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مهـم نیسـت کـه چه مـی گوییـم و چه قـدر اطالعـات ما ناشـی از 
تحلیـل مجموعـه ای از آموختـه هـای درسـت اسـت. مهـم تـکان 
دادن سـر مخاطـب مقابـل، در تأییـد حـرف هـای ماسـت؛ کـه باد 
 بـه غبغـب بیندازیـم کـه مـورد تأییـد اجتماعـی قـرار گرفتـه ایـم.
تغییـر می دادیـم روی شـبکۀ  را  وقتـی شـبکۀ سـه  بـود  مانـی 
یـک، بـه یـک بـاره مجـری همـان برنامـه قبلـی را مـی دیدیـم 
کـه صرفـا کـت خـود را عـوض کـرده بـود و بـا خنـده ای تصنعـی 
بـه  اسـتودیو  آن  از  تـا  تأخیـر،  بابـت  »پـوزش  گفـت:  مـی 
شـد!« دیـر  برنامـه  ای  دقیقـه  چنـد  برسـم  اسـتودیو   ایـن 
بـه   ... و  نانوایـی  و سـر صـف  اتوبـوس  و  متـرو  و  تاکسـی  در 
بایـد شـبیه همـان مجـری  بینیـم؛  تعـداد آدم هایـی کـه مـی 
کـه از برنامـه ورزشـی مـی رفـت تـا بـه برنامـه تفسـیر سیاسـی 
برسـد، تغییـر موضـع بدهیـم و چنـان چـه در یک موضـوع خاص 
سـکوت کنـی، آن را حمـل بـر بـی ادبـی مـی داننـد. حتـی بـه قدر 
 تـکان دادن سـر بایـد حـرف هـای طـرف مقابـل را تأییـد کنـی.
مهـم نیسـت کـه چـه مـی گوییـم و چـه قـدر اطالعـات مـا ناشـی 
مهـم  اسـت.  درسـت  هـای  آموختـه  از  ای  تحلیـل مجموعـه  از 
تـکان دادن سـر مخاطـب مقابـل، در تأییـد حـرف هـای ماسـت؛ 
کـه بـاد بـه غبغـب بیندازیم کـه مـورد تأییـد اجتماعی قـرار گرفته 
و گواراسـت. چسـب  دل  مـا  بـرای  دانایـی  ژسـت  ایـن  و   ایـم 
در برنامـه تلویزیونـی »برنـده شـو« کـه محمـد رضـا گلـزار اجـرا 
می کنـد، اتفاقـی افتـاد کـه نشـان مـی دهـد ایـن کـت دانایـی که 
پوشـیده ایـم بر انـدام مان بزرگ اسـت و انگار مشـت نمونه خروار 
 و دسـته جمعی داریـم ایـن کـت را دسـت بـه دسـت می کنیـم.

شرکت کننده در مورد سوالی به بن بست رسید، از گزینۀ حاضران در 
سـالن اسـتفاده کرد، 60 درصد تماشاچیان به یک گزینه رأی دادند. 
امـا فـرد شـرکت کننـده ترجیـح داد به گزینـه ای رأی دهـد که تنها 
 10درصد به آن رأی داده بودند و اتفاقا این گزینه درست از آب درآمد.

60 درصـد بـه گزینـه اشـتباه رأی دادنـد؛ بـه همیـن سـادگی در 
مسـیری رفته بودند که می توانسـت یک نفر را از گردونه مسـابقه 
حـذف کنـد. ایـن کـه چرا و چـه لزومی به خـود دیده بودنـد  درباره 
چیـزی کـه نمی داننـد و از قطعیت آن بی خبر هسـتند رأی بدهند 
امـری اسـت کـه دامـن گیـر همه مـا شـده و مجوعه ای شـده ایم 
 کـه بـدون قطعیـت و دانسـتن همـه جوانـب ابـراز نظـر مـی کنیم.
دوره  هـای  علـوم  همـه  از  مدیـدی، کسـی کـه  هـای  دوره  در 
خـودش مـی دانسـت حکیـم خوانـده مـی شـد؛ بعدها، حتـی در 
دوره خودمـان کسـی کـه جـدول کلمـات متقاطـع را بـه سـهولت 
 حـل مـی کـرد  آدمـی همـه چیـز دان و باسـواد مـی خواندیـم.
بهتـر شـدن  بهتـر دیـده شـدن  بـرای  ایـم کـه  نیاموختـه  هنـوز 
تعویـض  بـه  نیـازی  جمـع  در   »  Self- Enhancement«
کـت مجـری گـری در همـه حـوزه هـا نیسـت. کافـی اسـت در 
یـک رشـته و حـوزه خـاص مطالعـه کنیـم و در همـان مسـیر 
 بـرای دیگـران، آن چـه را کـه آموختـه ایـم بـه اشـتراک بگذاریـم.
ایـن کـه بـه اندازه اقیانوسـی بـه عمق یـک وجب اطالعات داشـته 
باشـیم دردی از امـروز مـا درمـان نخواهـد کـرد، مهم این اسـت که 
بـه تحلیـل هـای اجتماعـی دسـت پیـدا کنیـم تا سـواد بصـری را 
افزایـش دهیـم. تـا ایـن گونـه یـک تنه به سـمت حـذف و نابودی 
یـک نفـر ولو با یـک رأی نه چندان مهم حرکت نکنیم و سراسـیمه 
مجبور نباشـیم از این اسـتودیو تا آن اسـتودیو را بدویم./عصر ایران
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یادداشت  مهمان
روح هللا صالحی

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
06:22

غروب آفتاب 
17:13

تهران

ثبت جهانی جنگل های هیرکانی 
شاید سال آینده

چندی پیش ارزیابان پرونده میراث جهانی طبیعی 
هیرکانی وارد ایران شدند

 شریعتمداری در رفاه
 مجلس به وزرای پیشنهادی رییس جمهور رای اعتماد داد
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تهیه 6 اطلس 
فرونشست زمین

رییس سازمان نقشه برداری ایران با تاکید 
بر اینکه مسئولیت تهیه اطلس های 

فرونشست زمین به این سازمان واگذار 
شده است،  گفت: بر این اساس تهیه 

اطلس فرونشست زمین در این سازمان در 
دستور کار قرار گرفته که تاکنون 6 اطلس 

فرونشست تهیه شده است.

مرمت جامع ایوان 
کاخ عالی قاپو به 

پایان رسید

قیمت مسکن به زودی 
کاهش می یابد

2

یاسوج؛ پایتخت طبیعت ایران، حال و روز تاالب ها و 
 رودخانه هایش ناخوش است. 
در همین رابطه اسماعیل کهرم فعال محیط زیست 
می گوید خشک شدن کامل تاالب های کهگیلویه و بویر 
احمد دور از انتظار نیست. او در همین رابطه به پیام ما 
می گوید: »حدود 47 سال پیش زمانی که به دیدن 
دریاچه ارومیه رفتیم 3۸ میلیارد متر مکعب آب داشت 
و زمانی هم برای اندازه گیری عمق این تاالب، وزنه ای به 
طناب آویزون کردیم، عمق متوسط این تاالب حدود 13 
متر تخمین زده شد و حتی قسمت هایی از آن تا 20 متر 
هم می رسید. اما اکنون این دریاچه یه وضعیتی دارد؟ 
چند وقت گذشته با اتوبوس مهمانان خارجی را به آن 
منطقه بردیم. تاالبی که قسمت هایی از آن کامال خشک 
شده و با اتوبوس می توان بخش هایی از آن را پیمود. 

فعال محیط زیست: خشک 
شدن کامل تاالب های کهگیلویه 
و بویر احمد دور از انتظار نیست

جان کندن تاالب ها 
در یاسوج
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روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان كرمان

نوبت  دوم
فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای   

 )همراه با ارزیابی کیفی( 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز دو شنبه مورخ   14 / 0۸ /1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز دو شنبه مورخ 2۸ / 0۸ /1397

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۸ صبح روز سه شنبه  مورخ  29 / 0۸ /1397
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف : نشــانی : اداره كل راهداری 
و حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان بــه نشــاني: جيرفــت – کیلومتــر 5 جــاده کرمان_پایانــه بــار جیرفــت و تلفــن : 03443352139 و 

03443352169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : ۸۸969737 و ۸519376۸

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

2009702۸2000053

تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی 
همراه با گالسبید در سطح حوزه استحفاظی  

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
جنوب استان کرمان

20،۸6۸،254،۸00

ضمانت نامه بانکی )مطابق 
با فرمت ارایه شده در 
اسناد( _ اصل فیش 

واریز نقد

1،043،412،740
 راهداری سال

1397

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان در نظـر دارد مناقصات عمومـی ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت 

نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 
07 /  1397/08 می باشد.

ششـم آبان مـاه، همـان تاریخی که از سـوی 
مسـئووالن بـرای عرضه نفـت خام در بورس 
وعـده داده شـده بود. فرآینـدی که با هدف 
شـاید  تـا  شـد  ایجـاد  تحریم هـا  زدن  دور 
ایـن بـار برخـالف گذشـته کـه بـا شکسـت 
جدیـدی  دریچه هـای  بـود،  شـده  مواجـه 
کنـد. بـاز  ایـران  نفـت  روی صنعـت  بـه   را 
چنـدی پیش اسـحاق جهانگیـری - معاون 
نفـت  عرضـه  از   - رئیس جمهـوری  اول 
خـام ایـران در بـورس خبـر داد و گفـت: بـا 
کشـورهای دوسـت خود گفت وگـو و راه های 
فـروش نفـت خـود را بـاز کرده ایـم. نفـت 
خـام ایران در بـورس داخلی عرضـه خواهد 
شـد تـا بخـش خصوصـی، بـه طـور شـفاف 
نفـت را خریـداری و صـادر کنـد؛ در  نتیجـه 
بـه مقـدار مـورد نیـاز، بخـش خصوصـی در 
 تناژهـای مختلـف وارد عرصـه شـده اسـت.

 20 صـورت  بـه  فـروش  اسـاس،  ایـن  ر 
خواهـد  ارزی  درصـد   ۸0 و  ریالـی  درصـد 
بـود کـه تسـویه بخـش ریالـی )بـر اسـاس 
نـرخ تسـعیر سـنا( بـه صـورت نقـدی قبـل 
از تحویـل محمولـه و تسـویه بخـش ارزی 
بـه صـورت اعتبـاری، بـا ارائـه ضمانت نامـه 

از  معتبـر  ریالـی  پرداخـت  تعهـد  بانکـی 
ملـی  شـرکت  قبـول  مـورد  بانک هـای 
محمولـه  تحویـل  از  پـس  ایـران،  نفـت 
بخـش  بایـد  خریـدار  می گیـرد.  صـورت 
ارزی را ظـرف مـدت زمـان مشـخص شـده 
تائیـد  مـورد  ترتیـب  بـه  بارگیـری،  از  بعـد 
شـرکت ملـی نفـت کـه در اطالعیـه عرضـه 
 اعـالم خواهـد شـد، واریـز و تسـویه کنـد.

متقاضیـان خریـد جهت شـرکت در معامله، 
بـه  را  سـفارش  ارزش  درصـد   10 بایسـتی 
صـورت ریالـی بـه میـزان پیـش پرداخـت 
قبـل از عرضـه بـه حسـاب اعالمـی شـرکت 
و  بهـادار  اوراق  مرکـزی  سـپرده گذاری 
در صـورت  کننـد کـه  واریـز  وجـوه  تسـویه 
انجـام معاملـه، بخشـی از 20 درصـد ریالـی 
محسـوب خواهد شـد. خریداران بر اسـاس 
نفـت  ملـی  شـرکت  اعالمـی  پایـه  قیمـت 
ایـران کـه بـر اسـاس قیمت هـای معامالتی 
امـور بین الملـل ایـن شـرکت خواهـد بـود، 
بـر روی قیمـت نفـت  خـام رقابـت کـرده که 
انتظـار مـی رود ایجـاد چنین فضـای رقابتی 
منجـر بـه کشـف قیمـت مناسـب و شـفاف 

. د شو

بورس امروز نفتی می شود
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه ژورنال، چاپ لندن از تاخیر 
در تحویل سـه هزار خانه بخاطر آماده 

نشـدن جاده در بریتانیا خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول یک 
دیپلمات نوشـته: روسیه برای جنگی 
حاضر می شـود که آمریکا آتش آن را 

روشن خواهد کرد.

پایگاه اینترنتی شـبکه خبریالجزیره 
از حمله جنگنده های رژیم صهیونیسـتی 

بـه ۸0 هدف در غزه خبر داده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگـزاری دویچه وله از انجام 

رای گیری در والیت قندهار افغانسـتان با 
تاخیر خبر داده.

آلمان

صادرات میوه 17 درصد رشد کردپیام خبر
گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: در نیمه نخست امسال یک میلیون و 13۸ هزار تن 
انواع میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه به ارزش 741 میلیون دالر صادر شده که 
نسبت به پارسال 17 درصد رشد داشت.

لم
عا

 ال
س:

عک

 شریعتمداری در »رفاه«
 مجلس به وزرای پیشنهادی رییس جمهور رای اعتماد داد

رییس جمهور برای دفاع از وزرای پیشنهادی به مجلس رفت

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــته مجل روز گذش
ــت  ــی صالحی ــت. بررس ــختی داش روز س
طــرف  از  معرفــی شــده  وزیــر  چهــار 
رییــس جمهــور در یــک  روز کار دشــواری 
بــود کــه بهارســتان آنــرا در یــک روز 
انجــام داد. مخالفــان و موافقــان وزرای 
پیشــنهادی صــف کشــیده بودنــد تــا 
ــی  ــر کار بررس ــح و عص ــت صب در دو نوب
ــه ســرانجام برســانند. ــت وزرا را ب  صالحی

بررســی صالحیــت وزرای پیشــنهادی کار را 
تــا جایــی پیــش بــرد کــه نماینــدگان بعــد 
ــد. ــه بدهن ــم کار را ادام ــرب ه ــاز مغ  از نم

در پایــان روز دشــوار مجلــس علیرغــم 
حواشــی کــه در دنیــای مجــازی و مجلس 
در مــورد برخــی وزرا خصوصــا محمــد 
بــود هــر چهــار وزیــر  شــریعتمداری 
ــد. ــور کنن توانســتند از ســد بهارســتان عب

مجلــس  نماینــدگان  آرای  نتیجــه  در 
ــت 203 رای،  ــرای وزارت  صم ــی ب رحمان
دژپســند بــرای وزارت اقتصــاد  200رای، 
شــریعتمداری بــرای وزارت کار ، تعــاون و 
رفــاه 196 رای و اســالمی بــرای وزارت راه و 

شهرســازی  151 رای کســب کردنــد.

روحانی از وزرای 
پیشنهادی دفاع کرد

گفــت:  مجلــس  در  جمهــور  رییــس 

امــور  پیشــنهادی  وزیــر  »دژپســند 
یــک  مدیریــت  دارایــی  و  اقتصــادی 
ــده  ــم و اســتراتژیک را برعه ــه مه وزارتخان
مــی گیــرد، از طــرف دیگــر مــن بایــد بــه 
عنــوان امیــن مــردم بگویــم کــه هــر یــک 
از وزرای پیشــنهاد شــده بــا ده هــا ســاعت 
مطالعــه، مشــورت و فکــر انتخــاب شــده 
انــد، البتــه در ایــن میــان گاهــی اســتخاره 
ــی  ــالم م ــراد اع ــود و اف ــراه نب ــا هم ــا م ب
ــده اســت و  ــد آم ــتخاره ب ــه اس ــد ک کردن
اســتخاره خیلــی بــا مــا همراهــی نکــرد. از 
طرفــی دیگــر برخــی از دوســتان را دعــوت 
کردیــم امــا دیدیــم کــه صدایشــان لــرزان 
اســت و تردیــد دارنــد، از ایــن رو بــه ایــن 
نتیجــه رســیدیم کــه صــدای لــرزان نمــی 

 توانــد بــار ســنگین را برعهــده بگیــرد.
رئیــس جمهــور تصریــح کــرد: وزرای 
ــالت  پیشــنهاد شــده هــم از نظــر تحصی
ــی  ــگاه خوب ــابقه کاری و اراده در جای ، س
قــرار دارنــد و آنهــا آمــاده هســتند کــه این 
وظیفــه ســنگین را بــردوش بگیرنــد، بــه 
طــوری کــه ایــن وظیفــه آنقــدر ســنگین 
ــل  ــدا و اه ــه خ ــکا ب ــر ات ــه اگ ــت ک اس
ــکند و  ــی ش ــت را م ــد، پش ــت نباش بی
ــاری  ــد ی ــدگان بای ــان نماین ــن می در ای
ــنهادی  ــرا وزرای پیش ــند، زی ــان باش رس
وزیــر مــن، شــما و ملــت ایــران هســتند 
و همانطــور کــه نماینــدگان وظیفــه دارنــد 
ــا  ــرد آنه ــرده و عملک ــه از وزرا ســوال ک ک
را نقــد کننــد، امــا تشــویق، کمــک، تاییــد، 
روحیــه دادن نیــز جــزو وظیفــه ما اســت. 
از ایــن رو همــه بایــد همدیگــر را کمــک 

بکنیــم.«

موافقان و مخالفانی 
که صحبت کردند

خبرگــزاری  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
یوســف  اصغــر  علــی  ملــت،  خانــه 
نــژاد در نشســت علنــی 5 آبــان مــاه  
اســامی  اســالمی  شــورای  مجلــس 
موافقــان و مخالفــان وزرای پیشــنهادی 
معــدن  صنعــت،  دارایــی،  و  اقتصــاد 
تعــاون،  شهرســازی،  و  راه  تجــارت،  و 
 کار و رفــاه اجتماعــی را قرائــت کــرد.
نماینــده مــردم ســاری در مجلس اســامی 
موافقــان و مخالفــان فرهاد دژپســند برای 
تصــدی وزارت اقتصــاد و دارایــی را بــه این 
ترتیــب قرائــت کــرد: رمضانعلــی ســبحانی 
فــر و محســن علیجانــی زمانــی بــه عنوان 
ــی  ــی کمال ــی ســاری و یحی ــق و عل مواف

 پــور بــه عنــوان مخالــف صحبــت کردنــد.
همچنیــن  گــزارش  ایــن  براســاس 
پیشــنهادی  وزیــر  موافــق  و  مخالــف 
صنعــت، معــدن و تجــارت را بدیــن شــرح 
ــژاد  ــف ن ــهریاری و یوس ــد: ش ــالم ش اع
بــه عنــوان موافــق و محمــود صادقــی 
و احمــد بیگدلــی بــه عنــوان مخالــف 
صنعــت،  پیشــنهادی  وزیــر  دربــاره 
کردنــد. صحبــت  تجــارت  و   معــدن 
یوســف نــژاد بــا اشــاره بــه موافقــان 
شهرســازی  و  راه  وزیــر  مخالفــان  و 
ــن  ــار و حس ــی پورمخت ــت: محمدعل گف
ســلیمانی در موافقــت و ســهراب گیالنــی 
و محمــد فیضــی زنگیــر در مخالفــت 
 بــا وزیــر پیشــنهادی ســخنرانی کــرد.
وی ادامــه داد: روح الــه بابایــی صالــح 
ــد در  ــده ون ــری عب ــگر ظاه ــی عس و عل
ــادری  ــی، شــهاب ن ــی ملک ــت و ول موافق

در مخالفــت بــا وزیــر پیشــنهادی تعــاون، 
ــد.  کار و رفــاه اجتماعــی اظهــار نظــر کردن
ــح  ــژاد در توضی ــی اســت یوســف ن گفتن
بــرای  نماینــدگان  انتخــاب  چگونگــی 
یــا  موافقــت  بــه  نســبت  اظهارنظــر 
مخالفــت دربــاره وزرای پیشــنهادی بیــان 
کــرد: بیــن ســاعات 10 تــا 13 از داوطلبــان 
ثبــت نــام بــه عمــل آمــد. 2 نفــر موافــق و 
2 نفــر مخالــف دربــاره وزرای پیشــنهادی 
بــه اظهارنظــر مــی پردازنــد، هــر نماینــده 
دارد. زمــان  دقیقــه   15 مــدت   بــه 

وی ادامــه داد: براســاس آییــن نامــه 
ــک  ــور ی ــس جمه ــس رئی ــی مجل داخل
وزرای  از  دفــاع  بــرای  زمــان  ســاعت 
پیشــنهادی و برنامــه هــا و صالحیــت آن 
هــا زمــان دارد، همچنیــن وزیر پیشــنهادی 
بــه مــدت 30 دقیقــه زمــان بــرای دفــاع از 

ــود دارد. ــای خ ــه ه برنام

معامـالت ارزی بیـن صادرکننـدگان و واردکننـدگان در سـامانه 
"نیمـا" در کمتـر از سـه ماه اخیر به بیش از هشـت میلیـارد دالر 
رسـیده اسـت. البتـه با توجه بـه الزام همـه صادرکننـدگان برای 
آوردن ارز خـود بـه کشـور و همچنیـن برخـی اقداماتی کـه برای 
تسـهیل ورود ارز انجـام شـده، انتظارهـا بـرای ارزآوری بـه بـازار 
ثانویـه بیـش از این ارقـام است.بررسـی روند معامـالت در بازار 
ثانویـه در فاصلـه نیمه مردادماه امسـال تا پنجم آبان ماه نشـان 
می دهـد کـه حـدود چهـار میلیـارد و 379 میلیـارد دالر از سـوی 

صادرکننـدگان عرضه شـده اسـت.

نایـب رییـس کمیسـیون عمـران مجلـس گفـت: مـا بایـد 
مـردم را در جریـان مشـکالت و برنامه هـای خـود بـرای 
رویارویـی بـا آنهـا قـرار دهیـم. قطعـا اگـر با مـردم صادق 
باشـیم، آنها مسـوووالن را همراهی می کنند.سـیدابوالفضل 
موسـوی با اشـاره بـه اینکه چـه اقداماتی می توانـد امید را 
بـه جامعـه بازگردانـد، بیـان کرد: بـرای بازگردانـدن امید به 
جامعـه بایـد همـه واقعیت هـا را بـه مـردم گفـت. چـرا که 
اگـر مـردم واقعیت هـا را بداننـد قطعـا مسـئوالن را در حل 

مشـکالت یـاری خواهنـد کرد.

معامالت نیمایی از ۸ 
میلیارد دالر گذشت

 شفافیت می تواند امید 
را به جامعه باز گرداند

امـور  در  رییس جمهـور  معـاون 
بـه  اشـاره  خانـواده ضمـن  و  زنـان 
گسـترده ای کـه  بسـیار  تالش هـای 
در راسـتای آسـیب زدن بـه اقتصـاد 
ایـران در حـال انجـام اسـت گفـت: 
ایجـاد  منظـور  بـه  تالش هـا  ایـن 
ملـی  منافـع  علیـه  روانـی  فضـای 
صـورت می گیـرد؛ شـرایط سـخت و 

اسـت. دشـوار 
معـاون  ابتـکار،  معصومـه 
و  زنـان  امـور  در  رئیس جمهـور 
خانـواده بـا حضـور در یـک برنامـه  

حـوزه  بـه  عالقـه اش  از  تلویزیونـی 
اینکـه  و  گفـت  زیسـت  محیـط 
و  دشـواریهای  بـه  توجـه  بـا  البتـه 
چالش هـای پیـش روی ایـن حـوزه 
ادامـه مسـیر برایـش فراهـم نبـود.

وارد  نمی خواهـد  هرچنـد  وی 
موضـوع محصـوالت تراریختـه شـود 
ژنتیـک  اصـالح  آنکـه  بدلیـل  امـا 
ویژگـی  یـک  نفـع  بـه  ژن  تغییـر  و 
موجـود  یـا  گیـاه  یـک  در  خاصـی 
مخاطراتـی  بـا  همـراه  را  زنـده 
را  آن  اجـرای  الزمـه  می دانـد، 

ارزیابـی فوایـد یـا مضـرات محصول 
ادامـه  در  می کند.ابتـکار  عنـوان 
گفت وگـوی خـود از تالشـش بـرای 
در  شهرک سـازی  از  جلوگیـری 
کـه  تالشـی  می گویـد،  ابـر  جنـگل 
منجـر بـه تهیـه طرحی بـرای انحالل 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت از 

شـد. مخالفـان  سـوی 
گـذری  جمهـور  رییـس  معـاون 
اقتصـادی  وضعیـت  بـه  همچنیـن 
هدایـت  از  می پـردازد  کنونـی 
فضـای جنـگ روانـی علیـه مردمـی 
را  آن  کنتـرل  الزمـه  کـه  می گویـد 
شـفافیت  و  مسـووالن  پاسـخ دهی 

می دانـد. موضوعـات 

۴۱ درصد کارکنان دولت زنان هستند

کانال ارزی میان ایران و اروپا 
بازگشایی می شود

رییـس کل بانـک مرکـزی اعـالم کـرد: قـرار اسـت کانـال مالـی جدیـد بـرای 
صادرکننـدگان اروپایـی و ایرانـی بـاز شـود کـه کارکـرد ایـن کانال نوعـی پیمان 
پولـی دو جانبـه میـان ایـران و اروپاسـت.عبدالناصر همتـی طـی پسـتی در 
اینسـتاگرام خـود گفـت: جزئیـات کانـال مالی اروپا بـرای انجام تجـارت میان 
ایـران و اتحادیـه اروپـا در نشسـت هفتـه گذشـته در بروکسـل مورد بررسـی و 
تبـادل نظـر قـرار گرفت. ایجـاد کانال مالی بر این درک مشـترک مبتنی اسـت 
کـه شـرکت ها و فعـاالن اقتصـادی ایرانـی و اروپایـی علی رغم خـروج یکجانبه 
ایـاالت متحـده آمریـکا از برجـام تمایـل بـه برقـراری و تـداوم روابـط تجـاری 
بـا یکدیگـر دارنـد.در ایـن راسـتا بـه منظـور رفـع مشـکالت مربـوط بـه انجـام 
پرداخت هـای مالـی، ایجـاد کانـال مالی اروپا در دسـتور کار طرفیـن قرار گرفته 
اسـت. کانـال مزبـور این امکان را بـرای صادرکننـدگان اروپایـی و ایرانی فراهم 
خواهـد کـرد کـه ارز حاصل از صـادرات خود را دریافت کنند.کانـال مذکور کارکرد 
نوعـی پیمـان پولی دوجانبه میـان ایران و اتحادیه اروپـا را ایفا خواهد کرد. هر 
دو طـرف بر تسـریع در عملیاتی شـدن ایـن فرایند تاکید دارنـد. انتظار می رود 
بـه زودی جزییـات و نحـوه اسـتفاده از کانـال مزبـور نهایـی شـده و بـه اطالع 

عمـوم هموطنـان و فعاالن اقتصادی رسـانده شـود.

ته
نک

در مجلس چه گذشت
در پایــان روز دشــوار مجلــس علیرغــم 
حواشــی کــه در دنیــای مجــازی و مجلــس 
در مــورد برخــی وزرا خصوصــا محمــد 
وزیــر  چهــار  هــر  بــود  شــریعتمداری 
ــد. ــور کنن ــتان عب ــد بهارس ــتند از س توانس
مجلــس  نماینــدگان  آرای  نتیجــه  در 
رحمانــی بــرای وزارت  صمــت 203 رای، 
دژپســند بــرای وزارت اقتصــاد  200رای، 
ــاون و  ــرای وزارت کار ، تع ــریعتمداری ب ش
رفــاه 1۹6 رای و اســالمی بــرای وزارت راه و 

شهرســازی  1۵1 رای کســب کردنــد.

گزارش 
پیام ما

اقتصادخبر

قیمت مسکن به زودی کاهش می یابدسه سفیر مشمول قانون منع به کارگیری  بازنشستگان
وزیـر امـور خارجـه با اشـاره 
بـه قانـون منـع بـه کارگیری 
بـا  گفـت:  بازنشسـتگان، 
تصویـب ایـن قانـون ، تنهـا 
خواهنـد  بازنشسـته  خارجـه  وزرات  از  سـفیر   3
شـد.محمد جـواد ظریـف در توضیـح اجـرای قانون 
امـور  وزارت  در  بازنشـتگان  کارگیـری  بـه  منـع 
وزارت  مجموعـه  از  سـفیر   3 تنهـا  خارجـه، گفـت: 
بـه کارگیـری  منـع  قانـون  مشـمول  خارجـه  امـور 
مهلـت  پایـان  در  شـد کـه  خواهنـد  بازنشسـتگان 
قانونـی بـه کشـور بازخواهنـد گشـت و به جـای آنها 
امـور  انتخـاب خواهیـم کرد.وزیـر  سـفیران جـوان 
خارجـه در ادامـه تصریـح کـرد: وزارت امـور خارجه 
نـدارد  وزارتخانـه  داخـل  در  ای  بازنشسـته  هیـچ 

تنهـا سـه   ، قانـون  ایـن  بازنشسـتگان مشـمول  و 
سـفیر مذکـور مـی باشـند. بـه گـزارش خبرگـزاری 
بـه  ممنوعیـت  قانـون  اصـالح  طـرح  ملـت؛  خانـه 
جلسـه  در  اصالحاتـی  بـا  بازنشسـتگان  کارگیـری 
6/6/1397 بـه تصویـب مجلـس شـورای اسـالمی 
 21/6/1397 ایـن طـرح در جلسـه مـورخ  رسـید؛ 
قـرار  بررسـی  و  نیـز مـورد بحـث  نگهبـان  شـورای 
گرفـت و بـا توجـه بـه اصالحـات بـه عمـل آمـده 
مغایـر بـا موازیـن شـرع و قانون اساسـی شـناخته 
نشـد.« از ایـن رو رئیس مجلس شـورای اسـالمی 
شـنبه 24 شـهریورماه در نامـه ای خطـاب به رئیس 
جمهـور قانـون اصـالح قانـون ممنوعیـت به کارگیری 

بازنشسـتگان را بـرای اجـرا ابـالغ کـرد.

عمـران  کمیسـیون  عضـو 
پیشـنهاد  گفـت:  مجلـس 
مـن بـه مـردم و خریـداران 
ایـن اسـت کـه بـرای خرید 
بـر  هـا  بینـی  پیـش  زیـرا  نکننـد،  عجلـه  مسـکن 

دارد. داللـت  مسـکن  قیمـت  کاهـش 
مجیـد کیانپـور دربـاره شـرایط بـازار مسـکن و پیش 
بینـی هـا بـرای افزایش قیمـت این حـوزه، گفت: به 
نظـر مـن بازار مسـکن در آینـده ای نزدیک آرامش و 
ثبـات را تجربـه خواهـد کـرد، که این مسـئله نشـأت 
گرفتـه از کاهـش تالطمات بازار ارز در کشـور اسـت، 
زیـرا میـزان کاهـش یا افزایـش ارز تأثیر مسـتقیمی 
در نـرخ نهایـی مسـکن دارد. نماینـده مـردم درود و 
ازنـا در مجلـس شـورای اسـالمی ادامـه داد: در این 

میـان کسـب و کار دالالن و واسـطه در ایـن بـازار بـه 
زودی از بیـن خواهـد رفـت، در شـرایط کنونی دالالن 
نـرخ هـای کاذب  بـر تعییـن  را  تمـام تمرکـز خـود 
اند.کیانپـور گفـت: شـرایط  بـرای مسـاکن گذاشـته 
وضعیـت کنونـی  مسـکن،  بـازار  حقیقـی  و  واقعـی 
نیسـت، زیـرا بـه دالیل مختلـف از جملـه دالل بازی 
و تأثیـر افزایـش نـرخ ارز، ایـن بـازار دچـار یـک بی 
ثباتـی و تالطـم چشـمگیر شـده اسـت. ایـن نماینده 
مـردم در مجلـس دهـم افـزود: امروز حوزه مسـکن 
درگیـر رکـود تورمـی اسـت، البتـه در یک سـال اخیر 
بـا افزایـش چشـمگیر قیمـت مسـکن، رکـود تورمـی 
در ایـن بـازار نیـز تشـدید شـده کـه ایـن مسـاله بـه 
تدریـج بـر کاهـش قیمـت مسـکن تأثیرگـذار خواهد 

. د بو

رنا
 ای

س:
عک

نایـب رییـس کمیسـیون فرهنگـی مجلـس از مسـئوالن 
حقـوق  احقـاق  بـه  نسـبت  تـا  خواسـت  آزاد  دانشـگاه 
دانشـجویان پذیـرش شـده ایـن دانشـگاه اقـدام کننـد.
سـیده فاطمـه ذوالقـدر اظهـار کـرد: ایـن دانشـجویان در 
دانشـگاه آزاد پذیـرش شـدند، کارت دانشـجویی گرفتنـد و 
10 روز سـر کالس هـای درس حاضـر شـدند امـا ظاهـرًا با 
اشـتباه صـورت گرفتـه از سـوی مسـئوالن دانشـگاه آزاد به 
آنهـا گفته انـد کـه ایـن دانشـجویان پذیرش نخواهند شـد.

دبیـرکل شـورای عالـی آمـوزش و پـرورش ضمـن اعـالم 
خبـر تصویـب آیین نامـه اردوهای دانش آمـوزی از تنظیم 
آییـن نامـه »شـب مانی دانـش آمـوزان در مدرسـه« خبر 

داد.
مهـدی نویـد ادهـم  بـا بیـان اینکـه هفتـه قبل آییـن نامه 
اردوهـای دانش آمـوزی را در شـورای عالـی بررسـی کردیم 
اظهـار کـرد: اردو یکـی از فعالیت هـای موثـر آموزشـی و 
تربیتـی ماسـت کـه برخـی کاسـتی های نظام آموزشـی که 
در کالس ظرفیـت ارائـه آن وجـود نـدارد را جبـران می کند.

