداری مومیایی ها 
بـوده اسـت.در ایـن راسـتا ابوالفضـل عالـی سرپرسـت تیـم 
کاوش و باسـتان شناسـی معـدن نمک چهرآباد بـه خبرنگار 
مهـر گفـت: در همـکاری بـا آلمانی ها قرار شـده تـا تجهیزات 
نگهـداری و سـنجش دمـا و رطوبـت فضـای داخلـی ویترین 
هـا خریـداری شـود و آلمانـی هـا در ایـن بـاره به مـوزه کمک 
کننـد ایـن بخشـی از تفاهمنامـه ای اسـت که بیـن دو طرف 
امضـا و تـا کنـون نیـز کارهـای  اولیـه آن انجام شـده اسـت.
عالـی دربـاره شـرایط نگهـداری مردان نمکـی در مـوزه زنجان 
نیز گفت: شـرایط نگهداری در حال حاضر مناسـب اسـت اما 
با شـرایط اسـتاندارد جهانـی فاصله دارد. ویتریـن های خوبی 
داریم و سـعی کرده ایم که دما و رطوبت ویترین ها مناسـب 
باشـد اما این شـرایط با اسـتانداردهای موزه هـای بزرگ دنیا 
متفـاوت اسـت.وی افـزود: در اطـراف موزه به تازگـی اتوبوس 
هـای زیـادی تـردد می کنند و مسیرشـان از نزدیکی موزه می 
گـذرد ایـن اتفـاق باعث شـده تا محـدوده اطـراف مـوزه دودزا 
شـده و ایـن آلودگـی وارد فضای موزه ای شـود. ما می توانیم 

داخـل مـوزه، فضای ویترین ها را کنترل کنیـم اما نمی توانیم 
از انتقـال آلودگـی ناشـی از فضای بیرونـی کاری کنیم. برنامه 
امسـال ما این اسـت که موزه را سـاماندهی کنیم و تجهیزات 
جدیـد خریـداری شـود مانند دسـتگاه کنتـرل دمـا و رطوبت 
جدیـد و قابل اسـتفاده در ویترین ها.  این باسـتان شـناس  
بیـان کـرد: از یـک جهت اینکه مرد شـماره یـک در موزه ملی 
باشـد خـوب اسـت چون همانطـور که مدیـر موزه ملـی ایران 
نیـز معتقـد اسـت در این موزه توریسـت های زیـادی رفت و 
آمـد مـی کننـد و هر کسـی که به تهـران مـی رود از موزه ملی 
هـم دیـدن مـی کنـد. وجود مـرد نمکـی در این مـوزه در واقع 

معرفـی زنجـان و مـوزه مـردان نمکی در زنجان اسـت .

افتتاح نمايشگاه بین المللی 

صنايع دستی »همدان2018«

گردشگری کرمان را دریابیم

امروزه صنعت گردشـگری، یکی از راه های  اشـتغالزایی، فعال کردن اقتصاد ، پویایی 
جامعـه،  تبـادل فرهنـگ و اندیشـه ی افراد محسـوب می شـود و همه ی کشـورها به 
دنبـال راه هـای مختلـف جذب گردشـگر به همین دلیل  هسـتند. حتی کشـورهایی 
کـه نـه قدمـت تاریخـی دارنـد و نـه جاذبه های خاصـی، سـعی می کنند بـا برگزاری 
فسـتیوال ها و جشـنواره ها، بـه معرفی کشورشـان بپردازند و اقتصـاد و فرهنگ آن را 
پویا کنند و  به جامعه شـان شـادابی و نشـاط تزریق کنند. چرا که جامعه ای رشـد و 
پیشـرفت می کنـد کـه مردم آن سـر زنـده و اقتصاد آن پویا باشد.اسـتان مـا کرمان، 
ایـن کهـن دیـار کریمان نیـز دارای جاذبه های تاریخـی، طبیعی و گردشـگری فراوان 
اسـت کـه متاسـفانه در جـذب گردشـگر آن طور که بایـد موفق نبوده  و نتوانسـته به 
حـق واقعـی خـود در ایـن زمینـه برسـد در حالی کـه هر آنچـه برای جذب گردشـگر 
الزم اسـت را داراسـت. طبیعت و اقلیم متفاوت و زیبا ، مکان های تاریخی و قدیمی، 
تمـدن کهـن و  ... همـه را دارد و مظلـوم واقـع شـده اسـت. این مسـاله می طلبد هر 
کـس  و هـر گروهـی از کرمانی هـا  در هـر کسـوت و مقامـی بـه این مقوله بپـردازد 
و ایـن کهـن اسـتان زیبـا را بشناسـد و بشناسـاند. البتـه مسـوولیت  فرهیختـگان، 
روزنامه نگاران و هنرمندان در این میان بیشـتر از سـایرین است . خوشبختانه اتفاقی 
کـه ایـن روزهـا در حـال رخ دادن اسـت و مـی  تـوان از آن در این راسـتا بهـره گرفت، 
برگـزاری سـومین دوره ی جشـنواره ی سـتاره های صحنـه کشـور در کرمـان اسـت. 
شـهرت نـام کرمـان به پایتخت هنرهـای صحنه ای کشـور از طریق برگـزاری دو دوره 
جشـنواره سـتاره های صحنه کشـور و شـروع گام های سـومین جشـنواره با حال و 
هـوای بیـن المللـی در بخش مجریـان صحنه، جدای از شـادی و نشـاطی که ایجاد 
می کنـد، شـاید یکـی از بهتریـن اتفاق هایـی اسـت کـه ایـن روزهـا می توانـد  در پی 
برگزاری سـومین جشـنواره سـتاره های صحنه کشـور در  شناسـاندن کرمان رخ دهد. 
حضـور هنرمنـدان صحنـه ای سراسـر کشـور و حضـور مجریان پنج کشـور جهـان در 
بخش مجریان سـومین جشـنواره، فرصتی بسـیار خوب و مناسـب برای  تبلیغ نام 
و جاذبـه هـای اسـتان کرمان توسـط ایشـان در اسـتان های محل سـکونت خود به 
عنـوان یک سـفیر فرهنگی اسـت.  ضمن اینکه مـی تواند جایـگاه هنرمندان صحنه 
ای فعـال در عرصـه اسـتند آپ کمـدی، نمایـش طنـز، نمایش کودک،مجـری گری، 
خوانندگـی صحنـه و... بـه عنوان قشـر محبوب جامعـه هنری در بین اقشـار عمومی 
جامعـه را تثبیـت کنـد و نام کرمان را در این خصوص بر سـر زبان هـا بیندازد.بنابراین 
جـا دارد از تمامـی عوامـل برگـزار کننـده ایـن جشـنواره بـه خصوص مدیـران خوش 
ذوق و فرهنگـی مجتمـع مس سرچشـمه که بـا حمایت خود باعث ترغیـب و ایجاد 
انگیزه و در بین جوانان و نوجوانان اسـتان کرمان در مسـیر فرهنگ و هنر می شـوند 
و  فضـای کاری ای را  بـرای کادرهـای فنـی و اجرایـی فعـال در حـوزه هنرهای صحنه 
ای اسـتان کرمـان در طـول مـدت جشـنواره فراهـم می کنند، قـدر دانی کـرد و از آنان 
خواسـت که در کنار این کار زیبا، هر آنچه در توان دارند را برای معرفی اسـتان پهناور 
و خوب مـان بـه کار ببرنـد و  ایـن فرصـت خـوب را از دسـت ندهنـد .امیـد اسـت که 
نهادهـای دولتـی بـا حمایت معنـوی از بخش خصوصی کـه در برگـزاری رویدادهای 
ملـی و بیـن المللـی فرهنگـی و هنری تـالش می کنند و منجـر به رونق اسـتان مان 

می شـوند ، آنهـا را دلگـرم کـرده، یـاری دهند و تنهـا نگذارند . 

کمک آلمانی ها برای نگهداری از 
موزه مردان نمکی

عبور خودروها از نزدیکی موزه باعث انتقال هوای آلوده به داخل می شود

ــال  ــاره انتق ــناس درب ــتان ش ــن باس ای
مــرد نمکــی شــماره یــک از مــوزه ملــی 
ــان  ــی در زنج ــردان نمک ــوزه م ــه م ــران ب ای
بیــان کــرد: از یــک جهــت اینکــه مــرد شــماره 
یــک در مــوزه ملــی باشــد خــوب اســت چــون 
ــز  ــران نی ــی ای ــوزه مل ــر م ــه مدی ــور ک همانط
معتقــد اســت در ایــن مــوزه توریســت هــای 
زیــادی رفــت و آمــد مــی کننــد و هــر کســی 
ــم  ــی ه ــوزه مل ــی رود از م ــران م ــه ته ــه ب ک
دیــدن مــی کنــد. وجــود مــرد نمکــی در ایــن 
مــوزه در واقــع معرفــی زنجــان و مــوزه مــردان 

نمکــی در زنجــان اســت.

همزمــان بــا فــرا رســیدن دهــه امامــت و والیــت آثــار 
مخــازن مــوزه هــای مجموعــه نیــاوران بــه نمایــش در 
ــه  ــاوران و مــوزه کتابخان ــد. کاخ اختصاصــی نی مــی آین
ســلطنتی در ادامــه طــرح نمایشــگاه هــای دوره ای 
ــاز  ــا آغ ــان ب ــود، همزم ــار خ ــی آث ــبتی و رونمای مناس
ــار  ــان، آث ــعید قرب ــد س ــت و عی ــت و والی ــه امام ده
نفیــس از گنجینــه ایــن مــوزه هــا را بــه نمایــش مــی 
ــش بخشــی  ــا نمای ــاوران ب ــد.کاخ اختصاصــی نی گذارن
اهــدا شــده در ســال 13۴7  پــرده خانــه کعبــه  از 
هجــری شمســی و همچنیــن چهــار اثــر نگارگــری 

در  نــگاری کــه  و شــمایل  مذهبــی  موضوعــات  بــا 
ــه پیشــواز  ــداری مــی شــوند ب ــوزه نگه ــن م مخــزن ای
ــر یــک ســنت بســیار قدیمــی  ایــن دهــه مــی رود.بناب
ایرانــی،  نــاب  بــا گالب  از شستشــوی کعبــه  پــس 
ــک  ــه( ی ــه )روز عرف ــم ذیحج ــد در روز نه ــرده جدی پ
ــه  ــًا هم ــه تقریب ــی ک ــان در زمان ــد قرب ــل از عی روز قب
حجــاج بــرای انجــام عمــل وقــوف در عرفــات در ایــن 
ــرده  ــود و پ ــی ش ــض م ــد تعوی ــور دارن ــرزمین حض س
ســال قبــل بــه صــورت تکــه تکــه بــه ســران کشــورهای 

ــی شــود. ــدا م اســالمی اه

آثار مخازن کاخ نیاوران به نمايش در می آيند

مرمت پل خان به شرط تخصیص یک و نیم میلیارد اعتبار
پل خان از کهن ترین بناهای تاریخی استان فارس است که روزگار تلخ و شیرینی 

داشته، پلی که قدمتش به ۴1۸ سال قبل برمی گردد و در حال حاضر با آسیب های 
جدی رو به روست و نیازمند مرمت اما به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان مرودشت امسال این بنای ملی مرمت نخواهد شد. 

