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ــدرت سیاســی،  ــع ق ــز تجم ــه مرک ــا ک ــا از آنج پایتخت ه
می رونــد،  به شــمار  اجتماعــی  و  فرهنگــی  اقتصــادی، 
دارنــد. ملت هــا  زندگــی  در  اساســی  نقــش   عمومــا 

ــدرت سیاســی،  ــع ق ــز تجم ــه مرک ــا ک ــا از آنج پایتخت ه
می رونــد،  به شــمار  اجتماعــی  و  فرهنگــی  اقتصــادی، 
ــن  ــد. ای ــا نقــش اساســی در زندگــی ملت هــا دارن عموم
اهمیــت  ســبب شــده اســت که مراکــز جمعیتــی عمده ای 
حــول کالن شــهرها شــکل بگیــرد و تبعــات منفــی زیــادی 
از خــود برجــا گــذارد. عمــده کالنشــهرهای دنیــا به واســطه 
ــی  ــک، آلودگ ــون ترافی ــای همچ ــش ه ــت، از چال مرکزی
هــوا، آســیب هــای اجتماعــی، بافــت فرســوده، مشــکالت 
ــان  ــن می ــد. در ای ــی برن ــج م ــی و ... رن ــت محیط زیس
 کالن شــهر تهــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.

بــر اســاس آمــار، تهــران جــزء ۵۰ شــهر پرجمعیــت 
دنیــا اســت کــه بــه لحــاظ تراکــم جمعیتــی بیــش از ۱۶ 
درصــد جمعیــت کشــور را در خــود جــای داده اســت و در 
هــر کیلومتــر مربــع آن بیــش از ۱۱۶۵۰ نفــر زندگــی مــی 
کننــد در حالــی کــه ۵ هــزار هکتــار از بافــت مســکونی آن 
فرســوده  اســت و بیــش از ۱۳ گســل  حیــات ســاکنان 
ــه تنهایــی  ــد کــه ســه گســل آن ب ــد مــی کن ــا را تهدی آنه
ــا قــدرت بیــش از ۷ ریشــتر را  ــه ب پتانســیل ایجــاد زلزل
ــه،  عوامــل و مســائل متعــدد  ــر خطــر زلزل دارد. عــالوه ب
ــی  ــان م ــه نش ــرد، ک ــام ب ــوان ن ــی ت ــز م ــری را نی دیگ
 دهــد بایــد بــه طــور جــدی بــه حــال تهــران فکــری کــرد.

ــرای  ــون ب ــی کــه تاکن ــن راهــکار های یکــی از جــدی تری
ــا مســاله تهــران در طــی ســال هــای مختلــف  برخــورد ب
مطــرح شــده اســت، مقولــه انتقــال پایتخــت اســت کــه 
اخیــرا نیــز وزارت راه و شهرســازی مامــور شــده اســت کــه 
امــکان پذیــری آن را مــورد مطالعــه و ارزیابــی دوباره قرار 
دهــد. ولــی تحقــق پذیــری انتقــال پایتخت بــا محدودیت 
ــم: ــی پردازی ــه آن م ــه ب ــت ک ــرو اس ــدی روب ــای ج  ه

۱- بخــش عمــده ای از علــل مشــکالت شــهر تهــران 
وجــود  نــدارد،  تهــران  بــودن  پایتخــت  بــا  ارتباطــی 
ــترش  ــوا، گس ــی ه ــه، آلودگ ــر زلزل ــوده، خط ــت فرس باف
آســیب هــای اجتماعــی، ترافیــک و ... قبــل از ایــن 
ــر از  ــر پذی ــد، تاثی ــران باش ــی ته ــر از پایتخت ــه متاث ک
ــای  ــال ه ــه س ــی هم ــهر در ط ــت اداره ش ــوه و کیفی نح
اداره  لحــاظ کیفیــت  بــه  متاســفانه  اســت.  گذشــته 
شــهرها و توســعه یافتگــی نهــادی در زمــره کشــور هــای 
توســعه یافتــه قــرار نداریــم و هنــوز نتوانســته ایــم 
ــت  ــهری را تثبی ــت ش ــام مدیری ــه ن ــی ب ــگاه مفهوم جای
اداره  در  هــا  اراده  تداخــل  فضایــی  چنیــن  در  کنیــم 
ــروز ناکارآمــدی  شــهر صــورت مــی گیردکــه نتیجــه آن ب
انتظــاری  و شــکل گیــری معضــالت متعــدد اســت. 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــی رود ای ــس م ــت و مجل ــه از دول ک
ایجــاد  بســتری  هــا،  شــهرداری  قوانیــن  بازنگــری 
کننــد تــا اختیــارات مدیریــت شــهری، متناســب بــا 
ــد.  انتظــارات موجــود و وظایــف ایــن نهــاد گســترش یاب

