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ــم از  ــا ه ــود، اص ــای خ ــر ج ــان س ــای م ــه انتقاده هم
انتقــاد كــردن كوتــاه نیاییــم. امــا قــرار نیســت بــه خاطــر 
ــم. كاری  ــان را بدبخــت كنی ــك مســوول خودم عملكــرد ی
ــف  ــادی مختل ــت و مســوالن نه ــاد از دول ــه انتق ــدارم ك ن
ــه  ــادات ب ــی از انتق ــا خیل ــا نیســت ؟ حتم وارد هســت ی
ویــژه در حــوزه مدیریــت اقتصــادی وارد اســت . بــی 

ــد. تردی
امــا االن صحبــت ســر ایــن نیســت كــه كــدام انتقــاد وارد 
اســت یــا چــه كســی خــوب عمــل كــرده چــه كســی بــد ، 

االن صحبــت ســر ایــران و زندگــی مــردم ایــران اســت .
ــرف  ــك ط ــه ، ی ــكل گرفت ــی ش ــك دو قطب ــم ی ــا ه اینج
ــك  ــت و ی ــران اس ــده ای ــدن و آین ــت و تم ــور و هوی كش
ــعودی  ــتان س ــرائیل و عربس ــار اس ــك كن ــی ش ــرف ب ط
و  اســرائیل  دانیــم  مــی  هــم  همــه   . انــد  ایســتاده 
ــران نیســتند  ــردم ای ــاه و خوشــی م ــال رف عربســتان دنب
بلكــه مــی خواهنــد ایــران نباشــد و البتــه گام بــه گام بــا 

ــد . ــی رون ــو م ــف جل ــای مختل ــب ه فری
ــا  ــت ارز كام ــقوط قیم ــود و س ــرای صع ــن ماج در همی
دو جبهــه خودشــان را نشــان دادنــد، یــك طــرف میــدان 
ــران و  ــار ای ــه كن ــی ك ــان و مردم ــا و كارشناس ــانه ه رس
ــارت  ــه عب ــت دالر و ب ــقوط قیم ــتادند و از س ــی ایس ایران
ــتر  ــش بیش ــردم و آرام ــول م ــن ارزش پ ــاال رفت ــر ب بهت
جامعــه حمایــت كردنــد و یــك طــرف كــه همــه تاشــش 
را مــی كنــد تــا مــردم متحــد نباشــند و ارزش پــول 

ــود . ــر ش ــر و كمت ــا كمت ــی ه ایران
ــروه در  ــك گ ــت. ی ــم نیس ــز مبه ــچ چی ــر هی ــا دیگ اینج
ایــران و كنــار مــردم ایــران هســتند و یــك گــروه ســاكن 
عربســتان  جیــب  در  دستشــان  و  دیگــر  كشــورهای 
ســعودی . دقــت كنیــد ، یــك طــرف داخــل ایــران و 
یــك طــرف خــارج ایــران. آن رســانه ای كــه داخــل 
ایــران اســت از هــر جنــاح و گروهــی باشــد مــی خواهــد 
ارزش پــول ایــران باالتــر بــرود. آن رســانه ای كــه خــارج 
ــر شــود ، او  ــال كمت ــد ارزش ری ــی خواه ــران اســت م ای
میخواهــد ارزش دالر باالتــر بــرود چــون حقــوق خــودش 
ــه ریــال اســت  بــه دالر اســت ، امــا مــا كــه درآمدمــان ب

چــه؟
آنهایــی كــه بــا دالرهــای ســعودی آن ســوی آب هــا 
ــد  ــی كنن ــه م ــردم توصی ــه م ــد، ب ــی كنن ــانه اداره م رس
ــد  ــد بیاین ــی گوین ــت م ــر راس ــند اگ ــان را نفروش دالرش
ــردم  ــج م ــد و درد و رن ــی كنن ــردم زندگ ــار م ــران و كن ای

ایــران از ایــن وضعیــت اقتصــادی را ببیننــد .
ــران  ــب دیگ ــت در جی ــور دس ــرون از كش ــود بی ــی ش نم
ــه  ــرد، توصی ــك ك ــه مضح ــردم توصی ــرای م ــت و ب داش
ــی دارد ،  ــه صریح ــا ترجم ــایت ه ــا و س ــال ه ــن كان ای
ــید  ــت : درد بكش ــن اس ــران ای ــردم ای ــه م ــان ب حرفش
ــول  ــا پ ــرود و م ــن ب ــران از بی ــا ای ــوید ت ــت ش و بدبخ

بیشــتری گیرمــان بیایــد.
ــان و  ــر خودم ــه خاط ــم ، ب ــد بمانی ــد متح ــردم! بیایی م
بــه خاطــر فرزندانمــان و بــه خاطــر كشــورمان . نگذاریــم 
بیگانــه زندگــی را بــرای مــا ســخت تــر كنــد ، بیاییــد بــا 
هــم و كنــار هــم باشــیم تــا كار بــرای خودمــان ســخت تر 

نشــود .
ــم از  ــا ه ــود، اص ــای خ ــر ج ــان س ــای م ــه انتقاده هم
انتقــاد كــردن كوتــاه نیاییــم. امــا قــرار نیســت بــه خاطــر 

ــم . ــت كنی ــان را بدبخ ــوول خودم ــك مس ــرد ی عملك
ــر  ــان داد اگ ــته نش ــاعت گذش ــار س ــت و چه ــن بیس ای
ــم . ــی كنی ــی م ــر زندگ ــت ت ــا راح ــیم حتم ــد باش متح

پــس متحــد بمانیــم و گــوش بــه حــرف كانــال هــای دو 
ــت  ــی ماس ــا بدبخت ــان صراحت ــه هدفش ــی ك رو و منافق
ندهیــم .متحــد بمانیــم و بــه منفعــت خودمــان فكــر 
ــك  ــه ی ــال اســت ك ــاالی ری ــا ارزش ب ــت م ــم، منفع كنی
ــم . ــش زحمــت كشــیده ای ــه دســت آوردن ــرای ب ــر ب عم

خودمــان بــا اشــتباهات و فضاســازی روانــی خــارج 
نشــینان ،زحمتمــان را هــدر ندهیــم . مــا كــه نمــی توانیــم 
بــا فــروش خانــه و ماشــین و بــه تنهایــی زندگــی خودمان 
ــرش  ــی دارد و خط ــك باالی ــا ریس ــم ، حتم ــظ كنی را حف
ــا اشــتباه نكــردن  بســیار زیــاد اســت. امــا مــی توانیــم ب
ــان و  ــر خودم ــل عم ــع حاص ــی و در واق ــول مل ،ارزش پ

ــم . ــر ببری ــان را باالت ــواده م خان
ــم  ــر كاری كنی ــم ه ــاش كنی ــم ت ــا ه ــه ب ــروز هم  از ام
ــر  ــت ت ــن راح ــر رود . ای ــال باالت ــه ارزش ری ــرای اینك ب
مطمئــن تــر، عاقانــه تــر، اقتصــادی تــر ، وطــن دوســتانه 

ــران ــر اســت/ عصــر ای ــر و شــرافتمندانه ت ت
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دیوان علیه دیوانه
دیوان بین المللی دادگستری الهه: تحریم های آمریکا جان ایرانیان را به خطر انداخته است

حجم ذخایر آبی کشور رو به کاهش است. در 
خصوص اینکه مقصر وضعیت آبی فعلی کشور، 
عدم مدیریت است یا تغییر اقلیم، با کارشناسان 
مختلف به گفت وگو نشسته ایم. 
جبار کوچکی نژاد عضو فراکسیون محیط 
زیست مجلس به پیام ما می گوید: بحران آبی 
مشکات وسیعی را در کشور به وجود آورده 
است. این بحران در اثر سو مدیریت و تغییر 
اقلیم بوده است. تغییر اقلیم که همان بارندگی 
کمتر و خشکسالی است. سومدیریت نیز شامل 
ساخت سد بدون مطالعه و جانمایی درست 
است. همچنین ساخت صنایع آب بری همچون 
پتروشیمی در مناطق کم آب نیز به همان سو 
مدیریت بر می گردد.

در این پیام ما می خوانید
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وزیر ارتباطات:
موبایل 50 درصد 

ارزان می شود
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اینکه کاهش ذخایر آبی در 
کشور به نبود مدیریت درست  
بر می گردد یا تغییرات اقلیمی، 
نیاز به بررسی دارد

مقصر بحران 
آب کیست؟
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تالش برای خروج »باغ سیب« 
از میراث ملی به نیت تخریب

میراث فرهنگی البرز:
هدف این افراد از بین بردن درختان 50 ساله است

ضرورت امروز: مجازات بی پروای مفسدین اقتصادی

ــرد شــفاف  ــردم شــاهد عملک ــان چــه م چن
بــه  اعتمــاد  باشــند  از ســوی مســئولین 
بــا  نیــز  مــردم  و  بازمی گــردد  جامعــه 
راه  تنهــا  می شــوند.  همــراه  حکومــت 
بحرانــی،  ایــن شــرایط  از  نجــات کشــور 
ــردم  ــا م ــئولین ب ــفافیت مس ــت و ش صداق
ــدین  ــروای مفس ــازات بی پ ــارزه و مج و مب
اقتصــادی اســت. امــروز شــرایط ایــران 
وضعیــت مناســبی نــدارد و تقریبــا در همــه 
سیاســی،  اقتصــادی،  از  اعــم  حوزه هــا 
ــار  ــی و ... دچ ــت محیط ــی و زیس اجتماع
ــی  ــران ارزی و بانک ــتیم. از بح ــران هس بح
و  بین المللــی  تحریم هــای  تــا  گرفتــه 
و  همــه  داخلــی،  غلــط  سیاســت های 
تــا  داده  هــم  دســت  بــه  دســت  همــه 
ــد.  ــم بزن ــی را رق ــامان فعل ــت نابس وضعی
هــر چنــد ایــران در عرصــه بین المللــی و 
ــی  ــرایط مطلوب ــادی ش ــت های اقتص سیاس
نــدارد امــا می تــوان گفــت عمــده ایــن 
ــی کشــور ناشــی  مشــکات از شــرایط داخل

 . می گــردد
در کنــار همــه مســائل کــه خــود بــه تنهایــی 
معضلــی مهــم اســت، رانــت و فســاد و عــدم 
شــفافیت و عــدم پاســخ گویی مســئولین 
ــرده  ــر ک ــاع را وخیم ت ــت اوض ــه حکوم بدن

اســت. 

ــور باعــث شــده کــه جــو  همــه عوامــل مذک
ــن  ــه در بی ــی جامع ــی ثبات ــی و ب نااطمینان
مــردم حاکــم شــود و خــود مــردم نیــز 

بحــران را جدی تــر نماینــد. 
نمونــه  بارزتریــن  دولــت  ارزی  سیاســت 
ــت اســت.  ــم اقتصــادی دول ــری تی بی تدبی
هــر چنــد بحــران ارزی فعلــی ریشــه در 
ــته  ــای گذش ــط دولت ه ــای غل ــت ه سیاس
نیــز دارد امــا کلیــد رفــع بحــران تــا حــدود 
ــوده اســت.  ــه دســت مســئولین ب ــادی ب زی
ــتوری  ــتن دس ــه داش ــن نگ ــت پایی سیاس
نــرخ ارز و عــدم اجــازه رشــد آن همــگام بــا 
ــر واردات  ــه تنهــا صــادرات را در براب ــورم ن ت
ضعیــف نمــوده و تولیــد را بــه مخاطــره 
ــران ارزی  ــروز بح ــث ب ــه باع ــه، بلک انداخت

ــز شــده اســت.  نی
دولــت پــس از بــروز ایــن بحــران بــه جــای 
پیــش  در  بــا  ابتــدا  از  تصمیــم صحیــح 
گرفتــن سیاســت نــرخ ارز ثابــت و پــس از 
آن بــا بخشــنامه هــای پــی در پــی و اغلــب 
اقتصــادی  فعــاالن  هــم  غیرکارشناســی 
را دچــار ســر در گمــی نمــود و هــم بــه 
نابســامانی وضعیــت بــازار ارز دامــن زد. 
ــری  ــم گی ــن تصمی ــه اگــر در ای ــی ک در حال
ــای  ــنامه ه ــدور بخش ــه و ص ــای عجوالن ه
ــا متخصصیــن و فعــاالن  پشــت ســر هــم ب
ــاید  ــد ش ــوده بودن ــورت نم ــادی مش اقتص
امــروز کشــور در ایــن بحــران گرفتــار نشــده 

ــود. ب
یازدهــم  دولــت  دســتاوردهای  از  یکــی 

یادداشت  مهمان
یلدا راهدار 

الزام فروشگاه های بزرگ 
به استفاده ازپالستیک 

تجزیه پذیر
تمام فروشگاه های بزرگ فارس 

با تصویب کارگروه مدیریت 
پسماند استان موظف به استفاده از 

پالستیک های زیست تجزیه پذیر شدند

آگهی مناقصـه عمومی
اداره کل زندانهای استان کرمان

دستگاه 
نشانی: کرمان، بزرگراه امام خمینی )ره( جنب اداره کل تعاون، مناقصه گذار

تعزیرات حکومتی

خرید پنیر و ماست مصرفی اداره کل و زندانهای تابعه موضوع مناقصه

نوع : ضمانتنامه بانکی
تضمین

مبلغ: 1/068/000/000 ریال ) یک میلیاردو شصت و هشت میلیون ریال(

محل : اداره کل زندانهای استان-اداره امور مالی و پشتیبانی

سایت: www.kermanprisons.ir اداره کل زندانهای کرمان – حضوری دریافت اسناد
http//iets.mporg.ir – پایگاه ملی مناقصات و حضوری

مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ 97/7/14 

محل : اداره کل زندانهای استان- دبیرخانه
تحویل پیشنهادها

مهلت: تا پایان وقت اداری مورخ 97/7/25

محل : اداره کل زندانهای استان گشایش 
زمان برگزاری : 97/7/26 ساعت 9 صبح – دفتر ذیحسابیپیشنهادها

اداره کل زندانهای استان کرمان 

نوبت دوم

دستور کار جلسه انتخاب هیات مدیره جدید و 
تعیین حق عضویت می باشد.

اطالعیـه
ــهید  ــاد ش ــتگان بنی ــالع بازنشس ــه اط ــیله ب بدینوس
اســتان کرمــان میرســاند کــه مجمــع عمومــی 
ــاعت10 در  ــخ 97/7/29 راس س ــاده در تاری فوق الع

ــردد.  ــزار می گ ــاد برگ ــرا بنی ــل مهمانس مح

ــا  ــون ب ــه متاســفانه اکن ــود ک ــورم ب ــرل ت کنت
گذشــت تنهــا یــک ســال از دولــت دوازدهــم 
ایــن دســتاورد از بیــن رفتــه اســت. هــر چنــد 
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــوه دس ــن نح ــه ای ــی ب برخ
وارد  ایراداتــی  و  داشــته  انتقــاد  سیاســت 
کــرده انــد امــا بــه هــر حــال در حــال حاضــر 
ــت. در  ــده اس ــی ش ــر دو رقم ــار دیگ ــورم ب ت
حــال حاضــر نــرخ تــورم شــهریور مــاه 1397 

ــورم همیــن مــاه در ســال  ــرخ ت ــه ن نســبت ب
25.7 درصــد رشــد داشــته اســت.   ،1396
ــی  ــه منته ــورم دوازده ماه ــرخ ت ــن ن همچنی
١١.٣ درصــد  بــه   ١٣٩٧ مــاه  بــه شــهریور 
رســیده کــه نســبت بــه همیــن مــدت در 
مــاه قبــل )9.7 درصــد(، 1.6 واحــد افزایــش 
ــطح  ــداوم س ــش م ــن افزای ــت. ای ــه اس یافت
عمومــی قیمــت هــا ریشــه هــای مختلــف از 

ــازار ارز،  ــرخ ارز و تاطــم ب ــش ن ــه افزای جمل
ــری  ــکل گی ــی و ش ــن الملل ــای بی ــم ه تحری
انتظــارات تورمــی، احتــکار، واردات رانتــی، 
نقدینگــی و تنگناهــای بانکــی، دخالــت هــای 
ــرای حــل رشــد  ــه ب ــی و ... اســت ک حاکمیت
فزاینــده تــورم الزم اســت بــه همــه ابعــاد آن 
ــه طــور کان نگریســته شــود. هــم زمــان و ب
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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

دیوان علیه دیوانه
دیوان بین المللی دادگستری در الهه: تحریم های آمریکا جان ایرانیان را به خطر انداخته است

دادگاه دیوان الهه روز  گذشته برگزار شد

دادگاه  رای  بـه  مربـوط  خبـر  گذشـته  روز 
الهـه را حتما شـنیدید. ایـن هفته خبرهای 
خـوب بـر خـاف همیشـه بیشـتر  بـود. 
در شـورای  ترامـپ  مـات شـدن  از  پـس 
ایـن  عضـو  طـرف کشـورهای  از  امنیـت 
شـورا روز گذشـته نتیجـه رای دادگاه الهـه 
بـه  بین المللـی  جامعـه  در  را  تـرازو  کفـه 
کـرد. گذشـته  از  سـنگین  تر  ایـران   نفـع 

ماجـرا از ایـن قـرار بود کـه ایران، شـکایتی 
دادگسـتری  دیـوان  بـه  آمریـکا  علیـه  را 
بین المللـی )الهـه( بـرده اسـت. ایـران در 

ایـاالت متحـده  پرونـده مـی گویـد  ایـن 
آمریـکا حـق نـدارد تحریم هـای یک جانبه 
اقتصـادی علیـه ایران اعمال کنـد. تهران در 
شـکایت خـود بـه عهدنامه مـودت ایـران و 
آمریـکا اشـاره مـی کنـد کـه در سـال 1955 
)سـوم مـرداد 1334( بیـن دو کشـور امضا 

است شـده 

اولین واکنش ایران 
چه زمانی بود؟

تنهـا دو روز بعـد از فرمـان دونالـد ترامـپ، 
رییس جمهـور ایـاالت متحـده، کـه صـدور 
از  کشـور  هفـت  شـهروندان  بـرای  ویـزا 
جملـه ایـران را دسـت کـم بـرای مـدت 90 
روز متوقـف می کـرد، وزارت خارجـه ایـران 
اعـام کـرد اعمـال ایـن محدودیت هـا »بـه 

بهانه هـای واهـی و تبعیض آمیـز، غیـر قابل 
قبـول و مغایـر بـا کنوانسـیون های حقـوق 
 1955 اوت   15 قـرارداد  مفـاد  و  بشـری 
حقوقی و کنسـولی بین دو کشـور« اسـت.

عهدنامه مودت چه می گوید؟
در یکـی از مـواد ایـن عهدنامه که دو کشـور 
متعهـد شـده انـد از اقدامـات تبعیض آمیـز 
کننـد،  خـودداری  یکدیگـر  منافـع  علیـه 
آمـده اسـت: هـر یـک از طرفیـن معظمین 
متعاهدیـن در تمـام مواقع نسـبت به اتباع 
و شـرکتهای طـرف معظـم متعاهـد دیگر و 
امـوال مؤسسـات ایشـان رفتار منصفانـه و 
عادالنـه مرعـی خواهـد داشـت و از اتخـاذ 
تبعیض آمیـزی  و  معقـول  غیـر  اقدامـات 
کـه بـه حقـوق و منافـع مکتسـبه قانونـی 

ایشـان لطمـه وارد آورد  خـودداری خواهـد 
نمـود و برای اجـرای حقوق قانونـی آنان که 
در نتیجـه قـراردادی بـه دسـت آمده باشـد 
وسـایل مؤثری طبـق قوانیـن مربوطه تهیه 

و تأمین خواهـد کـرد.

دیوان الهه کجاست؟
دیـوان بین المللـی دادگسـتری معـروف به 
دادگاه جهانـی رکـن قضایی اصلی سـازمان 
کاخ  در  آن  مقـر  اسـت کـه  متحـد  ملـل 
صلـح شـهر الهه در کشـور هلند واقع شـده  
اسـت. رسـیدگی به اختافـات قانونی میان 
کشـورها بـه ایـن دادگاه ارجـاع می شـوند و 
همچنیـن ارائـه نظـر مشـورتی در پاسـخ به 
سـواالت حقوقـی سـازمان های بین المللی، 
و  ملـل  سـازمان  تخصصـی  آژانس هـای 
مجمع عمومی ملل متحـد از وظایف اصلی 

ایـن دیوان اسـت.