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

سوژهمیراث

»قاسم آباد« روستای ملی 
چادرشب بافی گیالن شد

معاون صنایع دسـتی اداره ی کل 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
از  اسـتان گیـالن  و گردشـگری 
ثبـت روسـتای قاسـم آباد بـه عنـوان دومین روسـتای ملی 
صنایع دسـتی گیالن خبر داد. سـلمان شـاه محمدی گفت: 
در راسـتای حمایت هـای مـادی و معنـوی از روسـتاها و 
شـهرهای دارای صنایع دستی شـاخص و سابقه ی تاریخی 
مشـخص، هـر سـاله برخـی از روسـتاها و شـهرهای دارای 
شـرایط و ویژگی هـای الزم بـه دبیرخانـه ی ثبـت روسـتاها 
و شـهرهای ملی سـازمان میـراث فرهنگی،صنایع دسـتی و 

گردشـگری معرفـی گردند.

افزایش نرخ بلیت ها به 
نفع گردشگری نیست

معاون گردشـگری سـازمان میراث 
فرهنگـی گفـت: افزایـش قیمـت 
نفـع صنعـت  بـه  هواپیمـا  بلیـت 
حمـل و نقل و گردشـگری نیسـت 
زیـرا موجـب کاهـش سـفر می شـود.محمد محـب خدایـی 
گفـت: هـر چقـدر هزینـه ملزومات سـفر بـاال برود بـه همان 
نسـبت شـاهد کاهش اسـتفاده و اقبال مردم خواهیم بود، از 
ایـن رو افزایـش قیمت حمل و نقـل در نهایت به ضرر صنعت 
حمـل و نقـل تمـام مـی شـود، همـان طور کـه ایـن افزایش 
قیمـت موجـب کاهـش سـفر و آسـیب جـدی بـه صنعـت 

گردشـگری می شـود.

فاطمه نخعی فر
روزنامه نگار

کارفرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی
آدرس : ارومیه – خیابان والفجر 2 – نرسیده به پل میثم – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

ــکاران دارای رتبــه 5 رشــته راه و ترابــری از ســازمان برنامــه و بودجــه و تائیدیــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان مــی تواننــد در ایــن  پیمان
مناقصــه شــرکت نماینــد.

1( تحویــل )فــروش( اســناد مناقصــه از تاریــخ 97/06/03 تــا تاریــخ 97/06/09 ) فقــط از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
www.setadiran.ir ــه آدرس ب

2( دریافت پاکات و اسناد تکمیل شده تا ساعت 9:00 روز دوشنبه مورخ 97/06/19
3( تاریخ بازگشایی پیشنهادها روز دوشنبه ساعت 11:00 مورخ 97/06/19

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربیشناسه آگهی:232969

آگهی مناقصات عمومی

میزان سپرده شرکت در مناقصهبرآورد اولیهشماره مناقصهنام پروژهردیف

احداث قسمتی از پل ورودی نقده- سه راهی حسن لو ) پل 1
323/999/997/229199/999/861-ر-97کانال(

3515/202/266/950760/113/348-ر-97لکه گیری و روکش آسفالت محور آواجیق – کشمش تپه2

لکه گیری و روکش آسفالت محور میاندوآب- شاهین دژ 3
364/379/437/396218/971/870-ر-97)محدوده روستای پاراالر(

مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور کمربند جنوبی 4
3814/543/365/359727/168/268-ر-97میاندوآب )الغدیر(

404/355/215/009217/785/751-ر-97اصالح دور پیچهای کولیچ و هواربید شهرستان پیرانشهر5

مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ 6
425/136/112/800256/805/640-ر-97محور ارومیه- اشنویه و ارومیه- مهاباد

4427/426/557/6281/371/327/881-ر-97مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور چالدران- چایپاره7

479/402/032/358470/101/618-ر-97مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور بوکان- شاهین دژ8

4823/247/255/1241/162/362/756-ر-97مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت پلدشت- سدارس- جلفا9

وزارت راه و شهر سازی
ری و حمل و نقل جاده ای سازمان راهدا

 استان آرذبایجان رغبی
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در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

منطقه کوهستانی سلطان سنجر   /   میزان طواف کعبه نمادین در آسایشگاه کهریزک  /  تسنیم

مخازن آب؛ راهکاری در عبور از کم آبی   /   ایرنارنگ و رقص و آواز در عروسی سنتی خراسان  /     میزان
تصویری از سی و سه پل و زاینده رود اصفهان را می بینید که 82سال قبل 

یعنی در سال 1315 به ثبت رسیده است.
عکس نشنال جئوگرافیک یک دمپایی فروش را در شهر داکا، پایتخت 

بنگالدش، نشان می دهد

روزنامه اصفهان امروزبه نقل از رییس 
شورای اسالمی استان اصفهان نوشت: دست 

مافیای آب باید قطع شود.

روزنامه گویه از افزایش 10درصدی قیمت نان 
خبر داد.

روزنامه افسانه نوشت: زندیه فعال ثبت جهانی 
نمی شود.

روزنامه سپهر غرب  از رتبه هفتم همدان در 
صادرات صنایع دستی خبر داد.

روزنامه دریا از کاهش کشت محصوالت خارج 
از فصل در هرمزگان خبر داد.

روزنامه بشارت یزد به نقل از رییس کل 
دادگستری یزد نوشت: گرانی مهریه بگیران را 

افزایش داده است.

اصفهان

قم

فارس

همدان

هرمزگان

یزد
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نگاه اگر می خواهید بدانید رسانه های مختلف دنیا به چه مسائلی پرداخته اند، 
این صفحه را از دست ندهید. همچنین تصاویر جالب منتشر شده در 

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

مزرعه پرورش زنبور عسل در خلخال   /   ایرنا منطقه کوهستانی سلطان سنجر   /   میزان

بزرگ ترین فروچاله ی دشت کبودرآهنگ، در 800 متری روستای کردآباد 
بوجود آمد   /   مهر جشنواره آیینی، سنتی ُمغ  و ُمشتا در میناب  /  مهر مخازن آب؛ راهکاری در عبور از کم آبی   /   ایرنا

خبرگزاری سـی ان ان در ادامه مشـکالتی 
پیـش  برایـش  آمریـکا  جمهـوری  رییـس  کـه 
آمـده تیتـر زده: ترامـپ طعم خیانت را چشـید.

روزنامـه نیویـورک تایمـز تصویـر یـک 
خـود را بـه پایـان حـج و زیـارت مسـلمانان از مکـه 

اختصـاص داده اسـت.

خبرگزاری اسـپوتنیک از قول وزارت خارجه 
آمریـکا نوشـته: آمریـکا هر کشـوری را که سـامانه 
دفاعـی اس۴00 روسـیه را خریـداری کنـد، تحریم 

. می کند

نوشـته:  سـرمقاله اش  در  روزنامـه گاردیـن 
بـه گسـترش اختالفـات و دروغ دربـاره  روسـیه 

می زنـد. دامـن  آنالیـن  ایمنـی  واکسـن 

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره از 
حملـه هوایـی ائتالف سـعودی-اماراتی و کشـتن 

22 کـودک و هـزاران شـخص دیگـر خبـر داده.

خبرگزاری یورونیوز گزارشـی از قطع پروازهای 
ایرالین هـای اروپایـی به ایران تهیه کرده اسـت.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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پیدا شدن جسد جوان غرق شده در سد آیدوغموش میانه پیام ایران
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: جسد جوانی که هنگام فیلمبرداری از 
عروس و داماد در سد آیدوغموش شهرستان میانه غرق شده بود پس از پنج روز 
جست وجو از آب بیرون کشیده شد.

مدیـرکل بهزیسـتی آذربایجان شـرقی بـا بیـان 
این کـه هم اکنـون کـودک مرنـدی در بهزیسـتی 
نگهداری می شـود، گفت: در صورت تشـخیص و 
حکـم دادگاه مبنـی بر صالحیت خانـواده  کودک 

مرنـدی، او بـه مـادرش تحویـل داده می شـود.
محسـن ارشـدزاده در خصـوص فیلـم انتشـار 
یافتـه در فضـای مجازی مبنی بـر تقاضای مادر 
کـودک مرندی جهت نگهـداری فرزندش، اظهار 

کـرد: طبـق تصمیم دسـتگاه قضایـی، هم اکنون 
کـودک مرندی به طور موقت توسـط بهزیسـتی 
و  جسـمی  وضعیـت  از  و  می شـود  نگهـداری 
روحـی مطلوبـی برخـوردار اسـت.وی افـزود: بـا 
توجـه بـه وجـود اختالفـات خانوادگی و سـابقه  
کـودک آزاری توسـط پـدر ایـن کـودک، قطعـًا 
کـودک در چنیـن شـرایطی بـه خانـواده تحویل 
داده نمی شـود، چـون در چنین شـرایطی کودک 

مجـددًا دچـار مشـکل می شـود.

دادگاه در خصوص کودک مرندی 
تصمیم گیری می کند

نبرد بی پايان با عوامل سوانح 

جاده ای در خراسان 

 بر اساس آمار، تلفات جاده ای خراسان رضوی از سال 1392 تاکنون کاهش یافته 

معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای خراسـان رضـوی نیـز گفـت: طـی سـالهای 
اخیـر از 147 نقطـه پرتصـادف ابالغـی از سـوی وزارت 
راه و شهرسـازی در راههـای ایـن اسـتان 87 نقطـه 
پرتصـادف  عنـوان  بـه  نقطـه   60 و  تصـادف  دارای 
محـل   67 تاکنـون  چارچـوب  ایـن  در  و  شناسـایی 
بـا نصـب تابلـو و عالئـم هشـداردهنده، آشکارسـازی 
و آرام سـازی شـده اند.علیرضـا خجسـته افـزود: از 
مجمـوع 147 محـل، 9 مـکان شـامل ربـاط سـفید، 
تونـل ربـاط سـفید، محـدوده ویالهـا، تپـه هـای قره 
باغ، سـه راهـی ابویسـان، تقاطـع افچنگ، پیـچ بفره، 
دوربرگـردان تـوس و ویرانـی بـا نصـب نیوجرسـی، 
لرزاننـده  شـیارهای  و  روشـنایی  نصـب  گاردریـل، 

طولـی و عرضـی ایمـن سـازی شـده انـد.