تعیین تکلیف دانشجویان 
پذیرفته شده دانشگاه آزاد

تنظیم آیین نامه »شب مانی« 
دانش آموزان در مدارس
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مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی: 

دیگر عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان نیستم

مرعشی :
بعد از سوال از رییس جمهور حزب کارگزاران در بخش اقتصادی واضح تر حرف زد و گفت که تیم اقتصادی 

آقای روحانی دارای سیاست های استراتژیک روشن نیست و ناهماهنگی هم درون آن وجود دارد

اگـر اصالح طلبـان از آقـای روحانی حمایت 
نمی کردنـد، رأی ذاتـی آقـای روحانـی بـه 
گونـه ای نبود که بتواند رئیس جمهور شـود

هاشـمی رفسـنجانی بـرای او مراد اسـت؛ درسـت مثل بقیه 
آن هایـی کـه عضـو حـزب کارگـزاران سـازندگی هسـتند. در 
اتاق کارش، عکس مرحوم هاشـمی رفسـنجانی را روی دیوار 
نصـب کـرده. جدا از این ها، نسـبت فامیلی هم باعث شـده 
تـا بیشـتر از دیگـران،  هواخـواه شـیخ فقیـد باشـد؛ آخـر او 

پسـرعموی »عفت مرعشـی« است.
داریم از حسـین مرعشـی سـخن می گوییم؛ مردی 60 ساله 

از دیـار زیره و ُقَوتو
در ادامـه مشـروح گفتگـوی خبرگـزاری مهـر با سیدحسـین 

مرعشـی را مـی خوانید: 
 احزابـی حضـور دارند که یک سـری از تصمیمات را متناسـب 
بـا فضـای سیاسـی خـود می گیرنـد؛ آیـا ایـن مسـاله باعث 
ایجـاد چنین خروجی که امروز در شـهرداری تهران شـاهد آن 

هسـتیم، نشـده است؟
خروجـی بدی نداشـته اسـت؛ شـهرداری کـه در مرحلـه اول 
انتخـاب شـد، هـر 21 نفـر عضو شـورای شـهر تهـران، موافق 
آقـای نجفـی بودند کـه با توجه به وجود مشـکالتی، ایشـان 
در میانـه راه اسـتعفا داد؛ نمی توان گفت که شـهردار اسـتعفا 
ندهـد و بایـد تـا آخـر بـر سـر کار باشـد؛ لـذا کاندیداهـای 
متعـددی بـرای شـهرداری تهـران مطـرح شـدند و در شـورا 
بحث شـد و به یک جمع بندی رسـیدند و شـهردار را انتخاب 
کردنـد. در ایـن راسـتا قانـون جدیـد وضـع شـد کـه افـراد 
بازنشسـته دو مـاه فرصت دارند کناره گیری کننـد، این قانون 

جدیـد اسـت و اِشـکالی متوجـه اصل شـورا نخواهـد بود.
منتقدیـن مـی گویند انتصابات در شـهرداری تهـران، فرایندی 

کامال سیاسـی دارد.
خیـر؛ اگـر بخواهید دربـاره کارکرد آقای افشـانی بحث کنید، 
بایـد گفـت کـه در شـورا کارکـرد طبیعـی و منظمـی داشـته 

است.
آقای کرباسـچی نسـبت به این مسـئله انتقاد داشـت و گفت 
کـه یـک سـال از انتخابـات شـورای شـهر گذشـته، درحالی که 

این شـورا همچنـان اندرخم انتخاب شـهردار اسـت.
وقتـی قانـون جدید)قانـون منـع بـه کارگیـری بازنشسـته 
ها( وضع شـد، این مسـئله دیگر دسـت شـورا نیسـت؛ اگر 
بخواهیـم دربـاره عملکرد آقای افشـانی بحث کنیم، مسـئله 

فـرق دارد.
بـا توجـه به اینکـه برای شـهردار شـدن آقـای نجفـی، عده ای 
ماننـد آقایـان جهانگیـری، روحانی و ناطق نوری جمع شـدند  
و بـه یـک جمع بنـدی رسـیدند، آیـا در ایـن دوره هـم چنیـن 

جلسـات و رایزنی هایـی وجـود دارد؟
خیـر؛ در ایـن دوره همـه احـزاب توافـق کردیـم و فقـط در 

صحـن شـورا بحـث می شـود.
 آیـا آقـای جهانگیـری بـرای گزینـه شـهرداری، نظـر خاصـی 

خواهـد داشـت؟
این طـور بـه نظـر نمی رسـد؛ چـرا کـه همه تسـلیم نظر شـورا 

. هستند
در مصاحبـه ای گفتیـد که میـان دو حزب کارگـزاران و اعتدال 
و توسـعه هیـچ گاه هیـچ ائتالفی وجود نداشـته اسـت. برای 
آینـده بـه خصوص بـرای انتخابـات مجلـس، آیا ایـن ائتالف 

شـکل می گیرد؟
اگـر شـورای عالـی سیاسـتگذاری یـا شـورای هماهنگـی 
جبهـه اصالحـات به عنـوان یک نهـاد هماهنگ کننـده وجود 
داشـته باشـد، حـزب کارگـزاران در ائتالف با سـایر گروه های 
اینکـه بیـن اصالح طلبـان و حـزب  اصالح طلـب می مانـد. 
اعتدال و توسـعه، ائتالفی شـکل می گیرد، هنوز هیچ بحثی 
نشـده اسـت و فاصله زیادی هم تا انتخابات مجلس وجود 
دارد؛ این مسـئله به سیاسـت های نظام هم بسـتگی دارد که 
نظـام با چه سیاسـتی می خواهد با سیاسـیون برخـورد کند. 
آیـا همـان سیاسـت های قبلـی را بـه کار خواهد گرفـت یا با 

سیاسـت های جدیـد وارد خواهد شـد.
 آیا جلسه ای با حزب اعتدال و توسعه داشته اید؟

خیر؛ جلسه خاصی وجود نداشته است.
 اختالفات میان کارگزاران و اعتدال و توسـعه مشـخصا بر سـر 

چیست؟
بـا  اختالفـی  حـزب کارگـزاران  قبـالً گفتـم  کـه  همانطـور 
حـزب اعتـدال و توسـعه نداشـته و نـدارد. بعـد از سـؤال از 
رئیس جمهـور در مجلـس و رأی منفـی کـه نماینـدگان بـه 
پاسـخ های رئیس جمهـور دادند، حزب کارگـزاران در بیانیه ای 
بـه آقـای روحانـی توصیـه کـرد کـه دولـت را بـه طـور جدی 
ترمیـم کنـد. البتـه حـزب کارگـزاران در بخـش اقتصـادی 
واضح تـر حـرف زد و گفـت که تیـم اقتصادی آقـای روحانی 
دارای سیاسـت های استراتژیک روشن نیست و ناهماهنگی 
هـم درون آن وجـود دارد. همچنیـن حـزب کارگـزاران به طور 
خاص منتقد آقای نوبخت در سـازمان برنامه و بودجه شـد. 
حـزب کارگـزاران در بیانیـه خـود، ضعـف های آقـای نوبخت 
بـه عنـوان معـاون رئیس جمهـور و هماهنگ کننـده سـتاد 

اقتصـادی دولـت دوازدهـم را بیـان کـرد.
جمعـی در رسـانه های وابسـته بـه حـزب اعتدال و توسـعه، 
ایـن مسـئله را به عنوان مخالفت کارگـزاران با حزب اعتدال و 
توسـعه تلقـی کردنـد، درحالی که این مسـئله موضع ما علیه 
حـزب اعتدال و توسـعه نبود. آقای نوبخـت و دولت در حزب 
اعتـدال و توسـعه منتقدان جـدی دارند. آقـای نوبخت مقام 
قدسـی نیسـت که نتـوان از وی انتقـاد کرد چرا کـه از معاون 

رئیس جمهـور، رئیس جمهـور و دولـت می توان انتقـاد کرد.
موضـع رسـمی حـزب کارگـزاران، حمایـت از دولـت تـوأم بـا 
انتقـاد دلسـوزانه از اقتصـاد کشـور اسـت. حزب کارگـزاران در 
ایـن زمینـه پاسـخ داده که موضعش علیه اعتدال و توسـعه 
چیسـت. کارکـرد آقـای نوبخـت در سـازمان برنامـه و بودجه 
متوجه شـخص خودش اسـت و متوجه حزب وی نیسـت، 
چـرا کـه حزب آقـای نوبخت، همـراه حـزب کارگزاران اسـت. 
حـزب کارگـزاران در مسـائل کشـور، نقطـه نظـرات مشـترک 
بسـیاری بـا حـزب اعتـدال و توسـعه دارد و قـرار اسـت در 

انتخابـات آینـده بـا این حـزب همـکاری کند.
حـزب کارگـزاران همـراه با آقای جهانگیـری، اتاق فکـری را در 
رابطـه بـا دولت تشـکیل داده بود. آیا جلسـات ایـن اتاق فکر 

همچنـان ادامه دارد؟
این جلسات به صورت بسیار ضعیفی تشکیل می شود.

آیـا به دلیل کمرنگ شـدن حضـور آقای جهانگیـری در دولت 
است؟

نقـش آقـای جهانگیری در رابطه با مسـائل دولت نسـبت به 
گذشـته بنـا به دالیـل متعددی که اگر الزم باشـد، خودشـان 

توضیـح می دهند، کمرنگ تر شـده اسـت.
 آیا آقای جهانگیری در جلسـاتی که با شـما دارد، عنوان کرده 

چرا نقشـش در دولت دوازدهم کمرنگ شـده است؟
آقـای رئیس جمهـور در دور دوم، تصمیـم گرفتنـد بیشـتر 

باشـند. اقتصـادی  خودشـان هماهنگ کننـده فعالیـت 
دلیـل اینکـه می گوینـد آقایـان نوبخـت و واعظـی محـور 

چیسـت؟ هسـتند، 
احسـاس بنـده ایـن اسـت کـه آقایـان نوبخـت و واعظـی 
اختـالف سـلیقه های متعـددی دارنـد. یکـی از مهم تریـن 
مسـائل کشـور ایـن اسـت کـه در سـخت ترین شـرایطی که 
کشـور، مردم و نظام در آن قرار گرفته اند، به جای همگرایی، 
تائیـد و کمـک بـه یکدیگر، فضـای واگرایی در کشـور حاکم 

شـده اسـت. بنده بـه عنـوان یک کارشـناس می گویـم بهتر 
اسـت همـه نیروهـای اصالح طلـب، اصولگـرا و غیرسیاسـی 
کشـور، دور هـم جمـع شـوند و یـک کارگـردان حـاذق و 
مسـلطی هـم بـر سـر کار بیایـد تـا آن هـا را طـوری آرایـش 
دهـد کـه تمـام ظرفیت های مدیریتی گذشـته و حال کشـور 
بـه صحنـه بیایند. حـزب کارگزاران، حریف مشـکالت کشـور 

نمی شـود، چـرا کـه تعـداد نیروهـا کم هسـتند.
امـروز خط کشـی ها و واگرایی هـا بـه اوج خـود رسـید. چهار 
خط کشـی و تقسـیم اصلی وجـود دارد که افـراد را از هم جدا 
می کنـد؛ اصولگرایـان، پایداری هـا، اصالح طلبـان، اعتدالیون. 
یـک سـری خط کشـی های فرعـی هـم وجـود دارد؛ فتنـه، 
سـران فتنـه، سـاکتان فتنـه و انـواع و اقسـام افـرادی کـه با 
»فتنـه« تعریـف مـی شـوند. در ایـن راسـتا عـده ای حقـوق 
نجومـی و گریـن کارت گرفته انـد، یـک نفـر در بانـد آقـای 
قالیبـاف و دیگـری در سـتاد آقـای رئیسـی فعالیـت کـرده، 
عـده ای هـم به رئیس جمهـور و نهـادی دیگر انتقـاد کرده اند.
حتـی زمانـی کـه بـه یـک حـزب وارد می شـویم، واگرایی ها 
در درون حـزب همچنـان ادامـه  دارد. بنابرایـن بـا این فرمان 
و سیاسـت، فشـارها بر مردم تشـدید خواهد شـد. از احزاب 
مختلـف بپرسـید کـه آیـا رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه 
کاندیـدای آن هـا بـوده اسـت؟ فکـر می کنیـد بـه چنـد فرد 
چنیـن پیشـنهادی می شـود؛ افـرادی کـه بتواننـد سـازمان 
برنامـه و بودجـه را اداره کننـد؟ اگـر در حـال حاضـر به حزب 
کارگـزاران بگوینـد که وزیر امـور اقتصـادی و دارایی را معرفی 
کنـد، سـؤال اینجاسـت کـه چنـد نفـر وجـود دارد کـه بـرای 
تصـدی وزارت اقتصـاد مناسـب باشـند؟ نیـروی انسـانی و 

مدیریـت در کشـور ایـران، مسـئله  بغرنجی شـده اسـت.
چنیـن سیاسـت واگرایـی، دولت را در برگرفتـه؛ بنابراین باید 
در جایـی بـر ایـن مسـئله فائق بیاییـم و آن را کنـار بگذاریم. 
بایـد بـه سـمت همگرایی سـوق پیدا کنیـم و هیچ چـاره ای 
جـز ایـن، وجود نـدارد. اگـر ما در کشـور سیاسـت همگرایی 
را جایگزیـن سیاسـت واگرایـی نکنیم، به طور حتم فشـارها 
بـر مـردم تشـدید می شـود که منشـأ آن سـوءمدیریت ها و 

ضعف های کارشناسـی اسـت.
آیـا جنابعالی معتقد هسـتید کـه در حال حاضر پشـت دولت 

خالی اسـت؟
پشـت همـه خالـی اسـت چرا کـه هیـچ  فـردی، دیگـری را 

تائیـد نمی کنـد...
رهبـر انقالب بر حسـب وظیفه ذاتی خودشـان، بارهـا از دولت 
حمایـت کردند؛ سـال گذشـته هـم فرماندهان ارشـد سـپاه با 
رئیـس جمهـور دیدار و حمایت رسـمی خود از ایشـان را اعالم 

کردند.
در ایـن راسـتا رهبـری حمایت می کننـد اما بالفاصلـه بعد از 
تصویـب یک مصوبه در مجلـس، عده زیادی جلوی مجلس 
»عـزا عـزا« می گوینـد؛ این گونه نمی شـود کشـور را اداره کرد.

در آزادتریـن و دموکراتیک تریـن کشـورها هـم چنین چالش 
هایـی به سـادگی رخ مـی دهد.

ایـن مسـائل ارتباطـی بـه آزادی نـدارد چون کشـور امـروز در 
شـرایط خاصـی قـرار دارد.

 زمانـی آقـای روحانـی اعـالم میکـرد چـون مجلـس نهـم 
همراهـش نیسـت، نمی توانـد فعالیتـی انجام دهـد. با توجه 
به اظهـارات جنابعالی، باید اینگونـه نتیجه بگیریم که مجلس 

همـراه دولت نیسـت؟
منظـور بنـده شـخص خاصـی نیسـت چـون هیـچ دو نفر و 
نهـادی وجـود نـدارد که همدیگـر را تائید کنند. آقـای واعظی 
نسـبت بـه آقـای جهانگیـری، آقـای جهانگیـری نسـبت به 
آقـای نوبخـت و آقای نوبخت نسـبت به هر دو نفر یا نسـبت 
بـه وزیـر صنعت و حتـی درون دولت، مجلس، بین مجلس 
و دولـت، بیـن قـوه قضائیـه و دولـت، بیـن قـوه قضائیـه و 

مجلس.
واگرایـی هـر فـرد تبدیـل بـه نهـاد شـده اسـت و همـه تنها 
هسـتند. یـک ضرب المثلـی هسـت کـه می گویـد 10 نفـر به 
جایـی رفتنـد، یـک نفـر پیدا شـد و هـر 10 نفر را مـورد ضرب 
و شـتم قـرار داد. از آن 10 نفـر پرسـیدند چـه اتفاقـی افتـاد 
کـه کتـک خوردیـد؟ آن هـا در پاسـخ گفتند ما 10 نفـر و تنها 
بودیـم، درحالی کـه آن فـرد یـک نفر بـود و  همـراه بود. یکی 
از مشـکالت پایه ای این اسـت که همه تنها هسـتند. دشمن 
یـک نفـر اسـت امـا همـراه اسـت؛ مـا یـک جماعـت تنهـا 
هسـتیم و همدیگـر را تنهـا می گذاریـم. مـن منتقـد واعظی 
هسـتم و واعظـی، منتقـد دیگـری دارد؛ ایـن وضعیـت اصال 

خوب نیسـت.
دولـت،  جبهه هـا،  احـزاب،  درون  در  آفتـی  واگرایـی  ایـن 
مجلس و بین قواسـت. بنابراین ایـن واگرایی ها باید خاتمه 
پیـدا کنـد و این مسـئله باید تبدیل به یک خواسـته  عمومی 

شـود چـرا کـه نیـاز اسـت هـر فـردی، دیگـری را تائیـد کند. 
اگر کشـور، مشـکالت و مردم مهم هسـتند، باید به همدیگر 
کمـک کنیـم. به عنـوان منتقد فضـای کلی می گویـم چرا که 
ممکـن اسـت مـن و حـزب مـن هـم دچـار چنین مشـکلی 
شـود. اگـر بـه هـر نهـادی پـا بگذاریـد، چنیـن ضعف هایـی 

وجـود دارد.
اعالم کردیـد آقای روحانی به آقای جهانگیری گفته هماهنگی 
تیـم اقتصـادی دولـت توسـط خودشـان صـورت می گیـرد. 
پـس اینگونـه می توانیـم نتیجه بگیریـم که مسـئولیت امور 
اقتصـادی کشـور، متوجه شـخص آقای رئیس جمهور اسـت؟

بله درسـت اسـت. البته حتی اگر مسـئولیت امـور اقتصادی 
کشـور بـه آقـای جهانگیری هـم محول نمی شـد، بـاز هم به 
عهـده رئیس جمهـور بـود چـون رئیس جمهـور مقـام اصلـی 
اسـت و معـاون، فقـط همـکاری می کنـد و اصالتـی نـدارد؛ 

اصالـت بـا شـخص رئیس جمهور اسـت.
 آیـا در جلسـات اتـاق فکری که تشـکیل می شـود، پیشـنهاد 

خـود را بـه آقـای جهانگیـری اعـالم کرده اید؟
ایـن صحبتـی کـه عنوان مـی کنم را بـزرگ بنویسـید که اگر 
همـه نیروهـای اصالح طلـب، اصولگـرا، اعضـای سـتادهای 
آقـای روحانـی، آقای قالیبـاف، آقـای رئیسـی، پایداری ها و 
غیرپایداری هـا، همگـی در جمهوری اسـالمی ایـران اجتماع 
کننـد و کارگردانـی هـم وجـود داشـته باشـد کـه همـه را 
هم جهـت کنـد و در جـای خـودش قـرار دهـد، وظیفـه اداره 
ایـران سـنگین خواهد بـود. بخـش زیـادی از اصولگرایـان 
و اصالح طلبـان، تنـدرو و جمعـی دیگـر، فتنـه گـر هسـتند 
کـه حـذف می شـوند. مثـال چـه تعـداد نیـرو وجـود دار کـه 
می تواننـد تهـران را آن طـور کـه شایسـته اسـت، اداره کننـد؟ 
شایسـته  بـودن یعنـی کم هزینـه اداره کـردن تهـران، یعنـی 
شـهرداری عـاری از فسـاد، شـهرداری منضبـط و شـهرداری 

قانونمند.
چـه تعـداد نیـرو وجـود دارد کـه بتوانـد در تهـران، 1۸ تـا 20 
هـزار میلیـارد تومـان درآمد داشـته باشـد و به صـورت بهینه 
تهران را اداره و 50 هزار میلیارد تومان بدهی شـهرداری تهران 
را پرداخـت کنـد؟ ایـن در حالـی اسـت کـه مـردم یکدیگـر را 
تخریـب، متهـم و تضعیـف می کننـد و هیچ  فـردی، دیگری 
را تائیـد نمی کنـد. تـا به حال با کسـی مصاحبه کـرده اید که 

بیایـد و دیگـری را تائید کنند؟
 در رابطه با اتاق فکر توضیح بفرمایید.

در اتـاق فکـر، راهکارها به آقای جهانگیری ارائه می شـود و او 
بخشـی از ایـن راهکارهـا را به آقـای روحانـی منتقل می کند 
یـا خودش تصمیم گیـری می کند، لـذا حزب کارگـزاران فقط 

ایده ارائـه می کند.
نظـر این اتاق فکر و به طور مشـخص، نظر آقـای جهانگیری در 

رابطه با بازار ارز چیسـت؟
دولت، دو بسـته سیاسـتی را امسـال اعمال کرد؛ یک بسـته 
ارز کـه نرخ گـذاری آن 4200 تومـان بـود و بسـته ارز دیگـر 
سـوق پیـدا کـردن بـه سـمت بـازار ثانویـه و ارز ۸000 تومـان 
کـه هـر دو بسـته متفاوت بودند چرا که هر بسـته سیاسـتی 
دارای مزایـا و معایبـی اسـت. مهم تریـن مزیـت بسـته اول، 
کنتـرل تـورم بـود و دو ایـراد بـه آن وارد بـود؛ اول آنکه وقتی 
روی ارز قیمـت ثابـت می گذارنـد، مصـرف بـاال مـی رود؛ دوم 
آنکـه هر فـردی که ارز را بگیرد، رانت هـم درون آن وجود دارد 
چـون قیمت هـای ارز در بـازار آزاد متفـاوت اسـت. فـرض بر 
ایـن بـود که اگـر بازار ثانویـه راه اندازی شـود، این دو مسـئله 
را حـل می کنـد کـه عمـالً هیچ اتفاق خاصـی نیفتـاد. در بازار 
ثانویـه هـم چنیـن اتفاقـی افتاد چـون دالر بـه قیمت بیش 
از 13 هـزار تومـان رسـید و تقریبـا 5 هزار تومان باالتـر از بازار 
ثانویـه اسـت یعنـی هر فـردی، بـازار ثانویـه را اسـتفاده کند، 
درون آن رانـت وجـود دارد و مصـرف هم نسـبت بـه 13 هزار 

تومان تشـدید میشود.
اگـر دولـت ایـن مبلـغ را تغییـر بدهـد و بـاال ببـرد، مسـابقه 
افزایـش قیمـت دالر، صنعـت و تولید کشـور را نابود و فشـار 
تورمـی سـنگینی را بـه جامعه وارد می کنـد. در حال حاضر به 
نقطه ای رسـیده ایم که شـاید الزم باشـد، بودجه ارزی داشـته 
باشـیم، حتی آن را سـهمیه بندی کنیم و مشخصًا به کاالهای 
معیـن اختصـاص بدهیـم. این در حالی اسـت که بسـیاری 
از نیازهـا را نمی تـوان بـا منابع ارزی در دسـترس تأمین کرد؛ 
ایـن مسـائل راهکارهایـی اسـت کـه در اتـاق فکـر مطـرح و 
بحـث می شـود کـه هـر کـدام از آن هـا مخالـف و موافقانـی 

دارد امـا جمع بنـدی نهایی بـر عهده شـورای عالی هماهنگی 
اقتصـادی اسـت یعنی تصمیم آخر که سـوق پیدا کـردن ارز 
ثابـت بـه ارز ثانویـه از قیمـت 4 هزار تومان بـه ۸ هزار تومان 
اسـت را شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی می گیـرد؛ این 
مسـئله امسـال تورم 35 درصدی را ایجاد کرد و سـال آینده 
تـورم باالتـری را ایجـاد می کنـد که این مسـئله سـامان هم 

نگرفـت و بـازار به ثبات نرسـید.
نظر جنابعالی درباره تیم اقتصادی دولت چیست؟

منظور از تیم اقتصادی دولت، همه وزرای اقتصادی نیسـتند 
چون تیم اقتصادی، سـتاد )بانک مرکزی( اسـت که در این 
راسـتا آقـای همتـی مسـتقر شـده و توفیقاتـی هم داشـته 
اسـت. سـازمان برنامـه و بودجـه تـا پایـان دولـت دوازدهـم 

همـراه آقـای روحانی اسـت و تغییـری نمی کند.
 آقـای دژپسـند بـه عنـوان وزیر پیشـنهادی اقتصـاد معرفی 

شـد؛ آیا گزینه مناسـبی اسـت؟  
دو نقـل قـول دربـاره آقـای دژپسـند مطرح اسـت؛ یک نقل 
قـول کـه غالب اسـت، می گوید چـون آقای دژپسـند معاون 
آقـای نوبخت بوده و آقای نوبخت پیشـنهاد این فـرد را داده، 
پـس معنـی انتخـاب آقـای دژپسـند این اسـت کـه موضع 
آقای نوبخت بیشـتر در سـتاد اقتصادی تقویت شـده است. 
یـک نقـل قـول متضاد هم وجـود دارد که می گویـد که آقای 
دژپسـند، سـال قبل با دسـتور رئیس جمهور و توسـط آقای 

نوبخـت برکنار شـد و بنابراین همراه نوبخت نیسـت.
بـا توجـه به اینکـه تاکنـون مجلـس از هیئـت رئیسـه گرفته 
تـا نمایندگان موافـق آقای شـریعتمداری نبوده انـد، آیا بهتر 

نبـود فـرد دیگـری بـه مجلـس معرفی می شـد؟
گزینـه  بهتـر آقای فتاح بود که به وی پیشـنهاد شـد، افتخار 

نـداد و نپذیرفت.
 آیـا قحط الرجال اسـت کـه حتما آقای شـریعتمداری معرفی 

شوند؟  
بلکـه  نیسـت  قحط الرجـال  مطهـری،  آقـای  قـول  بـه 

اسـت. جهل الرجـال 
 آقـای کرباسـچی چندی پیش گفـت آقای روحانـی اگر توان 
کارکـردن ندارد، بهتر اسـت اسـتعفا بدهد. شـما با اسـتعفای 

حسـن روحانی موافق هسـتید؟
خیـر؛ مـا معتقدیم آقـای رئیس جمهور باید مسـئولیت های 
خـود را تـا پایان دولـت دوازدهم ادامه بدهـد. تصمیم حزب 
کارگـزاران بـر ایـن اسـت کـه همه مسـئوالن را حمایـت کند. 
بنابراین در این راسـتا هر سـه رؤسـای قوه قضائیه، مجلس 

و ریاسـت جمهوری را حمایـت می کنیم.
آقای کرباسـچی از اواخر سال گذشـته تاکنون انتقادات تندی 
را نسـبت بـه عملکـرد دولـت داشـته اسـت. سیاسـت حزب 

کارگـزاران در قبال دولت چیسـت؟
سیاسـت رسـمی حـزب کارگـزاران، حمایـت همراه بـا انتقاد 

است.
انتقـادات حـزب کارگزاران توفنده تر و کوبنـده تر از بقیه اصالح 

طلبان اسـت؛ این نحوه انتقـاد دلیلی دارد؟
مـا معتقدیـم کـه احـزاب، بایـد میـان مـردم و مسـئوالن، از 
مـردم حمایـت کنند. از آنجا که مردم بسـیار منتقد هسـتند، 

در نتیجـه حـزب کارگـزاران با مـردم همراهـی دارد.
 حـزب اعتـدال و توسـعه در بیانیه خـود گفـت، کارگزارانی ها 

عـادت کـرده اند امتیـاز را بگیرنـد اما هزینـه ندهند.
حـزب کارگـزاران در ایـن سـال هـا هـم زندانی داشـته و هم 

تحت فشـار بوده اسـت.
حـزب کارگـزاران در جایـی کـه عملکـرد دولـت مثبت اسـت، 
سـینه سـپر می کند امـا در موارد دیگـر که ضعف وجـود دارد، 

به سـرعت شـانه خالـی می کند.
خیـر؛ همیـن انتخابـات را مثـال می زنـم؛ انتخابـات در نوع 
خـود هزینه َبـر اسـت. در حـال حاضـر نسـبت بـه عملکـرد 
دولـت، حمایـت و انتقـاد بـه طـور تـوام وجـود دارد. تمـام 
اصالح طلبـان در کنـار انتقاد، حمایت هم دارند. ممکن اسـت 
لحن هـا متفـاوت باشـد. مثـال آقـای کرباسـچی در »موتـور 

پاییـن گذاشـتن« یـد طوالیـی دارد!
پـس تصمیـم بـر این اسـت که موتـور آقـای روحانـی پایین 

گذاشـته شود؟
خیـر؛ بـه طور حتم ادامه مسـئولیت آقـای روحانی به صالح 

کشـور اسـت چـون نبایـد رئیس جمهـور منتخـب کشـور را 
تضعیـف کـرد. از رئیس جمهـور انتظار می رود کشـور را با تیم 
قوی تـر و بازتـری اداره کنـد. واقعیـت کشـور ایـن اسـت کـه 
تـوان مجمـوع مدیـران بـرای اداره ایـران انـدک اسـت؛ البته 

ممکـن اسـت بخش هایـی هـم حذف شـوند.
بـا توجـه بـه اینکـه تصمیمـات دولـت، بـه پـای جریـان 
اجتماعـی  پایـگاه  آیـا  می شـود،  نوشـته  اصالح طلبـی 

اسـت؟ داشـته  ریـزش  اصالحـات  در  اصالح طلبـان 
به دلیل شـرایط سـختی کـه وجـود دارد، سـرمایه اجتماعی 
دچار ابهام اسـت و این مسـئله مختص گروه های سیاسـی 
نیسـت یعنـی مقامات کشـور هم چنیـن وضعیتـی را دارند. 
ممکـن اسـت وضعیت حـزب کارگزاران بهتر از بقیه باشـد اما 
این طـور هم نیسـت که مـردم از اصالح طلبان بریده باشـند و 
بـه سـراغ جبهـه پایـداری و اصولگرایـی بروند! چـون همه با 
هم دچار مشـکل بوده و از سرنشـینان یک کشـتی هستیم.
چنیـن مسـئله ای واقعیـت نـدارد کـه مـردم، آقـای روحانی 
را مـورد انتقـاد قـرار دهنـد امـا بـه آقـای احمـد خاتمـی یـا 
کاظـم صدیقـی، عشـق بورزنـد و بگویند خطبه هـای زیبایی 

می خوانیـد!
اجازه بدهید بحث منحرف نشود...

ببینیـد! اصالح طلبـان ظرفیت های خوبی دارنـد و اگر همین 
االن قرار باشـد انتخاباتی برگزار شـود، اصالح طلبان می توانند 
کاندیـدای مطمئـن خـود را بـه صحنـه بیاورنـد. مـا )اصالح 
طلبـان( ظرفیت هـای خوبی داریم و در این راسـتا می توانیم 
هـم مـردم را بـرای حمایـت از خـود قانـع و هـم اینکـه بـه 
نظـام کمـک جـدی کنیـم؛ یعنـی هنـوز ظرفیت هایـی داریم 
کـه بتوانیـم فضای سیاسـی کشـور را کامل تغییـر دهیم اما 
دومیـن اقـدام کـه قانع کردن نظام اسـت را نمی توانیم انجام 

بدهیم.
آیـا در دولـت آقـای روحانـی توانسـتید این اعتماد را کسـب 

؟ کنید
ما آقای روحانی را از اصولگرایان قرض گرفتیم و مسـئولیت 

وی 50-50 است.
آن زمـان کامـاًل گزینـه اصـالح طلبان بـود االن کـه کار خراب 
شـده مـی گوییـد از اصولگرایان قـرض گرفتیـم؟ کل ظرفیت 
جریـان اصالح طلـب، در انتخابـات 92 و 96، پشـت آقـای 
روحانـی قـرار گرفت...هیـچ اصولگرایـی از آقـای روحانـی 

نکـرد... حمایت 
آقای هاشمی رفسـنجانی در سال 92 کاندیدای اصالح طلبان 
بـود و برخـالف ُعـرف دیپلماتیـک جمهـوری اسـالمی، رد 
صالحیـت شـد و آقـای جنتی که سـنش 10 سـال بیشـتر از 
آقـای هاشـمی بـود، به وی گفت که شـما دچار کهولت سـن 

هسـتید و نمی توانیـد کاندیدا شـوید.
آقای روحانی کاندیدای جریان اصالحات بود...