۲- بــا توجــه بــه نظــرات کارشناســان، و ضــرورت ایجــاد 
ــز  ــی مرک ــروری، جابجای ــای الزم و ض ــاخت ه ــر س زی
ــا ۱۰۰  ــن ۷۰ ت ــرد بی ــه ک ــد هزین ــور نیازمن ــی کش سیاس
میلیــارد دالر اســت، کــه بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی 
و  نفــت،  فــروش  دالری  میلیــارد   ۶۹ رقــم  و  کشــور 
ــت  ــروش نف ــال ف ــش از دو س ــورم، بی ــاب ت ــا احتس ب
کشــور بایــد فقــط صــرف هزینــه انتقــال پایتخــت کشــور 
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جزییات کشف کتیبه سه زبانه 
در نقش رستم
درودی، پژوهشگر: 

بخشی از این کتیبه به زبان فارسی باستانی بود

حراج آب های زیرزمینی
حکومت ما بر منابع آب حاکمیت ندارد. هر کسی هرجایی اراده کند، می تواند از آب استفاده کند
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4
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19 بنای تاریخی 
به مزایده گذاشته 

می شود
مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری 
از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی از 
آغاز مزایده 19 بنای تاریخی در هفته 

آینده خبر داد.

آغاز فاز اول 
ساماندهی موزه 

آثار تاریخی شوش

سخنگوی دولت 
بزودی معرفی 

می شود

2

خشکسالی های اخیر حیات وحش مناطق 
مختلف را تحت تاثیر گذاشت . یکی از این مناطق  
آهو های بیدوییه بردسیر بود. کم آبی سبب شده 
بود اغلب چشمه های طبیعی  این منطقه خشک 
شده و با توجه به اینکه بعضی از باغات کشاورزی 
در مجاورت این منطقه قرار دارند . به  همین دلیل  
آهوها برای تامین آب به مزارع هجوم آورده که 
همین موضوع باعث شده تا بعضی افراد سودجو 
از موضوع استفاده کنند و به شکار آهوان بپردازند. 
 جمع آوری کمک های مردمی
صفحه اینستاگرام نذر طبیعت  چندی پیش اعالم 
کرد که قصد دارد  با نصب دو مخزن آب ده هزار 
لیتری  و لوله کشی به طول هزار متر آب  را در 
یک محدوده امن  در دسترس آهوها قرار دهد.

طی یک ماه هزینه ساخت 
آبشخور برای آهوهای منطقه 
حفاظت شده بردسیر فراهم شد

ساخت آبشخور برای 
آهوهای بیدوئیه
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ــاب ارزش  ــا احتس ــه ب ــی ک ــود. در حال ش
ــارد  ــغ ۶۹ میلی ــه مبل ــران ب ــورس ای ــازار ب ب
دالر، مــی تــوان در ایــن دو ســال بیــش از 
ــاد و  ــور ایج ــر در کش ــورس دیگ ــازار ب دو ب
ــور  ــکار کش ــوان و بی ــت ج ــرای کل جمعی ب
ــرت  ــد مهاج ــا فراین ــرد، ت ــم ک ــغل فراه ش
ــه ســمت شهرســتان هــا جهــت  ــران ب از ته
 یابــد و بــار معضــالت تهــران کاهــش یابــد.
یابــی  مــکان  دیگــر  مهــم  نکتــه   -۳
پایتخــت جدیــد بــا توجــه بــه در نظــر 
امنیتــی،  سیاســی،  مســائل  گرفتــن 
اســت.  قومــی  و  جغرافیایــی  فرهنگــی، 
انتخــاب  فراینــد  مــا،  کشــور  در  عمومــا 
اســتان،  مرکــز  عنــوان  بــه  شــهر  یــک 
بــا  همــراه  بخــش  حتــی  و  شهرســتان 
چالــش هــا و تنــش هــای قومــی و محلــی 
بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت 
جــدی  تبعــات  تــوان  نمــی  پایتختــی، 

