
یـک  نوشـت:  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه 
اقتصـاددان گفـت: یـک گـروه نفـوذی بـرای 
ضربـه زدن بـه اقتصاد ورود کـرده و با گزاره های 
غلط، ذهن مسـووالن ما را پر کرده اند. حسـین 
راغفـر در هفدهمیـن کنگره حزب مردم سـاالری 
گفت: رقابت های سیاسـی موجب شـد تا جام 
زهـر به امام )ره( داده شـود، امـروز هم در حال 
تـدارک یـک جـام زهر دیگر به رهبری هسـتند 
تـا مقاومت هـا را در برابـر مذاکره بشـکنند. وی 
افـزود: آنچـه اتفـاق افتـاده، چپـاول مـردم و 
زمینـه سـازی بـرای فروپاشـی و کودتا اسـت، 
دسـتگاه های  نمی دانـم  و  می خـورم  تأسـف 
امنیتـی کجـا هسـتند. راغفـر تاکیـد کـرد: یک 
گـروه نفـوذی بـرای ضربـه زدن بـه انقـاب بـه 
اقتصـاد ورود کـرده و بـا گزاره هـای غلـط، ذهن 
مسـووالن مـا را پـر کرده انـد، از سـال ۱۳۸۹ تا 
حـاال در اقتصـاد رکـود داریـم و هشـت سـال 

اسـت کـه پوسـت مـردم مـا کنده شـده اسـت 
و افزایـش دالر، کارت دعـوت مسـتقیم بـرای 
شـورش اسـت. وی ادامه داد: گفته می شود که 
در هیـات  دولت، آقای رییـس جمهور می گوید 
بـا افزایـش نرخ بلیـط هواپیما مخالف اسـت، 
امـا چطور نـرخ بلیـط هواپیمایی کـه در اختیار 
خـود دولـت اسـت افزایـش می یابـد؟ نه مثل 
اینکـه عـده ای بـا افزایـش قیمت هـا موافقنـد. 
راغفر با بیان اینکه راه حل مسـائل امروز کشـور 
سیاسـی اسـت، تصریح کـرد: ما نگـران حمله 
نظامـی نیسـتیم بلکه امـروز نیازمند بازسـازی 
اعتماد عمومی هسـتیم و این بازسازی نیازمند 
عزم سیاسـی اسـت. او با اشـاره به بـازار ثانویه 
گفـت: بایـد ارز ثانوی در کشـور تعطیل شـود و 
قیمـت آن بـرای سـه الـی چهار سـال تثبیت و 

عرضـه و تقاضـای آن کنترل شـود.

نیازمند بازسازی اعتماد عمومی هستیم

یادداشت مهمان
یدهللا اسامی
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انس طا          ۱.۱۹4.۹۳

مثقال طا       ۱5.۸۳0.000

گرم طای ۱۸  ۳.654.۱۹2
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انس نقره               ۱4.۱۹

انس پاتین        7۸۹.000
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بهار آزادی        4۱.5۱0.000

امامی            45.050.000
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ربع             ۱۱.200.000

گرمی           6.200.000 

دالر                ۱۳۳.۳۸0
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پوند                ۱7۹.040    

درهم امارات        ۳7.۹00

لیر ترکیه            2۱.670
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ین ژاپن            ۱24.6۳0    

دالر کانادا           ۱05.620
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تهران

24  تا  34

رهبر انقالب:

ایجاد تشکیالت موازی با 
دولت به صالح نیست
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خشکسالی به جان حیات وحش افتاد
 چهار راس آهو در جیرفت به دلیل نبود 

روزانهم صبح اریانآب از زیستگاه خود بیرون آمده و تلف شدند

خودروهای داخلی در حالی افزایش قیمت چشمگیری داشتند که 70 درصدشان همچنان از کیفیت متوسط و ضعیفی برخوردارند

خودرو ملی؛ تخت گاز در قیمت، ترمز در کیفیت
2

2

در اینکه شـرایط بحرانی اسـت تردیدی نیست. 
بـازی بـا واژه ها و تعاریف هم این امر را دگرگون 
نخواهـد کـرد. همـه از نارسـایی ها و تنگناهـا و 
دشـواری ها و کاسـتی ها سـخن گفته اند  اما راه 

حل چیسـت؟
۱- پذیـرش بحـران: بـرای حـل یـک مشـکل 
بایسـتی نخسـت وجـود مشـکل را پذیرفـت و 
دسـت از فرافکنی و انکار برداشـت. انکار بحران 
گـره ای از مشـکل بـاز نخواهـد کرد. مـردم همه 
از اینکـه بحران ها فراگیر و همه گسـتر هسـتند 
بـا خبر هسـتند و ایـن امر را پذیرفته انـد و انکار 
ایـن بحران هـا از سـوی اداره کننـدگان کشـور 
بیشـتر بـه بی اعتمـادی منجر می شـود تـا باور 

بـه نبودن بحـران .
2- مسـوولیت پذیری: نمی توان در این شرایط 
دشـوار شـانه از زیـر بـار مسـوولیت خالـی کرد. 
تناسـب قـدرت و مسـوولیت موضـوع مهمـی 
اسـت کـه سـالها بـه فراموشـی سـپرده شـده 
اسـت. نمی تـوان با نسـبت دادن نارسـایی ها به 
دیگـران و نپذیرفتـن سـهم در بروز نارسـایی ها 
اقـدام مناسـبی بـرای حل مشـکل انجـام داد .

۳- اعتماد سـازی: از نارسـایی های اجتماعی و 
سیاسـی کنونی بحران اعتماد مردم و حاکمیت 
اسـت. گسـترده ایـن بی اعتمـادی بـه کاسـتی 
اعتمـاد بیـن مـردم هـم منجـر شـده اسـت. 
یافتـن راه های اجرایی در راسـتای زمینه سـازی 
افزایش اعتماد همگانی گام نخسـتی اسـت که 

بایسـتی به سـرعت و دقت برداشـته شـود.
4-گفت وگـوی ملـی: ایجـاد فضـای مناسـب 
برای گفت وگوهای بدون واسـطه بین کنشـگران 
دسـت  و  فرهنگـی  و  اجتماعـی  و  سیاسـی 
برنامه هـای  تدویـن  و  اداره کشـور  انـدرکاران 
راهبـردی متکـی برخـرد جمعـی بـرای گـذر از 

بحـران امـری اساسـی اسـت.
5- همبسـتگی ملـی: توجـه بـه  همـه مـوارد 
پیش گفته زمینه سـاز همبسـتگی ملی اسـت. 
همـه مـواردی کـه به ایـن همدلـی و هماهنگی 
آسـیب وارد کـرده اسـت بایسـتی به سـرعت و 
بـه روشـنی حـل و فصـل شـود.در ایـن سـالها 
اقداماتـی صـورت گرفتـه اسـت کـه بـه شـدت 
زمینـه همبسـتگی اجتماعـی را دچـار خدشـه 

اسـت. کرده 
 اگـر مـوارد بـاال بـه خوبـی مـورد بازخوانـی قرار 
گیرد و به آن پرداخته شـود می توان نسـبت به 
اجـرای برخـی اقدامـات مطالبـی را مطـرح کرد 
.حاکمیـت بایسـتی بـه خواسـته های مردمـی 
توجه بیشـتر داشـته و در زمینه  های سیاسـی و 
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی گشـایش هایی 

را ایجـاد نماید .
الـف- پاسـخگویی: مقامـات پاسـخگویی را به 
عنـوان راه کاری سـاده و عملـی مبنـای رفتـار 
خویش قرار دهند و این نشـانه ای از مسـوولیت 
پذیـری و تـاش برای حل مشـکات پایه ای و 

اساسـی خواهـد بود.
ب- پذیـرش اشـتباه: برخـی سیاسـتگذاری و 
تصمیم ها و اقدامات اشـتباه بوده و آنچه امروز 
شـاهد آن هسـتیم پیامد این اشتباهات است. 
بزرگتریـن اشـتباه و خطـا نپذیرفتـن اشـتباه 
اصـاح کاسـتی ها  راه  در  درسـت  اسـت. گام 

خطاهاسـت. پذیرش 
پ- شایسـته سـاالری: خانـه تکانـی نهادهای 
عمومـی و دولتـی و شایسـته گزینـی امـری 
فـوری و نیازی جدی اسـت. همـه ارکان قدرت 
بایسـتی چابک سـازی شـوند .بدون این اقدام 

راه گذر از بحران

معمای ذوب شدن 

یخچال های دماوند

برخی کارشناسان معتقدند 
فعال شدن قله آتش فشانی 

دماوند علت ذوب شدن 
یخچال هاست

تعدادی دیگر از کارشناسان 
هم چرایی این موضوع را به 

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی 
ربط می دهند
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شـماره  مجـوز  براسـاس  دارد  نظـر  در  بـم  شـهرداری 
ص/ش/۹7/۱7۹ شـورای اسـامی شـهر نسـبت به اجـاره دادن 
مـدت  بـه  و کارواش  فنـی خودروهـای سـبک  معاینـه  مرکـز 
یکسـال بـا شـرایط زیـر اقـدام نمایـد، متقاضیـان مـی تواننـد 
ضمـن بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثـر تـا تاریـخ ۹7/7/4 جهت 
دریافـت اسـناد مزایـده بازدید از محـل و ارائه پیشـنهادات خود 
بـه نشـانی بـم بلـوار شـهید رجایـی سـایت اداری شـهرداری بم 

امـور قراردادهـا مراجعـه نماینـد.
۱-مبلغ پایه و ضمانت شرکت در مزایده:

2-متقاضیـان مـی توانند بـا پرداخت مبلغ 500/000 ریال به حسـاب 
سـیبا شـماره 0۱0565۹۳۹000۳ بنام شـهرداری بم نسبت به دریافت 

اسـناد مزایده اقدام نمایند.
۳-هرگاه برنده اول تا سـوم حاضر به انعقاد قرارداد نشـدند سـپرده 

آنها ضبط خواهد شـد.
4-شهرداری در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

5- برنـده مزایـده در زمـان عقـد قـرارداد باید یک فقـره ضمانتنامه 
بانکی به مبلغ ارزش کل تجهیزات بعنوان تضمین اسـتفاده صحیح 

از دسـتگاهها و سـالم تحویل دادن آنها به شـهرداری ارائه نماید.
6- هزینه کارشناسی و چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

7- سـایر اطاعـات و جزییـات مربـوط بـه مزایده در اسـناد مندرج 
است.

شـماره  بـا  تواننـد  مـی  بیشـتر  اطـاع  جهـت  متقاضیـان   -۸
نماینـد. حاصـل  تمـاس   0۳444۳452۱۱

آگهی مزایـده 

علیرضا پشتیبان-شهردار بم

نوبت اول

قیمت پایه اجاره مورد مزایدهردیف
یک ماه )ریال(

ضمانت شرکت 
در مزایده )ریال(

اجاره مرکز معاینه 1
6۳0/000/000378/000/000فنی خودروهای سبک

73/000/0004۳/۸00/000اجاره کارواش2
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نمی توان با شـرایط دشـوار رو به رو شـده و یا از 
بحـران گـذر کرد .

ت- آزادی همـه زندانیـان سیاسـی و عقیدتـی 
از  اسـتفاده  و  بندهـا  و  حصرهـا  برداشـتن  و 
تـوان ملـی بـرای حل مشـکات فرصت سـازی 
مهمـی اسـت کـه الزم اسـت جایگزیـن فرصت 

سـوزی های بـی شـمار گـردد.
و  کاری  گروه هـای  شـکل دهی  بـا  می شـود 
اسـتفاده از کارشناسـان حوزه هـای گوناگـون و 

بهره گیـری از تـوان نیروهای ملی و کارشناسـان 
دلسـوز  روش های اجرایی مناسـب را طراحی و 
بـه مرحلـه اجـرا گذاشـت و این نیازی اسـت که 
هـر چـه دیرتـر بـه آن پرداختـه شـود زیان های 
انباشـته آن بیشـتر خواهد شـد .تغییر در برخی 
سیاسـت های داخلـی و خارجـی و نحـوه هزینه 
کـرد منابـع محـدود مالـی دیگـر امـری اجباری 

اسـت نه اختیـاری.

ایلنـا نوشـت: یـک اقتصـاددان گفـت کـه ایـن 
بـی  پخته انـد  دولـت  و  مجلـس  چیـزی کـه 
تاریـخ  در  اسـت کـه  برنامـه ای  کیفیت تریـن 
وجـود دارد. فرشـاد مومنـی در کنگـره حـزب 
مـردم سـاالری گفـت: در فرآینـد تصمیم گیـری 
علم اولویت نیسـت و مناسـبات رانتی و فاسـد 
اولویـت اسـت. ایـن افتخـار بـرای مـا بـس که 
دانایـی را در متـن قـرار می دهیـم و نمی دانیـم 
چـه اراده ای در کار اسـت کـه در مجلس و دولت 

اصـرار بـه حـل و فصـل جزیـره ای دارنـد. بارهـا 
مـن بـه روحانـی گفتـم اول بایـد از ایـن توهـم 
در بیاییـد کـه برنامـه داریـد. وی اضافـه کـرد که 
و  می خورنـد  بی برنامگـی، کارگـران کتـک  در 
رانت بگیـران پـاداش می گیرنـد. باید به سـمت 
برنامـه برویـم. سـاختار نهـادی االن بـه گونه ای 
اسـت کـه علیـه تولیدکننـدگان و مردم اسـت و 
خدمت گـذار رانت خوارهـا. بایـد بـرای مبـارزه بـا 

فسـاد هـم برنامـه داشـته باشـیم.

چیزی که مجلس و دولت پخته اند 
بی کیفیت ترین برنامه تاریخ است
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رییــس ســازمان غــذا و دارو ضمــن اشــاره 
بــه رکــود در صنعــت دارویــی کشــور، در 
عیــن حــال بــه برخــی مشــکات در تامیــن 

ــق  ــه ارز تعل ــت ک ــرد و گف ــاره ک ارز دارو اش
ــیاری  ــکات بس ــار مش ــه دارو دچ ــه ب گرفت
شــده؛ ایــن درحالیســت کــه بایــد تــا آبــان 

ــه  ــم؛ چراک ــتفاده را ببری ــر اس ــاه حداکث م
داریــم.  رو  را  پیــش  تحریم هــا  شــرایط 
اصغــری  غامرضــا  ایســنا،  بــه گــزارش 
اضافــه کــرده کــه تاکنــون میــزان ارزی کــه 
ــر  از  ــم، کمت ــل گرفتی ــهریور ۹7 تحوی ــا ش ت
تمــام ارزی اســت کــه در ســال ۹6 دریافــت 
کردیــم. ایــن در حالــی اســت کــه بایــد تــا 
آبــان مــاه حداکثــر اســتفاده را ببریــم و 

شــرایط تحریم هــا را  پیــش رو داریــم. 

اختالل در تامین  ارز دارو
سازمان غذا و دارو: 

لیست داروهای بحرانی را تهیه کردیم

خودرو ملی؛ تخت گاز در قیمت، ترمز در کیفیت
خودروهای داخلی در حالی افزایش قیمت چشمگیری داشتند که 

70 درصدشان همچنان از کیفیت متوسط و ضعیفی برخوردارند

خودروهای داخلی بیش از 50 درصد گران شدند اما کیفیت شان تغییری نکرده است

قیمــت خودروهــای اصطاحــا ارزان قیمت 
ــته  ــاه گذش ــش م ــل در ش ــاخت داخ س
داشــته،  رشــد  درصــد   50 دســت کم 
ــی اســت کــه از نظــر کیفــی  ایــن در حال
همچنــان در رده متوســط و ضعیــف قــرار 

ــد. دارن
کیفــی  ارزیابــی  گــزارش  آخریــن 
خودروهــای داخلــی کــه از ســوی شــرکت 
ایــران  اســتاندارد  و  بازرســی کیفیــت 
می دهــد کــه  نشــان  شــده  منتشــر 
ــای  ــدود 70 درصــد خودروه ــان ح همچن
ســواری در رده کیفــی متوســط و ضعیــف 

می گیرنــد. قــرار 
بــر اســاس ایــن گــزارش کــه مربــوط بــه 
خودروهــای تولیــد شــده در مردادمــاه 

ســطح  ماشــین های  تمامــی  اســت، 
ــازار  ــاب ب ــش از الته ــج )پی ــی پن قیمت
خــودرو در گزارش هــای شــرکت اســتاندارد 
در دســته زیــر 25 میلیــون تومــان  قــرار 
داشــتند(  از نظــر کیفــی دو ســتاره از پنــج 

ــد.  ســتاره را کســب کردن
از 2۳ خــودروی بررســی شــده ســطح 
بــه  قبــا  کــه  هــم  چهــار  قیمتــی 
خودروهــای بیــن 25 تــا 50 میلیــون 
تومــان گفتــه می شــد، ۱0 خــودرو دو 
ســتاره، هفــت خــودرو ســه ســتاره و 
تنهــا شــش خــودرو چهــار ســتاره کســب 
کردنــد. )خودروهــای چهــار ســتاره  ایــن 
ــر  ــال حاض ــژو 207 در ح ــر پ ــته نظی دس
ــت  ــان قیم ــون توم ــه ۱00 میلی ــک ب نزدی

می خورنــد.(
در مجمــوع 44 خودروی ســواری بررســی 
ســتاره  دو  درصــد  هــم ۳6.۳  شــده 
کیفــی، ۳۱.۸ درصــد ســه ســتاره کیفــی 

و ۳۱.۸ درصــد هــم چهــار ســتاره کیفــی 
ــد. اگرچــه دیگــر خودرویــی  کســب کردن
ــد  ــران تولی ــی در ای ــتاره کیف ــک س ــا ی ب
ــه  ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــا بای نمی شــود ام
هیــچ خــودروی پنــج ســتاره هــم تولیــد 
نمی شــود. از ســوی دیگــر ایــن ایــراد 
ــی  ــای داخل ــی خودروه ــه بررســی کیف ب
ــت  ــی کیفی ــرکت بازرس ــوی ش ــه از س ک
و اســتاندارد ایــران صــورت می گیــرد، 
ــه کیفیــت مونتــاژ  وارد اســت کــه تنهــا ب
ــود  ــه می ش ــا پرداخت ــی خودروه و ایمن
ــه کیفیــت و دوام خودروهــا. در همیــن  ن
خصــوص چنــدی پیــش اقتصادنیــوز 
بــه طــور  ایــران  در  داد کــه  گــزارش 
ــه  ــودرو ب ــودرو از ۱00 خ ــط 4.6 خ متوس
ــه  ــه ماهه اول ب ــی در س ــراد فن ــل ای دلی
تعمیــرگاه مراجعــه می کنــد ایــن در حالــی 
اســت کــه متوســط این عــدد در دنیــا ۱.5 

اســت.

درجا در کیفیت
بررســی کیفیــت خودروهــای داخلــی 
ــد  ــان می ده ــته نش ــال گذش ــه س در س
افزایــش  بــرای  اگرچــه  خودروســازان 
قیمــت تخــت گاز راندنــد امــا در افزایــش 

ــد. ــا زدن ــا درج ــت تقریب کیفی
در پایــان ســال ۹4 حــدود ۹0 درصــد 
خودروهــای داخلــی در رده کیفی متوســط 
و ضعیــف قــرار داشــتند. اگرچــه تا مــرداد 
امســال کیفیــت خودروهــای داخلــی 
حــدود 20 درصــد بهتــر شــده امــا افزایــش 
قیمــت آن هــا خیلــی بیشــتر از 20 درصــد 

بــوده.
ــژو 206  ــت پ ــای ارزان قیم در رده خودروه
تیــپ دو کــه اســفند ســه ســال پیــش در 
بــازار آزاد ۳۳ میلیــون و ۸00 هــزار تومــان 
ــا رشــدی ۸۹ درصــدی  قیمــت داشــته، ب
ــت.   ــیده اس ــان رس ــون توم ــه 64 میلی ب
تیبــا هــم بــا افزایــش 6۳ درصــدی در بازه 
ــه  ــون و 700 ب ــابه از 24 میلی ــی مش زمان
40 میلیــون 400 هــزار تومان رســیده. انواع 
مختلــف پرایــد هــم در حــال حاضــر بیــن 
۸0 تــا ۸5 درصــد از ســال ۹4 گران تــر 

شــده.
ــا  ــاه گذشــته ام ــی شــش م ــازه زمان در ب

اوضــاع بدتــر از اســت ســه ســال گذشــته 
ــه  ــدود س ــا ح ــه تنه ــی ک ــت. در حال اس
درصــد کیفیــت خودروهــا بهتــر شــده )در 
ــا  اســفند ۹6 حــدود 7۳ درصــد خودروه
در رده کیفــی متوســط و ضعیــف بودنــد( 
امــا قیمت هــا دســت کم 50 درصــد رشــد 

داشــته.
ــون و 400  ــپ دو از 40 میلی ــژو 206 تی  پ
هــزار تومــان بــه 64 میلیــون تومــان 
رســیده. یعنــی 5۸ درصــد رشــد. تیبــا هم 
رشــد 60 درصــدی را تجربــه کــرده. ســایپا 
ــب 66، 64  ــه ترتی ــم ب ۱۳۱، ۱۱۱ و ۱۳2 ه
و 60 درصــد افزایــش قیمــت داشــته اند.
پاردوکــس قیمــت و کیفیــت خودروهــای 
داخلــی در حالــی ادامــه دارد کــه بــه 
اعتقــاد بســیاری از کارشناســان علــت 
آن انحصــار بــازار خــودرو در کشــورمان 
اســت. علی خاکســاری، اســتاد دانشــگاه 
عامــه طباطبایــی و کارشــناس خــودرو در 
ــه  ــد ک ــا می گوی ــه ایرن ــوص ب ــن خص ای
ایــن وضعیــت ناشــی از ســوءمدیریت و 
وجــود انحصــار در بازار و ممنوعیــت واردات 
خــودرو اســت و ایــن شــرایط هزینه هــای 
سرســام آوری را بــر روی دوش مــردم 

ــد. ــل می کن تحمی

انحصار صنعت خودرو بشکند
رضــا علیــزاده، نایــب رییــس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلــس در خصــوص وضعیــت نابســامان صنعــت 
خــودرو در کشــور بــه ایســنا گفتــه بدبختــی ایــن اســت که 
خودروســازان دولتــی در هــر دوره زمانــی موفــق شــدند از 
ــل  ــردم تحمی ــه م ــان را ب ــف خواسته های ش ــرق مختل ط
کننــد؛ چراکــه بــازار انحصــاری مانــع ایجــاد رقابــت شــد؛ 
بــه همیــن دلیــل بــا صنعتــی روبــرو هســتیم کــه گرفتــار 
انــواع رانــت و انحصــار، مدیریت هــای ســلیقه ای، کیفیت، 
ــوب و خدمــات پــس از فــروش  ــی و قیمــت نامطل ایمن
نامناســب اســت. بــه اعتقــاد او اصــالح ســاختاری داخلی 
ــازی  ــت خودروس ــای صنع ــن چالش ه ــی از بزرگتری یک
ــام  ــه نظ ــی ک ــا زمان ــت ت ــد پذیرف ــت.  بای ــور اس کش
ــود،  ــالح نش ــازی اص ــرکت های خودروس ــی در ش مدیریت

در مشکالت شــان غوطــه ور می ماننــد.