در دادگاه چه گذشت؟
جلسـه  ابتـدای  در  الهـه  دادگاه  قاضـی 
»برخـی  گفـت:  دادگاه  ایـن  رای  صـدور 
لغـو  مثـل  متحـده  ایـاالت  اقدامـات  از 
مجـوز مبـادالت تجـاری بـا ایـران و اعمـال 
محدودیـت بـر انتقـال اقـام، می توانـد در 
تناقـض برخـی از بندهـای پیمـان مـودت 
طرفیـن باشـد.«وی افـزود: رادیـو اکتیـوی 
بـر  می توانـد  می کنـد،  تولیـد  ایـران  کـه 
بندهـای بـی و دی پیمـان کـه در خصوص 
بگـذارد. تاثیـر  هسـت  آمریـکا   امنیـت 

قرار موقت دادگاه جهانی الهه در مورد پرونده 
 شـکایت ایران از آمریکا به شرح زیر است :

1. آمریـکا بایـد بـه تعهداتـش در پیمـان 
پایبنـد  اقتصـادی  امـور  در   1955 مـودت 
باشـد و هرگونـه محدودیـت در ایـن راسـتا 
را بـردارد تـا از آزادی صـادرات دارو و اقـام 
کشـاورزی و تجهیـزات و خدمـات مرتبط با 

 هواپیمـا بـه ایـران اطمینان داشـته باشـد.
2. آمریـکا باید مطمئن شـود که مجوزهای 
الزم بـرای نقل و انتقال مالی به ایران وجود 
 دارد و در ایـن موضـوع محدودیتـی نباشـد.
تشـدید  از  بایـد  طـرف  دو  هـر   .3
کننـد. پرهیـز  اختافـات  و   تنش هـا 

در ایـن جلسـه اعـام شـد دیـوان دریافتـه 
خسـارت  آمریـکا  تحریم هـای  کـه 
در  خصـوص  بـه  ایـران  بـه  اقتصـادی 
صنعـت هوانـوردی وارد کـرده و بـه دلیـل 
تحریم هـا تهیـه غـذا و دارو دشـوارتر شـده 
و بانک هـا مشـغول خـارج کـردن دارایـی 
 خـود از کسـب و کارهـای ایـران هسـتند.
صاحیـت  دربـاره  جلسـه  رئیـس 
پیمـان  مفـاد  اسـاس  گفت:»بـر  دیـوان 
صورتـی  در  آمریـکا،  و  ایـران  مـودت 
وجـود  اختاف نظـری  طرفیـن  بیـن  کـه 
طریـق  از  مناقشـه  ایـن  و  باشـد  داشـته 
طرفیـن  نشـود،  حـل  دیپلماتیـک 
 می تواننـد بـه دیـوان الهـه مراجعـه کنند.«

دیـوان الهه اعام کرد:» صاحیت رسـیدگی 
بـه شـکایت ایـران از آمریـکا را دارد. ایـن 

نهـاد همچنیـن اعـام کـرد کـه تحریم هـا، 
جـان شـهروندان ایرانی را به خطـر انداخته 

است.«

حقوق دانان چه نظری دارند؟
بهمـن کشـاورز حقوقـدان می گویـد که تیم 
حقوقـی دولت ایـران در دیـوان بین المللی 
دادگسـتری الهـه عملکـرد موفقیت آمیزی 
داشـت و بـه دور از شـعار و آوازه گـری کار 
حرفـه ای، علمی و فنی انجام داد.جمشـید 
ممتـاز، قاضـی اختصاصـی ایـران در دیوان 
الهـه هـم گفتـه کـه دیـوان بایـد آمریـکا را 
ملـزم بـه پرهیـز از اقدامـات بازدارنـده در 
روابـط تجـاری ایـران می کـرد. هیرمیداس 
باونـد هـم دربـاره رای دادگاه الهـه معتقـد 
اسـت ایـن رای الزام آور اسـت امـا می توان 
بـه ضـرس قاطـع گفـت کـه آمریـکا رای را 
نخواهـد پذیرفـت. بنابرایـن ایـن رای بـه 
شـورای امنیـت ارجـاع داده خواهـد شـد، 
آمریـکا  بـه  یـا می توانـد  امنیـت  شـورای 
توصیـه بـه اجـرا کنـد یـا تصمیـم جدیدی 

اتخـاذ کند.

ته
نک

قــرار موقــت دادگاه جهانــی الهــه در مــورد پرونــده 
ــر اســت : ــه شــرح زی ــکا ب ــران از آمری  شــکایت ای
پیمــان  در  تعهداتــش  بــه  بایــد  آمریــکا   .1
پایبنــد  اقتصــادی  امــور  در   1955 مــودت 
راســتا  ایــن  در  محدودیــت  هرگونــه  و  باشــد 
اقــالم  و  دارو  آزادی صــادرات  از  تــا  بــردارد  را 
بــا  کشــاورزی و تجهیــزات و خدمــات مرتبــط 
 هواپیمــا بــه ایــران اطمینــان داشــته باشــد.

ــای  ــه مجوزه ــود ک ــن ش ــد مطمئ ــکا بای 2. آمری
الزم بــرای نقــل و انتقــال مالــی بــه ایــران وجــود 
نباشــد. محدودیتــی  موضــوع  ایــن  در  و   دارد 

و  تنش هــا  تشــدید  از  بایــد  طــرف  دو  هــر   .۳
کننــد. پرهیــز  اختالفــات 

راحیل عبادی زاده 
خبر نگار

پیام رسـانه

روزنامه گاردین در گزارشـی که تیتر 
آن »نخسـت وزیر اصرار دارد روزهای 

خوب بـرای بریتانیا در راهند« به وضعیت 
پرداخته. برگزیت 

خبرگـزاری اسپوتنیک به رای 
دادگاه الهه به نفع ایران و دسـتور این 

دادگاه مبنی بر برداشـتن تحریم هایی که 
جان مردم ایران را نشـانه گرفته خبر داده.

پایگاه اینترنتی شـبکه خبریالجزیره 
در پـی افزایش آمار قربانیان حادثه 

سـونامی اندونزی یک صفحه مخصوص 
این حادثه آماده کرده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله به رای دادگاه 

الهه به نفع ایران و دسـتور این دادگاه 
مبنی بر برداشـتن تحریم هایی که جان 

مردم ایران را نشـانه گرفته خبر داده.

آلمان

مسدودسازی 4۳ سایت و کانال قیمت گذار ارزپیام خبر
دادستان تهران گفت: با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا ظرف روز گذشته دستور مسدودسازی 
17 سایت و 26 کانال صادر شده است.

رنا
 ای

س:
عک

فـروش  و  عرضـه  اسـامی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
ارز خـارج از واحدهـای مجـاز تعییـن شـده توسـط دولـت 
بـه وسـیله اشـخاص و واحدهـای صنفـی را ممنـوع کـرد.
نمایندگان در جلسـه علنی روز )چهارشـنبه( مجلس شـورای 
اسـامی ضمـن مخالفـت بـا حـذف مـاده 23 الیحـه اصاح 
قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز ، بانـک مرکـزی را موظـف 
کردنـد بـرای پیشـگیری و کنترل بـازار مبادالت غیرمجـاز ارز 
اقدامـات زیـر را بـه عمـل آورد:الـف- تعییـن و اعـام میزان 
ارز قابـل نگهـداری و مبادلـه در داخـل کشـور، همراه مسـافر، 
همـراه راننـدگان عبـوری و مـواردی از ایـن قبیـل، ب- ایجـاد 
سـامانه اطاعـات مالـی صرافی هـا و رصـد و ارزیابی فعالیت 
آنهـا، تبصـره 1- دولـت مکلف اسـت ارز مورد نیاز اشـخاص را 
تأمیـن و در صـورت عـدم کفایـت آن، بازارهای مبادلـه آزاد ارز 
را بـه گونـه ای ایجـاد نماید که تقاضـای اشـخاص از قبیل ارز 

مسـافری و عبـوری از طـرق قانونـی تأمیـن گـردد.

خرید و فروش ارز خارج 
خصــوص از صرافی ها ممنوع شد در  ارتباطــات  وزیــر 

همــراه  قیمــت گوشــی  کاهــش 
گفــت: هنــوز از ســمت دســتگاه 
گوشــی  هــزار   700 قضایــی 
ــل وارد  ــور کام ــه ط ــده ب مسدودش
بــازار نشــده اســت. موضــوع دیگــر 
بحــث ارز اســت کــه برنامه هــای 
دولــت و بانــک مرکــزی در کاهــش 
ــته و  ــر گذاش ــازار اث ــرخ ارز در ب ن
البتــه کاهــش 20 درصــدی را در 
ــا  ــم. ب ــت گوشــی شــاهد بودی قیم
ــرخ ارز، 30 درصــد  حــل مشــکل ن
کاســته  هــم  قیمــت  حبــاب  از 

. د می شــو
وزیــر  افــزود:  جهرمــی  آذری 
کــه  کــرد  درخواســت  صمــت 
بــازار  ارتباطــات مدیریــت  وزارت 
بگیــرد  دســت  بــه  را  گوشــی 
مدیریــت  مســوولیت  مــا  کــه 
قــول کمــک  امــا  نپذیرفتیــم  را 
شــرکت ها  از  برخــی  دادیــم. 
غیرتخصیصــی  ارز  بــا  واردات 
توجــه  بــا  و  بودنــد  داده  انجــام 
ــرای  ــرکت ها ب ــه ش ــی ک ــه موانع ب
واردات دارنــد، بــرای حــل ایــن 
داشــتیم.  صحبت هایــی  موانــع 

فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
شــنیده ها  دربــاره  اطاعــات 
بــا  دولــت  مذاکــره  بــر  مبنــی 
تلگــرام بیــان کــرد: بحثــی کــه 
مجلــس  صنایــع  کمیســیون  در 
مطــرح شــد، تحقیــق و تفحــص 
دربــاره مذاکراتــی بــوده کــه بــا 
ــا  ــت. ام ــده اس ــام ش ــرام انج تلگ
ایــن مذاکــرات محرمانــه نبــوده 
و در دولــت گذشــته بــا دســتور 
دادســتان وقــت و کارگــروه تعییــن 
ــه  ــه صــورت گرفت ــق مجرمان مصادی
اســت. اکنــون هــم بحــث جدیــدی 
مطــرح نیســت و مذاکــره جدیــدی 

اســت. نشــده  انجــام 

موبایل 50 درصد ارزان  می شود

 روحانی:
قیمت ارز هنوز واقعی نیست

رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه سیاســت هــای جدیــد ارزی دولــت ، گفــت: 
ارز هنــوز قیمــت واقعــی خــود را نــدارد و بایــد بــه قیمــت واقعــی خــود بــاز 
گــردد و دولــت نیــز در ایــن ارتبــاط از هیــچ تاشــی فروگــذار نخواهــد کــرد. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــأت دول ــنبه در جلســه هی ــی روز چهارش حســن روحان
ــت :  ــار داش ــرد، اظه ــورت بگی ــتا ص ــن راس ــد در ای ــتری بای ــات بیش اقدام
ــر آن  ــن بخاط ــی  دارد و ای ــر م ــدم ب ــاط ق ــا احتی ــداری ب ــه مق ــت البت دول
ــرار  ــت ق ــن شــرایط پیــش روی دول ــده ســخت  تری ــر در آین ــه اگ اســت ک
گرفــت بــا مشــکل مواجــه نشــویم، امــا امــروز همــان ســخت  تریــن شــرایط 
ــد  ــام دادن ــران انج ــت ای ــه مل ــات را علی ــه اقدام ــا هم اســت و آمریکایی ه
ــان را  ــه ١٣ آب ــچ کــس کلم ــده و هی ــی نمان ــاه باق ــان  م ــرای آب ــزی ب و چی
در ذهــن خــود خطــور ندهــد چــرا کــه هیــچ اتفاقــی نخواهــد افتــاد؛ تمــام 
کارهایــی کــه قــرار بــود آمریکایی هــا در آبــان مــاه انجــام دهنــد در شــهریور 
و مهــر انجــام دادند.رییــس جمهــوری همچنیــن در ایــن جلســه بــه تــاش 
آمریــکا بــرای منــزوی کــردن ایــران در ســازمان ملــل اشــاره کــرد و افــزود: 
امــا ایــن بــار آمریــکا از همیشــه منــزوی  تــر و ایــران بیــش ازهمیشــه مــورد 
ــت و  ــار درس ــر رفت ــه خاط ــتمداران ب ــان و سیاس ــی جه ــرام افکارعموم احت

دقیــق  اش بــود.

هشداربهزیستی

واکنش وزارت بهداشت به کشف شربت های تقلبیارزش ریالی »سبد کاال« اعالم می شود
تعـــاون،  وزارت  سرپرســـت 
 کار و رفـــاه اجتماعـــی گفـــت: 
آینـــده  هفتـــه  احتمـــاال 
تکلیـــف »بســـته حمایتـــی« از 

اقشـــار آســـیب پذیـــر نهایـــی می شـــود.
ـــت  ـــات دول ـــه هی ـــیه جلس ـــی در حاش ـــنی بندپ  محس
ـــات  ـــه جلس ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــگاران ب ـــع خبرن در جم
کارشناســـی در دفتـــر معـــاون اول رئیس جمهـــور و 
کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه و اجتماعـــی مجلـــس 
برگـــزار شـــده اســـت، اظهـــار کـــرد: احتمـــاال هفتـــه 
ــود.  ــی شـ ــی مـ ــته نهایـ ــن بسـ ــف ایـ ــده تکلیـ آینـ
ــی  ــته حمایتـ ــن بسـ ــش ایـ ــت پوشـ ــت تحـ جمعیـ

و ارزش ریالـــی ســـبد کاال هـــم هفتـــه بعـــد اعـــام 
می شـــود.

وی دربـــاره ارســـال پیامـــک بـــرای مســـئوالن ایـــن 
ـــا  ـــن پیامک ه ـــرد: ای ـــان ک ـــر نش ـــی خاط ـــته حمایت بس
ارســـال نشـــده اســـت زیـــرا افـــراد تحـــت پوشـــش 
ـــا در  ـــداد و بهزیســـتی مشـــخص اســـت و م ـــه ام کمیت
ـــی  ـــبد حمایت ـــن س ـــد ای ـــار نیازمن ـــی اقش ـــال بررس ح
ـــش  ـــت پوش ـــت تح ـــام جمعی ـــر در اع ـــتیم. تاخی هس
ـــا  ـــت اســـت ت ـــه عدال ـــدن ب ـــر ش ـــک ت ـــرای نزدی ـــم ب ه
کســـی از قلـــم نیفتـــد. چنیـــن پیامک هایـــی بـــرای 

ـــت. ـــده اس ـــال نش ـــی ارس کس

ســـخنگوی ســـازمان غـــذا 
بـــه  واکنـــش  در  دارو  و 
محمولـــه  کشـــف  خبـــر 
ــی  ــربت های قابـ ــزرگ شـ بـ
ـــه مـــردم توصیـــه کـــرد کـــه حتمـــا  کـــودکان در تهـــران، ب
ـــت آن  ـــد، اصال ـــای برن ـــژه داروه ـــه دارو بوی ـــد از تهی بع
ـــه  ـــش ب ـــور  در واکن ـــوش جهانپ ـــتعام کنند.کیان را اس
خبـــر کشـــف محمولـــه بـــزرگ شـــربت های قابـــی 
کـــودکان در تهـــران، گفـــت: متاســـفانه قاچـــاق دارو 
از ســـوی افـــراد ســـودجو انجـــام می شـــود. بـــا 
توجـــه بـــه توزیـــع کنترل شـــده داروهـــای خارجـــی 
و یـــا محدودیـــت در واردات داروهـــای خارجـــی کـــه 

ــود دارد،  ــور وجـ ــان در کشـ ــد داخلی شـ ــابه تولیـ مشـ
ــب  ــتفاده کننده و منفعت طلـ ــودجو، سوءاسـ ــراد سـ افـ
ایـــن  از  تـــا  نشســـته اند  کمیـــن  در  همیشـــه 
ــه ای  ــزود: توصیـ ــد. وی افـ ــتفاده کننـ ــا اسـ فرصت هـ
ـــت  ـــن اس ـــم ای ـــردم داری ـــرای م ـــه ب ـــن زمین ـــه در ای ک
ــامت  ــای سـ ــت کاالهـ ــتعام اصالـ ــث اسـ ــه بحـ کـ
ــه دارو  ــد از تهیـ ــه بعـ ــد؛  به طوریکـ ــدی بگیرنـ را جـ
ــامانه  ــق سـ ــا از طریـ ــامت یـ ــای سـ ــایر کاالهـ و سـ
 TTAC ــزار ــا از طریـــق نرم افـ پیامکـــی 2000۸۸22 یـ
ـــا از  ـــت و ی ـــب اس ـــل نص ـــا قاب ـــر روی موبایل ه ـــه ب ک
طریـــق  ســـایت TTAC.IR اصالـــت کاال را اســـتعام 

ــد. ــایی کننـ و شناسـ
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روز گذشـته قیمت خرید دالر از مردم در بانک ها با حدود 9500 
تومان شـروع شـد.  بررسـی میدانی از شـعب ارزی بانک ها از 
ایـن حکایـت داشـت کـه آن هـا دالر را 9500 و یـورو را 11 هـزار و 
500 تومـان از مـردم می خرنـد. البتـه ایـن نرخ هـا البتـه ثابـت 
نیسـت و ممکـن اسـت در طـول روز متغیـر باشـد.در جریـان 
ریـزش قیمـت ارز در روزهـای گذشـته و نگرانـی مـردم از زیان 
دیـدن از ارزهایـی کـه در مـدت گذشـته بـا نرخ هـای متفاوتـی 
خریـداری کرده بودند، از دو روز گذشـته بـازار ارز با ازدحام مردم 
بـرای فـروش مواجه شـد، اما اغلـب صرافی هـا و دالالن حاضر 
بـه خریـد ارز بـا نـرخ معقـول نبودنـد و قیمت هـای متفاوتـی 
پیشـنهاد می دادنـد.در همیـن راسـتا بانک مرکزی روز گذشـته 
یـادآور شـد کـه بانک هـا آمـاده خریـد ارز از مردم هسـتند. این 
در حالـی اسـت کـه پیش از این هم بر اسـاس سیاسـت ارزی 
دولـت کـه از امسـال اجرایی شـد، این امـکان در بانک ها وجود 

داشـت که مـردم بتواننـد ارز خود را بفروشـند .

بانک ها خرید دالر را با 
9500 تومان آغاز کردند

برابـری  افزایـش چهـار  از  ناجـا  آگاهـی  پلیـس  رییـس 
جرائـم طـی 10 سـال خبـر داد.

سـردار محمدرضـا مقیمـی در همایـش کارآگاهـان پلیس 
آگاهی با اشـاره به روند رشـد و پیچیدگی جرائم در کشـور 
اظهارکـرد: بسـیاری از جرائـم بعـد از اتفاقاتـی که در سـال  
۸6 و ۸7 افتـاد رونـد تصاعـدی یافـت، آن زمـان پلیـس 
آگاهـی بـا حـدود 230 هـزار جـرم روبـه رو بود امـا در حال 
حاضـر تعـداد جرائـم به یـک میلیون جرم رسـیده اسـت.
وی بـا اسـتناد بـه همیـن آمـار تصریح کـرد: اما متناسـب 
بـا رشـد جرائـم تـوان و پیروی انسـانی ما افزایـش نیافته 
اسـت. بـه عنـوان مثـال تـا پایـان برنامـه ششـم مـا بایـد 
حـدود 3000 کارآگاه داشـته باشـیم امـا درحـال حاضر 700 

داریم. کارآگاه 

افزایش 4 برابری جرائم 
طی 10 سال
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پهناورترین استان کشور تنها 
پنج سمن دارد

مدیـر کل حفاظـت محیط زیسـت 
گفـت:  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
ایـن اسـتان بـه عنـوان پهناورترین 
اسـتان کشور با داشـتن 13 منطقه 
حفاظـت شـده تنهـا پنج سـازمان مـردم نهاد در حـوزه محیط 
زیسـت دارد کـه بسـیار انـدک و نیازمنـد فعالیـت آحـاد مردم 
در ایـن حوزه گسـترده اسـت. وحیـد پورمردان افزود: توسـعه 
فرهنگ زیسـت محیطی با اسـتفاده از ظرفیت سـازمان های 
مـردم نهاد رویکردی کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی 
بـاال اسـت. امروزه محیط زیسـت اسـتان بیش از گذشـته به 
مشـارکت آحـاد مـردم بـه ویژه سـازمان های مردم نهـاد برای 

حـل و کاهـش مشـکات محیـط زیسـت نیازمند اسـت.

سمن

تصویب افزایش 
قیمت آب برای 

مشترکان پر مصرف
معـاون وزیر نیرو اعام کرد: پیشـنهاد 
افزایش تعرفه آب برای مشـترکان پر 
مصـرف از سـوی وزارت نیرو به هیات 
دولت داده شـد و اخیرا نیز بر اسـاس 
تصویـب  بـه  طـرح  ایـن  شـنیده ها 

رسـیده است.
عبـاس سـروش در خصـوص آخرین 
وضعیـت افزایـش تعرفـه آب بـرای 
مشـترکان پـر مصـرف گفـت: در حال 
حاضـر ایـن مسـاله در هیـات دولـت 
تصویـب شـده و در حـال حاضـر باید 
وارد مرحلـه اجرا شـود کـه پیش بینی 
می شـود نهایتـا تـا یـک مـاه آینـده 
ایـن طـرح ابـاغ و اجرایی شـود. وی 
بـا تاکیـد بـر ایـن مسـاله کـه در حال 
حاضـر ایـن طـرح در دسـتور کار قـرار 
دارد، اظهـار کـرد: از مدت ها پیش یک 
جـدول برنامـه ای برای میـزان مصرف 
مشـترکان در نظر گرفته و قرار شـد بر 
اسـاس آن به مشـترکانی که زیر الگو، 
مصـرف دارنـد در پرداخـت هزینه هـا 
ارفاق شـود. همچنین در اسـتان هایی 
کـه مشـترکان بیـش از الگـو مصـرف 
می کننـد بها به صـورت پلکانـی از آنها 

اخذ شـود.
بـه گفته سـروش، البتـه تا کنـون نیز 
بهـای آب بـه صـورت پلکانـی بـوده 
امـا منظـور ایـن اسـت کـه افـراد پـر 
مصـرف کـه الگـوی مصـرف را پشـت 
سـر می گذارنـد قیمت های بیشـتری 
از آنهـا اخـذ شـود امـا بایـد گفـت کـه 
بـاز هـم تمـام ایـن اعـداد زیـر قیمت 
واقعـی آب اسـت. او تاکیـد کـرد این 
امـر بـا هـدف کسـب درآمد نیسـت و 
عمده تریـن هـدف اجـرای ایـن طرح 
عوامـل کنترلـی در مصرف آب اسـت.