اگـر اصالح طلبـان از آقـای روحانـی حمایت نمی کردنـد، رأی 
ذاتـی آقـای روحانی بـه گونه ای نبود کـه بتواند رئیس جمهور 

شود.
در حـال حاضـر آیـا بایـد عملکـرد آقـای روحانـی در کارنامـه 

اصالحـات لحـاظ شـود؟
اگـر حرف شـما درسـت باشـد کـه خـوب اسـت و کاندیدای 
اصولگرایـان در انتخابـات رأی مـی آورد. اگـر آقـای روحانـی 
کارنامـه مناسـبی نـدارد، معنایـش ایـن نیسـت کـه مـردم 
بـه آقایـان قالیبـاف یـا رئیسـی برمی گردنـد یـا بـه آقـای 
صدیقـی امـام جمعـه موقـت تهـران دل خـوش می کننـد. 
بهتـر اسـت در آینـده بـه جبهـه اصالحـات فرصـت بدهند تا 
یکـی از شـخصیت هایش را بـه میـدان بیـاورد. همچنیـن 
جبهـه اصولگرایـان، جبهه پایـداری و حزب اعتدال و توسـعه 
و اعتدالیون هم به میدان بیایند تا تکلیف روشـن شـود. در 
ایـن راسـتا مـردم در بین چهـار جبهه قرار می گیرنـد و قدرت 
انتخاب دارند که نشـان دهنده آرایش سیاسـی آینده اسـت. 
بهتـر اسـت شـما پیـام مـا را به آقـای جنتی منتقـل کنید تا 
وی اجـازه دهـد کسـی به ما تحمیل نشـود و این اجـازه را به 

مـا بدهـد که خودمـان کاندیدا داشـته باشـیم.
اصالح طلبـان سـال ۹2 بـه مـردم گفتند کـه اگـر می خواهید 
وضعیـت کشـور خوب شـود، بـه پای صنـدوق ها بیاییـد و به 

آقـای روحانـی رأی بدهید...
وضعیت کشور هم خوب شد...!

آقـای روحانـی گفـت کـه مـن چـرخ سـانتریفیوژها و چـرخ 
اقتصـاد را همزمـان بـه چرخـش در مـی آورم. اصـالح طلبان 
بـرای انتخابـات مجلـس سـال 13۹۸ بـا چـه حربـه ای مـی 
خواهنـد مـردم را وادار بـه حضـور پـای صنـدوق رای کننـد؟  
اساسـا چگونه مـی خواهند مـردم را مورد خطاب قـرار دهند؟
مـا اسـتراتژی خـود را از االن رو نمی کنیـم کـه شـما آن را 
منتقـل کنیـد و کاندیداهـای مـا را بسـوزانید. مـا بـه موقـع 

می دانیـم چـه کاری بایـد انجـام بدهیـم.
قطعـًا بـه مـردم مـی گوییـد چـون برخـی نهادها نگذاشـتند 

دولـت یـا مجلـس کار کننـد، اوضـاع خـوب پیـش نرفـت؟
»نگذاشـتند«، هیچ وقـت شـعار حـزب کارگزاران نبوده اسـت 

چـون مـا همیشـه توانایی انجـام کاری را داشـته ایم.
اما اصالح طلبان مدام از »دولت موازی« صحبت می کنند؟

حـزب  و  مـن  باشـد،  داشـته  وجـود  مـوازی  دولـت  اگـر 
اداره  را  آن  و  می شـویم  مسـئله  ایـن  حریـف  کارگـزاران 
می کنیـم. مـا از گذشـته گفته ایـم کـه شـعار »نمی گذارنـد« 
یـا »مـا نمی توانیـم« دو روی یـک سـکه اسـت و نتیجـه  
آن بـرای مـردم فرقـی نمی کنـد و عـدم توفیـق، فشـار را بـر 
مـردم تشـدید می کنـد؛ ما بایـد راه حل پیـدا کنیم. بـا وجود 
دولت هـای مـوازی و قـدرت نهادها، کسـی که مسـئولیتی را 

می پذیـرد، بایـد کشـور را اداره کنـد.
* شـورای عالـی اصالح طلبـان، حـدود یـک ماه پیـش، دور 
سـوم فعالیت هایش را با حضور رئیس دولـت اصالحات آغاز 
کرد؛ قرار بود جلسـه دوم آن برگزار شـود اما مدت هاسـت که 

برگزار نشـده اسـت. دلیل چیست؟
بهتـر اسـت ایـن مسـئله را از آقـای عـارف بپرسـید چـون 
مـن دیگـر عضـو شـورای عالـی سیاسـتگذاری اصالح طلبان 

. نیستم
آیـا حـزب کارگـزاران در شـورای عالـی اصالح طلبـان نماینده 

دارد؟ ای 
بله؛ آقای طاهرنژاد.

فعالیـت دور سـوم شـورای عالـی اصالح طلبـان را چگونـه 
می کنیـد؟ ارزیابـی 

بـه نظـر من طبـق روال قبلی جلـو می رود و مشـکل خاصی 
نـدارد یعنـی نصـف اشـخاص حقیقـی، نصـف اشـخاص 
حقوقـی می شـود. قـرار اسـت بین اعضـا رأی گیری شـود تا 

عـده ای علی البـدل انتخاب شـوند.
 به نظر شما آیا چنین فضایی، منتقدین را راضی می کند؟

درون  در  خوبـی  تجربـه  اصالح طلبـان  عالـی  شـورای 

اصالح طلبـان بـوده کـه توانسـته جبهـه واحـدی را بـه مـردم 
معرفـی کنـد، البته در جامعه هم مخاطـب دارد و به موفقیت 

دسـت پیـدا کـرده اسـت.
 کسـب موفقیـت را صرفـا در کسـب قـدرت می دانیـد؟ چون 
منتقدیـن مـی گویند شـورای عالی، تحـزب را زیر سـوال برده 

است.
خیـر؛ تحـزب زیـر سـؤال نرفتـه اسـت چـون شـورای عالـی 
اصالح طلبـان در 3 انتخابـات پی درپـی موفـق بـوده اسـت.

آیا موفقیت را صرفا در کسب قدرت می بینید؟
باالخـره توانسـته ایم رأی را جلب و مـردم را با خودمان همراه 

کنیم که این مسـئله همچنان ادامه دارد.
 وضعیت پارلمان اصالحات به کجا می رسد؟

پارلمـان اصالحـات هنـوز در مرحلـه مقدماتی اسـت و بحث 
نهایـی در مـورد آن صـورت نگرفته اسـت.

چه زمانی قرار است بحث نهایی در مورد آن شکل بگیرد؟
ایـن مسـئله در دسـتور کار شـورای عالـی اصالح طلبـان قرار 

دارد.
عالـی  »شـورای  بـا  اصالحـات«  »پارلمـان  نسـبت   *

می شـود؟ تعریـف  چگونـه  اصالح طلبـان« 
شـورای عالـی اصالح طلبان نقـش دولت را بـر عهده می گیرد 
و هماهنگـی اجرایـی را انجـام می دهـد درحالی کـه پارلمـان 
اصالحـات، نقـش نهـاد باالدسـتی و سیاسـتی را خواهـد 

داشت.
 آیـا پارلمـان اصالحـات همـان پارلمـان اصالحاتی اسـت که 

آقـای کواکبیـان طرحـش را سـال گذشـته ارائـه کرد؟   
خیـر؛ طرح آقـای کواکبیـان دارای رأی نبود. حـزب کارگزاران 
طرحی را پیشـنهاد کرده و ممکن اسـت نام آن »مجمع ملی 
اصالح طلبـان« یا »پارلمان اصالح طلبان« باشـد. این مسـاله 

در دسـتور کار شـورای عالی اصالح طلبان قرار دارد.

اصالح طلبـان ادعایـی دارنـد مبنـی بـر اینکـه رئیـس دولـت 
اصالحـات با تاکتیک انتشـار ویدئـو، توانسـت در دو انتخابات 
مجلـس دهم و ریاسـت جمهوری سـال ۹6، مـوج ایجاد کند 
و مـردم را به صحنه بکشـاند. آیا این اسـتراتژی در حال حاضر 

می دهد؟ جـواب 
البتـه تاکتیک هـای جدیدتـری هـم داریـم کـه به موقـع رو 

خواهیـم کرد.
نظرتـان دربـاره محوریت رئیـس دولت اصالحـات در جریان 

اصالح طلبی چیسـت؟
آقای خاتمی همچنان شـخصیت بانفوذ اصالح طلبان اسـت. 
اگـر آقـای خاتمـی در دسـترس هـر فـردی باشـد و از آن 

اسـتفاده نکنـد، آن فـرد اشـتباه کرده اسـت.
 آقـای حجاریـان تئوری هسـته  سـخت را مطرح کـرد و گفت 
که»نبایـد یـک نفـر تصمیم گیـر باشـد بلکـه بایـد یـک جمع 

تصمیم گیرنـده باشـند«.
ایـن مسـائل مغایـر هـم نیسـتند چـون بـه صـورت جمعی 
تصمیـم می گیرنـد و آقای خاتمی هم حمایـت می کند، این 
در حالـی اسـت کـه مـن و آقـای حجاریان پایـگاه اجتماعی 

آقـای خاتمـی را نداریم.
خاتمـی  آقـای  فقـط  کـه  می گویـد  حجاریـان  آقـای 

نیسـت. تصمیم گیرنـده 
قبـل از آن هـم آقـای خاتمـی  تصمیم گیرنده نبـوده چون او 
لیسـت امید را نبسـت بلکه شـورای عالی آن را بست و آقای 

خاتمـی از آن لیسـت حمایت کرد.
زمزمه هایـی وجـود دارد که جریـان اصالحات بـرای انتخابات 
مجلـس و ریاسـت جمهـوری تمایـل دارد بـا آقـای علـی 

الریجانـی ائتالف داشـته باشـد.
مـا هنـوز هیـچ بحثـی بـرای انتخابـات مجلـس بـا آقـای 
الریجانـی نداشـته ایـم. دربـاره انتخابـات ریاسـت جمهوری 

هـم فعـال زود اسـت کـه بخواهیـم صحبـت کنیـم.
 آیـا اصالح طلبـان در ایـن راسـتا به دنبـال رایزنـی و همکاری 

نیستند؟
تا به حال هیچ بحثی در این زمینه نشده است.

 کاراکتـر شـخصیتی آقـای الریجانـی را چگونـه می بینیـد؟ آیا 
آقـای الریجانـی این پتانسـیل را دارد که اصالح طلبـان از وی 

حمایـت کنند؟
هیچ گونـه بحثـی در مجموعـه اصالح طلبـان در ایـن مـورد 

نشـده اسـت.
نظر شخصی شما در این رابطه چیست؟

من تابع جمع هستم.
آیـا به عنـوان یک چهره سیاسـی نظری درباره آقـای الریجانی 

ندارید؟
مـن در ایـن مـورد تابع جبهه اصالحات هسـتم و تا زمانی که 

جبهه اصالحات تصمیمی نگیـرد، من اظهارنظری نمی کنم.
اینکـه انتصابات در شـهرداری تهران، عمدتـًا از میان نیروهای 
دو حـزب »اعتمـاد ملی« و »اتحاد ملت« بوده اسـت و سـهم 
کمـی بـه کارگـزاران رسـیده، بـه ایـن معنی نیسـت کـه حزب 

کارگـزاران قافله را باخته اسـت؟
خیـر؛ وقتـی به صورت جبهه ای به مسـئله نگاه می کنیم، هر 
فـردی از جبهـه اصالحات در مسـئولیت قرار بگیـرد، گویی از 

حـزب خودمان اسـت و هیچ فرقـی نمی کند.
آیـا ممکـن اسـت ورق برگـردد و بـا رفتـن آقـای افشـانی، 
نیروهای منتسـب بـه حزب کارگـزاران در شـهرداری حضور پر 

رنـگ تـری بـه خـود بگیرند؟
مـن اساسـًا همـه اعضـای حـزب اعتمـاد ملی و اتحـاد ملی 

و کارگـزاران را یکـی می دانـم همـه مـا یـک جبهه هسـتیم.
شـهرداری جای فعالیت سیاسـی نیسـت، بلکـه باید مدیریت 
اجرایـی حاکـم باشـد؛ در حالـی که انتخاب شـهردار تهـران، به 

یـک بحث کامال سیاسـی تبدیل شـده اسـت.
ایـن بحـث مسـتثنی اسـت. بـه طـور کلـی بایـد بـرای اداره 
کشـور و نه فقط شـهرداری، بین پسـت های سیاسـی و فنی 
تفکیـک قائـل شـد؛ البتـه در حـال حاضـر و در ُعـرف ایران، 
چنیـن تفکیکـی وجود نـدارد. در این راسـتا باید پسـت های 
سیاسـی محدود باشـند به شرط آنکه پسـت های فنی قبلی 
را از سیاسـت نچیده باشـند یعنی بهترین و کارآمدترین فرد 
در رشـته فنـی، معـاون خدمات شـهری شـهرداری شـود که 
در سیسـتم طبیعـی خـود رشـد کـرده اسـت. اگـر به کسـی 
مثل سـردار سـپاه، ِسـمت معاون خدمات شـهری شهرداری 
بدهنـد، نمی تـوان از آن دفـاع کرد و گفت که ایـن فرد را نباید 
جـا بـه جـا کـرد. معـاون خدمات شـهری شـهرداری بایـد از 
شـهرداری ناحیـه شـروع کـرده باشـد و پـس از 20 سـال به 
معاونـت خدمات شـهری شـهرداری برسـد. اگر افـراد چنین 

تکاملـی را داشـته باشـند، حتمًا نبایـد تغییر کنند.

حزب کارگـزاران از آقـای روحانی حمایت 
کـرده و مسـئولیت های وی را می پذیـرد 
از رئیس جمهـور انتظار می رود کشـور را با 

تیـم قوی تـر و بازتـری اداره کند

مـا تصمیـم خـود را در حـزب گرفته ایـم و 
قـرار بـر این شـده که ایـن دوره شـهرداری 

تهـران کاندیدا نداشـته باشـیم

هماهنگـی  شـورای  بـه  ملـی  مجمـع 
جبهـه اصالحـات ارائـه شـد و شـورای 
هماهنگـی هم کلیـات آن را تائید کرده 
کـه ان شـاءهللا جزئیات آن در شـورای 

عالـی اصالح طلبـان نهایـی می شـود

بعـد از سـئوال از رئیـس جمهـور حـزب 
کارگـزاران در بخـش اقتصـادی واضح تر 
اقتصـادی  حـرف زد و گفـت کـه تیـم 
سیاسـت های  دارای  روحانـی  آقـای 
اسـتراتژیک روشن نیست و ناهماهنگی 

هـم درون آن وجـود دارد
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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سامانه صدور مجوزهای صنايع دستی مجددا راه اندازی شد
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور گفت: »سامانه صدور مجوز صنايع دستی مجددا آغاز به 
کار کرد.«

پیام میراث

سنا
 ای

س:
عک

استحکام بخشـی  و  مرمـت  حفاظـت،  اجرایـی  عملیـات 
دیـوار شـرقی شـهر تاریخـی میبـد درحالی توسـط پایگاه 
مرمـت  و  مطالعـه  رسـید  پایـان  بـه  میبـد  پژوهشـی 
اضطـراری دیـوار شـهر تاریخـی میبـد در سـمت شـرقی 
شارسـتان و کهنـدژ تاریخـی، ناریـن قلعه با اعتبـاری بالغ 
بـر 5/2میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات ملـی سـازمان 
از  کشـور  گردشـگری  و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی، 
خردادمـاه سـال جـاری آغـاز شـد. ایـن عملیـات مرمتی 

تـا نیمـه پاییـز ادامـه خواهـد داشـت.
 دیـوار شـرقی شـهر تاریخـی میبـد یکـی از بخـش هـای 
بااهمیـت و منحصـر بـه فـرد شارسـتان قدیـم اسـت کـه 
در طـول سـال هـای گذشـته دچـار فرسـودگی و آسـیب 
هـای فراوانـی شـده بـود. ایـن بخـش از دیـوار شـهر بـه 
علـت فاصلـه از ناریـن قلعـه، کهـن دژ تاریخی شـهر و هم 
جـواری بـا خنـدق آن کمتـر مـورد توجـه و پژوهـش قرار 

اسـت. گرفته 
میـراث  پژوهشـی  پایـگاه  مدیـر  مقـدم  ریاحـی  ساشـا 
خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  میبـد  تاریخـی  شـهر  فرهنگـی 
گفـت: »پایـگاه پژوهشـی شـهر تاریخـی میبـد مطالعـه، 
مستندسـازی و مرمـت دیوار شـرقی شـهر تاریخـی میبد 
را از سـال 1396 در دسـتور کار قرار داد و عملیات اجرایی 

آن در سـال 1397 آغـاز شـد.«
او گفـت: »در فـاز اول بخـش هایـی از دیـوار رفـع خطر و 
اسـتحکام بخشـی شـد و فضاهای وابسـته به حصار مورد 
مرمـت قـرار گرفـت. در فـاز دوم نیـز بـا توجه بـه ضرورت 
تـداوم عملیـات حفاظـت و مرمت بخش هـای دیگری از 
نیـم بـرج هـای تخریب شـده و الیـه های فرسـوده دیوار 
و پایـه هـای مجـاور باغـات مرمـت و بازسـازی شـد.«به 
گفتـه مدیـر پایـگاه پژوهشـی میبد، این دیـوار تاریخی از 
مصالـح متفـاوت کـه همگـی برپایه خاک اسـت تشـکیل 
شـده و در عملیات مرمت و اسـتحکام بخشـی آن نیز به 
طور کامل از مصالح خشـت و گلی اسـتفاده شـده اسـت.

سوژه فاز دوم حفاظت 
دیوار شرقی شهر 

تاریخی میبد آغاز شد

ان
یز

 م
س:

عک

ثبت جهانی جنگل های هیرکانی شاید سال آینده
چندی پیش ارزیابان پرونده نامزدی میراث جهانی طبیعی هیرکانی وارد ایران شدند

جنگل های هیرکانی  در 2۹ مرداد 13۹3 به شماره 204 در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شده است

 

یکسـال دیگـر بایـد صبـر کـرد تـا جنگل 
هـای هیرکانـی شـمال ایـران بـه عنـوان 
در  یونسـکو،  میـز  روی  دومیـن گزینـه 
ثبـت  جهـان  طبیعـی  میـراث  فهرسـت 
شـود. ایران 23 اثـر ثبـت شـده جهانـی 
دارد کـه از آن جملـه مـی توان بـه میدان 
هـای  سـازه  اصفهـان،  جهـان  نقـش 
پرسـپولیس،  پاسـارگاد،  شوشـتر،  آبـی 
کلیسـاهای ارمنـی، منظـر فرهنگی شـهر 
میمنـد، و ... اشـاره کـرد امـا کویـر لـوت 
تنهـا اثـر طبیعـی ثبـت شـده ایـران در 

لیسـت میـراث جهانـی یونسـکو اسـت.
بـا  هیرکانـی  جنگل هـای  ثبـت  پـروژه 
همـکاری سـه جانبـه سـازمان جنگل ها، 
میـراث  سـازمان  و  زیسـت  محیـط 
فرهنگـی در حـال انجـام اسـت. سـایت 
های پیشـنهادی جمعًا 12 سـایت شامل 
سـیاهرود رودبار، گشـت رودخـان فومن 
و جنـگل لیسـار تالـش در اسـتان گیالن، 
چهارباغ و خشـکه داران نشتارود و جنگل 
کجـور در غرب مازندران، الیمسـتان آمل، 
واز چمسـتان . جنگل بوال دودانگه شـرق 
و  گلسـتان  جنگلـی  پـارک  مازنـدران، 
جنـگل جهـان نمـا در اسـتان گلسـتان و 
اسـت. سـمنان  اسـتان  در  ابـر  جنـگل 
در صـورت ثبـت یـک اثـر تمـام کشـور 

هـای عضـو کنوانسـیون متعهـد هسـتند 
ثبـت  میـراث  از  جهانـی  مشـارکت  بـا 
شـده مراقبـت کنند.مشـاور پـروژه ثبـت 
جنگل هـای هیرکانـی مازنـدران در گفتگو 
ثبـت  مزایـای  دربـاره  مهـر  خبرنـگار  بـا 
جهانـی جنگل هـای هیرکانی مـی گوید: 
در صـورت ثبـت یـک اثـر تمـام کشـور 
هـای عضـو کنوانسـیون متعهـد هسـتند 
بـا مشـارکت جهانـی از میراث ثبت شـده 
مراقبـت کننـد و در صورت لـزوم حمایت 
مالـی از اثـر ثبـت شـده داشـته باشـند. 
آثـار ثبـت شـده جهانـی در زمـان جنـگ 
عنـوان مـکان هـای امـن معرفی شـده و 
هیـچ کشـوری حق تخریـب آن را نـدارد.

حسـن سـام دلیـری ادامـه مـی دهـد: 

آثـار ثبـت شـده بـه زبانهـای مختلـف در 
کشـورهای جهـان  معرفـی خواهند شـد 
که زمینه سـاز شـکل گیـری مقاصد مهم 
گردشـگری دنیا خواهد شـد و کشورهای 
عضـو و دارای آثـار ثبت شـده بـه صندوق 
میـراث جهانـی دسـت پیـدا مـی کننـد.

دولـت  طـرف  از  همچنیـن  افـزود:  وی 
بـه سـایتهای ثبـت شـده ردیـف بودجـه 
جداگانـه اختصـاص مـی یابـد کـه مـی 
توانـد کمـک زیـادی در حفاظـت، اجرای 
برنامـه های پژوهشـی و مدیریتی باشـد 
و در مـواردی کـه آسـیب های انسـانی یا 
طبیعـی بـه محوطـه هـا وارد مـی شـود، 
کمـک های فـوری برای رفع این آسـیب 
دیدگـی هـا در اختیـار کشـورهای عضـو 
تصریـح  دلیـری  گیرد.سـام  مـی  قـرار 
کـرد: مـواردی از کمـک هـای یونسـکو و 
کشـورهای عضـو بـه سـایت هـای ثبـت 
شـده: زلزلـه سـال 2003 در بم بیشـتر از 
۸0 درصـد ارگ را ویـران کـرد. بـه عنـوان 
یـک میـراث فرهنـگ جهانـی خیلـی از 
کشـورها در بازسـازی آن شـرکت کردنـد. 
احیـای  حفـظ  و  آثـار  ثبـت  مدیـرکل 
میـراث معنوی و طبیعی سـازمان میراث 
فرهنگـی در ایـن مورد گفـت: جنگل های 
هیرکانـی بالغ بر 20 میلیون سـال حیات 
پیوسـته دارد و 15 سـایت آن در یونسـکو 
ثبت جهانی می شـود.فرهاد نظری اظهار 
داشـت: جنگل هـای هیرکانـی از قدیمـی 
تریـن جنگل هـای جهانـی اسـت و بنا به 
گفتـه کارشناسـان بالـغ 20 میلیون سـال 
حیـات پیوسـته دارد و دارای گونه گیاهی 

و جانـوری منحصـر بفـردی اسـت.
سـال گذشـته پرونده ثبت ایـن جنگل ها 
بـرای ثبـت در فهرسـت میـراث طبیعـی 

یونسـکو  و  شـد  ارائـه  یونسـکو  جهانـی 
ایـن پرونـده را در حال بررسـی و ارزیابی 
دارد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه جنگل هـای 
هیرکانـی در فهرسـت ثبـت جهانـی قـرار 
دارد اظهـار داشـت: سـال گذشـته پرونده 
ثبـت این جنگل ها برای ثبت در فهرسـت 
ارائـه  یونسـکو  جهانـی  طبیعـی  میـراث 
شـد و یونسـکو ایـن پرونـده را در حـال 
بررسـی و ارزیابـی دارد.نظـری تصریـح 
کـرد: پرونده جنگل های هیرکانی شـامل 
اسـتان گلسـتان،  پنـج  در  محوطـه   15
و  شـمالی  خراسـان  مازنـدران، گیـالن، 
بـه عنـوان  امیدواریـم  سـمنان اسـت و 
دومیـن اثـر طبیعـی ایـران جهانـی ثبت 
شـود.مدیرکل ثبـت آثـار سـازمان میراث 
فرهنگـی ادامـه داد: طبیعتـا جنگل هـا از 
نظـر محیـط زیسـت و حیـات کـره زمین 
از اهمیـت منحصربفـرد و باالیی برخوردار 

هسـتند و نتیجه وتصمیم نهایی یونسکو 
در  آینـده  سـال  پرونـده  ایـن  بـاره  در 
جهانـی  میـراث  کمیتـه   44 اجـالس 
دربـاره  ادامـه  در  شـود.وی  مـی  اعـالم 
دیگـر پرونـده هـای طـرح شـده بـرای 
ثبـت جهانی گفـت: پرونده هایی شـامل 
ارسـباران، کـوه  شـده  حفاظـت  منطقـه 
دماونـد و غارهـای نمکـی ایران نیـز مورد 

بحـث اسـت.
و  آب  تنـوع  دارای  مـا  اینکـه کشـور  بـا 
هوایـی زیـادی بـوده و بـه این لحـاظ به 
قـاره کوچک مشـهور اسـت امـا فقط یک 
اثـر ثبت شـده طبیعی در لیسـت میراث 
جهانـی یونسـکو دارد. بنابرایـن در صورت 
ثبـت جنـگل هـای هیرکانی، ایـن جنگل 
هـا دومیـن اثـر ثبت شـده جهانـی ایران 
خواهنـد بـود و ایـن کار مـی توانـد راه را 

بـرای ثبـت سـایر آثـار طبیعـی بـاز کند.

ــدران  ــی مازن ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــی در  ــی پیمایش ــج بررس ــت: نتای گف
منطقــه هــزار جریــب اســتان مازندران 
ــه سرپرســتی "الهــام قصیدیــان" در  ب
ــی باســتان شناســی در  نشســت علم
هللا  می شود.ســیف  ارائــه  مازنــدران 
فرزانــه بــا اشــاره بــه طــرح پژوهشــی 
ــوب  ــدور جن بررســی و شناســایی کری
کــرد:  اظهــار  مازنــدران  دریــای 
ــه  ــی در منطق ــی پیمایش ــج بررس نتای

بــه  مازنــدران  اســتان  هزارجریــب 
ــن  ــان در ای ــام قصیدی سرپرســتی اله
ــه مــی شــود.وی کشــف  نشســت ارائ
تعــدادی ســکونتگاه پارینــه  ســنگی 
ــرح  ــن ط ــج ای ــدران را از نتای در مازن
پژوهشــی یــاد کــرد و گفــت: ایــن 
پژوهــش باســتان شناســی بــه صورت 
مشــترک بــا اداره کل میــراث فرهنگــی 
پژوهشــکده  مازنــدران،  اســتان 
بنیــاد  و  کشــور  شناســی  باســتان 

مطالعــات فرگشــت انســانی دانشــگاه 
ــت. ــورت گرف ــا ص ــج بریتانی کمبری

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
مازنــدران  گردشــگری  و  دســی 
بــا بیــان ایــن کــه شــرق اســتان 
مازنــدران بــه ویــژه منطقــه ارتفاعــات 
و  بهشــهر  نــکا،  هــای  شهرســتان 
گلــوگاه را مــورد بررســی پیمایشــی 
ــح  ــه اســت، تصری ــرار گرفت فشــرده ق
ــا نتایــج ایــن پــروژه باســتان  کــرد: ب
غارهــای  شــد  مشــخص  شناســی 
متعــدد در ایــن منطقــه بــه دلیــل 
ــنگی  ــه س ــان دوران پارین ــلط انس تس
بــرای تســلط بــه دشــت و کنتــرل 
ــده اند. ــاد ش ــات ایج ــای حیوان گله ه

کشف تعدادی سکونتگاه 

پارینه  سنگی در مازندران

مرمت جامع ایوان 
کاخ عالی قاپو به پایان رسید

ــوان کاخ  ــت ای ــان مرم ــی از پای ــراث جهان ــای می ــگاه ه ــر پای ــرکل دفت مدی
عالــی قاپــو اصفهــان خبــر داد.فرهــاد عزیــزی مدیــر کل دفتــر پایــگاه هــای 
میــراث فرهنگــی دربــاره مرمــت ایــوان عالــی قاپــو اصفهــان گفــت: از چندیــن 
ســال پیــش برنامــه مرمــت ایــوان عالــی قاپــو در دســت بــوده اســت و چنــد 
میلیــارد تومــان نیــز بــرای آن هزینــه شــده، از ســال 92 هــم کارهــای مقطعــی 
ــه لحــاظ  ــا وضعیــت خوبــی ب ــرای آن انجــام مــی شــد. ایــن بن و مــوردی ب
ســازه ای نداشــت. بخشــی از ســتون هــای آن قبــل از انقــالب بــا همــکاری 
یــک شــرکت ایتالیایــی اســتحکام بخشــی شــده بــود.وی ادامــه داد: مــا هــم 
در طــول ســال هــای اخیــر اســتحکام بخشــی ســتون هــای دیگــر و بخــش 
هایــی کــه بــه مقــاوم ســازی نیــاز داشــت را انجــام دادیــم کار مفصلــی نیــز 
روی ســقف ایــوان انجــام شــد. برخــی از قســمت هــای ســقف آســیب دیــده 
بــود. مرمــت نقاشــی هــا نیــز انجــام شــده اســت.عزیزی ادامــه داد: کار عمــده 
ــه ایــن ترتیــب  ــوان صــورت گرفــت ب مرمتــی روی ســقف و کــف ســازی ای
مرمــت جامعــی روی ایــوان عالــی قاپــو انجــام شــده اســت. بعــد از انقــالب 
توانســته ایــم بــا همــکاری مرمــت گــران خبــره ایــران ایــن کار را بــه اتمــام 

برســانیم. ســال هــا بــود کــه وضعیــت عالــی قاپــو نگــران کننــده بــود.

ته
نک

منطقـه ارسـباران در مقیـاس جهانی نیز بـه تنهایی معادل 
34 درصـد پوشـش گیاهی کشـور ارمنسـتان، 2۵ درصد 
از پوشـش گیاهـی کشـور آذربایجـان، 2۵ درصد پوشـش 
گیاهـی فرانسـه، 2۵ درصـد پوشـش گیاهـی گرجسـتان، 
و 17 درصـد پوشـش گیاهـی کشـور ایتالیـا اسـت. ایـن 
منطقه در سـال 1۹77 با پیگیری سـازمان محیط زیسـت 
بـه عنـوان »ذخیـره گاه زیسـت کـره« در برنامه انسـان و 

کـره مسـکون یونسـکو )MAP( ثبت شـد.
ایـن  مـورد  ایـن در  از  پیـش  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
محوطـه طبیعـی اعـالم کـرده بود؛ »ثبـت جهانـی پرونده 
منطقـه حفاظت شـده ارسـباران نه تنهـا از منظـر حفاظتـی 
بسـیار اهمیـت دارد کـه ایـن فرصـت را فراهـم می کنـد 
تـا جمـع زیـادی از گردشـگران داخلـی و خارجـی از ایـن 
منطقـه بازدیـد کننـد و این اتفـاق به شـکوفایی اقتصادی 
جوامـع بومـی و محلـی و زمینـه ای بـرای ایجـاد توسـعه 

پایـدار در منطقـه منجـر شـود.«

گزارش

میراثمیراث

جستجوی تاریخ تحوالت جوامع انسانی شناسایی بنای تاریخی مدفون در مشگین شهر
میـراث  اداره  سرپرسـت 
صنایـع  دسـتی   فرهنگـی، 
شهرسـتان  گردشـگری  و 
شناسـایی  از  مشگین شـهر 
داد. خبـر  ایـن شهرسـتان  در  مدفـون  تاریخـی  بنـای 
میراث فرهنگـی  اداره  سرپرسـت  ایمانـی  ایمانعلـی 
مشگین شـهر ادر بازدیـد از محـل شناسـایی ایـن بنـای 
اولیـه گویـای  تاریخـی تصریـح کـرد: »بررسـی هـای 
روسـتای جمـال  در  دفـن شـده  تاریخـی  بنـای  یـک 
آبـاد مشگین شـهر اسـت.«او افـزود: »محوطـه معـروف 
بـه حمـام جمـال آبـاد از جملـه آثـار تاریخی شهرسـتان 
مشگین شـهر در روسـتایی بـه همیـن نـام اسـت کـه بـا 
وجـود سـاخت و سـازهای غیـر قانونـی احتمـال وجـود 

یـک بنـای تاریخـی اسـالمی داللـت دارد.«سرپرسـت 
و گردشـگری  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  اداره 
شهرسـتان مشگین شـهر ادامه داد: »بررسـی های اولیه 
گویـای ایـن موضـوع اسـت کـه اسـتحکامات دفاعـی و 
کاروانسـرا در ایـن منطقـه وجـود دارد.« ایمانـی تصریح 
کـرد: »بـا توجـه بـه اینکـه تمامـی ایـن گمانـه زنـی ها 
نیازمنـد بررسـی جـدی تـر اسـت، ضـروری اسـت بـا 
بیـرون  بـه  نسـبت  هـا  انجـام کاوش  و  صـدور مجـوز 

اقـدام کـرد.« بنـای سـنگی  کشـیدن 
بنـای  ایـن  ایمانـی تاکیـد کـرد: »در خصـوص کاوش 
تاریخـی بـا بخشـدار شـهر قصابـه و دهیـار و شـورای 
روسـتای جمال آباد نیز هم اندیشـی شـده و نسـبت به 

اجـرای آن تاکیـد شـده اسـت.«

کاوش  تیـم  سرپرسـت 
ریـوی  باسـتانی  منطقـه 
تحـوالت  تاریـخ  گفـت: 
3500سـاله  انسـانی  جوامـع 
ریـوی  منطقـه  در  می تـوان  را  سـلمقان  دشـت 
جسـتجو کرد.محمـد جـواد جعفـری  بـا اشـاره بـه 
و  مانـه  شهرسـتان  در  ریـوی  باسـتانی  تپـه  وجـود 
سـملقان افـزود: ریـوی یک سـایت باسـتانی اسـت 
کـه دارای ویژگی هـای مختلفـی اسـت کـه می تـوان 
آثـار مختلفـی را از دوره مفـرغ در سـه هـزار و 500 تا 
چهار هزار سـال گذشـته تا دوره اشـکانی و ساسـانی 
بـه آن دسـت یافـت.وی ادامه داد: طـی کاوش های 
در  آلمـان  باستان شناسـی  گـروه  بـا  شـده  انجـام 

بـه کشـف  موفـق  تاکنـون  تاریخـی،  محوطـه  ایـن 
هفـت گـور شـده ایم کـه بررسـی بـر روی ایـن گورها 
میانـه  آسـیای  بـا  فرهنگـی کـه  تحـوالت  می توانـد 
خاطرنشـان  دهد.جعفـری  نشـان  را  داشـته  وجـود 
کـرد: عالوه بـر گورهـا، موفـق بـه کشـف ظروفـی از 
جنـس سـفال شـده ایم که این آثـار مربـوط به دوره 
مهم تریـن  این کـه  بیـان  بـا  اسـت.وی  بـوده  آهـن 
آثـار کشـف شـده در ایـن محوطـه باسـتانی مربـوط 
بـه دوره هخامنشـی اسـت، تصریـح کـرد: از بقـای 
فهمیـد  می تـوان  هخامنشـی  دوره  از  شـده  کشـف 
کـه در ایـن منطقه شـهری از دوره هخامنشـی وجود 
کاخ  و  بایگانـی  بـزرگ  مکانـی  آن  در  کـه  داشـته 

اسـت.   داشـته  وجـود 

سنا
 ای

س:
عک

پیام رسـانه

خبرگزاری فرانس24 گزارشـی از 
سـفر نتانیاهو به عمان و دیدار با پادشـاه 

این کشـور منتشر کرده.