بــه گفتــه رییــس ســازمان غــذا و دارو در حــال 
حاضــر بــه صــورت میانگیــن، هشــت مــاه 
ذخیــره دارویــی وجــود دارد و اگــر  ذخیــره 
ــط  ــد، فق ــاه برس ــار م ــر از چه ــه کمت ــی ب داروی
می شــود.    داده  خــاص  داروخانه هــای  بــه 
ــت  ــه لیس ــت ک ــه اس ــن گفت ــری همچنی اصغ
داروهــای بحرانــی بــرای شــرایط ســخت تحریــم 

ــت. ــده اس ــه ش تهی

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

ارائه تسهیالت به بازنشستگان برای خرید لوازم خانگیپیام خبر
مرتضی لطفی، مدیرعامل شستا از طی فرآیند تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری و 
ارائه آن از طریق بورس خبر داد و گفت که سبد خوبی از سهام این شرکت که از طریق 
بورس ارائه می شود، در اختیار بازنشستگان قرار خواهد گرفت. همچنین تسهیات ویژه 
برای خرید لوازم خانگی به بازنشستگان داده خواهد شد.
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شهرام ناظری به دنبال شکایت 
از صداوسیما

شــهرام ناظــری در واکنــش بــه حکم دادگاه شــکایت 
محمدرضــا شــجریان از صداوســیما کــه در آن آمــده 
ــی موجــب  ــار در رســانه مل ــن آث اســت »انتشــار ای
شــهرت شــجریان شــده و به زیــان او نبوده اســت!« 
می گویــد: صداوســیما شــاید بتوانــد افــرادی بی مایــه را َعَلــم کنــد ولــی یــک 
هنرمنــد ســطح بــاال نیــازی بــه ایــن چیزهــا نــدارد و می توانــد بــا یــک نــوار 
یــا یــک ســی دی کارش را بکنــد. بــه گــزارش ایلنــا، او  اضافــه کــرده کــه خــود 
مــن هــم جــزو شــاکیان از صداوســیما هســتم و اگرچــه هنــوز ایــن شــکایت 
را بــه صــورت رســمی ثبــت نکــرده ام امــا همــواره آمادگــی اش را داشــته ام و بــار 
دیگــر اعــام می کنــم اگــر کســی باشــد کــه کارهــای شــکایت قانونــی مــرا از 
صداوســیما پیگیــری کنــد بــا کمــال میــل، از همیــن لحظــه حاضــر بــه انجــام 
شــکایت هســتم، بابــت ایــن همــه اجحــاف و ایــن همــه اســتفاده های مربــوط 
و مخصوصــا نامربــوط کــه از آثــارم کــرده اســت آن هــم بــدون اجــازه مــن کــه 

هــم از نظــر حیثیتــی، هــم معنــوی و هــم مــادی متضــررم کرده انــد. 

پیشنهاد حزب مردم ساالری 
برای شکل گیری جمهوری سوم

ــه ای  ــال نام ــاالری از ارس ــزب مردم س ــرکل ح دبی
بــه رهبــر انقــاب بــرای تشــکیل جمهــوری ســوم 

خبــر داد.
مصطفــی کواکبیــان در کنگــره حــزب متبــوع 
خــود گفــت کــه در سیســتم نظــام بایــد تغییرانــی صــورت بگیــرد. اشــاره 
ــت جمهوری و  ــا ریاس ــی کام ــوم. یعن ــت س ــرح جمهوری ــه ط ــم ب می کن
نــه کامــا پارلمانــی. مــا در زمــان امــام جمهوریــت اول را تجربــه کردیــم و 
خــود امــام هــم پیش بینــی کردنــد بعــد از ایشــان جمهوریــت دوم شــکل 
گیــرد. بــه گــزارش ایلنــا وی اضافــه کــرد کــه نامــه ای تــدارک دیده ایــم کــه 
خدمــت رهبــری بدهیــم و از ایشــان بخواهیــم بــرای بازنگــری در قانــون و 
شــکل گیری جمهوریــت ســوم اقــدام کننــد. کواکبیــان ادامــه داد: نهادهــای 
انتخاباتــی در نظــام بایــد برجســتگی داشــته باشــند و نهادهــای انتصابــی 
اگــر وجــود دارنــد پاســخگویی داشــته باشــند. درحالیکــه متاســفانه 

ــی فعــا پاســخگو نیســتند. نهادهــای انتصاب

ســازمان  مدیرعامــل 
تأمیــن اجتماعــی از 
صــدور کارت اعتبــاری 
بازنشســتگان  بــرای 
بــا همــکاری بانــک رفــاه کارگــران و همچنیــن 
اقدامــات انجــام شــده جهــت همسان ســازی 
حقــوق بازنشســتگان تــا پایــان امســال، خبــر 
داد. بــه گــزارش ایســنا، ســید تقــی نوربخــش 
حقــوق  ســازی  همســان  قانــون  اجــرای 
بازنشســتگان را گامــی در راســتای بهبــود 
ــزان دانســت و  ــن عزی ــت معیشــت ای وضعی
گفــت کــه ایــن قانــون بــا پیشــنهاد ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی بــه تصویــب رســیده و 
برنامــه  دوم  ســال  تاپایــان  آن  براســاس 
ششــم توســعه یعنــی تــا پایــان ســال جــاری 

ــه کــرد کــه  ــه اجــرا گذاشــته شــود. او اضاف ب
بــا توجــه بــه اینکــه براســاس قانــون بودجــه 
هــزار   50 پرداخــت  جــاری کشــور  ســال 
میلیــارد تومــان از مطالبــات ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی بــه تصویــب رســیده اســت و آییــن 
ــب  ــه تصوی ــز ب ــون نی ــن قان ــی ای نامــه اجرای
هیــأت دولــت رســیده اســت، بــا ایجــاد 
ــی  ــن نقدینگ ــکان تأمی ــب ام ــازوکار مناس س
بازنشســتگان  حقــوق  ســازی  همســان  و 
ــون همســان ســازی  فراهــم مــی شــود و قان
ــرا  ــاری اج ــال ج ــتگان در س ــوق بازنشس حق
ــرد هفــت  ــه ک ــن از هزین می شــود. او همچنی
هــزار و ۹۱6 میلیــارد تومانــی ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی بــرای خدمــت رســانی بــه جامعــه 

ــر داد. ــته خب ــاه گذش ــش در م ــت پوش تح

همسان سازی حقوق بازنشستگان تا 
پایان امسال

اقتصادسیاستسوژه

رهبر انقالب در دیدار با 
نمایندگان مجلس خبرگان:
ایجاد تشکیالت موازی 
با دولت به صالح نیست

رهبــر انقــاب ایجــاد تشــکیات و کار مــوازی 
بــا دولــت را بــه صــاح ندانســتند.

ــدار  ــنبه در دی ــه ای روز پنج ش ــت هللا خامن آی
ــرگان  ــس خب ــدگان مجل ــا رییــس و نماین ب
مســووالن دولتــی را بــه اســتفاده از نظــرات 
مــردم و راه حل هــای متخصصــان اقتصــادی 
از جملــه در مســاله ارزش پــول ملــی و 
ــد و گفتنــد:  هدایــت نقدینگــی توصیــه کردن
نظــرات  از  اســتفاده  »وظیفــه دولتی هــا، 
کارشناســان و تحــرک بــرای حــل مشــکات 
ــانی  ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ــت.« ب اس
ــه  ــا اشــاره ب ــاب، ایشــان ب ــر انق ــر رهب دفت
ــال گره هــای  ــا در قب ــی بجــای برخی ه نگران
فکــری افــکار عمومــی نســبت بــه کارآمــدی 
بــه حــل مشــکات  بــودن  و خوشــبین 
ــا  ــت دولتی ه ــا، هدای ــه م ــد: »وظیف افزودن
دیدگاه هــای  از  اســتفاده  ســمت  بــه 
ــبین  ــکات و خوش ــل مش ــان و ح کارشناس
کــردن مــردم نســبت بــه تاش هــای آن هــا 
اســت کــه در چنیــن صورتــی، گره هــای 
افــکار عمومــی بــاز می شــوند.« آیــت هللا 
خامنــه ای در پاســخ بــه برخــی اظهارنظرهــا 
بــا  بنــده  گفتنــد: »جلســات خصوصــی 
مســووالن دولتــی، قضایــی و نظامــی 10 
ــانه ای اســت  ــی و رس ــر جلســات عموم براب
مختلفــی  مســائل  جلســات  ایــن  در  و 
ــات  ــوم از آن جلس ــه عم ــود ک ــث می ش بح
ــامی  ــاب اس ــر انق ــتند.« رهب ــع نیس مطل
تأکیــد کردنــد: »دعــوا کــردن راه اصــاح 
تشــکیات  ایجــاد  همچنانکــه  نیســت، 
ــاح و  ــه ص ــز ب ــت نی ــا دول ــوازی ب و کار م
ــرده  ــت ک ــه ثاب ــود و تجرب ــق نخواهــد ب موف
ــووالن آن،  ــیله مس ــه وس ــد ب ــت کار بای اس
در مجــاری قانونــی انجــام بگیــرد.« ایشــان 
افزودنــد: »مســووالن بایــد کار را جهــادی 
خــاص  مــوارد  در  البتــه  دهنــد،  انجــام 
همچــون نامــه اخیــر رییــس قــوه قضاییــه 
ــد  ــو نباش ــون جوابگ ــت قان ــن اس ــه ممک ک
ــًا  ــری باشــد، یقین ــه اجــازه رهب ــاج ب و احتی
ــرد.« ایشــان  ــم ک همراهــی و کمــک خواهی
اضافــه کردنــد کــه »اگــر در مقابــل دشــمنان 
بایســتیم، مجبــور بــه عقب نشــینی خواهنــد 
بــود و بــه توفیــق الهــی اســتکبار را بــه زانــو 
ــه  ــه هم ــو را ب ــن الگ ــم آورد و ای در خواهی
دنیــا نشــان خواهیــم داد کــه اگــر طرفــداران 
ــند،  ــدت باش ــاع و مجاه ــاده دف ــام آم اس

ــد.« ــد ش ــروز خواهن ــًا پی قطع

رهبری
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــاورزی  ــوژی کش ــروه بیوتکنول ــتاد گ اس
مدنــی  شــهید  دانشــگاه  دانشــکده 
ــد  ــه 50 درص ــان اینک ــا بی ــان ب آذربایج
بــا  محصــوالت  کشــت  زیــر  ســطح 
معضــل شــوری مواجــه هســتند، گفــت: 
هشــت میلیــون هکتــار از زمین هــای 
ــط  ــوری متوس ــور، ش ــت کش ــر کش زی
و باالیــی دارنــد و حــدود 50 درصــد 
زمین هــا بــا شــوری متوســط، ضعیــف و 

شــدید مواجــه هســتند. علیرضــا تارمــی 
ملــی  همایــش  »دومیــن  در  نــژاد 
تنــش شــوری در گیاهــان و راهکارهــای 
توســعه کشــاورزی در شــرایط شــور« 
شــوری خــاک را یکــی از مشــکات 
ــوان کــرد و گفــت:  اصلــی کشــاورزی عن
ــن موجــب کاهــش حــدود  شــوری زمی
20 درصــد عملکــرد اراضــی می شــود. 
وی بــا بیــان این کــه براســاس آمــار ۱00 

میلیــارد متــر مکعــب منابــع آبــی اســت 
ــب  ــر معک ــارد مت ــزان ۱۱ میلی ــه از می ک
ــوردار  ــرم برخ ــی گ ــزار میل ــوری ه از ش
اســت. وی بــا بیــان این کــه 1.8 میلیارد 
ــا  ــی ب ــر زمین ــای زی ــب آب ه ــر مکع مت
مشــکل شــوری مواجــه هســتند، افــزود: 
ای  تحقیقــات گســترده  اســت  نیــاز 
بــرای رفــع مشــکات شــوری آب انجــام 
اهــداف  این کــه  بیــان  بــا  او  شــود. 
ــع تنــش  ــن همایــش در راســتای رف ای
شــوری طراحــی شــده اســت، افــزود: در 
ایــن همایــش محققــان و پژوهشــگران 
آخریــن دســتاوردهای خــود را در زمینــه 
اصــاح گیاهــان زراعــی و تنــش شــوری 

ــود. ــر می ش ــادل نظ ــه داده و تب ارای

ــت  ــط زیس ــه محی ــود ک ــال ب ــاه امس ــت م اردیبهش
ــه  ــات وحــش ب ــف شــدن حی ــه تل ــان نســبت ب کرم
دلیــل نبــود آب در آینــده نزدیــک هشــدار داده بــود. 
ــا گذشــت 4 مــاه از ایــن گفتــه، از جیرفــت  اکنــون ب
ــل  ــه دلی ــادر ب ــوی ن ــه آه ــار گون ــد چه ــر می رس خب
ــیر  ــده و اس ــرون آم ــود بی ــتگاه خ ــود آب از زیس نب

شــده اند. چنــگال گرگ هــا 
رییــس اداره محیــط زیســت شهرســتان جیرفــت در 
ایــن خصــوص گفــت: طــی ســال جــاری چهــار راس 
ــق  ــود آب در مناط ــت کمب ــه عل ــه ب ــر ک ــوی جبی آه
ــه دشــت هــا و اســتخرهای کشــاورزی  کوهســتانی ب

ــد. ــد ، تلــف شــده ان ــاه آورده بودن پن
ــزود:  ــاس کریمــی اف ــا می نویســد عب آنطــور کــه ایرن
ایــن آهــوان طــی مــدت یــاد شــده در دشــت میجــان 
یــا توســط  جیرفــت در اســتخرهای کشــاورزی و 

ســگ هــای ولگــرد تلــف شــدند.
ــای  ــالی ه ــا خشکس ــفانه ب ــرد: متاس ــح ک وی تصری
ــن  ــی ای ــدارن وحش ــات جان ــر حی ــال اخی ــد س چن
ــرای  ــودات ب ــن موج ــاده و ای ــر افت ــه خط ــه ب منطق

ــد. ــی برن ــاه م ــتاها پن ــه روس ــود ب ــن آب خ تامی
ــرای ایجــاد آبشــخور  کریمــی بیــان کــرد: پیگیــری ب
در ایــن منطقــه آغــاز شــد ولــی متاســفانه بــا توجــه 
مســووالن  نکــردن  حمایــت  و  اعتبــار  بــه کمبــود 
آبشــخور  ایجــاد  بــه  موفــق  تاکنــون  شهرســتانی 

ــم. ــده ای نش
رییــس اداره محیــط زیســت جیرفــت گفــت: آهــوی 
جبیــر گونــه ای نــادر اســت کــه زیســتگاه شــان 
ــه  ــد ب ــردم بای ــن رو م ــرار دارد از ای ــا ق در دشــت ه

ــند. ــته باش ــژه ای داش ــه وی ــادر توج ــه ن اینگون
ــه آهــو  ــا بیــان اینکــه جبیــر شــباهت زیــادی ب وی ب
دارد، تصریــح کــرد: جبیــر از نظــر جثــه شــباهت 
و  ولــی کمــی کوچک تــر  دارد  آهــو  بــه  زیــادی 
ــو  ــه آه ــدن آن نســبت ب ــگ ب ــو و رن ــر از آه ظریف ت

اســت. پررنگ تــر 
ــش  ــر شــاهد روی ــوی ن ــط در آه ــزود: فق ــی اف کریم
ــر و  ــس ن ــر دو جن ــر ه ــا در جبی ــتیم، ام ــاخ هس ش
مــاده دارای شــاخ هســتند و شــاخ ماده هــا ظریــف و 
نازک تــر و به صــورت دو خــط مــوازی بــا هــم اســت.

در  حیــوان  ایــن  تحمــل  قــدرت  داد:  ادامــه  وی 
شــرایط ســخت و بــی  آبــی ســتودنی اســت، بــه 
طــوری کــه هــر چنــد روز یک بــار از آب اســتفاده 

آب  بــه  نداشــتن  دسترســی  صــورت  در  و  کــرده 
ــان  ــت گیاه ــق رطوب ــش را از طری ــد آب بدن می توان

مــورد تغذیــه تامیــن کنــد.
ــت در  ــر جمعی ــزار نف ــا ۳0۸ ه ــت ب شهرســتان جیرف
ــع شــده  ــان واق ــوب کرم ــری جن ــه 2۳0 کیلومت فاصل

اســت.

نابودی حیات وحش به دلیل نبود آب
ــط  ــرکل محی ــی زاده، مدی ــا جزین ــن رض ــش از ای پی
کرمــان  اســتان  بــود:  گفتــه  کرمــان،  زیســت 
ــن  ــا ای ــا ب ــت ام ــور اس ــتی کش ــوع زیس ــن تن ویتری
ــته ایم  ــر داش ــال های اخی ــه در س ــالی های ک خشکس
ــازمان  ــتان و س ــران اس ــت بح ــث مدیری ــر در بح اگ
ــوف  ــانی و عل ــرای آب رس ــتان ب ــزی اس ــه ری برنام
رســانی بــه حیــات وحــش توجــه نشــود همــه تنــوع 

ــد. ــد ش ــود خواه ــتان ناب ــتی اس زیس

درگیری نیمی از محصوالت 

زیر کشت با معضل شوری

عامل نبود سفیدبالک ها، 

خشکسالی یا بارندگی؟

ــفیدبالک ها و  ــور س ــا، حض ــا گرم ــران ب ــتان های ته ــه تابس ــود ک ــالی ب ــد س چن
برچســب های زرد رنــگ درختــان همــراه بــود. امــا امســال خبــری از ســفیدبالک ها 
در پایتخــت نشــد. برخــی کارشناســان محیــط زیســت بارندگی هــای بهــار را علــت 
ــد مــدت را.  ــد و برخــی دیگــر خشکســالی های بلن ــت ایــن حشــرات می دانن غیب
پیــش از ایــن علیرضــا نــادری -کارشــناس رده بنــدی جانــوری بی مهــرگان ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت- دربــاره علــت غیبــت ایــن حشــرات در تابســتان امســال 
گفتــه بــود کــه بارندگی هــای بهــاره جمعیــت ایــن حشــره را تــا حــد بســیار زیــادی 
کنتــرل کــرده اســت. امــا حســن رجبی مهــام -اســتاد بیوسیســتماتیک جانــوری و 
تکامــل دانشــگاه شــهید بهشــتی- علــت نبــود ســفیدبالک ها در تهــران طی امســال 
را چیــز دیگــری می داند.آنطــور کــه ایســنا مــی نویســد رجبــی مهــام بــا بیــان اینکــه 
ــهر  ــفیدبالک ها در ش ــور س ــت: حض ــد، گف ــالیانه دارن ــانات س ــفیدبالک ها نوس س
تهــران بســتگی بــه شــرایط آب و هوایــی دارد و علــت نبــود ایــن حشــرات در شــهر 
طــی تابســتان امســال بــه دلیــل خشکســالی بــود. وی ادامــه داد: ســفیدبالک ها 
امســال نیــز در ســطح شــهر حضــور داشــتند ولــی جمعیــت آن هــا مثــل 
ــا ایــن  ــارزه ب ــرای مب تابســتان های گذشــته طغیــان نکــرد. اقدامــات شــهرداری ب
حشــرات محــدود بود؛چــرا کــه تعــداد درختــان تــوت -کــه میزبــان ســفیدبالک ها 
هســتند- در ســطح شــهر زیــاد اســت و شــهرداری نمی توانســت بــا مبــارزه یکی دو 
ســاله بــا ایــن حشــرات جمعیت آن هــا را کنتــرل کند. این اســتاد بیوسیســتماتیک 
ــر اینکــه گرمــای هــوا و  ــا تاکیــد ب ــوری و تکامــل دانشــگاه شــهید بهشــتی ب جان
خشکســالی بــر کنتــرل جمعیــت ایــن حشــرات تاثیرگــزار بــوده، تصریح کــرد: برای 
مثــال طــی چنــد ســال اخیــر شــهرداری تهــران ســعی داشــت کــه با شست وشــوی 
درختــان تــوت بــا ســفیدبالک ها مبــارزه کنــد ولــی بــا وجــود ایــن کار، این حشــرات 

همچنــان در فصــل گرمــا طغیــان می کردنــد.