مقصر بحران آب کیست؟
اینکه کاهش ذخایر آبی در کشور به نبود مدیریت درست  

بر می گردد یا تغییرات اقلیمی، نیاز به بررسی دارد

خبر

اردو فعال محیط زیست معتقد است برای حل بحران آب همه باید پای کار بیایند

معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط 
ــه خاطــر شــرایط خــاص خلیــج فــارس،  زیســت گفــت: ب
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه هیــچ وجــه موافــق 
انتقــال آب از ایــن پهنــه آبــی نیســت. مســعود تجریشــی 
دربــاره پــروژه هــای انتقــال آب خلیــج فــارس بــه اســتان ها 
ــازمان  ــه س ــه ب ــن زمین ــتی در ای ــون درخواس ــت: تاکن گف
حفاظــت محیــط زیســت ارســال نشــده اســت و ســازمان 
بــه خاطــر شــرایط خــاص خلیــج فــارس اساســا بــا انتقــال 
آب از خلیــج فــارس بــه هیــچ وجــه موافــق نیســت، حتــی 
وزارت نیــرو مجــوز تخصیــص بــرای برداشــت آب از خلیــج 

فــارس را صــادر نمــی کنــد. 
ــه  ــبت ب ــارس نس ــج ف ــح داد: آب خلی ــی توضی تجریش
دریاهــای دیگــر گــرم تــر اســت، از ایــن رو آســیب پذیــری 
ــا بیشــتر  ــه ســایر حوضــه ه ــی نســبت ب ــن حوضــه آب ای
ــدی چرخــه  ــا، کن ــاد نفتکش ه ــردد زی ــن ت اســت. همچنی
ــاالی  ــزان ب ــم، می ــق ک ــارس و عم ــج ف ــض آب خلی تعوی
تبخیــر و شــوری از دیگــر شــرایط خــاص ایــن پهنــه آبــی 
ــا  ــه ب ــوالد مبارک ــش ف ــدی پی ــه داد: چن ــت. وی ادام اس
توجــه بــه مشــکاتی کــه برایــش پیــش آمــده بــود، اعــام 
آمادگــی کــرد کــه بــا هزینــه خــودش آب را از خلیــج فــارس 
منتقــل کنــد امــا شــاید نمــی دانســت کــه فراینــد انتقــال 
چگونــه اســت؛ ابتــدا بایــد بــه وزارت نیــرو اعــام شــود کــه 
ــد و  ــن نقطــه برداشــت کن ــدار آب از ای ــن مق قصــد دارد ای
وزارت نیــرو مشــخص مــی کنــد کــه امــکان پذیــر هســت 
ــص از  ــرایط تخصی ــدن ش ــخص ش ــس از مش ــه، پ ــا ن ی
جانــب وزارت نیــرو، پــروژه بــرای ارزیابــی زیســت محیطــی 
بــه ســازمان محیــط زیســت ارســال مــی شــود کــه در هــر 
ــت:  ــن کار انجــام نشــده اســت. تجریشــی گف صــورت، ای
البتــه ممکــن اســت در گذشــته مجــوزی بــرای انتقــال آب 
از خلیــج فــارس صــادر شــده باشــد امــا در حــال حاضــر، 
تحــت هیــچ شــرایطی بــه پــروژه انتقــال از خلیــج فــارس 

مجــوز نمــی دهیــم. 
ــوز در  ــدور مج ــکات ص ــی از مش ــت: یک ــار داش وی اظه
گذشــته قیــد نشــدن زمــان اعتبــار آن بــود بــه ایــن صــورت 
ــان  ــر زم ــا ه ــوز ت ــت مج ــس از دریاف ــان پ ــه متقاضی ک
ممکــن مــی توانســتند اقــدام بــه اجــرا کننــد، امــا بــا توجــه 
بــه امــکان تغییــر شــرایط منطقــه مــورد نظــر بعــد از یــک تا 
دوســال، هــم اکنــون در مجوزهــا تاریــخ نیــز قیــد می شــود. 
ــوب  ــای جن ــش ه ــال، بخ ــن ح ــت: در عی ــی گف تجریش
شــرق کشــور شــامل شــمال کرمــان، حاشــیه یــزد و شــمال 
سیســتان و بلوچســتان از آب دریــای عمــان در قالــب پروژه 
انتقــال آب بهــره منــد مــی شــوند. بــه گفتــه معاون ســازمان 
محیــط زیســت، بــا وجــود ظرفیــت بــاال در اســتفاده از آب 
دریــای عمــان، ایــران نســبت بــه کشــورهای حاشــیه ایــن 
حوضــه آبــی اســتفاده بســیار کمــی از ایــن ظرفیــت دارد و 
حتــی بــه انــدازه یکــی از کشــورهای کوچــک نیــز برداشــت 

نمــی کنیــم بنابرایــن بــرای برداشــت جــا زیــاد داریــم.

معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست:

موافق انتقال آب از 
خلیج فارس نیستیم

تمــام فروشــگاه هــای بــزرگ فــارس بــا 
تصویــب کارگــروه مدیریــت پســماند اســتان 
موظــف بــه اســتفاده از پاســتیک هــای 
پذیــر شــدند. چهارمیــن  تجزیــه  زیســت 
ــتان  ــماند اس ــت پس ــروه مدیری ــه کارگ جلس
ــی  ــاون هماهنگــی امــور عمران ــا حضــور مع ب

ــکیل  و  ــروه تش ــاء کارگ ــتانداری و اعض اس
ــت،  ــتقیم صنع ــارت مس ــا نظ ــد ب ــرر ش مق
معــدن و تجــارت و اداره محیــط زیســت کلیه 
فروشــگاههای بــزرگ اســتان موظــف بــه 
اســتفاده از پاســتیک هــای زیســت تجزیــه 
پذیــر شــوند. مدیــر کل حفاظــت محیــط 

ــداف  ــتای اه ــت: در راس ــارس گف ــت ف زیس
ــتیک«  ــدون پاس ــهر ب ــیراز، ش ــش »ش پوی
و بــا اســتناد بــه موضــوع تصویــب نامــه 
آســیب  ســند  2۸510/ت51024،  شــماره 
محیــط  بخــش  در  شــهرها  شناســی کان 
زیســت – مدیریــت پســماند، اســتفاده از 
ــتور  ــر در دس ــد پذی ــای تجدی ــتیک ه پاس
از  کار جلســه قــرار گرفــت و مقــرر شــد 
یــک مــاه آینــده فروشــگاههای بــزرگ شــهر 
ــه  ــت تجزی ــای زیس ــتیک ه ــیراز از پاس ش
ــارت  ــور نظ ــه منظ ــد و ب ــتفاده کنن ــر اس پذی

ــه و عملیاتــی  بــر حســن اجــرای ایــن مصوب
شــدن آن بازرســی از فروشــگاه هــای بــزرگ 
و  معــدن   ، صنعــت  ســازمان  عهــده  بــه 
ــت  ــط زیس ــت محی ــارت و ادارات حفاظ تج
ــودی  ــعید محم ــد. س ــذار ش ــتان واگ در اس
ــی  ــر رفاه ــاوه ب ــدرن ع ــی م ــزود: زندگ اف
کــه بــرای انســان بــه همــراه داشــته گاه 
ضررهــای جبــران ناپذیــری را نصیــب او مــی 
کنــد. کیســه هــای پاســتیکی و ظــروف 
ــورد  ــن م ــز مصــداق ای ــار مصــرف نی ــک ب ی

هســتند.

الزام فروشگاه های بزرگ به استفاده 

ازپالستیک تجزیه پذیر

محمـودی گفت: بازیافت پالسـتیک در طبیعت 
بـه طور طبیعـی ۳00 تـا 500سـال زمـان می برد 
کـه معایبـی همچـون سـرطان زایـی در نتیجـه 
مهاجرت مونومر از کیسـه ها و ظروف پالستیکی 
بـه داخل مواد موجـود در ظرف، عدم سـازگاری 
بـا محیـط زیسـت و طبیعـت و از بیـن رفتـن 
سـرمایه ملـی در اثـر اسـتفاده از منابـع غیرقابل 

تجدیـد را به همـراه دارد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/پیام ما

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: ظرف نیمه نخست امسال تعداد 524 نفر که اقدام به شکار 
غیرمجاز در مناطق مختلف این استان کرده بودند دستگیر شده اند.

»تفتان«، گرفتار 
خشکسالی

تفتـان سـربلند کـه سـالها غـرق در 
شـور و شیدایی و سرسبزی و نشاط 
تنـوع در گونه هـای منحصربفـرد  و 
گیاهـی و جانوری بوده، چند سـالی 
اسـت کـه گرفتـار خشکسـالی و بـی آبـی شـده و ایـن موضوع 
همچنـان بیـداد مـی کنـد و سـاکنان آن و حیـات وحـش و 
طبیـت آن در انتظـار سـرازیر شـدن رحمـت های الهی هسـتند. 
ایـن قلـه 4050 متـری آتشفشـانی و نیمـه فعـال همه سـاله با 
کوچکتریـن بارش در شهرسـتان خاش پوشـیده از بـرف بوده و 
مانند عروسـی زیبا خودنمایی می کرده، اما در چند سـال اخیر 
قامـت خشـک و عریـان خود را به نمایش گذاشـته و انسـان از 

دیـدن چهـره خشـن طبیعـت نگـران و محـزون می شـود.

تفتان

اولین برف امسال مهمان 
ارتفاعات اردبیل می شود

هشـدار  و  پیش بینـی  مدیـرکل 
از  هواشناسـی  سـازمان  سـریع 
کاهـش محسـوس دمـا و بـارش 
اسـتان های  در  بـاران  شـدید 
سـاحلی خـزر خبـر داد و گفـت: روز جمعـه )13 مهرمـاه( 
بـارش بـرف در ارتفاعـات اسـتان اردبیـل و در روز شـنبه 
)14 مهرمـاه(  بـارش بـرف در ارتفاعـات البـرز مرکـزی در 
اسـتان های تهـران، البـرز و قزویـن دور از انتظـار نخواهـد 
بـود. احـد وظیفـه  در مـورد شـرایط آب و هوایـی تهـران 
گفـت: شـرایط جـوی تهـران در روز جمعـه )13 مهرمـاه( 
بـا  و  ابـر  افزایـش  بـا  همـراه  بعدازظهـر  در  ابـری  کمـی 
احتمـال بـارش پراکنـده و وزش بـاد پیش بینی می شـود.

هوا

50 هکتار از جنگلهای »آب  
حیات«طعمه حریق شد

»آب  منطقـه  در  سـوزی  آتـش 
چـرام  شهرسـتان  حیـات« 
 50 سـوختن  باعـث  تاکنـون 
هکتـار آن شـده اسـت. »کیـوان ضرغامـی« گفـت: بـا 
سـوزی  آتـش  ایـن  آتش سـوزی؛  از  روز  دو  گذشـت 
طبیعـی  منابـع  عمومـی  روابـط  دارد.  ادامـه  همچنـان 
ایـن  وسـعت  کهگیلویـه  شهرسـتان  آبخیـزداری  و 
آتش سـوزی را زیـاد عنـوان و بـا بیـان اینکـه بـا کمبـود 
نیـرو مواجـه هسـتیم، افـزود: بـا توجـه بـه بخشـنامه؛ 
آتش سـوزی  هنـگام  بـه  بایـد  دسـتگاه ها  تمـام 
امـا متاسـفانه در  باشـند  را داشـته  همکاری هـای الزم 

نـدارد. وجـود  چیـزی  چنیـن  عمـل 

جنگل

ذخیره سد زاینده رود به 157 
میلیون مترمکعب رسید

بهره بـرداری  و  حفاظـت  معـاون 
اصفهـان  منطقـه ای  آب  شـرکت 
فصـل  بارش هـای  اگـر  گفـت: 
آبـی بـه موقـع آغـاز نشـود و میـزان آن در حـدی نباشـد 
کـه ذخیـره سـد شـود، بـرای تامیـن آب شـرب در پاییـز 
بـا  ساسـانی،  حسـن  داشـت.  خواهیـم  سـختی  شـرایط 
بیـان اینکـه درحـال حاضـر ذخیـره سـد زاینـده رود 157 
میلیـون مترمکعـب و ورودی بـه مخـزن سـد 5 مترمکعب 
بـر ثانیـه اسـت، اظهـار کـرد: سـال گذشـته در ایـن مقطـع 
آب  احتسـاب  بـدون  رود  زاینـده  سـد  ذخیـره  زمانـی 
کشـاورزی 192 مترمکعـب و در درازمـدت 745 میلیـون 

بـود. مترمکعـب 

سد

رو  آبــی کشــور  حجــم ذخایــر 
ــه کاهــش اســت. در خصــوص  ب
آبــی  وضعیــت  مقصــر  اینکــه 
فعلــی کشــور، عــدم مدیریــت 
بــا  اقلیــم،  تغییــر  یــا  اســت 
بــه  مختلــف  کارشناســان 

نشســته ایم.  گفت وگــو 
عضــو  کوچکی نــژاد  جبــار 
زیســت  محیــط  فراکســیون 
مجلــس بــه پیــام مــا می گویــد: 
ــی مشــکات وســیعی  ــران آب بح
آورده  وجــود  بــه  کشــور  در  را 
ــر ســو  ــن بحــران در اث اســت. ای
ــوده  ــم ب ــر اقلی ــت و تغیی مدیری

اســت. تغییــر اقلیــم کــه همــان 
بارندگــی کمتــر و خشکســالی 
اســت. ســومدیریت نیــز شــامل 
بــدون مطالعــه  ســاخت ســد 
اســت.  درســت  جانمایــی  و 
صنایــع  ســاخت  همچنیــن 
آب بــری همچــون پتروشــیمی در 
ــان  ــه هم ــز ب ــم آب نی ــق ک مناط
بــر می گــردد. ســو مدیریــت 

کوچکی نــژاد،  اعتقــاد  بــه 
ســومدیریت و تغییــرات اقلیمــی 
هــر دو بــه یــک انــدازه در بحــران 
و تنــش آبــی کشــور نقــش دارند.
ســو مدیریــت بــه ســازمان ها 
محیــط  همچــون  ارگانهایــی  و 
کشــاورزی،  جهــاد  زیســت، 
ــر  ــرو و وزارت صنعــت ب وزارت نی

. د می گــرد

همه مسوولیم
ســارا اردو فعــال محیــط زیســت 
ــران  ــد: ای ــا می گوی ــام م ــه پی ب
خشــکی  کمربنــد  روی  بــر 
ــن  ــه همی ــت. ب ــده اس ــع ش واق
ــان  ــران آب از زم ــن بح ــل ای دلی
ــا وجــود  هخامنشــی در کشــور م
مدیریــت  شــیوه  داشــته.اما 
گذشــتگان مــا آســیب رســان 
ــر  ــا حف ــا ب ــوده اســت. مثاآنه نب
ــد  ــات از آب اســتفاده می کردن قن
بــدون اینکــه بــه آب و زمیــن 
حالیکــه  در  بزننــد.  آســیبی 
چاه هــای  حفــر  بــا  هم اکنــون 
ــرداری از  ــال بهره ب ــف در ح مختل
ــی و فســیلی  ــر زمین ــای زی آب ه

هســتیم.

از  پایین تــر  فســیلی  آب هــای 
آب هــای زیــر زمینــی هســتند 
کــه مــا در حــال حاضــر ازآن هــا 
ــم . در  ــرداری می کنی ــم بهره ب ه
مــورد آب هــای زیــر زمینــی هــم 
بایــد گفــت اگــر کشــوری ٣٧ 
درصــد از ایــن آب هــا را برداشــت 
کنــد دچــار مشــکل خواهــد شــد، 
انجــام  هم اکنــون  کــه  کاری 

ــم. داده ای
بــرای  بایــد  اردو،  گفتــه  بــه 
مقابلــه بــا بحــران آبــی در کشــور 
ــازمانی  ــی درون س ــک هماهنگ ی
وجــود داشــته باشــد و اینکــه 
معضــل  حــل  بــرای  بدانیــم 
آب در کشــور تنهــا یــک نهــاد 
یــا ســازمانی همچــون محیــط 
ــد.  ــر باش ــد موث ــت نمی توان زیس
بــه طــور مثــال اگــر ســازمان 
درســتی  بــه  زیســت  محیــط 
ــا از آن ســو وزارت  ــد ام عمــل کن
ــه سدســازی های  ــرو شــروع ب نی
گــزار  اثــر  آیــا  متعــدد کنــد، 
خواهــد بــود؟ مــردم هــم در ایــن 
وســط نقــش پررنگــی دارنــد کــه 

بایــد پــای کار بیاینــد.
اقلیمــی  تغییــرات  او در مــورد 
تغییــرات  ایــن  می گویــد: 
ســبب ایجــاد رونــد پیــش بینــی 
شــده اند.  کشــور  در  نشــده ای 
البتــه بایــد بدانیــم کــه تغییــرات 
زمیــن  بــا گرمایــش  اقلیمــی 
تفــاوت دارد. گرمایــش زمیــن 
ایجــاد  را  اقلیمــی  تغییــرات 
می کنــد و از آن طــرف تغییــر 
ــرات  ــث ایجــاد تغیی ــی باع اقلیم
ایــن  مثــا  می شــود.  خاصــی 
تغییــرات در گوشــه ای از دنیــا 

اروپــا ســبب ایجــاد  همچــون 
آســیایی  بخــش  در  و  ســرما 
ــی  ــا باعــث بارش هــای طوالن دنی
ــر  ــا  در اث ــوند. مث ــدت می ش م
ــه  ــک روز ب ــرات در ی ــن تغیی ای
انــدازه یکســال بــاران می بــارد 
و کشــاورزان آســیب می بیننــد.

نبود برنامه برای کاشت
محیــط  فعــال  نجفــی  دالور 
زیســت در ایــن خصــوص بــه 
پیــام مــا می گویــد: در کشــور 
بــه طــور  نــزوالت جــوی  مــا 
داشــته  کاهــش  محسوســی 
اســت. بــه طــور مثــال حجــم 
ــه  ــوی ب ــزوالت ج ــه از ن ــی ک آب
می شــده  وارد  کارون  رودخانــه 
اســت از رقــم ســاالنه ١8 میلیــارد 
متــر معکــب بــه نصــف ایــن 
مشــابه  اســت.  رســیده  عــدد 
ــری  ــق دیگ ــاق در مناط ــن اتف ای
همچــون زاینــده رود، ارومیــه، 
کارون، خــزر نیــز رخ داده اســت.
از طــرف دیگــر مصــرف متعادلــی 
ســطحی،  آب هــا)  زمینــه  در 
زیــر زمینــی( در کشــور وجــود 

ــد آب  ــون ٩0 درص ــدارد. هم اکن ن
ــد  ــاورزی، 8 درص ــش کش در بخ
صنعــت و 2 درصــد در بخــش 
شــرب مصــرف می شــود. ایــن 
کشــور  آب  بیشــترین  یعنــی 
مصــرف  بخــش کشــاورزی  در 
ــتی  ــت درس ــه مدیری ــود ک می ش
روی آن نیســت. از ســویی عــدم 
کاشــت  بخــش  در  مدیریــت 
می خــورد  چشــم  بــه  هــم 
یعنــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
برنامــه درســتی بــرای کاشــت 
کشــاورزان  بــه  محصــوالت 
می شــود  همیــن  و  نمی دهــد 
کــه یکســال ســیب زمینــی و 
ســال دیگــر پیــاز روی دستشــان 

. نــد می ما
بــه گفتــه نجفــی، اعــام ایــن 
مطلــب کــه بحــران آب در کشــور 
ــردد  ــر می گ ــت ب ــو مدیری ــه س ب
یــا تغییــر اقلیــم نیــاز بــه بررســی 
ــم  ــه ببینی ــق دارد ک ــددی دقی ع

ــک بیشــتر اســت. ــهم کدامی س

ته
نک

 بـه گفتـه اردو فعـال محیـط زیسـت، بایـد بـرای 
مقابلـه بـا بحـران آبـی در کشـور یـک هماهنگـی 
درون سـازمانی وجـود داشـته باشـد و اینکه بدانیم 
بـرای حـل معضـل آب در کشـور تنهـا یـک نهـاد یا 
سـازمانی همچـون محیط زیسـت نمی توانـد موثر 
باشـد. بـه طور مثـال اگر سـازمان محیط زیسـت به 
درسـتی عمل کنـد اما از آن سـو وزارت نیرو شـروع 
بـه سدسـازی های متعـدد کند، آیـا اثر گـزار خواهد 
بـود؟ مردم هـم در این وسـط نقش پررنگـی دارند 
کـه بایـد پای کار بیاینـد. او می گویـد: تغییر اقلیمی 
باعـث ایجـاد تغییـرات خاصی می شـود. مثـال این 
تغییرات در گوشـه ای از دنیا سـبب ایجاد سرما و در 
بخشـی باعـث بارش هـای طوالنی مدت می شـود.

پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس24 از دسـتگیری 
ردونی، کسـی که یک هلی کوپتر را 

هایجک کرده بود در شـمال فرانسه خبر 
داده.

خبرگـزاری یورونیوز از آغاز روابط 
دیپلماتیک ایران و فرانسـه در پی ادعای 

دسـت داشتن ایران در بمب گذاری 
پاریس خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز از 
افزایش کف حقوق کارمندان شـرکت 

آمازون به سـاعتی 15 دالر در پی 
اعتراضـات صنفی در آمریکا خبر داده.

خبرگـزاری سی ان ان به تخلفات آمریکااروپافرانسه
مالیاتـی ترامپ برای افزایش ثروت 

پرداخته. خانواده اش 

آمریکا



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1279 | پنجشنبه 12 مهر 1397

4
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
محمـد دامادی رییس کارگروه آب و 

فاضاب کمیسـیون عمران مجلس نوشت: 
در سـال آینده تنش آبی نخواهیم داشت.

روزنامـه کاغذوطن  از ثبت نام 
2800کرمانی برای سـفر به کشور عراق در 

اربعین خبر داد.

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل از 
وزیر امور خارجه نوشـت: ایران عصبانی 

نیسـت، مذاکره با آمریکا را غیر محتمل 
نمی دانم .