خبرگـزاری یورونیوز از آوارگی 
کاروان مهاجرین پس از آن که پیشـنهاد 
مانـدن در مکزیک را رد کردند خبر داده.

روزنامـه وال استریت ژورنال 
نوشـته: اثر انگشت ها کمک کردند تا 

شخص ارسـال کننده بسته های مشکوک 
انفجاری در فلوریدا دسـتگیر شود.

آمریکااروپافرانسه
خبرگزاری های مختلف از جملهسی ان ان 
جزییات تازه ای در ارتباط با فردی که بسته های 

مشکوک انفجاری به خانه های دموکرات های 
آمریکا فرستاده بود منتشر کردند.

آمریکا
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پیامک شما را درباره 
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آموزش سیمای حوزه آبخیز شمال استان کرمان در دو بخش اثر بخشی عملیات آبخیزداری و نتایج حاصل
 از عملیات آبخیزداری
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خبر

ــال و روز  ــران، ح ــت ای ــت طبیع ــوج؛ پایتخ یاس
اســت.  ناخــوش  رودخانه هایــش  و  تاالب هــا 

فعــال  کهــرم  اســماعیل  رابطــه  همیــن  در 
ــل  ــدن کام ــک ش ــد خش ــت می گوی ــط زیس محی
از  دور  احمــد  بویــر  و  کهگیلویــه  تاالب هــای 

نیســت. انتظــار 
او در همیــن رابطــه بــه پیــام مــا می گویــد: 
»حــدود 47 ســال پیــش زمانــی کــه بــه دیــدن 
دریاچــه ارومیــه رفتیــم 3۸ میلیــارد متــر مکعــب 
آب داشــت و زمانــی هــم بــرای اندازه گیــری 
ــزون  ــاب آوی ــه طن ــه ای ب ــاالب، وزن ــن ت عمــق ای
ــدود 13  ــاالب ح ــن ت ــط ای ــق متوس ــم، عم کردی
متــر تخمیــن زده شــد و حتــی قســمت هایی 
از آن تــا 20 متــر هــم می رســید. امــا اکنــون 
ــت  ــد وق ــی دارد؟ چن ــه وضعیت ــه ی ــن دریاچ ای
گذشــته بــا اتوبــوس مهمانــان خارجــی را بــه آن 
ــمت هایی از آن  ــه قس ــی ک ــم. تاالب ــه بردی منطق
کامــال خشــک شــده و بــا اتوبــوس می تــوان 

پیمــود.  را  آن  از  بخش هایــی 
دماونــد ســرفراز هــم بــا ایــن وضعیتــی کــه 
مــواد  کامیــون   500 روزی  و  مــی رود  پیــش 
ــا  ــد ت ــه را از آن خــارج می کنن ــل پوک ــی مث معدن
ــود می شــود. ســخنی  ــال ناب ــه کام 200 ســال دیگ
ــی  ــن تلق ــیاری آن را ناممک ــاید بس ــه االن ش ک

ــد.  کنن
ــار  ــزار هکت ــا 240 ه ــون را ب ــاالب هام ــی ت وقت
ــر  ــوارد دیگ ــس م ــم پ ــک کنی ــته ایم خش توانس
ــت رخ  ــت نادرس ــگاری، مدیری ــهل ان ــا س ــم ب ه

خواهــد داد. 
ــه در  ــی هســتند ک ــداد کوچک ــور اع ــاالب چغاخ ت

ــد  ــاب نخواهن ــران ت ــردم ای ــری م ــل بی مه مقاب
آورد و خشــک می شــوند. 

ــاز  ــر مج ــای غی ــاال، چاه ه ــر ب ــالی، تبخی خشکس
و طرح هــای انتقــال آب همگــی در ایــن نابــودی 
همچــون  ناپختــه ای  کارهــای  دارنــد.  دســت 
ــال  ــان، انتق ــه زد و کاش ــده رود ب ــال آب زاین انتق
آب بهشــت آبــاد چهارمحــال بــا زاینــده رود و 
انتقــال آب تونــل کوهرنــگ. امثــال ایــن کارهــای 

ــد.  ــک می کن ــا را خش ــا و روده ــه، تاالب ه ناپخت
ایــن  تبعــات  بــه  اســت  الزم  میــان  ایــن  در 
خشــکی و نابــودی پرداختــه شــود تــا شــاید 
از ایــن خــواب گــران بیــدار شــویم. خشــکی 
اثــر  نزدیــک  آینــده  در  رودخانــه  و  تاالب هــا 
پررنــگ خــود را بــر زندگــی و روحیــه مــردم 
زاینــده  آن خشــکی  نمونــه  خواهــد گذاشــت. 
رود و دل گرفتگــی اصفهانی هــا از ایــن رخــداد 
از  افســرده  و  ناراحــت  مــردم  اینکــه  اســت. 
ــا  ــتند و ب ــده رود هس ــن زاین ــدن ای ــک ش خش

جــاری شــدن آب آن از خوشــحالی شــیرینی 
ــن  ــر ای ــای اث ــا نمونه ه ــد. این ه ــع می کنن توزی
ــی  ــه و زندگ ــر روحی ــودن ب ــاری ب ــکی و ج خش

مــردم اســت. «

نتیجه خشــکی تاالب ها
در اســتان کهگیلویــه وبویراحمــد وضعیــت منابــع 
ــع  ــن ۸ درصــد مناب ــابقه تامی ــود س ــا وج ــی ب آب
10 میلیــارد  آبــی کشــور بــه میــزان بیــش از 
 600 ســاالنه  بــارش  ،میانگیــن  مکعــب  متــر 
میلــی متــری و وجــود ده هــا رودخانــه دائمــی، 
وضعیــت وشــرایط نگــران کننــده ای پیــدا کــرده 

اســت.
مریــدی یــک کارشــناس مدیریــت منابــع آب  
ــرف آب و  ــرروی مص ــرل ب ــدم کنت ــد: ع می گوی
خشــکی تاالب هــا و رودخانه هــا،  وقــوع گــرد 
ــتم ها  ــن اکوسیس ــکی ای ــی از خش ــاک ناش و خ

ــد. ــی کن ــد م ــور تایی ــران را درکش ــود بح وج
آنطــور کــه باشــگاه خبرنــگاران جــوان می نویســد 
ســال های  در  پیاپــی  خشکســالی های  وقــوع 
اخیر،کاهــش میــزان بارندگــی، نداشــتن الگــوی 
مناســب مصــرف و اســتفاده بــی رویــه از منابــع 
ــت  ــده ای از جمعی ــش عم ــن آب بخ ــی، تأمی آب

جان کندن تاالب ها در یاسوج
فعال محیط زیست: خشک شدن کامل تاالب های کهگیلویه و بویر احمد دور از انتظار نیست

ــه  ــی ک ــش زمان ــال پی ــدود 47 س ــد: »ح ــا می گوی ــام م ــه پی ــت ب ــط زیس ــال محی ــرم فع که
ــرای  ــی هــم ب ــر مکعــب آب داشــت و زمان ــارد مت ــم 3۸ میلی ــه رفتی ــدن دریاچــه ارومی ــه دی ب
اندازه گیــری عمــق ایــن تــاالب، وزنــه ای بــه طنــاب آویــزون کردیــم، عمــق متوســط ایــن تــاالب 
ــا  ــید. ام ــم می رس ــر ه ــا 20 مت ــمت هایی از آن ت ــی قس ــد و حت ــن زده ش ــر تخمی ــدود 13 مت ح
اکنــون ایــن دریاچــه یــه وضعیتــی دارد؟ چنــد وقــت گذشــته بــا اتوبــوس مهمانــان خارجــی را بــه 
ــا اتوبــوس می تــوان  آن منطقــه بردیــم. تاالبــی کــه قســمت هایی از آن کامــال خشــک شــده و ب

ــود.  ــی از آن را پیم بخش های

ــون را  ــاالب هام ــی ت ــد: وقت ــرم می گوی که
بــا 240 هــزار هکتــار توانســته ایم خشــک 
ــهل  ــا س ــم ب ــر ه ــوارد دیگ ــس م ــم پ کنی
خواهــد  رخ  نادرســت  مدیریــت  انــگاری، 

داد. 
تــاالب چغاخــور اعــداد کوچکــی هســتند 
کــه در مقابــل بی مهــری مــردم ایــران تــاب 

نخواهنــد آورد و خشــک می شــوند. 
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دهــه شــاهد  چهــار  در  تنهــا  حالــی  در 
نابــودی 90 درصــد از قنــوات شهرســتان 
اســتان  در  ابرکــوه  کهــن  و  تاریخــی 
برخــی  اعتقــاد  بــه  یــزد هســتیم کــه 
و  تکان دهنــده  آمــار  ایــن  کارشناســان، 
ــالی  ــی از خشک س ــا ناش ــده تنه نگران کنن
نیســت.قنوات یکــی از شــاهکارهای تفکــر 
ایرانیــان در گذشــته های دور بــرای تامیــن 
ــه  ــروز ب ــه ام ــوده ک ــان ب ــورد نیازش آب م
ــل  ــار نس ــا در اختی ــی گرانبه ــوان میراث عن
کنونــی قــرار دارد ولــی متاســفانه تاکنــون 
حافظــان خوبــی بــرای آنهــا نبوده ایــم.

ایــن  می نویســد  ایســنا  کــه  آنطــور 
بــه  ابرکــوه عمــری  آبــی در  ســازه های 
ــن  ــاله ای ــزاران س ــن ه ــخ که ــدای تاری بلن
می شــود  گفتــه  کــه  چــرا  دارد  شــهر 
درخــت ســرو 4500 ســاله ابرکــوه از یــک 
ــون  ــادان کــه اکن ــام نب ــه ن ــزرگ ب ــات ب قن
ــه داشــته و از آن  ــال اســت، حقآب ــز فع نی

. اســت  می شــده  ســیراب 
دخالت هــای  بــا  بشــر  زمانــی کــه  تــا 
خــود چرخــه طبیعــت را بــر هــم نــزده 
بــود، چشــمه ها و قنــوات، تنهــا منابــع 
آبــی مناطــق خشــک و کم آبــی ماننــد 
ــه 40  ــه از ده ــه  رفت ــا رفت ــوده ام ــوه ب ابرک
کــه تکنولــوژی حفــر چــاه و پمپــاژ آب 
نیــز  قنات هــا  مــرگ  وارد کشــور شــد، 
ــته  ــه از 103 رش ــوری  ک ــه  ط ــد ب ــاز ش آغ
ــا 9  ــه 50، تنه ــوه در ده ــال ابرک ــات فع قن
ــو  ــا دی ــز ب ــا نی ــه آن ه ــده ک ــورد باقی مان م
ــد . ــرم می کنن ــه ن ــت  و پنج ــودی دس ناب
ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز هــم 
جاذبه هــای  از  ابرکــوه  قنات هــای 
ــه  ــی و نمون ــهر تاریخ ــن ش ــگری ای گردش
گردشــگری کشــور  محســوب می شــوند و 
ــی  ــد گردشــگران داخل همــواره مــورد بازدی

و خارجــی قــرار دارنــد.
ــع آب  ــی از کارشناســان مناب ــه یک ــه گفت ب
ــروز  ــه ام ــخ ک ــت تل ــن حقیق ــوه، ای ابرک
قنات هــای  انــدک  کمیــن  در  خطــر 
باقی مانــده اســت، خیلــی دور از ذهــن 
آب  برداشــت  وضعیــت  اگــر  و  نیســت 
بــه  عمیــق  نیمــه  و  عمیــق  چاه هــای 
ــد، در  ــته باش ــه داش ــب ادام ــن ترتی همی
ــک  ــز ی ــات« ج ــده از »قن ــه آین ــک ده ی

نــام باقــی نخواهــد مانــد.

ب
ضال

ضرورت تصفیه فاضالب های خانگی مازندرانفا
یــک کارشــناس محیــط زیســت گفــت: فاضــالب هــای 
خانگــی تهدیــد نبــوده و بــا مدیریــت درســت می تــوان 

از آن اســتفاده کــرد.
ــه فاضــالب خانگــی  ــان اینک ــا بی ــی راد ب حســن امین
تهدیــد نبــوده اســت، اظهــار کــرد: مدیریــت درســت در 
موضــوع تصفیــه فاضــالب هــای خانگــی منجــر بــه اســتفاده 
ــوان آب درجــه 2 و در نهایــت تهیــه کودهــای کشــاورزی  ــه عن از آن ب

می شــود.
وی تصریــح کــرد: در مناطقــی کــه شــبکه جمــع آوری اجــرا نشــده از 
سیســتم هــای ســنتی اســتفاده می کننــد کــه متاســفانه بــه دلیــل 

ــود فضــا کامــل اجــرا نمی شــود. کمب
ــه اینکــه  ــل بااشــاره ب عضــو هیــات علمــی دانشــگاه نوشــیروانی باب
ــود،  ــه نش ــر تصفی ــه اگ ــوده ک ــری ب ــی دارای عناص ــالب خانگ فاض
بــرای محیــط اطــراف خطرنــاک اســت، گفــت: آلودگــی میکروبــی و 
وجــود آمونیــاک از تصفیــه نشــدن فاضــالب خانگــی محیــط را آلــوده 
می کنــد. بــه طــور مثــال در حــال حاضــر در جنــگ یمــن، بــه ســراغ 
بمبــاران تصفیــه خانه هــا رفته انــد تــا بتواننــد در صــورت عــدم جمــع 
آوری مناســب فاضــالب هــا شــیوع بیمــاری وبــا و حصبــه را ایجــاد 

کننــد.
ــد 40  ــب فاضــالب می توان ــر مکع ــک مت ــرد: ی ــان ک ــه بی وی در ادام
ــه  ــن تصفی ــد، بنابرای ــوده کن ــی را آل ــر زمین ــر مکعــب آب هــای زی مت

ــد ایجــاد شــود. ــه بای ــوده ک ــاز ب ــک نی ــی ی ــای خانگ فاضالب ه
او بابیــان اینکــه در شــهرهایی کــه شــبکه هــای جمــع آوری فاضــالب 
ندارنــد، از ســپتیک تانــک اســتفاده می شــود، افــزود: در اســتان های 
شــمالی بــه دلیــل بــاال بــودن ســطح آب هــای زیــر زمینــی از ســپتیک 
تانــک یــا همــان چاه هــای فاضــالب اســتفاده شــده یــا در جاهایــی 
کــه ســطح آب پاییــن تــر اســت از چاه هــای جذبــی اســتفاده مــی 
ــل،  ــد باب ــزرگ مانن ــه در شــهرهای ب ــان اینک ــا بی ــی راد ب شــود. امین
ســاری و قائمشــهر کــه جمعیــت بیشــتر و در نهایت آلودگی بیشــتری 
دارد، اجــرای شــبکه هــای جمــع آوری و تصفیــه فاضالب ها در دســتور 
کار اســت و ســپتیک هــا جمــع آوری و فاضــالب بــه نقطــه مشــترکی 
بــرده و تصفیــه می شــود، یــادآور شــد: بــه دلیــل بــاال بــودن ســطح 
آب هــای زیــر زمینــی و اهمیــت آب، تصفیــه فاضــالب امــری ضروری 
ــا اســتفاده از  ــظ بهداشــت و اســتفاده مجــد آب ب ــرای حف اســت. ب
ــتاندارد  ــردن اس ــاال ب ــا ب ــرده و ب ــار ک ــالب را مه ــه، فاض ــه خان تصفی

تصفیــه می تــوان از ایــن آب بــه عنــوان درجــه 2 اســتفاده کــرد.

رئیــس ســازمان نقشــه برداری ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئولیت 
تهیــه اطلس هــای فرونشســت زمیــن بــه ایــن ســازمان واگــذار شــده 
اســت،  گفــت: بــر ایــن اســاس تهیــه اطلــس فرونشســت زمیــن در این 
ســازمان در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه تاکنــون 6 اطلــس فرونشســت 

تهیــه شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، مهنــدس مســعود شــفیعی مطالعــه و تهیــه 
ــام  نقشــه های فرونشســت زمیــن را یکــی از وظایــف ایــن ســازمان ن
بــرد و افــزود: تــا ســال قبــل اعــالم نــرخ فرونشســت زمیــن تکلیــف 
صریــح و روشــن بــرای ســازمان نقشــه برداری نبــوده اســت. از ایــن رو 
ــه اعــالم نرخ هــای مختلــف فرونشســت در  هــر یــک از ســازمان ها ب

ــرد. ــدام می ک ــور اق کش
ــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن حــوزه هماهنگــی بــرای اعــالم نــرخ  وی ب
فرونشســت زمیــن وجــود نداشــت، خاطــر نشــان کــرد: بــر این اســاس 
در نشســتی کــه بــا حضــور ســازمان مدیریــت بحــران و وزارت کشــور 
ــزار شــد، در آن  ــر مخاطــرات برگ ــی ام ــن ســازمان های متول و همچنی
ســازمان نقشــه برداری موظــف شــد تــا هــر ســاله اطلــس فرونشســت 

زمیــن را تهیــه کنــد.
شــفیعی اعــالم تغییــرات ارتفاعــی ســطح زمیــن را از دیگــر وظایف این 
ســازمان نــام بــرد و یــادآور شــد: بــر ایــن اســاس مــا بــا ســازوکارهای 
ــن  ــات زمی ــر ارتفاع ــی درخصــوص تغیی ــه انجــام مطالعات ــدی ب جدی

اقــدام کردیــم.
ــرخ  ــوص ن ــازمان درخص ــن س ــات ای ــه مطالع ــاره ب ــا اش ــفیعی ب ش
فرونشســت، یــادآور شــد: بــر ایــن اســاس از اواخــر ســال 96 تاکنــون 
ــه  ــم ک ــور کردی ــت در کش ــس فرونشس ــه ش6 اطل ــه تهی ــق ب موف
نتایــج آن در اختیــار دســتگاه های زیرربــط ماننــد وزارت کشــور، وزارت 
نیــرو، ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی، ســازمان مدیریــت بحــران و 

اســتانداری ها قــرار گرفــت. بــه گفتــه وی در ایــن مطالعــات اقــدام بــه 
تهیــه 6 اطلــس فرونشســت در جنــوب غــرب تهــران، جنــوب تهــران، 

اســتان قــم، مشــهد، دشــت نیشــابور و تربــت جــام شــده اســت.
ــال  ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــه برداری ای ــازمان نقش ــس س رئی
حاضــر اطلــس فرونشســت منطقــه اصفهــان بــه عنــوان یــک نقطــه پر 
ــادآور شــد: در حــال حاضــر  ــرار دارد، ی ریســک کشــور در دســتورکار ق
ــا  ــرار دارد ت ــتورکار ق ــز در دس ــن نی ــت ورامی ــی دش ــات ترازیاب مطالع

بتوانیــم تغییــرات ارتفاعــی آن را محاســبه کنیــم.
رئیــس ســازمان نقشــه برداری ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای اعــالم 
نــرخ فرونشســت زمیــن، دســتگاه های فاقــد مســئولیت وارد نشــوند، 
ــات  ــتن امکان ــار داش ــا در اختی ــه برداری ب ــازمان نقش ــد: س ــادآور ش ی
ــن را  ــت زمی ــرخ فرونشس ــالم ن ــرای اع ــت الزم ب ــی، صالحی تخصص
دارد، بــه گونــه ای کــه مــا بــا اســتفاده از مشــاهدات ترازیابــی، داده هــای 
ــن  ــه تعیی ــدام ب ــک اق راداری، ثقل ســنجی و ایســتگاه های ژئودینامی
نــرخ فرونشســت زمیــن می کنیم.شــفیعی بــا بیــان اینکــه کار ترازیابــی 
یکــی از پرهزینه تریــن فعالیت هــای ســازمان نقشــه برداری بــه شــمار 
مــی رود، گفــت: بــر ایــن اســاس بــرای تعییــن ارتفــاع بــرای سراســر 
کشــور بــا مشــکالتی چــون کمبــود اعتبــارات و امکانات مواجه هســتیم.

مطالعه فرونشست در 4۵ نقطه کشور
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه برداری ب ــازمان نقش ــس س رئی
روش هــای مختلــف کار ترازیابــی بــرای 45 نقطــه کشــور انجــام شــده 
اســت، گفــت: از آنجایــی کــه ایــران یــک پهنــه گســترده اســت، ایــن 
میــزان مطالعــه کافــی نیســت و بــه امکانــات موجــود نیــاز اســت تــا بــا 
ــم. ــن مطالعــات کنی ــه توســعه ای ــدام ب ــد اق تصمیم گیری هــای جدی

شــفیعی بــه وضعیــت فرونشســت اســتان تهــران اشــاره کــرد و گفــت: 
بــر اســاس مطالعــات مــا، شــهریار ســاالنه 22 ســانتی متر فرونشســت 

دارد کــه بــه طــور متوســط تاکنــون حــدود دو متــر در دشــت تهــران در 
مــدت 10 ســاله شــاهد فرونشســت هســتیم.

ــال ۸0  ــا س ــال 63 ت ــگ را از س ــت در کبودرآهن ــزان فرونشس وی می
دو ســانتی متر اعــالم کــرد و یــادآور شــد: در جنــوب غــرب تهــران نیــز 
شــاهد فرونشســت زمیــن بــه دلیــل برداشــت های بــی رویــه آب هــای 

زیرزمینــی هســتیم.

تالش برای بررسی تغییرات پوسته زمین
ــت:  ــک در کشــور، گف ــاد 130 ایســتگاه ژئودینامی ــه ایج ــا اشــاره ب اوب

ــورت  ــن ص ــرات زمی ــات مخاط ــرای مطالع ــه ب ــی ک ــی از اقدامات یک
می گیــرد، بررســی تغییــرات پوســته زمیــن اســت که بــرای ایــن منظور 
ــا  ــود ت ــاد می ش ــل ها ایج ــراف گس ــک در اط ــتگاه های ژئودینامی ایس

بتــوان حرکــت پوســته زمیــن را پایــش کــرد.
شــفیعی بــا تاکیــد بــر اینکه میــزان حرکــت پوســته زمین نشــان دهنده 
فعالیــت گســل ها اســت، ادامــه داد: ایســتگاه های لرزه نــگاری تنهــا در 
زمــان وقــوع زلزلــه داده هایــی را در اختیــار متخصصــان قــرار می دهــد، 
ولــی ایســتگاه های ژئودینامیــک حــرکات پوســته زمیــن را بــه صــورت 

دائــم نشــان می دهنــد.

ــان اینکــه بعضــی  ــا بی ــط زیســت ب رئیــس ســازمان حفاظــت محی
ــا  ــد ب ــه اســتان ها بای ــک اســتان اســت،گفت: ب ــص ی مســائل مخت
ــئولیت  ــتان ها مس ــال اس ــود. درعین ح ــک ش ــتاد کم ــتیبانی س پش
ــی  ــه الزم اســت از دانشــگاه های بومــی و مل ــن زمین ــد و در ای بپذیرن

هــم کمــک گرفتــه شــود.
ــه  ــن جلســه کمیت ــری در نوزدهمی ــنا عیســی کالنت ــزارش ایس ــه گ ب
راهبــردی ســتاد مقابلــه بــا گــرد وغبــار بــا تأکیــد بر نقــش اســتان ها در 
ــون بیشــتر اســتان ها  ــرل شــرایط زیســت محیطی گفــت: هم اکن کنت
درگیــر گــرد و غبــار هســتند و بایــد نســبت بــه تقویــت آن هــا اقــدام 

تهیه شش اطلس فرونشست زمین 
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تبرئه

گورخر

پیگیری دادستانی برای مرگ 
گورخرهای ایرانی

تبرئه یکی از متهمان محیط  زیستی
از اتهام جاسوسی

و  عمومــی  دادســتان 
ســمنان  مرکــز  انقــالب 
علــت  دادســتانی  گفــت: 
مــرگ پنــج راس گورخــر 
ــوران  ــارک ت ــال از پ ــان انتق ــه در جری ــی ک ایران
شــاهرود بــه پــارک ملــی کویــر در گرمســار تلــف 

کنــد. مــی  پیگیــری  را  شــدند 
ســوی  از  ای  نامــه  افــزود:  آســیابی  حیــدر 
ــه اداره کل  ــتان ب ــز اس ــتانی مرک ــت دادس معاون
ــری  ــرای پیگی ــط زیســت اســتان ســمنان ب محی
مــرگ گورهــا طــی روزهــای گذشــته ارســال 

ــت. ــده اس ش
ســمنان  دادســتانی  نشــان کــرد:  خاطــر  وی 
پیگیــری هــای الزم در رابطــه بــا علــت یــا عوامــل 
رخ دادن ایــن اتفــاق را انجــام مــی دهــد و 
ــه  ــک ب ــده نزدی ــا در آین ــگاری ه ــه ن ــه نام نتیج

ــود. ــی ش ــانی م ــالع رس ــردم اط م
ــال 10  ــرح انتق ــرا در ط ــا، اخی ــزارش ایرن ــه گ ب
گورخــر از تــوران شــاهرود بــه پــارک ملــی کویــر 

ــد. ــف ش ــر تل ــج گورخ ــار، پن در گرمس
در  ایرانــی  جمعیــت گورخــر  احیــای  برنامــه 
ــروع  ــا ش ــته ب ــال گذش ــر از س ــی کوی ــارک مل پ
ــا  گام مطالعاتــی آغــاز شــد، گورخــر آســیایی تنه
بازمانــده علــف خــوران تــک ُســم و از گونه هــای 
شــاخص حیــات وحــش اســتان ســمنان اســت. 
گورخــر آســیایی در گذشــته جمعیــت فراوانــی در 
ــا  ــن داشــت ام ــه و چی ــه، آســیای میان خاورمیان
اکنــون نســل آن در اغلــب مناطــق منقــرض شــده 
ــه  ــا 220 راس در منطق ــی تنه ــه ایران و از زیرگون
خــار تــوران شــاهرود و جمعیــت کوچکــی در 
ــده  اســت. ســایر اســتان هــای کشــور باقــی مان

وکیــل مدافــع »ســام رجبی« 
پرونــده  متهمــان  از  یکــی 
ــه فعــاالن محیــط  موســوم ب
زیســتی بازداشــت شــده، از 
صــدور قــرار منــع پیگــرد بــرای موکلــش در ارتبــاط بــا 
ــر  اتهامــات جاسوســی و مشــارکت در جاسوســی خب

داد.
محمدحســین آقاســی در گفت وگــو بــا ایســنا  در ایــن 
بــاره اظهــار کــرد: در مــورد اتهام جاسوســی و مشــارکت 
در جاسوســی بــرای ســام رجبــی یکــی از هشــت فعال 
محیــط زیســت دســتگیر شــده بــه اتهــام جاسوســی 
منــع پیگــرد صــادر و مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت؛ 
ــاع و  ــام اجتم ــم اته ــر موکل ــال حاض ــن در ح بنابرای
ــی  ــه امنیــت مل ــکاب جــرم علی ــه جهــت ارت ــی ب تبان

را دارد.
 کیفرخواســت چهــار متهــم ایــن پرونــده  تحــت عنوان 
ــه  ــت ک ــده اس ــادر ش ــی االرض ص ــاد ف ــام افس اته

دادســتان نیــز آن را تاییــد کــرده و بــرای ســه نفــر دیگر 
اتهاماتــی صــادر شــده کــه مجــاز بــه بیــان آن نیســتم.
وی یــادآور شــد کــه وکیــل مدافــع دو نفــر از متهمــان 
ــت.  ــان- اس ــر قدیری ــی و طاه ــام رجب ــده - س پرون
براســاس ایــن گــزارش، محمــد حســین آقاســی 
ــا آخریــن وضعیــت متهمیــن  30 مهرمــاه، در رابطــه ب
ــا بیــان اینکــه  پرونــده موســوم بــه محیــط زیســت ب
ایــن پرونــده ۸ متهــم دارد، در رابطــه بــا عناویــن 
ــر  ــرد: 5 نف ــوان ک ــده عن ــن پرون ــن ای ــی متهمی اتهام
ــط  ــتند و توس ــی داش ــام جاسوس ــراد اته ــن اف از ای
ــت  ــرار مجرمی ــا کیفرخواســت و ق ــرای آنه ــرس ب بازپ
)جلــب بــه دادرســی( صــادر شــد. پرونــده بــرای 
ــی دادســتان  ــه جهات ــا ب دادســتانی ارســال شــد و بن
ــام  ــه اته ــرس خواســتند ک ــد و از بازپ ــی گرفتن ایرادات
ــن شــود.  ــراد تعیی ــن اف ــرای ای ــی االرض ب افســاد ف
ــه ایــن 5 نفــر  بازپــرس هــم روز شــنبه 14 مهرمــاه ب

ــرد. ــم ک ــی االرض را تفهی ــاد ف ــام افس اته

تفاهم نامه سه جانبه همکاری بین ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز منعقد شد.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

آماری تکان دهنده از 
رینابودی قنات های ابرکوه

ردا
ه ب

قش
ن

تهیه اولین »اطلس تخریب« با استفاده از تصاویر هوایی
ســازمان  هوایــی  نقشــه برداری  مدیــرکل 
نقشــه برداری ایــران بــا بیــان این کــه در زلزلــه 
کرمانشــاه بــا اســتفاده از تصویربرداری هــای هوایــی 
نســبت بــه تهیــه اطلــس تخریــب منطقــه زلزلــه زده 
اقــدام کردیــم، گفــت : بــه منظــور کاربــردی کــردن ایــن 
ــه دوربین هــای  ــا هواپیماهــای مــا ب ــاز اســت ت ــر نی تصاوی

ســه بعدی مجهــز شــوند.
بــه  گــزارش  ایســنا، علــی اســالمی، اظهــار کــرد: ایــن ســازمان بــا 
اســتفاده از هواپیماهــای مجهــز بــه دوربین هــای تصویربــرداری در 
مواقــع الزم ماننــد ســیل، زلزلــه و ســایر بالیــای طبیعــی اقــدام بــه  

ــد. ــی می کن ــای هوای تصویربرداری ه
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــن ســازمان بعــد از زلزلــه بــم اقــدام 
بــه تهیــه تصاویــر هوایــی از ایــن زلزلــه کــرد، خاطــر نشــان کــرد: 
عــالوه بــر آن در زلزله هــای کرمــان، بلــده، جنــوب خراســان و ســیل 

گلســتان نســبت بــه تصویربــرداری هوایــی اقــدام کردیــم.
مدیــر کل نقشــه برداری هوایــی ســازمان نقشــه برداری ایــران بعــد 
از زلزلــه کرمانشــاه نیــز نســبت بــه تصویربــرداری هوایــی از ایــن 
زلزلــه اقــدام کــرد، گفــت : از 23 تــا 27 آبــان مــاه چهــار هــزار فریــم 

ــه زده کرمانشــاه  ــه زلزل عکــس از 1۸ شــهر و 400 روســتا در منطق
تصویربــرداری شــد و ایــن تصویــر برداری هــا بــرای مناطــق مــرزی 
ماننــد پــل ذهــاب اولیــن تصاویــر هوایــی بــوده اســت کــه منتشــر 

 . شد
ــرداری از 24  ــا بیــان ایــن کــه داده هــای ایــن تصویرب اســالمی ب
ــر  ــار کــرد: تصاوی ــا هفتــم آذر مــاه انجــام شــد، اظه ــان مــاه ت آب
ــا اســتفاده  تهیــه شــده دارای مختصــات و مقیــاس اســت کــه ب
ــب  ــرآورد تخری ــه ب ــدام ب ــوان اق ــر می ت ــن تصاوی ــای ای از داده ه

ناشــی از بالیــای طبیعــی کــرد.
 وی بــا بیــان ایــن کــه بــا اســتفاده از تصاویــر بــه دســت آمــده، 
اطلــس تخریــب و بــرآورد تخریــب نیــز تهیــه شــد، خاطــر نشــان 
ــه را در  ــل و بعــد از زلزل ــر قب ــه کرمانشــاه مــا تصاوی کــرد: در زلزل
ــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن تصاویــر، توضیــح  اختیارداشــتیم. او ب
داد: بعــد از رخدادهــای لــرزه ای و ســایر مخاطــرات طبیعــی، برآورد 
ــورت  ــاهده ص ــورت مش ــه ص ــون ب ــی تاکن ــارت های احتمال خس
می گرفتــه اســت کــه روش دقیقــی نبــود، امــا مــا بــا در اختیــار 
داشــتن ایــن تصاویــر می توانیــم بــه طــور واقعــی میــزان تخریــب 

را بــرآورد کنیــم.