خشکسالی به جان حیات وحش افتاد
چهار راس آهو در جیرفت به دلیل نبود 

آب از زیستگاه خود بیرون آمده و تلف شدند

اردیبهشـت مـاه امسـال بود کـه محیط 
زیسـت کرمـان نسـبت بـه تلف شـدن 
حیـات وحـش بـه دلیـل نبـود آب در آینـده 
نزدیـک هشـدار داده بـود. اکنون با گذشـت 
4 مـاه از ایـن گفتـه، در جیرفـت چهـار آهـو 
بـه دلیـل نبـود آب از زیسـتگاه خـود بیرون 
شـده اند.  گرگ هـا  چنـگال  اسـیر  و  آمـده 
ایـن آهـوان طـی مـدت یاد شـده در دشـت 
میجـان جیرفـت در اسـتخرهای کشـاورزی و 

یـا توسـط سـگ هـای ولگـرد تلف شـدند.

مدیرعامــل آب منطقــه ای گیــان گفــت: چهــار ســد بــزرگ 
ــا  ــی ب ــم لطف ــتند. کاظ ــداث هس ــت اح ــان در دس در گی
بیــان اینکــه در اســتان مجموعــأ ۱4 ســد در حــال احــداث 
تکمیــل  حــال  در  باجدیــت  ســدها  داریــم، گفت:ایــن 
هســتند و تاکنــون تامیــن اعتبــار الزم صــورت گرفتــه 
اســت. وی افــزود: در ســال ۹6 خیــز بلنــدی داشــتیم 
حــدود  مجموعــا  اســتانی  و  ملــی  منابــع  قالــب  در  و 
ــه ۱50  ــم ک ــار گرفتی ــص اعتب ــان تخصی ــارد توم 204 میلی
ــز  ــفارود نی ــد ش ــس س ــارات فاینان ــان اعتب ــارد توم میلی

بــه آن اضافــه می شــد و توانســتیم بــا ایــن اعتبــارات 
ــم.  ــی کنی ــم عمران ــه مه ــک چرخ ــه ای را وارد ی آب منطق
ــا بیــان اینکــه ۱۱ سدالســتیکی را از اواخــر ســال  لطفــی، ب
۹5 وارد فــاز اجرایــی کردیــم کــه در حــال حاضــر ســدهای 
الســتیکی در جلگــه از 20 تــا ۹۹ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
دارنــد، ادامــه داد: در حــال آمــاده کــردن دو ســد الســتیکی 
ــه  ــن ب ــتیکی فوم ــد الس ــتیم؛ س ــرود هس ــن و لنگ درفوم
طــور کامــل آمــاده شــده اســت و ســد الســتیکی لنگــرود 

ــرار دارد. ــی ق ــل نهای ــم در مراح ه

معــاون سیاســی و اجتماعــی اســتانداری قزویــن همــکاری 
دســتگاه ها در فرهنگ ســازی و برخــورد بــا اســتفاده کنندگان 
از فاضــاب خــام در آبیــاری مــزارع صیفــی را خواســتار شــد. 
»علیرضــا آشــناگر« ، اظهــار کــرد: مجموعه ای از دســتگاه های 
اجرایــی بایــد با مشــارکت یکدیگــر روســتاهای آلــوده از جنبه 
ــد.  ــه آب رودخانه هــا را شناســایی کنن ورود فاضــاب خــام ب

ــد  ــوند بای ــاری می ش ــوده آبی ــای آل ــه از آب ه ــی ک محصوالت
بــه طــور دقیــق مشــخص شــده و در صــورت لــزوم بــه مــردم 
اطاع رســانی شــود. انجــام طرح هــای فرهنگــی و ترویجــی 
ــن  ــوده و همچنی ــای آل ــردن از آب ه ــتفاده نک ــه اس در زمین
جلوگیــری از ورود فاضــاب بــه آب هــا در دســتور کار بــوده و 

دســتگاه ها بایــد مشــارکت الزم را داشــته باشــند.

برخورد با استفاده کنندگان از فاضالب خام چهار سد بزرگ گیالن در دست احداث

در آبیاری مزارع صیفی

پیام زیست دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی با بیان این که سال 93، 82 
هزار هکتار کانون  تولید ریزگرد در حاشیه دریاچه شناسایی شده است، گفت: تاکنون 

17هزار و 900 هکتار کانون  تولید ریزگرد مهار شده است.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
      ) اسناد رهنی(

ــه  ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
فــوق شــش دانــگ یــک دســتگاه آپارتمــان قطعــه 
ــی از  ــی از 6فرع ــماره 15 فرع ــی بش ــارم تفکیک چه
1412 واقــع در آســتارا – خیابــان امــام خمینی)تلــه 
ســیفی( کوچــه شمســی نــژاد واحــد مســکونی 
بانضمــام  مترمربــع   189/84 مســاحت  بــه  اول 
تــراس غیــر مســقف بــه مســاحت 1/34 مترمربــع 
ــاحت 6/60  ــی مس ــه اختصاص ــام راه پل ــه انضم وب
مترمربــع کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و 
بنــام  اداری   143 دفتــر   289  -20228 صفحــه 
ــت  ــده اس ــادر ش ــت و ص ــاب ثب ــض ی ــف فی یوس
 93/9/29  -56207 شــماره  رهنــی  ســند  طبــق 
دفترخانــه 109 آســتارا در قبــال مبلــغ 170000000 
ریــال در رهــن بانــک ملــت قــرار گرفتــه کــه حــدود 
و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماره 
ــارم و پنجــم  ــای چه در شــش قســمت قســمت ه
شــرقی بطــول هایــی 1 متــر و 6 متــر و 3/59 متــر 
اول تــا ششــم دیواریســت ال فضــای خیابــان امــام 
دوم بفضــای پــالک پنــج فرعــی از 1412 ســوم 
بفضــای پــالک 4 فرعــی از 1412 چهــارم تــا ششــم 
بــه درز انقطــاع شــرقا در پنــج قســمت ســمت هــای 
دوم و چهــارم جنوبــی قســمت ســوم غربــی بطــول 
ــر و 1/09  ــر و 1/57 مت ــرو 1/08 مت ــای 8/85 مت ه
متــر و 4/20 متــر اول دیــوار لبــه بالکــن اســت دوم 
ــارم خــط فرضــی پنجــم  ــرده ایســت چه و ســوم ن

ــاعی  ــاط مش ــای حی ــت اول فض ــا دوم دیواریس ت
ــه اول  ــی طبق ــه اختصاص ــراه پل ــم ب ــا پنج دوم ت
ــه قســمت دوم شــرقی  ــار قســمت ک ــا در چه جنوب
ــانتی  ــار س ــل و چه ــر و چه ــول 6/11 مت ــت بط اس
متــر و ســه متــر و هفتــاد و یــک ســانتیمتر و نــود 
و یــک ســانتی متــر اول تــا دوم دیواریســت ســوم 
ــت اول و  ــارم دیواریس ــت چه ــره اس ــوار و پنج دی
ــای  ــه فض ــوم ب ــقف س ــر مس ــراس غی ــه ت دوم ب
ــام  ــان ام ــای خیاب ــارم اول بفض ــژاد چه ــی ن شمس
ــره  ــوار و پنج ــر دی ــول 16/10 مت ــا بط ــی غرب خمین
اســت خیابــان امــام خمینــی ســقف بــا کــف پشــت 
بــام مشــاعی اشــتراکی اســت کــف بــا ســقف طبقــه 
ــق نظــر کارشــناس  همکــف اشــتراکی اســت. و طب
ــاه  ــد و پنج ــاردو  هفتص ــغ دو میلی ــه مبل ــمی ب رس
میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای 
یکبــاب آپارتمــان مســکونی واقــع در طبقــه فوقانــی 
اول از یــک ســاختمان تجــاری مســکونی دو طبقــه 
بــا نمــای ســنگ پــالک، پوشــش ســقف ایرانیــت،  
ــک  ــف و ی ــازه در همک ــاب مغ ــه ب ــر س ــتمل ب مش
آپارتمــان مســکونی در طبقــه اول مــی باشــد و 
ــوار  ــا کــف پارکــت و دی بصــورت هــال و نشــیمن ب
ــا  ــپزخانه ب ــواب، آش ــاق خ ــه ات ــواری، س ــذ دی کاغ
کابینــت ام دی اف ، حمــام و ســرویس بهداشــتی 
و  گازی  کولــر  ســرمایش  سیســتم  تــراس،  و 
بازســازی  و  گازی  بخــاری  گرمایــش  سیســتم 
داخلــی بصــورت لوکــس مــی باشــد طبقــه بــا 
قدمــت حــدودا 20 ســال و دارای انشــعاب آب و 

ــزارش  ــر گ ــه براب ــی باشــد ک ــرق و گاز مســتقل م ب
مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون مــی باشــد پــالک 
فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 
97/7/29 در اداره ثبــت واقــع در آســتارا – اداره 
ــده  ــق مزای ثبــت اســناد و امــالک آســتارا را از طری
بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ دو میلیــارد 
ــه  ــروع و ب ــال ش ــون ری ــاه میلی ــد و پنج و هفتص
ــی  ــه م ــدا فروخت ــنهادی نق ــت پیش ــن قیم باالتری
شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت مــی شــود 
الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط 
ــا حــق  ــم از حــق انشــعاب و ی ــرق گاز اع ــه آب ب ب
ــده  ــورد مزای ــه م ــی ک ــتراک و مصــرف در صورت اش
ــی  ــای مالیات ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش دارای آن ه
ــده  ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ــوارض ش و ع
ــا  ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک اع
نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت 
ــی  ــوه پرداخت ــازاد وج ــود م ــورت وج ــز در ص و نی
بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
ــم عشــر و حــق  ــده مســترد خواهــد شــد و نی مزای
مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز 
ــده روز اداری  ــردد مزای ــمی گ ــل رس ــده تعطی مزای
ــرر  ــکان مق ــان ســاعت و م ــی در هم ــد از تعطیل بع
برگــزار خواهــد شــد ضمنــا بــه موجــب نامــه شــماره 
ــش  ــه آت ــوق دارای بیم ــالک ف 97/45- 97/4/8 پ

ــی باشــد ســوزی م
تاریخ انتشار: 97/6/17 
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 آگهی مزایده اموال غیر منقول
         ) اسناد رهنی(

کالســه  اجرایــی  پرونــده  موجــب  بــه 
9600375 و 9600376 شــش دانــگ اصــل و مــازاد یــک 
بــاب آپارتمــان واحــد شــمالی طبقــه فوقانــی ســوم بــه 
مســاحت 100 مترمربــع بشــماره پــالک 7 فرعــی احداثــی 
در 566 باقیمانــده واقــع در آســتارا – خیابــان حافــظ بــن 
بســت ســوم انتهــای بــن بســت ســاختمان پنــج طبقــه 
روی پیلــوت بخــش 31 گیــالن کــه مقــدار 3/40 مترمربع 
آن مســاحت بالکــن مســقف اختصاصــی اســت بانضمام 
ــع و  ــاحت 12 مترمرب ــه مس ــک ب ــماره ی ــگ ش پارکین
انبــاری شــماره 7 بــه مســاحت 2 مترمربــع ســقف ایــن 
واحــد بــا کــف طبقــه فوقانــی چهــارم و کــف ان با ســقف 
طبقــه دوم مشــترک اســت کــه ســند مالکیــت آن ذیــل 
ثبــت و صفحــه 18311 – 92 دفتــر 131 اداری بنــام هدیه 
غنــی دوســت ثبــت و صــادر شــده اســت طبــق اســناد 
رهنــی شــماره 47849- 93/12/20 و 47850- 93/12/20 
دفترخانــه 111 آســتارا در قبــال مبلــغ 956000000 ریــال در 
رهــن بانــک ملــت شــعبه آســتارا قــرار گرفتــه کــه حــدود 
ــماال  ــد. ش ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــخصات آن ب و مش
بطــول 10/40 متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت 
بفضــای محوطــه مشــاعی شــرقا اول بطــول 4/75 متــر 
ــر ســوم بطــول  ــت شــمالی بطــول 0/30 مت دوم بوضعی
5/05 متــر هــر ســه جــزء اخیــر دیــوار ســاختمان اســت 
ــول 3/40  ــا اول بط ــاعی جنوب ــه مش ــای عرص ــه فض ب
متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت بفضــای محوطــه 

مشــاعی دوم بوضعیــت غربــی بطــول 1 متــر دیــوار 
ســاختمان اســت بــراه پلــه مشــاعی ســوم بطــول 3/90 
ــه  ــراه پل ــت ب ــاختمان و درب اس ــوار س ــع دی ــر مرب مت
مشــاعی چهــارم بوضعیــت شــرقی بطــول 1 متــر دیــوار 
ســاختمان اســت بــراه پلــه مشــاعی پنجــم بطــول 3/40 
متــر لبــه بالکــن اســت بفضــای عرصه مشــاعی غربــا اول 
بطــول 1 متــر لبــه بالکن اســت بفضــای محوطه مشــاعی 
دوم بطــول 8/80 متــر دیــوار ســاختمان اســت بــه فضای 
محوطــه مشــاعی. حقــوق ارتفاقــی: بــا حــق اســتفاده از 
ســایر مشــاعات و مشــترکات بقــدر حصــه طبــق قانــون 
تفکیــک و تملــک آپارتمــان هــا و آییــن نامــه اجرائــی آن 
حــدود و مشــخصات پارکینــگ اختصاصــی: شــماال بطول 
2/40 متــر بــه محوطــه مشــاعی شــرقا بطــول 5 متــر بــه 
ــوت  ــه پیل ــر ب ــول 2/40 مت ــا بط ــاعی جنوب ــوت مش پیل
مشــاعی غربــا بطــول 5 متــر بــه پیلــوت مشــاعی ) بــا 
حــق عبــور از ســایر پارکینــگ هــا و بالعکــس( حــدود و 
مشــخصات انبــاری اختصاصــی: شــماال بطــول 1/80 متر 
بــه انبــاری شــماره 5 شــرقا بطــول 1/30 متــر درب انبــار 
ــار  ــه انب ــر ب ــا بطــول 1/80 مت ــوت مشــاعی جنوب ــه پیل ب
ــار شــماره 8 –  ــه انب ــر ب ــا بطــول 1/30 مت شــماره 9 غرب
و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــک میلیــارد 
ــی شــده و ششــدانگ  ــال ارزیاب ــون ری و چهارصــد میلی
یکبــاب آپارتمــان واحــدی شــمالی طبقــه فوقانــی ســوم 
بــه مســاحت 100 مترمربــع از یــک ســاختمان پنــج 
ــا  ــی ب ــان( احداث ــوت ) 15 واحــد آپارتم ــه روی پیل طبق
ــر، پوشــش  ــی ســنگ مرم ــای اصل ــی، نم اســکلت بتن

ســقف ایرانیــت و آپارتمــان مشــتمل بــر دو اتــاق خــواب 
ــا  ــوده ب هــال و پذیرایــی، ســرویس بهداشــتی حمــام ب
ــرق  ــعابات آب و ب ــال و دارای انش ــدودا 9 س ــت ح قدم
و گاز مســتقل کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف 
مدیــون مــی باشــد  پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز 
یکشــنبه مــورخ 97/7/22 در اداره ثبــت اســناد و امــالک 
آســتارا واقــع در خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از 
ــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ  طریــق مزایــده ب
ــه  ــال شــروع و ب ــون ری ــارد و چهارصــد میلی ــک میلی ی
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود 
ــه  ــوط ب ــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مرب الزم ب
آب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و 
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آن هــا باشــد 
و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیره 
تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم 
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت 
ــت  ــی باب ــوه پرداخت ــازاد وج ــود م ــز در صــورت وج و نی
ــده  ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه هزین
مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا 
ــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل  وصــول مــی گــردد ضمن
رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همان 
ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد ضمنــا پــالک 

فــوق دارای بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد.
تاریخ انتشار: 97/6/17 
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       آگهی مزایده اموال غیر منقول 
                ) اسناد رهنی(

ــدانگ  ــه 9600374 شش ــی کالس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
یــک بــاب آپارتمــان بشــماره پــالک 3461 فرعــی از 7 – اصلــی قطعــه 56 
تفکیکــی مفــروز و مجــزی شــده از باقــی مانــده شــماره 322 فرعــی واقــع 
در آســتارا – خیابــان شــهرک عبــاس آبــاد خیابــان وحــدت انتهــای کوچــه 
وحــدت مجتمــع فرهنگیــان بلــوک 7 کدپســتی 439944577 بخــش 32 
گیــالن بــه مســاحت 89/21 مترمربــع واقــع در قســمت غربــی طبقــه دوم 
بلــوک 7 بانضمــام انبــاری قطعــه 56 بــه مســاحت 2/40 مترمربــع واقــع در 
همکــف بلــوک 7 بانضمــام پارکینــگ قطعــه 56 بــه مســاحت 15 مترمربــع 
بــا قدرالســهم از عرصــه و ســایر مشــاعات و مشــترکات طبــق قانــون تملــک 
آپارتمــان هــا و آییــن نامــه اجرایــی آن کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت 
ــت و  ــزی ثب ــت تمی ــام معرف ــر 115 اداری بن و صفحــه 16446 – 392 دفت
صــادر شــده اســت طبــق ســند رهنــی شــماره 56160- 93/9/24 دفترخانــه 
ــرار  ــت ق ــک مل ــن بان ــال در ره ــغ 640000000 ری ــال مبل ــتارا در قب 109 آس
گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال بطــول 
6/65 متــر دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت بفضــای عرصــه مشــاعی شــرقا 
اول بطــول 10/10 متــر دیــوار اشتراکیســت بــا واحــد مجــاور بشــماره پــالک 
ــوم  ــت س ــر درب ورود اس ــول 2/15 مت ــی بط ــت جنوب 3460 دوم بوضعی
بطــول 4/90 متــر دیــوار ساختمانســت هــر دو جــزء اخیــر بــراه پلــه مشــاعی 
جنوبــا بطــول 4/50 دیــوار ســاختمان و پنجــره اســت بفضــای عرصــه 
ــوار ســاختمان و پنجــره اســت بفضــای  ــر دی ــا بطــول 15 مت مشــاعی غرب
ــدر حصــه در مشــاعات و مشــترکات  ــی: بق ــوق ارتفاق عرصــه مشــاعی حق
طبــق قانــون تملــک آپارتمــان هــا و آئیــن نامــه اجرائــی آن . حــدود انبــاری 
قطعــه 56: شــماال بطــول 1/20 بــه پیلــوت مشــاع شــرقا بطــول 5 متــر بــه 
پیلــوت مشــاعی جنوبــا بطــول ســه متــر بــه پیلــوت مشــاعی غربــا بطــول 5 
متــر بــه پیلــوت مشــاعی عرصــه ملــک. و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه 

مبلــغ هشــتصد و نــود و دو میلیــون و یکصــد هــزار ریــال ارزیابــی شــده و 
پــالک فــوق دارای یکبــاب آپارتمــان طبقــه فوقانــی دوم ســمت غربــی بــه 
مســاحت عرصــه 89/21 مترمربــع مســتقر دریــک ســاختمان دو طبقه روی 
پیلــوت پارکینــگ بــا ســاختار ســازه ای بتــن آرمــه دارای پروانــه و پایــان 
ــی و ســرویس  ــاق خــواب هــال پذیرای ــر دو ات کار ســاختمانی مشــتمل ب
بهداشــتی و حمــام کــف ســرامیک ســقف تیرچــه بلــوک ســربندی خرپــای 
فلــزی بــا ایرانیــت طبقــه بــا قدمــت حــدودا 7 ســال و دارای انشــعابات آب 
و بــرق و گاز و انبــاری بــه مســاحت 2/40 و پارکینــگ اختصاصــی بشــماره 
ــر گــزارش مامــور  ــع درطبقــه همکــف کــه براب ــه مســاحت 15 مترمرب 56 ب
اجــرا در تصــرف مالــک مــی باشــد پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز 
ــع  ــت اســناد و امــالک آســتارا واق ــورخ 97/7/25 در اداره ثب چهارشــنبه م
در خیابنــا جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی 
رســد مزایــده از مبلــغ هشــتصد و نــود و دو میلیــون و یکصــد هــزار ریــال 
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم  شــروع و ب
ــم از  ــرق گاز اع ــه آب ب ــوط ب ــای مرب ــی ه ــت بده ــت پرداخ ــر اس ــه ذک ب
حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده 
ــوارض شــهرداری و  ــی و ع ــز بدهــی هــای مالیات ــا باشــد و نی دارای آن ه
ــا  ــوم شــده ی ــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معل غیــره ت
نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد 
وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 
مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد 
ــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد  ضمن
ــا  ــد شــد ضمن ــزار خواه ــرر برگ ــکان مق ــان ســاعت و م ــی در هم از تعطیل
ــه  ــماره 97/286- 97/5/21 دارای بیم ــه ش ــب نام ــه موج ــوق ب ــالک ف پ

آتــش ســوزی مــی باشــد.
تاریخ انتشار: 97/6/17 
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کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه مـدارس طبیعـت 
در مسـیری گام برداشـته و پیـش مـی  رونـد تـا با 
آشـتی کـودک بـا طبیعت، نسـلی را پـرورش دهند 
کـه اسـلحه را زمیـن گذاشـته و پاسـبان واقعـی 

آمـوزش  طبیعـت،  مـدارس  در  باشـند.  طبیعـت 
مسـتقیم جایگاهـی نـدارد و عایـق، احساسـات 
و خاقیـت کـودک در مهم تریـن فعالیـت او کـه 
بـازی اسـت، به رسـمیت شـناخته می  شـود.عضو 

هیـات علمی موسسـه تحقیقـات جنگل هـا، مراتع 
و تحقیقـات بیابان کشـور درباره مـدارس طبیعت و 
وضعیـت این مـدارس در ایران گفت: پیـش از این 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت متولی مـدارس 
طبیعـت بـود امـا اکنـون تاسـیس آنهـا بـه مدیران 
بومی در اسـتانها واگذار شـده و در اسـتان هایی که 
مدیـران بومـی آن اسـتان از ایـن مـدارس حمایت 
کرده انـد رونـد رو بـه رشـد و افزایـش ایـن مدارس 

را شـاهد هستیم. 