روزنامه افسانه  در گزارش میدانی به اصفهانجنوب کرمانمازندران
حضور مردم برای فروش ارز در خیابان 

سعدی شیراز  پرداخته است.

فارس

افزایش 60درصدی گردشگری شهرستان سرخس
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرخس از افزایش 60درصدی 
گردشگری شهرستان سرخس خبر داد.

پیام میراث

رو
جا

: ک
س

عک

مدیـر اداره کل موزه هـا معتقـد اسـت اگر بخواهیم کشـوری 
را بشناسـیم کـه بـر نـوع نگاه مـا تاثیرگذار باشـد، باید با آن 

از دریچه میراث آشـنا شـویم.
نمایشـگاه  افتتـاح  آئیـن  در  کارگـر،  محمدرضـا 
»باستان شناسـی و هنـر در سـرزمین هلنـد بـه روایت موزه 
درنتـس« در مـوزه ملـی ایـران سـخن می گفـت، بـا بیـان 
ایـن کـه بایـد شـناخت عمیق نسـبت بـه تمـدن و فرهنگ 
هلند داشـته باشـیم، ادامه داد: این نمایشـگاه به ما کمک 

می کنـد تـا نـوع نگاهمـان بـه مـردم هلنـد تعییـر کنـد.
وی افـزود: تـا قبـل از برگـزاری نمایشـگاه های مشـترک 
بیـن ایـران و هلنـد حـرف زیـادی از هلنـد نداشـتیم، امـا 
بعـد از آن، حـاال شـاید بتوانیـم سـاعت ها در مـورد میـراث 
فرهنگـی ناملموس و ناملموس، مشـاهیر و شـخصیت ها و 
تاثیرگـذاری آن هـا در فرهنـگ، هنـر و تمـدن بشـر و نقش 

هلنـد در شـکل گیـری تمـدن غـرب صحبـت کنیم.
نمایشـگاه  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  موزه هـا  اداره کل  مدیـر 
»باستان شناسـی و هنـر سـرزمین هلنـد بـه روایـت مـوزه 
درنتـس« نـگاه را واقعـی می کنـد، اضافـه کرد: هلنـد برای 
مـا یـک نـگاه ویـژه دارد، اگر هـر روز در هر موزه شـاهد این 
نمونـه  اتفاقـات باشـیم و هـر مـوزه ارتبـاط سـازنده ای ربـا 
موزه هـای هـم ردیـف در دنیـا داشـته باشـیم، دیپلماسـی 
خواهـد  دول  بیـن  روابـط  بـر  تاثیـری شـگرف  فرهنگـی 

داشت.
عضـو  و  هلنـد  درنتـه  اسـتاندار  معـاون  بی جـل،  کیـس 
هیـات امنـا مـوزه درنتـس نیـز در آییـن افتتـاح میزبانـی 
از نمایشـگاه های مختلـِف کشـورهای دیگـر در ایـن موزه را 
نشـان عاقـه هلندی هـا و بـه خصـوص مـردم درنتـه برای 
آشـنایی بـا فرهنگ هـای مختلف کشـورهای دیگر دانسـت 
و گفـت: حـدود 100 هـزار نفـر تـا کنـون از ایـن نمایشـگاه 
»ایـران: مهـد تمـدن« در هلنـد دیـدن کرده اند، ایـن رویداد 
یـک تحـول بـزرگ بـرای مـا در هلنـد اسـت، از طریـق این 
نمایشـگاه در درنتـه میتوانیـم فرهنگ عالـی آن را به مردم 

بشناسـانیم. هلند 

سوژه دریچه میراث 
فرهنگی، راهی 

برای شناخت کشورها

هر
 م

س:
عک

روند رو به تخریب اولین دبیرستان دخترانه ایران
مدیر مدرسه:اگر مدرسه مرمت نشود به زودی تخریب می شود

این مدرسه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

دبیرســتان انوشــیروان دادگــر یکــی از 
ــی و  ــران در تنهای ــدارس تاریخــی ته م
غربــت   مــرگ خــود را در حــال دیــدن 
ــه  ــتان ب ــن دبیرس ــیس ای ــت. تاس اس
ســال 1315 خورشــیدی بــه عنــوان 
و  قدیمــی  دبیرســتان های  از  یکــی 
خیابــان  در  تهــران  شــهر  زرتشــتی 
انقــاب، بیــن خیابان هــای حافــظ و 

می گــردد. بــر  ولی عصــر 
وقتــی ســاخت دبیرســتان فیــروز بهرام 
ــتانی  ــاد دبیرس ــید، ایج ــان رس ــه پای ب

ــروری  ــران ض ــرای دخت ــوص ب مخص
توســط  بنــا  ایــن  آمــد.  نظــر  بــه 
بانــوی  نیکــوکاری بــه نــام خانــم 
ــا( از  ــی تات ــی )ج ــی بانج ــن بای رات
ــاری  ــاکن نوس ــدان و س ــله موب سلس
)خواهرجمشــیدجی  هندوســتان 
ــا ســرمایه اولیــه یکصــد هــزار  ــا( ب تات
روپیــه ســاخته شــد. نــام کنونــی ایــن 
تاتــا  جــی  انوشــیروان  دبیرســتان 
اســت. هــم اکنــون در ایــن دبیرســتان، 
ــون  ــای گوناگ ــوزان از دین ه ــش آم دان

می بیننــد. آمــوزش 
در  دادگــر  انوشــیروان  دبیرســتان 
شــهریور 1315 گشــایش یافــت واکنون 
مهــم  موسســه  چنــد  از  یکــی  نیــز 

ــن  ــر انجم ــر نظ ــه زی ــی اســت ک تربیت
زرتشــتیان و وزارت آمــوزش و پــرورش 
اداره می شــود. دبیرســتان »نوشــیروان 
ملــی  آثــار  فهرســت  در  جی تاتــا« 

ــت.« ــیده اس ــت رس ــه ثب ــران ب ای
حــاال ایــن دبیرســتان کــه شــاید بتــوان 
ــه  ــت، نخســتین دبیرســتان دختران گف
در تهــران اســت، شــرایط خوبــی نــدارد. 
ســتون های ســاختمان کــه شــباهت 
زیــادی بــا ســتون های وزارت امــور 
ملــی  بــاغ  محوطــه ی  در  خارجــه 
دارنــد، در حــال تخریب انــد، ســقف 
کتابخانــه ی مدرســه کــه در ســاختمانی 
مدرســه  حیــاط  انتهــای  در  جــدا 
بــدون  و  ریختــه  شــده،  ســاخته 

اســتفاده اســت.

ساخت وساز در حریم
 این دبیرستان

مدرســه  حیــاط  شــمالی  ضلــع  در 
ســاخت  حــال  در  ســاختمانی  نیــز 
بــا ارتفاعــی بیــش از 20 متــر قــرار 
دارد و حتــی مســوالن مدرســه هــم 
ــا،  ــن بن ــداث ای ــه اح ــتند ک نمی دانس
ــم منظــری مدرســه ی تاریخــی را  حری
مخــدوش می کنــد و خــاف ضوابــط و 

قوانیــن میــراث فرهنگــی اســت.
ــان  ــه همچن ــن مدرســه ک ــن ای همچنی
گرمایشــی  سیســتم  اســت،  فعــال 
و  نــدارد  مناســبی  سرمایشــی  و 
دانش آمــوزان  بــرای  موضــوع،  ایــن 

می کنــد. ایجــاد  را  مشــکاتی 

دعوت از میراث فرهنگی 
برای نجات

تاریخــی  مدرســه ی  ایــن  مدیــر 
مدرســه ی  وضعیــت  دربــاره ی 
مــی گویــد   دادگــر«   »انوشــیروان 
ــدارد،  ــی ن ــرایط خوب ــه ش ــای مدرس بن
میــراث  ســازمان  از  داریــم  قصــد 
فرهنگــی و انجمــن زرتشــتیان دعــوت 
کنیــم تــا در جلســه ای، بــا بررســی 
برنامه ریــزی  و  مدرســه  وضعیــت 
ــات الزم  ــامان دهی آن، اقدام ــرای س ب
بــرای نجــات مدرســه انجــام شــود.

ــر  ــت اگ ــد اس ــب معتق ــا آبادطل فریب
مدرســه  بازســازی  و  مرمــت  بــرای 
حمایتــی نباشــد ، بنــا احتمــاال بــه زودی 
کــه  همان طــور  می شــود.  تخریــب 
ســاختمان کتابخانــه از حــدود پنــج 
ریــزش  به دلیــل  پیــش  ســال 

ــده اســت.  ــدون اســتفاده مان ســقف ب
هزینــه ی  نمی توانیــم  متأســفانه 
تعمیــر و مرمــت ایــن مدرســه را از 
ــون  ــم، چ ــن کنی ــان تأمی ــا و مربی اولی
ــوال از  ــوزان معم ــای دانش آم خانواده ه

هســتند. ضعیــف  قشــرهای 
بخش هایــی  این کــه  بیــان  بــا  او 
حــدود  تاریخــی  مدرســه ی  ایــن  از 
دچــار   1372 تــا   136۸ ســال های 
آتش ســوزی شــد، گفــت: متأســفانه 
ــی  ــث شــد، بخش های ــاق باع ــن اتف ای
از مدرســه ماننــد ســتون های ســالن 
نابــود  اجتماعــات کامــا تخریــب و 

ــود. ش

موریانه ها  به جان 
مدرسه افتاده اند

وی یکــی دیگــر از مشــکات مدرســه 

پنجره هــا  در  موریانــه  آفــت  بــه  را 
مربــوط  چوبــی  درهــای  برخــی  و 
ســال گذشــته،  افــزود:   و  دانســت 
موریانه هــا  بــردن  بیــن  از  بــرای 
ــم  ــد و امیدواری ــام ش ــی انج سم پاش
مشــکل  ایــن  از  زیــادی  بخــش 

برطــرف شــده باشــد.
ــی  ــای خال ــاره ی ج ــن درب او همچنی
می رســد  به نظــر  کــه  کاشــی هایی 
ــت:  ــده اند، گف ــده ش ــل کن ــال ها قب س
در 22 ســال گذشــته، هیــچ کاشــی ای 
بــاالی ســردر مدرســه وجــود نداشــته، 
پــس  کاشــی ها  می رســد  به نظــر 
بــا  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  از 
ــته اند،  ــه داش ــی ک ــه مضامین ــه ب توج
ــذف  ــه ح ــات مدرس ــده و از تزیین کن

ند. شــده ا

مــوزه درنتــس هلنــد از محــل برپایــی 
ــران 960  ــی ای ــار تاریخ ــگاه آث نمایش

هــزار یــورو درآمــد داشــته اســت.
نمایشــگاهی از آثــار باســتان شناســی 
و هنــر ســرزمین هلنــد بــه روایــت 
مــوزه درنتــس از امــروز دهــم مهرمــاه 
افتتــاح شــده و تــا 17 فروردین ســال 
ــا  ــران برپ ــی ای 9۸ در محــل مــوزه مل
ــوط  ــری مرب ــت خب ــد بود.نشس خواه
بــه ایــن نمایشــگاه پیــش از ظهــر روز 

ــوزه  ــس م ــا حضــور رئی ــنبه ب ســه ش
ــوزه  ــات م ــالن اجتماع ــس در س درنت

ملــی ایــران برگــزار شــد.
در ایــن نشســت خبــری، جبرئیــل 
ایــران  ملــی  مــوزه  مدیــر  نوکنــده 
گفــت: ایــن نمایشــگاه بــه دنبــال 
تفاهمــی اســت کــه بیــن ایــران و 
نمایشــگاه  برپایــی  دربــاره  هلنــد 
هــای دوجانبــه برپــا شــده اســت. 
ــار  ــز نمایشــگاهی از آث ــون نی هــم اکن

ایــران در هلنــد برپــا اســت.
ــی  ــار تاریخ ــه آث ــاره بیم ــده درب نوکن
نیــز گفــت: اســنادی در مکاتبــات بیــن 
دو مــوزه وجــود دارد کــه محرمانــه 
هســتند. بــرای بیمــه هــر شــیء یــک 
ــود و  ــی ش ــه م ــر گرفت ــددی در نظ ع
ــه  ــوط ب همــه مســائل و خطــرات مرب
برپایــی نمایشــگاه در تفاهــم نامــه 
بیــن دو مــوزه قیــد خواهــد شــد. 
شــرکت بیمــه ای هلنــدی نیــز توســط 
ســفارت آن کشــور و وزارت خارجــه 
نیــز بــه تأییــد مــی رســد و مــا پــس 
ایــن  مــی کنیــم کــه  قبــول  آن  از 

ــوند.  ــه ش ــیاء بیم اش

۹۶0هزار یورو درآمد موزه 

هلند از نمایشگاه ایران

تالش برای خروج باغ سیب از 
میراث ملی به نیت تخریب

ــد  ــرادی کــه تــاش می کنن ــرز گفــت: هــدف اف ــرکل میراث فرهنگــی الب مدی
بــاغ ســیب مهرشــهر را از فهرســت میــراث ملــی خــارج کننــد، تخریــب و از 

بیــن بــردن درختــان ایــن اثــر تاریخــی اســت.
ــی، صنایع دســتی  ــرکل میراث فرهنگ ــری مدی ــن صاب حجت االســام فخرالدی
و گردشــگری اســتان البــرز افــزود: »بــاغ ســیب مهرشــهر قدمتــی 50 ســاله 

دارد و دارای درختانــی کهنســال و مثمــر اســت.«
او تصریــح کــرد: »ضــرورت حفاظــت از اراضــی موســوم بــه بــاغ ســیب و کاخ 
مرواریــد بــه عنــوان میــراث فرهنگــی، طبیعــی و تاریخــی در شــورای عالــی 
معمــاری و شهرســازی در تاریــخ 26/12/92 مصــوب شــد و مقــررات ویــژه ای 
ــر اســاس  ــه شــد، ب ــر تاریخــی در نظــر گرفت ــن اث ــرای حفاظــت از ای هــم ب
همیــن مصوبــه در ســال 95 ســازمان میراث فرهنگــی ایــن بــاغ را در فهرســت 

آثــار ملــی بــه عنــوان میــراث طبیعــی بــه ثبــت رســاند.«
صابــری اضافــه کــرد: »ثبــت ملــی ایــن اثــر تاریخــی بــه دنبــال ابــراز نگرانــی 
ــه  ــام ب ــرج از قدیم االی ــهر ک ــه ش ــود، چراک ــیب ب ــاغ س ــب ب ــردم از تخری م
عنــوان یــک بــاغ شــهر شــناخته می شــد و حفاظــت از ایــن محوطــه خواســت 

مــردم ایــن شــهر بــود.«

ته
نک

جشن نهادن سـنگ بنا در روز دوم شهریور 1۳1۳خورشیدی 
محترمیـن،  رجـال ،  از  عـده ای  و  وزرا  رییـس  حضـور  بـا 
اعضـای کمیتـه و اعضـای انجمـن زرتشـتیان تهـران برپـا 
شـد و نوشـته ی سـنگ بنـا به دسـت محمدعلـی فروغـی - 
رییـس الـوزرا - در زیر پـی سـاختمان دبیرسـتان دخترانه 
انوشـیروان دادگـر قـرار داده شـد. دبیرسـتان "نوشـیروان 
رسـیده  ثبـت  بـه  ایـران  ملـی  آثـار  فهرسـت  در  جی تاتـا" 
است.«در سـردر ورودی مدرسه انوشـیروان سنگ نوشته ای 
وجـود دارد کـه تاریـخ سـاخت آن رامشـخص کرده اسـت . 
دبیرسـتان انوشـیروان دادگـر در شـهریور 1۳15 گشـایش 
یافـت واکنون نیـز یکی از چند موسسـه مهم تربیتی اسـت 
کـه زیر نظـر انجمـن زرتشـتیان و وزارت آمـوزش و پرورش 
اداره می شـود و نـام نیکـوی بنیان گـذار آن بـا ایجـاد ایـن 
کاخ عظیـم فرهنگـی بـرای همیشـه بـه دفتـر خدمت گزاران 
ایـن آب و خـاک در آمده، ریاسـت این دبیرسـتان از سـال 

1۳15 تـا 1۳27 بـا شـادروان، میـس لوئیـز، بوده اسـت.

گزارش
پیام ما

اخطارمیراث

سخت گیری برای ویزای جعلی اربعینطرح تفصیلی بافت تاریخی قم تهیه می شود
میراث فرهنگـــی،  مدیـــرکل 
صنایع دســـتی و گردشـــگری 
اســـتان قـــم از تهیـــه طـــرح 
بافـــت  ویـــژه  تفصیلـــی 
ــرکل  ــی، مدیـ ــد یزدانـ ــر داد.حمیـ ــم خبـ ــی قـ تاریخـ
ــن  ــام ایـ ــا اعـ ــتان  بـ ــن اسـ ــی ایـ ــراث فرهنگـ میـ
ـــت  ـــایی باف ـــات و شناس ـــه مطالع ـــت: »مرحل ـــر، گف خب
ـــه زودی  ـــت و ب ـــیده اس ـــام رس ـــه اتم ـــم ب ـــی ق تاریخ
ــی  ــد.«حمید یزدانـ ــد شـ ــن خواهـ ــط آن تدویـ ضوابـ
ـــم،  ـــی ق ـــراث فرهنگ ـــی می ـــورای فن ـــه داد: »در ش ادام
ـــدد  ـــت، طـــی جلســـات متع ـــات و شناســـایی باف مطالع
مـــورد بررســـی و موشـــکافی قـــرار گرفـــت و نـــکات 

ـــات  ـــد مطالع ـــال در رون ـــت اعم ـــاز جه ـــورد نی ـــدی م کلی
بـــه مشـــاور طـــرح ارائـــه شـــده اســـت.« مدیـــرکل 
ـــای تاریخـــی  ـــت ه ـــزود: »باف ـــم اف ـــی ق ـــراث فرهنگ می
ــتند  ــا ازمهمتریـــن فضاهـــای شـــهری هسـ ــهر هـ شـ
ـــازی،  ـــاری و شهرس ـــای معم ـــی ه ـــر ویژگ ـــاوه ب ـــه ع ک
واجـــد ارزش هـــای فرهنگـــی، اجتماعـــی، اقتصـــادی 
ــه  ــی بـ ــه بی توجهـ ــان اینکـ ــا بیـ ــتند.« او بـ و... هسـ
ـــار  ـــی آث ـــت تاریخ ـــی باف ـــی و هویت ـــای تاریخ ارزش ه
ارزشـــمند تاریخـــی و معمـــاری را در حـــال تخریـــب 
قـــرار خواهـــد داد گفـــت: »حفـــظ، احیـــا و معرفـــی 
بافـــت تاریخـــی گامـــی موثـــر بـــرای حفـــظ هویـــت 

ملـــی و تاریخـــی شـــهر هاســـت.«

وزارت  گذرنامـه  اداره  رییـس 
خارجه گفت: امسـال سـامانه ای 
طراحـی شـد تـا جلوی افـرادی 
کـه با ویـزای جعلی قصد سـفر 
بـه عـراق را دارنـد گرفتـه شـود و مـردم هـم بتواننـد ویزای 
جعلـی را از ویـزای اصلـی تشـخیص دهند.مجتبـی کریمی 
رییـس اداره گذرنامـه و روادیـد وزارت امـور خارجـه گفـت: 
امسـال نزدیـک 20 جلسـه بـا سـفارت عـراق دربـاره ویـزای 
جعلـی برگـزار کردیـم و قـرار شـده تا آنهـا اطاعـات مربوط 
بـه ویزایشـان را بـه مـا بدهند و مـا هم روزانه ایـن اطاعات 
را در اختیـار نیـروی انتظامـی قـرار دهیم تا از صـدور ویزای 
جعلـی جلوگیـری شـود و کسـی نتوانـد با ایـن ویـزا از مرز 

خـارج شـود. سـامانه دیگـری نیـز در نظـر گرفتـه شـده تـا 
اطاعـات ویزاهایـی که سـفارت عراق می دهد را در سـامانه 
قـرار دهیـم تـا مـردم خودشـان بتواننـد ویـزای جعلـی را از 
غیـر جعلی تشـخیص دهنـد.وی در ادامه بیان کـرد: روادید 
فـوری همـان روادیدی اسـت که از یک تا 24 سـاعته صادر 
مـی شـود و سـفارت عراق هم 24 سـاعته روادیـد می دهد 
چـه بـه سـازمان حـج و چـه بـه شـرکت هایـی کـه از طرف 
خـودش معرفـی شـده انـد. معمـوال عراقـی هـا صبـح کـه 
درخواسـت ویـزا را بگیرنـد تـا بعـد از ظهـر آن را صـادر مـی 
کننـد امـا ایـن موضـوع سـاز و کارهایـی دارد و بایـد ایـن 
ویزاهـا بـه سـازمان حـج و زیـارت بـرود و این سـازمان هم 

کارهـای مربـوط بـه آن را انجـام دهد. 