مدیرکل بهزیسـتی آذربایجان شـرقی افزود: اکنون 
مـا وضعیت را بررسـی می کنیم و اگر مادر از شـرایط 
مسـاعد و نگهـداری برخوردار باشـد با حکـم دادگاه 
می تـوان کـودک را بـه نـزد وی بازگردانـد.وی ادامه 
داد: حتـی اگـر دادگاه کـودک را بـه خانـواده اش 
تحویـل داد، بایـد پـس از مدتـی وضعیـت کـودک 
مجددًا بررسـی شـود تا مواردی  مانند کـودک آزاری 

و کـودک دزدی تکرار نشـود.

خطـای انسـانی، خـودروی کـم کیفیت 
راس  سـه  جـاده  نبـودن  ایمـن  و 
در  را  تصادفـات  هسـتند کـه  مثلثـی 
راه هـا رقـم مـی زننـد و بر این اسـاس 
دسـتگاه های دولتـی ذیربـط همزمـان 
بـا افزایـش شـمار خودروهـا و رفـت و 
آمدهـای جاده ای تالشـی بـی پایان و 
همیشـگی را در نبـرد بـا ایـن عوامل بر 
عهـده دارنـد. بـر اسـاس اعـالم پلیس 
راه نیـروی انتظامـی جمهوری اسـالمی 
ایـران 70 درصد تصادفـات در چارچوب 
خطـای انسـانی ناشـی از بـی توجهـی 
بـه جلـو، سـرعت و سـبقت  راننـدگان 
غیرمجـاز و راهکار مقابلـه با آن فرهنگ 
سـازی، بازنگری در مجازاتهـای قانونی 
بازدارنـده و افزایـش سـامانه  های ثبت 

تخلفـات اسـت.
اعـالم کـرد  قانونـی  پزشـکی  سـازمان 
پارسـال 16 هـزار و 201 نفـر در حـوادث 
رانندگـی ترافیکـی در جاده های کشـور 
جـان باختـه انـد. تطابـق ایـن آمـار بـا 

مـی  نشـان  راه  پلیـس  هـای  یافتـه 
دهـد 35 درصـد ایـن حوادث ناشـی از 
بـی توجهـی راننـده بـه جلـو و20 درصد 
ناشـی از سـرعت غیرمجـاز خودروهایی 
بـاال  سـرعت های  در  بعضـا  اسـت کـه 
فاقـد کارآیـی و ایمنـی الزم هسـتند اما 
راننـدگان نسـبت بـه ایـن مهـم غفلـت 
خراسـان  میـان  ایـن  در  کننـد.  مـی 
رضـوی کـه سـاالنه میزبـان 27 میلیون 
ایـران  نقـاط  اقصـی  از  زائـر و مسـافر 
در خـور  و  اسـت جایگاهـی حسـاس 
توجـه دارد لذا در گـزارش زیر تصویری 
اجمالـی از اقدامـات اداره کل راهـداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای ایـن اسـتان 

ارائـه شـده اسـت.
90 درصـد مسـافران خراسـان رضـوی 
ایـن  بـه  از طریـق مسـیرهای زمینـی 
همچنیـن  کننـد.  مـی  سـفر  اسـتان 
حجـم رفـت و آمـد در جـاده هـای بین 
شـهری، روسـتایی و فرعـی خراسـان 
رضـوی بطـور میانگیـن ماهانـه حـدود 

حجـم  ایـن  اسـت.  فقـره  میلیـون   10
رفـت و آمـد در مسـیر 20 هـزار و 57۴ 
کیلومتـری راههـای برون شـهری و 1۴ 
هـزار و 152 کیلومتـر راههای روسـتایی 
ایـن اسـتان نیازمنـد مراقبـت و نظارت 
ذیربـط  دولتـی  دسـتگاه های  دایمـی 
و تـالش همیشـگی آنهـا اسـت کـه بـه 

خوبـی جریـان دارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه رتبه خراسـان 
رضوی در کشـور از نظر زیرسـاخت های 
حـوزه راه قابـل مالحظه نیسـت بطوری 
کـه ایـن اسـتان بـا 110 کیلومتـر آزادراه 
رتبـه نهـم، با هـزار و 72 کیلومتر بزرگراه 
رتبـه پنجـم، بـا هـزار و 2۸9 کیلومتر راه 
اصلـی رتبه ششـم و با سـه هـزار و950 
کیلومتـر راه فرعـی رتبـه چهـارم را در 
میـان دیگـر اسـتانهای کشـور دارد امـا 
ارتقـا بـرای ایمنـی راههـا در خراسـان 
رضـوی طـی سـالهای اخیـر رونـد رو به 

رشـدی داسـته است.
بـر همیـن اسـاس مطابق آمار پزشـکی 

قانونـی، طـی پنـج سـال اخیـر و در پی 
اقدامـات صـورت گرفته در حـوزه ایمنی 
راههـا، تلفات ناشـی از حـوادث رانندگی 
در جـاده هـای خراسـان رضوی سـاالنه 
درصـد  سـه  حـدود  میانگیـن  بطـور 

کاهـش یافته اسـت.
مدیـرکل  نوشـته  ایرنـا  کـه  آنطـور 
ای  جـاده  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری 
ایـن کاهـش  خراسـان رضـوی گفـت: 
از آن جهـت دارای اهمیـت اسـت کـه 
میـزان رفـت و آمـد و سـفرهای جـاده 
ای حمـل و نقل عمومی در این اسـتان 
دارد  رشـد  درصـد   10 حـدود  سـاالنه 
لـذا دسـتیابی بـه کاهـش آمـار تلفـات 
تـالش  و  نظـارت  سـایه  در  ای  جـاده 
همـه دسـتگاههای متولـی جـاده اتفاق 

اسـت. افتـاده 
ابراهیـم نصـری افزود: بر اسـاس آمار، 
از  ای خراسـان رضـوی  تلفـات جـاده 
یافتـه  کاهـش  تاکنـون   1392 سـال 
بطـوری کـه شـمار قربانیـان تصادفـات 
رانندگـی از ۸52 نفـر سـال 92 به 733 
نفـر در سـال 1396 نـزول کـرده اسـت.

وی ادامـه داد: تغییـر در رفتار رانندگان، 
نظارتـی  دوربین هـای  شـدن  فعـال 

قانـون  اعمـال  تشـدید  و  ای  جـاده 
بـرای متخلفـان از جملـه عوامـل اصلی 
رانندگـی در خراسـان  تلفـات  کاهـش 
رضـوی بـوده انـد. مدیـرکل راهـداری و 
حمـل و نقـل جاده ای خراسـان رضوی 
گفـت: مهمتریـن اقـدام بـرای کاهـش 
آمـار مـرگ و میـر ناشـی از تصادفـات 
اسـتقرار دوربینهای نظارت تصویری در 
جـاده هـا اسـت زیـرا پـس از اجـرای 
متوسـط  سـرعت  کاهـش  شـاهد  آن 
و  اسـتان  ایـن  راه هـای  در  خودروهـا 

کمتـر شـدن تصادف هـا بـوده ایـم.
اداره  راههـای  رییـس مرکـز مدیریـت 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
خراسـان رضـوی نیـز بـه خبرنـگار ایرنا 
گفـت: 1۴1سـامانه ثبت تخلف سـرعت 
اسـتان  ایـن  هـای  جـاده  سـطح  در 
نصب شـده کـه هم اکنون 103 سـامانه 

آن در حـال بهـره بـرداری اسـت.
آبـادی  عشـرت  حسـینی  ابوالفضـل 
در  هـا  سـامانه  ایـن  نصـب  افـزود: 
خراسـان رضـوی از سـال 1392 آغـاز 
 ۸۸ تعـداد   1396 سـال  تـا  و  شـد 
سـامانه در سطح اسـتان مورد استفاده 

گرفـت. قـرار 

گلستان

افزایش قیمت مصالح   علت 
تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی 
شــهردار کرمــان نیــز  ضمــن تقدیــر از همراهــی 
شــهرداری  مجموعــه  بــا  قضایــی  دســتگاه 
کرمــان، گفــت: تبعــات رکــود اقتصــادی در 
ــع آن  ــه تب ــاز و ب ــاخت و س ــوزه س ــور، ح کش

شــهرداری ها را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. 
اخیــر  ماه هــای  در  کــه  ایــن  بیــان  بــا  عالــم زاده  ســیدمهران 
ســرمایه های مردمــی بــه ســمت دالر و ســکه رفــت، افــزود: بــا خــروج 
ــده اند.  ــه رو ش ــش روب ــا چال ــهرداری ها ب ــش، ش ــن بخ ــکن از ای مس
ــی  ــع مال ــن مناب ــوزه تامی ــه ح ــان ب ــهرداری کرم ــت: ورود ش وی گف
ــن  ــم در ای ــی ه ــت و تالش های ــرورت اس ــک ض ــرمایه گذاری ی و س
زمینــه انجــام شــده اســت. عالــم زاده افــزود: افزایــش قیمــت و 
احتــکار برخــی از مصالــح در ماه هــای اخیــر، ســبب تاخیــر در اجــرای 
ــهروندان  ــهر و ش ــالح ش ــه ص ــه ب ــت ک ــده اس ــی ش ــای عمران پروژه ه

ــت.  نیس

ضرورت پرورش خرماهای 
صادرات محور در خوزستان

وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: بایــد خرماهایــی 
بــرای  می تــوان  و  هســتند  بازارپســند  کــه 
آن هــا بازارهــای صادراتــی را پیــدا کــرد، در 

اســتان خوزســتان پــرورش داده شــوند.
تحــت  آبیــاری  پــروژه  از  بهره بــرداری  در مراســم  محمــود حجتــی 
ــدردان  ــه ق ــان این ک ــا بی ــد، ب ــزار ش ــواز برگ ــه  در اه ــره ای ک ــار قط فش
اظهــار  ادامــه  بــه مــا داده هســتیم، در  نعمت هایــی کــه خداونــد 
ــا  ــه م ــا را ب ــه نعمت ه ــود هم ــی خ ــه بزرگ ــد ب ــرد خداون ــدواری ک امی
ببخشــد و هــر چــه نعمــت دارد را بــه مــا ارزانــی کنــد.وی بــا اشــاره بــه 
پــرورش خرمــای برهــی در بخش هایــی از خوزســتان، افــزود: بــا توجــه 
ــی  ــای بره ــی خرم ــی خارج ــم در بازاریاب ــی نمی توانی ــه خیل ــه این ک ب
خوزســتان موفــق عمــل کنیــم و جایــی را بــرای آن در بازارهــای خارجــی 
ایجــاد کنیــم، خیلــی عالقه منــد توســعه پــرورش انبــوه خرمــای برهــی 

ــتیم. ــتان نیس در خوزس

ســازمان  ســوی  از 
و  فرهنگی،اجتماعــی 
شــهرداری  ورزشــی 
قزویــن  بــه مناســبت 
ســالروز ورود آزادگان بــه میهــن اســالمی؛ 
مراســم شــبی بــا قــرآن و و بزرگداشــت یــاد 
ــی  و خاطــره ســید آزادگان مرحــوم ســید عل
اکبــر ابوترابــی بــا حضــور جمعــی از آزادگان و 
ــس  ــده مجل ــی، نماین حجــت االســالم ابوتراب
اســالمی در خانــه مــوزه ابوترابــی قزویــن 