»مدرسه طبیعت« پرورشگاه 

محیط بانان بدون اسلحه

رییس اداره محیط زیســت تکاب گفت: 
یک قاده روباه زخمی که بر اثر برخورد با خودرو دچار آســیب دیدگی شــده بود، توســط 
محیط بانان این شهرســتان نجات یافت و مداوا شــد.

 27 در  طبیعــت  مدرســه   77 اکنــون  هــم 
اســتان کشــور فعالیــت دارنــد کــه آنچــه از 
توســعه و فعالیــت ایــن مــدارس در ســطح 
ــتی  ــه »آش ــت ک ــن اس ــت، ای ــرز اس ــور مح کش
کــودک بــا طبیعــت« بــا ســرعت روزافزونــی در 
ــد  ــتانی مانن ــت. در اس ــه اس ــوت گرفت ــور ق کش
بوشــهر تاکنــون مدرســه طبیعتــی تاســیس 

ــت. ــده اس نش

خبر

پیام زیست

معمای ذوب شدن یخچال های دماوند
تغییر اقلیم یا فعال شدن آتش فشان دماوند؟

ذوب شدن یخچالهای دماوند دلیل محکمی برای تغییر اقلیم است

ــد  ــای دماون ــرف یخچال ه ــدن ب آب ش
ــود آورده  ــه وج ــادی را ب ــای زی فرضیه ه
ــال شــدن آتــش  ــال فع اســت. از احتم
فشــان دماونــد تــا موضــوع تغییــر اقلیم 
ــن  ــدن ای ــوا در آب ش ــای ه ــر گرم و اث

برف هــا.
بــا وقــوع ســیاب در منطقــه گزنــک در 
اســتان مازنــدران کــه در پــی ذوب شــدن 
ــه  ــد ب ــه دماون ــی یخچال هــای قل ناگهان
وقــوع پیوســت، بحــث در خصــوص 
چرایــی ایــن موضــوع بــاال گرفتــه اســت.

بی ســابقه  را  ســیاب  ایــن  عــده ای 
ــه  ــر قضی ــی ب دانســته و شــاهد محکم
ــد.  ــان کرده ان ــم در کشــور بی ــر اقلی تغیی
یکــی از ایــن افــراد علــی بیت اللهــی 
مدیــر بخــش زلزله شناســی، مهندســی و 

راه،  تحقیقــات  مرکــز  خطرپذیــری 
او  اســت.  شهرســازی  و  مســکن 
قلــه  بــه  گزنــک  مســیر  می گویــد: 
دماوند، مســیل شــناخته شــده ای اســت 
امــا ســیاب روز چهارشــنبه، 7 شــهریور 
ــرب و  ــزرگ و مخ ــیاب های ب ــزو س ج
ــل آن  ــوده و دلی ــه ب ــابقه منطق ــم س ک

ــت. ــی اس ــرات اقلیم تغیی
ــی  ــز مل ــزارش مرک ــق گ ــن طب همچنی
خشکســالی کشــور، دمــای کشــورمان از 
ــا ۱۳۹6 حــدود دو درجــه  ســال ۱۳65 ت
افزایــش داشــته اســت و از ۱6 درجــه بــه 
۱۸ درجــه رســیده اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه در 50 ســال گذشــته بــه طــور 
متوســط هــر دهــه 0.۳۹ درجــه ســانتی 
ــده.  ــه ش ــور اضاف ــای کش ــه دم ــراد ب گ
شــاهد  می توانــد  پژوهــش  همیــن 
محکمــی بــرای بــاال رفتــن گرمــای هــوا 
و ذوب شــدن بی ســابقه یخچال هــای 

کشــور باشــد.

دماوند نشانه های 
فعالیت را ندارد

دیگــری  بیــن، کارشناســان  ایــن  در 
ــه  ــرف ب ــن ذوب ب ــل ای ــد دلی معتقدن
ــت.  ــط اس ــد مرتب ــدن دماون ــال ش فع
یکــی از ایــن افــراد محمدجــواد بلورچــی 
مشــاور عالــی ســخنگوی ســابق ســازمان 
اکتشــافات معدنــی  و  زمین شناســی 
ــوع ســیل  ــان اینکــه وق ــا بی اســت. او ب
بــر اثــر آب شــدن یخچال هــای طبیعــی 
ــه  ــت، گفت ــار نیس ــده ای دور از انتظ پدی
»امــا وقتــی ایــن پدیــده در قلــه ای 
ــا  ــه تقریب ــد ک ــانی روی می ده آتشفش
هیــچ شــناختی از آن نداریــم و آن را 
ــی   ــن رو نگران ــم، از همی ــش نمی کنی پای

ــود دارد.«  ــه وج ــن زمین ــدی در ای ج
بلورچــی تنها کارشناســی نیســت کــه این 
ــد. ســیدرمضان  ــه را مطــرح می کن نظری
موســوی زمیــن شــناس هــم می گویــد: 
»دماونــد قلــه آتشفشــانی فعالــی اســت 

کــه امــکان وقــوع آتشفشــان وجــود دارد 
ــر  ــن ام ــوع ای ــی از وق ــم ناش ــا عائ ام

دیــده نمــی شــود.«
امــا صالحــی کارشــناس ســازمان زمیــن 
شناســی کرمــان در خصوص نشــانه های 
ــه  ــه آتــش فشــانی ب فعالیــت یــک قل
ــی  ــش لرزه های ــد: پی ــا می گوی ــام م پی
کــه ممکــن اســت اتفــاق افتــد یکــی از 
ــت.  ــان اس ــش فش ــت آت ــم فعالی عائ
چراکــه در اثــر ایــن پیــش لرزه هــا مــواد 
مــذاب و گازهــا جابجــا می شــوند البتــه 
ایــن مــواد عمدتــا قــرار نیســت بیــرون 
بیاینــد و ممکــن اســت در عمــق جابجــا 
ــدوده  ــوال در مح ــن لرزه هامعم ــود. ای ش

ــد. ــاق می افت ــوه اتف ک
بــه گفتــه صالحــی، امــا ایــن زلزله هــای 
ــاده  ــاق افت ــد اتف ــه در دماون ــری ک اخی
ــت  ــه فعالی ــوان ب ــا نمی ت اســت را لزوم
آتــش فشــانی مرتبــط دانســت و ایــن 
موضــوع نیــاز بــه بررســی دقیــق علمــی 
ــد  ــینه دماون ــه پیش ــه ب ــا توج دارد.  ب
ــت  ــم اس ــدن آن ک ــال ش ــال فع احتم
ــه  ــال اینک ــا و احتم ــه فرورانش ه چراک
زیرپوســته  بــه  اقیانوســی  پوســته 
دیگــری رانــده شــود در قســمت شــمالی 

ــف شــده اســت. ــا متوق ــران تقریب ای

ــد  ــن کارشــناس زمین شناســی معتق ای
اســت یکــی از دالیــل ذوب برف هــا، 
می توانــد گــرم شــدن هــوا و تغییــر 
ــاهد آن  ــی ش ــه همگ ــد ک ــی باش اقلیم

ــتیم. هس
بــه گفتــه صالحــی، دماونــد نشــانه های 
فعالیــت را نــدارد و قلــه آتــش فشــانی 
کــه جــای بررســی و توجــه دارد تفتــان 
اســت. قلــه تفتــان در سیســتان و 
ــال  ــه فع ــون نیم ــم اکن ــتان ه بلوچس
اســت  و بخارهــای آب و گاز از آن خــارج 
ــه در صــورت انفجــاز  ــن قل می شــود. ای
خاکســترهای آن می توانــد تحــت تاثیــر 
ــه شــهرهای  ــی ب شــرایط جــوی و هوای
اطــراف آســیب وارد کــرده و موجــب 

ــات شــود. تلف
ــود را  ــی خ ــردم نگران ــن، م ــن بی در ای
ــه ایــن مســاله در شــبکه های  نســبت ب
ــر  ــد. در توییت ــان می کنن ــی بی اجتماع
یکــی از کاربــران نوشــت: »آقــا ایــن 
ــه  ــد چی ــوه دماون ــان آتشفشــان ک جری
؟ تــو ایــن وضعیــت، مــاده مــذاب کــم 
ــه .«  ــا راه بیوفت ــان ه ــو اتوب ــتیم ت داش
همچنیــن کاربــر دیگــری نوشــته اســت: 
ــزه رو  ــان بری ــده آتشفش ــن مون »همی

ســرمون :'(«

سنا
 ای

س:
عک

وعده برقی کردن موتورسیکلت ها 
تا سه سال آینده

در صــورت تبدیــل موتورســیکلت هــا و خودروهــا 
بــه موتورهــای برقــی تــا ســه ســال آینــده، آلودگی 
هــوا در کانشــهرها بــه صــورت چشــمگیر کاهــش 
ــط زیســت،  ــس ســازمان محی ــد یافت.ریی خواه
برقــی کــردن موتــور ســیکلت هــا تــا ســه ســال آینــده بــه منظــور کاهــش 
ــت اعــام کــرد. عیســی کانتــری روز  آلودگــی هــوا را از برنامــه هــای دول
ــای پیشــرفته الکتریکــی  ــد موتوره ــاح خــط تولی ــن افتت پنجشــنبه در آیی
مغناطیــس دائــم در اصفهــان افــزود: در صــورت تبدیــل موتورســیکلت هــا 
ــده، آلودگــی هــوا در  ــا ســه ســال آین ــی ت ــه موتورهــای برق ــا ب و خودروه
ــا اشــاره  ــت. وی ب ــه صــورت چشــمگیر کاهــش خواهــد یاف کانشــهرها ب
ــه خطــرات زیســت محیطــی آلودگــی هــوا و آســیب هــای اقتصــادی و  ب
ــوا در کانشــهرها  ــت ه ــود کیفی ــار داشــت: بهب ــی ناشــی از آن اظه اجتماع
ــت و  ــم اس ــت دوازده ــی دول ــت محیط ــم زیس ــای مه ــی از راهبرده یک
تــاش بــر ایــن اســت کــه کانشــهرها از هــوای اســتاندارد بهــره منــد شــوند.

کشف 400 عقرب از متخلف 
زیست محیطی

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
قــم گفــت: در بازرســی بعمــل آمــده از یــک واحــد 
مرغــداری در قــم، 400 عــدد عقــرب زرد و ســیاه از 

متخلــف زیســت محیطــی کشــف و ضبــط شــد.
طیــب احمــدی اظهــار کــرد: پــس از دریافــت گزارشــی از ســتاد مبــارزه 
بــا مــواد مخــدر در رابطــه بــا نگهــداری تعــدادی عقــرب در یــک واحــد 
ــدد  ــت و 400 ع ــرار گرف ــورد بررســی ق ــه م ــداری، موضــوع بافاصل مرغ
عقــرب زرد و ســیاه از واحــد متخلــف کشــف و ضبــط شــد. وی بــا اشــاره 
ــف و  ــرورش عقــرب در اســتان هــای مختل ــداری و پ ــه گســترش نگه ب
بــروز کاهبــرداری هــا ی ســودجویان از مــردم بــا وعده هــای دروغیــن 
ســودهای کان، خاطرنشــان کــرد: هرگونــه نگهــداری و خریــد و فــروش 
جانــوران وحشــی از جملــه انــواع عقــرب هــا بــدون مجوزهــای قانونــی، 
ــورد  ــط برخ ــن و ضواب ــاس قوانی ــر اس ــان ب ــا متخلف ــوده و ب ــف ب تخل

مــی شــود.

خبرخبر

نیمی از خودورها در 
معاینه فنی رد شدند

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان تهران 
ــد  ــا 40 درص ــدود ۳0 ت ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
خودروهایــی کــه بــه مراکــز معاینه فنــی مراجعه 
می کننــد، مــردود می شــوند گفــت: خودروهایــی 
ــد در  ــد، بای ــار دارن ــی در اختی ــاک دولت ــه پ ک
ــز  ــی را از مراک ــه فن ــه معاین ــرر برگ ــع مق موق

معاینــه فنــی دریافــت کننــد.
کیومــرث کانتــری درحاشــیه بازدیــد ســرزده از 
مراکــز معاینــه فنــی خودروهــا در جنــوب تهــران 
گفــت: در ایــن بازدیــد ســرزده نحــوه ســنجش 
گازهــای خروجــی اگــزوز خودروهــای ســبک و 
ســنگین، کالیبراســیون دســتگاه های ایــن مراکز 
ــی  ــت آالیندگ ــتگاه تس ــرد دس ــت عملک و صح
مــورد پایــش قــرار گرفــت و  نحــوه گزارش دهــی 
ــاره  ــا اش ــد.کانتری ب ــی ش ــز بررس ــن مراک ای
ــن  ــق عملکــرد ای ــرای بررســی دقی ــه اینکــه ب ب
مراکــز، تســت خودروهــا در حضــور نماینــدگان و 
کارشناســان محیــط زیســت انجام شــد، تصریح 
ــتگاه  ــزار دس ــون و 500 ه ــدود 2 میلی ــرد: ح ک
خــودرو در تهــران وجــود دارد کــه مشــمول 
گرفتــن معاینــه فنی هســتند. مدیــرکل حفاظت 
محیــط زیســت اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه 
ــه مراکــز معاینــه  از مجمــوع خودروهایــی کــه ب
فنــی مراجعــه می کننــد بیــن ۳0 تــا 40 درصــد 
می شــوند،  مــردود  مربوطــه  تســت های  در 
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــن مردودی ه ــده ای ــت: عم گف
ــراق  ــا سیســتم احت ــط ب ــده مرتب ــای آالین گازه
ــر  ــه تاثی ــت ک ــا اس ــن خودروه ــوخت در ای س
بســزایی در آلودگــی هــوا به ویــژه در کانشــهرها  
دارد. کانتــری تصریــح کــرد: موضــوع صحــت و 
ســامت خودروهــا موضوعــی اســت کــه در قبال 
آن دســتگاه های متولــی، مــردم  و راننــدگان، 
ــل و  ــوزه حم ــل ح ــه عوام ــازان و کلی خودروس
ــه  ــا توجــه ب ــک ب ــوده و هــر ی ــل مســوول ب نق
ــتند. ــی هس ــف قانون ــود دارای تکالی ــش خ نق

ــه موقــع  ــه اهمیــت تعویــض ب ــا اشــاره ب وی ب
کاتالیســت در خودروهــای ســبک و فیلتــر دوده 
در خودروهــای ســنگین تاکیــد کــرد: انتطــار مــا 
ایــن اســت که ســازمان تاکســیرانی، اتوبوســرانی 
و مجموعــه شــهرداری تهــران همــکاری و نظارت 
دقیقــی دربــاره کاتالیســت خودروهــای عمومــی 
ــا  ــهری و اتوبوس ه ــل ش ــل و نق ــاوگان حم و ن
داشــته باشــند و در این بــاره بــر اســاس تکالیــف 
ــه  ــا در نیم ــت: قطع ــد. او گف ــل کنن ــی عم قانون
ــدارس  ــایی م ــا بازگش ــان ب ــال و همزم دوم س
ــران،  ــوای ته ــی ه ــک و آلودگ ــش ترافی و افزای
نظــارت محیــط زیســت بــر مراکــز معاینــه فنــی 
و بررســی عملکــرد دســتگاه های مســوول و 
متولــی در حــوزه حمــل و نقــل شــهری بیشــتر 

ــود. ــد ب ــر خواه و دقیق ت

ــای  ــد فرضیه ه ــای دماون ــرف یخچال ه ــدن ب آب ش
احتمــال  از  اســت.  آورده  وجــود  بــه  را  زیــادی 
ــوع  ــا موض ــد ت ــان دماون ــش فش ــدن آت ــال ش فع
تغییــر اقلیــم و اثــر گرمــای هــوا در آب شــدن ایــن 

. برف هــا
طبــق گــزارش مرکــز ملــی خشکســالی کشــور، 
ــا 1396 حــدود  ــای کشــورمان از ســال 1365 ت دم
دو درجــه افزایــش داشــته اســت و از 16 درجــه بــه 
18 درجــه رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــه  ــر ده ــط ه ــور متوس ــه ط ــته ب ــال گذش در 50 س
0.39 درجــه ســانتی گــراد بــه دمــای کشــور اضافــه 
ــد شــاهد محکمــی  ــن پژوهــش می توان شــده. همی
و ذوب شــدن  هــوا  رفتــن گرمــای  بــاال  بــرای 

باشــد. یخچال هــای کشــور  بی ســابقه 

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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 شماره 33/ب/6-97مآگهی مناقصـه
نوبت دوم

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد: اجــرای پــروژه زیــر را از محــل 
ــا  ــه ای همــراه ب ــک مرحل ــزاری مناقصــه عمومــی ی ــق برگ ــی و از طری ــارات داخل اعتب
ارزیابــی و بــر اســاس فهرســت فاضــالب ســال 97 بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار 
ــام کار  ــت انج ــی صالحی ــه دارای گواه ــکاری ک ــرکتهای پیمان ــه ش ــذا از کلی ــد. ل نمای
ــوت  ــند دع ــی باش ــی اداره کار را دارا م ــت ایمن ــی صالحی ــد و گواه ــته راه و بان در رش
ــت  ــت اداری 97/6/19  جه ــان وق ــا پای ــور ت ــای مزب ــه مجوزه ــن ارائ ــود ضم ــی ش م
ــوار 22  ــان بل ــع در کرم ــرکت واق ــای ش ــر قرارداده ــه دفت ــه ب ــناد مناقص ــت اس دریاف
بهمــن مراجعــه نماینــد. آگهــی ایــن مــاده در ســایت شــرکت مهندســی آب وفاضــالب 

ــد. ــود می باش ــه آدرس www.abfakerman.com  موج ب

 مبلغ ضمانت شرکتمبلغ برآوردشرح کارردیف
در فرآیند اجرای کار

1
 عملیات اجرای آسفالت انشعابات فاضاب

پراکنده سطح شهر کرمان
۹/70۳/04۳/2004۸5/۱60/000

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای حاوی مدارک ارزیابی پیمانکاران ، نشین شرکت در مناقصه و پیشنهاد قیمت به 

دبیرخانه شرکت: ساعت ۱2 مورخ ۹7/07/0۳

تاریخ افتتاح پاکت های د ساعت ۹ مورخ ۹7/04/04

باز گشایی پاکتهای الف ب وج بعد از ارزیابی در صورت رسیدن به حد نصاب امتیاز صورت می گیرد.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست 
و ضمائم آن به خوانده مجهول المکان 

کاسـه پرونـده ۹70۹۹7۳۸۸6۱00۱7۱ وقـت رسـیدگی ۱۳۹7/7/25 

سـاعت ۱0 صبـح خواهـان ابوالقاسـم یوسـف زاده فرزنـد حسـین و 

خوانـده فرشـته شـاهوردی فرزنـد ابراهیـم خواسـته تقاضـای الزام به تنظیم سـند 

رسـمی یـک دسـتگاه خـودرو پـژو 405 بـه شـماره شـهربانی ۸5 – ۹26 ج ۸6 به 

انضمـام جمیـع خسـارات قانونـی و هزینـه هـای دادرسـی خواهـان دادخواسـتی 

تسـلیم شـورا نمـوده وقـت رسـیدگی تعیین شـده بـه علت مجهـول المـکان بودن 

خوانـده بـه دسـتور خواهـان و دسـتور شـورای حل اختاف شـماره یک شهرسـتان 

کوهبنـان و تجویـز مـاده 7۳ قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در 

یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار آگهـی می شـود تـا خوانـده از تاریـخ نشـر آگهی ظرف 

یـک مـاه بـه دفتـر شـورا مراجعـه و ضمـن اعـام نشـانی کامـل خـود نسـخه دوم 

دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت نمایـد و در وقت مقرر باال جهت رسـیدگی حضور 

بهـم رسـاند و چنانچـه بعـدًا اباغـی بوسـیله آگهـی الزم شـود فقط یک نوبت نشـر 

و مـدت آن ده روز می باشـد. م/الـف40

مسـئول شعبه 1 شـورای حل اختالف شهرستان کوهبنان – مریم مرتضی پور کوهبنانی

بحران کم آبی را جدی بگیریم

هر
س:م

عک

گزارش
پیام ما

مدیـر کل میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
از  کرمـان  اسـتان  گردشـگری  و 
گردشـگری  قطـار  نخسـتین  راه انـدازی 
اداره کل  همـکاری  بـا  اسـتانی  داخـل 
میراث فرهنگـی، راه آهـن و دفتـر خدمات 
خبـر  کرمـان  شـرق  جنـوب  مسـافرتی 

این کـه  بیـان  بـا  فرخـی  غامرضـا  داد. 
داخـل  گردشـگری  قطـار  نخسـتین 
اسـتانی بـه مقصد شـهرهای گردشـگری 
رایـن و بم راه اندازی شـده اسـت، افزود: 
بـرای نخسـتین  ایـن قطـار گردشـگری 
بـار در اسـتان کرمـان راه انـدازی شـده و 

اولیـن تـور گردشـگری آن هفته گذشـته 
بـه مقصـد شـهر رایـن برگـزار شـد.