ــت.  ــده انگاش ــاله را نادی ــن مس ــم ای و مه
بــا  امــروزه مرکزیــت کالن شــهر تهــران 
اقــوام،  تمــام  از  پذیــری کــه  جمعیــت 
ــت،  ــته اس ــا داش ــتان ه ــب و شهرس مذاه
مقبولیــت عــام یافتــه اســت و تغییــر ایــن 
ــع شــهر دیگــری از طــرف  ــه نف ــت ب مقبولی
نخواهــد  پذیرفتــه  آســانی  بــه  جامعــه 
ــات  ــل تبع ــاد حام ــال زی ــه احتم ــد و ب ش
ــود. ــد ب ــی خواه ــی و سیاس ــاد اجتماع  زی

ــی رود،  ــرم م ــت محت ــه از دول ــاری ک انتظ
در  عادالنــه  گــذاری  ســرمایه  افزایــش 
ــگیری از  ــرای پیش ــور ب ــق کش ــام مناط تم
مهاجــرت، ســاماندهی منطقــه کالن شــهری 
اختیــارات  افزایــش  و  البــرز  تهــران- 
تــا  اســت  تهــران  در  شــهری  مدیریــت 
مســائل و معضالتــی کــه بــه مــرور زمــان در 
تهــران شــکل گرفتــه اســت کاهــش یابــد./

خبرانالیــن

بورس میزبان میعانات گازی می شود

رایزنی های حقوقی کارکنان به ۲0 درصد ختم شد
امکان ثبت سفارش کاال در استان ها 

با کارت بازرگانی تهران

از عرضـه نفـت خـام در رینـگ صادراتـی بـورس،  بعـد 
ایـن بـار وزارت نفـت بـا هـدف تنـوع سـازی روش هـای 
فـروش و مشـارکت بخـش خصوصی در فـروش تصمیم 
 بـه عرضـه میعانـات گازی در ایـن رینـگ کـرده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا، ششـم آبان ماه امسـال برای نخسـتین 
بـار یـک میلیون بشـکه نفت خام سـبک در بـورس انرژی 
عرضه شـد که در نهایت سـه خریدار، ۲۸۰ هزار بشـکه نفت 
به قیمت هر بشـکه ۷۴ دالر و ۸۵ سـنت را معامله کردند. 
دومیـن عرضـه نیز در بیسـتم آبان ماه صورت گرفـت و ۷۰۰ 
هـزار بشـکه نفـت خام سـبک ایـران، به قیمت هر بشـکه 
۶۴.۹۷ دالر بـه فـروش رسـید. ا تفاقـی کـه پـای بخـش 
خصوصـی را بـه فروش نفت باز کرد و نفتی ها رضایت خود 
را از ایـن اتفـاق ابـراز و اعـالم کردند که این فرآینـد ادامه دار 
خواهـد بـود. از سـوی دیگر بورسـی ها نیز اعـالم کردند این 
عرضه هـا به طـور منظـم انجـام می شـود کـه بـا ایـن کار، 
 بخـش خصوصـی بتوانـد وارد معامـالت نفـت خام شـود.
وزارت نفـت در ۲۳ دی مـاه در اطالعیـه ای اعـالم کـرد کـه 
سـومین نوبـت عرضـه نفت خـام در بورس یکـم بهمن ماه 
بـا تغییراتـی نسـبت بـه عرضه های قبلـی صـورت خواهد 
گرفـت. قـرار شـد یـک میلیـون بشـکه نفـت خام سـبک 