ــد. ــزار ش برگ
ــال  ــت س ــودی، آزاده دوران هش ــرتیپ فن س
دفــاع مقــدس گفــت:آزادگان بــا ســالح ایمــان 
ــی  ــای روح ــکنجه ه ــدیدترین ش ــر ش در براب
ــی  ــد ول ــتادگی کردن ــمن ایس ــمی دش و جس

دســت از پایمــردی برنداشــته و بــه آرمــان هــا 
و ارزش هــای انقــالب و امــام راحــل وفــادار و 

ــد. متعهــد باقــی ماندن
ــن  ــان ای ــا بی ــودی ب ــد فن ســرتیپ عبدالمجی
مطلــب کــه آزادگان مــا نمــاد صبــر، اســتقامت 
ــی  ــید عل ــوم س ــداکاری بودند،افزود:مرح و ف
اکبــر ابوترابــی نمــاد اســتواری بیــن اســیران 
ایشــان  و  بــوده  ایرانــی جنــگ تحمیلــی 
ــیر در  ــدگان اس ــرای رزمن ــی ب ــی بزرگ دلگرم
زنــدان هــای بعــث عــراق بــود.وی اظهــار 
ــاد  ــت ی ــخن از آزادگان اس ــان س ــر زم کرد:ه
و خاطــره مرحــوم ابوترابــی بــه ذهــن متبــادر 
مــی شــود کــه بــا منــش و رفتــار خــود الگــوی 
ــز  ــی را نی ــان عراق ــی نگهبان ــود و حت ــرا ب اس

ــی داد. ــرار م ــر ق تحــت تاثی

مراسم شبی با قرآن در خانه موزه ابوترابی 
قزوین برگزار شد

قزوینخوزستانکرمان

بهره برداری از 31 پروژه 
عمرانی راه و شهرسازی 
گلستان در هفته دولت

و  راه  کل  مدیـر  زندی-گلسـتان/  بهـرام 
شهرسـازی اسـتان از بهـره بـرداری 31 پـروژه 
عمرانـی بـا اعتباری بالغ بـر 163 میلیارد ریال 
از محـل اعتبـارات ملـی و اسـتانی و کلنـگ 
زنـی سـه پروژه طـی هفته دولت در گلسـتان 

خبـر داد.
 به نقل از اداره ارتباطات و اطالع رسـانی اداره 
کل راه و شهرسـازی اسـتان گلستان، حسین 
محبوبـی اظهـار کـرد: 31 پـروژه عمرانـی بـا 
اعتبـاری بالـغ بـر 163 میلیـارد و 9۴ میلیون 
ریـال از محـل اعتبـارات ملـی و اسـتانی در 
هفتـه دولـت بـه بهـره بـرداری می رسـد.وی 
از کلنـگ زنـی سـه پـروژه در ایـن هفتـه در 
سـطح اسـتان بـا حضـور مقامـات اسـتانی و 

کشـوری خبـر داد.
محبوبـی گفـت: پـروژه هایـی کـه در هفتـه 
دولـت بـه بهره برداری می رسـد و شـامل 13 
پروژه در حوزه مهندسـی سـاخت، 16 پروژه در 
حوزه بازآفرینی شـهری، دو پروژه شهرسـازی 

و معماری اسـت.
وی از جملـه مهـم تریـن پـروژه هـای قابـل 
هـای  راه  آسـفالت  و  بهسـازی  را  افتتـاح 
بهـره  و  اسـتان  هـای  روسـتایی شهرسـتان 
بـرداری از سـاختمان های فرمانـداری رامیان 
اداره کل  اداری  سـاختمان  و  تپـه  مـراوه  و 

بهزیسـتی اسـتان ذکـر کـرد.
رییـس شـورای حمل و نقل اسـتان گلسـتان 
از آغـاز پـروژه احـداث چهـار خطه و بهسـازی 
فـاز دوم محـور خـوش ییـالق بـه طـول 25 
کیلومتـر بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن پروژه 
هـای بخـش راهسـازی اسـتان نـام بـرد کـه 
در هفتـه دولـت عملیـات اجرایـی آن شـروع 

شـد. خواهد 
همچنیـن وی از آغاز عملیـات اجرایی احداث 
فـاز یـک ایسـتگاه آتـش نشـانی در گنبـد و 
سـرای محلـه در محله انجیراب گـرگان و بهره 
بـرداری از فـاز یـک مجموعـه تکایای پاسـرو 
و مدرسـه علمیـه صالحیـه و تکیـه جوانان در 
محله سرچشـمه گرگان خبـر داد.وی به پروژه 
های بخش شهرسـازی و معماری هم اشـاره 
ای کـرد و افزود: رونمایی از طرح جامع شـهر 
نوکنـده و طـرح جامـع – تفصیلـی شـهر علی 
آبـاد از پـروژه های این بخش اسـت.محبوبی 
افتتـاح 3۸5 واحـد مسـکن  و  واگـذاری  از 
مهـر و 65 واحـد تجـاری در سـایت زیتـون 
شهرسـتان گرگان در قالب 10 پروژه در سـطح 
اسـتان با اعتبـاری معـادل 13۸ میلیارد ریال 

بـه صورت تسـهیالت بانکی خبـر داد.
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این صفحه می خوانیم
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پیام ایران کشف 216 هزار لیتر روغن صنعتی قاچاق در اشتهارد
با تالش مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان اشتهارد، 216 هزار لیتر 

روغن صنعتی قاچاق از یک سوله در اشتهارد کشف شد.
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رو  پیــش  بــا  ارتبــاط  در  فــالح 
ــت  ــه دول ــروژه هــای هفت ــودن پ ب
در اســتان گفــت: در هفتــه دولــت 
ســالجاری عملیــات اجرایــی گاز 
پنــج شــهر  تکمیلــی  و  رســانی 
ــر  ــوت، عنب ــاب، زه کل ــوک، فاری بل
ــراه 92  ــه هم ــج ب ــه گن ــاد و قلع آب
روســتا بــا اعتبــاری بیــش از 177 
میلیــارد تومــان آغــاز خواهــد شــد 

.
ــتان  ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
کرمــان هفتــه دولــت را یــادآور 
فداکاری هــای فرزنــدان پــاک نهاد 
ــده  ــا کنن ــالب و احی ــدر انق و گرانق
خدمتگــزاری،  پرشــور  روزهــای 
ــر  ــی و باهن ــزرگ، رجای شــهیدان ب
دانســت و گفــت :  شــرکت گاز 
اســتان کرمــان ماننــد قبــل وظیفــه 

خدمــت رســانی بــه مــردم شــریف 
اســتان را برعهــده دارد .

مشــخصات  خصــوص  در  فــالح 
فنــی ایــن پــروژه هــا گفــت: 17۴ 
 1522 و  تغذیــه  خــط  کیلومتــر 
ــره  ــت به ــه جه ــبکه ب ــر ش کیلومت
خانــوار  30هــزار  تعــداد  منــدی 
شــهری و 10 هــزار خانوار روســتایی 
برنامــه ریــزی شــده اســت . مدیــر 
ــان  عامــل شــرکت گاز اســتان کرم
ــر 50  ــال حاض ــد در ح ــادآور ش ی
 736 و    روســتا   939 و  شــهر 
و  کوچــک  صنعتــی  مشــترک 
ــری گاز  ــبکه سراس ــه ش ــزرگ ب ب

ــند . ــی باش ــل م متص

شروع عملیات گاز رسانی به 

5 شهر و 92 روستای کرمان 

گازرسانی به ۳۷ روستای 

استان گلستان 

ــا بیــان اینکــه در   بهــرام زندی-گلســتان/مدیرعامل شــرکت گاز گلســتان ب
گلســتان 100 درصــد شــهرها و 96 درصــد روســتاهایی کــه قابلیــت گازرســانی 
داشــتند، گازدار هســتند، گفت: گازرســانی به 37 روســتای اســتان در دســتور 
کار قــرار دارد کــه تــا پایــان امســال و ســال آینــده عملیــات گازرســانی آنهــا 
ــتان 100  ــت: در اس ــار داش ــی اظه ــم رحیم ــد.  محمدرحی ــام می رس ــه اتم ب
درصــد شــهرها و 96 درصــد روســتاهایی کــه قابلیــت گازرســانی داشــتند، از 
ایــن برخــوردار شــدند. عــالوه برایــن 2 هــزار و ۴50 واحــد صنعتــی نیــز از گاز 

ــد. ــی اســتفاده می کنن طبیع
ــوزه  ــا در ح ــه فعالیت ه ــزود: هم ــم اف ــانی ه ــتمرار گازرس ــاره اس وی درب
گازرســانی در بخــش بهره بــرداری و نگهــداری وابســته بــه نقدینگــی اســت. 
ــا در زمان هــای مشــخص انجــام نشــود دچــار مشــکل  اگــر پرداخــت گازبه

ــم شــد. ــداری شــبکه ها خواهی ــژه در نگه ــه وی ب
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان بــا اشــاره بــه وجــود ۸ هــزار و 900 کیلومتــر 
خطــوط توزیــع و فشــار متوســط در اســتان خاطرنشــان کــرد: تعــداد 
مشــترکان گاز در اســتان از 551 هــزار مشــترک فراتــر رفتــه اســت. در بخــش 
روســتایی گازرســانی بــه ۸۴0 روســتا انجــام شــده و در هفتــه دولــت امســال 

ــرداری خواهــد رســید. ــه بهره ب ــه 12 روســتای اســتان ب نیــز گازرســانی ب
ــز  ــتان نی ــتای اس ــه 37 روس ــانی ب ــن گازرس ــت: همچنی ــان داش وی بی
ــات  ــده عملی ــال آین ــال و س ــان امس ــا پای ــه ت ــرار دارد ک ــتور کار ق در دس

ــید. ــد رس ــام خواه ــه اتم ــا ب ــانی آنه گازرس
ــت امســال 39۴ میلیــارد ریــال پــروژه در  ــه دول وی ادامــه داد: در هفت
بخــش گازرســانی بــه  روســتاها و واحدهــای صنعتــی افتتــاح و کلنگ زنــی 
بخــش صنعتــی  در  هزارمترمکعــب گاز   12 پــروژه  ایــن  بــا  می شــود. 