قطـار  بـرای  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کرمـان  اسـتانی  داخـل  گردشـگری 
تعریـف شـده  روزه  دو  و  یـک  تورهـای 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: مسـافران ایـن 
قطـار بـا جاذبه هـای طبیعـی و تاریخـی 
واقع در مسـیر ریلی شـهرهای بم و راین 

می شـوند. آشـنا 
فرخـی بـا بیـان این کـه اسـتان کرمـان 
فراوانـی  گردشـگری  جاذبه هـای  دارای 
در  آن هـا  از  شـماری  تنهـا  و  اسـت 

مسـیرهای ریلـی واقـع شـده اند، تصریح 
مناطـق  دیگـر  بـرای  می کوشـیم  کـرد: 
مسـیر  دارای  گردشـگری  و  تاریخـی 
اجـرا شـود. وی  ایـن طـرح  نیـز  ریلـی 
راه انـدازی  از  هـدف  کـرد:  خاطرنشـان 
در  اسـتانی  داخـل  گردشـگری  قطـار 
کرمـان شناسـاندن جاذبه هـای تاریخـی، 
از  خطـه  ایـن  گردشـگری  و  فرهنگـی 
کشـورمان ابتـدا بـه مـردم این اسـتان و 
سـپس بـه گردشـگران داخل و خـارج از 
کشـور اسـت کـه امیدواریـم بـا اسـتقبال 

شـود. مواجـه  عاقه منـدان 

»اشـکَفت« یـا همـان غـاز  تاریخـی روسـتای »وَینـد 
کَلُخـوران« در شـهر َسـرِعین اسـتان اردبیـل یـا همـان 
َامـوال  قاچاقچیـان  توسـط  باسـتانی  گوردخمه هـای 
فرهنگـی – تاریخـی مـورد دسـت َاندازی قـرار گرفتـه و 
آسـیب های برگشـت ناپذیری بـه آن ها وارد شـده اسـت. 
سـیاوش آریـا، فعـال میـراث فرهنگـی  در مطلبـی در 
سـایت »مهـرگان« از وضعیـت نامناسـب ایـن محوطه ی 
تاریخـی و بی توجهی هـا به ایـن منطقه در اسـتان اردبیل 

می دهـد. خبـر 
او در مطلب خود نوشـته اسـت؛ »اِشـکَفت )غار( تاریخی 
و بـی همتای روسـتای وَیند کلُخوران از بخش های شـهر 
َسـرعین که با گمان بسـیار فراوان و با نشـانه ها و شـواهد 
موجـود بایـد گورَدخمـه یـا همـان آرامگاه هـای صخـره ای 
مـردگان باشـد به دسـت غارتگـران آثار تاریخـی به دلیل 
همیشـگی یافتـن گنـج، مـورد تعرضـات بی شـماری قرار 

گرفتـه و بـه تاراج رفته اسـت.

بـه گفتـه وی »اِشـکَفت )غـار( تاریخـی و بـی همتـای 
َسـرعین   از بخش هـای شـهر  وَینـد کلُخـوران  روسـتای 
اسـت کـه بـا یادگاری نویسـی بـا رنـگ و به جا گذاشـتن 
زباله هـای پاسـتیکی و شیشـه ای گوناگـون برخـی از 
افـراد بازدیدکننـده در درون این یادمان تاریخی ارزشـمند 
صحنـه ی زشـت و زننـده ای را به نمایش گذاشـته اسـت.

با پیکور به جان این اثر تاریخی افتادند 
او در قسـمت دیگـری از گـزارش خـود بـه ایـن موضـوع 
 – تاریخـی  َامـوال  قاچاقچیـان  کـه  اسـت  پرداختـه  
فرهنگـی بـا دسـتگاه های پیکـور )چکـش تخریـب( و 
ِدریـل بـه جـان یادگارهـای نیاکانـی افتـاده و در اقدامـی 
نابخردانـه، گودال هایـی نزدیـک بـه یـک متـر و در چنـد 
جـای ایـن گوردخمه هـا بـه وجـود آورده و سـاختار ایـن 
آثـار را بـه هـم ریختـه و از هـم گُسسـته اند. کَندوکاوهای 
غیرمجـازی کـه نوعی شـبیخون بـه یادمان هـای تاریخی 

بـه شـمار می آیـد.

وضعیت مبهم این اثر 
دیگـری  بخـش  در  فرهنگـی  میـراث  فعـال  ایـن 
صحبت هـای خـود دربـاره ثبت ملـی این اثر آورده اسـت؛ 

»مدیـر میـراث فرهنگـی شـهر سـرعین از ثبـت ملـی آن 
- گوردخمـه- بـا کاربـری اِشـکَفت و بـا نـام »اِشـکفت 
روسـتای وَینـد کَلخـوران« سـخن گفته اسـت. همچنین 
ایـن سرپرسـت از نبـود پرونـده ی ثبتـی اثـر در دفتـر 
نمایندگـی میـراث فرهنگی شـهر سـرعین حـرف می زند. 
البتـه در بخـش بعـدی مطلـب خـود آورده اسـت کـه در 
پـی جسـت و جوهـای خـود در خصوص ثبـت ملی این 
اثـر بـه نوشـته ای برخـورد کـرده کـه در آن گفتـه شـده   
»آثـار صخـره ای ویند در 25 اسـفند ۱۳7۹ خورشـیدی با 
شـماره ۳66۹ بـه عنـوان یکـی از آثـار ملی کشـور به ثبت 

رسـیده اسـت«

راه اندازی نخستین قطار گردشگری 

داخل استانی در کرمان

کمبود هتل در تبریز 

احساس شد

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی آذربایجــان شــرقی می گویــد 
تقریبــا ۱00 درصــد هتل هــای تبریــز پــر اســت، همیــن باعــث شــده مســافران 
ــز احســاس  ــودی خوشــحال کننده در تبری ــد و کمب ــادی ســرگردان بمانن زی
ــه  ــافران ب ــال مس ــم، امس ــور می کردی ــه تص ــاف آنچ ــد، برخ ــود. آمدن ش
تبریــز آمدنــد. می گفتنــد مســافران پاســپورت به دســت پشــت مرزهــا 
منتظــر تحویل شــدن ســال 20۱۸میــادی نیســتند، می گفتنــد رویــداد 
»تبریــز20۱۸« تنهــا یــک آغــاز اســت و قــرار نیســت امســال اتفــاق خاصــی 
ــگری  ــاون گردش ــهریورماه، مع ــای ش ــاال در نیمه ه ــاد. ح ــا افت ــد، ام بیفت
ــغال  ــب اش ــد:  »ضری ــرقی می گوی ــان ش ــی آذربایج ــراث فرهنگ اداره کل می
هتل هــای تبریــز و اســتان تقریبــا ۱00درصــد اســت.« ایــن یعنــی ظرفیــت 
ــراغ  ــرس« س ــن بپ ــی های »از م ــافران از تاکس ــت!حاال مس ــده اس ــر ش پ
ــه  ــد ک ــرون نمانن ــب ها بی ــه ش ــد ک ــافر را می گردن ــارک مس ــوییت و پ س
ــز  ــزرگ تبری ــای ب ــر پارک ه ــا دیگ ــی ی ــه ائل گل ــب ها ب ــر ش ــد. اگ می مانن
ســری بزنیــد، بــا چادرهــای زیــادی مواجــه می شــوید کــه پناهــگاه مســافران 
پایتخــت گردشــگری کشــورهای اســامی شــده اند. فرشــاد رســتمی، معــاون 
گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی آذربایجــان شــرقی بــه خبرنــگار مهــر 
ــز20۱۸«  ــداد »تبری ــورد روی ــه درم ــی ک ــه تبلیغات ــه ب ــا توج ــد: »ب می گوی
صــورت گرفتــه بــود خوشــحالیم کــه اکنــون شــاهد ایــن هســتیم کــه تبریــز 
ــم توســط گردشــگران انتخــاب  ــوان یکــی از مقاصــد گردشــگری مه ــه عن ب
شــده اســت«. او کمبــود هتــل را یــک موضــوع قابل توجــه می دانــد: »مجــوز 
ــزار  ــا ۳ه ــن هتل ه ــداث ای ــا اح ــه ب ــم ک ــادر کرده ای ــل را ص ــاخت 25هت س

ــه ظرفیــت هتل هــای اســتان اضافــه خواهــد شــد.« تخــت ب

حال ناخوش  گوردخمه های »کلخوران«
فعال میراث فرهنگی:حفاران غیرمجاز گودال هایی با پیکور 

در این اثر تاریخی  ایجاد کرده اند 

ایــن فعــال میــراث فرهنگی در قســمت 
دیگــری از گــزارش خــود بــه ایــن 
ــان  ــه قاچاقچی ــت ک ــه  اس ــوع پرداخت موض
ــا دســتگاه های  ــوال تاریخــی – فرهنگــی ب َام
ــه جــان  پیکــور )چکــش تخریــب( و ِدریــل ب
یادگارهــای نیاکانــی افتــاده و در اقدامــی 
نابخردانــه، گودال هایــی نزدیــک بــه یــک متــر 
و در چنــد جــای ایــن گوردخمه هــا بــه وجــود 
آورده و ســاختار ایــن آثــار را بــه هــم ریختــه و 
از هــم گُسســته اند. کَندوکاوهــای غیرمجــازی 
یادمان هــای  بــه  شــبیخون  نوعــی  کــه 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــی ب تاریخ

35 بنای تاریخی کهگیلویه و بویراحمد مرمت شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
۳5 بنای تاریخی این استان از سال ۱۳۹2 تاکنون با 20 میلیارد و ۳60 میلیون 

ریال مرمت و ساماندهی شده است.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری ایام 
گفـت: بـرای نخسـتین بـار پنـج اثـر تاریخـی نفیـس و کـم 
نظیـر ایـن اسـتان در فهرسـت آثـار ملـی منقـول کشـور ثبـت 
شـد. عبدالمالـک شـنبه زاده اضافـه کـرد: ایـن آثار شـامل پنج 
ورودی  قـوس هـای  و  دیوارهـا  بـه سـطح  متعلـق  گچبـری 
بنـای موسـوم بـه مسـجد شـهر تاریخـی سـیمره اسـت.وی 
یـادآور شـد: ایـن گچبری ها شـامل نقـوش گیاهـی و گچبری 
دیـواری مربـوط بـه اواخر دوره ساسـانی و اوایل دوره اسـامی 
اسـت کـه بسـیار ارزشـمند و نفیـس هسـتند.مدیرکل میـراث 

فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان ایـام تاکیـد 
کـرد: ایـن تعـداد گچبـری ثبـت شـده در فهرسـت آثـار ملـی 
منقـول، مستندسـازی شـده و شـماره ملـی مـی گیرنـد و کـد 
بیـن المللـی بـرای آنها تعریف می شـود که در صورت دسـتبرد 
و سـرقت در هر جای دنیا قابل شناسـایی و بازگشـت خواهند 
بود.شـنبه زاده گفـت: ایـن آثـار همچنیـن قابلیـت نمایـش در 
نمایشـگاه هـای بیـن المللی را دارنـد و بزودی در کـره جنوبی 
بـه نمایـش در مـی آینـد کـه تبلیـغ بسـیار خوبی برای اسـتان 

بود. خواهـد 

پنج اثر منقول ایالم در فهرست آثار ملی ثبت شد

میراث

دستگیری باند حفاران 
غیرمجاز در  یزد

یـگان  عوامـل  بموقـع  اقـدام  بـا 
انتظامـی  نیروهـای  و  حفاظـت 
اسـتان یـزد ، اعضای بانـد حفاران 
غیرمجاز شهرسـتان خاتم دسـتگیر شدند.  سرهنگ غامرضا 
همایونـی  فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اسـتان یزد 
بـا اعـام ایـن خبر گفت :»پیـرو اخبـار واصله مبنی بـر وقوع 
حفـاری غیرمجاز بقصد تحصیل اشـیای عتیقه در روسـتایی 
از توابـع  شهرسـتان خاتـم، یـگان حفاظـت میـراث فرهنگی 
ضمـن هماهنگـی بـا مقـام قضایـی و در عملیاتی مشـترک 
بـا همـکاری فرمانده انتظامی و پاسـگاه شهرسـتان موفق به 
دسـتگیری شـش نفر اعضای باند حفاران غیر مجاز شـدند.«
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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. 

ناجیان غریق در سواحل خزر    /  مهر باغ موزه قصر   /   میزان

جنگل رودبارک شهمیرزاد یکی از مناطق ملی گردشگری 
بازی های جهانی عشایر قرقیزستانشهرستان مهدیشهر    /  ایسنا خاص ترین عکس تهران که 90 سال پیش گرفته شد / هولتسر

عکس نشنال جئوگرافیک گردشگرانی را نشان می دهد که در میان باغ 
بامبو در منطقه آراشییامای ژاپن راه می روند و سلفی می گیرد

روزنامه اصفهان زیبا از فروش اینترنتی 
سایپا، حاشیه ها و اعتراضات فراوانی که به دنبال 

داشت خبر داد.

روزنامه مهدتمدن در گزارشی به اولین 
جشنواره سفالگری در تبریز پرداخته و نوشت: 

اینجا خاک را کیمیا می کنند.

روزنامه افسانه نوشت: مردم برای پیش 
فروش خودروهای سایپا رکورد زدند، یورش 

6میلیونی خریدخودرو

روزنامه خبر شمال  به نقل از عضو هیات 
علمی موسسه تحقیقات برنج مازندران نوشت: 

برنج مازندران در صدر برنج های سالم جهان 

روزنامه دریا به نقل از فرمانده کل سپاه 
پاسداران نوشت: مدیریت جهادی را جایگزین 

مدیریت غربی کنیم.

روزنامه بامداد جنوب  از بازگشت سرباز  
هخامنشی به میهن خبر داد.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

بوشهر
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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.

کاهش سطح آب سد »بارزو«    /   فارس ناجیان غریق در سواحل خزر    /  مهر

قنات هایی که خشک می شوند   /   میزان تجدید میثاق نمایندگان خبرگان رهبری با آرمان های امام راحل /  ایرنا بازی های جهانی عشایر قرقیزستان

خبرگـزاری سی ان ان با تیتر »ترامپ 
خیانت را از درون می بیند« به گزارشـی درباره 
بازنگری واشـنتگن در تاش برای سرنگونی 

رییس جمهوری آمریکا پرداخته اسـت.

روزنامه وال اسـتریت ژورنال گزارشی 
از جلسـاتی برای فرونشـاندن شـبکه های اجتماعی 

تهیه و منتشـر کرده اسـت.

خبرگزاری اسپوتنیک  خبر داده فرانسه 
برای حمله به سوریه در صورت وجود حمله 
شیمیایی در این کشور اعام آمادگی کرده.

روزنامـه هرالـد، چـاپ لنـدن گـزارش داده: 
بـرای ۱5 سـال دچـار رکـود  اسـکاتلند  اقتصـاد 

شـده بـود.

پایگاه اینترنتی شـبکه خبـری الجزیره از لغو 
ممنوعیـت ازدواج همجنس گرایـان در کشـور هنـد 

داده. خبر 

خبرگـزاری یورونیـوز گـزارش داده: مظنونین 
قتـل ناویچاک افسـران اطاعات روسـیه هسـتند!

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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فرماندار کرج شهردار شدپیام ایران
سیروس شفقی در رقابت با هیربد معصومی به عنوان شهردار کرج انتخاب شد.

مدیـر جهـاد کشـاورزی تایباد گفت: تولید پسـته 
در ایـن شهرسـتان نسـبت بـه سـال گذشـته 20 
درصـد کاهـش یافته اسـت.محمد میـری گفت: 
سـال گذشـته از هـر هکتـار باغـات پسـته ایـن 

شهرسـتان یـک تن محصـول به صورت خشـک 
برداشـت شـد، درحالـی کـه ایـن میزان در سـال 
رسـیده  خشـک  پسـته  ۸40 کیلـو  بـه  جـاری 
اسـت. این در حالی اسـت که سـطح زیر کشـت 

امسـال ایـن محصـول در شهرسـتان تایبـاد 20 
افزایـش داشـت.مدیر جهـاد کشـاورزی  درصـد 
تایبـاد در ادامـه گفـت: افزایـش شـوری آب های 
نوسـانات  و  خشکسـالی  دلیـل  بـه  زیرزمینـی 
دمایـی از عوامـل کاهـش تولیـد پسـته در تایباد 
اسـت.وی گفـت: بـرای مقابلـه بـا آفـت پسـیل 
پسـته اسـتفاده از روش هـای بیولوژیـک، کـود 
و تغذیـه مناسـب، آبیـاری بـه موقـع و یـخ آب 

زمسـتانی موثـر اسـت.

کاهش ۲۰ درصدی 
تولید پسته در تایباد

حاشیه نشینی، وصله نازیبای شهرها

 هشت درصد گستره شهرهای استان اصفهان درگیر حاشیه نشینی هستند

اسـتاندار اصفهـان بـا بیـان ایـن کـه 120 نخبـه علمی و 
ورزشـی در ایـن محل زندگـی می کنند، تاکید کـرد: باید 
شـرایط ارتقـای علمـی و ورزشـی در ایـن مناطـق مهیـا 
شـود. وی اضافـه کرد: دولـت و حاکمیت بایـد با وجود 
همـه محدودیـت  هـا، حل مشـکالت ایـن منطقـه را در 

اولویـت قـرار دهد.
مهرعلیـزاده بـر ایجـاد زیرسـاخت ها و راه های مناسـب 
در منطقـه حصـه شـمالی در حداقل زمـان ممکن تاکید 
کرد و گفت: باید در راسـتای سـاخت ورزشـگاه، درمانگاه 
و ایجـاد باجـه بانـک در ایـن منطقـه اقـدام هـای الزم 
انجـام شـود. او همچنیـن بـر احـداث کالنتـری در این 
محـل نیـز تاکیـد کـرد و افـزود: در برنامـه کوتـاه مدت 
بایـد ایسـتگاه کالنتـری موقـت ایجـاد و در برنامـه بلند 
مـدت سـاختمان کالنتـری در این محل سـاخته شـود. 