در حجم هـای ۳۵ هـزار بشـکه ای بـا قیمـت پایـه ۵۲.۴۲ 
دالر بـه ازای هـر بشـکه عرضه شـود و در ایـن عرضه، عالوه 
بـر امـکان تسـویه حسـاب بـا ارزهـای بین المللـی، امکان 
تسـویه کامـل بـا ارز ریـال ایـران با نرخ سـنا محقق شـود. 
هم چنیـن دوره تسـویه حسـاب معامـالت نیـز از ۶۰ به ۹۰ 
روز افزایـش یافت. سـومین عرضه نفت خـام در بورس در 
موعـد مقـرر صـورت گرفـت، اما مشـتری پیـدا نکـرد. قرار 
 اسـت چهارمیـن عرضـه در ۱۵ بهمن مـاه صـورت بگیـرد.

در عرضـه چهـارم عـالوه بـر تغییـرات ایجـاد شـده، امکان 
جدیـدی بـا هماهنگی سـازمان بورس صـورت گرفته که بر 
اسـاس آن مشـتریان می تواننـد در صـورت تأمیـن پیش 
پرداخـت به روش هـای دیگر از جمله تأمین معـادل ارزی 
آن، بـا تائیـد شـرکت ملـی نفت قبـل از عرضـه از پرداخت 
پیـش پرداخـت معـاف شـوند و در صـورت موفقیـت در 
انجـام معاملـه پیـش پرداخـت را بـه صـورت ریالـی طبق 
اطالعیـه عرضـه پرداخـت کنند. این موضـوع کمک می کند 
خریدارانـی که منابع ارزی در اختیـار دارند قبل از عرضه ارز 
خـود را بـه ریـال تبدیـل نکننـد و در صورت انجـام معامله 
ایـن کار صـورت گیـرد؛ لـذا هزینه هـای تبدیـل ارز بـه ریال 
و برعکـس در صـورت عدم انجـام معامله از عهـده خریدار 

برداشـته خواهـد شـد.مهم ترین هدف از عرضـه نفت خام 
در بـورس تنـوع سـازی روش فـروش بـوده اسـت و برای 
تحقـق بیشـتر ایـن هـدف وزارت نفـت این بـار تصمیم به 
آغـاز عرضه میعانـات گازی در رینگ صادراتی بورس انرژی 
گرفتـه اسـت. بـه گفتـه امیرحسـین تبیانیـان - نماینـده 
شـرکت ملی نفت ایران - این شـرکت در راسـتای اجرای 
بنـد ۱۳ سیاسـت کلی اقتصاد مقاو متـی در خصوص تنوع 
در روش هـای فـروش و مشـارکت بخـش خصوصـی در 
فـروش و اجـرای مـاده ۴ قانـون ششـم توسـعه کشـور و 
همچنین در ادامه مسـیر توجه به تقاضای بازار و مشـارکت 
بخـش خصوصـی در صـادرات، پـس از عرضه نفـت خام، 
 عرضـه میعانـات گازی را در دسـتور کار قـرار داده اسـت.

وی افـزود: شـرکت ملی نفـت ایران تصمیـم دارد با عرضه 
میعانـات گازی در رینـگ صادراتـی بـورس انـرژی، سـبد 
متنوعـی از محصـوالت را در اختیار خریـداران قرار دهد و با 
انتشـار اطالعیـه، ایـن عرضه بـه زودی انجام خواهد شـد. 
بـه گفتـه تبیانیان به نقل از شـرکت ملی نفـت جزئیات در 
روزهـای آینـده اطـالع رسـانی خواهـد شـد و پیـش بینی 
می شـود طـی هفته های آینده نخسـتین عرضـه در بورس 

انـرژی انجام شـود.

افزایـش  بـرای  نماینـدگان  کـه  اصـراری  وجـود  بـا 
بیـش از رقـم ۲۰ درصـد پیشـنهادی دولـت بـه منظـور 
داشـتند،   ۱۳۹۸ سـال  در  کارکنـان  حقـوق  افزایـش 
آخریـن اخبـار از ایـن حکایـت دارد کـه بعـد از مذاکـرات 
همـان  نهایـت  در  تلفیـق  کمیسـیون  در  رایزنی هـا  و 
 افزایـش ۲۰ درصـدی مـورد موافقـت قـرار گرفتـه اسـت.