ــد. ــد ش ــن خواه جایگزی

ــان و  ــهر کرم ــورای ش نشســت هم اندیشــی اعضــای ش
مدیــران شــهرداری بــا مدیــران قضایــی اســتان در محــل 
ــر ضــرورت ورود شــهرداری  ــزار و ب ســالن ســادات برگ
ــی  ــع مال ــن مناب ــرمایه گذاری و تامی ــای س ــه پروژه ه ب
ــان  ــهر کرم ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــد.  ریی ــد ش تاکی
در ایــن نشســت، بــا مقایســه نــوع خدمــات شــهرداری 
ــت: حجــم کار در شــهرداری  ــر گف ــا ســازمان های دیگ ب
بــرای مدیــران و کارمنــدان، ســخت و طاقــت فرساســت. 
دســتگاه های  کــه  ایــن  بیــان  بــا  فرشــاد  محمــد 

حاکمیتــی و مــردم از شــهرداری توقعــات مختلفــی 
ــان  ــران و کارکن ــن نســبت مدی ــه همی ــزود: ب ــد، اف دارن
شــهرداری زیــر ذره بیــن هســتند. وی خواســتار حمایــت 
دســتگاه قضایــی از مجموعــه شــهرداری در راســتای 
ارائــه خدمــات بهینــه بــه شــهروندان شــد و گفــت: الزم 
ــون و  ــوب قان ــز در چارچ ــهرداری نی ــران ش ــت مدی اس
بــا رعایــت ضوابــط حاکــم بــر کشــور و ســازمان، پیــش 

ــد. ــی تخطــی نکنن ــوارد قانون ــه و از م رفت

درافشــانی،رییس ســازمان فرهنگی،اجتماعــی و ورزشــی 
ــس  ــه عک ــزار و 172 قطع ــال ه ــن از ارس ــهرداری قزوی ش
توســط 1۴۸ عــکاس بــه جشــنواره عکــس گردشــگری 
ــر داد.محمــد درافشــانی افــزود:1۴۸ عــکاس از  قزویــن خب
16 اســتان آذربایجــان شرقی،اصفهان،البرز،تهران،خراســان 

رضوی،زنجان،سمنان،فارس،قزوین،کرمان،کرمانشاه،گلست

ــس  ــنواره عک ــدان در جش ــزی و هم ان،گیالن،مازندران،مرک
ــد. ــرکت کردن ــن ش ــگری قزوی گردش

درافشــانی اظهــار کرد:پــس از  بررســی و داوری عکس هــای 
ــی  ــنواره مل ــه نمایشــگاه جش ــس ب ــه عک ــالی 3۸ قطع ارس
ــده  ــار برگزی ــه آث ــت ک ــن راه یاف ــگری قزوی ــس گردش عک

ــود. ــر می ش ــی و تقدی ــه معرف ــا روز اختتامی ــان ب همزم

ارسال هزار و 172 اثر توسط 148 عکاس به تالش شهرداری کرمان برای تامین منابع مالی
جشنواره عکس گردشگری قزوين

 استاندار هرمزگان عنوان کرد:

ارائه گزارش اولیه نحوه صید کشتی ها 
در آب های خلیج فارس

بـا  هرمـزگان  اسـتاندار 
اشـاره بـه اینکه هرمـزگان 
کـه  هایـی  ظرفیـت  دلیـل  بـه 
در صنایـع بـزرگ، بنـادر، دریـا، 
گردشـگری و ... دارد می تواند در 
کنار سـرمایه گذاری هـای محلی 
سـرمایه گـذاری های ملـی را نیز 
داشـته باشـد، بیان کرد: این امر 
سـرعت توسعه را بیشـتر می کند 
با ایـن ظرفیت ها بایـد به دنیال 
برنامـه ریـزی و جلـب توجه ملی 

به اسـتان باشـیم.

اینکــه  بیــان  بــا  اســتاندار هرمــزگان 
اینکــه نظــارت بــر کشــتی هــای صیــادی 
ضعیــف اســت، گفــت: گــزارش اولیــه ای 
از نحــوه صیــد کشــتی هــا در آب هــای 
خلیــج فــارس بــه وزیر جهــاد کشــاورزی 

انجــام خواهــد شــد.
فریــدون همتــی در نشســتی خبــری 
ــک  ــن تبری ــت ضم ــه دول ــون هفت پیرام
هفتــه دولــت اظهــار کــرد: در ایــن هفتــه 
دولــت برنامــه هــا و پــروژه هــای آمــاده 
خــود را افتتــاح مــی کنــد و فرصــت 
ــالع  ــتر و اط ــز بیش ــرای تمرک ــی ب خوب

ــت. ــردم اس ــه م ــح ب ــانی صحی رس
ــه ای  ــروز جامع ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
بیــدار و فعــال در عرصه اخبــار و اطالعات 
داریــم و ملتــی کــه بــا گذشــته متفــاوت 
ــا در  ــور م ــروز کش ــزود: ام ــتند، اف هس
شــرایط خاصــی قــرار دارد، شــرایطی 
کــه دشــمن بــه دنبــال آن اســت، زمانــی 
ــکل  ــام ش ــام برج ــت نظ ــر مصلح ــا ب بن
گرفــت و امــروز بــه دالیلــی غیــر منطقــی 

ــاد. ــاق افت ــکا از برجــام اتف خــروج آمری
اســتاندار هرمــزگان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــج  ــل، پن ــه در آن ســازمان مل ــی ک توافق
بــه عــالوه یــک، اروپــا و آمریکا نشســتند 
و توافقاتــی کردنــد، دلیــل نمــی شــود بــا 
ــا  ــم ه ــت تفاه ــدن دول ــوض ش ــر ع ه
ــه اســت،  نقــض شــوند و ایــن کار بچگان
تصریــح کــرد: دشــمن مــی خواهــد 
ــر  ــه را ب ــا عرص ــم ه ــش تحری ــا افزای ب
ملــت مــا تنــگ کننــد و یــک جنــگ 
ــا راه  ــا کشــور م ــار ب اقتصــادی تمــام عی
ــد  ــد، کشــورهایی کــه مــی خواهن بیندازن
بــا مــا کار کننــد را تهدیــد مــی کننــد و از 
انــواع ابزارهــا اســتفاده کــرده تــا فضــای 
قــرار  تاثیــر  را تحــت  مــا  اقتصــادی 
بدهنــد و در داخــل هــم افــرادی آگاهانــه 
یــا نــا آگاهانــه اقداماتــی مــی کننــد کــه 

ــن دشــمن اســت. ــازی در زمی ب
ــت  ــراد فرص ــن اف ــه داد: ای ــی ادام همت
طلــب بــوده و غیــرت ملــی ندارنــد و 
بــه جــای همراهــی بــا نظــام اقــدام 

ــتی  ــه کار درس ــد ک ــی کنن ــکار م ــه احت ب
ــم  ــراد ک ــن اف ــداد ای ــه تغ ــت، البت نیس
اســت امــا در جامعــه ای انقالبــی همیــن 
تعــداد کــم را هــم نبایــد داشــته باشــیم.

ــام  ــد کاری انج ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
شــود ماننــد ترکیــه تــا ارزش پولــی مــا 
ــح  ــد، تصری ــش نیاب ــن کاه ــش از ای بی
کــرد: ایــن ملــت ۴0 ســال امتحــان پس 
داده اســت، هیــچ گاه نبــوده کــه آمریــکا 
نگرفتــه  بــه کار  اقداماتــی  مــا  علیــه 
ــای  ــم ه ــی، تحری ــگ تحمیل باشــد، جن
ــت از  ــا، حمای ــد، کودتاه ــته و جدی گذش
ــع  ــن مقط ــاق و ... در ای ــای نف ــروه ه گ
ــا تــالش و همگرایــی و انســجام  ــد ب بای
نظــام و دولــت و ملــت فرهنــگ مناســب 
بــا ایــن فضــا را ترویــج کنیــم و در 
ــر اقدامــات  ــر دشــمن بایســتیم و اث براب
دشــمن را بــه حداقــل برسانیم.اســتاندار 
هرمــزگان بــا اشــاره بــه اینکــه همــه 
بایــد در جایگاهــی کــه هســتیم بــه 
ــات  ــار اقدام ــش آث ــود در کاه ــش خ نق

ــر  ــرد: اگ ــوان ک ــیم، عن ــمن بیندیش دش
همــه مــا از هــر قشــری بــه دنیــال ایــن 
باشــیم کــه چــه کاری از مــا ســاخته 
اســت، وظایفمــان را بشناســیم و بــه 
خوبــی عمــل کنیــم، آن وقــت مــی 
ــه را  ــن مرحل ــویم ای ــدوار ش ــم امی توانی
ــت  ــت پش ــا موفقی ــم ب ــی توانی ــم م ه
ســر بگذاریــم و دوره نشــاط را بــرای 
کشــور ایجــاد کنیــم. همتــی اضافــه کــرد: 
وقتــی دشــمن تــالش مــا را بــرای ایــن 
شــرایط ببینــد بــه دریوزگــی مــی افتــد، 
ــری دولــت  ــه گفتــه مقــام معظــم رهب ب
فعلــی آمریــکا دولتــی بــا ثبــات نیســت 
ــم. ــاد نداری ــت اعتم ــن دول ــه ای ــا ب و م

خبرساریکرمان سمنان

شروع  احداث مدرسه 
شهید محالتی 

حضــور  بــا  مراســمی  طــی 
مــدارس  اداره  رییــس 
ــارکت  ــعه مش ــی، توس غیردولت
هــای مردمــی آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان کلنــگ 
مدرســه شــهید محالتــی روســتای ســیاه کهــور شهرســتان 
ــار جنــوب بــه زمیــن زده شــد.فریبا اســکندر زاده در  رودب
ــان اینکــه توصیــف خیریــن مدرســه  ــا بی ایــن مراســم ب
دشــوار  بســیار  آن هــا  بــه کار  ارزش گــذاری  و  ســاز 
اســت، تصریــح کــرد: اجــرو پــاداش ایــن بزرگــواران کــه 
ســرمایه های مــادی و معنــوی خــود را در طبــق اخــالص 

ــت. ــد اس ــا خداون ــد ب ــی گذارن م

339 فرصت شغلی در 
شاهرود ایجاد شد

بابیــان  شــاهرود  فرمانــدار 
افتتــاح  شــاهد  اینکــه 
ــت  ــه دول ــی هفت ــروژه ط 1۴5پ
خواهیــم  شهرســتان  ایــن  در 
بــود، گفــت: ایــن طرح هــا 3۴9 فرصــت شــغلی ایجــاد 
ــر  ــور در دفت ــا حض ــدی ب ــرم محم ــد ک ــد. محم کرده ان
ــردی  ــزارش عملک ــه گ ــن ارائ ــاهرود ضم ــه ش امام جمع
از اعتبــارات و پروژه هــای در دســت افتتــاح دولتــی 
در ایــن ایــام، بیــان کــرد: 1۴5 پــروژه قابل افتتــاح 
در شــاهرود 339 فرصــت شــغلی را بــرای جوانــان 

ــرد.   ــاد ک ایج

کشف کاالهای احتکار 
شده 30 میلیاردی 

انتظامــی  فرمانــده  جانشــین 
از کشــف کاالهــای  مازنــدران 
میلیــارد   30 شــده  احتــکار 
ریالــی در شهرســتان ســاری و دســتگیری متهــم در ایــن 
ارتبــاط خبــر داد.حســن مفخمــی شهرســتانی اظهــار کــرد: 
ــای  ــکار کااله ــاق کاال و احت ــا قاچ ــه ب ــتای مقابل در راس
ــا اخاللگــران در نظــام اقتصــادی، در  مصرفــی، برخــورد ب
جهــت توســعه و ارتقــای تعامــل بــا اداره صنعــت و معــدن 
ــکار کاال  ــر احت ــی ب ــری مبن ــی کســب خب و تجــارت در پ
توســط فــردی در ســطح شهرســتان ســاری، موضــوع در 
دســتور کار پلیــس آگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت.