ــیل  ــت پس ــا آف ــه ب ــرای مقابل ــت: ب وی گف
پســته اســتفاده از روش هــای بیولوژیــک، 
کــود و تغذیــه مناســب، آبیــاری بــه موقــع و 
ــه در ســال  ــر اســت ک ــخ آب زمســتانی موث ی
جــاری بــا هــدف مبــارزه غیــر شــیمیایی 
ســه  در  زرد  عــدد کارت   200 و  هــزار  پنــج 
هــزار و 400 هکتــار از باغــات ایــن شهرســتان 

ــد.  ــب ش نص

 حاشـیه نشـینی بـه اعتقاد کارشناسـان 
معضـل  تنهـا  نـه  ومسـووالن، 
امروزکانشـهرها اسـت، بلکـه بسـیاری 
از شـهرهای کوچـک کشـور نیـز از ایـن 
وصلـه نازیبـا رنـج مـی برنـد کـه بایـد 
تدابیـر ویـژه ای بـرای رفع آن اندیشـیده 
شـود. حاشـیه نشـینی در واقـع نوعـی 
مشـکات  از  ناشـی  و  محرومیـت 
اجتماعی و سـاختاری است، این پدیده 
مولفه  هـای  و  متغیرهـا  تاثیـر  تحـت 
گوناگـون ظهور می کند که یکی از شـکل 
هـای بـروز آن جریان شـتابان مهاجرت 

از روسـتاها بـه شـهرها اسـت. 
در شـرایط  جامعـه شناسـان،  بـاور  بـه 
امـروزی پیونـدی تنگاتنگ بین آسـیب  
هـا و مشـکات اجتماعـی بـا حاشـیه 

نشـینی و مهاجـرت وجـود دارد.
مناطق حاشـیه نشـین با وجود داشـتن 
ویژگـی هـای منحصر بـه فـرد، در برخی 
خصوصیـت هـا از جملـه فقـر، رفتارهای 
اجتماعـی  هـای  آسـیب  و  پرخطـر 
گسـترده، وضعیـت مشـابهی دارنـد. در 
مجمـوع حـدود هشـت درصـد گسـتره 

جملـه  از  اصفهـان  اسـتان  شـهرهای 
اصفهـان، نجـف آبـاد، خمینـی شـهر و 
شـهرضا گرفتـار پدیـده حاشـیه نشـینی 
اسـت و در کانشـهر اصفهان نیز دو هزار 
و ۳۸4 هکتار در اختیار حاشـیه نشـینان 

ست.  ا
بـه گونـه ای کـه اکنـون نیم میلیـون نفر 
در حاشـیه ۱0 تا ۱5 منطقه این کانشـهر 
روزگار مـی گذراننـد کـه به طـور میانگین 
در هـر منطقـه بیـن 50 تـا 70 هـزار نفـر 

سـاکن هستند. 
کارشناسـان، توجـه بـه رشـد یک سـویه 
صنعتـی بـه عنـوان الگـوی توسـعه در 
نیـم قـرن گذشـته، صنایـع مـادر، وجود 
واحدهـای تولیـدی و صنعتـی و جاذبـه 
هـای تفریحـی، گردشـگری و اقتصادی 
از مهمتریـن عوامـل مهاجـر  را  اسـتان 
پذیـری و در نتیجـه حاشـیه نشـینی در 
پیرامونـی آن  شـهر اصفهـان و مناطـق 

عنـوان مـی کنند. 
اسـتقرار صنایع مادر و بـزرگ مانند ذوب 
داروسـازی،  پاالیشـگاه،  فـوالد،  آهـن، 
پتروشـیمی، هواپیمـا و بالگـرد سـازی، 

صنایع و مراکز نظامی، تاسیسـات هسته 
ای و همچنیـن بهـره منـدی از راه هـای 
اصلـی و فرعـی مناسـب، فـرودگاه بیـن 
المللـی و خطوط راه آهن و شـرکت های 
خصوصـی گوناگون از جملـه امتیازهایی 
اسـت که سـبب شده این اسـتان سطح 
باالیـی از توسـعه صنعتـی و در نهایـت 
اقبـال جمعیـت مهاجـر را تجربـه کنـد. 
اسـتاندار اصفهـان نیـز بـا اشـاره بـه این 
کـه حاشـیه نشـینی مشـکلی اسـت که 
شـهرها را رنج می دهد، گفت: مشـکات 
حاشـیه نشـینی و کمبـود امکانـات در 
ایـن مناطـق بایـد بـا همـکاری دولـت و 
سـاکنان آن هـا برطـرف شود.محسـن 
مهرعلیـزاده افـزود: ایجاد بـدون مطالعه 
شـهرها  حاشـیه  در  مسـکونی  مناطـق 
مشـکات گوناگونی را به وجـود می آورد 
که مسـایل حقوقی بـرای مالکیت زمین 
هـای ایـن مناطـق از جملـه آنهـا اسـت. 
وی بیـان کـرد: مدیـرکل امـور اجتماعـی 
بایـد در نشسـتی  اسـتانداری اصفهـان 
بـا هیـات امنـای محلـه  هـای حاشـیه 
نشـین، کمبودها و مشـکات این مناطق 

را شناسـایی و راهکارهـای ارایـه کمـک 
هـای مردمـی و دولـت را بـرای برطـرف 
شـدن مناطـق حاشـیه نشـین بررسـی 
کند.مهرعلیـزاده آمـار مهاجرت  از روسـتا 
بـه شـهر در اسـتان اصفهان را نسـبت به 
سـایر اسـتان ها بـاال اعام کـرد و افزود: 
ایـن مهاجـرت ها سـبب توسـعه مناطق 
حاشـیه نشـین بـدون داشـتن برنامـه 
بـا اشـاره  او  و نقشـه راه شـده اسـت. 
بـه سـکونت هفـت هـزار نفـر در منطقـه 
»حصه شـمالی« اصفهان، اظهار داشـت: 
جمعیتـی کـه در ایـن محـل زندگی می  
کننـد، حق زندگی دارنـد و باید از امنیت، 
آرامـش و امکانـات بهداشـتی و زندگـی 

مطلوب برخـوردار باشـند. 
اسـتاندار اصفهـان بـا بیـان ایـن کـه ۱20 
نخبـه علمـی و ورزشـی در ایـن محـل 
زندگـی می کنند، تاکید کرد: باید شـرایط 
ارتقـای علمـی و ورزشـی در ایـن مناطق 
مهیـا شـود. وی اضافـه کـرد: دولـت و 
حاکمیـت باید با وجود همـه محدودیت  
هـا، حـل مشـکات ایـن منطقـه را در 
اولویـت قـرار دهد.مهرعلیـزاده بـر ایجـاد 
زیرسـاخت هـا و راه هـای مناسـب در 
منطقـه حصـه شـمالی در حداقـل زمـان 

در  بایـد  و گفـت:  تاکیـد کـرد  ممکـن 
راسـتای سـاخت ورزشـگاه، درمانـگاه و 
ایجـاد باجـه بانـک در این منطقـه اقدام 
هـای الزم انجـام شـود. او همچنیـن بر 
احـداث کانتـری در این محل نیز تاکید 
کـرد و افـزود: در برنامـه کوتاه مدت باید 
ایسـتگاه کانتـری موقـت ایجـاد و در 
برنامـه بلنـد مـدت سـاختمان کانتـری 
در ایـن محـل سـاخته شـود. اسـتاندار 
اصفهـان همچنین از مسـووالن بررسـی 
و پیگیـری مسـایل حقوقـی از جملـه 
اسـناد و امـاک و موقوفـات این منطقه 
ایـن  را خواسـتار شـد و گفـت: مـردم 
منطقـه و سـایر مناطـق اسـتان مطمئن 
باشـند تا حصـول نتیجه و عملی شـدن 
همه قول  ها و برطرف شـدن مشـکات، 
لحظـه  ای دسـت از پیگیـری برنخواهم 
بـه  بی منـت  خدمـت  راه  در  و  داشـت 
مردم خسـته نخواهم شـد.مهرعلیزاده با 
بیـان اینکه همه مدیران مکلف هسـتند 
بـا همـکاری مـردم مشـکات را برطرف 
کننـد، از شـورای محـل، هیـات امنـای 
مسـجد صاحب الزمان، شـهردار و بسیج 
محلـه حصـه شـمالی اصفهان خواسـت 

بـرای مشـکات اقـدام کنند.

کرمانشاه

ضرورت وجود اعتبار 40 میلیارد 
تومانی برای راه های روستایی

ــر  ــد ب ــا تأکی ــاون راه و شهرســازی لرســتان ب مع
ضــرورت وجــود اعتبــار 40 میلیــارد تومانــی بــرای 
بهســازی راه هــای روســتایی اســتان گفــت: طــول 
راه هــای روســتایی بیشــتر و تراکــم جمعیتــی 

ــر از مشــکات ماســت. کمت
ــل  ــی را تحوی ــر راه اصل ــال 50 کیلومت ــرد: امس ــار ک ــدی اظه ــادق مری ص
می دهیــم کــه ایــن راه هــا مربــوط بــه همــه شهرســتان های اســتان اســت.

ــوند ۱50  ــازی ش ــت به س ــه بناس ــتایی ک ــای روس ــول راه ه ــت: ط وی گف
ــت. ــر اس کیلومت

معــاون راه و شهرســازی لرســتان خاطرنشــان کــرد: طــول راه هــای روســتایی 
ــی از مشــکات  ــن یک ــری وجــود دارد و ای ــی کمت ــم جمعیت بیشــتر و تراک
ــفالت در  ــدی از آس ــد بهره من ــه درص ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت.مریدی اف ماس
شهرســتان های دلفــان، الیگــودرز و کوهدشــت کمبــود داریــم و بایــد بتوانیــم 

ــم. ــش دهی ــدی را افزای ــد بهره من درص

رتبه دوم البرز در تملک 
واحدهای صنعتی توسط بانک ها

رییـس شـرکت شـهرک های صنعتی البـرز گفت: 
تعـداد  لحـاظ  از  کشـور  اسـتان  دومیـن  البـرز 
واحدهـای صنعتـی تحـت تملـک بانـک اسـت.

محمـد امیـن فرشـی در نشسـت مطبوعاتـی بـه 
وضعیـت واحدهـای تحـت تملـک بانـک در اسـتان اشـاره کـرد و افـزود: 
البـرز در تعـداد واحدهـای صنعتـی تحـت تملـک بانـک رتبه دوم کشـور را 
دارد.وی خاطـر نشـان کـرد: در حـال حاضـر ۱5۳ واحد صنعتی در اسـتان 
تحـت تملـک بانـک  قـرار دارنـد کـه امیدواریـم تـا پایـان سـال بـه کمتر 
از ۱00 واحـد برسند.فرشـی  خاطرنشـاان کـرد: بـرای سـرمایه گذارانی کـه 
قصـد راه انـدازی واحـد تولیـدی یـا صنعتـی  دارنـد کـه واردات محصـول 
نهاییشـان بـه کشـور ممنـوع شـده تسـهیات ویـژه ای در نظـر گرفته شـده 
اسـت. ایـن متقاضیـان می تواننـد پنـج درصـد از ارزش زمیـن مـورد نظـر 
خـود را بـه صـورت نقـدی و مابقـی را در اقسـاط 4۸ ماهـه و بعـد از یـک 

سـال تنفـس پرداخـت کننـد.   

توسـعه  معـاون 
منابـع  و  مدیریـت 
اداره کل امـور عشـایر 
جنوبـی  خراسـان 
عشـایر  جامعـه  از  درصـد   50 حـدود  گفـت: 

می دهنـد. تشـکیل  زنـان  را  اسـتان 
کارگـروه  اولیـن  در  حسـین پور  حسـین 
سـواد،  سـطح  ارتقـاء  برنامـه  راهبـردی 
اظهـار  مناطـق عشـایر،  در  و مهـارت  دانـش 
کـرد:وی خواسـتار بهبـود ارتقـا سـطح سـواد 
اسـت  افـزود: الزم  و  دانـش عشـایر شـد  و 
هـر دسـتگاهی در سـتاد یـا اداره کل عشـایر، 
بهبـود  بـه  منجـر  کـه  اجرایـی  برنامه هـای 
وضعیـت عشـایر می شـود ارائـه کنند کـه باید 
فراهـم  را  موضـوع  ایـن  بسـتر  پیگیـری  بـا 

کنیم.معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع اداره 
کل امـور عشـایر خراسـان جنوبـی ادامـه داد: 
وقتـی بحـث از آمـوزش در حـوزه عشـایری 
گونـه ای  بـه  را  رونـد  اسـت  الزم  می کنیـم 
زنجیـره  آمـوزش  ایـن  کـه  کنیـم  تعریـف 
کاملـی داشـته باشد.حسـین پور اظهـار کـرد: 
بـه عنـوان مثـال در زمینـه قالی بافـی، باید از 
خریـد مـواد اولیه تـا امکان فـروش محصول 
تولیـدی توسـط عشـایر در بـازار فراهم باشـد.

اینکـه  بـه  توجـه  بـا  خاطرنشـان کـرد:  وی 
حـدود 50 درصـد از جامعـه عشـایر اسـتان را 
زنـان تشـکیل می دهنـد در این خصـوص نیز 
بایـد برنامه هایـی را تعریـف کنیـم کـه ایـن 
قشـر از حداقـل امکانـات موجـود بهـره منـد 
شـوند و در زندگـی آنـان، بهبود حاصل شـود.

زنان، 50 درصد جامعه عشایری خراسان 
جنوبی را تشکیل می دهند

خراسانالبرزلرستان

ساخت 10 هزار واحد 
مسکن روستایی برای 

مددجویان در 14 استان
تامیـن  دفتـر  مدیـرکل  و  رییـس  مشـاور 
مسـکن و امـور مهندسـی سـاختمان کمیتـه 
مسـکونی  واحـد  هـزار   ۱0 سـاخت  از  امـداد 
روسـتایی مددجویی در ۱4 اسـتان کشور خبر 

داد.
ابراهیـم بازیـان در نشسـت با مدیـران کمیته 
امـداد اسـتان کرمانشـاه، با اشـاره بـه امضای 
توافـق نامـه سـه جانبه مشـترک بیـن کمیته 
امداد کشـور، سـپاه و بنیاد برکـت درخصوص 
احـداث ۱0 هـزار واحـد مسـکونی روسـتایی 
مددجویـان، اظهـار کـرد: ایـن تعـداد واحـد 
مسـکونی قرار اسـت در ۱4 اسـتان کشـور که 
عمدتـا اسـتان های مـرزی هسـتند، احـداث 

ند.  شو
وی ادامـه داد: ۳50 میلیـارد تومـان اعتبـار 
سـاخت ۱0 هـزار واحـد مسـکونی روسـتایی 
خـود  مشـارکت  محـل  از  مددجویـان 
مددجویـان، وام قرض الحسـنه کمیتـه امداد 
و منابـع سـپاه و بنیـاد برکـت تامیـن خواهد 

شـد. 
امـداد کشـور سـهم  رییـس کمیتـه  مشـاور 
اسـتان کرمانشـاه را از ایـن تعـداد 450 واحد 
گفـت:   و  کـرد  اعـام  روسـتایی  مسـکونی 
اعتبـار سـاخت ایـن تعـداد واحـد در اسـتان 
کرمانشـاه ۱50 میلیـارد ریـال اعتبـار اسـت. 
بازیـان همچنیـن بـا اشـاره بـه رضایـت مقام 
معظم رهبری، مسـئولین و مـردم از مجموعه 
امـداد کشـور،  خدمـات کمیتـه  و  اقدامـات 
عنـوان کـرد: نـگاه روشـن، توانمنـد و امیدوار 
کننـده ای نسـبت بـه امـداد در کشـور وجـود 
دارد.وی بـا بیـان اینکـه امـداد بـرای حیـات 
جامعـه اسـت، افـزود: هیـچ فردی در کشـور 
مـا نبایـد احسـاس کند که اگر فقـر گریبانش 
را گرفت، کسـی نیسـت که دادرسـش باشـد.
ایـن مسـوول موضـوع مسـکن را موضوعـی 
مهـم، جدی و اساسـی در کمیته امـداد عنوان 
کـرد و یادآورشـد: امـام راحـل)ره( همـواره بـر 
سـاخت مسـکن در جامعـه تاکیـد داشـتند و 
آن را حـق آحـاد مـردم مـی دانسـت، لـذا مـا 
نیـز از همـه ظرفیت هـا اسـتفاده خواهیم کرد 
تا برای نیازمندان کشـور مسـکن بسـازیم.وی 
سـاخت مسـکن را از جملـه خدمـات مانـدگار 
بـه مـردم دانسـت و توضیـح داد: باتوجـه بـه 
مخاطراتـی کـه در حال حاضر در حوزه مسـکن 
بـه  تـا  افتـاده، در تاشـیم  اتفـاق  در کشـور 
مسـتاجرین کمـک کنیـم و در حـوزه سـاخت 
نیـز کمک هایـی در حـد توان خواهیم داشـت.  
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران دومین سکوی فاز 14 پارس جنوبی با موفقیت نصب شد
مجری طرح توسعه فاز ۱4 پارس جنوبی، گفت: عملیات نصب دومین سکوی طرح 
توسعه این بدست متخصصان داخلی در موقعیت مخزنی خود با موفقیت در دریا 

انجام شد.
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ــک  ــا ی ــت: خ ــرز گف ــتاندار الب اس
نظــارت  بــرای  جامــع  سیســتم 
بــر موجــودی انبارهــا در کشــور 
ــن اســاس،  ــر ای ــه ب وجــود دارد ک
حرمــت  حفــظ  بــا  متخلفــان 
واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 

شــوند. مــی  شناســایی 
جلســه  در  نجفــی  محمدعلــی 
اســتان  بــازار  تنظیــم  ســتاد 
البــرز کــه در اســتانداری البــرز 

ــزوم  ــر ل ــا تاکیــد ب برگــزار شــد،  ب
ــر تأمیــن، توزیــع  نظــارت جــدی ب
در  ضــروری  عرضــه کاالهــای  و 
ــم  ــش از تعمی ــزود: پی ــتان، اف اس
ســوی  از  بی اســاس  شــائبه های 
بایــد  جامعــه،  بــه  معانــدان 
ــم  ــت تنظی ــات الزم را در جه اقدام

بــازار انجــام دهیــم.
نجفــی گفــت: توزیــع صحیــح را 
ــوان  ــرداری از ت ــا بهره ب ــوان ب می ت

اصنــاف انجــام داد چــرا کــه اصناف 
همــواره پــای کار هســتند و تاکنــون 
حضــور موثــری داشــتند. بــا حفــظ 
بایــد نظــارت درســتی  حریم هــا 
بــر شــرایط بــازار در ایــن برهــه 

ــرد. ــورت گی ــور ص ــاس کش حس
ــاد  ــازمان جه ــت س ــن نشس در ای
صنعــت،  ســازمان  و  کشــاورزی 
خصــوص  در  تجــارت  و  معــدن 
کاالهــای  وضعیــت  و  تأمیــن 
نظارتــی  اقدامــات  و  اساســی 
ــد.  ــه دادن ــزارش ارائ ــوزه گ ــن ح ای
ــز  ــتان نی ــی اس ــرات حکومت تعزی
بــه تبییــن اقدامــات مربوطــه و 
برخــورد بــا متخلفیــن پرداخــت.

وجود خال سیستم جامع 
نظارت بر انبارها در کشور

ضرورت ایجاد خط پرواز 

افغانستان به چابهار

ــر  ــی ب ــت افغانســتان پیشــنهادی مبن ــه دول ــت: ب ــران گف ــاق ای ــس ات ریی
ایجــاد خــط پــرواز بیــن افغانســتان و چابهــار را داده ایــم کــه ایــن امــر مهــم 
ــه آن توجــه کنیم.غامحســین شــافعی در جلســه ماقــات  ــد ب اســت و بای
ــا فعالیــن اقتصــادی  ــات تجــاری همــراه ب ــی هــرات افغانســتان  و هی وال
اســتان، در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی خراســان رضــوی، 
اظهــار کــرد: والــی هــرات بــه دنبــال تحــوالت ســازنده جدیــدی اســت کــه 
ــا اســتان خراســان رضــوی و شــهر مشــهد نقــش  ــه لحــاظ همســایگی  ب ب
ایشــان حتمــا در ایــن تحــوالت و حرکت هــای مثبــت رو بــه جلــو تاثیرگــذار 
خواهــد بــود.وی ادامــه داد: بــرای همــه مــا داشــتن همســایه ای آبــاد، آزاد 
و بــا ســطح رفــاه کامــل آرزوی بزرگــی اســت. امیــد داریــم کــه همــه مــردم 
افغانســتان در ایــن مســیر بــه توفیقــات قابــل توجهــی دســت پیــدا کننــد.

رییــس اتــاق ایــران افــزود: حــدود 60 درصــد مجمــوع مبــادالت اقتصــادی 
جمهــوری اســامی ایــران از مســیر خراســان و مشــهد عبــور می کنــد. 
ــی  ــان م ــرات و خراس ــادی ه ــه اقتص ــه جانب ــط هم ــعه رواب ــن توس بنابرای
توانــد نقــش اساســی بــرای هــر دو کشــور در توســعه مناســبات ملــی داشــته 
باشد.شــافعی عنــوان کــرد: همچنیــن عــاوه بــر ایــن مــوارد اســتانداران دو 
ــور  ــدوارم حض ــد، امی ــی دارن ــط مل ــعه رواب ــی در توس ــش اساس ــور نق کش
ــه نقطــه هدف هــای خــود نزدیــک  ــا را ب هیات هــای تجــاری افغانســتان م
کنــد.وی خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه در طول چند ســال گذشــته دوســتان 
ــادالت اقتصــادی، در بخــش ســرمایه گذاری  ــر مب ــاوه ب ــا ع افغانســتانی م
نیــز اقدامــات شایســته ای انجــام داده انــد کــه بایــد مــورد حمایــت هــم قــرار 
بگیرند.رییــس اتــاق ایــران بیــان کــرد: امــا در مبادلــه کاال و ســرمایه گذاری 
ایــن واقعیــت را بایــد بپذیریــم کــه ایــن امــر یــک جــاده یکطرفــه نیســت، 

بلکــه دو طرفــه اســت.  