دولـت در بخشـنامه بودجـه سـال جـاری افزایـش حقوق 
کارکنـان را بـه طـور متوسـط ۲۰ درصـد در نظر گرفـت و بر 
اسـاس همیـن رقـم اعتبـارات هزینـه ای خود برای سـال 
 آینده را در الیحه بودجه گنجاند و به مجلس پیشنهاد کرد.

گـر چـه در مـدت اخیـر بارهـا برخـی از نماینـدگان تاکیـد 
ماه هـای  در  تـورم  افزایـش  بـه  توجـه  بـا  داشـتند کـه 
اخیـر بایـد افزایـش حقـوق بیـش از ۲۰ درصـد باشـد، 
امـا در نهایـت دولـت معتقـد بـود کـه منابـع موجـود، 

نمی دهـد. را  رقـم  ایـن  از  بیـش  افزایـش   اجـازه 
آنچـه کـه در روزهـای گذشـته از سـوی برخـی نماینـدگان 
مطرح شـد از این حکایت داشـت که در مورد افزایش ۲۵ 
درصـدی حقوق کارکنـان در مجلس توافقاتی انجام شـده 
اسـت، ولی این در شـرایطی اسـت که آخرین دریافتی از 
مسئوالن بودجه ریزی از این حکایت دارد که چنین مصوبه 
و توافقـی در کمیسـیون تلفیق که اکنون الیحـه بودجه در 
آن در حـال بررسـی اسـت، انجـام نشـده و آنچه کـه مورد 
توافـق قـرار گرفتـه همان پیشـنهاد دولت در الیحه اسـت؛ 
به گونـه ای کـه افزایش حقـوق کارکنان به طور متوسـط ۲۰ 
 درصـد بـوده و رشـد بـه صـورت پلکانـی انجـام می شـود.
 )۱۲( تبصـره  در  دولـت  اسـت کـه  شـرایطی  در  ایـن 
الیحـه بودجـه سـال آینـده گرچـه بـه طـور مسـتقیم رقم 
افزایـش حقـوق را مـورد اشـاره قـرار نـداده اسـت، امـا بـا 

توجـه بـه متوسـط ۲۰ درصـدی کـه در بخشـنامه اعـالم 
کـرده بـود، تاکیـد کـرده کـه افزایـش حقـوق گروه هـای 
علمـی، کارکنـان  هیـأت  قبیـل  از  حقوق بگیـر  مختلـف 
کشـوری و لشـگری و قضـات بـه طـور جداگانـه توسـط 
دولـت در قانـون بودجـه انجـام می شـود بـه نحـوی کـه 
تفـاوت تطبیـق در مـاده )۷۸( قانـون مدیریـت خدمـات 
بمانـد. باقـی  تغییـر  بـدون  در حکـم حقـوق   کشـوری 

همچنیـن در بودجـه سـال آینـده تناسب سـازی حقـوق 
پرداختـی بـه بازنشسـتگان نیـز مـورد توجـه بـوده و بـر 
افزایـش و متناسب سـازی حقـوق  بـرای  ایـن اسـاس 
بازنشسـتگی  صنـدوق  پوشـش  تحـت  بازنشسـتگان 
کشـوری و سـازمان تأمیـن اجتماعی نیروهای مسـلح با 
اولویت کسـانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از دو میلیون 

تومـان باشـد، مـورد توجـه قـرار دارد.

طبـق اعـالم معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن 
و  تهـران  اسـتان  بازرگانـی  دارنـدگان کارت  تجـارت،  و 
از تهـران  واحدهـای تولیـدی کـه در اسـتان هایی غیـر 
در  را  سـفارش کاال  ثبـت  می تواننـد  هسـتند،  مسـتقر 
دهنـد. انجـام  تولیـدی  واحـد  اسـتقرار  محـل   اسـتان 
بـه گـزارش ایسـنا، نشسـت بررسـی نحـوه تأییـد ثبـت 
سـفارش و تأمیـن مـواد اولیـه واحدهـای تولیـدی بـا 
حضـور رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجـارت تهران 
و مدیـران معاونـت امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن 
و تجـارت، نماینـده اتـاق بازرگانـی و سرپرسـت مرکـز 
تجـارت الکترونیـک وزارت صنعت، معـدن وتجارت برگزار 
شـد کـه طـی آن فرشـاد مقیمـی گفـت: این تصمیـم در 
راسـتای تسـهیل ورود مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـه کشـور 
 و توسـعه ظرفیـت تولیـد صنایـع اتخـاذ شـده اسـت.