ب
تاال

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت ورامیــن 
از مهاجــرت نخســتین گــروه از پرنــدگان مهاجــر 
بــه تــاالب بندعلیخــان ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ــه ســاله  منصــور گل محمــدی اظهارداشــت: هم
ــور  ــه منظ ــر ب ــدگان مهاج ــز ، پرن ــط پایی در اواس
زمســتان گذرانــی ، تــاالب هــای جنــوب شهرســتان 
ــال  ــی س ــه ط ــی ک ــد، مهاجرت ــی کنن ــاب م ــن را انتخ ورامی
هــای اخیــر بــه دلیــل خشــکی تــاالب بــه نــدرت انجــام شــده 
ــاالب بندعلیخــان از  ــه ت اســت. طــی ســال هــای گذشــته ک
ــار  ــدگان کن ــروه از پرن ــزاران گ ــود ، ه ــوردار ب ــی برخ آب کاف
آبــزی از جملــه مرغابــی سرســبز، خوتــکا، اگــرت، حواصیــل 
ــی  ــمار اندک ــه و ش ــوت، تنج ــد آنق ــا مانن ــدگان غازنم و پرن
فالمینگــو، درنــا و قــو ،زمســتان را در اراضــی جنــوب ورامیــن 

ــد. مــی گذراندن
ــال  ــان در س ــاالب بندعلیخ ــت : ت ــار داش ــدی اظه گل محم
ــن  ــوی و تامی ــزوالت ج ــش ن ــل کاه ــه دلی ــر ب ــای اخی ه
نشــدن حــق آبــه از رودخانــه شــور و شــیرین بــا کمبــود آب 
شــدید مواجــه و ســال بــه ســال از تعــداد پرنــدگان مهاجــر 
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اســت.
مریــدی یــک کارشــناس مدیریــت منابــع آب  
ــرف آب و  ــرروی مص ــرل ب ــدم کنت ــد: ع می گوی
خشــکی تاالب هــا و رودخانه هــا،  وقــوع گــرد 
ــتم ها  ــن اکوسیس ــکی ای ــی از خش ــاک ناش و خ

ــد. ــی کن ــد م ــور تایی ــران را درکش ــود بح وج
آنطــور کــه باشــگاه خبرنــگاران جــوان می نویســد 
ســال های  در  پیاپــی  خشکســالی های  وقــوع 
اخیر،کاهــش میــزان بارندگــی، نداشــتن الگــوی 
مناســب مصــرف و اســتفاده بــی رویــه از منابــع 
ــت  ــده ای از جمعی ــش عم ــن آب بخ ــی، تأمی آب

ــا ســفره های زیرزمینــی، افــت ســطح آب هــای  ب
اســتان کــه از ســال ۸7 تاکنــون آغــاز شــده 
هــای  انشــعاب  و  چاه هــا  وجــود  وهمچنیــن 
غیرمجــاز از جملــه عواملــی اســت کــه خطــر 
بحــران آب را درایــن اســتان تشــدید کــرده و 
باعــث شــده تــا ایــن روزهــا 4 شهریاســوج، 
مــادوان، دیشــموک و باشــت در وضعیــت تنــش 
ــژه  ــده و یاســوج در شــرایط وی ــی ودوشــهر لن آب

ــد. ــرار بگیرن ق

40 تاالب خشکی 
ســال گذشــته بــود کــه زهــرا جواهریــان مدیــرکل 

ــط  ــدار ســازمان حفاظــت محی ــر توســعه پای دفت
زیســت اعــالم کــرده بــود: از مجمــوع 57 تــاالب 
پــر آب کشــور 40 تــاالب در ســال های اخیــر 

ــده اند. ــک ش خش
بحــران آب در ایــران یکــی از جــدی تریــن 
بــا وجــود همــه  چالــش هایــی اســت کــه 
ــه نمــی  ــد جــدی گرفت ــه بای هشــدارها آنطــور ک
ــه  ــا ب ــده ت ــبب ش ــوع س ــن موض ــود و همی ش
ــود. ــای الزم داده نش ــی به ــع آب ــت مناب مدیری
بیــان  بــا  زیســت   محیــط  فعــال  خاکپــور 
ــت  ــه زیس ــق آب ــا دارای ح ــاالب ه ــه ت ــن ک ای

ــن  ــادی ای ــالیان متم ــتند و در س ــی هس محیط
ــه  ــز و رودخان ــه آبخی ــق حوض ــه از طری ــق آب ح
باالدســت تامیــن می شــده اســت، می گویــد: 
دســت کاری در رودخانه هــا و حوضــه آبخیــز 
ــی و  ــعه صنعت ــای توس ــه ه ــه بهان ــت ب باالدس
ــال  ــه ســد ســازی و انتق ــدام ب کشــاورزی و اق
ــن  ــده گرفت ــدون نادی ــا ب ــن حوضــه ای آب ه بی
ــم  ــی از مه ــای زیســت محیطــی یک ــه ه مالحظ
تریــن تهدیدهایــی اســت کــه تــاالب هــا را 
تهدیــد مــی کنــد. تــاالب بیــن المللــی چغاخــور 
بیــن  تــاالب  و ســومین  بیســت  عنــوان  بــه 
المللــی کشــور اســت کــه بــه همــراه تــاالب 
ــی  ــان غرب ــتان آذربایج ــرازان« در اس ــی ب »خان
بعــد از انقــالب اســالمی در لیســت تــاالب هــای 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــیون رامس ــی کنوانس ــن الملل بی

اســت.
بــه گفتــه وی، تــاالب چغاخــور بــه عنــوان یــک 
ــگاه  ــا ن ــد ب ــت و نبای ــی اس ــن الملل ــاالب بی ت
ــع  ــا منب ــه ب ــک دریاچ ــد ی ــاری آب و مانن تج

ــرد. ــژه ک ــگاه وی ــه آن ن ــره آب ب ذخی
ــدید  ــت ش ــت؛ اف ــد اس ــور معتق ــان خاکپ هوم
ــر از  آب در تــاالب چغاخــور بیــش از آنکــه متاث
خشکســالی و کاهــش بــارش هــا باشــد، متاثــر 
ــت. ــاالب اس ــی ت ــع آب ــت مناب ــوه مدیری از نح
ــع آبــی در تــاالب چغاخــور  کاهــش شــدید مناب
ایــن  بــوده و  بــی ســابقه  2 دهــه اخیــر  در 
موضوعــی نیســت کــه بتــوان آن را بــه طــور 

ــط داد. ــالی رب ــث خشکس ــه بح ــل ب کام
آبــه  اینکــه تعییــن حــق  بیــان  بــا  خاکپــور 
نخســت  اولویــت  بایــد  چغاخــور  تــاالب 
ــد:  ــد، می گوی ــه باش ــع آب منطق ــص مناب تخصی
ایــن درحالــی اســت کــه انتقــال آب بــه صنایــع 
ــر  ــاورزی ب ــی کش ــعه اراض ــت و توس سفیددش
ــن  ــت داده شــده و همی ــاالب اولوی ــه ت حــق آب
تــاالب  آب  شــدید  کاهــش  اصلــی  عامــل 

چغاخــور شــده اســت.
ــد  ــه بای ــای مربوط ــد نهاده ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــارت  ــاالب نظ ــه ت ــص حقاب ــن و تخصی در تعیی
و دقــت نظــر بیشــتری داشــته باشــند، چــرا 
ــای  ــارت ه ــود خس ــاالب خشــک ش ــر ت گ ــه ا ک
ــی  ــادی ب ــی و اقتص ــی، اجتماع ــت محیط زیس
شــماری بــر منطقــه وارد مــی شــود کــه جبــران 

آن غیرممکــن اســت.

یاسوج؛ پایتخت طبیعت 
ایران، حال و روز تاالب ها 
و رودخانه هایش ناخوش 

است. 
خشک شدن کامل 

تاالب های کهگیلویه و 
بویر احمد دور از انتظار 

نیست.در این میان 
الزم است به تبعات 

این خشکی و نابودی 
پرداخته شود تا شاید 

از این خواب گران بیدار 
شویم. خشکی تاالب ها 

و رودخانه در آینده 
نزدیک اثر پررنگ خود را 
بر زندگی و روحیه مردم 

خواهد گذاشت.

جان کندن تاالب ها در یاسوج
فعال محیط زیست: خشک شدن کامل تاالب های کهگیلویه و بویر احمد دور از انتظار نیست

ــان اینکــه بعضــی  ــا بی ــط زیســت ب رئیــس ســازمان حفاظــت محی
ــا  ــد ب ــه اســتان ها بای ــک اســتان اســت،گفت: ب ــص ی مســائل مخت
ــئولیت  ــتان ها مس ــال اس ــود. درعین ح ــک ش ــتاد کم ــتیبانی س پش
ــی  ــه الزم اســت از دانشــگاه های بومــی و مل ــن زمین ــد و در ای بپذیرن

هــم کمــک گرفتــه شــود.
ــه  ــن جلســه کمیت ــری در نوزدهمی ــنا عیســی کالنت ــزارش ایس ــه گ ب
راهبــردی ســتاد مقابلــه بــا گــرد وغبــار بــا تأکیــد بر نقــش اســتان ها در 
ــون بیشــتر اســتان ها  ــرل شــرایط زیســت محیطی گفــت: هم اکن کنت
درگیــر گــرد و غبــار هســتند و بایــد نســبت بــه تقویــت آن هــا اقــدام 

کــرد. هــر اســتان بایــد در پــی حــل مشــکل خــود برآیــد زیــرا در حــال 
حاضــر ابــزار اجرایــی در دســت اســتان اســت و بایــد در اســتان ها کار 
کارشناســی انجــام و پتانســیل ها و قابلیــت آن هــا بایــد مشــخص و 

ــود. ــرداری ش بهره ب
مدیــر ســتاد ملــی مقابلــه بــا گردوغبــار در ایــن جلســه، مبلــغ 
ــارات  ــل اعتب ــه از مح ــو کمیت ــتگاه های عض ــه دس ــه ب اختصاص یافت
ــال  ــارد ری ــر 2۸05 میلی ــی در ســال 1396 را براب ــدوق توســعه مل صن

ــرد. ــالم ک اع

ــه  ــال ب ــارد ری ــغ 2110 میلی ــن مبل ــت: از ای ــی گف ــبی بیرگان طهماس
ــاد  ــه وزارت جه ــال ب ــارد ری ــغ 520 میلی ــاد کشــاورزی ) مبل وزارت جه
کشــاورزی و مبلــغ 1590 میلیــارد ریــال بــه ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
آبخیــزداری کشــور (، 460 میلیــارد ریــال بــه ســازمان حفاظــت محیــط 
ــارد  ــی، 35 میلی ــازمان هواشناس ــه س ــال ب ــارد ری ــت، ۸0 میلی زیس
ریــال بــه ســازمان زمین شناســی و 120 میلیــارد ریــال بــه آب و بــرق 

ــت. ــه اس ــتان اختصاص یافت خوزس
وی افــزود: بــا توجــه بــه این کــه بیــش از 75 درصــد اعتبــارات ســال 
96 بــه وزارت جهــاد کشــاورزی اختصاص یافتــه اســت اولیــن جلســه 
گــزارش عملکــرد ســال گذشــته، توســط وزارت جهــاد کشــاورزی ارائــه 
خواهــد شــد. ســایر ســازمان ها و وزارتخانه هــا نیــز در جلســات آتــی 

کمیتــه راهبــردی گــزارش ارایــه خواهنــد کــرد.
جلیلــی - رئیــس موسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع - بــا ارائــه 
ــتان  ــار اس ــا گردوغب ــه ب ــع مقابل ــرح جام ــات ط ــرفت کار مطالع پیش
خوزســتان اعــالم کــرد کــه ایــن مطالعــات تــا آبــان مــاه ســال جــاری 

بــه اتمــام خواهــد رســید .
ــزارش پیشــرفت کار  ــاد نصــر-  گ ــس موسســه جه ــمایلی - رئی ش
ــه  ــز اســتان خوزســتان را ارائ ــار خی ــه مناطــق غب ــال آب رســانی ب کان
ــر  ــه مجــوز صادرشــده، 12/5 مترمکعــب ب ــا توجــه ب کــرد و گفــت: ب
ثانیــه از رودخانــه کارون، 2/5 مترمکعــب بــر ثانیــه آن بــرای مدت ســه 
ســال بــه کانون هــای گردوغبــار اختصاص یافتــه اســت. موسســه نصــر 
ــل آب  ــه تحوی ــی نســبت ب ــای فرع ــل کانال ه ــا تکمی ــی دارد ب آمادگ

ــد . ــدام کن ــال کاری و مرطوب ســازی اق ــات نه ــرای عملی ب
وی وجــود معارضــان محلــی را عامــل مهمــی در پیشــرفت نامناســب 

کانــال و رســیدن آب بــه هــور شــریفیه ارزیابــی کــرد و خواســتار رفــع 
ــن آن  ــکاری اســتانداری خوزســتان و شــورای تأمی ــا هم معارضــان ب

اســتان شــد.
ــزداری اســتان  ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب ــی - مدی ــه مطیع در ادام
خوزســتان - گــزارش عملکــرد حــوزه منابــع طبیعــی در مقابلــه بــا گــرد 
ــت  ــرای تثبی ــام شــده در ســال 96 را ب ــات انج ــواع عملی ــار و ان و غب

ــه کــرد. ــوب شــرق اهــواز ارائ ــز جن ــار خی عرصه هــای گــرد وغب
وی مشــکالت موجــود را بیشــتر بــه دلیــل وجــود معارضــان محلــی و 
کمبــود آب و عــدم آب رســانی بــه کانون هــای مذکــور دانســت و گفــت: 
خواســتار تســریع درایــن امــور بــرای بهبــود شــرایط موجــود هســتیم. 
ــته  ــی داش ــد زنده مان ــش از 70 درص ــده بی ــام ش ــای انج نهال کاری ه

ولــی حفــظ وضــع موجــود نیــاز بــه مراقبــت و آبیــاری دارد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، 
»بــا توجــه بــه مشــکالت اجتماعــی و وجــود معــارض در محدوده هــای 
کانون هــای بحرانــی گــرد وغبــار از شــورای تأمیــن اســتان و اســتانداری 
خوزســتان درخواســت شــود تــا نســبت بــه حــل مشــکل فــوق اقــدام 
کننــد.« و »عملیــات اجرایــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار از محــل اعتبــارات 
ــط اداره کل  ــرر توس ــد مق ــی در موع ــعه مل ــدوق توس ــال 97 صن س
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان خوزســتان و بــا نظــارت ســازمان 
ــوع  ــن موض ــود. ای ــام ش ــور انج ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
منــوط بــه تخصیــص آب از ســوی وزارت نیــرو و ... نیســت و از محــل 
صرفه جوئی هــای بخــش کشــاورزی و یــا از طریــق خریــد آب، حمــل 

بــا تانکــر و ... تأمیــن شــود.« ازجملــه مصوبــات ایــن جلســه بــود.

ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه ها
 برای مدیریت گرد و غبار

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت آران و بیــدگل گفــت: در 
شــش ماهه نخســت ســال جــاری بیــش از 136 واحــد صنعتــی 

مــورد پایــش میــزان آلودگــی قــرار گرفــت.
الهیــار دولتخــواه، در خصــوص عملکــرد شــش ماهــه اول 
ســال 97، اظهــار کــرد: وظیفــه مــا حفــظ و صیانــت از محیــط  
زیســت اســت و بــرای ایــن هــدف تمــام تــالش خــود را انجــام 
می دهیــم و در همیــن راســتا تاکنــون بیــش از 136 واحــد 
صنعتــی را در قالــب طــرح پایــش زیســت محیطی مــورد توجــه 

قــرار داده ایــم.
وی افــزود: در راســتای حفــظ محیــط  زیســت بایــد رابطــه 
ــا درصــد  ــرار باشــد ت ــردم و مســئوالن برق ــن م دو ســویه ای بی
زمینــه شــکایت های  در همیــن  و  باشــد  بیشــتر  موفقیــت 
مردمــی از واحدهــای صنعتــی مــورد توجــه خاصــی قــرار 
می گیــرد کــه در ســال جــاری بیــش از 20 مــورد از پایــش هــا 
مربــوط بــه شــکایت مردمــی و مابقــی مربــوط بــه بررســی های 
ــت. ــت اس ــط  زیس ــت از محی ــان اداره حفاظ دوره ای کارشناس

ــای  ــش واحده ــوارد پای ــام م ــرد: در تم ــح ک ــواه تصری دولتخ
ــالم می شــود٬  ــای زیســت محیطی اع ــر و توصیه ه ــی تذک صنعت
ــا  ــورد از پایــش ه ــن بررســی های ســال جــاری، 97 م در همی
منتــج بــه صــدور اخطاریــه شــد و در پایــش شــکایت های 
ــورد  ــی منجــر و دو م ــری قضای ــه پیگی ــورد ب مردمــی شــش م

ــی صــادر شــده اســت. رأی نهای
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت آران و بیــدگل بــا اشــاره 
ــا  ــه داد: ب ــه، ادام ــر منطق ــای اخی ــالی ه ــش خشکس ــه چال ب
ــه  ــدگل ب ــه آران و بی ــر منطق ــای اخی ــه خشکســالی ه توجــه ب
خصــوص در کویــر مرنجــاب و پناهــگاه حیــات وحــش یخــاب 
ابوزیدآبــاد٬ ســاخت آبشــخور از جملــه فعالیت هــای مؤثــر 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــت ک ــه اس ــش منطق ــات وح ــظ حی ــرای حف ب
ســمن های دوســت دار محیــط زیســت اقــدام بــه ســاخت 
ــورد  ــش از 20 م ــی بی ــخور و الیروب ــورد آبش ــج  م ــش از پن بی
ــاب  ــش یخ ــات وح ــگاه حی ــه پناه ــطح منطق ــخور در س آبش

کرده ایــم.

پایش 136 واحد صنعتی 
در آران و بیدگل

خبر
واکنش محیط زیست 

به فیلم شکار گراز در خانه
مدیــرکل محیــط زیســت اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
پیــرو انتشــار فیلمــی در فضــای مجــازی از شــکار یــک 

قــالده گراز)خــوک وحشــی(، توضیحاتــی ارائــه کــرد.
»محســن جعفــری نــژاد بســطامی«  افــزود: ایــن فیلــم 
ــری موضــوع هســتیم. وی  ــال بررســی و پیگی ــیده و در ح ــم رس ــا ه ــه دســت م ب
اظهارکــرد: واحــد حقوقــی و ادارات شهرســتانی محیــط زیســت اســتان در حال بررســی 
و پیگیــری ایــن فیلــم بــرای شناســایی هویــت، مشــخصات و آدرس فــرد متخلــف 
هســتند تــا در صورتــی کــه در اســتان اتفــاق افتــاده باشــد طبــق قانــون بــا متخلــف 

برخــورد قانونــی الزم صــورت گیــرد.

طوفان 30 میلیارد ریال به مشگین 

شهر خسارت زد 
طوفــان ســه روز گذشــته بیــش از 30 میلیــارد ریــال 

بــه شهرســتان مشــگین شــهر خســارت زد 
ــرد:  ــار ک ــدار مشــگین شــهر اظه ــر صمــدی فرمان اکب
ــه  ــد ک ــی ده ــت بحــران نشــان م ــه کارشناســان ســتاد مدیری بررســی های اولی
بــر اثــر طوفــان ســه روز گذشــته در ایــن شهرســتان خســارت قابــل توجهــی بــه 
تاسیســات زیربنایــی و اماکــن عمومــی ایــن شهرســتان وارد شــده اســت. فرماندار 
مشــگین شــهر  خاطرنشــان کــرد: تندبــاد  روزهــای گذشــته در ایــن شهرســتان بــه 
تاسیســات شــهر، مبلمــان شــهری، مــزارع و باغــات آســیب زده همچنیــن موجــب 
فروریختــن دیوارهــای کــم دوام ، ریشــه کــن شــدن درختــان کهنســال و شکســته 

شــدن شیشــه برخــی از منــازل و مغازه هــا شــده اســت.

کشف بیش از یک تن چوب 
جنگلی قاچاق 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان کیــار از کشــف یــک تــن 
و 200 کیلوگــرم چــوب جنگلــی قاچــاق طــی دو عملیات 
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــواری در ای ــتگاه س از دو دس

ــدی« در  ــزارش ایســنا، ســرهنگ »صــادق محم ــه گ ب
تشــریح ایــن خبــر گفــت: در اجرای طــرح تشــدید برخورد بــا قاچاقچیــان منابع ملی 
جنگلــی مأمــوران ایــن فرماندهــی بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی اقــدام بــه اســتقرار 
دو اکیــپ ایســت و بازرســی در نقــاط مختلــف شهرســتان کردنــد. وی افــزود: در ایــن 
طــرح مأمــوران فرماندهــی انتظامــی بخــش ناغــان و پاســگاه انتظامــی دوپــالن بــا 
دســتگیری دو قاچاقچــی دو دســتگاه خــودرو ســواری ســمند و پــژو را توقیــف و یک 

تــن و 200 کیلوگــرم چــوب قاچــاق درخــت جنگلــی بلــوط کشــف کردنــد.

شکار

طوفان

چوب

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان با بیان اینکه حامی تداوم فعالیت مدرسه طبیعت است، گفت: اما صدور 
مجوز و تایید فعالیت مدارس طبیعت و هرگونه مدارس با عناوین دیگر در حیطه اختیارات محیط زیست نیست.

هر
س:م

عک

نماینــده مدافــع قرق هــای اختصاصــی در مجلــس شــورای اســالمی به 
همــراه جمعــی از اعضــای کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی 
بــا همراهــی مســئوالن محیــط زیســت از قرق هــای خصوصــی اســتان 
یــزد بازدیــد کردنــد؛ اســتانی کــه تــا کنــون بیــش از ۸ درصــد از خاکش 

بــه قــرق خصوصــی تبدیــل شــده اســت.
در حاشــیه انتقــادات طرح شــده نســبت بــه راه انــدازی و نحــوه عملکرد 
ــط زیســت طبیعــی  ــت محی قرق هــای اختصاصــی، مســئوالن معاون
ــیون  ــای کمیس ــی از اعض ــت جمع ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت را 
بــه ســفری چنــد روزه بــه اســتان یــزد و بازدیــد از قرق هــای اختصاصی 
ایــن اســتان دعــوت کردنــد؛ اســتانی کــه تــا کنــون بیــش از ۸ درصــد 
ــه زودی قرق هــای  ــل شــده و ب ــه قــرق خصوصــی تبدی از خاکــش ب

خصوصــی دیگــری در آن راه انــدازی خواهــد شــد.
در ایــن بازدیــد احمدعلــی کیخــا، رئیــس کمیســیون کشــاورزی، آب و 
منابــع طبیعــی کــه در زمــان معاونتــش در ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت، بنیانگــذار طــرح راه انــدازی قرق هــای اختصاصــی بــوده و تــا 
بــه امــروز تنهــا نماینــده مدافــع این طــرح در مجلس شــورای اســالمی 
محســوب می شــود، بــا اشــاره بــه اینکــه واگــذاری قرق هــا بــه جوامــع 
محلــی یــک کار مثبــت اســت گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه اســتان یــزد 
ــا  ــارش را دارد و ب ــن ب ــال کمتری ــه در س ــتان هایی اســت ک ــزو اس ج
کمبــود آب روبــرو اســت، بایدایــن منطقــه، بــه جای توســعه کشــاورزی 
ــت  ــمت صنع ــه س ــد ب ــرف آب را دارن ــترین مص ــه بیش ــت ک و صنع

گردشــگری وطبیعــت گــردی ســوق داده شــود.
آنطــور کــه تســنیم می نویســد و ی افــزود: خوشــبختانه آمارهــا در یــزد 
نشــان مــی دهــد کــه بــا واگــذاری قــرق هــای اختصاصــی بــه جوامــع 
ــط زیســت، درصــد رشــد  ــا نظــارت ســازمان حفاظــت محی ــی ب محل
جمعیــت حیــات وحــش بــاال رفتــه و ایــن گامــی اســت در جهت حفظ 
گونــه هــای جانــوری کــه بــا آن مــی تــوان بــه توســعه پایــدار دســت 
پیــدا کــرد. بــا ایــن آغــاز خــوب امیــدوارم بتوانیــم ایــن راه را ادامــه داده 

و بــه ســایر مناطــق کشــور نیــز تســری دهیــم.

بازدید نمایندگان مجلس
 از قرق های خصوصی یزد

سنا
:ای

س
عک

ب
پرندگان مهاجر واردتاالب » بندعلیخان« ورامین شدندتاال

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت ورامیــن 
از مهاجــرت نخســتین گــروه از پرنــدگان مهاجــر 
بــه تــاالب بندعلیخــان ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ــه ســاله  منصــور گل محمــدی اظهارداشــت: هم
ــور  ــه منظ ــر ب ــدگان مهاج ــز ، پرن ــط پایی در اواس
زمســتان گذرانــی ، تــاالب هــای جنــوب شهرســتان 
ــال  ــی س ــه ط ــی ک ــد، مهاجرت ــی کنن ــاب م ــن را انتخ ورامی
هــای اخیــر بــه دلیــل خشــکی تــاالب بــه نــدرت انجــام شــده 
ــاالب بندعلیخــان از  ــه ت اســت. طــی ســال هــای گذشــته ک
ــار  ــدگان کن ــروه از پرن ــزاران گ ــود ، ه ــوردار ب ــی برخ آب کاف
آبــزی از جملــه مرغابــی سرســبز، خوتــکا، اگــرت، حواصیــل 
ــی  ــمار اندک ــه و ش ــوت، تنج ــد آنق ــا مانن ــدگان غازنم و پرن
فالمینگــو، درنــا و قــو ،زمســتان را در اراضــی جنــوب ورامیــن 

ــد. مــی گذراندن
ــال  ــان در س ــاالب بندعلیخ ــت : ت ــار داش ــدی اظه گل محم
ــن  ــوی و تامی ــزوالت ج ــش ن ــل کاه ــه دلی ــر ب ــای اخی ه
نشــدن حــق آبــه از رودخانــه شــور و شــیرین بــا کمبــود آب 
شــدید مواجــه و ســال بــه ســال از تعــداد پرنــدگان مهاجــر 

کاســته شــده اســت.
وی افــزود :در روزهــای گذشــته تعــدادی از پرنــدگان پیــش 
قــراول کــه بیشــتر از نــوع مرغابــی هســتند ، در تــاالب کــه از 
مقــدار بســیار کمــی آب برخــوردار اســت حضــور پیــدا کــرده 
انــد کــه در صــورت اســتمرار خشــکی ، ایــن پرنــدگان نیــز از 
تــاالب کــوچ کــرده و دیگــر پرنــدگان نیــز مــکان دیگــری را 

بــرای زمســتان گذرانــی انتخــاب مــی کننــد.
ــزار  ــک ه ــدود ی ــدگان را ح ــن پرن ــداد ای ــدی تع گل محم
قطعــه اعــالم کرد.عــدم حضــور پرنــدگان ، تغییــرات بســیاری 

ــال دارد. ــه دنب ــه ب ــتم منطق را در اکوسیس
ــت :  ــن گف ــت ورامی ــط زیس ــت از محی ــس اداره حفاظ ریی
ــور و  ــه ش ــدی از رودخان ــه 40 درص ــق آب ــه ح ــی ک در صورت
شــیرین محقــق نشــود ، ایــن تــاالب بــه طــور کامــل خشــک 

مــی شــود.
ــد  ــا 5 درص ــر تنه ــای اخی ــال ه ــی س ــرد: ط ــد ک  وی تاکی
ــزان  ــن می ــن شــده و ای ــه تامی ــن دو رودخان ــه ای از حــق آب
ــی ،  ــرت بارندگ ــل کث ــه دلی ــه ب ــوده ک ــی ب ــتر در مواقع بیش

ــت. ــته اس ــود نداش ــاورزان از آن وج ــتفاده کش ــکان اس ام

بار
وغ

12۹4 نفر در خوزستان با مشکل تنفسی گرد
به بیمارستان رفتند

مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اهواز 
ــال بارندگــی  ــه دنب ــر ب گفــت: یــک هــزار و 294 نف
ــه  ــا عارض ــتان ب ــته خوزس ــاعت گذش ــای 4۸ س ه
تنفســی بــه بیمارســتان مراجعــه کردنــد. فرهــاد حمــزه 
لویــی اظهــار داشــت: ســوم آبــان جــاری، 669 نفــر بــه مراکــز 
درمانــی مراجعــه کردنــد کــه 9 نفــر از آنــان بســتری شــدند و زیــر 
ــان تــا ســاعت هشــت صبــح  مراقبــت قــرار گرفتنــد.از چهــارم آب
ــد کــه  ــی اســتان مراجعــه کردن ــه مراکــز درمان ــز 625 ب شــنبه نی
ــه  ــان بســتری شــدند.29 و 30 مهــر مــاه نیــز ب هشــت نفــر از آن
ــه علــت  ــال بارندگــی در خوزســتان، یــک هــزار و 472 نفــر ب دنب

عارضــه تنفســی بــه مراکــز درمانــی اســتان مراجعــه کردنــد.
ــته )آذر  ــال گذش ــی س ــتین بارندگ ــا، در نخس ــزارش ایرن ــه گ ب
96( خوزســتان نیــز 1۸4 نفــر بــا عارضــه تنگــی نفــس بــه مراکــز 
درمانــی زیــر مجموعــه ایــن دانشــگاه مراجعــه کردند.تنگــی نفــس 
شــهروندان خوزســتانی همزمــان بــا نخســتین باران هــای پاییــزی 
از ســال 1392 آغــاز شــد و تــا ســال 1394 بیــش از 60 هــزار نفــر 
بــه دلیــل مشــکالت تنفســی بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کردنــد.

در نخســتین شــب بارندگــی پاییــزی در ســال 1395 در کل 
ــه  ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ــر ب ــزار نف ــک ه ــر از ی خوزســتان کمت
ــه ســال هــای  ــا ۸0 درصــدی نســبت ب ــد کــه کاهــش 70 ت کردن

ــت. ــته را داش گذش
ــتان  ــس در خوزس ــی نف ــن تنگ ــل ای ــوان عام ــه عن ــه ب 18 گزین
ــار احتمــال مشــعل هــای چــاه هــای نفــت،  بررســی شــد و چه
ســوزاندن مــزارع نیشــکر، ســوزاندن زبالــه و گــرده هــای گیاهــی 
بــه عنــوان عامــل تنگــی نفــس معرفــی شــدند. دانشــگاه 
ــاه  ــوم پزشــکی اهــواز در آخریــن اعــالم نظــر، گــرده هــای گی عل
ــوان عامــل اصلــی ایــن نفــس تنگــی هــا  ــه عن کنوکارپــوس را ب

ــرد. ــی ک معرف
ــکات  ــت ن ــه رعای ــده از جمل ــام ش ــدات انج ــه تمهی ــه ب ــا توج ب
پیشــگیرانه از ســوی مــردم همچنیــن هــرس درختــان کنوکارپوس 
پیــش از گل دهــی در خوزســتان،بیماران مراجعــه کننــده بــه مراکز 
درمانــی خوزســتان بــه دلیــل عارضــه تنگــی نفــس تــا حــد قابــل 

مالحظــه ای کاهــش یافــت.
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معــاون برنامه ریــزی و مهندســی شــرکت توزیــع نیــروی 
ــی  ــارد ریال ــی 40میلی ــرق اســتان مرکــزی از صرفه جوی ب
ماحصــل بکارگیــری مهندســی ارزش درایــن شــرکت طــی 

6مــاه ســال جــاری خبــرداد.
ــوان  ــه عن ــزود: مهندســی ارزش ب ــودی اف ــود محم محم
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــد در رس ــالق و کارآم ــک خ ــک تکنی ی
پروژ ه هــا، بــا صــرف حداقــل هزینــه و حفــظ کیفیــت در 
ســال هــای اخیــر در بخش هــای مختلــف صنعــت بــرق 

جایــگاه ویــژه ای یافتــه اســت.
وی مهندســی ارزش طرح هــای توســعه و احــداث، اصالح 
ــه  ــی ب ــا صرفه جوی ــر ب ــه ســازی و روشــنایی معاب و بهین
میــزان 27درصــد و مبلــغ 40 میلیــارد ریــال بــا بکارگیــری 
ــاری و  ــود، برکن ــزات موج ــتفاده از تجهی ــای اس روش ه
ــه جــای نوســازی و کاهــش حجــم  ــی شــبکه ب جابجای
تجهیــزات شــبکه بــا حفــظ پایــداری پیگیــری و تاییــد و 
تصویــب برنامــه عملیاتــی شــرکت در ســال 97 در حــوزه 
ــات شــاخص حــوزه  ــه اقدام ــی را از جمل جــاری و عمران
معاونــت برنامــه ریــزی و مهندســی شــرکت عنــوان کــرد.