ــان  ــس نوجوان ــم بوک ــو تی ــادی و عض ــوان مهاب ــکار ج ورزش
ــان باخــت. ــی ج ــر ســانحه رانندگ ــر اث کشــور ب

رییــس اداره ورزش و جوانــان مهابــاد گفــت: ایــن ســانحه در 
محــور مهابــاد - میانــدوآب و در نزدیکی روســتای ›اگریقاش‹ 
بیــن یــک دســتگاه خــودرو ســواری و موتورســیکلت رخ داد و 
ایــن ورزشــکار کــه راکــب موتــور ســیکلت بــود، بــر اثــر شــدت 

حادثــه جــان خــود را از دســت داد.
 قرنــی مصطفــی پــور افــزود: ›ســیاوش بهاردوســت‹ متولــد 
1381 در مهابــاد و عضــو تیــم ملــی بوکــس نوجوانــان کشــور 
اســت کــه دو مــدال طــای بوکــس کشــوری و ســابقه 
کاپیتانــی تیــم ملــی بوکــس نوجوانــان کشــور را در کارنامــه 

ــود دارد. ورزشــی خ

رییـس حـوزه قضایی نوبـران از دسـتگیری ضـارب نزاعی در 
شـهر غرق آبـاد از توابـع بخـش نوبـران، خبـر داد.ابوالحسـن 
شـریفی افـزود: در ایـن نـزاع کـه منجـر بـه تشـکیل پرونـده 
در دادگاه نوبـران شـد، طرفیـن به علـت مشـکات شـخصی 
بـا هـم درگیـر شـدند کـه بـه ضـرب و جـرح یکـی از آن هـا 
منجـر شـد.وی بـا اشـاره به این کـه ضارب پـس از ایـن نزاع 
متـواری بـود، ادامـه داد: شـخص آسـیب دیده نیـز به علـت 
شـدت جراحت هـای وارده روانـه بیمارسـتان شـد و همچنان 
دسـتور  براسـاس  افـزود:  می برد.شـریفی  بـه سـر  کمـا  در 

قضایـی، مرجـع انتظامـی به قیـد فوریت ضارب ایـن درگیری 
را جلـب کـرد. سـپس ضـارب در مرجـع قضایـی تفهیـم اتهام 
و روانـه زنـدان شـد.رییس حـوزه قضایـی نوبـران بـا اشـاره 
هرگونـه  بـا  برخـورد  وظیفـه  قضایـی  دسـتگاه  این کـه  بـه 
هنجارشـکنی را در سـطح اجتمـاع بـر عهده دارد، خاطرنشـان 
کـرد: بـدون اغمـاض بـا برهم زننـدگان و اخال گـران در نظـم 
عمومـی جامعـه برخـورد خواهیـم کرد.ایـن درگیـری میان دو 
جـوان غرق آبـادی رخ داده بـود که یکـی از طرفین درگیری به 

جهـت شـدت صدمـات وارده در کمـا بـه سـر می بـرد.

عضو تیم بوکس نوجوانان کشور بر اثر سانحه 

رانندگی جان باخت

دستگیری ضارب درگیری »غرق آباد«

با حضور وزیر بهداشت:

مرکز درمان ناباروری در بیرجند 
راه اندازی شد

دانشــگاه  رییــس 
ــد  ــکی بیرجن ــوم پزش عل
جامــع  مرکــز  زیربنــای 
را  قائــم  شــهری  ســالمت 
ــرد  ــوان ک ــع عن ــر مرب 500 مت
ــن  ــاخت ای ــرای س ــت: ب و گف
مرکــز هفــت میلیــارد و 500 
محــل  از  ریــال  میلیــون 
ــده  ــه ش ــران هزین ــک خی کم
ــده  ــه عه ــز ب ــاخت آن نی و س
ســالمت  خیریــن  مجمــع 

اســت.  بــوده  اســتان 

نابــاروری  و  نازایــی  درمــان  مرکــز   
جامــع  خدمــات  مرکــز  و  »رویــش« 
ســامت شــهری قائــم روز پنجشــنبه 
بــا حضــور ســید حســن قاضــی زاده 
و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر  هاشــمی 
آمــوزش پزشــکی در بیرجنــد راه انــدازی 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــد. ریی ش
بیرجنــد در آییــن بهــره بــرداری ایــن 
طــرح هــا گفــت: مراحــل تکمیــل و 
تجهیــز مرکــز نابــاروری رویــش خراســان 
ــان  ــه پای ــال ب ــد امس ــی در بیرجن جنوب

رســیده اســت. 
کاظــم قائمــی بــا اشــاره بــه شــروع ایــن 
ــن  ــار داشــت: ای ــروژه از ســال ۹6 اظه پ
مرکــز در ۸00 متــر زیربنــا بــا 25 میلیــارد 
ــدازی  ــار راه ان ــال اعتب ــون ری و 500 میلی

شــد. 
وی افــزود: آزمایشــگاه » آی وی اف« 
و » آی یــو آی«، اتــاق عمــل، بخــش 
ــان و نمونــه گیــری از جملــه  بســتری زن
بخــش هــای مرکــز نازایــی رویــش 

اســت. رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
و خدمــات بهداشــتی و درمانــی بیرجنــد 
شــب گذشــته در دیــدار بــا اعضــای 
هیــات علمــی و کارکنــان دانشــگاه علــوم 
ــان اینکــه مرکــز  ــا بی ــد ب پزشــکی بیرجن
اســتان  رویــش  نازایــی  و  نابــاروری 
اکنــون فاقــد فــوق تخصــص نازایــی 
ــوق تخصــص  ــذب ف ــتار ج اســت خواس

ــد.  ــز ش ــن مرک در ای
ــاروری و  ــار ناب ــد: آم ــادآور ش ــی ی قائم
نازایــی در اســتان باالســت کــه بــا جــذب 
فــوق تخصــص نازایــی نیــاز مراجعــه 
بیمــاران بــه خــارج اســتان برطــرف مــی 

شــود. 
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد 
ــای مرکــز جامــع ســامت شــهری  زیربن
ــرد و  ــوان ک ــع عن ــر مرب ــم را 500 مت قائ
گفــت: بــرای ســاخت ایــن مرکــز هفــت 
ــل  ــال از مح ــون ری ــارد و 500 میلی میلی
ــه شــده و ســاخت  ــران هزین ــک خی کم
خیریــن  مجمــع  عهــده  بــه  نیــز  آن 

ــت.  ــوده اس ــتان ب ــامت اس س
هــای  بخــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
داشــت:  اظهــار  مرکــز  ایــن  مختلــف 
آزمایشــگاه بهداشــت محیــط و حرفــه ای 
ــه خدمــات  ــره از جمل دندانپزشــکی و غی

ارایــه شــده در ایــن مرکــز اســت. 
ــی  ــات اجرای ــه عملی ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن مرکــز از ســال ۹5 آغــاز شــد، بیــان 
ــهری  ــامت ش ــات س ــز خدم ــرد: مرک ک
ــه مســاحت 2 هــزار و  ــی ب ــم در زمین قائ
ــع ســاخته شــده اســت.  ــر مرب 500 مت

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
پزشــکی شــامگاه چهارشــنبه بــرای انجــام 

ســفر 2 روزه وارد بیرجنــد شــد. 
ــان و آموزشــی  ۱5 طــرح بهداشــتی، درم
بهداشــت،  وزیــر  ســفر  هفتمیــن  در 
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه خراســان 
ــی 2  ــات اجرای ــاح و عملی ــی افتت جنوب
طــرح دیگــر آغــاز شــد. مجمــوع ســرمایه 
 40 حــدود  هــا  طــرح  ایــن  گــذاری 

ــت.  ــده اس ــام ش ــان اع ــارد توم میلی

ــه  ــس از ورود ب ــمی پ ــی زاده هاش قاض
ــامت را  ــوزه س ــرح ح ــج ط ــد پن بیرجن
ــای  ــا اعض ــاح و ب ــتان افتت ــز اس در مرک
هیــات علمــی و کارکنــان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بیرجنــد دیــدار کــرد. طرح هــای 
بهداشــت و درمــان خراســان جنوبــی 
ــر بهداشــت  ــور وزی ــا حض ــنبه( ب )پنجش
در شهرســتان هــای قاینــات و فــردوس 

ــی رســد.  ــرداری م ــره ب ــه به ب
ــی دارای  ــان جنوب ــرزی خراس ــتان م اس
ــت  ــتان اس ــتان در ۱۱ شهرس ۱۳ بیمارس
کــه بــا ۹50 تخــت بیمارســتانی فعــال بــه 

بیمــاران خدمــات دهــی مــی کننــد. 

بهبهانگیالنخراسان تبریز

9 بازنشسته خراسان رضوی 
باالی 100 سال سن دارند

ــتگی  ــدوق بازنشس ــر صن مدی
خراســان  در  کشــوری 
از  نفــر   ۹ گفــت:  رضــوی 
ایــن  عضــو  بازنشســتگان 
صنــدوق در اســتان افــزون بــر ۱00 ســال ســن دارنــد. 
ــت  ــبت »روز بزرگداش ــه مناس ــدادی ب ــا کریم علیرض
خانــواده و تکریــم بازنشســتگان« افــزود: مســن 
بازنشســتگی  صنــدوق  عضــو  بازنشســته  تریــن 
خراســان رضــوی ۱07 ســال دارد و در مقابــل جــوان 
ــن بازنشســته ایــن اســتان شــش نفــر هســتند  تری

ــد.  ــن دارن ــال س ــر 40 س ــه زی ک

آتش سوزی کارگاه 
چوب بری در تبریز

آتـش  سـازمان  مدیرعامـل 
ایمنـی  خدمـات  و  نشـانی 
شـهرداری تبریز از آتش سـوزی 
جـاده  در  بـری  چـوب  کارگاه 
»تبریـز _ آذرشـهر« خبـر داد.آتش پـاد داود طالب نژاد 
اظهـار کـرد: شـامگاه )چهارشـنبه( بـا اعام وقـوع آتش 
سـوزی در یـک کارگاه چـوب بـری واقع در جـاده تبریز 
_ آذرشـهر، بـه سـامانه ۱25،  آتـش نشـانان سـردرود 
سـوزی  آتـش  مشـاهده  بـا  و  شـده  اعـزام  محـل  بـه 
نسـبتا شـدید ایـن کارگاه، از آتـش نشـانی تبریـز نیـز 

کردنـد. کمـک  درخواسـت 

کشف 18 محموله 
احتکار شده در گیالن

رییـس پلیـس آگاهـی اسـتان 
گیـان با بیـان این کـه از ابتدای 
سـال 18 محمولـه احتکار شـده 
در اسـتان را کشـف کردیـم، گفـت: شناسـنامه دار کـردن 
اسـت کـه  مهمـی  بسـیار  موضـوع  دپـوی کاال  انبارهـای 
می توانـد بـه پلیـس در انجـام مأموریت هـا کمـک کنـد. 
سـرهنگ رحیـم شـعبانی اظهـار کـرد: عامل اصلـی احتکار 
در اسـتان و کشـور، وجـود فاصلـه بیـن عرضـه و تقاضـا 
اسـت، از طرفـی افزایـش بـی رویـه کاال و محصـوالت و از 
طـرف دیگـر بـازار بـی رویه مصـرف فرصت را بـرای عده ای 

از فروشـندگان و تولبدکننـدگان فراهـم می کنـد.

کشف بیش از 3 میلیارد 
ریال کاالی قاچاق 

اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
سـه  کشـف  از  خوزسـتان، 
ریـال  میلیـارد و ۳50 میلیـون 
کاالی قاچـاق در شهرسـتان بهبهـان خبـر داد و گفـت: در 
ایـن رابطـه 5 متهـم دسـتگیر شدند.سـردار حیـدر عبـاس 
زاده ضمـن تاکیـد بـر عـزم جـدی پلیـس در برخـورد بـا 
بـا  اظهـار داشـت: در راسـتای مبـارزه  ارز،  قاچـاق کاال و 
قاچـاق کاال و ارز و تشـدید برخورد بـا قاچاقچیان، ماموران 
پلیـس مبـارزه با کاالی قاچاق شهرسـتان بهبهـان با کنترل 
دقیـق خودروهـای عبـوری پنـج دسـتگاه خـودروی حامل 

متوقـف کردنـد. و  شناسـایی  را  قاچـاق  کاالی 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4  پیام
استان ها

ــل  ــتان اردبی ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
اردبیــل  اســتان  مدرســه   22۱ گفــت: 

دانش آمــوزان بین یک تا پنج نفر دارند.
ــد  ــزام کاروان امی احمــد ناصــری در حاشــیه اع
بــه مــدارس اظهــار کــرد: 244 هــزار دانش آمــوز 
در ســال تحصیلــی جدیــد و بــا شــروع مهرمــاه 
آمــار  کــه  می شــوند  مــدارس  راهــی 
دانش آمــوزان اســتان اردبیــل بــه نســبت ســال 

گذشــته ۱۱ هزار نفر افزایش یافته است.
وی خاطرنشــان کــرد: هفــت هــزار نفــر از ایــن 
افزایــش دانش آمــوزان در پایــه دوازدهــم، ســه 
هــزار نفــر در مقطــع پیش دبســتانی و ابتدایــی 
و یــک هــزار نفــر نیــز در ســایر پایه هــا افزایــش 

جمعیت دانش آموزی را شاهد هستیم.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اردبیــل بــا 
بیــان اینکــه در آغــاز ســالتحصیلی هیــچ کاس 
بــدون معلــم نخواهیــم داشــت، گفــت: بــا 
آموزشــی  واحــد   24 ســالتحصیلی  شــروع 

و  آموزشــی  فضاهــای  مجمــوع  بــه  جدیــد 
پرورشــی و ورزشــی اســتان اردبیــل افــزوده 

خواهد شد.
ناصــری ادامــه داد: در اســتان اردبیــل ۳ هــزار و 
400 واحــد آموزشــی وجــود دارد کــه مــا در 22۱ 
مدرســه اســتان شــاهد پذیــرش دانش آمــوزان 

بین یک تا پنج نفر هســتیم.
وی تصریــح کــرد: عمــده مــدارس اســتان حتــی 
مــدارس پیــش ســاخته و تعــداد محــدود 
مناســب  و کیفیــت  اســتاندارد  از  کانکســی 
استانداردســازی  در  مــا  و  اســت  برخــوردار 

سیستم گرمایشی مدارس مشکلی نداریم.
ــل  ــتان اردبی ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
افــزود: در برخــی از مناطــق روســتایی ســاخت 
واحدهــای آموزشــی جدیــد بــه صرفــه نیســت و 
کمبــود  بــا  کــه  روســتاها  ایــن  در  مــا 
دانش آمــوزان روبــرو هســتیم نســبت بــه دایــر 
بــرای  رایــگان  ســرویس های  کــردن 

ــا در روســتاهای  ــم ت ــدام کردی ــوزان اق دانش آم
همجــوار بــه تحصیــل خــود ادامــه دهنــد. 
ناصــری بیــان کــرد: بــا آغــاز ســال تحصیلــی ۱۸ 
هــزار و 500 همــکار فرهنگــی اقــدام بــه تدریــس 
ــه 50  ــط روزان ــور متوس ــه ط ــرد و ب ــد ک خواهن
هــزار نفــر از اولیــا بــه مدرســه مراجعــه می کننــد 
کــه ایــن میــزان یــک چهــارم جمعیــت اســتان 

اردبیل را به خود اختصاص داده اســت.

افزایش 11 هزار نفری دانش آموزان 
استان اردبیل در سال جاری

خبرکرمان

انگور مالیر یک برند 
برای فائو است

برنامـه  هـای  پژوهـش  موسسـه  پژوهشـی  گـروه  مدیـر 
ریـزی، اقتصاد کشـاورزی و توسـعه روسـتایی وزارت جهاد 
سـازمان  در  مایـر  انگـور  جهانـی  ثبـت  کشـاورزی گفـت: 
سـازمان خواروبـار و کشـاورزی ملـل متحد )فائو(، نـه تنها 
نامـی بـرای ایـران بلکـه یک برنـد بـرای فائو به شـمار می 
ثبـت  هماهنگـی  نشسـت  در  نسـب  بهـزاد  جانعلـی  رود. 
جهانـی انگـور مایـر اظهـار داشـت: چنانچـه انگـور مایر در 
سـازمان فائـو بـه ثبت برسـد، ایـن سـازمان از انگـور مایر 

حمایت می کند.
وی هـدف از سـفر نماینـدگان فائـو بـه مایـر را بازدیـد از 
منطقـه دره جـوزان و انگـور مایـر عنـوان کـرد و افـزود: در 
مایـر  انگـور  جهانـی  ثبـت  و  تاییـد  بـرای  بازدیـد  ایـن 
تصمیـم  گیـری و گـزارش بـرای سـازمان فائـو اعـام مـی 

شود.
برنامـه  هـای  پژوهـش  موسسـه  پژوهشـی  گـروه  مدیـر 
ریـزی، اقتصاد کشـاروزی و توسـعه روسـتایی وزارت جهاد 
کشـاورزی تاکیـد کـرد: مـواردی موفـق بـه دریافـت ثبـت 
را  سـنتی  و  تاریخـی  رونـد  یـک   شـوند کـه  مـی  جهانـی 
پشـت سـر گذاشـته باشـند و در معیشـت و زندگـی مـردم 

منطقه و یا کشـور تأثیرگذار باشـند.
بهـزاد نسـب بیـان کـرد: در همیـن راسـتا کارشناسـان فائـو 
در ایـن بازیـد بـه دنبـال آگاهی از ایـن موضوع هسـتند که 
آیـا هویـت فرهنگـی، معیشـتی، ارتباطات، گفتمـان و دیگر 

مـوارد مرتبط با انگور مایر گره  خورده اسـت.
بـر حفـظ  را  در کشـاورزی سـنتی  اولویـت  وی همچنیـن 
محصـول دانسـت و افزود: این در حالیسـت که کشـاورزی 
محصـول  حفـظ  و  دارد  بیشـتر  سـود  بـر  تأکیـد  صنعتـی 

اهمیـت چندانی ندارد.
بهـزاد نسـب با اشـاره بـه مهاجـرت جوانـان از روسـتاها به 
شـهرها ابـراز امیـدواری کـرد: بـا ثبـت جهانـی انگور شـاهد 
مهاجـرت  از  جلوگیـری  و  روسـتاها  در  جوانـان  حضـور 

بود. خواهیم 
معـاون اسـتاندار همـدان و فرمانـدار ویـژه مایر نیـز گفت: 
ایـن  در  انگـور  تـن  هـزار   200 از  بیـش  حاضـر  حـال  در 
شهرسـتان تولیـد مـی شـود کـه عـاوه بـر مصـرف داخلـی 

به خارج از کشـور نیز صادر می  شـود.
انگـور  جهانـی  ثبـت  بـرای  افـزود:  فتحـی  هللا  بـاب 
بـرای  زیـادی  تاش هـای  و  برگـزار  متعـددی  جلسـه های 

رفع نواقص موجود انجام شـده است. 

پلمب 23 انبار 
کاالی احتکار شده 

در جیرفت
رییس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت 
جنـوب کرمـان گفت: در راسـتای مبارزه با 
قاچاق کاال، احتکار و سـودجویی برخی از 
اصنـاف به همراهـی دادسـتانی جیرفت، 
گشت های مشـترک متشکل از بازرسان 
سـازمان صنعت، معـدن و تجارت جنوب 
کرمـان بـه همراهـی قضـات دادسـتانی، 
سـربازان گمنام امام زمان )عج(، نماینده 
هـای  نیـروی  و  حکومتـی  تعزیـرات 
امنیتی و انتظامی در شهرسـتان جیرفت 
تشـکیل و 2۳ انبـار متخلـف نگهـداری 

انواع کاالها کشف و پلمب شد.
مروجـی فرد اظهـار کرد: بیشـتر تخلفات 
قاچـاق کاال،  بـه  مربـوط  بررسـی شـده 
از  عرضـه خـارج  احتـکار،  گرانفروشـی، 
شـبکه و اعـام نکردن موجـودی کاال بوده 
اسـت. کاالی احتکار شـده شـامل 6 گروه 
کاالیـی لوازم خانگـی، مواد غذایـی، لوازم 
تعویـض  اتصـاالت،  و  لولـه  سـردکننده، 

روغنی و مصنوعات چوبی بوده است.
کاالهـای  ارزش  گفـت:  همچنیـن  وی 
داخـل ایـن انبارهـا بالـغ بـر ۱60 میلیـارد 
ریـال بـرآورد شـده اسـت.پرونده هـای 
مربـوط به این تخلفات تشـکیل و جهت 
تعزیـرات  بـه  رأی  صـدور  و  بررسـی 
است.مسـلم  شـده  ارسـال  حکومتـی 
مروجـی فـرد تصریـح کـرد: در راسـتای 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، هـر شـخص 
حقیقـی و حقوقـی کـه اقدام بـه فعالیت 
دارد،  انبـار  در  و کاال  می کنـد  اقتصـادی 
موظـف اسـت انبـار خـود را در سـامانه 
جامـع انبارهـا ثبـت کنـد کـه در غیـر این 
صـورت اقداماتـی کـه انجـام می شـود به 
عنـوان احتکار و اختفای کاال، محسـوب و 
براسـاس قوانیـن مبـارزه بـا قاچـاق کاال 

برخورد قانونی خواهد شد.