سنا
 ای
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عک
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با کاهش قیمت دالر

بازار در انتظار کاهش قیمت

بیش از 70 درصد کاالهایی که در بازار وجود دارد خارجی است و  از ارز تاثیر می پذیرد

یکــی از ســواالتی کــه پس از ســقوط دالر 
در بــازار داخلــی در اذهــان بوجــود آمــد، 
ایــن اســت کــه آیــا قیمــت کاالهایــی کــه 
فروشــندگان بــه بهانــه افزایــش قیمــت 
دالر، گــران کــرده بودنــد بــا ایــن شــرایط، 
ــا تعدیــل خواهــد شــد  ــاره ارزان و ی دوب

یــا خیــر.
علــی لواســانی، رییــس اتحادیــه لــوازم 
خانگــی نوشــهر بــا بیــان اینکــه نوســانات 
نــرخ ارز بــر روی قیمــت کاالهــای لــوازم 
خانگــی تاثیــر مســتقیم دارد، اظهــار 
70 درصــد کاالهایــی  از  بیــش  کــرد: 
کــه در بــازار وجــود دارد خارجــی اســت، 

ــت  ــر روی قیم ــانات ارز ب ــن نوس بنابرای
ــتقیم دارد. ــر مس آن تاثی

وی افــزود: شــرکت های داخلــی کــه 
ــیار  ــند بس ــازار باش ــوی ب ــد جوابگ بتوانن
کــم اســت و آنهــا نیــز محتــاج قطعــات 
خارجــی هســتند یعنــی هیــچ کــدام 
ــتند  ــا نیس ــا خودکف ــرکت ه ــن ش از ای
ــات را از داخــل  ــام قطع ــد تم ــه بتوانن ک
تامیــن کننــد. بــه عنــوان مثــال کولــری 
کــه در گذشــته قیمــت آن 2 میلیــون و 
400  تومــان بــوده اســت و شــرکت ها بــا 
شــرایط و بــه صــورت چکــی بــه مغــازه 
ــت  ــش قیم ــد از افزای ــد، بع دار می دادن
ارز بــه بــاالی 7 میلیــون تومــان رســید و 
در ایــن چنــد مــاه اخیــر نیــز بــه صــورت 
ــاندند  ــروش می رس ــه ف ــدی ب ــا نق کام
چــرا کــه از تــرس بــاال رفتــن مجــدد کاال، 

ــد. ــول نمی کردن ــم قب ــک ه چ
از  پــس  کــرد:  تصریــح  لواســانی 
کــه   FATF قــرارداد  شــدن  مطــرح 
ــل  ــورت قاب ــه ص ــقوط دالر ب ــب س موج
توجهــی شــد بســیاری از شــرکت ها، 
اقتصــادی  بنگاه هــای  و  نمایندگی هــا 
فــروش  بــه  تمایلــی  جــزء  و  کان 
و  شــرکت ها  ایــن  ندارنــد.  جنــس 
ــال نمایندگــی  ــه طــور مث ــه ب ــا ک بنگاه ه
را  اســتان  کل  یــا  مازنــدران  غــرب 
دارنــد بــا هــزاران زحمــت بــا جمــع 
ــاس  ــدادی از اجن ــی، تع ــردن نقدینگ ک
را خریــداری کردنــد تــا در شــهرهای 
ــن  ــا پایی ــد ام ــع کنن ــود توزی ــوزه خ ح
و  باتکلیــف  را  آنهــا  ارز  نــرخ  آمــدن 
ســرگردان کــرده اســت؛ از یــک ســو 
بــازار  بــه  را  جنس هایشــان  عــده ای 

ارزان تــر  ایــن  از  عرضــه کردنــد کــه 
نشــود و از ســوی دیگــر عــده ای بــا دالر 
ــد  ــود را خریدن ــاس خ ــه اجن ــر ک گران ت
ــت  ــده اس ــس ارزان ش ــه جن ــال ک و ح
نمی تواننــد بفروشــند و نگــه مــی دارنــد 
کــه شــاید قیمــت کاال مجــدد افزایــش 

ــد. یاب
رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی نوشــهر 
بــا بیــان اینکــه نوســانات ارز طــی چنــد 
روز آینــده بــر قیمــت لــوازم خانگــی 
تاثیرگــذار بــوده اســت، تاکیــد کــرد: 
مغــازه داران کــه هفتــه گذشــته بــا نــرخ 
مجبورنــد  خریــد کرده انــد،  بــاال   ارز 
ــه  ــودی ک ــد س ــا 7 درص ــان را ب کاالیش
تعییــن شــده بــه فــروش برســانند 
ــد  ــردا خری ــروز و ف ــه ام ــی ک ــا کاالی ام
می کننــد تــا در هفتــه آینــده بــه فــروش 
برســانند خــواه ناخــواه ارزان تــر خواهــد 
بــود. البتــه ســاعتی شــدن قیمــت نــرخ 
ــراه و  ــن هم ــی تلف ــت گوش ــر قیم ارز ب
تبلــت تاثیرگــذار اســت امــا اثــر خــود را 
ــه  ــد روز فاصل ــا چن ــوازم خانگــی ب ــر ل ب

نشــان می دهــد.
اتحادیــه  رییــس  کاظمــی،  رحمــان 
ــاره  ــا اش ــاد ب ــوم کاران محمودآب آلومینی

بــه اینکــه تغییــر نوســانات ارزی بــر 
قیمــت آلومینیــوم در بــازار تاثیرگــذار 
اســت، اظهــار کــرد: قیمــت دالر بــر 
ــذار اســت  ــا تاثیرگ ــه م ــاس اتحادی اجن
امــا بیشــتر ایــن تورم هــا در کار توســط 
ــه  ــن اتحادی دالالن و ســرمایه گــذاران ای

ــت. ــده اس ــاد ش ایج
وی تصریــح کــرد: دالالن و افراد ســودجو 
کــه در ایــن حرفــه فعالیــت می کننــد، بــا 
انبــار کــردن بــار خــود باعــث کــم شــدن 
اجنــاس در بــازار شــده و منتظــر قیمــت 
می کننــد  تــاش  و  می ماننــد  دالر 
ــه  ــن حرف ــه کاســبان ای ــاال ب ــا ســود ب ب

ــند. بفروش
کاران  آلومینیــوم  اتحادیــه  رییــس 
دالالن  خاطرنشــان کــرد:  محمودآبــاد 
بــا کنتــرل بــازار دالر و ثابــت شــدن 
قیمــت آن طــی 3 تــا 4 روز، اقــدام بــه 
ــد  ــه کســبه می کنن فــروش آلومینیــوم ب
و بزرگتریــن مشــکل مــا در بــازار بــا ایــن 
افــراد ایــن بــوده کــه بــا ســوء اســتفاده 
باعــث  باالتــر  قیمــت  بــا  فــروش  و 
قــدرت خریــد مــردم  تــا  می شــدند 

ــد. ــن بیای پایی

ته
نک

اتومبیـل  نمایشـگاه داران  اتحادیـه  رئیـس  یعقوبـی،  جمشـید 
شهرسـتان تنکابـن، نوسـانات دو روز گذشـته بـازار ارز بـر قیمـت 

اتومبیـل در شـهرهای کوچـک را بـدون تاثیـر دانسـت.
وی بـا بیـان اینکـه رشـد صعـودی ارز از ابتـدای سـال جـاری بـا 
افزایش قیمت در همه بازارها رابطه مسـتقیم داشـته اسـت، اظهار 
کرد: کاهش شـدید دو روز گذشـته تاکنون بر بازار ماشـین بی تاثیر 
بـوده هرچنـد که در شـهرهای بـزرگ تفاوت هایـی وجـود دارد اما 
اگـر روند نزولی ادامه داشـته باشـد قطعـا بازار ایـن کاال با کاهش 

قیمـت مواجه خواهد شـد.
رییس اتحادیه نمایشـگاه داران اتومبیل تنکابن با اشـاره به اینکه 
از ابتـدای سـال جـاری و همزمـان بـا افزایـش قیمـت دالر تمام 
ماشـین هـا اعـم از داخلـی و خارجی تـا 50 درصد و حتی بیشـتر 
رشـد داشـته اند، گفـت: ایـن اتفـاق در مـورد خودروهـای خارجی 
حتـی تا سـه برابر قیمت نسـبت بـه ابتدای سـال جـاری مصداق 

داشـته کـه یکـی از دالیل آن قیمـت دالر و ارز اسـت.

115 میلیون دالر زعفران از خراسان رضوی صادر شد
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال 97 تاکنون ۸5 تن زعفران این استان به ارزش 

115 میلیون دالر به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.

ن
ای

رآن
خب

س: 
عک

بهـرام سـبحانی، مدیرعامـل فـوالد مبارکـه ضمـن ارائـۀ 
فـوالد  حضـور  شـرکت،  ایـن  دسـتاوردهای  از  بخشـی 
مبارکـه در ایـن ارزیابـی را فرصتـی بـرای بهبود و کسـب 
جهانـی  سـطح  در  جدیـد  اسـتانداردهای  و  تجـارب 
دانسـت و گفـت: بـه منظـور حضـور هرچـه موفـق تـر در 
بازارهـای جهانـی بسـیار بـه جـا بـود کـه این شـرکت را 

در سـطح اروپایـی نیـز ارزیابـی کنیـم.
مدیریتـی  رویکردهـای  بهتریـن  از  منـدی  بهـره  وی 
مبارکـه  فـوالد  هـای  اولویـت  از  را  جهـان  سـطح  در 
دانسـت و افـزود: مدیریـت منابـع مختلـف شـرکت بـا 
بـه کارگیـری الگوهـای موفـق مدیریتـی موجـب شـده 
تـا فـوالد مبارکـه نتایـج ارزشـمند و پایـداری را بـرای 
و  رضایـت  لـذا سـطح  و  ذینفعـان مختلـف خلـق کنـد 
عاقـه منـدی بـه عملکـرد این شـرکت بـه نحو مناسـبی 
مدیـران  و  همـکاران  تمامـی  از  وی  یابـد.  افزایـش 
ارزیابـان  بـا  ای  صادقانـه  همـکاری  خواسـت  شـرکت 
داشـته باشـند تـا نقـاط قـوت و قابـل بهبود سـازمان به 

شـود. مشـخص  خوبـی 
شـرکت فـوالد مبارکـه بـه عنـوان اولیـن شـرکت ایرانـی 
حاضـر در سـطح جهانی جایـزۀ تعالی سـازمانی در دورۀ 
 )EFQM( قبلـی ارزیابـی بنیـاد مدیریـت کیفیت اروپـا
که مهرماه سـال گذشـته برگزار شـد، توانسـت با کسـب 
عنـوان سـرآمد ملـی و تقدیرنامـۀ پنج سـتاره بـه جایزۀ 

جهانـی تعالـی سـازمانی راه یابد. 
مدیـر  هرنـدی،  ناظمـی  محمـد  خصـوص  همیـن  در 
تضمیـن کیفیـت و تعالی سـازمانی با اشـاره بـه اهمیت 
فراینـد ارزیابـی تعالـی سـازمانی در شناسـایی و اجرای 
جامـع  عنـوان  بـه   EFQM مـدل  از  بهبـود،  فرصتهـای 
و  یـاد کـرد  جهـان  سـطح  در  مدیریتـی  مـدل  تریـن 
افـزود: شـرکت فـوالد مبارکـه از حـدود سـال 137۸ بـا 
بهـره منـدی از مفاهیـم اصلـی مدیریـت نویـن کیفیـت 
محـور، نظـام مدیریـت کیفیـت فراگیـر )TQM( را در 
بـا شـروع  از سـال 13۸2  فـوالد مبارکـه اسـتقرار داد. 
بـر  ارزیابـی جایـزۀ تعالـی سـازمانی در کشـور  فراینـد 
EFQM، فـوالد مبارکـه همـواره برتریـن  اسـاس مـدل 
شـرکت در ایـن ارزیابـی بـوده و توانسـته طـی سـالهای 
مختلـف بـا رشـد سـطح تعالی خود بـه باالترین سـطح 
جایـزه کـه نشـان زریـن تعالـی سـازمانی اسـت دسـت 
یابـد و بـه عنـوان شـرکت سـرآمد ملـی معرفـی شـود.

ــه ی  ــایی و تهی ــان شناس ــهردار کرم ش
ــان را ضــروری  ــهرداری کرم ــاک ش ام

ــت. دانس
ســیدمهران عالــم زاده در آییــن معرفــی 
سرپرســت های دو ســازمان امــوال و 
امــاک شــهرداری و ســرمایه گذاری 
مردمــی شــهرداری  و مشــارکت های 
امــاک  و  امــوال  ســازمان  گفــت: 
شــهرداری کرمــان بایــد بــا رویکــرد 

جدیــد نســبت بــه شناســایی و تهیــه ی 
ــد. ــدام کن ــهرداری اق ــاک ش ام

وی بــا تأکیــد بــر این کــه جاهایــی کــه 
ــه ی امــاک اختافاتــی وجــود  در زمین
ــد شفاف ســازی شــود، گفــت:  دارد، بای
ــاک  ــوال و ام ــازمان ام ــن س هم چنی
ــاک  ــک ام ــر تفکی ــد ب ــهرداری بای ش
در مناطــق چهارگانــه  نظــارت داشــته 
باشــد و نقشــه های تفکیکــی بایــد بــه 

ــن ســازمان برســد. ــر ای امضــای مدی
همــه ی  افــزود:  کرمــان  شــهردار 
امــاک  حــوزه ی  در  اتفاقــات 
ــوال و  ــازمان ام ــد در س ــهرداری، بای ش
امــاک شــهرداری ثبــت شــود و مدیــر 
ــام  ــان تم ــد در جری ــازمان بای ــن س ای
ــرد. ــرار گی ــاک ق ــه ام ــوط ب ــور مرب ام

عالــم زاده بــر ارتبــاط تنگاتنــگ ســازمان 
ــی  ــا حــوزه ی حقوق ــوال و امــاک ب ام
گفــت:  و  کــرد  تأکیــد  شــهرداری 
ــک  ــد ی ــاک بای ــوال و ام ــازمان ام س
باشــد؛  داشــته  شــفاف  ســامانه ی 
ضمــن این کــه بایــد هــر مــاه گــزارش 

ــد. ــه کن ــات را ارای اقدام

 شناسایی و تهیه  امالک 

شهرداری کرمان ضروری است

دستگیری 24شکارچی 
غیرمجاز درمازندران 

مامـوران یـگان حفاظـت محیط زیسـت درحین گشـت وکنترل مداوم در سـه 
شـبانه روز گذشـته درشـهرهای آمل ،بابل ،محمودآباد،فریدونکنار وسـاری 24 

شـکارچی غیرمجاز را به همراه 24 قبضه سـاح شـکاری دسـتگیر کردند.
 بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل حفاظت محیط زیسـت مازندران،ماموران 
درمنطقـه  کنتـرل  و  گشـت  درحیـن  زیسـت آمل  محیـط  حفاظـت  یـگان 
دشتسـر ازیک شـکارچی غیرمجـاز یـک قبضـه سـاح شـکاری کشـف وضبط 

ودرادامـه ماموریـت یـک رشـته دام هوایـی راجمـع آوری کردنـد.
درحیـن گشـت  آمـل  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  مامـوران  همچنیـن 
وکنتـرل درحـوزه اسـتحفاظی ازشـکارچیان غیرمجاز5قبضـه سـاح شـکاری 
کشـف وضبـط ودرادامـه سـه جایـگاه استقرارشـکارچیان بـرای برپایـی دام 
محیـط  حفاظـت  یـگان  دیگرمامـوران  شـد.درماموریت  تخریـب  هوایـی 
زیسـت آمـل درحین گشـت زنی درمنطقـه کوهسـتانی الریجان ازشـکارچیان 

غیرمجاز2قبضـه سـاح شـکاری کشـف وضبـط کردنـد.
در بابـل نیزمامـوران یـگان حفاظـت محیـط زیسـت درحیـن گشـت وکنتـرل 
درحـوزه اسـتحفاظی شـکارچیان غیرمجـاز رابـه همـراه پنـج قبضـه سـاح 

دسـتگیرکردند. شـکاری 

وی افـزود: پـس از اینکـه بنیـاد EFQM اروپـا 
در ایـران اقـدام بـه ایجاد دفتـر نمایندگـی نمود، 
و  جهانـی  نگـرش  بـه  توجـه  بـا  مبارکـه  فـوالد 
صـادرات محـور و بـا هـدف بهـره مندی بیشـتر از 
آخریـن دسـتاوردهای جهانـی در حـوزۀ الگوهای 
مدیریتـی، در فراینـد ارزیابـی بـا حضـور ارزیابان 
اروپایـی شـرکت کرد. در سـال جاری نیـز با انجام 
بهبودهای ناشـی از گـزارش های بازخـورد ارزیابی 
قبلـی، امیدواریـم بتوانیم ضمن کسـب موفقیتی 
جدید برای شـرکت و کشـور، درس های مناسـبی 

جهـت ادارۀ بهتـر کسـب و کار بیاموزیـم.

ایالمگل گهر

خانه هنرمندان ایالم افتتاح شدکارخانه ۱0 میلیون تنی فوالد راه اندازی می شود
گل  شــرکت  عامــل  مدیــر 
برنامه هــای  در  گفــت:  گهــر 
ســوی  از  شــده  تعریــف 
گل  بــزرگ  شــرکت  ســه 
گهــر، چادرملــو و فوالدمبارکــه اصفهــان قــرار اســت 
کنسرســیومی  مشــترک  صــورت  بــه  چابهــار  در 
میلیــون   10 یــک کارخانــه  و  شــده  داده  تشــکیل 
شــود انــدازی  راه  منطقــه  ایــن  در  فــوالد   تنــی 
بــا  ایــن معــدن  اینکــه خریــد  زاده دربــاره  تقــی 
کــرد:  اظهــار  اســت،  همــراه  اقتصــادی  صرفــه 
خریــد معــدن ســنگ آهــن در شــرایط فعلــی بــه 
اســت. همــراه  اقتصــادی  صرفــه  بــا   طورقطعــی 

بــا  عصرمعــدن  بــا  گفت وگــو  در  زاده  تقــی  ناصــر 
ــای  ــزود: در برنامه ه ــه اف ــب در ادام ــن مطل ــان ای بی
گل  بــزرگ  شــرکت   3 ســوی  از  شــده  تعریــف 
گهــر، چادرملــو و فوالدمبارکــه اصفهــان قــرار اســت 
کنسرســیومی  مشــترک  صــورت  بــه  چابهــار  در 
میلیــون   10 یــک کارخانــه  و  شــده  داده  تشــکیل 
شــود. انــدازی  راه  منطقــه  ایــن  در  فــوالد   تنــی 

ــی  ــم معدن ــزرگ ه ــرکت ب ــن 3 ش ــه وی، ای ــه گفت ب
ــان  ــان و متخصص ــتند و کارشناس ــوالدی هس ــم ف و ه
فــوالدی بســیاری در ایــن شــرکتها فعالیــت دارنــد کــه 
ــی  ــق م ــه شــکل کارشناســی و دقی تصمیماتشــان را ب

ــد. گیرن

بـا  ایـام  هنرمنـدان  خانـه 
مجموعـه  در  شـهرداری  همـت 
تفریحی رفاهی چغاسـبز افتتاح 
شـد.صادقیان ضمن عرض خیر 
مقـدم بـه حاضریـن و تسـلیت ایـام سـوگواری مـاه محرم، 
ایـام را قدمـگاه زائریـن حسـینی و سـرزمینی برشـمرد کـه 
خاکش به خون شـهدای هشـت سـال دفاع مقدس متبرک 
شـده اسـت.وی  در ایـن مراسـم کـه بـا حضور جمـع کثیری 
از هنرمنـدان در رشـته های مختلـف برگـزار شـد، اظهـار کـرد: 
اسـتان ایـام از نظـر منابع و شـرایط اقلیمی ممتار اسـت اما 
هنـوز آن گونـه کـه باید از ایـن ظرفیت ها بهـره نبرده ایم.وی با 
بیـان اینکه هنرمندان، اسـاتید و نیروی انسـانی شایسـته ای 

داریـم، ادامـه داد: متاسـفانه چهـره ی شـهر غمنـاک اسـت 
و زیرسـاخت ها و از جملـه زیرسـاخت های فرهنگـی آن در 
حـد یـک شـهر معمـول نیسـت و در حوزه هـای فرهنگـی و 
اجتماعـی جـای کار زیـادی وجـود دارد و در برخـی پارامترها 
از جملـه سـرانه ی سـبز بـا اسـتانداردهای ملـی و بین المللی 
فاصلـه داریم.شـهرداری ایـام در کنـار فعالیت هـای عمرانی 
و توسـعه ی زیرسـاخت هـای شـهری کـه به سـرعت درحال 
گسـترش اسـت، بـا همـکاری اعضـای  شـورای شـهر ایام، 
بـرای نخسـتین بـار در قامـت حامی هنرمنـدان بومـی حوزه 
هـای مختلـف هنـری، اقدام بـه افتتـاح خانـه ی هنرمندان 
شـهر ایـام نمـوده کـه بی شـک از مطالبـات و دغدغـه های 

هنرمنـدان ایامـی بـوده و هسـت.