مهنــدس محمــودی راه انــدازی و اســتفاده از تکنولــوژی 
ــم از  ــراه اع ــن هم ــه تلف ــر پای ــزاری ب ــرم اف ــای روز ن ه
مدیریــت  داشــبورد  و   ussd ســرویس  پیاده ســازی 
ــا  ــیون اداری ب ــی در اتوماس ــای مدیریت ــود فرآینده ،بهب
ــرح  ــات ط ــاز مطالع ــی، آغ ــای الکترونیک ــاد فرم ه ایج
جامــع بــرق رســانی در شهرســتان ســاوه و تغییــر 
  GIS ــتر ــی در بس ــه طراح ــزه ب ــی مکانی ــتم طراح سیس
بــا اســتفاده از نــرم افــزار تحــت وب را از دیگــر اقدامــات 
شــاخص حــوزه معاونــت برنامــه ریــزی و مهندســی 

ــرد. ــوان ک عن
خاموشــی ها  رســانی  اطــالع  زیرســاخت  ایجــاد  وی 
ــز  ــق رم ــتراک از طری ــک اش ــه تفکی ــر GIS ب ــی ب مبتن
USSD ــه منــدرج در قبــض، ســرویس نقشــه، کــد رایان

وارســال پیامــک ،تکمیــل تاسیســات جانبــی و زیــر 
ــرای  ــور اج ــه منظ ــی اراک ب ــازار تاریخ ــال ب ــی کان بنای
ــبکه  ــالح ش ــرح اص ــرای ط ــی و اج ــل کش ــات کاب عملی
ــازار واتمــام 9 پــروژه تحقیقاتــی  توزیــع بــرق فرســوده ب
ــری اجــرای 21  ــرق و پیگی ــع ب ــردی در ســطح توزی کارب
ــود  ــور بهب ــه منظ ــردی ب ــر کارب ــی دیگ ــروژه تحقیقات پ
مســتمر فعالیــت هــا و خدمــات توزیــع بــرق را از ســایر 

برشــمرد. فعالیت هــا 

صرفه جویی 40میلیارد   ریالی 
نتیجه مهندسی ارزش در 

اکبـر بنی طبـا با اشـاره بـه اینکه تخصیص برق استان مرکزی
و  بـه صنعـت، کشـاورزی  پسـاب  میـزان 
محیـط زیسـت جـزو وظایـف شـرکت آب 
منطقه ای اسـت، اظهار داشـت: آبفا اسـتان 
بـه علـت اینکـه بخـش قابـل توجهـی از 
مشـترکین شـبکه فاضالب ندارند و از سوی 
دیگـر منابـع دولتـی نیز بـرای ایجاد شـبکه 
و تاسیسـات فاضـالب نیسـت، بنابرایـن از 
بخـش های خصوصی درخواسـت سـرمایه 
گـذاری در ایـن حـوزه را کـرده اسـت تا این 

بخـش بـه ازای پولـی کـه وارد مـی کنـد، 
پسـاب را در اختیـار بگیـرد.وی بـه قـرارداد 
بیـع متقابل با شـرکت آبفـا و یکی از صنایع 
بـزرگ اسـتان، در سـال 92 اشـاره کـرد و 
گفـت: ایـن شـرکت قـرار شـد در قبـال 120 
میلیارد تومان سـرمایه گذاری بـرای احداث 
450 کیلومتـر شـبکه فاضـالب به مـدت 20 
تـا 30 سـال از پسـاب فاضالب هفت شـهر 
اصفهـان مثـل لنجان و مبارکه اسـتفاده کند 
کـه در مجمـوع 670 میلیـون متـر مکعـب 

پسـاب بـه آن اختصـاص مـی یابد.
بیـان  اصفهـان  اسـتان  آبفـای  سـخنگوی 
داشـت: یکـی دیگر از شـرکت های صنعتی 
اصفهـان هـم اکنـون به طـور جـدی بدنبال 
اسـتفاده از پسـاب اسـت که پسـاب لنجان 
و فـوالد شـهر و نجف آباد اسـتفاده کند.وی 
بـا بیـان اینکه در پـی جایگزینی پسـاب به 
جـای آب در پاالیشـگاه اصفهـان هسـتیم، 
گفـت: هـم اکنون حـدود 1۸0 لیتر بـر ثانیه 
آب توسـط پاالیشـگاه اصفهان بـرای تامین 
نفتـی  هـای  فـرآورده  و  بنزیـن، گازوئیـل 
اسـتفاده مـی شـود کـه بـرای دسـتیابی به 
آب پایـدار تصفیـه خانـه پسـاب شـاهین 
شـهر را بـرای پاالیشـگاه در نظـر گرفتیم که 
تـا پایان سـال ایـن اقدام صـورت می گیرد.

مدیـر کل مدیریـت بحـران آذربایجـان غربی 
از خسـارت سـیل بـه روسـتاهای آذربایجان 
غربـی خبرداد.امیـر عباس جعفری با اشـاره 
بـه بارندگیهای شـدید و وزش باد طی 2 روز 
گذشـته و تـداوم ایـن بارندگی ها بـا توجه به 
پیـش بینـی اداره کل هواشناسـی در اسـتان 
تصریـح کـرد: بارندگـی هـای شـدید سـبب 
وقـوع سـیل و آب گرفتگـی در روسـتاهای 
حضـور  بـا  کـه  شـد  ارومیـه  و  پیرانشـهر 
نیروهـای امـدادی اقـدام بـه تخلیـه آب از 
منـازل شـد.وی بـا بیـان اینکـه زمین هـای 
اثـر  در  پیرانشـهر  روسـتای   7 کشـاورزی 
ادامـه  اسـت،  دیـده  وقـوع سـیل خسـارت 

داد: 30 واحـد مسـکونی در روسـتای کهنـه 
الهیجـان پیرانشـهر و 2 واحـد مسـکونی در 
روسـتای لورزینـی از توابع بخش سـیلوانای 
ارومیـه کـه در حریـم رودخانـه واقـع بودنـد 
پـل  همچنیـن  و  شـده  آبگرفتگـی  دچـار 
ارتباطـی روسـتای سـوله دوکل سـیلوانا نیـز 
تخریـب شـده اسـت کـه بالفاصلـه اقدامات 
الزم در این خصوص انجام شـده و خسـارت 
وارده توسـط کارشناسـان در دسـت بررسـی 
و بـرآورد اسـت.جعفری بـا اشـاره بـه اینکـه 
طغیـان آب سـبب شسـته شـدن خاکریز پل 
گلسـتانه بخش سـیلوانا ارومیه شـده، اظهار 
کـرد: در اثـر سـیل سـال گذشـته و تخریـب 

پـل هـای گلسـتانه و هاشـم آبـاد اداره کل 
راهـداری اسـتان جهـت تسـریع در عبـور و 
مـرور اهالـی روسـتاهای بخـش سـیلوانا پل 
فلـزی موقتـی مسـتقر کـرد کـه در اثـر ایـن 
بارندگـی و طغیـان رودخانـه این پـل موقتی 
آسـیب جزئـی دیـده کـه در دسـت تعمیـر 
اسـت.مدیر کل مدیریـت بحـران آذربایجـان 
فیزیکـی  پیشـرفت  بـه  اشـاره  بـا  غربـی 
پل هـای هاشـم آبـاد و گلسـتانه ادامـه داد: 
پـل گلسـتانه بـا 30 درصد پیشـرفت فیزیکی 
در  پیشـرفت  درصـد   ۸5 بـا  آبـاد  و هاشـم 
کـرد:  تصریـح  اسـت.وی  احـداث  حـال 
خوشـیبختانه هیـچ خسـارت جانـی در اثـر 

ایـن سـیل در اسـتان گـزارش نشـده اسـت. 
ارسـالن شـکری در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
پـل  خاکریـز  نشسـت  بـه  اشـاره  بـا  ایسـنا 
اثـر  در  ارومیـه  گلسـتانه بخـش سـیلوانای 
تصریـح کـرد:  رودخانـه  اب  دبـی  افزایـش 
بارندگـی دو روز گذشـته و طغیـان اب باعث 
شسـته شـدن خاکریـز پـل موقـت گلسـتانه 
شـد کـه بالفاصلـه پـس از اطـالع نیروهـای 
راهـداری در محـل مسـتقر شـدند و تا اواخر 
وقـت امـروز ایـن پل موقت بازسـازی شـده 
و عبـور و مـرور از ایـن پـل امـکان پذیـر می 
شـود.وی ادامـه داد: راه ارتباطی روسـتاهای 
ولـی  اسـت  برقـرار  بخـش سـیلوانا  اطـراف 
بـه  مـرور  و  عبـور  در  تسـریع  راسـتای  در 
امـروز  موقـت  پـل  اطـراف  روسـتاهای 

بازسـازی مـی شـود.

۴0 درصد صنایع اصفهان از آب 
بجای پساب استفاده می کنند

اسکان اضطراری 7462 
زائر اربعین در همدان

ــکان  ــدان از اس ــتان هم ــر اس ــالل احم ــت ه ــات جمعی ــاون امدادونج مع
ــت: از  ــر داد و گف ــدان خب ــن در هم ــران اربعی ــر از زائ ــراری 7462 نف اضط
ــن در  ــران اربعی ــر از زائ ــته 7462 نف ــا روز گذش ــن ت ــرح اربعی ــدای ط ابت
داده  اســکان  اســتان همــدان  و موکب هــای  امدادونجــات  پایگاه هــای 
ــه  ــه هفت ــنبه و جمع ــی پنجش ــرد: ط ــار ک ــه  اظه ــده اند.حمید عرفی یگان ش
امدادونجــات و  پایگاه هــای  اربعیــن در  زائــران  از  نفــر  گذشــته 3147 

موکب هــای اســتان همــدان اســکان داده شــده اند.
ــرد: در روز  ــح ک ــته، تصری ــه گذش ــان هفت ــوادث پای ــه ح ــاره ب ــا اش وی ب
ــط  ــاده ای توس ــه ج ــه 7 حادث ــاده ای و در روز جمع ــه ج ــنبه 2 حادث پنجش
ــه  ــر ب ــوع 16 نف ــه در مجم ــده ک ــی ش ــات خدمات ده ــای امدادونج نیروه
بیمارســتان ها انتقــال یافتــه و 2 نفــر نیــز بــه صــورت ســرپایی مــداوا شــدند.
ــت،  ــده اس ــاز ش ــن آغ ــرح اربعی ــه ط ــر ک ــه داد: از 21 مه ــه ادام عرفی یگان
ــی نداشــته  ــون فوت ــا کن ــه خوشــبختانه ت ــه در اســتان رخ داده ک 43 حادث
اســت. وی بــا بیــان اینکــه تــا کنــون نیــازی بــه اســتفاده از بالگــرد و امــداد 
هوایــی وجــود نداشــته اســت، خاطرنشــان کــرد: در ایــن مــدت یــک مــورد 
خدمــات کوهســتان، زلزلــه نهاونــد یــک مــورد و حــوادث جــاده ای 2۸ مــورد 

بــوده اســت.

آبگرفتگی 32 واحد مسکونی در آذربایجان غربی

محمـودی راه اندازی و اسـتفاده از تکنولوژی 
هـای روز نـرم افـزاری بـر پایـه تلفـن همـراه 
و   ussd سـرویس  پیاده سـازی  از  اعـم 
فرآیندهـای  ،بهبـود  مدیریـت  داشـبورد 
ایجـاد  بـا  اداری  اتوماسـیون  در  مدیریتـی 
فرم هـای الکترونیکـی، آغـاز مطالعـات طرح 
و  سـاوه  شهرسـتان  در  رسـانی  بـرق  جامـع 
تغییـر سیسـتم طراحی مکانیزه بـه طراحی در 
بسـتر GIS  با اسـتفاده از نرم افـزار تحت وب 
را از دیگـر اقدامـات شـاخص حـوزه معاونـت 

برنامـه ریـزی و مهندسـی عنـوان کـرد.

جعفـری بـا اشـاره بـه اینکـه 
شسـته  سـبب  آب  طغیـان 
شـدن خاکریـز پـل گلسـتانه بخش 
سـیلوانا ارومیه شـده، اظهار کـرد: در 
اثـر سـیل سـال گذشـته و تخریـب 
پل های گلسـتانه و هاشـم آباد اداره 
کل راهـداری اسـتان جهـت تسـریع 
در عبـور و مـرور اهالـی روسـتاهای 
بخـش سـیلوانا پـل فلـزی موقتـی 
مسـتقر کـرد کـه در اثـر ایـن بارندگی 
و طغیـان رودخانـه ایـن پـل موقتی 
آسـیب جزیـی دیـده کـه در دسـت 

اسـت. تعمیر 

صفحه اینترنتی ویژه 
اربعین راه اندازی شد

مدیریـت  مرکـز  سرپرسـت 
راهـداری  اداره کل  راه هـای 
جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و 
راه انـدازی  از  خراسـان جنوبی 
هـادی  داد.  خبـر  اربعیـن  ویـژه  اینترنتـی  صفحـه 
بهمنـی اظهـار کـرد:  مرکـز مدیریـت راه هـای کشـور در 
راسـتای اهـداف تعییـن شـده بـرای اطالع رسـانی پویـا 
بـه  بهینـه  خدمـات  ارائـه  راسـتای  در  و  هموطنـان  بـه 
صفحـه  راه انـدازی  بـه  اقـدام  حسـینی  اربعیـن  زائـران 
ویـژه اربعیـن در وب سـایت 141 بـه نشـانی اینترنتـی  

اسـت. کـرده   ir/arbaeen.141.www

خراسان

اهدای 1000 بسته هدیه رهبر 
به دانش آموزان  قزوین 

 1000 اهـدای  نمادیـن  مراسـم 
بسـته نوشـت افـزار توسـط بنیاد 
برکـت وابسـته بـه سـتاد اجرایی 
دانـش  بـه  )ره(  امـام  فرمـان 
در  مراسـم  ایـن  شـد.  برگـزار  محـروم  مناطـق  آمـوزان 
دبسـتان معاد روسـتای وروق از دورافتاده ترین و محروم 
تریـن روسـتاهای شهرسـتان آوج با حضور مدیرکل سـتاد 
اجرایـی فرمـان امـام )ره(، مدیـرکل نوسـازی مـدارس ، 
رییـس آمـوزش و پـرورش آوج و تعـدادی از مسـئولین 
برگـزار شـد و 43 بسـته نوشـت افزار شـامل کیـف، دفتر و 

قلـم بـه دانـش آمـوزان اهـدا گردیـد.

قزوین

10 درصد نوجوانان 
همدانی الغرند

رییس گـروه بهبـود تغذیـه  جامعه 
دانشـگاه  بهداشـتی  معاونـت 
علـوم پزشـکی همدان در تشـریح 
تعریف درسـت سـوء تغذیه، گفت: 
سـوء تغذیه بـه معنـای تغذیه نامناسـب به صـورت کم خواری 
و بیش خـواری اسـت.کاوه ای بـا بیـان اینکـه کم خـواری بـه 
معنـای دریافـت کـم مـواد غذایـی ماننـد آهـن، ید، کلسـیم 
و بقیـه مـواد مـورد نیـاز توسـط بـدن اسـت، مطـرح کـرد: به 
اضافـه وزن و چاقـی مفرط بیش خواری گویند که متأسـفانه، 
بیش خـواری درصـد سـوءتغذیه در گروه سـنی بزرگسـاالن را 

بـاال می بـرد.

همدان

بازار مسکن در رکود 
تورمی به سر می برد

یک کارشـناس بازار مسـکن گفت: 
در شـرایط کنونـی در حال سـپری 
کـردن یـک دوران رکـود تورمی در 
بـازار مسـکن هسـتیم و ایـن بـه 
معنای آن اسـت که عالوه بر افزایش قیمت مسـکن شـاهد 
کاهـش معامـالت در ایـن بـازار هستیم.فرشـید پورحاجـت 
اظهـار کـرد: بعـد از دوره پنج سـاله رکودی که در بازار مسـکن 
وجـود داشـت، حجم معامالت مسـکن اندکـی افزایش پیدا 
کـرد. ایـن افزایـش معامـالت از بهمـن مـاه سـال گذشـته 
آغـاز شـد تا یـک بازه حـدودا 4ماهه نیز همسـو بـا افزایش 

قیمت ارز رشـد داشـت.

خبر

دستگیری دو سارق 
صرافی در گرگان

رییـس پلیس آگاهی اسـتان 
دو  دسـتگیری  از  گلسـتان 
دیگـر سـرقت صرافـی  متهـم 

داد. گـرگان خبـر 
خبرنـگاران  جمـع  در  مروتـی  مجتبـی  سـرهنگ   
اظهـار کـرد: 16 مهر امسـال سـارقین از یـک صرافی 
در خیابـان ولـی عصـر گـرگان حـدود یـک میلیارد و 
700 میلیـون تومـان ارز و سـکه را بـه سـرقت بردند. 
آن هـا شـب پیـش از سـرقت شـاگرد ایـن صرافـی 
را ربـوده و کلیـد و رمـز گاوصنـدوق را بدسـت آورده 

. ند د بو

گرگان

 نو
 ن

رما
: ک

س 
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مراقب قاتل خاموش باشیم

هرساله در این فصل تعداد قابل توجهی از افراد  با بی توجهی به این مسائل باعث ایجاد حادثه می شوند

و  نشـانی  آتـش  سـازمان  عامـل  مدیـر 
خدمات ایمنی شـهرداری کرمان با هشـدار 
در خصـوص احتمال گاز گرفتگی در فصول 
سـرد سـال از شـهروندان خواسـت بررسی 
وسـایل گاز سـوز توسط سـرویس کارمجاز 
و اطمینان از تهویه کافی فضای سـاختمان 
دهنـد. قـرار  جـدی  توجـه  مـورد  را   هـا 
علـی عسـکری بـا اشـاره بـه اینکـه بـا فرا 
رسـیدن فصل سـرما  متاسـفانه  بـه دلیل  
وسـایل  در  ایمنـی  نـکات  رعایـت  عـدم 
گرمایشـی  هر سـاله تعدادی ازشـهروندان 
دچـار گاز گرفتگـی و مرگ میشـوند نکات 
ایمنـی  مربوط بـه گازگرفتگـی را به منظور 
حفـظ جان و سـالمتی شـهروندان یـاد آور 
شـد و اظهـار کـرد: گاز گرفتگـی از جملـه 
حوادثـی اسـت کـه معمـوال دار اثـر فقدان 
دودکـش مناسـب بـرای وسـایل گاز سـوز 
بـه خصـوص بخـاری و آبگرمکـن و عـدم 

 تهویـه کافـی در فضای بسـته رخ می دهد.
عسـکری گفت:هـر وسـیله گاز سـوز بایـد 
و  اسـتاندارد,مجزا  دودکـش  یـک  دارای 
مجهـز بـه کالهـک باشـد و از شـهروندان 
خواسـت همـواره محـل اتصـال دودکـش 
از آب  بازرسـی و  بـه وسـایل گاز سـوز را 
 بنـدی و ثبات آنها اطمینـان حاصل نمایند.
وی همچنیـن بـر لـزوم رعایـت اسـتفاده 
تاکیـد  اسـتاندارد  باکالهـک  دودکـش  از 
دودکـش  شـدن  گفت:مسـدود  و  کـرد 
سـبب سـوخت ناقـص و ایجـاد گازهـای 
شـود  مـی  مسـموم کننـده  و  خطرنـاک 
کـه برگشـتن چنیـن گازهایـی بـه داخـل 
و  گرفتگـی  گاز  باعـث  زندگـی  فضـای 
 مـرگ افـراد حاضـر در آن مـکان می شـود
و  نشـانی  آتـش  سـازمان  عامـل  مدیـر 
خدمـات ایمنـی ادامـه داد دود کـش های 
وسـایل  گاز سـوز در محـل عبـور از شیشـه 
هـای پنجـره نبایـد مسـتقیما بـا شیشـه 
در تمـاس باشـد زیـرا در چنیـن صورتـی 

امـکان شکسـتن شیشـه در اثـر حـرارت و 
 و لـق شـدن و افتـادن دودکش وجـود دارد

بخـاری  خروجـی  لولـه  قطـر  وی گفـت: 
بزرگتـر  و یـا مسـاوی خروجـی بخـاری 
از  دودکـش  صورتیکـه  در  و  باشـد 
اسـت  هدایـت شـده  بیـرون  بـه  پنجـره 
ارتفـاع  متـر  یـک  حداقـل  دارای  بایـد 
 عمـودی از محـل خـروج از پنجـره باشـد.
عسـکری تاکید کرد:شهروندان بایدهر چند 
وقـت یکبـار کالهک دودکش های وسـایل 
چنانچـه کالهـک  و  بازرسـی  را  سـوز  گاز 
افتـاده باشـد آن را در محـل خـود نصـب 
کننـد همچنیـن کالهک عـالوه بـر اینکه از 
نفـوذ باران و برف و افتادن سـایر اشـیاء به 
داخـل دودکش جلوگیری میکند ,در منظم 
 سـوختن وسـیله گاز سـوز هم موثر اسـت.
و  نشـانی  آتـش  سـازمان  عامـل  مدیـر 
خدمـات ایمنی گفت:ضمنأ باید از فشـردن 
بیـش از انـدازه کالهـک کـه باعـث تعغیـر 
حالـت و گرفتگـی منافـذ خـروج گازهـای 

 دودکـش مـی شـود نیـز خـودداری شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه انتهـای دودکـش 
یـک  حداقـل  بایـد  کار  تـوی  هـای 
باشـد  باالتـر  بـام  پشـت  از سـطح  متـر 
دارای  بایـد  افـزود: هـر وسـیله گاز سـوز 
دودکـش مناسـب و بـدون اشـکال بـرای 
بـه  احتـراق  از  حاصـل  گازهـای  تخلیـه 
و  نقـص  باشـد و هـر گونـه  آزاد  فضـای 
اسـتانداردها  نکـردن  رعایـت  و  نارسـایی 
 در ایـن مـورد باعـث حادثـه خواهـد شـد .
عسـکری عنـوان کـرد: از سـاخت ,خرید و 
اجاره خانه هایی که فاقد دودکش مناسـب 
 در داخـل دیـوار هسـتند ,خـودداری شـود
و  نشـانی  آتـش  سـازمان  عامـل  مدیـر 
خدمـات ایمنی شـهر کرمان به شـهروندان 
توصیـه کـرد:از نصـب آبگـرم کـن و بخاری 
بـدون دودکـش در فضاهـای بسـته مثـل 
حمـام جـدا خـودداری کننـد و همچنیـن 
یکـی دیگـر از عوامـل وقـوع حـوادث گاز 
گرفتگـی روشـن کـردن خـودرو در گاراژ و 
پارکینـگ منـازل اسـت , برخـی راننـدگان 
صبـح هنـگام بـرای اینکـه موتـور خـودرو 
فضـای  در  را  وسـیله  ایـن  را گـرم کننـد 
بسـته مثـل پارکینـک سـاختمانها روشـن 

میکننـد و بـه مـدت طوالنـی در این حالت 
باقـی میگذارنـد که انتشـار دود خـودرو در 
فضـای سـاختمان و خانه سـبب بـروز گاز 
افـراد میشـود. مـرگ  و حتـی   گرفتگـی 

وی در ادامـه گفـت :شـهروندان از قرار دادن 
لولـه بخـاری در ظرف آب خـودداری کنند و 
بـه ایـن نکته توجـه کنند که شـعله بخاری 
حتمـا بایـد آبـی باشـد و از داغ بـودن لوله 
 دودکـش بخـاری اطمینـان حاصـل نمایند
و  نشـانی  آتـش  سـازمان  عامـل  مدیـر 
خدمات ایمنی کرمـان ادامه داد:نکته دیگر 
ایـن کـه دودکـش هـا بایـد حتمـا دارای 
شـیب مثبت باشـد,یعنی جهـت دودکش 
پایـن سـمت  بـه  نـه  باشـد  بـاال  بـه   رو 
از نصـب  وی توصیـه کرد:حتـی االمـکان 
زانـوی اضافی در مسـیر دودکش خودداری 
شـود زیـرا زانـو کارایـی دودکـش را کاهش 
میدهـد و نکته بعد این اسـت کـه به هیچ 
وجـه نبایـد از لوله هـای آکاردونی به عنوان 
لولـه بخـاری اسـتفاده کـرد این لولـه ها به 
مرور زمان مقاومتشان را از دست داده و در 
آنها افتادگی و در نتیجه ایجاد شیب منفی 
در لوله و در نهایت برگشـت گازهای ناشـی 
 از احتـراق بـه فضـای سـکونت میشـود .

ته
نک

وی توصیـه کرد:حتـی االمـکان از نصـب زانوی اضافی در مسـیر 
دودکـش خودداری شـود زیـرا زانـو کارایی دودکـش را کاهش 
مـی دهـد و نکتـه بعـد ایـن اسـت کـه بـه هیـچ وجـه نبایـد از 
لولـه هـای آکاردونـی بـه عنـوان لولـه بخـاری اسـتفاده کـرد.
عسـکری خـواب آلودگی,سردرد,سـر گیجـه ,حالـت تهوع,بـی 
حالی,کبـودی بـدن,و رنـگ پریدگـی را از عالئـم گاز گرفتگـی 
بـا گاز  مواجهـه  صـورت  در  و گفت:شـهروندان  عنـوان کـرد 
گرفتگـی سـریعا بـا اورژانس تمـاس گرفتـه و درب و پنجره ها 
 را بـاز نماینـد تـا هـر چـه سـریعتر هـوای محیط عوض شـود.
وی بیـان کـرد :فـرد دچـار گاز گرفتگی بایـد سـریعا در محیط 
 بـاز قـرار گیـرد و الزم اسـت فـورأ شـیر اصلـی گاز بسـته شـود
مدیـر عامل سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنـی کرمان از 
شـهروندان خواسـت برای اطـالع از هر گونه مشـاوره,راهنمایی 
و تمـاس بـا مشـاوران ایـن سـازمان بـا شـماره 125 تمـاس 

نمایند. حاصـل 

افزایش 22 درصدی قیمت نان در استان مرکزی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی گفت: پس از چهار سال با 
موافقت استاندار قیمت نان به صورت متوسط 22 درصد در استان افزایش یافت.

طالی سبز هم مقابل 
گرمای اردکان تاب نیاورد

اردکان  کشـاورزی  جهـاد  رییـس 
برداشـت  درصـدی  کاهـش 75  از 
پسـته در ایـن شهرسـتان بـه دلیل 
امسـال  تابسـتان  و  بهـاره  گرمـای 
خبـر داد.علیرضـا احمـدی در ایـن 
بـه  باتوجـه  کـرد:  تصریـح  رابطـه 
گرمـای نامتعـارف بهـاره کـه کاهش 
شـدید رشد زایشـی در پسته زارهای 
و  شـد  موجـب  را  شهرسـتان 
همچنیـن شـدت یافتـن ایـن گرما 
می شـود  پیش بینـی  تابسـتان  در 
که امسـال کمتر از 2500 تن پسـته 
خشـک از باغـات ایـن شهرسـتان 
برداشـت شـود. بـه گفتـه وی، ایـن 
میـزان برداشـت پسـته نسـبت بـه 
مشـابه سـال گذشـته بـا 40 درصـد 
و نسـبت بـه متوسـط سـنواتی 75 
درصـد، کاهـش را نشـان می دهـد.
احمـدی بـه اشـتغال بیـش از 7000 
نفـر در فراینـد تولیـد طـالی سـبز 
خاطرنشـان کـرد:  و  اشـاره  اردکان 
افـزون بـر 7000 هکتـار از باغ هـای 
شهرسـتان اردکان به کشت درختان 

پسـته اختصـاص دارد.
این مسـوول از ارقام حاج عبدالهی، 
بادامـی، اکبـری و احمدآقایـی بـه 
عنـوان عمـده ارقام محصول پسـته 
در ایـن منطقـه یـاد کـرد و گفـت: 
قریـب هزار خانـوار اردکانی از طریق 
ایـن  برداشـت  و  داشـت  کاشـت، 
می کننـد. معـاش  امـرار  محصـول 
بـه گفته ی احمـدی، شـهر اردکان و 
احمـد آبـاد و نیز روسـتاهای مزرعه 
انارکـی، چـاه افضـل و تـرک آبـاد 
در بخـش مرکـزی ارکان از مناطـق 
شهرسـتان  پسـته   تولیـد  عمـده 

هسـتند. اردکان 

خبر
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شهرک خودرو اراک همچنان درگیر اما و اگر

حدود دو ماه از افتتاح شهرک خودرو می گذرد

 اطالع
رسانی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک 
حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره13976031901400345۸-97/06/13هیات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی اکبـر موالئـی حسـین آبـاد 
فرزنداسـفندیار بشماره شناسنامه629صادره ازجیرفت درششدانگ یک 
بـاب خانـه مشـتمل برباغ ومغـازه تجاری بـه مسـاحت2762/۸4متر 
مربـع پـالک- فرعـی از493- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک- 
فرعـی از439- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی سـعید آبـاد ایلخانی 
جیرفـت بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای اسـفندیار 
مالئـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف453 - تاریخ 
انتشـار نوبـت اول:97/07/22 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/0۸/06                     

جـواد فاریابـی - رئیـس ثبت اسـناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک 
حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره1397603190140010229-97/03/06هیات دوم موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای ناصـر پـور حمیـدی فرزندعلـی 
بـاب  یـک  درششـدانگ  ازجیرفـت  شناسـنامه469صادره  بشـماره 
خانـه بـه مسـاحت176/66متر مربع پـالک- فرعـی از574- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پالک43فرعـی از574- اصلـی قطعـه دو 
واقـع دراراضـی جیرفـت بخش45کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای سـید محمـد موسـوی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف461-  - تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:97/07/22  تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/0۸/06
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک  حوزه ثبت ملک جیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و 
سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره1395603190140122۸2-95/11/02هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم نصـرت دانشـی مسـکونی فرزنـد عسـکر بشـماره شناسـنامه309صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 477/46متر مربع پـالک560 فرعی 
از1- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 12فرعـی از1- اصلـی قطعـه یـک واقـع در 
اراضـی محمـد آباد مسـکون جبالبارزجیرفـت بخش34کرمان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای الـب ارسـالن طیـاری محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف4۸1-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/0۸/06 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :1397/0۸/21
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک  حوزه ثبت ملک جیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
برابـررای شـماره1397603190140040۸9-97/07/1۸هیات دوم موضـوع قانـون  رسـمی 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علیرضا 
جهانـی میجانـی فرزند غالمرضا بشـماره شناسـنامه 6صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 494متـر مربـع پـالک - فرعـی از33- اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 10فرعـی از33- اصلـی قطعه یـک واقع در اراضی اسبی)روسـتای شـهید 
سـعیدی(جبالبارز جیرفـت بخش34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای صـادق 
صباحـی گراغانـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد ./م الف4۸5-  تاریخ انتشـار نوبت اول:97/0۸/06 – تاریخ انتشـارنوبت دوم 

1397/0۸/21:
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک  حوزه ثبت ملک جیرفت

اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
موضـوع  اصالحـی  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
اصالحـی  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره13956031901400326۸-95/03/01هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای جـواد خواجه چمک 
فرزنـد محمـود بشـماره شناسـنامه5۸صادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانه  
بـه مسـاحت 259/70متـر مربـع پـالک1915 فرعـی از564- اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک - فرعـی از564- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کهوروئیـه جیرفت 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد علـی ایرجـی ابوسـعیدی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت یکمـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف945- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/0۸/06
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان اداره ثبت اسناد 
وامالک  حوزه ثبت ملک جیرفت

اراضـی و  هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره1397603190140035۸1-97/06/20هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم مهدیـه رودابـی  فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه291صادره ازجیرفـت 
درششـدانگ یک باب مغازه سـقف سـبک به مسـاحت 43/5متر مربع پالک- فرعی 
از5۸1- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک - فرعـی از5۸1- اصلی قطعه دوواقع در 
اراضـی حسـین آبـاد جیرفت بخش45کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای ابراهیم 
سـیدیان محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف951-  - تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/0۸/06 – تاریخ انتشـارنوبت 

1397/0۸/21: دوم 
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

اجرائیه
مشـخصات محکـوم لـه /محکـوم لهـم :بانک مهـر اقتصاد به نشـانی 
خیابـان شـریعتی سـه راه شـهید فـوالدی مدیریت بانک مهـر اقتصاد 
مشـخصات محکـوم علیه /محکـوم علیهم:1-شـعله ابراهیمـی فرزند 
عبـاس به نشـانی :کرمان –بلـوار جمهوری بهداشـت کرمـان کارگزینی 
بعد از چهار راه شـفا2- عبدالرضا نسـب حسـینی فرزند غالمرضا-کرمان – رفسـنجان 

خ پاسـدران  ک 4 پ 14
3-زهرا برنو فرزند عوض به نشـانی کرمان رفسـنجان خ مطهری 15 ک شـهد شـریف 
پ 241- مشـخصات نماینـده یـا قائـم مقام قانونـی محکوم له/محکـوم لهم ایمان 
شـعبانیان فرزنـد احمـد به نشـانی زرنـد جاده شـهدای محمد آباد نرسـیده به سـه 