رنا
:ای

س
عک

احضار 5 عضو شورای شهر بابل به دادسرا
رییس شورای شهر بابل از احضار پنج تن از اعضای این شورا به دادسرا خبر داد.

فرامرز ابوالحسنی از احضار پنج عضو شورای شهر ۹ نفره این شهر به دادسرا خبر داد. 
پرونده این افراد در حال بررسی است.

افقی
۱ - از انواع حســابداری که عبارت 

اســت از ثبت کلیــه  معامات بازرگانی 

یا اقتصــادی و تهیه و تنظیم 

بیان هــای مالی از روی این معامات 

 - از مراحــل اولیه ازدواج

2 - آیینه ها - ورمی که ســتور را 

 می کشــد - از شهرهای آلمان

۳ - مرد خمیده - نوعی ســاح - 

مبالغه  پسوند 

 4 - ســرگردان - لحظه - پیدا کرد

5 - از مرتجعیــن فلزی - مایه 

ترقی! نوعی المــاس کم بهای هلندی 

 - وسط

6 - ضمیــر مخاطــب - مرکز - دوری 

 از یار

 7 - درســتی - جبون - واال

۸ - تیــره - تعبیــر صدای پنهانی 

فرو ریختن دل  از احســاس ترس - 

 عقایــد - نوعی زیرانداز

۹ - ظرف خمیرســازی - چراغدان 

 - راهزن

۱0 - مجلــس نمایندگان ملت در 

روســیه - پیاپی رسیدن - مایه 

 حیات

۱۱ - بــرادر تازی - نرده - میان - 

ترکی  مادر 

۱2 - ســازمان فضایی آمریکا - 

 ضمیر اجتماعی - شــرف

 ۱۳ - آزاد - آدم آهنی - ســال ترکی

۱4 - حیوان رموک - بدون شــغل - 

 از یــاران پیامبر اکرم )ص(

۱5 - تایپیســت - ترس و هراس

عمودی 
۱ - بــرادر پدر - دفتری که اثرات 

معامات مالی یک موسســه را نشان 

 می دهد - هیکل

2 - جنــگ - صحرایــی در آمریکا - 

 دوش - عامت جمع فارســی

 ۳ - مجبــور - نغمــه و ترانه - هاتف

4 - بهشــت - نوعی باالپوش - 

 نارسا

5 - عامت تردید - نشــان دادن - 

 آب تازی - فرزند

 6 - ارز نــروژ - رنگارنــگ - پول ژاپن

7 - چــادر - رگ دلی - جهانگرد 

 ونیزی

۸ - پســوند لیاقــت - نوعی تیغه نوار 

 فلــزی - آینده - مخفف بیگ

۹ - خواســته ها - پرنده ای سیاه 

 شــبیه طوطی - کوتاه

 ۱0 - ســاده - ناپدید - وسایل

۱۱ - جــای باریک و کم پهنا - 

 گذشــتن - برترین دین - سمت

۱2 - حــرف آرزو - حرف ندا - خانه 

دریا  کنار 

 ۱۳ - از ایــن روی - ناآگاه - نگران

۱4 - رود اروپایــی - نیلوفر هندی 

- آخریــن خلیفه امویان - از حروف 

فارسی  الفبای 

۱5 - بنــدری در اوکراین - از 

محصــوالت صادراتی ایران - آخرین 

یکان.
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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

تابنـاک گزارش داده یوتیوب در دو سـال 
گذشـته بـرای بازگشـت بـه بـازار ایـران 
قوانیـن  پذیرفتـه  مذاکـره کـرده، حتـی 
ایـران را در قلمـرو اینترنت ایـران رعایت 
کنـد و فراتـر از آن پذیرفته سـرورهایش 
را در یکـی از شـرکت های داخلـی بگذارد.

فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر  معـاون 
رجیسـتری  طـرح  اجـرای  از  اطاعـات 
خبـر  سـیم کارت خور  تبلت هـای  بـرای 
داد و گفـت: تمامـی تبلت هـای وارداتـی 
سـیم کارت خـور بایـد قبل از اسـتفاده در 
شـبکه مخابراتی کشـور فعالسازی شوند.

شـرکت چینـی »اوپـو« برخـاف اینکـه 
هنـوز در جهـان شـناخته شـده نیسـت 
گوشـی  عرضـه  از  روز  نخسـتین  در 
در  تنهـا  پاییـن رده خـود  و  ارزان قیمـت 
عـرض پنـج دقیقـه توانسـت 200 هـزار 

برسـاند! به فـروش  را  آن  از  دسـتگاه 

خبر
یوتیوب

خبر
رجیستری

آمار
اوپو

لیال حاتمی، بازیگر طرح زیر را در ارتباط با مشکالت 
اقتصادی کشور به اشتراک گذاشته است.

@leilahattami

ما کی اینقدر سنگ و سخت شدیم که از یک کودک 
زباله گرد برای تسویه حساب های شخصی و سیاسی 

خودمون استفاده کنیم؟!
@dirbaz_kambiz

بهره وری آب در کشور ما 35 درصد است و این 
درحالی است که در کشورهای توسعه یافته میزان 

بهره وری حدود 65 درصد است.
@ecotechngo

بابک جهانبخش، خواننده پاپ تصویر زیر را در کنار 
علی زندوکیلی، خواننده موسیقی تلفیقی به اشتراک 

گذاشته.
@babakjahanbakhshoriginal

حسن اسدی می گوید:
دوســتی امــروز خبــر داد خانــواده ای یخچــال نــدارد و از یونولیــت اســتفاده می کنند. 
پی گیــر شــدیم و دوســت دیگــری تقبــل کــرد. وقتــی تمــام شــد دوســت اول گفــت اهمیــت 
ایــن یخچــال در ایــن اســت کــه داروی فرزنــد ســرطانی خانــواده بایــد در یخچــال باشــد؛ در 

آمــد پــدر پیــر هــم کــه بــا موتــور کار می کنــد کفــاف خریــد نمــی داد! 

رضا می گوید:
ــد.  ــه کردن ــه وبســایت ســایپا مراجع ــد خــودرو ب ــرای خری ــر ب ــون نف شــش میلی
تکــرار می کنــم شــش میلیــون نفــر! صاحبــان ایــن حجــم نقدیندگــی ســرگردان کــه نگــران 
از دســت دادن ارزش داراییشــون هســتند و بــه هــر دری میزنــن تــا بــه ارز و ســکه و خــودرو 

و… تبدیلــش کننــد،  هــر دولتــی رو میتونــن زمین گیــر کننــد!

رضا نصری می گوید:
ســه هفتــه دیگــر  جلســه ای بــا موضــوع »ایــران« بــه مدیریــت ترامــپ در شــورای 
ــران در آن  ــده ای ــوی نماین ــه ق ــک ارائ ــق و ی ــن دقی ــک مت ــا ی ــود. ب ــزار می ش ــت برگ امنی
جلســه می توانــد حاصــل میلیاردهــا دالر فضاســازی بنگاه هــای روابــط عمومــی علیــه ایــران 
را یکجــا نقــش بــر آب کنــد. بهتریــن فــرد بــرای ایــن کار هــم شــخص دکتــر ظریــف اســت.

نفیسه می گوید:
ــش  ــع خبرهــا شــدن "تلگــرام" و امثال ــه منب ــاک ميشــه ک ــا داره دردن ديگــه واقع
ــه  ــت دســت ب ــوان واقعي ــه عن ــيع ب ــه شــکل وس ــه ب ــى پاي ــاى ب ــى اول خبره ــه راحت و ب
دســت ميشــن و بدتــر اينکــه وقتــى ثابــت ميشــه خبــرى درســت نبــوده جماعتــى کا راضــى 

ــن… ترســناک... ــول کن ــدن قب ــه در تلگرامشــون دي ــون ک نمى شــن جــز هم

محمود فرجامی می گوید:
همینجــا هــم بــد نیســت از رســانه های بزرگــی کــه دروپیکــری دارنــد بپرســیم کــه 
تــا کــی می خواهنــد دنبالــه رو شــارالتان های فجــازی باشــند؟ آیــا »نقــل« هــر چیــزی کــه 

در فجــازی هســت مســوولیتی بــرای شــما نمــی آورد؟

هوشمند می گوید:
بلــو، طوطــی دم بلنــد آمریــکای جنوبــی، در انیمیشــن ریــو رو یادتونــه؟ پــرواز بلــد 
نبــود و آخریــن پرنــده گونــه خــودش محســوب می شــد امــا فــرار کــرد و رفــت ریــو و عاشــق 

یــک طوطــی آبــی بــه اســم جــول شــد و بچــه دار شــدند.
متاسفانه در واقعیت، این گونه پرنده منقرض شده.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

تصویر زیر با عنوان »حمایت از کاالی ایرانی« در حالی 
دست به دست می شود که فضای تناقض آمیز عکس به 

خوبی قابل مشاهده است!
@sohailjanfa

ماهنامه »پیوست« هفته گذشته وزیر ارتباطات را دعوت و جمعی 
از فعاالن فضای مجازی را دور هم جمع کرد تا در یک بعدازظهر 

تابستانی دغدغه هایشان را با وزیر در میان بگذارند. تصاویر و خاطرات این 
دورهمی با هشتگ #عصرانه_پیوست در توییتر همرسانی می شوند.

اکونومیست گزارش داده: فروشگاهی در تایوان محض تبليغ 
نوشت: »دستمال کاغذی بخرید که به زودی گران می شود« همین 
شایعه  کاری کرد که دستمال کاغذی در این کشور که از باثبات ترین 

اقتصادهای دنیاست، نایاب شد!

پیام رســان »الین« قصد دارد فناوری اینترنت اشــیا را در اپلیکیشــن خود یکپارچه 
کنــد. ایــن بخــش جدید که Line Things نام گرفته در نمایشــگاه ایفا 20۱۸ 

رونمایی شــد و در حقیقت یک پلتفرم کنترل اینترنت اشــیا اســت که با پیام رســان 
همخوان می شــود. البته این پلتفرم هنوز در مراحل اولیه اســت و هیچ ســخت 

افزار ســازگار با آن ندارد.
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کتاب 

»کودکی حافظ؛ سرحلقه رندان جهان« 
اثر دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم منتشر شد.

کتاب گزیده  شعرهای
رضا براهنی، عاشقانه های یدهللا  

رویایی و داستانی از محمد صالح عا در انتظار دریافت 
مجوز نشر هستند.

فیلم مستند 

»پسران سندباد« 
از تولیدات مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی به کارگردانی »رضا حائری« 
در جشنواره کازان روسیه روی پرده می رود.

آلبوم »اینک دریچه ای به 
بیکرانگی« به آهنگسازی 

حامد فکوری و مقداد شاه 
حسینی و خوانندگی اشکان کمانگری منتشر می شود

فیلم سینمایی »سالم علیکم حاج آقا« 
به کارگردانی حسین تبریزی با انجام تست گریم 

بازیگران از ۱4 شهریورماه در تهران مقابل دوربین رفت.

خانم شیرین، من گفتم کثافتم اگه یه بار دیگه 
با شما حرف بزنم ولی االن باز دارم با شما حرف 

میزنم. باید یه فحش بدتر به خودم بدم.

وضعیت سفید

کتاب سینما

کتاب

موسیقیفیلم

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

اخراج حبشی ها از یمن توسط 
دو سپاه کرمان و فارس

هشــتم ســپتامبر 562 میــادی )۱7 شــهریور( 

تنــی چنــد از ســران یمــن در تــاالر معــروف 

 ۳6( تیســفون  شــهر  در  كســری  طــاق  بــه 

ــان  ــت آن زم ــروز( پایتخ ــداد ام ــری بغ کیلومت

ــران  ــت ای ــاه وق ــیروان، ش ــا خسروانوش ــران ب ای

بــرای  خواســتند كــه  او  از  و  ماقــات كردنــد 

ــه یمــن  ــرو ب ــا از وطنشــان نی اخــراج حبشــی ه

ــا اســتفاده  فرســتد. ارتــش مســیحیان حبشــه ب

ــن  ــن، ای ــل یم ــی ســران قبای ــات داخل از اختاف

ــانی  ــاه ساس ــود. ش ــرده ب ــرزمین را تصــرف ك س

ــه  ــروان« و ب ــری »انوش ــخ طب ــته تاری ــه نوش )ب

گفتــه ســعدی »نوشــیروان«( پــس از تبــادل 

ــن  ــا مشــاوران خــود و افســران ارشــد، ای نظــر ب

ــپاه  ــه س ــتور داد ك ــت و دس درخواســت را پذیرف

کرمــان ـ سیســتان و ســپاه پــارس )اســتان 

ــوند.  ــتاده ش ــن فرس ــه یم ــا كشــتی ب ــارس( ب ف

خسروانوشــیروان در آن روز پــس از پذیرفتــن 

ــات  ــه از مقام ــاس( ك ــوام الن ــادی )ع ــردم ع م

ــود،  ــاالر كاخ خ ــتند در ت ــكایت داش ــوری ش كش

ــری در  ــوان كس ــی »ای ــخ بلعم ــته تاری ــه نوش ب

ــنیدن  ــان و ش ــكایات آن ــت ش ــن«، و دریاف مدائ

قبایــل  نماینــدگان  مظالــم،  از  هایشــان  نالــه 

ایــن  یکــم  خســرو  بــود.  پذیرفتــه  را  یمــن 

ــاخته  ــردم س ــا م ــدار ب ــرای دی ــا ب ــاالررا عمدت ت

بــود کــه در فواصــل مشــخص بــا او ماقــات 

ــن تماســهای مســتقیم،  ــر ای ــاوه ب ــد. ع می کردن

سراســری  ســازمان  یــک  خسروانوشــیروان 

ــا  ــود ت ــرده ب ــیس ک ــات تاس ــع آوری اطاع جم

ــتند  ــدا نداش ــه ص ــی ک ــردم ـ مردم ــکات م مش

ــاند.  ــوش او برس ــه گ ب

رسانه در آینه تصویر
بیست و چهارمین شماره ماهنامه سرمشق با 

مطالب خواندنی منتشر شده است.

در راه قربت ما ره بان چه کار دارد
در خلوت مسیحا رهبان چه کار دارد

در داستان نیاید اسرار عشقبازان
کانجا که قاف عشقست دستان چه کار دارد

با حکم الهی بگذرد ز حکم یونان
با بحر المکانی عمان چه کار دارد

در ملک بی نیازی کون و مکان چه باشد
با سر لن ترانی هامان چه کار دارد

گر خویشتن پرستی کی ره بری بایمان
در دین خودپرستان ایمان چه کار دارد
حاکم چو عشق باشد فرمان عقل مشنو
کشتی چو نوح سازد کنعان چه کار دارد
عاقل کجا دهد جان در آرزوی جانان
در خانٔه بخیالن مهمان چه کار دارد

در دیر درد نوشان درس ورع که خواند
در ملت مطیعان عصیان چه کار دارد

جان بیجمال جانان پیوند جان نجوید
چیزی که دل نخواهد با جان چه کار دارد

خواجوی کرمانی 

صدای خاطره می آید 
از آن هزار خاطر

 تنها و در میان این همه رویا 
منم که کشتی عمرم 

نشسته در غم فردا

شاعر بهروز محمدی

عکس نوشت

عکس: 
کیارنگ عالیی

طنزیمات

صدای اصاحات نوشت:

»نمایندگان مجلس به تعطیات رفتند.«

ــه  ــن ک ــر ای ــی ب ــی مبن ــه طنزیماتچ ــراض ب ــن اعت ــار ضم تغ

ــه  ــیده ام و ب ــت کش ــوز زحم ــار نی ــی در تغ ــن 70 روز پیاپ م

تعطیــات نیــاز دارم، دهانــه اش را بــاز کــرد و فریــاد زد:»مــن 

بــه تعطیــات نیــاز دارم. خواســتم بــه طنزیماتچــی گایــه 

کنــم دیــدم کــه او غیــر از خمیــازه کشــیدن کار دیگــری 

ــگاه  ــه در پیش ــم ک ــی بگوی ــاهد عینک ــه ش ــتم ب ــدارد. خواس ن

تاریــخ از ایــن همــه ظلمــی کــه بــه مــن مــی شــود، شــهادت 

ــن مســوولیتی  ــرای چنی ــی ب ــوش کاف ــه از ه ــدم ک ــد، دی بده

برخــوردار نیســت. خواســتم بــه مخاطــب خــاص، خطــاب 

کنــم کــه شــما بــه عنــوان یکــی از افــرادی کــه افــکار عمومــی 

جامعــه را تشــکیل مــی دهــد بــه ایــن امــر حساســیت نشــان 

بدهیــد، دیــدم کــه او هــم در تغــار نیــوز بــه دنبــال فــال قهــوه 

ــرت  ــکاری در کنس ــع بی ــردد و در مواق ــی گ ــی م ــع بین و طال

ــز خواســتگارانش  ــرد و پ ــن مــی پ ــاال و پایی ــی ب هــای خیابان

را مــی دهــد. خواســتم...« کــه ناگهــان طنزیماتچــی از در وارد 

شــد. اخــم هایــش را در هــم کشــید و گفت:»چــرا تغــار نیــوز را 

روی ســرت گذاشــته ای؟ چــه خبــر اســت؟« تغــار؛ صدایــش 

را پاییــن آورد و گفت:»مــن بــه تعطیــات نیــاز دارم. نماینــدگان 

مجلــس همــه بــه تعطیــات رفتــه انــد. تــازه مخاطــب خــاص 

هــم در تعطیــات بــه ســر مــی بــرد.« طنزیماتچــی کــه از ایــن 

همــه باهــت غیــر قابــل انتظــار تغــار کافــه شــده بــود، تغــار 

ــیمنگاه  ــر نش ــار؛ زی ــت. تغ ــرد و روی آن نشس ــه ک ــر و ت را س

ــرا روی  ــان! چ ــورد و گفت:»قرب ــکان خ ــکان ت ــی ت طنزیماتچ

مــن نشســته ایــد؟« طنزیماتچــی زانوهایــش را بــه بغــل گرفــت 

و بــا بــی خیالــی گفت:»تغــاری کــه ایــن قــدر قــوه تشــخیص 

نــدارد، بــه درد همیــن کار مــی خــورد.« تغــار؛ بــاد دهانــه اش 

را بــه اطــراف فرســتاد و گفت:»مگــر مــن چــه کار بــدی کــرده 

ــو  ــا ت ــدگان ب ــس کار نماین ــت:»اوالً جن ــی گف ام؟« طنزیماتچ

متفــاوت اســت. یعنــی آنهــا در یــک روز ســه طــرح و الیحــه را 

تصویــب کــرده انــد. مــی دانــی رأی دادن آن هــم بــه صــورت 

ــتمزد  ــًا دس ــرد. ثانی ــی گی ــرژی از آدم م ــه ان ــی چ الکترونیک

ــات  ــه تعطی ــه ب ــا ک ــت. آنه ــاوت اس ــو متف ــا ت ــدگان ب نماین

ــی  ــافرت م ــد. مس ــی کنن ــح م ــد. تفری ــول دارن ــد، پ ــی رون م

رونــد. ســینما مــی رونــد. زبانــم الل ســفر خارجــی مــی رونــد. 

ــو مــی خواهــی در  ــوی بدبخــت کمــر شکســته چــی؟ ت امــا ت

ــن  ــو  همی ــم؟ ت ــی؟ هــا، بگــو ببین تعطیــات چــه غلطــی بکن

اآلن پــول یــک گلولــه کشــک تــوی جیبــت داری کــه بنــدازی 

تــوی دهانــه ات و بجــوی؟ تــو کــه نماینــده نیســتی! تــو 

مــردم هســتی و مــردم هــم فقــط بایــد در مقابــل نامایمــات، 

مقاومــت کننــد. فهمیــدی؟...« طنزیماتچــی در حــال مقایســه 

زندگــی »مــردم نجیــب« بــا »نماینــدگان مــردم نجیــب« بــود 

کــه صــدای خــّر و پفــی از زیــر نشــیمنگاهش شــنید. تغــار بــه 

ــواب  ــار در خ ــرد. تغ ــگاه ک ــود. ن ــه ب ــرو رفت ــی ف ــواب عمیق خ

ــد. ــب را مــی دی ــردم نجی ــد مــی زد. خــواب نمایندگــی م لبخن
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