در این نشست ضمن تشریح چالش ها و مشکالت ثبت 
سـفارش کاال، بـر تسـریع در تأمین مواد اولیـه واحدهای 
تولیدی تاکید شد. همچنین مقرر شد که ثبت سفارشات 
 واحدهـای تولیـدی حداکثر ظرف یک هفته تأیید شـود.
در ایـن نشسـت تخصصـی، وضعیـت زیـر سـاخت های 
نیـز  الکترونیـک  تجـارت  جامـع  سـامانه  الکترونیکـی 
ابتـدای  تـا  مقررشـد  و  گرفـت  قـرار  بررسـی  مـورد 
بخـش  ایـن  در  نیـاز  مـورد  اصالحـات  آینـده  هفتـه 
شـود. انجـام  صنایـع  صاحبـان  امـور  تسـهیل   جهـت 
عـالوه بـر این، با اصالحات زیر سـاختی در سـامانه جامع 
الکترونیک، ثبت سـفارش واحدهای تولیدی دارای کارت 
بازرگانـی اسـتان تهـران کـه واحدهـای تولیـدی آنهـا در 
دیگر اسـتان ها مسـتقر هسـتند، بـه همان اسـتان ارجاع 

می شـود.
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حراج آب های زیرزمینی
حکومت ما بر منابع آب حاکمیت ندارد. هر کسی هرجایی اراده کند، می تواند از آب استفاده کند

میزگرد چالش های مدیریت آب های زیرزمینی به همت اندیشکده تدبیر آب

آبــی  منابــع  مدیریــت  متخصصــان 
معتقدنــد در تاریــخ مدیریــت آب کشــور، 
زیرزمینــی  آب  منابــع  بــه  هیــچ گاه 
نــگاه  اســتراتژیک  منابــع  به عنــوان 
ــزی  ــه آن فانت ــتر ب ــت و بیش ــده اس نش
نــگاه کــرده ایــم کــه در عمــل، بــه حــراج 
آب هــای زیرزمینــی منجــر شــده اســت.
میزگــرد چالش هــای مدیریــت آب هــای 
ــر  ــه همــت اندیشــکده تدبی ــی ب زیرزمین
آب بــا حضــور انــوش نــوری اســفندیاری، 
عضــو شــورای سیاســتگذاری اندیشــکده 
تدبیــر آب، عباســقلی جهانــی، کارشــناس 
عضــو  داوری،  کامــران  آب،  مدیریــت 
فردوســی  دانشــگاه  علمــی  هیــأت 

ــس  ــدی، رئی ــت هللا دهبن ــهد و نعم مش
گــروه تلفیــق و بیــالن شــرکت مدیریــت 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــع آب ای مناب

55 درصد برداشت ها از 
منابع آب زیرزمینی است

عضــو  اســفندیاری،  نــوری  انــوش 
اندیشــکده  سیاســتگذاری  شــورای 
تدبیــر آب در ایــن مــورد گفــت: در مــورد 
آب زیرزمینــی و اهمیــت آن، شــرایط 
طبیعــی ایــران موجــب شــده تــا ذخایــر 
ــی داشــته باشــیم  ــی از آب زیرزمین خوب
ــعه  ــات و توس ــرای ثب ــر ب ــن ذخای و ای
ــی  ــته خیل ــا از گذش ــی م ــز جمعیت مراک
کارســاز بــوده اســت. االن هــم تــا حــدود 
ــت  ــا در حال ــت های م ــد برداش ۵۵ درص
ــت.  ــی اس ــع آب زیرزمین ــادی از مناب ع
آب  مدیریــت  و  بهره بــرداری  ســاختار 