راهی.نـوع رابطه:وکیـل محکـوم له/محمکوم لهم بانـک مهر اقتصاد
محکـوم به:بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکـم مربوطـه بـه شـماره و شـماره دادنامه 
مربوطـه 9709973492600393 محکـوم علیهم محکومند بـه طور تضامنی به پرداخت 
اصل خواسـته به مبلغ 52000000 ریال و از باب تسـبیب به پرداخت مبلغ 2410000 ریال 
هزینـه دادرسـی و مبلـغ 1۸72000 ریـال حـق الوکاله وکیل و خسـارت و تاخیـر و تادیه 
وفـق قـرار داد در حـق محکـوم لـه و پرداخت نیم عشـر دولتـی و رای صادره نسـبت به 

خوانـده ردیـف اول و دوم حضـوری و نسـبت بـه خوانده ردیف سـوم غیابی.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان رفسنجان
سمیه صفاری

ابالغ
واسـطه  بـه  آئیـن  غالمعبـاس  آقـای  بدینوسـیله 
راسـتای  در  زندگـی  اقامـت  محـل  نبـودن  معلـوم 
آقایـان  ابـالغ مـی شـود کـه  مـاده 174 ق.ا.د.ک 
ذاکـری و تاجیـک علیـه شـما شـکایتی دائـر بـر 
بازپرسـی  دوم  شـعبه  در  نمـوده کـه  مطـرح  همـراه  کالهبـرداری 
جریـان  در   960431 پرونـده  شـماره  بـه  رفسـنجان  دادسـرای 
رسـیدگی مـی باشـد و بـرای مـورخ 1397.9.۸  سـاعت 10 صبـح 
وقـت رسـیدگی تعیـن شـده لـذا شـما برای وقـت مقرر فـوق جهت 
دفـاع از خـود در ایـن مرجـع حاضـر شـوید نتیجـه عـدم حضـور 
برابـر مقـررات مجرمیـت غیابـی شـما صـادر مـی گردد.م-الـف4113
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان
محمد قریب طرزه

آگهی ابالغ رای افراز
نظـر بـه ایـن کـه آقـای محمـد افشـاری منـش 
درخواسـت افـراز سـهام خـود از پـالک 45فرعـی 
از 574-اصلـی بخـش 45کرمـان رانمـوده کـه به 
شـماره  بـه  وارده  افـرازی  صورتمجلـس  موجـب 
قطعـه  یـک  ششـدانگ  بصـورت  افـراز  5403-97/07/29مـورد 
زمیـن مشـتمل بـرکارگاه بمسـاحت 1219/65مربـع تحـت پالک 
9094فرعـی از 574-اصلـی واقع در بخش فـوق الذکر در مالکیت 
نامبـرده قـرار گرفتـه وباقیمانـده درمالکیـت مالکین مشـاعی قرار 
دارد وجهـت اطـالع مالکین مشـاعی پالک فوق یک نوبت انتشـار 
چنانچـه هرگونـه اعتراضـی دارنـد از تاریـخ انتشـار ظـرف مـدت 
یـک مـاه اعتـراض خـود را بـه مرجـع قضائـی تسـلیم وگواهـی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه در غیـر اینصـورت سـند مالکیـت 
بـه اسـتناد رای افـراز صـادر وتسـلیم می گـردد ./.م الـف :944- 

تاریـخ انتشـار :97/0۸/06
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد جیرفت 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک  حوزه ثبت ملک جیرفت

و  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی 
شـماره139760319014004105- برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و 
اراضـی و  ثبتـی  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  97/07/19هیـات دوم موضـوع 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
فرزنـد  آقـای فردیـن مقصـودی نسـب   بالمعـارض متقاضـی  مالکانـه  تصرفـات 
اصغربشـماره شناسـنامه 12۸07صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت456/71متر مربـع پـالک - فرعـی از1201- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـالک - فرعـی از1201- اصلـی قطعـه شـش واقـع در اراضـی پشـت خـان دلفارد 
جیرفـت بخش34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـید خلیـل قریشـی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف4۸6-   تاریخ انتشـار نوبت اول:97/0۸/06 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/0۸/21
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک  حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانون 
ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  نامـه  مـاده 13آئیـن  و 
واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13976031901400412۸-
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  97/07/21هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمد محمـدی  فرزند خانی بشـماره 
شناسـنامه2صادره ازجیرفـت درششـدانگ سـه بـاب مغـازه تجاری مشـتمل بر طبقه 
فوقانـی  بـه مسـاحت 109/67متـر مربـع پـالک- فرعـی از574- اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 1191فرعـی از574- اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضی جیرفت 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای درویـش فرخـی محـرز گردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت 

صـادر خواهدشـد ./م الـف493-  - تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/0۸/06 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/0۸/21

جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک  حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی اصالحـی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3 
اصالحـی  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139760319014004162-97/0۸/03هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عنایت هللا اسـکندری 
پاگدارفرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه 225صـادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب 
خانـه مشـتمل برطبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 2۸5/50متـر مربـع پـالک 64 فرعـی 
از5۸2- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 4فرعـی از5۸2- اصلی قطعه دو واقع 
در جـاده سـد جنـب حسـینیه ابوالفضل اراضـی خالق آبـاد جیرفـت بخش45کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دریـک نوبت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف954-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:97/0۸/06
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139760319014000361-97/02/02هیات اول  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اکبر سـنجری بنسـتانی فرزندحسین بشـماره شناسنامه272صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت403متر مربع پـالک- فرعـی از79- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پالک22فرعـی از79- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی سـقدر جبالبارزجیرفـت 
بخش34کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای یوسـف صفوی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الـف471-  تاریخ 

انتشـار نوبـت اول:97/07/22 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :1397/0۸/06
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139460319014015262-

94/10/03هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم 
کبری سـرحدی امجزفرزند مونس بشـماره شناسـنامه265صادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه 
مشـتمل بـر بـاغ به مسـاحت ۸۸63متر مربع پالک10 فرعـی از4- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
-فرعـی از4- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضی زاویه دشـت کوچ جیرفـت بخش45کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای اکبـر افشـاری پـور محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض 
طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف119-  تاریخ انتشـار نوبت اول:97/0۸/06 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :1397/0۸/21
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره ب/97/22-۵2
نوبت اول آگهی مناقصـه 

ــح،  ــه مصال ــامل: تهی ــزی ش ــکلت فل ــد اس ــر دارد: خری ــان در نظ ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
برشــکاری، جوشــکاری، زنــگ زدائــی، رنــگ آمیــزی بارگیــری، حمــل و تخلیــه در کارگاه مــورد نیــاز خــود را از 
طریــق ســازندگان دارای مجــوز ســاخت اســکلت خریــداری نمایــد. لــذا واجدیــن شــرایط مــی تواننــد بــا ارائــه 
معرفــی نامــه از تاریــخ ۹7/۸/6 لغایــت تاریــخ ۹7/۸/14 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس کرمــان 

ــد.  ــی مراجعــه نماین ــت بازرگان ــوار 22 بهمــن شــرکت آب و فاضــالب اســتان - مدیری ــای بل انته

مبلغ اولیه برآورد: 1۹/۹۸0/000/000 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۹۹۹/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی ، در وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان 

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف،ب،ج به دبیرخانه شرکت : تا ساعت 14 مورخ ۹7/۸/27
افتتاح پاکتهای الف و ب وج: ساعت ۹ مورخ ۹7/۸/2۸

ضمنأحداقـل دوپاکـت جهـت بازگشـایی و افتتاح پیشـنهاد قیمت الزامی می باشـد. مدت اعتبار پیشـنهاد قیمت 3 مـاه از تاریخ 
بازگشـایی پاکات پیشـنهاد قیمت تا زمـان انعقاد قرارداد میباشـد. 

محل تامین اعتبار: منابع داخلی )به صورت نقدی( 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
اول  هیــأت   1397/6/11 ـ  رأی شــماره 139760318019003208  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــدی  ــع احم ــد رفی ــای محم ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
هــره دشــت فرزنــد شــاه گلــدی بشــماره شناســنامه 106 صــادره از تالــش 
ــع  ــاحت 869/84 مترمرب ــه مس ــه ب ــه و محوط ــک بابخان ــدانگ ی شش
ــالک 534  ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف ــی 939 از 15 اصل ــالک فرع پ
واقــع در قریــه هــره دشــت بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای شــاه گلــدی احمــدی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت دو م
، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــت  ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک م

صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/6           

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/20
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     8841

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــاده  ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس ــد س فاق
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
ــأت اول  ــماره 139760318019004042 ـ 1397/7/29 هی ــر رأی ش براب
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
ــدزاده  ــوش محم ــای داری ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
تالــش  از  صــادره   2752 شناســنامه  بشــماره  اســمعیل  فرزنــد 
ــع  ــه مســاحت 634/58 مترمرب ــه ب ــه و محوط ــک بابخان ششــدانگ ی
پــالک فرعــی 9826 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 192 
واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی 
ــه منظــور  ــذا ب آقــای قنبرمحمــدزاده طــوالرود محــرز گردیــده اســت. ل
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک در صورت
ــی  ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانن
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ب
ــراض،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ، ظ ــذ رس از اخ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد شــد.  ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/6            

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/8/21
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــدود اختصاص ــد ح تحدی
خانــه و محوطــه بــه مســاحت 277 مترمربــع بــه 
شــماره فرعــی 707 مجــزی شــده از 15 از ســنگ 
ــات  ــالن تصرف ــار بخــش 28 گی ــه اوت ــع در قری ــی 17 واق اصل
ــی  ــی انتقال ــد عل ــش فرزن ــوری طال ــورش ن ــای ک ــه آق مالکان
ملــک از مالــک رســمی امــام وردی هدایــت زاده محــرز گردیــده 
لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
ــوری  ــورش ن ــام ک ــه ن ــی ب ــدود اختصاص ــد ح ــی تحدی آگه
طالــش منتشــر و بــه اطــالع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق 
ــوف از  ــالک موص ــدود پ ــد ح ــه تحدی ــاند ک ــی رس ــی م ارتفاق
مــورخ 97/8/29 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و 
ــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک  ب
مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی 
ــس  ــم صورتمجل ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
ــه  ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــدت ســی روز اعت ــرف م ــدی ظ تحدی
ــذ  ــید اخ ــلیم و رس ــش تس ــالک تال ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــت  ــون ثب ــه اصالحــی قان ــن نام ــاده 86 آئی ــر م ــد و براب نماین
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــرض بای معت
ــم دارد در  ــل تقدی ــه دادگاه مح ــت ب ــن اداره دادخواس ــه ای ب
غیــر ایــن صــورت پــس از گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی 
ــده  ــا نماین ــیله متقاضــی ی ــه وس ــم دادخواســت ب ــدم تقدی ع
قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی 

ــد داد. ــه خواه را ادام
تاریخ انتشار:97/8/6 

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش- فردین نورزاده          8843

        رونوشت آگهی حصروراثت
ســارا مشــفق نیــا دارای شناســنامه شــماره 4298 
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 970716 از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و 
ــورینی  ــا ش ــادروان حمیدرض ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
بشناســنامه شــماره 1264 در تاریــخ  1366/4/8  اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1- ســارا مشــفق نیــا  ت ت 
1362/7/27 شــماره شناســنامه 4298 فرزنــد حمیدرضــا 
دختــر متوفــی 2- ربابــه علــی رضایــی  ت ت  1316/8/30 
شــماره شناســنامه 1 فرزنــد احمــد مــادر متوفــی 3- 
جلیــل شــورینی  ت ت 1305/1/12 شــماره شناســنامه 
19009 فرزنــد میــرزا خلیــل پــدر متوفــی اینــک بــا 
ــور را دریــک  انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب
ــر کســی اعتراضــی دارد  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه نوب
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
ــه شــورا تقدیــم دارد  نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه ب
ــف: 97/1789/ف ــد. م/ال ــد ش ــادر خواه ــی ص و اال گواه
رئیس شعبه شورای حل اختالف کرج – هاشمی     8845

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  بخشــان  محبوبــه 
 7168 شــماره  شناســنامه 
بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه 
درخواســت  شــورا  ایــن  از   970950
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث گواه
توضیــح داده کــه شــادروان شــمس 
ــماره 24 در  ــنامه ش ــان بشناس هللا بخش
ــی  ــگاه دائم ــخ  1397/6/8  اقامت تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــه:  الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
1- مجتبــی بخشــان ش: 2425  ت: 
ــر  ــمس هللا پس ــد ش 1349/9/28 فرزن
متوفــی 2- طاهــره بخشــان ش: 2184  
هللا  شــمس  فرزنــد   1348/5/30 ت: 
دختــر متوفــی  3- مجیــد بخشــان ش: 
ــمس  ــد ش 8131  ت: 1352/12/1 فرزن
هللا پســر متوفــی 4- مریم بخشــان ش: 
1268  ت: 1357/2/29 فرزنــد شــمس 

هللا دختــر متوفــی 5- محبوبــه بخشــان 
فرزنــد   1361/8/29 ت:    7168 ش: 
شــمس هللا دختــر متوفــی 6- زهــره 
 1363/4/2 ت:    3113 ش:  بخشــان 
متوفــی  دختــر  هللا  شــمس  فرزنــد 
7- فریــدون بخشــان ش: 1758  ت: 
1347/4/20 فرزنــد شــمس هللا پســر 
متوفــی 8- زهــرا جعفــری ش: 43  ت: 
ــد شــمس هللا همســر  1330/10/9 فرزن
متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــک  ــور را دری ــت مزب ــی درخواس مقدمات
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفی 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین  ن
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد و اال گواه

م/الف: 97/15986/ف
رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف کرج 
8847  هاشمی 

                             دادنامه
پرونــده کالســه 9709982610400119 شــعبه 4 دادگاه عمومــی حقوقــی 
کــرج تصمیــم نهایــی شــماره 9709972610400854 –خواهــان : 
محســن بصیــری فرزنــد عبدالــه بــه نشــانی اســتان البــرز- شهرســتان کــرج – 
شــهر کــرج – حیدرآبــاد خیابــان توحیــد – کوچــه صاحــب الزمــان مجتمــع قائــم 
پــالک 12 طبقــه 4 واحــد 9 – خوانــده: رضــا بیعــی فرزنــد جعفرقلــی بــه نشــانی 
ــخ  ــه دادرســی – در تاری ــکان – خواســته: اعســار از پرداخــت هزین ــول الم مجه
97/7/24 در وقــت فــوق العــاده شــعبه چهــارم حقوقــی کــرج بــه تصــدی امضــا 
ــا اســتعانت از  ــالم و ب ــم رســیدگی را اع ــر تشــکیل اســت دادگاه خت ــده زی کنن

پــروردگار متعــال بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه انشــای رای مــی نمایــد.
رای دادگاه

ــد  ــه طرفیــت رضــا ربیعــی فرزن ــه ب ــد عبدال درمــورد دعــوی محســن بصیــری فرزن
جعفرقلــی بــه خواســته اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی مرحلــه بــدوی این شــعبه 
ــه شــهادت شــهود و  ــه اســتناد خواهــان ب ــال دادگاه نظــر ب ــغ 26/000/000 ری ــه مبل ب
ارائــه استشــهادیه و اســتماع اظهــارات گواهــان درجلســه دادرســی کــه اجمــاال بــه عجز 
خواهــان از پرداخــت هزینــه دادرســی بــه مبلــغ مذکــور گواهــی نمــوده انــد لــذا دعوای 
خواهــان را وارد تشــخیص و بــا اســتناد بــه مــواد 504- 505- 507 – 513 قانــون آئیــن 
ــت  ــه اعســار موق ــم ب ــی حک ــور مدن ــالب در ام ــی و انق دادرســی دادگاه هــای عموم
ــا  ــه دادرســی صــادر و اعــالم مــی شــود بدیهــی اســت ب خواهــان از پرداخــت هزین
صــدور حکــم بــه نفــع خواهــان و خــروج از اعســار از هزینــه دادرســی از وی دریافــت 
خواهــد شــد رای صــادره حضــوری و بــه فاصلــه بیســت روز از ابــالغ قابــل اعتــراض در 

دادگاه محتــرم تجدیــد نظــر اســتان البــرز خواهــد بــود. م/الــف: 97/1790/ف
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و  رســیدگی   وقــت  ابــاغ  آگهــی   
دادخواســت  و ضمائــم بــه آقــای/ 
ســیاوش کــرم زاده  فرزنــد حیــات

ــد و  ــد محم ــزاده فرزن ــمس علی ــدی ش ــای مه ــان آق خواه
نــدا صفــا پــور فرزنــد عبدالمجیــد دادخواســتی بــه طرفیــت 
خوانــدگان1- حســن طرفــی 2- بســنه ســیاحی3- ســیاوش 
کــرم زاده بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی مطــرح 
ــه   ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه ای ــه ب ک
9509986110500756 و بایگانــی 950799  شــعبه 2 دادگاه 
عمومــی حقوقــی شهرســتان اهــواز  ثبــت و وقــت رســیدگی 
مــورخ 1397/09/07 ســاعت 09:00 تعییــن که حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده ســیاوش کــرم زاده  
و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده  فــوق الذکــر پــس 
ــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن  از تاریــخ انتشــار آگهــی  ب
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــود ، نس ــل خ ــانی کام ــالم نش اع
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 
در دادگاه حاضــر گردد.اســتان خوزســتان- شهرســتان اهــواز- 
ــهید  ــی ش ــع قضای ــاید مجتم ــری – اول نیوس ــای عام انته

ــرژی( تندگویــان )ان
منشی شعبه دوم  دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اهواز

 حاج پور  8856

بــا گذشــت 50 روز از افتتــاح شــهرک خــودرو در اراک 
همچنــان کار انتقــال واحدهــا و صنــوف خودرویــی به 
ایــن شــهرک آغــاز نشــده و از طرفــی شــورای شــهر 
خواســتار تحقیــق و تفحــص از عملکــرد ســرمایه گذار 

ایــن پــروژه اســت.
شــهرک خــودرو قرار اســت محــل اجتمــاع واحدهای 
صنفــی مرتبــط بــا خــودرو همچــون تعمیــرات 
باتری ســازی و  خــودرو، صــا ف کاری، نقاشــی، 
واحدهــای وابســته باشــد. کار ســاخت ایــن شــهرک 
ــعت 21.5  ــه وس ــی ب ــاه 1392 در زمین از 12 خردادم

ــاز شــد. ــدی شــمالی اراک آغ ــار در کمربن هکت
ــان  ــرف زم ــراوان و ص ــای ف ــس از کش و قوس ه پ
ــن  ــت ای ــاز نخس ــا ف ــاخت، نهایت ــت س ــیار جه بس
پــروژه در نیمــه شــهریورماه امســال بــا 3۸0 واحــد و 
بــا حضــور مســئوالن اســتان بــه بهره بــرداری رســید.
ــن  ــرای کل ای ــده ب ــن زده  ش ــرمایه گذاری تخمی س
پــروژه در حــدود 200 میلیــارد تومــان اســت کــه فــاز 
نخســت آن بــا 50 میلیــارد تومــان بــا مشــارکت 70 
درصــدی بخــش خصوصــی و 30 درصدی شــهرداری 
افتتــاح شــد، امــا همزمــان بــا افتتــاح فــاز نخســت 
ایــن مجموعــه حــرف و حدیث هــای بســیاری 
ــام  ــرورت انج ــر ض ــی ب ــهر مبن ــورای ش ــط ش توس

ــرح شــد. ــق و تفحــص از روال کار مط تحقی
تاکیــدات شــورای شــهر مبنــی بــر تحقیــق و تفحص 
از روال کار ادامــه داشــت تــا اینکــه اســتاندار مرکــزی 
ــی  ــع کاهــش آلودگ ــرح جام ــروه ط در جلســه کارگ
ــه  ــوف ب ــال صن ــدم انتق ــه ع ــبت ب ــوای اراک نس ه
شــهرک انتقــاد کــرد و گفــت: " در آییــن افتتــاح ایــن 
ــن مجموعــه  ــدازی ای ــد شــد کــه راه ان شــهرک تاکی
ــی،  ــای خودروی ــی واحده ــد و تمام ــی نباش نمایش
تعمیراتــی و آالینــده بایــد بــه ایــن شــهرک منتقــل 
شــوند، ولــی علیرغــم تاکیــدات صــورت گرفتــه، روند 
ایــن انتقــال بــه شــدت کنــد اســت و از ایــن حیــث 
ــد  ــه بای ــم چراک ــه داری ــهرداری گل ــرد ش ــه عملک ب

ــی می شــد .  ــاز عملیات ــه شــهرک وارد ف بالفاصل
مهــدی جعفــری یکــی از تعمیــرکاران خــودرو اراک 
ــهرک  ــد از ش ــه بای ــتقبالی ک ــفانه اس ــت: متاس گف
خــودرو صــورت می گرفــت تاکنــون صــورت نگرفتــه 
اســت چراکــه بــه هیــچ عنــوان بــه خواســت کســبه 
در طــول ســاخت توجــه نشــد و حتــی نیازســنجی 

انجــام نگرفــت.
وی گفــت: واحدهــای کوچــک و بهــم چســبیده 
ــن شــهرک، فضــای محــدودی  ســاخته شــده در ای
ــد  ــی مانن ــه صنف ــی ک ــت، در حال ــرده اس ــاد ک ایج

ــتند  ــای الزم هس ــد فض ــودرو نیازمن ــرکاران خ تعمی
ولــی در ســاخت ایــن شــهرک، فضــای مناســب کار 

ــه نشــده اســت. ــر گرفت ــف در نظ ــن صن ای
جعفــری افــزود: بــه نظــر مــن ایــن شــهرک بــرای 
ــوه و  ــازار می ــی و ب ــای دائم ــا بازارچه ه ــازار گل، ی ب
ــا  ــط ب ــوف مرتب ــرای صن ــا ب ــت ت ــر اس ــار بهت تره ب
ــال  ــوال دنب ــن من ــه همی ــد کار ب ــر رون ــودرو، اگ خ
شــود، قطعــا مکانیک هــا و تعمیــرکاران و دیگــر 
صنــوف وابســته بــه خــودرو اســتقبالی از ایــن 
شــهرک نخواهنــد کــرد و فازهــای دیگــر آن و در واقع 
ــد  ــت خواه ــودرو در اراک شکس ــهرک خ ــروژه ش پ
ــای  ــرکاران خودروه ــه تعمی ــس اتحادی ــورد. رئی خ
ســنگین و ســبک اراک نیــز بیــان کــرد: بحــث 
احــداث شــهرک خــودرو در اراک در ســال 1370 
مطــرح و در همــان زمــان نظــرات اتحادیــه دریافــت 
شــد و مــا نیــز تقاضــا و نیازهــای الزم بــرای شــهرک 

ــم. ــان کردی ــم را بی ــاغل مزاح ــودرو و مش خ
ــاص  ــر اختص ــا ب ــد م ــزود: تاکی ــو اف ــدهللا مهرج ی
ــر  ــود، اواخ ــهرک ب ــن ش ــرای ای ــب ب ــی مناس زمین
دولــت دهــم زمیــن 21 هکتــاری بــرای ایــن شــهرک 
ــود  ــر ایــن ب ــد و نظــرات اتحادیــه ب اختصــاص دادن
ــا توجــه بــه وســایل و تجهیــزات تعمیــرکاران  کــه ب

بایــد 40 متــر فضــای ســر پوشــیده و 60 متــر فضــای 
بــاز بــرای آنهــا در نظرگرفتــه شــود تــا اگــر چنــد روز 
کار تعمیــر یــک خــودرو بــه طــول انجامیــد فضایــی 

ــرای نگهــداری آن وجــود داشــته باشــد. ب
وی گفــت: حتــی مــن پیشــنهاد دادم بــرای ســاخت 
ایــن شــهرک از تجربــه دیگــر شهرســتان ها اســتفاده 

شــود تــا کار بــدون مشــکل و ضعــف انجام گیــرد. در 
ایــن راســتا از شــهرک خــودرو ســنندج نیــز بازدیــد 
ــورد  ــز مباحــث م ــن شــهر نی ــرکاران ای شــد و تعمی
نظــر مــا در خصــوص متــراژ، نــوع ســاخت واحدهــا و 

ایجــاد پارکینــگ را تاییــد کردنــد.
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انجمـن  رییـس  سـبحانی،  بهـرام 
تولیدکننـدگان فـوالد ایران دربـاره تحریم 
هـای جدیـد آمریـکا علیـه چنـد بانک و 
شـرکت ایرانـی بـه گفـت: فـوالد مبارکـه 
آمریـکا  ثانویـه  هـای  تحریـم  مشـمول 
شـده اسـت یعنی به دلیل وجود یکی از 
سـهامداران فـوالد مبارکـه کـه در لیسـت 
ایـن  دارد،  قـرار  آمریـکا  هـای  تحریـم 
شـرکت بـا تحریـم هـای آمریـکا مواجـه 

شده است.
اسـت کـه  منطقـی  تصریـح کـرد:  وی 
سـهامدار مذکـور از فـوالد مبارکـه خـارج 
شـود و در ایـن راسـتا اقدامـات خاصـی 
انجـام شـده و حتـی مجوزهـا از سـطوح 
بـاالی کشـوری اخـذ شـده امـا بـه جهت 

طوالنـی شـدن فراینـد مربوطه هنـوز این 
اقـدام صـورت نگرفتـه و بهتـر آن بود این 
مشـمول  تـا  شـد  مـی  تسـریع  رونـد 

تحریم های آمریکا نمی شدیم.
مدیرعامـل سـابق فـوالد مبارکـه اصفهان 
اظهـار داشـت: تحریـم هـای اعالم شـده 
صرفـا سـبب محدودیـت فـوالد مبارکـه 
بـرای دسترسـی به شـبکه پولـی و مالی 
آمریـکا مـی شـود هرچند که تـا پیش از 
ایـن تحریـم ها هـم فـوالد مبارکـه هیچ 
گونـه دسترسـی بـه شـبکه پولـی و مالی 
آن  معامـالت  چـون  و  نداشـته  آمریـکا 
هیـچ یـک دالری نبـوده بلکـه یورویـی 
انجـام مـی شـد در نتیجه نیـازی به این 
سیسـتم دیـده نمـی شـود. لـذا تحریـم 

های جدیـد آمریـکا، محدودیت جدیدی 
را بـرای فـوالد مبارکـه ایجـاد نمـی کنـد. 
البتـه ایـن تحریم ها می توانـد در ارتباط 
بـا تامیـن کننـدگان مـواد اولیـه، قطعات 
یدکـی و تجهیـزات مشـکل سـاز شـود 
بنابرایـن توصیـه مـی شـود انتقال سـهم 
سـهامدار مربوطه که تمـام کارهای آن نیز 

انجام شده، سریع تر صورت گیرد.
فـوالد  سـهام  چـون  کـرد:  خاطرنشـان 
مبارکه از دید فعاالن بازار بسـیار ارزشـمند 
بخـش  از  زیـادی  داوطلبـان  و  اسـت 
بـرای  حقوقـی  اشـخاص  و  خصوصـی 
دریافـت آن اعـالم آمادگـی مـی کنند لذا 
بهتـر اسـت ایـن انتقـال صـورت گیـرد تا 
بتـوان در جوامـع بیـن المللـی مدعی بود 

کـه مشـکل سـهامداری آن حـل شـده 
است.

سـبحانی درخصـوص نقش دولـت ها در 
مقابلـه بـا تحریـم هـا هـم گفـت: دولت 
اگرچـه  و  باشـد  تسـهیل کننـده  باشـد 
نقشـی در سـهامداری شـرکت هـا نـدارد 

امـا مـی توانـد تسـهیل کننـده فرایندهـا 
باشـد. البتـه رئیس جمهـور و معاون اول 
وی هـم تـالش هـای زیـادی بـرای رفـع 
مشـکل سـهامدارای شـرکت ها داشـته و 
مکاتبـات زیـادی را صـورت داده انـد امـا 

این اتفاق هنوز رخ نداده است.

سرپرسـت اسـتانداری کرمـان بـا اهدا تندیـس و لوح 
تقدیـر از تالش هـای مدیـرکل امور مالیاتی اسـتان در 
کسـب رتبـه برتـردر جشـنواره شـهید رجایـی قدردانی 

کرد.
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اسـتان 

روز  رجایـی  شـهید  جشـنواره  بیسـتمین   ، کرمـان 
چهارشـنبه دوم آبان ماه با حضور نماینده ولی فقیه در 
اسـتان ، اسـتاندار کرمـان و مدیـران دسـتگاه هـای 

اجرایی برگزار شد.
در این مراسـم که برای تقدیر از تالشـگران عرصه خدمت 

در محل دانشـگاه فرهنگیان برگزار شـد، براساس ارزیابی 
سـتاد جشـنواره، اداره کل امور مالیاتی اسـتان با کسـب 
باالتریـن امتیـاز در شـاخص های اختصاصـی موفـق بـه 

کسب رتبه برتر در میان دستگاه های اجرایی شد.
بـه همیـن مناسـبت، محمـد سـلمانی، مدیـرکل امور 
اسـتانداری  سرپرسـت  از  کرمـان  اسـتان  مالیاتـی 

تندیس جشنواره و لوح تقدیر دریافت کرد.
در متـن لـوح اهدایـی محمدجـواد فدایی، سرپرسـت 
اسـتانداری کرمـان بـه مدیـرکل امـور مالیاتی اسـتان 

آمده است :
بی شـک کارآمدی و اثربخشـی نظام اداری، عامل مهم 
و حیاتـی در تحقـق اهداف و برنامـه های همه جانبه و 

الزمه پیشرفت و توسعه یکپارچه در کشور می باشد.

در راسـتای پیاده سـازی و تحقق اهدف و برنامه های 
اصـالح نظام اداری مبتنی بر سیاسـت های کلی نظام 
اداری ابالغـی مقـام معظـم رهبری و بر اسـاس نتایج 
ارزیابی عملکرد سـال 1396 از سـوی سـتاد جشـنواره 
شـهید رجایـی اسـتان بـه عنـوان دسـتگاه برتـر در 

شاخص های اختصاصی برگزیده شده اید.
بدین وسـیله مراتب تقدیر و تشـکر خود را از جنابعالی 
و همـکاران پرتالش آن مجموعـه ابراز می نمائیم.امید 
اسـت بـا اسـتعانت از درگاه الهـی و پیـروی از منویات 
مقـام معظـم رهبـری در پیشـبرد هـر چـه بهتـر امور و 
خدمـات بـه نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی ایـران، 
دولـت تدبیـر و امیـد و مردم شـریف اسـتان پیـروز و 

سربلند باشید.

رییـس مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریت هـای 
فعالیـت  بـا  رابطـه  در  اسـتان همـدان  پزشـکی 
مطـرح کـرد:  ایـام،  ایـن  در  هوایـی  اورژانـس 
اورژانـس هوایـی اسـتان همدان در حـال حاضر 
فعـال نیسـت امـا طـی قـرارداد بسـته شـده بـا 
اسـتان کرمانشـاه، با ایـن اسـتان همکاری هایی 
در رابطـه بـا امـداد هوایـی بـه وسـیله جایـگاه 

بالگـرد هالل احمر در فرودگاه داریم.
نیروهـای  بیان اینکـه  بـا  معصومـی  حبیـب 
بـرای  آبـان   11 تـا  مهـر   2۸ از  اورژانـس 
حالـت  در  اربعیـن  زائـران  بـه  خدمات رسـانی 
آماده بـاش هسـتند، گفـت: شـرکت در جلسـات 
و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  و  اسـتانداری 
آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری  همچنیـن 
پیشـگیری و مراقبـت از بیمـاری بـرای پرسـنل 

اربعیـن  آغـاز  از  قبـل  اقدامـات  جملـه  از 
بوده است.

نیروهـای  خدمات رسـانی  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  همـدان  اسـتان  زوار  بـرای  اورژانـس 
عبورکننـدگان، اظهـار کـرد: در کنـار آمادگی کامل 
کمک هایـی  اسـتان،  در  اورژانـس  نیروهـای 
تحـت عنـوان دانشـگاه معیـن بـه اسـتان ایـالم 
مدیریـت  مرکـز  اسـت.رییس  شـده  فرسـتاده 
حـوادث و فوریت هـای پزشـکی اسـتان همـدان 
در  صلواتـی  ایسـتگاه   45 فعالیـت  اعـالم  بـا 
نیروهـای  کـرد:  مطـرح  همـدان،  شهرسـتان 
مسـتقر  صلواتـی  ایسـتگاه   14 در  اورژانـس 
هسـتند و پرسـنل بهداشـت محیط به بررسـی و 
نوشـیدنی های  و  اغذیـه  سـالمت  نظـارت 

صلواتی این ایسـتگاه ها می پردازند.