اجرای قانون تملک فرمانداری
در جلســه شــورای اســامی شــهر 
ــه کمــک  گــرگان الیحــه کمــک هزین
بــه موکــب علــی بــن موســی الرضــا 
)ع( بــرای خدمت رســانی بــه زائــران 
اربعیــن و اجــرای قانــون تملــک زمیــن فرمانــداری گــرگان 
ــامی  ــورای اس ــاء ش ــه اعض ــن جلس ــد.در ای ــوب ش مص
شــهر گــرگان بــا پرداخــت 15 میلیــون تومــان کمــک 
ــغ  ــر از مبل ــرر شــد غی ــت کردن،مق ــب موافق ــن موک ــه ای ب
ــرای  ــهری ب ــات ش ــای خدم ــر از نیروه ــنهادی 11 نف پیش
ــا اعــزام شــوند.دادبود شــهردار  ــه کرب کارهــای خدماتــی ب
گــرگان گفــت: هــر ســاله کمــک بــه موکــب مرکــزی اســتان 
می دهــد،  انجــام  را  مدیریتــی  گلســتان کــه کارهــای 

ــد. ــی افت ــاق م اتف

گرگان

اجرای بیش از 485 کیلومتر 
شبکه گاز در مازندران طی 6 

ماهه اول سال
مدیرعامل شـرکت گاز مازندران گفت: 
در شـش ماه نخسـت امسـال بیش 
از 4۸5 کیلومتر شـبکه گاز در اسـتان 
مازندران اجرا شـد.جعفر احمدپور  از 
اجـرای بیش از 4۸5 کیلومتر شـبکه 
گاز در 6 مـاه امسـال در ایـن اسـتان 
خبـر داد و افـزود: هـم اکنـون بیش 
از 20 هزار و 51 کیلومتر شـبکه گاز در 

اسـتان اجرا شـده است.
وی اظهـار داشـت : همچنیـن در 6 
مـاه امسـال ظرفیت پذیـرش بیش 
ایجـاد  مشـترک  و ۸00  هـزار  از 16 
مشـترک   600 و  هـزار  و 23  شـده 
نیـز به جمـع مشـترکین گاز اسـتان 
افـزوده شـده اند.مدیرعامل شـرکت 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مازنـدران  گاز 
هـم اکنـون بیـش از یک میلیـون و 
340 هـزار مشـترک گاز در اسـتان از 
خدمـات شـرکت گاز اسـتفاده مـی 
کننـد افـزود : در 6ماه امسـال حدود 
13 هـزار و 725 انشـعاب نیـز نصـب 
گردیـده و انشـعابات نصب شـده در 
کل اسـتان بـه بیـش از 754 هـزار 
مـورد افزایـش یافته اسـت.احمدپور 
مـدت  ایـن  در  کـرد:  خاطرنشـان 
شـرکت گاز استان توانسته 22 هزار و 
۸50 خانـوار جدیـد را تحت پوشـش 
گاز قـرار دهـد و تعـداد کل خانـوار 
تحـت پوشـش بـه یـک میلیـون و 
افزایـش  472 هـزار و ۸15 خانـوار 
یابـد.وی تصریح کـرد:در حال حاضر 
و  شـهر   55 مازنـدران  اسـتان  در 
همچنیـن 2000 روسـتا از نعمـت گاز 
طبیعـی برخـوردار مـی باشـند ضمن 
اینکـه عملیات گازرسـانی به بیش از 
400 روسـتا و سـه شـهر نیز در دست 

اجـرا می باشـد.

راه یابی شرکت فوالد مازندران
مبارکه به جایزه جهانی 

تعالی سازمانی

سنا
 ای

س:
عک

خبر

اجرائیه
عـرب زاده  یوسـف  لـه:  محکـوم  مشـخصات 
چاکینـی، نـام پـدر علـی، نشـانی: کرمـان، زرند، 
روح آبـاد خ امـام علـی 5- مشـخصات محکـوم 
غامعلـی،  پـدر  نـام  دشـتی،  مصطفـی  علیـه: 

105 پـاک   ،10 شـهرک کوشـش  مشـهد،  نشـانی: 
محکـوم بـه:  بسـمه تعالـی/ بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکـم 
مربوط به شـماره و شـماره دادنامـه مربوطـه 9709973۸60100032 
محکـوم علیـه محکـوم اسـت بـه پرداخـت مبلـغ نـه میلیـون و 
هفتصـد و پنجـاه هـزار ریـال بابـت اصل خواسـته و پرداخـت مبلغ 
دویسـت و نـود و سـه هـزار و هفتصـد و پنجـاه ریـال بابـت هزینه 
دادرسـی و خسـارت تاخیر و تادیه از تاریخ 1396/06/01 که توسـط 
اجـرای احـکام محاسـبه می گـردد و پرداخـت مبلـغ چهارصـد و 
هشـتاد و هفـت هـزار و پانصد ریال بابت نیم عشـر دولت-مسـئول 
دفتـر شـعبه شـورای حل اختاف شـماره 1 شهرسـتان زرنـد -اکرم 
ضیاءالدینـی دشـت خاکـی- قاضـی شـورای حـل اختاف شـماره 

یـک زرنـد: احسـان بهجتی
محکـوم علیـه مکلـف اسـت از تاریـخ ابـاغ اجرائیـه: 1 – ظـرف ده 
روز مفـاد آن را بموقـع اجـرا گـذارد )مـاده 34 قانون اجـرای احکام 
مدنـی( 2 – ترتیبـی بـرای پرداخـت محکـوٌم بـه بدهـد 3 – مالـی 
معرفـی کنـد که اجرا حکم و اسـتیفا محکوٌم به از آن میسـر باشـد. 
چنانچـه خـود را قـادر بـه اجـرای مفـاد اجراییـه ندانـد بایـد ظـرف 

سـی روز کلیـه امـوال خـود را شـامل تعداد یـا مقـدار و قیمت همه 
امـوال منقـول و غیرمنقـول ، بـه طـور مشـروح مشـتمل بـر میـزان 
وجـوه نقـدی کـه بـه هـر عنـوان نـزد بانـک هـا و موسسـات مالـی 
و اعتبـاری ایرانـی یـا خارجـی دارد بـه همـراه مشـخصات دقیـق 
حسـاب هـای مذکـور و کلیـه اموالی کـه او به هر نحو نزد اشـخاص 
ثالـث دارد و کلیـه مطالبـات او از اشـخاص ثالـث و نیـز فهرسـت 
نقـل و انتقـاالت و هـر نـوع تغییـر دیگـر در امـوال مذکـور از زمـان 
یـک سـال قبـل از طـرح دعـوای اعسـار بـه ضمیمـه دادخواسـت 
اعسـار بـه مقـام قضائـی ارائـه نمایـد واال بـه درخواسـت محکوم له 
بازداشـت مـی شـود )مـواد ۸ و 3 قانـون نحـوه اجـرای محکومیت 
مالـی 1394( 4 – خـودداری محکـوم علیـه از اعـام کامـل صورت 
امـوال بـه منظـور فـرار از اجرای حکـم، حبس تعزیـری درجه هفت 
را در پـی دارد. )مـاده 34 قانـون اجـرای احـکام مدنـی و مـاده 20 
ق. م. ا و مـاده 16 قانـون نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 1394( 
5 – انتقـال مـال بـه دیگـری به هر نحـو با انگیزه فـرار از ادای دین 
بـه نحـوی کـه باقیمانـده امـوال بـرای پرداخت دیـون کافی نباشـد 
موجـب مجـازات تعزیـری درجـه شـش یـا جـزای نقـدی معـادل 
نصـف محکـوم بـه یـا هـر دو مجـازات مـی شـود. )مـاده 21 قانون 
نحـوه اجـرای محکومیـت مالـی 1394( 6 – چنانچه صـورت اموال 
پـس از مهلـت سـی روز ارائـه شـود آزادی محکـوٌم علیـه از زنـدان 
منـوط بـه موافقـت محکـوٌم لـه یـا تودیـع وثیقـه یـا معرفـی کفیل 
توسـط محکـوٌم علیـه خواهـد بـود. )تبصره 1 مـاده 3 قانـون نحوه 

اجـرای محکومیـت مالـی 1394(م/الف231
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   گواهی حصروراثت
شــماره  ســریزدی  اســدی  فاطمــه 
 0055506674 کدملــی   209 شناســنامه 
فرزنــد محمــد متولــد1350 صــادره از تهــران 
ــی  ــوت و فتوکپ ــی ف ــه گواه ــهادت نام ــتناد ش ــه اس ب
ــماره 97/ح369/2  ــه ش ــه درخواســتی ب ــنامه ورث شناس
تقدیــم ایــن حــوزه نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت 
کــه شــادروان محمــود عبدالهــی فرزنــد رضــا بــه شــماره 
ــی  ــق گواه ــی 5569830405 طب ــنامه 556  کدمل شناس
فــوت شــماره 930048 ف/13 در تاریــخ 7/13/ 89 در 
اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت 
عبارتنــد از: 1- مهــدی عبدالهــی ت ت 1371  فرزنــد 
محمــود کدملــی 5560102334 ش ش - صــادره از 
تهــران پســر متوفــی 2- فهیمــه عبدالهــی ت ت 1374  
فرزنــد محمــود کدملــی 5560321699 ش ش - صــادره 
از تهــران دختــر متوفــی 3- فضــه عبدالهــی ت ت 1384  
فرزنــد محمــود کدملــی 0250506246 ش ش - صادره از 
تهــران دختــر متوفــی 4- فاطمه اســدی ســریزدی ت ت 
ــد محمــد کدملــی 055506674 ش ش 209  1350  فرزن
صــادره از تهــران همســر متوفــی اینــک پــس از انجــام 
ــال  ــد ارس ــت انتشــار در جرای ــی جه تشــریفات مقدمات
مــی شــود تــا یــک نوبــت منتشــر شــود تــا چنانچــه هــر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــراگهی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 
ــف: 1515 ــد شــد م/ال ــی الزم صــادر خواه ــاغ گواه واب

رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
7862 چهاردانگه 

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــأت اول  ــماره 139760318019003464 ـ 1397/6/19 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای حســام حیــدری نــاوان 
ــد عثمــان بشــماره شناســنامه 26 صــادره از تالــش ششــدانگ  فرزن
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 406 مترمربــع پــاک فرعــی 
ــع در  ــاک 666 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف 9804 از 8 اصل
قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
قربانعلــی آزمــون یاملــق محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع 
ــی مــی شــود در  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  ــی کــه اشــخاص نســبت ب صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــس  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت انقض در ص

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/12       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/25
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده                 7868 

               آگهی
درخصــوص پرونــده کاســه 970590 خواهــان شــها 
ــن  ــد پرچی ــد فری ــت محم ــا وکال ــق ب ــی حوی رجب
ســفلی دادخواســتی بطرفیــت قنبــر احمــدی 
کهنعلــی بخواســته مطالبــه مهریــه تنظیــم کــه بــه ایــن شــعبه 
ــخ  ــه تاری ــت رســیدگی ب ــت و وق ــوق ثب ــه کاســه ف ارجــاع و ب
97/8/19 ســاعت 8/30 صبــح تعییــن شــده اســت بــا التفــات 
بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب درخواســت خواهــان 
و موافقــت شــورا مســتندا بــه مــاده 73 ق آ د م وقــت رســیدگی 
یــک نوبــت در یکــی از از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار بــا هزینــه 
خواهــان آگهــی مــی گــردد خوانــده مذکــور مــی توانــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه جهــت اعــام آدرس کامــل 
خــود و دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر 
شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن 

شــعبه حضــور بهــم رســاند.
متصدی امور دفتری شعبه نهم شورای حل اختالف رشت7867

              ابالغ
حضــور:  حضور:1397/08/13-ســاعت  تاریــخ 
بــه  بهرامــی  ســارا  دعــوی  خصــوص  15:30در 
طرفیــت علــی حبیبــی مبنــی بــر مطالبــه خســارت 
دادرســی و مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه و مطالبــه وجــه بابــت 
... در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر 
شــوید . اســتان کرمانشــاه شهرســتان کرمانشــاه ســی متری دوم 

ــارک درخشــان ــروی پ روب
مسئول دفتر شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

کرمانشاه – میترا فعله گری                                          7870
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پیامک شما را درباره 
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مدیرعامــل شــرکت کارگــزاری بانــک صــادرات ایــران از 
ــرای  ــک ب ــن شــرکت و شــعب منتخــب بان ــی ای آمادگ
ــه  پاســخگویی بــه نیــاز فعــاالن بــازار ســرمایه و ارائ

خدمــات مالــی و ســرمایه گذاری خبــر داد.
ایــران،  صــادرات  بانــک  روابط عمومــی  بــه گــزارش 
شــرکت  خدمــات  اینکــه  بیــان  بــا  مهــدی کبــاری 
ــازار  ــاالن ب ــرای فع ــران ب ــادرات ای ــک ص ــزاری بان کارگ
ــال  ــابه فع ــایر شــرکت های مش ــه س ــرمایه نســبت ب س
ارائــه مــی کنــد،  بــورس خدمــات متفاوت تــری  در 
ــات  ــرمایه، خدم ــازار س ــار در ب ــن ب ــرای اولی ــت: ب گف
ــه  متمایــزی توســط کارگــزاری بانــک صــادرات ایــران ب
ــتا  ــن راس ــد و در ای ــد ش ــه خواه ــذاران ارائ ــرمایه گ س
ــی و مشــاوره های ســرمایه گذاری  ــات مال گســتره خدم
در بیــش از ٥0 شــعبه منتخــب بانــک بــا جدیــت ادامــه 

ــت. ــد یاف خواه
وی بــا اشــاره بــه رونــد تخلیــه شــدن حبــاب قیمت هــا 
ــکه و  ــه ارز و س ــی از جمل ــکل پول ــر متش ــازار غی در ب
بــه تعــادل رســیدن قیمــت ارز در مرز هــای واقعــی  
متناســب بــا واقعیت هــای اقتصــادی کشــور، بــازار 
حجــم  جــذب  بــرای  مناســب  مکانــی  را  ســرمایه 
نقدینگــی بیــش از یــک هــزار و ٦00 هــزار میلیــارد 
ــازه وارد  ــهامداران ت ــزود: ورود س ــت و اف ــی دانس تومان
بــه بــازار ســرمایه  بایــد بــا نهایــت دقــت و بــدور از هــر 
ــا ضمــن دریافــت  ــه هیجان زدگــی صــورت بگیــرد ت گون
ــدت  ــد م ــد در بلن ــهامداران بتوانن ــاوره های الزم، س مش

ــوند.  ــد ش ــهام بهره من ــازار س ــع ب از مناف
ــد  ــرمایه بای ــازار س ــور در ب ــرد: حض ــح ک ــاری تصری کب
مالــی  مشــاوره های  و  باشــد  هوشــمندانه  حضــوری 
ــز  ــا تمرک ــران ب ــادرات ای ــک ص ــب بان ــعب منتخ در ش
ــات  ــی و اطاع ــش آگاه ــدد افزای ــر، در ص ــن ام ــر ای ب

ــتند. ــرمایه هس ــازار س ــه ب ــان ورورد ب متقاضی
مدیــر عامــل شــرکت کارگــزاری بانــک صــادرات ایــران در 
ایــن میــان بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف اصلــی در تمامــی 
اقتصــادی جهــان، کســب ســود  بازارهــای مالــی و 
اســت، تاکیــد کــرد: حمایــت واقعــی مــردم از اقتصــاد 
ــدی کشــور  ــی و افزایــش ســرمایه شــرکت های تولی مل
ــادی و  ــای اقتص ــود ظرفیت ه ــرای بهب ــم ب ــی محک گام
ــن  ــاه عمومــی اســت کــه در ای افزایــش اشــتغال در رف

ــازار ســرمایه نقــش محــوری دارد. ــان ب می

آمادگی بانک صادرات 
برای پاسخگویی نیاز 

اسـتان فعاالن بازار شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر 
اقـدام  برنامـه  تصویـب  از  کرمـان 
امـور  دسـتگاههای  مابیـن  مشـترک 
داد. خبـر  روبنایـی  و  بنایـی   زیـر 

بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـاع رسـانی 
مهـدی  محمـد  شهرسـازی کرمـان  و  راه 
بلـوردی ضمـن بیـان اینکـه ایـن برنامـه 
و  تصویـب  شـهری  بازآفرینـی  سـتاد  در 
بـه تمـام ادارات امـور زیربنایـی و روبنایـی 
تمامـی  بـا  گفـت:  اسـت  شـده  ابـاغ 

فرمانـداران و روسـای ادارات و شـهرداریها 
بـه صـورت شـهر به شـهر و محله بـه محله 
تنظیـم گردیـد صورتجلسـه  و   مشـخص 
بلـوردی گفـت : طبق مصوبه هیئـت وزیران 
دسـتگاههای خدمـات زیربنایـی و روبنایی 
اعتبـارات  از  سـوم  یـک  حـدود  موظفنـد 
 شهریشـان را در ایـن بافتها هزینـه نمایند.

بلـوردی در خصـوص سـکونتگاههای غیـر 
رسـمی نیـز گفـت : در حـدود 4300 هکتار 
از مسـاحت شـهرهای اسـتان کرمـان در 

حـوزه سـکونتگاههای غیـر رسـمی واقـع 
شـده اسـت و حدود 300000 نفر از جمعیت 
 شـهری اسـتان در این بافت سکونت دارند.
 : افـزود  شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر 
کلیـه  در  رسـمی  غیـر  سـکونتگاههای 
و  مطالعـه  مشـاوران  توسـط  شـهرها 
پـروژه هایـی در انهـا تعریـف شـده اسـت 
تناسـب  بـه  اجرایـی  دسـتگاههای  کـه 
دهنـد. مـی  انجـام  را   آنهـا   اعتباراتشـان 
بلـوردی اظهـار داشـت : یکـی از ایـن پروژه 
هـا کـه تحویـل شـهرداری گردیـده خانـه 
محلـه فیـروز آبـاد کرمـان اسـت کـه دارای 
سـالن اجتماعات ، سـالن ورزشـی وکاس 
میباشـد کـه بـه محلـی بـرای همفکـری 

سـاکنین و مـردم تبدیـل شـده اسـت.

نـگاه  بـر  تاکیـد  بـا  گلسـتان  اسـتاندار 
حمایتـی دولـت تدبیـر و امیـد از واحدهای 
فراهـم  مـا  هـدف  کـرد:  اظهـار  تولیـدی، 
ارتقـا  بـرای  الزم  بسـترهای  سـازی 
سـطح تولیـد اسـت و در ایـن راه اعطـای 
درمسـیر  موانـع  رفـع  و  بانکـی  تسـهیات 

داده. قـرار  مدنظـر  را  گـذاری  سـرمایه 
در  هاشـمی  منـاف  زندی/سـید  بهـرام 
بازدیـد از واحـد هـای تولیـدی مسـتقر در 
تصریـح کـرد:  صنعتـی کردکـوی،  شـهرک 
اعطـای سـرمایه در گـردش بـه واحدهـای 
مـواد  خریـد  در  تسـریع  امـکان  تولیـدی، 
افزایـش  و ضمـن  داده  آنهـا  بـه  را  اولیـه 

تولید شـرایط اشـتغال در سـطح شهرستان 
ایـن  بخشـد.در  مـی  بهبـود  را  اسـتان  و 
بازدیدهـا اسـتان گلسـتان ضمـن گفتگـوی 
نزدیـک بـا صاحبان صنایع و آگاه شـدن از 
دغدغـه هـای آنهـا دسـتور پیگیـری و رفـع 

مشـکات تولیـد کننـدکان را صـادر کـرد.
عالیـا  روغـن  کارخانـه  از  هاشـمی  دکتـر 
روغـن  تولیـدی  واحـد  بزرگتریـن  بعنـوان 
اسـتان، شـرکت بسـته بنـدی میگـو بهمـن 
گسـتر ، کارخانـه بسـته بندی سـبزیجات و 
مـواد خوراکـی کشـاورزی  بهـاران پیمـان، 
بازدیـد  پلیمـر  سـورن  تولیـدی  کارخانـه 

. کرد

 ۸5 تـا   ۸0 سـالجاری  در  اسـت  گفتنـی 
عمـل  واحدهـای  بنـدی  بسـته  درصـد 
کشـورهای  بـه  گلسـتان  میگـوی  آوری 
آسـیای میانـه، حاشـیه خلیـج فارس)دبی 
و  ویتنـام  لبنـان،  چیـن،  امـارات(،  و 
اسـپانیا  همچـون  اروپایـی  کشـورهای 
صـادر مـی شـود که ایـن صادرات در سـال 
گذشـته ۸.7 میلیـون دالر ارز آوری داشـته 
ایـن  امسـال  شـود  مـی  بینـی  پیـش  و 
رقـم بـه 13 میلیـون دالر افزایـش یابـد.در 
سـال جـاری 50 مزرعـه پـرورش میگـو در 
گلسـتان فعـال هسـتند و پیـش بینـی می 
شـود بیـش از 2500 تـن میگـو تولیـد کنند 

و ایـن محصـول را جهـت عمـل آوری بـه 
ارسـال مـی کننـد. ایـن مراکـز 

شـرکت بهمن گسـتر دارای 3 تونـل انجماد 
و 2 سـالن فرآوری اسـت و بـا ظرفیت نگه 
داری 3 هـزار تـن میگـو باالتریـن ظرفیـت 
اسـتان  در  را  محصـول  ایـن  داری  نگـه 
ظرفیـت  کاری  شـیف  هـر  در  و  داراسـت 
دارد.همچنیـن  را  تـن   25 آوری  عمـل 
کارخانـه روغـن عالیـا دارای 2 خـط تولیـد 
100 تنـی و 200 تنـی اسـت و بـرای احـداث 
میلیـارد   100 از  بیـش  جدیـد  تولیـد  خـط 

تومـان سـرمایه صـورت گرفتـه اسـت.
ایـن واحد تولیـدی در سـالجاری17 هزار و 
312 تـن تولیـد داشـته اسـت و موفـق بـه 
صـادرات ۸06 تـن بـا ارزآوری 993 هـزار 

دالر شـده اسـت.

تصویب برنامه » اقدام مشترک « 
در ستاد بازآفرینی شهری

نشست دانشگاه آزاد کرمانشاه 
با انجمن مهندسین برق 

 پیـام خیـر الهی-کرمانشـاه/ در راسـتای انعقاد تفاهم نامه همکاری؛ نشسـت 
و  بـرق  مهندسـین  انجمـن  بـا  اسـامی کرمانشـاه  آزاد  دانشـگاه  مشـترک 
الکترونیـک ایـران در محل سـالن جلسـات سـاختمان مرکزی اسـتان برگزار 
شـد.در راسـتای انعقاد تفاهم نامه همکاری؛ نشسـت مشـترک دانشـگاه آزاد 
اسـامی کرمانشـاه بـا انجمـن مهندسـین بـرق و الکترونیـک ایران بـا حضور 
دکتـر محمدرضـا حبیبـی رئیـس دانشـگاه آزاد اسـامی اسـتان کرمانشـاه و 
اعضـای ایـن انجمـن در محـل سـالن جلسـات سـاختمان مرکـزی اسـتان 
جهـت  مشـترک  تفاهم نامـه  انعقـاد  راسـتای  در  نشسـت  شـد.این  برگـزار 
پیشـبرد فعالیت هـای علمـی و گسـترش همکاری های آموزشـی و پژوهشـی 
بـه میزبانـی  واحـد کرمانشـاه و بـا حضور دکتـر محمدرضا حبیبـی و مهندس 
عليمـراد مـرادي مجـد رئیـس انجمـن مهندسـین بـرق و الکترونیک شـاخه 
غـرب و مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان کرمانشـاه، دکتـر 
انتشـارات سـازمان  و  آمـوزش، پژوهـش  علـی زرافشـانی ریاسـت کمیتـه 
نظـام مهندسـی سـاختمان و اعضـای هیـأت مدیـره انجمـن برگـزار شـد.در 
حاشـیه ایـن نشسـت عليمـراد مرادي مجـد با اسـتقبال از همـکاری اعضای 
هیـأت علمـی دانشـگاه با صنعـت برق در قالـب طرحهای برون دانشـگاهی و 

کارآمـوزی دانشـجویان بـر گسـترش ایـن روابـط تأکیـد کرد.