درخشش کرمانی ها  در 
جشنواره نوجوان خوارزمی

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمــان از درخشــش 
ــان  ــوزان اســتان کرم ــش آم دان
ــر  در چهارمیــن جشــنواره کشــوری نوجــوان خوارزمــی خب
داد. احمــد اســکندری نســب بــا اعــالم ایــن خبــر، افــزود: 
وی گفــت: چهارمیــن مرحلــه این جشــنواره از ابتدای ســال 
ــتانی،  ــگاهی، شهرس ــه آموزش ــاری در مرحل ــی ج تحصیل
اســتانی و کشــوری برگــزار شــد کــه دانــش آمــوزان اســتان 
کرمــان در ایــن مراحــل از مســابقات شــرکت کردنــد و بعــد 
ــه ای در  ــه منطق ــوزان در در مرحل ــش آم ــاب دان از انتخ

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب شهرســتان هــای مربوطــه ب
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 پیام ایران

رییـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی اسـتان 
قزوین گفـت:از 1۸ مرکـز علمی،کاربردی تاکنون 
وچالـش  شـده  عطیـل  دولتـی  مرکـز  هشـت 
آینـده نیـز کاهـش دانشجوسـت که بـا واگذاری 
بـه بخش خصوصی به سـمت پویایـی می رویم.
فتـح طاهـری در جمـع خبرنـگاران رسـانه های 
خبرنـگار  روز  تبریـک  بـا  اسـتان  گروهـی 
اظهارداشـت: خبرنگاری رسـالت سـنگینی است 
کـه می توانـد در روشـنگری و آگاهـی بخشـی 
طاهـری  باشـد.فتح  افریـن  نقـش  جامعـه 
بیـان  در  متعهـد  کرد:خبرنـگاران  تصریـح 
مطالبـات عمومـی وپاسـخگو کردن مـردم نقش 
خبـر  انتشـار  در  دقـت  بـا  و  دارنـد  اساسـی 
می تواننـد بـه اعتمادسـازی کمـک کنند.رییـس 
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی اسـتان قزوین 
یادآورشـد: اگـر گاهـی مـردم بـه برخـی خبرهـا 
شـود  بررسـی  آن  ریشـه  بایـد  ندارنـد  اعتمـاد 
بویـژه در فضـای مجـازی بـدون سـند اخبـاری 

منتشـر می شـود کـه آرامـش جامعـه را بـر هـم 
می زنـد کـه بایـد ایـن رونـد اصـالح شـود.وی 
و  و کنجـکاو  پرسشـگر  بایـد  خبرنـگار  افـزود: 
جسـور باشـد و قـدرت انتقـال سـریع و درسـت 
مطالـب را داشـته باشـد و برخـورداری از مهارت 
و  پذیـری  مسـئولیت  جدیـد، خالقیـت،  فنـون 
اخالق مداری در این شـغل ضروری اسـت.فتح 
طاهـری اظهارداشـت: دانشـگاه علمـی کاربـردی 
تنهـا  و  می کنـد  دنبـال  را  متفاوتـی  اهـداف 
و  اشـتغال  هـدف  بـا  کـه  اسـت  دانشـگاهی 
کارافرینـی ایجـاد شـده اسـت.وی  اضافـه کرد: 
البتـه گاهـی شـاید در یـک دوره زمانـی دچـار 
انحـراف شـد و در بنـد افزایش رشـته ها و دادن 
ایـن  مـا  اعتقـاد  ب  امـا  گرفـت  قـرار  مـدرک 
دانشـگاه نیازمنـد مقطـع دکتـری نیسـت بلکـه 
دسـت«  بـه  آچـار  »بایـد  افـرادی  اسـت  الزم 
تربیـت کنـد تـا اشـتغال جامعـه محقـق شـود.

رییـس دانشـگاه جامـع علمـی کاربردی اسـتان 

گفـت: بایـد مهارتـی ایجـاد کنیـم تـا دانشـجو 
پـس از تحصیـل بتوانـد مشـغول کارشـود و هم 
را  عالـم  هـم  و  مصـرف کننـده  و  زبـان کارگـر 
بفهمـد و هـم با صنعت ارتباط داشـته باشـد.وی 
اضافـه کـرد: پاالیـش علمـی و تخصصـی 1200 
 700 بررسـی  و  شـده  آغـاز  دانشـگاه  مـدرس 
مـدرس بـه پایـان رسـیده اسـت کـه نتایـج آن 
پـس از مصاحبه توسـط کارگروههـا عالم خواهد 

شد.

8 مرکز علمی کاربردی دولتی در 
استان قزوین تعطیل شده است

آموزش و پرورشگلستان

اعــالم فراخوان جمع آوری آثار 
چهل و هشــتمین جشنواره 

بین المللی فیلم رشــد
ــانی  ــروی انس ــزی و نی ــه ری ــش، برنام ــاون پژوه مع
ــزاری  ــر برگ ــان و دبی ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ آم
چهــل و هشــتمین جشــنواره بیــن المللــی فیلــم رشــد، 
ــنواره  ــن جش ــار ای ــع آوری آث ــوان جم ــالم فراخ از اع

خبر داد.
ــتمین دوره  ــل و هش ــت: چه ــی گف ــا دعاگوی  حمیدرض
المللــی فیلــم رشــد، شــانزدهمین  جشــنواره بیــن 
جشــنواره فرهنگیــان و دانــش آمــوزان و چهارمیــن 
جشــنواره دانشــجو معلمــان فیلــم ســاز از 25 آبــان تــا 

2 آذرماه ســال جاری در تهران برگزار خواهد شــد.
 شــرکت کننــدگان تــا تاریــخ 30/05/97 مهلــت دارنــد 
تــا نســبت بــه ثبــت نــام اثــر خــود در وبــگاه جشــنواره 
ــری  ــد رهگی ــرده و ک ــدام ک )Festival.Roshd.ir( اق

دریافت کنند.
ــه  ــر روی DVD ب ــم بایســتی ب ــزود: نســخه فیل وی اف
همــراه کــد رهگیــری بــه صــورت حضــوری و یــا پســتی 
بــه دبیرخانــه جشــنواره در ســازمان پژوهــش و برنامــه 

ریزی آموزشی ارسال شود.
ــانی  ــروی انس ــزی و نی ــه ری ــش، برنام ــاون پژوه مع
آمــوزش و پــرورش اســتان تصریــح کــرد: اســتفاده از 
بســته آموزشــی بــه جــای کتــاب درســی یکــی از 
و  آمــوزش  وزارت  تحــول گرایانــه  هــای  سیاســت 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــت م ــی بایس ــه م ــت ک ــرورش اس پ

گیرد.
 یکــی از اجــزای مهــم ایــن بســته آموزشــی مــی توانــد 

رســانه فیلم باشــد که اثر بخشی بهتری دارد.
شــایان ذکــر اســت چهــل و هشــتمین جشــنواره بیــن 
ــم رشــد در بخــش هــای مختلفــی برگــزار  ــی فیل الملل
ــان،  ــدان آزاد، فرهنگی ــاله هنرمن ــر س ــود و ه ــی ش م
ــم ســاز در آن  دانشــجو معلمــان و دانــش آمــوزان فیل

شرکت می کنند.
بــر پایــه ایــن گــزارش ایــن جشــنواره ســال گذشــته بــا 
کســب دو عنــوان کشــوری توســط دانــش آمــوزان 
کرمانــی و اســتقبال بیــش از 150 هــزار نفــر از دانــش 

آموزان اســتان از فیلم های آن همراه بود.

ساخت و سازهای غیرمجاز 
در روستای زیارت کاهش 

یافته است
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــه و  ــا بیــان ایــن کــه روزان گلســتان ب
ــارت رصــد مــی  مســتمر روســتای زی
شــود از کاهــش ســاخت و ســازهای 
ــر  ــر خب ــای اخی غیرمجــاز در ســال ه

داد.
ابوطالــب قزلســفلو اظهــار کــرد: فنــس 
روســتای  در  شــده  انجــام  کشــی 
ــرای  ــگ ب ــری پارکین ــه کارب ــارت ک زی
آن تعریــف شــده در عرصــه منابــع 

ملی نیست.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در زیــارت 
ــی  ــام م ــتمر انج ــه و مس ــد روزان رص
شــود، گفــت: در ســال هــای اخیــر بــا 
حمایــت اســتانداری و دادگســتری 
در  غیرمجــاز  ســازهای  و  ســاخت 
عرصــه ملــی در زیــارت کاهــش یافتــه 
ــاز  ــاخت و س ــت س ــوان گف ــی ت و م

جدیدی نداشته ایم.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــارت در  ــزود: در حــوزه زی گلســتان اف
ــم  ــده داری ــی پرون ــع مل ــه مناب عرص
امــا بیشــتر ایــن پرونــده هــا مربــوط 
ــه تصــرف زمیــن اســت کــه بیشــتر  ب
حصارکشــی انجــام شــده و ســاخت و 

ساز در آن ها کم است.
وی بیــان کــرد: در زیــارت حــدود ۸30 
هکتــار مســتثنیات متعلــق بــه مــردم 
منابــع  از  آن  موضــوع  داریــم کــه 

طبیعی جداست.
قزلســفلوتصریح کــرد: هــم اکنــون 
تعــدادی پرونــده در دســتگاه قضــا در 
ــم  ــورد حک ــد م ــت و چن ــان اس جری
پیگیــر  و  ایــم  یــد گرفتــه  خلــع 
هســتیم تــا قلــع و قــم  قطعــی شــود 

و آنرا اجرا کنیم.

هر
س:م

عک

آتش سوزی پست مرکزی تبریز مهار شد
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز از مهار آتش سوزی 
پست مرکزی تبریز خبر داد.

افقی
1 - اختالف صادرات و واردات در یک کشور 

 - تورم.

 2 - خرد و کوچک - در اصل - از پرندگان.

3 - انتها - لحیم - آب بند - پرنده آش 

 سرد کن.

۴ - صنم - نادرست - از رنگ ها - مایه 

 ترقی!

5 - یار کره و عسل - معضل جوانان ایرانی 

 - دوستی.

6 - دوازده ماه - ضمیر مخاطب - مخزن 

 االسرار - میراث حضرت فاطمه )س(.

7 - عضو تنفسی - سرخ رنگ - حرف درد 

 - تصدیق فرنگی.

 ۸ - شتر - فوق دیپلم - واحد پول تایلند.