زیرزمینــی بــا منابــع آب ســطحی خیلــی 
متفــاوت اســت و بــا وجــود اینکــه بخش 
عمــده ای از برداشــت ها و نیازهای مــان 
انجــام می دهیــم،  از آب زیرزمینــی  را 
و  غیرمتمرکــز  بســیار  بهره برداری هــا 
توســط مــردم و بخــش خصوصــی انجــام 
می شــود. هــر ســال حــدود ۴۰ درصــد از 
آب  بخــش  در  ســرمایه گذاری های مان 
ــع  ــًا مناب ــی و عمدت ــش خصوص ــه بخ ب

ــت. ــوط اس ــی مرب آب زیرزمین

سرمایه گذاری از قنات به 
سمت چاه رفته است

دومیــن موضــوع بــه تدابیــر غیرســازه ای 
تــدارک  زمینــه  ایــن  در  بایــد  کــه 
آب  برخــالف  برمی گــردد.  می دیدیــم 
ســطحی کــه بــا تــدارک شــرکت های 
ــه ریزی  ــکاری و نقش ــاوره ای و پیمان مش

شــبکه،  و  ســد  طراحــی  بــرای 
مواجــه  تونــل  و  پمپــاژ  ایســتگاه های 
اینجــا چنیــن موضوعــی  در  هســتیم، 
ســرمایه گذاری  چــون  نبــود.  مطــرح 
در آب زیرزمینــی از قنــات بــه حالــت 
بــا  چاه هــا  و  یافتــه  انتقــال  چــاه 
از  محــدودی  خیلــی  همکاری هــای 
یــا گروه هــای  افــراد  توســط  جامعــه 
و  شــود  انجــام  می توانســت  کوچــک 
وارد  می توانســت  خصوصــی  بخــش 
ــر موجــب  ــن ام ــن موضــوع شــود. ای ای
ــتراتژیک  ــه اس ــت ک ــر ثاب ــد از ذخای ش
هســتند، در حــد زیــادی بهره بــرداری 
ــت  ــل نشس ــی مث ــا پدیده های ــم و ب کنی
زمیــن، کاهــش رطوبــت خــاک و از بیــن 
ــات دشــت ها مواجــه شــویم. ــن حی رفت

منابع آب زیرزمینی
 را تاراج کردیم

عباســقلی  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
جهانــی، کارشــناس مدیریــت آب هــم در 
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــه اقداماتــی 
در زمینــه آب زیرزمینــی انجــام شــده 
و چــه تدابیــری اتخــاذ شــده اســت، 
آقــای  صحبت هــای  ادامــه  در  گفــت: 
مــورد  در  نکتــه  دو  بــه  اســفندیاری 
ــم:  ــاره می کن ــی اش ــت آب زیرزمین اهمی
یکــی وابســتگی کشــور بــه منابــع آب 
 ۵۵ حاضــر  حــال  در  کــه  زیرزمینــی 
ــی  ــته وقت ــی در گذش ــت، ول ــد اس درص
مــا دوران جدیــد مدیریــت آب را شــروع 
نســبت  وابســتگی  شــاید  کردیــم، 
ــر،  ــرف دیگ ــن داشــت. از ط ــش از ای بی
ــت  ــع اهمی ــن مناب ــودن ای اســتراتژیک ب
ــه  ــی توصی ــطح بین الملل ــه در س دارد ک
منابــع  ایــن  از  اضافه برداشــت  شــده 
طوالنــی  دوره هــای  و  زمان هــا  بــرای 
خشکســالی اســتفاده شــود و از نظــر 
ــان  ــع پنه ــن مناب ــون ای ــی چ ــت مل امنی
ــه  ــد. البت ــت دارن ــیار اهمی ــتند، بس هس
پارادوکســی  موضــوع  دو  ایــن  بیــن 
ــع  ــا مناب ــور م ــون در کش ــود دارد، چ وج