سهامدار فوالد مبارکه سریع تر سهام را 
واگذار کند تا مبارکه مشمول تحریم نشود

تقدیر سرپرست استانداری کرمان 
از مدیرکل امور مالیاتی استان

اورژانس هوایی همدان 
در ایام اربعین فعال نیست

قزوینخبر

تجهیز ناوگان راهداری استان 
قزوین به ۸ دستگاه کامیون ولو
افشــین پیرنــون مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ای اســتان قزویــن از خریــداری ۸ دســتگاه کامیــون ولــو 
FMX بــه منظــور ارتقــاء کیفــی ســطح خدمــات وتجهیــز 
نــاوگان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــداری  ــاز راه ــرا رســیدن زمســتان 97 و آغ ــا ف ــان ب همزم

زمستانی خبر داد.
 افشــین پیرنــون بــا اعــالم ایــن خبرگفــت: در حــال حاضر 
اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان 
قزویــن مجموعــا داراي 2۸0 دســتگاه ماشــين آالت بــوده 
ــن تعــداد  109 دســتگاه ماشــين آالت ســنگين،  كــه از اي
ــي  ــبك م ــتگاه س ــنگين و 72 دس ــه س ــتگاه نيم 99 دس

باشد.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــه  ــز ماشــین آالت و راهدارخان ــرد: تجهی ــوان ک ــن عن قزوی
هــا بخــش مهمــی از فعالیتهــای حــوزه راهــداری اســت کــه 

باید بدان توجه ویژه ای شود.
پیرنــون بیــان داشــت: بــا اضافــه شــدن ۸ دســتگاه 
ماشــین آالت جدیــد بــه نــاوگان راهــداری و حمــل و نقــل 
ــین آالت  ــاوگان ماش ــر ن ــن عم ــتان میانگی ــاده ای اس ج
نیمــه ســنگین 2 ســال کاهــش یافــت و از 21 ســال بــه 19 
ســال رســید. افشــین پیرنــون در خصــوص تعــداد ماشــین 
ــوان  ــته عن ــال گذش ــی یکس ــده در ط ــداری ش آالت خری
کــرد: اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
قزویــن طــی یکســال گذشــته اقــدام بــه خریــد ۸ دســتگاه 
ــا هایلوکــس و 4  ــو FMX ، 10 دســتگاه تویوت ــون ول کامی
ــتگاه  ــزود: ۸ دس ــت. وی اف ــوده اس ــدر نم ــتگاه گری دس
ــه نمــک پــاش و  ماشــین آالت خریــداری شــده مجهــز ب
تیغــه بــرف روب خواهنــد شــد و در محورهــای آزاد راه 
قزویــن- زنجــان ، آزاد راه قزوین-رشــت ، محورهــای 
ــوند و  ــی ش ــت م ــه فعالی ــغول ب ــان مش ــوت و طالق الم
امیدواریــم کیفیــت خدمــات رســانی در فصــل زمســتان در 
محورهــای مذکــور بــا اضافــه شــدن ایــن امکانــات بهبــود 

یابد و رضایت هموطنان عزیز محقق گردد.

زائران اربعین 
مراقب گروه های 

انحرافی باشند
عضـو گـروه اخـالق پژوهشـکده حج و 
زیـارت گفـت: در فضای عمومـی پیاده 
هـای  گـروه  بعضـی  اربعیـن،  روی 
انحرافـی وجـود دارند که شـبهه افکنی 
می کننـد و یـا وهابیـون، سـلفی هـا و 
افکنـی  شـبهه  بـه  هـا  تکفیـری 
می پردازنـد و زائریـن بایـد مراقب این 
افـراد و تفکـرات آن هـا باشـند.حجت 
االسـالم والمسـلمین حافـظ نجفی در 
گفـت و گو بـا خبرنگار ایسـنا، در رابطه 
بـا آسـیب هـای احتمالـی کـه پیـاده 
روی اربعیـن را تهدیـد مـی کند، عنوان 
کـرد: یکی از این آسـیب هـا، در مقوله 
بدهـد،  رخ  اسـت  ممکـن  اعتقـادی 
برخـی از دشـمنان می خواهند نسـبت 
اعتقـادی  مبـارزه  نوعـی  اربعیـن  بـه 
کننـد، بـه عنـوان مثـال ایـن سـوال را 
مطـرح مـی کنند کـه به چه دلیـل باید 
و  اربعیـن  مسـئله  روی کـرد؟  پیـاده 
پیـاده روی بـرای زیـارت امام حسـین 
دارد.وی  اعتقـادی  یـک جایـگاه  )ع( 
افـزود: مرحـوم شـیخ حـر عاملـی در 
چندیـن  الشـیعه"  وسـائل   " کتـاب 
روایـت از توصیـه ائمـه )ع( مبنـی بـر 
اینکـه مـردم بـا پـای پیـاده بـه زیارت 
آورده  برونـد،  )ع(  اباعبـدهللا  حضـرت 
اسـت، امام صـادق )ع( زیارت اربعین 
را بـه صفـوان جمـال تعلیـم دادنـد و 
همچنیـن امـام حسـن عسـکری )ع( 
هـم زیارت اربعین را بـه عنوان یکی از 
برشـمردند،  مومـن  هـای  نشـانه 
یـک  اربعیـن  روی  پیـاده  بنابرایـن 

پشتوانه محکم اعتقادی دارد. شود.
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ارائه خدمات یکسان به 
شهروندان مستلزم استاندارد 

سازی تمامی معابر است
جلسـه اسـتاندارد سـازی معابـر شهرسـتان سـاوجبالغ بـا 
حضـور دکتـر امیـر بهمنـی شـهردار هشـتگرد، مسـئوالن و 
هـای  شـهرداری  و  هـا  دسـتگاه  سـایر  کارشناسـان 

شهرسـتان به میزبانی شـهرداری هشتگرد برگزار شد.
دکتـر امیـر بهمنـی در ابتـدای جلسـه ضمـن خـوش آمـد 
گویـی بـه حاضریـن مطالبـی را در خصوص ارائـه خدمات 
و  سـازی  اسـتاندارد  لـزوم  و  شـهروندان  بـه  یکسـان 
مناسـب سـازی معابـر  بیـان نمود و گفت: شـهر بـه مثابه 
یـک موجـود زنـده اسـت و ایـن تعبیـر بـه دلیـل وجـود 

انسـان ها در آن می باشد.
شـهروندان  فرهنـگ  و  هویـت  از  منبعـث  نشـینی  شـهر 
برنامه هـای  بایسـت  در   اسـت و مدیـران شـهری مـی 
مختلـف عمرانـی و غیـره در شـهرها هویـت انسـانی را در 
نظـر گرفتـه و بـرای اجـرای ایـن خواسـته نیـاز اسـت تـا 

تبعیـض از میان برود .
وی گفـت: مـی بایسـت مدیـران شـهری جهـت جلوگیری 
دهنـد کـه  قـرار  سـرلوحه  را  فعالیت هایـی   ، تبعیـض  از 
انجـام یـک سـری خدمـات معیـن بـه تمامی شـهروندان 
بـه صـورت یکسـان از آن جمله اسـت و بایـد همگان حق 
اسـتفاده از امتیـازات زندگـی شهرنشـینی و پیشـرفت را 
راسـتای  در  مهـم  موضوعـات  از  یکـی  و  باشـند  داشـته 
تحقـق ایـن خواسـته توجـه بـه اقشـار مختلـف جامعـه 

است .
شـهردار هشـتگرد عنـوان کـرد : توجـه ویـژه بـه جانبـازان 
گرانقـدر ، معلولیـن عزیـز و سـالمندان و رفـع مشـکالت 
موجـود در راسـتای دسترسـی آنهـا بـه امکانـات شـهری 
موضوعـی اسـت کـه در سـالیان اخیـر از توجـه خاصـی 
برخـوردار بـوده و اسـتاندارد سـازی معابـر و نیـز مناسـب 
سـازی محل هـای تـردد و دسترسـی هـای شـهری مـی 

تواند اقدامی موثر در این راه باشـد .
وی افـزود: مـا نمـی توانیـم بـرای تـک تـک شـهروندان 
امکانـات مناسـبی فراهـم کنیـم لیکـن ایـن تـوان وجـود 
دارد کـه حتـی المقـدور معابـر و خیابان هـا و پیـاده رو ها 
و اماکـن عمومـی شـهر را جهـت دسترسـی ایـن قشـر از 

شهروندان سـاماندهی نماییم .
موضـوع اسـتاندارد سـازی معابـر هـم از لحـاظ اخالقی و 
و  میباشـد  اهمیـت  دارای  مدیریتـی  حیـث  از  هـم 
مصوبـات  راسـتای  در  هشـتگرد  شـهرداری  خوشـبختانه 
توانسـته  سـاوجبالغ  شهرسـتان  سـازی  مناسـب  سـتاد 
اسـت کارهـای خوبـی طی سـالیان گذشـته انجـام دهد و 
بسـیاری از بلـوار هـا ،خیابـان هـا و معابـر اصلـی شـهر 
همسـطح سـازی شـده و ضمـن نصـب پلهـای ویـژه تردد 
و  خـط  اجـرای کفپـوش  بـا  معابـر شـهری   ، معلولیـن 

بریل استانداردسـازی شده اند.

 پیام
استان ها

ر 
مه

س: 
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 شهادت مامور ناجا در درگیری با اراذل و اوباش در رشت
یکی از مأموران یگان امداد در درگیری با اراذل و اوباش به شهادت رسید.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مرجانه گلچین تصویر زیر را در کنار علی کشاورز و در منزل ایشان به اشتراک 
گذاشته.

@marjanegolchin

باران کوثری، تصویر زیر را در کنار جهانگیر کوثری و رخشان بنی اعتماد، پدر و 
مادرش به اشتراک گذاشته.

@barankosari

مسئله حذف کراوات از مجسمه دکتر شریعتی به رسانه ها کشیده شد و ارژنگ 
امیرفضلی نیز این موضوع را به باد انتقاد گرفته.

@arzhang_amirfazli

حمید فرخ نژاد با انتشار تصویر زیر در برلین از اتمام فیلمبرداری فیلم 
»سامورایی در برلین« خبر داده.

@hamid.farrokhnezhad

ــد  ــاال می توان Android Messages ح
ــک اپلیکیشــن پیشــروی  ــه شــکل ی ب
تحــت وب )PWA( در اختیــار کاربــران 
بدیــن معنــا  بگیــرد.  اندرویــد قــرار 
کــه بــا مراجعــه بــه وبســایت ایــن 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــد ب ــان، می توانی پیام رس

ــد. ــتفاده نمایی ــب از آن اس نص

کلیــه  نزدیــک،  آینــده  در 
کاربــران گــوگل از سراســر دنیــا 
از  اســتفاده  هنــگام  می تواننــد 
بــه  موبایــل  جســتجوی  موتــور 
قابلیت هــای گــوگل لنــز دسترســی 

پیــدا کننــد.

روزنامــه  گــزارش  رد  بــا  چیــن 
شــنود  دربــاره  تایمــز  نیویــورک 
ــه  ــد ترامــپ، ب تلفــن شــخصی دونال
شــوخی بــه رئیس جمهــوری آمریــکا 
ــه جــای  ــه ب پیشــنهاد داده اســت ک
تلفــن آی فــون اپــل از تلفــن هــواوی 

ــد. ــتفاده کن ــن اس ــاخت چی س

سوژه
ترامپ

خبر
گوگل لنز

خبر
اندروید مسیج

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی می گوید:

ــن شــروط  ــال در كســب وكارهاى آنالی ــای فع ــه برخــی از پلتفرم ه ــه شــده ك گفت
ــد كــه حــق  ــدگان( اعمــال كرده ان ــل رانن ــرای مشــتریان و همــكاران )مث ــده ای ب محدودكنن

ندارنــد همزمــان بــا رقبــا همــکاری یــا از اپلیکیشــن مشــابه اســتفاده كننــد.
بعضا این محدودیت ها غیر قانونی و قابل پیگیری و برخورد در شورای رقابت است.

علی صیدآبادی می گوید:
دلیلــش رو نمی دونــم، امــا هیچــی مثــل بــاران تهــران رو زیبــا نمی کنــه، ولــی فکــر 
ــه  ــاران خوشــحالم نمی کنــه: شــاید ب کنــم دلیــل ایــن رو بدونــم کــه چــرا هیچــی مثــل ب
خاطــر اینــه کــه پیشــینیانم نســل در نســل کشــاورز بودنــد و ایــن واکنــش کشــاورز درونمــه.

ناصر کرمی می گوید:
قلعــه نویــی گفتــه ایــن بــرد را بــه کارگرانــی کــه در کنــار کــوره »1600 درجــه گرمــا« را 
تحمــل می کننــد تــا ســپاهان بــه حیــات خــود ادامــه دهــد، تبریــک می گویــم. آیــا کارگــران 

فــوالد مبارکــه در هســته میانــی خورشــید کار می کننــد؟

جاوید می گوید:
ــه  ــه آرش ک ــدم ب ــر رو می ــده همس ــره ش ــم ذخی ــنگترین اس ــالی قش ــدال ط م

ــکالم«. ــود »هم ــته ب نوش

اشکان مدیری می گوید:
ــگار مــا فکــر می کردیــم  ــوده. ان ــازه اعــالم کــردن قتــل خاشــقچی قتــل عمــد ب ت

یهویــی حواسشــون نبــوده دستشــون خــورده طــرف قطعــه قطعــه شــده!

علی محمدپور می گوید:
ــک وزارت، از  ــر مســتعفی ی ــه وزی ــر نیســت ک ــن باالت ــن از ای مســخره تر و توهی

ــی دیگــر معرفــی شــود! ــرای تصــدی وزارت ــه مجلــس ب ــت ب طــرف همــان دول

نازلی می گوید:
آدم بعــد از دســت دادن عزیزترینــش تــازه می فهمــه کــه ایــن بدبخــت موالنــا چــی 
می گفتــه کــه "وهللا کــه شــهر بــی تــو مــرا حبــس می شــود". همــه جــای شــهر بــدون آن 

آدم دیگــه حــس قبلــی را نــداره. همــه جــا تنــگ و خفــه اســت.

بهروز خزری می گوید:
در به روزرســانی آخــر اندرویــد اســتدیو، اون نــوار زرد رنــگ کــه موقــع sync کــردن 
گــردل نشــون داده می شــد بــه رنــگ آبــی تاریــک در اومــده. اصــال 1۸0 مــگ آپدیتــش هــم 

بخاطــر همیــن رنــگ بــود!

کاربرانی که در اسنپ مشغول فعالیت هستند، و اپ 
»الوپیک« از رقیبان اسنپ را روی گوشی خود دارند، 
از روز پنج شنبه اسکرین شات زیر را که به دلیل داشتن اپ 
الوپیک به آن ها اجازه ورود نمی دهد همرسانی می کنند و 

این شیوه رقابت اسنپ را نقد می کنند.

این تپه خاک یه خونه قاجاریه در مشهد که به خاطر 
گودبرداری به این روز افتاد و بعیده که دیگه در مشهد 
خانه  سیدان داشته باشیم؛ هنوز گرد و خاک این یکی فرو 
ننشسته که کلنگ ها به دیوار خانه محمد رهبر هم رسیدند.

@mahdi22۸0

شعبده یعنی درخت های حوالی پارک ملت غیب شوند، دفن 
شوند و سنگ مزارشان بدون نشانه باشد!

@aliaalei

دانش آموزانی که با گونی به مدرسه می روند! برخی تصاویر را جرات 
نمی کنم بذارم و برخی را روم نمیشه تصویر بگیرم.

نمی گویم همه اینگونه هستند؛ اما در یک مدرسه سه نفر از اینها هم 
فاجعه است.هرچه روستاها از شهر دورتر، فقر شدیدتر…

@smaeel_azari۹6

1. حوالــی ۸3 یــک شــرکت خوشــنام ازم دعــوت کــرد 
مدیــر تیــم نرم افزاری شــون بشــم. فناوری هایــی 
ــکال( و اراکل  ــی )پاس ــردن دلف ــتفاده می ک ــه اس ک
ــود. ایشــوهای زیــادی داشــتن. قبــول کــردم.  فــرم ب
ــودم. خــوش  ــود. مدیــر ب ــر شــده ب حقوقــم ســه براب
می گذشــت. طــی روزهــای اول متوجــه شــدم کــه بــا 

ــم. ــرار کن ــاط برق ــم ارتب ــرم نمی تون اراکل ف

ــر  2.  یــک برنامه نویــس داشــتن کــه از مــن بزرگ ت

بــود. بهــش گفتــم لطفــا مدتــی وقــت بــذار و دلفــی 
رو یــاد بگیــر و اون سیســتمی کــه بــا اراکل فــرم 
نوشــتی از نــو بــا دلفــی بنویــس. گفــت مــن بــا اراکل 
فــرم راحتــم و نمی خــوام ســویچ کنــم. اگــر ناراحتیــن 

دیگــه نمیــام.

ــردم  ــر می ک ــودم، فک ــام ب ــوان و خ ــه ج ــن ک 3.  م
بایــد قــدرت مدیریتــم رو بــه رخ بکشــم، گفتم بســیار 
ــه  ــز نتونســتیم سرویســی ک ــه هرگ ــا. البت ــوب نی خ
ــون  ــم. چ ــن کنی ــی جایگزی ــا دلف ــود ب اون نوشــته ب
پیچیدگی هــای مالــی داشــت کــه ســر درنمیاوردیــم. 

ــه جــای  ــر اومــد. مثــال ب ــم دیگــه کمت ــی اون خان ول
ــرد. ــاعت کار می ک ــی 5 س ــاعت ماه روزی 5 س

ــود و  ــازه رئیــس جمعــور شــده ب ــژاد ت 4. احمــدی ن
ــم  ــرکت تصمی ــود. ش ــرده ب ــد ک ــرمایه  دارا بن ــه س ب
گرفتــه بــود کســب و کارش رو محــدود کنــه ) نماینــده 
انحصــاری یــک برنــد خــوب بــودن ( پــس بــه مــن 
گفتــن نیروهــات رو کــم کــن. دونــه دونــه بچه هــا رو 
مرخــص کــردم. فکــر می کــردم اون کار خــوب بــه مــن 

ــرد. ــی نک ــه ول ــا می کن وف

5.  اواخــر اســفند بهــم گفتــن ســال جدیــد خودتــم 
تشــریف نیــار. حســابی حالــم گرفتــه شــده بــود. بــه 
هــر حــال، گذشــت از اون داســتان ها… حــدود ســال 
ــا  ــه ب ــدم ک ــس اراکل رو دی ــم برنامه وی 95 اون خان
عصــا راه می رفــت. خیلــی اتفاقــی در یــک شهرســتان 
ــا  دیدمــش. بعــد از چــاق ســالمتی پرســیدم چــرا ب

عصــا راه مــی ری؟

6.  گفــت از قدیــم نوعــی از رماتیســم داشــتم. 
هزینــه داروهــام زیــاد بــود. وقتــی بــرای اون شــرکت 
ــم  ــه به ــی ک ــوق خوب ــطه حق ــه واس ــردم، ب کار می ک

مــی دادن می تونســتم هزینــه ش رو تامیــن کنــم. 
ولــی وقتــی تــو تصمیــم گرفتــی فنــاوری رو عــوض 
کنــی درآمــدم کم شــد و نتونســتم هزینــه داروهــام رو 

ــرده… ــم پیشــرفت ک ــم و بیماری ــن کن تامی

ــروژه ای  ــچ پ ــر هی ــز مدی ــه هرگ ــد از اون دیگ 7. بع
نشــدم. هرگــز بــرای خوشــحالی کارفرمــا نیرویــی رو 
بیــرون نکــردم. بــا همــه ســاختم. طــوری کــه تیم های 
ــره  ــن ب ــی رو رد کن ــی می خواســتن نیروی ــه وقت دیگ
ــتن  ــون می دونس ــه. چ ــن کار کن ــا م ــتادن ب می فرس
ســواد و فنــاوری و ایــن قصه هــا بــرای مــن کــم 

اهمیت تریــن بخــش داســتان همکاری ســت.

۸. ســخت بــود در 40 ســالگی مدیــر نباشــی و ســعی 
کنــی یــک مهنــدس ســاده نرم افــزار بمونــی. ســخت 
بــود ولــی االن واقعــا راحتــم. تصــور اشــتباهی وجــود 
داره کــه بــرای راحتــی و رفــاه بایــد پوزیشــن های پــر 
ــال اشــتباهه. می شــه  ــم. کام ــول کنی مســئولیت تر قب
بــا جــای بــاال رفتــن، تــوی عمــق پاییــن بریــم و راحت 

زندگــی کنیــم.

@amirsedighi

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی گفت: بالن اینترنتی در مرز 
مهران نصب شده که از نسل چهارم است و می تواند با سرعت 300 مگابیت بر ثانیه تا شعاع پنج کیلومتر را پوشش 

دهد. البته بروز طوفان و صاعقه بالن را دچار مشکل کرد که بعد از 24 ساعت بالن دیگری در این منطقه مستقر 
شد.

#رشتو
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فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
)همراه با ارزیابی کیفی(

شــهرداری جیرفــت در نظــر دارد مناقصــات عمومــی منــدرج در جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد 
مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

گواهــي امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۹7/۸/1۵ می باشد.
ــخ  ــا تاری ــاعت 13 روز ۹7/۸/1۵ ت ــایت س ــه از س ــناد مناقص ــت اس ــی دریاف ــت زمان مهل

ــد. ــی باش ۹7/۸/20 م
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز دو شنبه ۹7/۹/۵ می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸ صبح روز چهار شنبه ۹7/۹/7 می باشد.
الزم بــه ذکــر اســت شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات مناقصــه گــران بــا در نظــر گرفتــن صرفــه و 

صــالح شــهرداری و رعایــت آیین نامــه مالــی شــهرداری هــا مختــار اســت.
ــناد  ــوص اس ــتر در خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف ــذار جه ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم اطالع
مناقصــه و ارائــه پــاکات الــف: آدرس میدان شــهرداری شــهرداری جیرفــت و تلفــن 034432111-13

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس 02141۹34
 دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹737 و ۸۵1۹376۸

شماره 
فهرست بهامبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآوردنوع تضمینعنوان پروژهمناقصه
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 )مطابق با فرمت
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سال گذشته در پیام ما به مساله 
کاهش مساحت جنگل ها 

در 4 دهه گذشته از 11درصد 
به 5/۸ درصد پرداختیم.

سال گشت

رسانه در آینه تصویر
دوماه نامه ی مروارید دهمین شماره ی خود را به موضوع فساد 

اختصاص داده است. مروارید به سردبیری پژمان موسوی منتشر 
می شود.

پس از پایان تصویربرداری سریال 

»خانواده دکتر ماهان« 
محمدحسین غضنفری تدوین این 

مجموعه را آغاز کرد.

فراخوان بخش 

»مسابقه مقاالت رادیشناسی« 
نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی منتشر 

شد. عالقهمندان شرکت در این بخش 
میتوانند تا روز شنبه 19 آبان ماه نسبت 

به ارسال چکیده مقاالت خود به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند. 

به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی
 از ساعت 17 روز دوشنبه 7 آبان  ماه تمامی 

سینماهای کشور تا پایان روز سه شنبه 
تعطیل خواهند بود.

دخترها خیلی زود فراموش می کنند
اما پسرها فقط وانمود می کنند که فراموش 

کردن، اما همیشه یادشونه...

ماهی و گربه

جشنوارهفیلمسینما دیالوگ

چون طوطی خط تو پر بر شکر اندازد
مرغ دل من آتش در بال و پر اندازد

صوفی ز می لعلت گر نوش کند جامی
تسبیح برافشاند سجاده براندازد

چون تیر زند چشمت سیاره هدف گردد
چون تیغ کشد مهرت گردون سپر اندازد

چون غمزٔه خونخوارت برقلب کمین سازد
بس کشته که هر لحظه بر یکدگر اندازد

آنکس که دلی دارد جان در رهت افشاند
وانرا که سری باشد در پات سر اندازد

در مهر تو چون الله رخساره بخون شویم
از بسکه دلم هر دم خون در جگر اندازد

عقل از سر نادانی با عشق نیامیزد
با شیر ژیان آهو کی پنجه در اندازد

آن لحظه که باز آید پیش نظرش میرم
کاخر چو مرا بیند برمن نظر اندازد

فرهاد صفت خواجو دور از لب شیرینت
فریاد و فغان هر دم در کوه و در اندازد

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

تفرقه میان درباریان ایران و 
گزارش نماینده روم در تیسفون

آن  دقیـق  زمـان  میـالدی كـه   310 در سـال 
بعـدا 2۸ اكتبـر بـه دسـت داده شـده اسـت 
»ماكـزن تیـوس« امپراتـور روم كـه كشـورش 
بـود  داخلـی  فـراوان  هـای  دشـواری  دچـار 
دائمـی  نماینـده سیاسـی  گـزارش محرمانـه 
روم در تیسـفون پایتخـت ایران را در نشسـت 
اعضای سـنا و ژنرالهای رومی مطرح سـاخت. 
نماینـده روم در تیسـفون در گـزارش خـود از 
ادامـه تفرقـه میـان درباریـان ایران خبـر داده 
بـود و تاكیـد كـرده بـود كـه زمانـی بهتـراز این 
بـرای تعـرض نظامی بـه ایران و انهـدام قدرت 
آن بـه دسـت نخواهـد آمـد ، زیـرا چنـد سـال 
طـول خواهـد كشـید تـا شـاه 17 سـاله بـر 

اوضـاع مسـلط شـود. 
در آن روز هیچیك از حاضران درجلسـه، لشكر 
كشـی به شـرق را در حالی كـه امپراتوری روم 
در آسـتانه جنـگ داخلـی بـود بـه مصلحـت 

ندیـد. بـا وجـود ایـن، چـون »ماكزنتیـوس« 
بـی عالقـه بـه جنگ با ایـران نبود قرار شـد كه 

گـزارش همچنان در دسـتور كار باشـد.
تفرقـه در دربـار ایـران پـس از مـرگ هرمـز 
دوم آغـاز شـده بـود. برخـی از بزرگان كشـور با 
پسـر او »آذر نرسـی« كـه شـهرت بـه بدخویی 
داشـت به مخالفت دسـت زده و باعث قتل او 
شـده و فرزنـد دیگـر هرمـز را كه هنوز بـه دنیا 
نیامده بود شـاه كشـور نامیدنـد. بحران داخلی 
ایـران در سـال 310 میـالدی پس از 17 سـاله 
شـدن شـاپور دوم )ذواالكتاف( و كنـار گذاردن 
نایـب السـلطنه رو بـه پایـان گـذارد و در روم 
هـم كنسـتانتین اول جنـگ داخلـی را در 312 
میـالدی بـرد و دو امپراتوری از بحـران داخلی 

خـارج و سـپس بـه جان هـم افتادنـد و ...

تایید حكم اعدام دكتر حسین 
فاطمی و اجرای حکم

نظـر  تجدیـد  محكمـه   1333 آبـان  ششـم 
دكتـر حسـین  اعـدام  تهـران حكـم  نظامـی 

فاطمـی وزیـر امورخارجـه دولـت دكتر مصدق 
را تاییـد كـرد و ایـن حكـم بـه اجـرا در امـد.

 دكتـر فاطمـی بارهـا صریحـا و بابـكار بـردن 
واژه هایـی تنـد از شـاه و بسـتگان او انتقـاد 
كـرده بـود و بـه همیـن جهـت، شـاه توصیـه 
دادن  بـرای  اصفهـان  روحانیـون  و  مشـاهیر 
بـود.  نپذیرفتـه  را  او  بـه  مجـازات  تخفیـف 
انتقـاد هـای دكتـر فاطمـی از شـاه و نظـام 
سـلطنتی عمدتـا در مقـاالت روزنامـه باختـر 
امـروز منعكـس مـی شـد كـه ناشـر آن دكتر 

فاطمـی بـود.
 دکتـر فاطمـی كه می دانسـت شـاه كینه وی 
را بـه دل دارد از همـان لحظـه كودتـا خـود را 
پنهـان كرده بـود. دكتر فاطمـی روز 2۸ امرداد 
و پـس  بـود  1332 در خانـه دكتـر مصـدق 
از آن كـه خانـه را در آسـتانه محاصـره شـدن 
كامـل دیـد، در زیر گلولـه از آنجا خارج شـده 
و خـودرا مخفـی کـرده بود. وی ماههـا بعد در 
مخفیـگاه خـود کـه خانـه ای در شـمیران بود 

برحسـب اتفـاق دسـتگیر شـده بود.

طنزیمات

رییــس دفتر رییس جمهور گفت:»رســانه ها مقصرند.«

درخــت گالبــی  تنــه  روی  را  اش  پیشــانی  خــاص  مخاطــب 

گذاشــته بــود و گریــه مــی کــرد. تغــار تحلیلگــر؛ ِقــل زد و 

خــودش را بــه او رســاند.

-چی شــده خانم مخاطب؟

ــاد  ــار انداخــت و فری ــه تغ ــودی ب ــگاه بغــض آل مخاطــب خــاص؛ ن

زد:

ــزدم  ــه! نام ــت توئ ــم از دس ــی میکش ــر چ ــه ه ــاری ک ــرو تغ -ب

ــوی اینســتاگرام، الیــک  ــر کــرده و اآلن ســه روزه عکســامو ت قه

ــه! نمــی کن

-ُخــب تقصیر من چیه؟

-خودتو به اون راه نزن تغاری! مگه تو رســانه نیســتی؟

-خیر، بنده فعال رســانه ای هســتم. تغارنیوز رســانه است.

ــر چــی میکشــم از دســت  ــاری! ه ــن تغ ــازی نک ــات ب ــا کلم -ب

ــانه هاســت ــما رس ــر ش ــش تقصی ــه! هم توئ

بــه هیــچ صراطــی  دیــد مخاطــب خــاص  مــی  کــه  تغــار 

ــی  ــاهد عینک ــت. ش ــق انداخ ــه اف ــی ب ــت، نگاه ــتقیم نیس مس

ــه افــق  ــی خیــال همــه چیــز ب ــود و ب همــان جــا دراز کشــیده ب

چشــم دوختــه بــود. تغارنــاز از خــم کوچــه پیــدا شــد. کشــک از 

ــورد.  ــا خ ــر ج ــار تحلیلگ ــود. تغ ــاری ب ــمهایش ج چش

-چی شــده تغارناز؟ چرا چشــات کشکیه؟

تغارنــاز هق هق کرد:

-همه منو اذیت می کنن. میگن شــوَهِلت لِســانه اســت.

چی؟ -یعنی 

-همیــن اآلن تــوی خیابــون دو تــا ماشــین زدن بــه هــم. پلیــس 

اومــد و گفــت هیــچ کدومتــون مقِصــل نیســتین. تقصیــل لِســانه 

هاســت. دوســتامم بهــم گفتــن دیــدی شــوَهِلت مقِصِلــه؟

-عجب!

ــم.  47  -ایــن کــه چیــزی نیســت. َلفتــم آدامــس کشــکی بَخَل

ــن  ــال ای ــا چ ــم آق ــازه دال گفت ــود. مغ ــده ب ــون ش ــد ِگل َدل ص

قــد گلــون؟ گفــت تقصیــل لســانه هاســت. دوســتام چــپ چــپ 

ــا  ــتن ب ــوهل داش ــه زن و ش ــاژ ی ــط پاس ــردن. وس ــگاه ک ــم ن به

ــِی  ــه کول ــن ب ــت بیای ــل گف ــه نف ــدن. ی ــی کل ــوا م ــه دع همدیگ

چشــم لســانه هــا بــا هــم آشــتی کنیــن. دوســتام تنهــام 

ــا شــوهالمون  ــو ب ــی َتلســیم شــوَهِلت ماهال ــن م گذاشــتن. گفت

ــم... ــه جــون ه ــدازه ب بن

ــه  ــتهایش را ب ــرد. دس ــاک ک ــکهایش را پ ــاص اش ــب خ مخاط

ــر زد. کم

ــری  ــزم ت ــه هی ــن چ ــه م ــتم. مگ ــع نداش ــی ازت توق -تغارجون

ــای  ــن چش ــوی ای ــت ت ــه دودش رف ــودم ک ــه ب ــو فروخت ــه ت ب

ــن، آره؟  ــلی م عس

-تحلیــل جــون! بیــا شــغلتو عــوض کــن! ُبلــو دنبــال یــه شــغل 

ــد! آِبلومن

- چــه شــغلی آخــه! مــن یــه عمــر تحلیــل کــردم. ســتون 

گذاشــتم. ایــن کار  روی  رو  فقراتــم 

ــه!  ــی منفعت ــا بگیل ــر ج ــتونو از ه ــوی س ــن جل ــم گفت -از قدی

ــن  ــو! ای ــول بش ــس جمه ــل َلیی ــس دفَت ــغل. َلیی ــه ش ــن هم ای

قــده خوبــه! بــه هیچکــی نبایــد جــواب بــدی! همــه چیــم بنــداز 

ــس  ــی مجل ــه. نمایندگ ــم خوب ــاون اولی ــا. مع ــانه ه ــَدن لس گَل

ــده! واســه  ــم ب ــس َل ــس! همــون جــا بغــل مجل ــو و نپل ــه نگ ک

ــد  ــی، چن ــوی ایــن شــغال بل ــه! اگــه ت ســتون فقالتــت هــم خوب

ــل  ــادا تحصی ــال زاده« کان ــه »تغ ــون میش ــه م ــه بچ ــال دیگ س

تقصیراشــو  ام  هیشــکی  میکنــه.  زندگــی  انگلیــس  میکنــه. 

ــدازه! ــت نمین گلدن

تغــار به افق خیره شــد و به آینده مبهــم خود فکر میکرد.    

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

تقصیر تغار