9 - گشوده - نت چهارم موسیقی - معرفت 

 به خدا - مخفف از آن.

10 - لون وفام - روز نیست - پنج آذری - 

 جوهر شوره.

11 - بی حرکت - مگر و به جز - امر به 

 آراستن.

12 - چاشنی ساالد - سود حرام - عالمت 

 - نفس خسته.

13 - آن طرف - ضمیر اجتماعی - اندک 

 اندک - ترس و بیم.

1۴ - تابع و دنباله رو - ناشایست - زیبا 

 چهره.

15 - ساخته و آماده - الگوهای شمعی که 

توسط ژاپنی ها ابداع شد.

عمودی 
1 - عمل بردن کاال یا مسافر از جایی به جای 

دیگر - چهارشنبه سیاه نتیجه عملکرد این 

 سفته باز معروف می باشد.

2 - شکل و قیافه - استانی در کشورمان 

که در سال 13۸3 رتبه 27 را از 100 به لحاظ 

توسعه یافتگی صنعتی به دست آورد - 

 رئوس.

3 - عموی حضرت ابراهیم )ع( - گذرگاه 

 سیل - مظهر بهار - پول خارجی.

۴ - روده تابیده - رام و اهلی - دشنام - 

 ضمیر بیگانه.

5 - نامی برای پوند انگلیس - حرف آرزو 

 - قصد.

6 - بی درنگ - نیم صدای گاو - از نزوالت 

 آسمانی.

7 - پهناورترین قاره - باالرفتن سطح 

عمومی قیمت ها - زیرپامانده - صدمه و 

 آسیب.

۸ - جوانمرد - واحد پول نیکاراگوئه - اسب 

بورحنایی.

9 - از سوره های قرآن کریم - امر به 

 ساییدن - علم و آگاهی - جهان هستی.

10 - اختالف نرخ خرید و فروش - رمق 

 آخر - ایراد.

11 - از ماه های سرد سال - همراه گل - 

 خانه های ریز روی عکس.

12 - عریان - ورزش مادر - ضرر در معامله 

 - فلز تمدن.

13 - ناامید - از سازها - سرگرمی کودکان 

 - حیرت.

1۴ - روز - الهه شکار نزد رومیان باستان - 

 مرض سگی.

15 - از بورس های مهم فرانسه در پاریس 

- بندری که واردات عمده برنج ایران از آنجا 

آغاز می شود.

جدول شماره 1247

سودوکو شماره 1247

پاسخ سودوکو شماره 1244
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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

بـرای نخسـتین بار فردی به نـام »کریس 
شـرکت  کارمنـد  پیشـتر  کـه  مسـینا« 
گـوگل بـود از در سـال 2007 از هشـتگ 
در شـبکه های اجتماعـی اسـتفاده کـرد. 
او رسـما نخسـتین کسـی اسـت کـه در 
توییت از هشـتگ اسـتفاده کرده اسـت.

در  پـس  ایـن  از  اعـالم کـرده  توییتـر 
پیام هایـی  موبایلـش  اپلیکیشـن های 
کـه اهمیـت کمتـری دارنـد بـرای کاربـر 

نمی شـوند! داده  نمایـش 

اعـالم کـرده اسـت  به تازگـی  واتـس اپ 
پشتیبان گیری شـده  داده هـای  کـه 
کاربـران ایـن پیام رسـان را کـه از زمـان 
به روزرسـانی آن هـا بیـش از یـک سـال 
می گـذرد، از گـوگل درایـو حـذف خواهـد 

. کرد

دانستی ها
هشتگ

خبر
توییتر

خبر
واتس اپ

هادی کاظمی، بازیگر با انتشار تصویر زیر از ازدواجش با 
سمانه پاک دل خبر داده.

@hadikazemi -

رامبد جوان تصویر زیر را در کنار همسرش، نگار 
جواهریان همرسانی کرده. کاری که به ندرت انجام 

می دهد.
@rambodjavan1

حمید فرخ نژاد، بازیگر به مناسبت روز پزشک تصویر 
زیر را از پشت صحنه اتاق عمل فیلم »سمفونی نهم« 

به اشتراک گذاشته و این روز را تبریک گفته.
@hamid.farrokhnezhad

شناسه مرحوم آیت هللا هاشمی رفسنجانی به 
مناسبت عید قربان تصویر زیر از ایشان در لباس 

احرام را بازنشر کرده.
@hashemirafsanjani_ir

الله صبوری می گوید:

ــود  ــودن و گوســفندى ب ــان همــه فامیــل جمــع شــده ب یــه ســالى عیــد قرب

كــه میــزدن زمیــن، مــن هــر چــی هــم قبلــش ســخنرانى در مذمــت قربانــى كــردن 

داشــتم بــی فایــده بــود. بچــه یكــی از قربانــی كننده هــا زد زیــر گریــه. گفتــم  دیدیــد 

ــد مــن ســِرببعى  ــه جــون، می گــه بذاری ــا الل ــه باب ــد؟ مــادرش گفــت: ن بچــه آزار دی

رو ببــرم!

علی نصری می گوید:

ــی شــده؛ از یــک ســو در قرعــه کشــی و  صداوســیما دچــار اختــالل دو قطب

ــوع  ــده و موض ــل ش ــار تبدی ــام عی ــای تم ــک ج ــه ی ــازی ب ــک ب ــرط بندی و پیام ش

اکثــر ســریالهایش جــدال بــر ســر ارث و میــراث و تقســیم امــوال و ســهم کارخانــه 

و دانــگ زمیــن اســت. و در بیــن ایــن برنامــه هــا موعظــه در مذمــت مادیگرایــی و 

ــتی… دنیاپرس

ناصر می گوید:

بــه فنــاوری هســته ای دســت میابــد می گوینــد کار  ایرانــی  دانشــمند 

ــکا را  ــرفته آمری ــاد پیش ــت. پهپ ــاپ اس ــازد؛ فتوش ــک می س ــوده. موش ــا ب روس ه

ــت.  ــرداری اس ــازد؛ کپی ب ــت میس ــوده. ج ــودش ب ــی خ ــص فن ــد؛ نق ــکار می کن ش

ــده.  ــارج ش ــران خ ــون از ای ــرد؛ چ ــی میب ــزه علم جای

پس این همه تحریم »فلج کننده« و غل و زنجیر برای چیســت؟

اسپینوزا می گوید:

ــت هاش.  ــغ سیاس ــرای تبلی ــک داره ب ــت فی ــزار اکان ــا ه ــتان صده عربس

ــد اسکالرشــیپ  ــت کنن ــرای منافعــش فعالی ــه ب ــه دانشــجویانی ک ــی ب اســرائیل حت

میــده. اونوقــت چنــد صدتــا کاربــر وابســته بــه ایــران رو حــذف کردنــد! اینــاش بمانــد، 

ــذاره!  ــر ب ــکا تاثی ــات آمری ــوده رو انتخاب ــرار ب ــن ق می گ

محمدرضا طایفه می گوید:

حســاب رســمی وزارت خارجــه آمریــکا بــه زبــان عربــی مشــغول پروپاگانــدا 

و نشــر اخبــار زرد ضــد ایرانیســت، بعــد یک ســری حســاب منتســب بــه ایــران را بــا 

ســر و صــدا می بندنــد چــون ایــران در حــال »دخالــت« در آمریکاســت! جمــع کنیــد 

ایــن فاجعــه آزادی بیــان و حقــوق بشــرتان را. حســاب رســمی را ببندیــد اگــر مردیــد!

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

آدام هس، کمدین آمریکایی از طرح فرشی در فروشگاه 
اینترنتی آمازون خوشش آمده و آن را خریده، اما در واقع فرش 

نه و یک موس پد با طرح فرش دریافت کرده.

تصویر زیر استوری کیمیا علیزاده، قهرمان تکواندو است که هفته 
گذشته در اینستاگرام همرسانی کرده و از ازدواجش خبر داده. این 

عکس خیلی زود بین کاربران فضای مجازی دست به دست شد. ایرانی ها 
ضمن آرزوی خوشبختی برای او، از کیمیا خواستند روند قهرمانی اش را 

قطع نکند.

بالب ماهی یا ماهی بادکنکی که بخاطر ساختار ژنتیکی بدنش 
کم تحرک است و از غذاهای شناور در آب تغذیه می کند، در حال 

انقراض است. تصاویر »زشت ترین جاندار جهان« در روزهای 
گذشته مورد توجه کاربران توییتر قرار گرفته.

فیس بــوک یــک سیســتم رتبه بندی برای کمک به مبارزه بــا اخبار جعلی ایجاد 
کرده اســت. تســا لیونز، مدیر محصوالت فیس بوک که مســوول جلوگیری از نشــر 
اطالعات غلط در این پلتفرم اســت، در مصاحبه ای با واشــنگتن پســت گفت: این 
شــبکه اجتماعی در تالش اســت تا سیســتم رتبه بندی جدیدی را برای مبارزه با 

خبــر جعلی روی پلتفرم خود توســعه دهد.
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نمایش کمدی شایعات
کارگردان جلیل امیری

2۸ مرداد تا 1۸ شهریور
کرمان: هزارویکشب 3 

خانه ی هنر تاالر علی معلم

نمایش 

»روی پوست شهر« 
به نویسندگی و کارگردانی علی 
جعفری از روز یکشنبه چهارم شهریور در خانه نمایش 

مهرگان روی صحنه می رود.

گروه موسیقی

»عشاق« 
به سرپرستی و نوازندگی 

جمشـید آقایی و خوانندگی محمدعلی قدمی جمعه 16 
شـهریور ماه تازه ترین کنسـرت خود را در تاالر سوره حوزه 

هنری برگزار می کند.

رمان های »مهمان های ناخوانده« و »جاذبه 
جادویی« از مجموعه »خیابان وحشت« برای 

نوجوانان منتشر شد.

از بچگی تنها بودم...
حتی حاال که 2 تا بچه دارم...