هدف ما فراهم سازی بسترهای الزم برای ارتقا تولید است   

کبــاری تاکیــد کــرد: افزایــش ورود نقدینگی 
ــن  ــهم ای ــد س ــی توان ــرمایه م ــازار س ــه ب ب
بــازار از تامیــن مالــی در اقتصــاد را افزایــش 
ــن  ــداری ای ــداوم و پای دهــد و در صــورت ت
بــازار، انتظــار جهــش اقتصــادی دور از انتظار 
نیســت. بانــک صــادرات ایــران در راســتای 
ــل ســبد  ــی و تکمی ایجــاد ســوپرمارکت مال
محصــوالت و خدمــات بانکــی و فرابانکــی بــا 
ــدام  ــک اق ــزاری بان ــرکت کارگ ــکاری ش هم
ــادار  ــالت اوراق به ــات معام ــه خدم ــه ارائ ب

کــرده اســت.

هاشـمی از کارخانـه روغن عالیا 
بعنـوان بزرگترین واحد تولیدی 
روغـن اسـتان، شـرکت بسـته بنـدی 
میگو بهمن گسـتر ، کارخانه بسته بندی 
سـبزیجات و مواد خوراکی کشـاورزی  
بهـاران پیمان، کارخانه تولیدی سـورن 
در  اسـت  بازدیـد کرد.گفتنـی  پلیمـر 
سـالجاری 80 تا 85 درصد بسته بندی 
واحدهای عمل آوری میگوی گلسـتان 
بـه کشـورهای آسـیای میانه، حاشـیه 
خلیـج فارس)دبـی و امـارات(، چین، 
لبنـان، ویتنـام و کشـورهای اروپایـی 

همچـون اسـپانیا صادر می شـود.

کسب رتبه برتر توسط اداره 
امور  مالیاتی استان کرمان

اسـتان  مالیاتـی  امـور  مدیـرکل 
کرمـان گفـت : ایـن اداره کل در 
زمینـه شـاخص هـای اختصاصی 
جشـنواره شـهید رجایـی موفق به 
کسـب رتبـه برتـر اسـتان شـد. محمـد سـلمانی ، بـا اعام 
ایـن خبـر اظهـار داشـت : کسـب موفقیـت هـای مختلـف 
امورمالیاتـی حاصـل تـاش مدیـران و کارکنـان  اداره کل 
دلسـوز، متعهدو پرتاش در سـطح اسـتان می باشـد.وی با 
اشـاره بـه ظرفیت ها و پتانسـیل های اداره کل امـور مالیاتی 
اسـتان کرمـان گفت: یکـی از اولویت های مـا رعایت عدالت 

مالیاتـی و کشـف منابـع جدیـد مالیاتـی اسـت.

کرمان

تعامل مناسب 
شهروندان و شهرداری

و  عمومــی  درآمدهــای  مدیــر 
امــاک شــهرداری ســاری ایجــاد 
اهــداف  از  را  پایــدار  درآمــد 
و  دانســت  شــهری  مدیریــت 
گفــت: تعامــل شــهروندان بــا شــهرداری در پرداخــت 
ــه  ــدار و تســریع در ارائ ــد پای ــن ایجــاد درآم ــوارض، ضم ع
خدمــات شــهروندی، گام موثــری در توســعه پایــدار شــهر 
خواهــد بــود.وی افــزود: اجــرای ایــن پروژه هــا بــا پرداخــت 
بــه موقــع عــوارض شــهرداری توســط شــهروندان عملیاتــی 
شــده کــه ایــن امــر نشــان دهنده تعامــل و همــکاری میــان 

ــت. ــهری ا س ــت ش ــا مدیری ــا ب آنه

مازندران

مراسم تجلیل از آتشنشانان 
شهرستان ساوجبالغ 

امیـر بهمنـی شـهردار هشـتگرد در 
ابتـدای مراسـم  ضمن عـرض خیر 
مقدم به مسـوولین و اتشنشـانان، 
ایـن را فرصتـی بـرای قدرشناسـی 
از انسـانهای فـداکاری دانسـت کـه از جـان خود بـرای نجات 
دیگـران گذشـته و دل در آتـش مـی نهنـد تـا آتـش خانمان 
دیگـران را خاموش نمایند . بهمنی گفت رسـیدگی به حوادث 
جـاده ای ، اطفـا حریـق و انجام عملیات هـای امداد و نجات 
در حـوادث بخـش کوچکـی از زحماتی اسـت که آتشنشـانان 
بـه صـورت روزمـره انجام مـی دهند لیکن نقش پیشـگیری 

مهمتـر از چاره اسـت . 

البرز

کارکنان بانک دی با اهدای 
خون، زندگی اهدا کردند

هفتـه  گرامیداشـت  بـا  همزمـان   
دفـاع مقـدس و در راسـتای ترویـج 
فرهنـگ اهدای خـون، کارکنان بانک 
اهـداء کردند.بـا حضـور  دی خـون 
تیـم خون گیـری سـازمان انتقـال خون در سـتاد مرکـزی بانک 
دی،کارکنـان داوطلـب بـا هـدف ترویـج فرهنـگ ایثـار و نیز در 
راسـتای ایفـای نقش در حوزه مسـئولیت اجتماعـی، خون خود 
را اهـداء کردنـد. گفتنـی اسـت در ایـن اقـدام نـوع دوسـتانه که 
برای سـومین سـال متوالی با همکاری سـازمان انتقال خون در 
سـتاد مرکـزی بانک دی برگزار شـد 99 نفر از همـکاران زندگی را 

بـه نیازمنـدان اهـدا کردند. 

بانک دی

میدان مرکزی میوه و تره بار 
اصفهان تجهیز می شود

محمـد مجیـری اظهار کـرد: میادین 
میـوه و تره بـار دارای رویکـرد مهمـی 
در تنظیـم بازار محصوالت کشـاورزی 
از یـک سـو  ایـن میادیـن  اسـت، 
نقـش حمایتـی خـود را بـه عنـوان بـازاری بـرای محصـوالت 
کشـاورزی تولید کنندگان داشـته و از سـویی دیگر باعث عرضه 
محصـوالت بـا قیمـت مناسـب بـرای مصرف کنندگان می شـود، 
امـا روزانـه مقادیـر قابـل توجهـی از میـوه  و تره بـار عرضه شـده 
در ایـن میادیـن از چرخـه مصـرف بـه عناویـن مختلـف خـارج 
می شـود کـه ایجـاد صنایـع جانبـی در ایـن میادیـن مانـع هدر 

رفـت ایـن سـرمایه ها خواهـد شـد.  

اصفهان

رو
ود

 خ
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جو
 : 

س
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جدال این روزهای رانندگان و شهروندان 
آملی بر سر کرایه

رانندگان تاکسی به طور خودجوش، نرخ کرایه های خود را حدود 25 درصد افزایش داده اند

کرایه هـای  روی  بـر  افزایش هـا  بهانـه 
تاکسـی درون شـهری در آمـل بی تاثیـر 
برخـی  کـه  گونـه ای  بـه  اسـت  نبـوده 
راننـدگان تاکسـی در ایـن شهرسـتان بـه 
طـور خودجوش، نـرخ کرایه های تاکسـی 
داده انـد. افزایـش  درصـد  را حـدود 25 

آمـل  نقـل شـهرداری  و  سـازمان حمـل 
بایـد پیگیـر ایـن موضـوع می بـود تـا بـه 
دردسـرهای رانندگان و مردم و جدال های 

روزانـه آنهـا پایـان دهد.
یکی از شـهروندان آملی با اشـاره به اینکه 
راننـدگان تاکسـی در افزایـش نـرخ کرایه 
مقصـر نیسـتند، اظهـار کـرد: بـا توجـه به 
گرانـی در بـازار، دریافـت کرایه هـای قبلی 

آنهـا نمی صرفـد. خریـد 2 جفـت  بـرای 
السـتیک و یـا هر وسـیله دیگر بـرای این 
تاکسـی ها، هزینه هـای فراوانی بـه همراه 
دارد و گاهـا بـه انـدازه درآمـد نیمـی از ماه 
آنهاسـت. در ایـن موضـوع سـازمان حمل 
و نقـل، مقصر اصلی اسـت و باید نسـبت 
بـه رفـع ایـن مشـکات هـر چه سـریعتر 

اقـدام کند.
ایـن شـهروند آملـی بـا اشـاره بـه اینکـه 
سـازمان حمـل و نقـل شـهرداری آمـل، 
افزایـش حـدود 25  بـر  را  چشـم خـود 
درصـدی کرایه هـای درون شـهری بسـته 
اسـت و نظـارت محسوسـی نیـز انجـام 
نمی دهنـد، اظهـار کـرد: در این میـان دود 
و  راننـدگان  چشـم  بـه  بی توجهـی  ایـن 

مـردم مـی رود.
یکی دیگر از شـهروندان آملی که دانشـجو 

نیز هسـت با اشـاره بـه اینکـه روزانه مبلغ 
مشـخصی را برای هزینه تاکسـی درون و 
برون شـهری مشـخص می کنم و بیشتر 
از آن پولـی در جیـب خـود نمی گـذارم و 
روز  گفـت:  می کنـم،  اسـتفاده  کارت  از 
گذشـته بـا افزایـش کرایه تاکسـی درون 
شـهری مواجـه شـدم کـه ایـن امـر بـرای 
مـن مشـکاتی بـه همـراه آورد. زمانی که 
بـه راننـدگان تاکسـی اعتراض مـی کنیم، 
آنهـا بـه راحتـی مـی گوینـد بـه سـازمان 
حمـل و نقـل شـکایت کنید و آنهـا پیگیر 
مـی شـوند. بـه دنبـال شـکایت از فـرد یا 
گروهـی نیسـتیم امـا بـر اسـاس قانـون 
بـه نظـر می رسـد هیـچ افزایـش قیمتـی 
درون  تاکسـی  راننـدگان  نـرخ کرایـه  در 
شـهری ایجـاد نشـده و آنچـه مشـخص 
اسـت نظـارت نکـردن ایـن سـازمان بـر 

راننـدگان  از  تاکسی هاسـت.یکی  روی 
تاکسـی درون شـهری آمـل نیـز با اشـاره 
بـه اینکـه کرایه ۸00 تومانی بـه 1000 تومان 
رسـیده و 200 تومـان افزایـش پیـدا کرده 
اسـت، گفـت: هنـوز افزایـش نـرخ کرایـه 
تاکسـی بـه راننـدگان اعام نشـده اسـت 
امـا آیـا ایـن افزایـش قیمـت در جامعـه، 
اطـاع رسـانی می شـود که این مـورد نیز 

بگیرد. صـورت 
وی بـا بیان اینکه به دلیل تصویب نشـدن 
نـرخ کرایه تاکسـی، مردم زیـادی در طول 
روز معتـرض می شـوند و حـق هـم دارند، 
تصریـح کرد: زمانی که یک السـتیک 250 
هـزار تومانـی را 600 هـزار تومـان می خریم 
کسـی اعتـراض نمی کنـد امـا وقتـی 200 
تومـان بـه کرایـه تاکسـی اضافـه شـده 
اسـت اعتراض هـا آغاز می شـود.این راننده 
تاکسـی بـا اشـاره بـه اینکـه راننـدگان نیز 
ماننـد تمـام مـردم بـا مشـکات فراوانـی 
و کسـی  نـرم می کننـد  پنجـه  و  دسـت 
نیسـت کـه به آنهـا توجه کنـد، اظهـار کرد: 
و  بیاینـد  خـود  بـه  مسـئوالن  امیـدوارم 
بـه صـورت قانونـی بـه خواسـته راننـدگان 

تاکسـی درون شـهری توجـه کننـد.

فرشـید لیتکوهـی، عضـو شـورای شـهر و 
نماینـده شـورا در سـازمان حمـل و نقـل 
شـهرداری آمـل در گفـت و گـو بـا ایسـنا 
اظهـار کـرد: افزایش نرخ کرایه تاکسـی ها 
مصـوب شـورا نبـوده و غیرقانونـی اسـت.

وی تصریـح کـرد: قیمـت لـوازم یدکـی 
و اسـتهاک خودروهـا نسـبت بـه قبـل 
حـدود 2 برابـر افزایـش داشـته اسـت و 
مـا در ایـن وضعیت اقتصـادی نمی توانیم 
بیاوریم.نماینـده  تاکسـی داران فشـار  بـه 
شـورا در سـازمان حمـل و نقل شـهرداری 
اینکـه مـا سـاالنه یکبـار  بیـان  بـا  آمـل 
دهیـم،  افزایـش  را  کرایه هـا  می توانیـم 
گفـت: افزایـش کرایـه هـای سـال 97 در 
خـرداد انجـام شـده و کرایه هـا 15 درصـد 
یافتـه اسـت. افزایـش  در همـان زمـان 

لیتکوهی با بیان اینکه در روزهای گذشـته 
چنـد راننـده نسـبت بـه پائین بـودن نرخ 
کرایه در شـورای شـهر اعتراض داشـتند و 
بـه آنها گفته شـد کـه مجوز بـرای افزایش 
دوبـاره ایـن نـرخ وجود نـدارد، اظهـار کرد: 
غیرقانونـی  را  نبایـد کرایـه  تاکسـی داران 
و بـدون تصویـب نـرخ بـاال ببرنـد و ایـن 

اسـت. تخلف 

ته
نک

منوچهـری روابـط عمومـی شـهرداری آمـل  گفـت: از افزایـش 
غیرقانونی نرخ کرایه برخی تاکسـی داران مطلع هسـتیم به همین 
منظـور تقاضـای برگـزاری جلسـه اضطـراری از فرمانـداری شـده و 
منتظـر پاسـخ هسـتیم.نکته اینجا اسـت کـه در میـان کم توجهی 
مسـئوالن سـازمان حمل و نقل شـهرداری آمل، مـردم و رانندگان 
تاکسـی هسـتند کـه آسـیب می بیننـد و دود ایـن کـم توجهی به 
چشـم مـردم مـی رود. شـاید افزایـش کرایـه تاکسـی در مقطـع 
کنونـی اقتصـادی جامعـه که ثبـات قیمت در بـازار وجود نـدارد و 
هزینه های وسـیله نقلیه چند برابر شـده اسـت دلیلـی قانع کننده 
بـرای ایـن افزایش نرخ باشـد امـا عدم توجـه به قانـون و حرکت 
فراقانونـی از هـر صنف و گروهی باشـد مذمت می شـود.همچنین 
نماینـده شـورا در سـازمان حمـل و نقـل شـهرداری آمـل بـا بیان 
اینکـه ما سـاالنه یکبار می توانیـم کرایه ها را افزایـش دهیم، گفت: 
افزایـش کرایـه های سـال 97 در خـرداد انجام شـده و کرایه ها 15 

درصـد در همـان زمـان افزایش یافته اسـت.

مردم تامین سوخت زمستانی را به ماههای پایانی سال موکول نکنند
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : مصرف کنندگان نفت سفید با 
کاالبرگ های اعام شده ، نسبت به دریافت و ذخیره سازی سوخت از فروشندگی های محل 
سکونت خود اقدام کنند .

تجلیل از مدیرکل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای 

استان اردبیل بعنوان مدیر 
جهادی 

سـپاه  آبادانـی  و  پیشـرفت  قـرارگاه 
پاسـداران انقـاب اسـامی ازمهنـدس 
علـی رحمتی مدیرکل راهداری و حمل 
ونقـل جاده ای اسـتان اردبیـل بعنوان 
مدیـر جهادی و انقابی اسـتان تجلیل 
کرد.،نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و 
امـام جمعـه اردبیل در مراسـم تجلیل 
از مدیران جهادی اسـتان گفت:مدیران 
سـایر  ارزشـمند  الگـوی  جهـادی 
مسـووالن و مدیران هسـتند کـه با کار 
و عمـل جهـادی در میـدان خدمـت به 
مـردم اقـدام انقابی کـرده اند.آیت هللا 
سیدحسـن عاملـی خدمـت بـه مردم 
در مناطـق محـروم را اقدامـی بسـیار 
برجسته و ارزشـمند دانست و افزود:با 
انقـاب  عـزت  مهـم  اقدامـات  ایـن 
حفظ،باورها تجدید و دشمنان از اتحاد 
و همدلـی مردم و مسـئوالن برای حل 
مشـکات مایـوس می شـوند.رییس 
شـورای فرهنگ عمومی استان اردبیل 
بـا بیـان اینکـه حضـور مـردم در هـر 
کاری موفقیـت و سـربلندی را درپـی 
دارد و ایـن همان تفکر واالی بسـیجی 
اسـت اظهـار امیـدواری کرد مدیـران با 
نـوآوری و خاقیت در اجـرای طرح ها 
شـبانه روزی بـه مـردم خدمـت کنند.
مسـوول قـرارگاه پیشـرفت و آبادانـی 
سـپاه نیـز گفـت: از مجمـوع مدیـران 
شـاغل در دسـتگاههای اجرایـی ایـن 
۸ مدیـر حـوزه راهـداری و حمل ونقل 
جـاده ای اسـتان، کمیتـه امداد،جهـاد 
درمان،آبفـای  و  کشاورزی،بهداشـت 
بـه  گرمـی  فرمانـداری  و  روسـتایی 
معنـای واقعی کلمـه بصـورت جهادی 
و انقابـی در میـدان عمـل توانسـتند 

رضایـت مـردم را جلـب کنند.

خبر
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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

حمید فرخ نژاد با انتشار پستی نوشته مسوولیت کامنت های صفحه بر عهده 
دارنده است، پس کامنت ها را می بندم.

@hamid.farrokhnezhad

علی دایی با انتشار تصویری قدیمی از خود در لباس تیم ملی، از هوادارانی که 
به او در نظرسنجی AFC رای دادند تشکر کرده.

@alidaei

یک کشتی باری دانمارکی به تازگی موفق شده بخاطر آب شدن یخچال ها از 
منطقه قطبی روسیه خود را به شرق آسیا برساند.

@jahanesabzmag

پسماندهای حاشیه یک رودخانه در شهر تالش.

@environment_lovers

دســتگاه های  اتحادیــه  رییــس 
ــش  ــی از کاه ــوازم جانب ــی و ل مخابرات
قیمــت 20 درصــدی گوشــی های تلفــن 
بــازار موبایــل بــه دنبــال  همــراه در 
کاهــش قیمــت ارز بــازاری و همچنیــن 
ــر داد. ــد خب ــن رون ــداوم ای ــال ت احتم

 iOS 1.12 ــخه از ــن نس ــل دومی اپ
ــعه دهندگان  ــار توس ــا را در اختی بت
قــرار داده کــه در ایــن به روزرســانی 
جدیــد  اموجــی  هفتــاد  شــاهد 
به روزرســانی  ایــن  هســتیم. 
ــارژ  ــکات ش ــع مش ــا رف ــراه ب هم
بــه زودی  جدیــد  آی فون هــای 

عرضــه خواهــد شــد.

آپدیــت  جدیــد  قابلیت هــای  از 
ــده  ــه ش ــی عرض ــه به تازگ ــدوز ک وین
Your Phone اســت؛ اپلیکیشــنی 
ــام  ــال پی ــکان ارس ــما ام ــه ش ــه ب ک
دســتگاه  طریــق  از  متنــی  هــای 
گوشــی اندرویــدی بــا کمــک اپ 
 Microsoft’s mobile companion

می دهــد. را 

خبر
مایکروسافت ویندوز

خبر
اپل آی اواس

خبر
تلفن همراه

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات می گوید:

نقــش  بــه  دیدگاه هــای صاحبنظــران،  طــرح  و  روزنامه هــا  تیتــر  در  آیــا 
ــه خواهــد شــد؟ شــاید  ــی و ســقوط دالر پرداخت ــی مل شــبکه های اجتماعــی در همدل
ــود کــه نشــان دهــد برخــی ایــرادات مطروحــه، ناشــی از عــدم  ــی ب ــه خوب ایــن تجرب
ــس  ــه نف ــت ن ــن اس ــانه های نوی ــتفاده از رس ــوه اس ــح در نح ــت صحی ــود سیاس وج

توســعه شــبکه های اجتماعــی.

امیرعلــی صفا می گوید:
ــوی اینســتاگرام بفروشــی. ۸  ــر بخــری، ت ــه دالر از توییت ــوی این االن ســود ت

ــی! ــود می کن ــه 14 س ب

ســهند ایرانمهر می گوید:
نوشــته همزمان با کاهش قیمت دالر ســی نفر در یزد ســکته کردن!