زمستان است

تیاترکتاب

تیاتر

موسیقی

دیالوگ

بگذر ای خواجه و بگذار مرا مست اینجا
که برون شد دل سرمست من از دست اینجا
چون توانم شد از اینجا که غمش موی کشان

دلم آورد و به زنجیر فرو بست اینجا
تا نگوئی که من اینجا ز چه مست افتادم

هیچ هشیار نیامد که نشد مست اینجا
کیست این فتنٔه نوخاسته کز مهر رخش

این دل شیفته حال آمد و بنشست اینجا
دل مسکین مرا نیست در اینجا قدری

زانک صد دل چو دل خسته من هست اینجا
دوش کز ساغر دل خون جگر میخوردم

شیشه نا گه بشد از دستم و بشکست اینجا
نام خواجو مبر ای خواجه درین ورطه که هست
صد چو آن خستٔه دلسوخته در شست اینجا

خواجوی کرمانی 

کاش همان کودکی بودیم 
که حرفهایش

را از نگاهش می توان 
خواند

کاش برای حرف زدن فقط 
نگاه کافی بود

کاش قلبها در چهره بود
اما اکنون اگر فریاد هم 

بزنیم کسی نمی فهمد
و دل خوش کرده ایم که 

سکوت کرده ایم

شاعر: هادی خسروی پور

عکس نوشت

عکس: 
گالره چگینی

طنزیمات

کیــک  از  زنــان  گفت:»ســهم  مجلــس  ناظــر  عضــو 

ــود.«  ــی ش ــد م ــده 30 درص ــال آین ــا دو س ــت ت  مدیری

پریــد.  بــاال  ریــزی کشــید.  جیــغ  خــاص  مخاطــب 

ــن  ــون! م ــی ج ــم زد و گفت:»جونم ــه ه ــتهایش را ب دس

ــا حــاال نشــنیدم.  کیــک دوســت دارم. کیــک مدیریــت ت

حتمــا جدیــده! بــرم واســه جشــن تولــدم از همیــن کیــک 

ــا و  ــدم. قبــل از اینکــه شــهین و مهیــن و مین ســفارش ب

ــه عضــو ناظــر  ــه ک ــک باقابلیتی ــًا  کی ســینا بفهمــن! حتم

مجلــس ازش حــرف مــی زنــه!« و دویــد و رفــت. تغــار؛ 

ــازه ای کشــید  ــکان داد. خمی ــه نشــانه تأســف ت ســری ب

و خوابیــد. صــدای خــر و پفــش فضــای تغــار نیــوز را پــر 

ــد. نگاهــی  کــرد. شــاهد عینکــی پشــت کلــه اش را خاران

بــه تغــار کــرد. عینکــش را روی پیشــانی گذاشــت و کنــار 

تغــار دراز کشــید. طنزیماتچــی کشــان کشــان خــود را 

بــه تغــار نیــوز رســاند. نگاهــی بــه تغــار و شــاهد عینکــی 

ــار  ــازه درازی کشــید و در ســمت چــپ تغ انداخــت. خمی

دراز کشــید. تغــار نیــوز بــه حالــت نیمــه تعطیــل درآمــد. 

ــود.  ــی نب ــچ تحلیل ــی شــد. هی ــره نم ــری مخاب ــچ خب هی

دنبــال »کیــک  بــه  قنــادی هــا  در  مخاطــب خــاص 

ــوز  ــه تغارنی ــه ب ــته و کوفت ــت. خس ــی گش ــت« م مدیری

برگشــت. همــه از صــدای پاشــنه کفــش مخاطــب خــاص 

بیــدار شــدند. طنزیماتچــی تغــار را ســر و تــه کــرد و روی 

ــا  آن نشســت. شــاهد عینکــی، عینکــش را مرتــب کــرد ت

مخاطــب خــاص را بهتــر ببینــد. عــرق پیشــانی مخاطــب 

ــش را  ــش صورت ــورد. آرای ــز خ ــش لی ــاص روی صورت خ

شســت و پاییــن آورد. شــاهد عینکــی پوزخنــدی زد. 

ــد و گفــت:»آب و روغــن قاطــی  ــه اش را خاران پشــت کل

کردیــد.« طنزیماتچــی بــا کــف دســت، محکــم بــه پشــت 

ــو!  ــرو گمش ــاد زد:»ب ــد و فری ــی کوبی ــاهد عینک ــه ش کل

ــا  ــاال ت ــاال! ی ــت! ی ــل کشــک ارشــاد ندادم ــا تحوی ــرو ت ب

جــزو آن 230 هــزار نفــر بازداشــتی نشــدی. حــاال دیگــه 

کارت بــه جایــی رســیده کــه بــه مخاطــب خــاص متلــک 

میگــی؟« شــاهد عینکــی کفــش هایــش را زیــر بغــل زد و 

در افــق محــو شــد. مخاطــب خــاص دســتی بــر پیشــانی 

کشــید و گفت:»جنــاب طنزیماتچــی! مــن یــه آگهــی 

ــنیدن  ــا ش ــه ب ــی ک ــوز.« طنزیماتچ ــار نی ــرای تغ دارم ب

ــی دد  ــود گفت:»چ ــده ب ــد آم ــش بن ــی، زبان ــه آگه کلم

داریــن خاخــا خانــم ممــم خــا...« مخاطــب خــاص لــب 

ــی  ــی!« طنزیماتچ ــی گفت:»آگه ــی خیال ــا ب ــد و ب برچی

ــن  ــید:»م م مت ــرد و پرس ــا ک ــار ره ــودش را روی تغ خ

کیلــو  دو  گفت:»بــه  خــاص  مخاطــب  آگهــه...«  آآ 

طبقــه.« دو  ترجیحــًا  نیازمندیــم.  مدیریــت   کیــک 

ــه  ــی ب ــیمنگاه طنزیماتچ ــر نش ــار از زی ــه تغ ــدای قهقه ص

ــش زد  ــر ســر زانوان ــت. طنزیماتچــی دســتها را ب ــوا رف ه

و بــه همــان افقــی خیــره شــد کــه شــاهد عینکــی در آن 

محــو شــده بــود.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

کیک مدیریت

 
نعمتـی هم بـا همین تصور بـرای صرف 
ناهـار محـل تیرانـدازی را تـرک کـرد که 
یک بـاره میـالد وزیـری یکـی از اعضـای 
تیـم با سراسـیمگی به محل آمـده و به 
نعمتـی اعـالم کـرد رقبـا در حـال رقابت 
هسـتند، نعمتـی را بـه محـل برگـزاری 
مسـابقه آوردنـد امـا کار از کار گذشـته 
بـود و نبـود نعمتـی بـه منزلـه انصـراف 
او محسـوب شـد. رای ورزشـکاری کـه 
حاصـل سـال ها تمریـن را در لحظاتـی 
اینچنینـی بربـاد رفتـه می بینـد آیا هیچ 
مسـوول یـا مدیـری وجـود دارد که خود 
را در قبـال ایـن بی توجهـی متعهد بداند 
و اعـالم اسـتعفا کند؟ مسـولئیت چنین 
بـا چـه کسـی اسـت؟ وقتـی  حذفـی 

جواب سرپرسـت اعزام شـده این است 
کـه »از ایـن اتفاقـات پیـش می آیـد« 
بایـد به او گفت شـما به تور گردشـگری 
اعـزام  ورزشـکاران  بـا  شـما  نرفته ایـد، 
شـده ایـد که ایـن اتفاقات پیـش نیاید 
واال دلیـل حضور شـما چیسـت؟ مطرح 
شـدن بحـث 30 ثانیـه تاخیـر هـم گویا 
بیشـتر بـرای کـم اهمیـت نشـان دادن 
فاجعـه و پـاس دادن نقـص خودمـان 
بـه سـخت گیـری بیـش از حـد عوامـل 
برگزار کننده اسـت. پرسـش این اسـت: 
ورزشـکار تمـام ذهـن و جسـم خـود را 
متمرکـز مسـابقه کرده اسـت چه کسـی 
بایـد بـه فکـر زمـان و دیگـر اتفاقـات 
مرتبـط بـا آن باشـد؟ قطعـا ایـن وظیفه 
اگـر  )حتـی  نیسـت  ورزشـکار  خـود 

نعمتـی خـود را مقصر بدانـد.( از رییس 
نایـب رییـس فدراسـیون،  فدراسـیون، 
سرپرسـت تیـم بانـوان و مربـی خانـم 
نعمتـی همگی مقصرند امـا زهرا نعمتی 
بـی تقصیـر اسـت، امیـدوارم کـه او را به 
مصاحبـه اجبـاری راضـی نکنند تـا تمام 
تقصیـرات را بر عهده بگیـرد! اگر در ژاپن 
بـود، عذرخواهـی از مـردم حداقـل کاری 
بـود کـه مدیـران انجـام می دادنـد زیـرا 
که قبول اشـتباه و مسـوولیت پذیری در 
چنیـن زمان هایی، حداقـل کار یک مدیر 
بـا وجـدان و متعهـد اسـت. کدامیـک 
اسـتعفا خواهند داد؟ رییس فدراسـیون 
سرپرسـت  رییـس،  نایـب  تیرانـدازی، 
زهـرا  امیـدوارم  سـرمربی؟  یـا  بانـوان 

نعمتـی نباشـد!/ عصـر ایران

ادامه یادداشت از صفحه 1

 اولیـن مـدال طـالی زنـان کاروان ایـران 
در بازی های آسـیایی جاکارتـا با پیروزی 
تیـم دختران کبـدی ایران مقابـل هند به 

دسـت آمد.
روز گذشـته تیـم کبـدی دختـران ایـران 
بـا  آسـیایی 201۸  بازی هـای  فینـال  در 
شـاهکار تاریخـی خـود 27 بـر 2۴ مقابل 
هنـد بـه برتـری رسـیدند. نیمـه اول این 
مسـابقه در شـرایطی تمام شـد که ایران 
بـا نتیجـه 11 بـه 13 از حریفش عقب بود 
ولـی با شـروع نیمـه دوم ایـران 1۸ به 15 
از حریفـش پیـش افتاد و توانسـت این 

برتـری را تـا پایان مسـابقه بـر حریفش 
تحمیل کنـد. آزاده صیـدی، فاطمه کرمی 
خاتونبـان، رویا داودیان، مرضیه عشـقی، 
جعفـری،  سـعیده  عطاردیـان،  سـمیرا 
زهـرا  عباسـی، صدیقـه جعفـری،  زهـرا 
ظریـف  فریـده  خلـج،  غـزال  کریمـی، 
اسـامی  سـنچولی  محبوبـه  و  دوسـت 
کبـدی کاران دختر ایـران در این رقابت ها 
بـود. ایـن بـرای نخسـتین بـار اسـت که 
زنـان ایـران در یـک رشـته تیمـی، مدال 
طـالی بازی هـای آسـیایی را بـه دسـت 
دختـران  ملـی کبـدی  تیـم  می آورنـد. 

 201۴ آسـیایی  بازی هـای  در  ایـران 
اینچئـون بـه مقـام نایـب قهرمانـی و در 
بازی هـای آسـیایی 2010 گوانگـژو نیـز به 
مقـام سـومی رسـیده بـود. تیـم مـردان 
کبـدی ایـران هـم دیـروز به مصـاف تیم 
کـره جنوبـی رفـت و توانسـت حریفـش 
را بـا نتیجـه 26 بـر 16 شکسـت بدهـد و 
عنـوان قهرمانی آسـیا را از آن خود کند. با 
قهرمانـی تیم هـای کبـدی زنـان و مردان 
ایـران، تعـداد طالهـای کاروان ایـران بـه 
12 رسـید. کشـورمان همچنـان در جایگاه 
چهارم مسـابقات آسـیایی جاکارتا است.

دختران کبدی ايران طاليی شدند
تیم دختران کبدی ایران با پیروزی مقابل هند، اولین مدال طالی زنان کاروان ایران 

در بازی های آسیایی را کسب کردند