درســته اینجــور مواقــع فشــارهای روحــی هــم هســت امــا از کجــا معلــوم اون 
بیچاره هــا بخاطــر دالر ســکته کــردن؟ مثــل اینکــه بگــی بــاال رفتــن آمــار ســرما 
ــه  ــک کار روتین ــا ی ــن روزه ــکته ای ــا. س ــه فانج ــکی ب ــه موش ــد از حمل ــی بع خوردگ

ــت ــت نیس ــری درس ــازی خب ــور ب اینج

محمدرضــا طایفه می گوید:
ــتگاه های   ــش دارو، دس ــم در بخ ــه تحری ــدون وقف ــد ب ــوم ش ــکا محک آمری

ــچ  ــردارد و هی ــی غیرنظامــی را ب پزشــکی، کشــاورزی، و قطعــات و خدمــات هواپیمای
شکســت. دالر  تحریــم  نکنــد.  ایجــاد  مالــی  مســتقیم  عملیــات  در  مانعــی 

 به عاوه هر دو کشــور از افزایش هرگونه تنش منع شــدند.

می گوید: محمد 
ــه ریاســت.جمهوری عــراق رســید.  ــران ب ــه ای ــه روی نزدیــک ب یــک کــرد میان
همیــن صندلــی زمانــی دراز در اختیــار صــدام بــود. آیــا اینکــه بجــای یــک جاه طلــب 
از  یکــی  جمهــوری  ریاســت  بــه  مدیــون  عملگــرای  صلح طلــب  یــک  خونخــوار، 
مهمتریــن کشــورهای عربــی و همســایه اصلــی مــا می رســد جــزو منافــع ملــی ایــران 

ــه نیســت؟ ــراق و منطق و ع

می گوید: زمان آبادی 
داســتان ســقوط و صعــود ارزش ریــال و دالر، تنهــا در کمتــر از نیــم ســاعت، 
نتیجــه اش می شــه ایــن تصویــر واقعــی از فروشــگاه اتــکا در تهــران. خریدارانــی کــه 
چــرخ و ســبد رو رهــا کــردن و رفتــن، چــون قیمــت دالر از نیــم ســاعت قبــل، افــت 

شــدیدی داشــته و امیــدوارن بــه ارزونــی اجنــاس در ســاعات و  روزهــای بعــد.

تصویر  واقعی »تو نیکی می کن  و در دجله انداز« روی 
شیشه جلوی موتورش کاغذ چسبانده و نوشته بود مسیر 
من مستقیم است اگر دوست داری تو را تا جایی می رسانم، 
هزینه اش را هم تکثیر این مهربانی گذاشته، تو هم هر وقت 

@sadramohaqeq    .وسیله داشتی یکی را برسان

این تصویر فوتوشاپ نیست. چشمان این وزغ واقعن 
داخل دهانش قرار گرفته که حاصل یک َاَبرجهش 

ژنتیکی است. این وزغ با باز کردن دهانش اطراف خودش 
رو می بیند.

@bahadornia

ویدیویی از یک پدر زنجانی که فرزندش به سرطان مبتالست 
و حاال به دلیل کاهش قیمت بازاری ارز می تواند راحت تر 

داروهایش را تهیه کند و از کاهش قیمت دالر خوشحال است 
دو روز است نظر کاربران توییتر فارسی را به خود جلب 

کرده و از پربازدیدترین هاست.

این تصویر که در روزهای اخیر با عنوان پیرمردی تبریزی »که 
بخاطر کاهش قیمت دالرهایش گریه می کند« دست به دست 

می شود، اما این موضوع صحیح نیست. تصویری است 
مربوط به دوره بحرانی اقتصاد یونان. 

رو  خانومــم  پــدر  خونــه  رفتــه  طــرف 
مبایعه نامــه نوشــته بعــد بهونــه آورده کــه 
ــدارم,  ــول ن ــده و پ ــور نش ــم ج ــه وام یکدفع
ــر  ــر ت ــته دی ــت خواس ــاس وق ــا التم ــد ب بع
رو(  مابقیــش   ٪۸0( رو  پــول  مابقــی  بــده 

رفتــه  اومــده  بــه عمــل  بعــدش کاشــف 
همــون خونــه رو بــه کلــی بنــگاه ســپرده 
ــه  ــه رو بفروش ــا خون ــه مث ــه! ک ــه بفروش ک

400 میلیــون بعــد 350 میلیــون تومــان پــدر 
خانــوم منــو بــده و همینجــوری رو خونــه 

ــه! ــود کن ــن س ــردم 50 توم م

حــاال کــه دســتش رو شــده اومــده داســتان 
ــاال  ــه… ح ــه و چ ــه و چ ــرده و چ ــت ک درس
پــدر خانــوم منــم کــه داشــت خونــه یــه 
از  اونــو  می کــرده  معاملــه  دیگــه  جــای 
ــده. دســت داده و همیــن طــوری رو هــوا مون

حقوقــش  و  فهمیــده  کــه  حــاال  البتــه 

روی  میکنــه  اقــدام  حتمــا  میدونــه  رو 
هــر  تأخیــر  اینکــه  مثــل  و  مبایعه نامــه 
داره. جریمــه  تومــن  میلیــون   6 ماهــش 
@oraclenick

نــرخ گنــدم و نــان روز بــه روز در مدینــه 
ــه  ــر هم ــی و وحشــت ب ــت. نگران ــاال می رف ب
ــه  ــس ك ــود. آن ك ــده ب ــتولی ش ــردم مس م
ــود در تــاش  آذوقــه ســال را تهیــه نكــرده ب
ــه  ــه تهی ــس ك ــد و آن ك ــه كن ــه تهی ــود ك ب
ــد. ــظ كن ــود آن را حف ــب ب ــود مواظ ــرده ب ك

امــام صــادق ) ع ( از معتــب، وكیــل خــرج 
ــه  ــال در خان ــا امس ــید: م ــود پرس ــه خ خان

ــم؟  ــدم داری گن
- بلــی یــا ابــن رســول خــدا، بــه قــدری كــه 
ــره  ــدم ذخی ــد گن ــت كن ــاه را كفای ــن م چندی

داریــم.
ــردم  ــار م ــر و در اختی ــازار بب ــه ب ــا را ب آن ه

بگــذار و بفــروش.
-یــا ابــن رســول خــدا، گنــدم در مدینــه 
بفروشــیم  را  این هــا  اگــر  اســت.  نایــاب 
میســر  مــا  بــرای  دیگــر خریــدن گنــدم 

نخواهــد شــد.
در  را  همــه  اســت كــه گفتــم،  -همیــن 

بفــروش و  بگــذار  مــردم  اختیــار 

كــرد،  اطاعــت  را  امــام  دســتور  معتــب 
را گــزارش  را فروخــت و نتیجــه  گندم هــا 

د. دا
ــان  ــن ن ــد از ای ــه او دســتور داد: "بع ــام ب ام
ــان  ــر. ن ــازار بخ ــه روز از ب ــرا روز ب ــه م خان
خانــه مــن نبایــد بــا نانــی كــه در حــال 
می كننــد  مصــرف  مــردم  تــوده  حاضــر 

تفــاوت داشــته باشــد. نــان خانــه مــن بایــد 
ــی  ــد و نیم ــدم باش ــی گن ــن نیم ــد از ای بع
ــه حمــد خــدا توانایــی دارم كــه  جــو. مــن ب
تــا آخــر ســال خانــه خــود را بــا نــان گنــدم 
بــه بهتریــن وجهــی اداره كنــم، ولــی ایــن كار 
را نمی كنــم تــا در پیشــگاه الهــی مســئله 
" اندازه گیــری معیشــت" را رعایــت كــرده 

ــم.“ باش

از داستان راســتان مرتضی مطهری
@shohre_shahr

روز گذشته اینستاگرام دچار اختال شد و کاربران از سراسر دنیا گزارش دادند که امکان مشاهده عکس ها و 
پروفایل هایشان در این شبکه اجتماعی وجود ندارد. اختال اینستاگرام در نسخه تحت وب آن نیز گزارش شد و 

قصد باز کردن هر صفحه ای را در آن داشتید با خطای 5xx Server Error روبرو می شدید.

#رشتو



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر تحریریه: رضا عبادی زاده                 09382399083

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      09357973092

صفحه آرایی: صابر خدیشی 
فاطمه خواجویی

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
میراث فرهنگی: امیر رجبی

محیط زیست: فاطمه نامجو       09216691294

استان ها: تیوا صمدیان
دنیای مجازی: سروش بیات پور

رسانه: یاس حسنیه
زنان: راضیه زنگی آبادی

نشانی تهران: مجیدیه شمالی، خیابان منصوری، خیابان جهانپناه، پالک 7- واحد 12
تماس: 26325268-021 , 22317469-021، نمابر:021-89776547

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

 پنجشنبه 12 مهر 1397  سال چهاردهم  شماره پیاپی 1279

توزیع:موسسه اطالعات   )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

ایمیل سازمان آگهی ها: payamema.adv@gmail.comچاپ کرمان: مهدوی )03432134838(
Khabar.payamema@gmail.com :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
بازرگانی: جمعه فرسنگی       09391999161
روابط عمومی: عبادی زاده  09373128240 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-88332428

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

news@payamema.ir :ایمیل

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh

طنزیمات

ــا هجــوم ارز  ــرخ دالر ب ــزش ن ــران نوشت:»ســقوط و ری روزنامــه ای

خانگــی آغــاز شــد.« 

طنزیماتچــی اســکناس یــک دالری اش را بــه طــرف افــق گرفــت. 

شــاهد عینکــی را از پشــت اســکناس دیــد کــه از افــق بــه ســمت 

تغارنیــوز ســرازیر مــی شــد. فــوراً اســکناس را در جیــب شــلوارش 

فــرو کــرد. شــاهد عینکــی ســر رســید. ســام کــرد و گفت:»جنــاب 

طنزیماتچــی! عجــب یــک دالری بــرّاق و تــا نخــورده ای داریــن!« 

طنزیماتچــی پرســید:»کدام یــک دالری؟« گفت:»همــون کــه اآلن 

تــوی جیــب ســمت راســت شــلوارتونه.« طنزیماتچــی بــا غــر و لنــد 

گفت:»تــو آدم دو متــری را از فاصلــه یــک قدمــی نمــی بینــی. اون 

وقــت اســکناس نیــم وجبــی را از فراســوی افــق دیــد مــی زنــی؟ 

مــن همیشــه مــی گفتــم تــو کــور مصلحتــی هســتی. هیــچ کــس 

قبــول نکــرد کــه نکــرد.« شــاهد عینکــی گفت:»آخــه چشــمای مــن 

ــوز قــدم  ــه تغارنی ــه. مــی دونیــن کــه...« طنزیماتچــی رو ب دوربین

برداشــت و زیــر لــب گفت:»حتمــًا از دور هــم فقــط ایــن چندرغــاز 

اســکناس حقیــر را مــی بینــی.«

ــرای عروســی  ــد و ب ــوز نشســته بودن ــاز گوشــه تغارنی تغــار و تغارن

برنامــه ریــزی مــی کردنــد. تغارنــاز گفت:»دوســتای مــن حتمــًا باید 

تــوی َماِســم باشــن! اونــا هــم فقــط کشــک خالِجــی می خوَلــن. 

شــام علوســیمون رو بایــد از خالِــج بیالیــم.« تغــار تحلیلگــر 

گفت:»فقــط جــوری بایــد ســفارش بدیــم کــه کســی متوجــه نشــه. 

آخــه مــا همــه اش بــه مخاطبــان خــود ســفارش مــی کنیــم کــه 

کاالی ایرانــی بخــرن. اگــر بفهمــن کــه مــا خودمــون کشــک خارجی 

مــی خوریــم بــه مــا بــی اعتمــاد میشــن.« تغارنــاز گفت:»مخاطب؟ 

مــن کــه شــنیدم شــما یــه مخاطــب بیشــتر ندالیــن. اونــم مخاطب 

خاّصــه. مخاطــب خاصــم کــه از خودمونــه. نــگَان نبــاش.«

طنزیماتچــی؛ اســکناس یــک دالری را از جیبــش بیــرون آورد 

ــزن دالر  ــی ب ــوز آگه ــر داد و گفــت:»روی تغارنی ــار تحلیلگ ــه تغ و ب

ــر  ــار تحلیلگ ــک.« تغ ــی موجــود اســت. صــد در صــد ارگانی خانگ

گفت:»ارگانیــک؟! مگــه بادمجونــه؟« طنزیماتچــی ســر در گــوش 

تغــار گذاشــت و گفت:»فضولــی موقــوف! جلــوی نامــزدت هیچــی 

بهــت نمــی گــم، پــر رو نشــو دیگــه!« تغــار گفــت:»دالر خانگــی رو 

مــی فهمــم. ارگانیــک رو نمــی فهمــم.« طنزیماتچــی گفت:»قــرار 

هــم نیســت کســی بفهمــه. مگــه اونایــی کــه هــی دربــاره )اِف.اِی.

تــی.اف( نظــر میــدن و پیامــک تهدیــد مــی فرســتن مــی فهمن که 

چــی هســت؟ تــو آگهــی بــزن مشــتری پیــدا کــن!«

مخاطــب خــاص دســتی بــه تنــه درخــت گابــی کشــید و پاشــنه 

بلنــد کفشــش را روی پلــه تغارنیــوز گذاشــت. بــا خــود آواز 

می خوانــد:»اول آشــناییمون یــادم میــاد. یــادم میــاد...« چشــمش 

بــه طنزیماتچــی افتــاد. گفت:»ســام جنــاب طنزیماتچــی! پارســال 

دوســت، امســال آشــنا... از وقتــی کــه بــازار ارز متاطــم شــده شــما 

رو ندیدیــم. نکنــه شــما هــم بــرای تعدیــل بــازار در تــاش بودیــن؟« 

تغــار پوزخنــدی زد و گفــت:»در حــال تولیــد دالر ارگانیــک بــودن!« 

ــک  ــن دالر ارگانی ــن! م ــدای م ــت:»وای خ ــاص گف ــب خ مخاط

دوســت دارم. مــن همــه چیــز ارگانیکــش رو دوســت دارم!« تغارنــاز 

گفت:»منــم دوســت دالــم!« طنزیماتچــی زیــر لــب غــر زد:»یکــی 

بــودن دو تــا شــدن!« شــاهد عینکــی از پشــت دیــوار گــردن 

کشــید و گفت:»قربــان! یکــی از وظایــف مــن شــهادت دادن دربــاره 

احتکارکننــدگان دالر و اخالگــران بــازار ارز مــی باشــد. ارگانیک و غیر 

ارگانیــک هــم نمــی شناســه.« طنزیماتچــی ترســید. اســکناس یک 

ــن  ــاز م ــم تغارن ــت و گفت:»خان ــاز گذاش ــه تغارن دالری را در دهان

پیشــاپیش پیونــد شــما را بــا تغــار تحلیلگــر تبریــک عــرض نمــوده 

و ایــن اســکناس را بــه شــما تقدیــم مــی نمایــم. باشــد کــه بــه پای 

هــم کهنســال شــوید!« مخاطــب خــاص بــاال و پاییــن پریــد. کف زد 

و خواند:»دســت شــما درد نکنــه. مــا کــه راضــی نبودیــم...«

شاهد عینکی پشت کل اش را خاراند و به سمت افق فرار کرد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

ارز خانگی موجود است

سال گذشته در پیام ما به این پرداختیم 
که در برنامه توسعه ششم به بحران آب 
بی اعتنایی شده است در حالی کشور با 

این بحران دست به گریبان است 

اردشیر کامکار نوازنده و آهنگساز از 
انتشار آلبوم تصویری کنسرت سال گذشته 

خود با حسام الدین سراج و برگزاری کنسرت 
به خوانندگی حمیدرضا نوربخش خبر داد.

----

موسیقیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
هشتادمین شماره فصلنامه »ماهور« در بیستمین سال 

فعالیت این نشریه تخصصی حوزه موسیقی در دسترس عاقه 
مندان قرار گرفت.

»گل نساء« نخستین ساخته بلند 
داستانی ستار چمنی گل، جایزه بهترین 
فیلم هفتمین دوره جشنواره بین المللی 
»بدون خشونت« در کشور آمریکا را از 

آن خود کرد.

دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، 
فراخوان نهمین دوره این رویداد 

سینمایی را منتشر کرد.

سخنگوی پویش کتابخوانی روشنا از توزیع 

15 هزار نسخه رمان »احضاریه« در این 
پویش خبر داد

شما همیشه اون مدلی که دلت خواسته 
زندگی کردی؛ 

من و خیلی های دیگه اون مدلی که مجبور 
بودیم زندگی کردیم.

قصه ها

جشنوارهفیلمکتاب دیالوگ

به دشمنان گله از دوستان نشاید کرد
بمهرگان صفت بوستان نشاید کرد
بترک آن مه نامهربان نباید گفت

کنار از آن بت الغر میان نشاید کرد
مگر بموسم گل باغبان نمی داند

که منع بلبل شیرین زبان نشاید کرد
بخواه دل که من خسته دل روان بدهم

بدل مضایقه با دوستان نشاید کرد
کسی که بیتو نخواهد جان و هر چه دروست

بجان ممتحنش امتحان نشاید کرد
بنوک خامه اگر شرح آن دهم صد سال

ز سرعشق تو رمزی بیان نشاید کرد
بدان دیار روان تر ز آب دیدٔه من

بهیچ روی رسولی روان نشاید کرد
من آن نیم که ز جانان عنان بگردانم
بقول مدعیان ترک جان نشاید کرد
برون ز جان هیچ تحفه ئی خواجو

فدای صحبت جان جهان نشاید کرد

خواجوی کرمانی 

 گاهی آدم می ماند بین بودن 

و نماندن،

به رفتن که فکر میکنی 

اتفاقی می افتد که منصرف می 

شوی، میخواهی بمانی رفتاری 

می بینی 

که انگار باید بروی و 

این بالتکلیفی 

خودش کلی جهنم است!

 سیمین دانشور

عکس نوشت

عکس: 
سمانه غالم نژاد

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

آغاز قیام شیعیان بر ضد عباسیان
از  بـر ضـد سلسـله عباسـی  قیـام شـیعیان 
مدینـه  شـهر  در  و  میـادی   762 اکتبرسـال 
آغـاز شـد. ایـن قیـام بعـدا بـه بغداد و سـپس 
بـه سـایر باد اسـامی گسـترش یافـت. بغداد 
اندكـی پیـش از ایـن تاریخ به عنـوان پایتخت 
عباسـیان كه همانند امویان شـیوه سلطنتی در 
پیـش گرفتند، انتخاب شـده بـود. این قیام که 
بعـدا ایرانیان به آن پیوسـتند باالخره به تصرف 
بغداد توسـط بوئیان )دیلمیـان( ایرانی انجامید 

و از خلیفـه عباسـی تنهـا نامـی باقـی ماند.

فارسی زبان اداری كشمیر شد
چهـارم اكتبـر 1467 میـادی، زیـن العابدیـن 
شـاهزاده تبعیدی كشمیر با كمك مردان طایفه 
خـود - طایفـه "خـوكار Khokar" بـر بـرادرش 
علیشـاه كـه حکمـران كشـمیر بـود مسـلط و 
سـلطان این سـرزمین شـد و بافاصله فارسـی 
را زبان رسـمی دربار و سازمانهای دولتی كشمیر 
اعـام كـرد. زیـن العابدین كـه در دفتـر خود به 

فارسـی سـخن می گفت روز بعد از رسـیدن به 
قـدرت هرگونـه آزار هندوهـا، بودایی ها و برهمن 
هـا را ممنـوع كرد و اجـازه داد كه پیـروان ادیان 
دیگـر هم بتواننـد معابد خود را مرمـت و دوباره 
دوسـتداران  از  العابدیـن  زیـن  سـازی كننـد. 
ایـران، ایرانیـان و فرهنـگ و ادب ایـران بود و تا 
پایـان عمـر از ایـن كه در مهرگانـ  جشـن های 
باسـتانی ایرانیانـ  به حكومت رسـیده بود ابراز 
خرسـندی مـی كـرد و آن را بـه فـال نیـك مـی 

گرفت.

نخستین ماهواره ساخت
بشر در فضا

دانشـمندان شـوروی چهـارم اكتبر سـال 1957 
نخسـتین ماهـواره سـاخت بشـر، سـپوتنیك 
و  دادنـد  قـرار  زمیـن  مـدار  در  را   1-Sputnik
دولـت این كشـور عكـس آن را به مطبوعات داد 
و جهان را به حیرت واداشـت. وزن این ماهواره 
90 كیلوگرم بود. آمریكا كه در نظر داشـت سـال 
بعد احتمـاال یك ماهواره 11 كیلوگرمی را در مدار 

زمین قرار دهد، از شـنیدن آن خبر شـگفت زده 
شـده بـود. به نوشـته تحلیلگران وقـت، نگرانی 
آمریكا بیشـتر از موشـكی بود كه این ماهواره را 

بـه فضا بـرده بود.
مخابراتـی  عایـم  كشـورها،  از  بسـیاری  در 
سـپوتنیك دریافـت شـد. با این تجربـه بود که 
جهان وارد عصر رقابتهای فضایی شـده اسـت.

بعد از فروپاشـی شـوروی، روزنامه ها در گوشه 
و کنـار جهان در شـماره های چهـارم اکتبر خود 
به مناسـبت سـالروز گردش نخسـتین ماهواره 
بـه دور سـیاره زمیـن مطلـب نوشـته بودند جز 
رسـانه هـای روسـیه!. برخـی رسـانه ها ضمن 
ابـراز تعجـب از ایـن بـی اعتنایـی، بـه کنایـه 
نوشـته بودنـد كـه شـاید مـردم روسـیه ایـن 
پیشـرفت مهـم وطـن خـودرا فرامـوش کـرده 

باشند.
پنجاهمیـن  مناسـبت  بـه  و  سـال 2007  در   
فضـا،  بـه  سـپوتنیک  فرسـتادن  سـالروز 
رسـانه های روسـیه بـه آن پرداختنـد کـه از آن 

اسـت. داشـته  ادامـه  پـس 

نمایش »پل یادگار« که به عنوان 
اثر برگزیده چهارمین جشنواره تیاتر 
باران انتخاب شده بود از یکشنبه 15 مهر ماه روی صحنه می رود.
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