و  کردیــم  تــاراج  را  زیرزمینــی  آب 
اســتراتژیک بــودن را نقــض می کنــد. 
واقعیــت ایــن اســت کــه در موضــوع 
ــا  ــن پارادوکس ه ــم ای ــدار ه ــعه پای توس
وجــود دارد. وقتــی می گوییــم پایه هــای 
اصلــی توســعه پایــدار کــه عبــارت اســت 
از توســعه اقتصــادی، عدالــت اجتماعــی 
ــا  ــه ظاهــرًا ب ــط زیســت، ک و حفــظ محی
ــه چــه نحــوی  هــم متناقــض هســتند، ب
در مــورد منابــع آب می تــوان توســعه 
اقتصــادی داد و در عیــن حــال آب را 
ــاص داد.  ــت اختص ــه محیط زیس ــم ب ه
یــا چطــور می شــود پیشــرفت کــرد و 
ــود؟ ــت ش ــم رعای ــی ه ــت اجتماع عدال

جریمه اضافه برداشت 
نیست بازدارنده 

جریــان  در  کــه  دیــدم  اخیــرًا 
مصوبــه ای  می گوینــد  تعادل بخشــی 
ــه  ــاوز از پروان ــرای تج ــه ب ــود دارد ک وج
ــزرگ  ــه ب ــک ضرب ــه ی ــد ک ــول می گیرن پ
ــت  ــاورزی صحب ــا کش ــت. ب ــری اس دیگ
دارم کــه  قبــول  می گفــت  می کــردم، 
اگــر اضافــه بهره بــرداری انجــام شــد، 
ــا  ــه ب ــا ن ــود، ام ــران ش ــوی جب ــه نح ب
پرداخــت پــول، بلکــه بــا آب. یعنــی 
ــن  ــب از ای ــزار مترمکع ــج ه ــد پن بگویی
ــر ۶  ــد، اگ ــت کنی ــود برداش ــاه می ش چ
هــزار مترمکعــب برداشــت کردیــد، قبــض 
جریمــه صــادر نشــود، بلکــه ســال آینــده 
بایــد  پنــج هــزار مترمکعــب  به جــای 
ــد  ــت کنی ــب برداش ــزار مترمکع ــار ه چه
ــه کاهــش مصــرف  ــد ب ــن کار بتوان ــا ای ت
ــزار  ــه اب ــن مســئله را ب بینجامــد. اگــر ای
درآمــد بــرای شــرکت های آب منطقــه ای 
ــکار  ــری آش ــض دیگ ــم، تناق ــل کنی تبدی

. د می شــو

زیرزمینی وضعیت آب های 
 فاجعه است

در ادامــه نشســت، کامــران داوری، عضــو 
هیــأت علمــی دانشــگاه فردوســی مشــهد 
چنــد نکتــه در مــورد تمایــز آب هــای 
زیرزمینــی و ســطحی بیــان کــرد و گفــت: 
تفــاوت و تمایــز اصلــی آب زیرزمینــی و 
ــی  ــه آب زیرزمین ــن اســت ک ســطحی ای
از چشــم انســان پنهــان اســت، از همیــن 

رو امــروز در زاینــده رود و ارومیــه جنجــال 
برپاســت، در صورتــی کــه در مشــهد کــه 
ــت و  ــر اس ــیار وخیم ت ــع بس ــاید وض ش
خیلــی صدایــی در نیامــده اســت. نکتــه 
دوم ایــن اســت کــه آب هــای ســطحی در 
ــد،  ــه می آی ــه ک ــاخه ای از رودخان ــر ش ه
مشــارکتی در برداشــت آب وجــود دارد 
ــم  ــده رود قدی ــترده ترین آن زاین ــه گس ک
ــده  ــه ش ــار تهی ــرای آن طوم ــه ب ــوده ک ب
منبــع  زیرزمینــی  آب  ولــی  اســت، 
اســت کــه بســیار گســترده  مشــاعی 
اســت کــه مــا تــا بــه حــال از آن غفلــت 
در  برداشــت های مان  چــون  داشــتیم 
ــر  ــا ب ــر آن ه ــد و اث ــده بودن ــم پراکن قدی
اکنــون کــه  یکدیگــر دیــده نمی شــد، 
اثرشــان بــر هــم مشــخص شــده، بحــث 

جــدی شــده اســت.

منابع  بر  حاکمیتی 
آب نداریم

کــه  بخشــی  هــم  زیرزمینــی   آب  در 
پروانــه وجــود دارد، کنترلــی نیســت و 
ــه لحــاظ تعــداد،  بخــش عظیمــی هــم ب
چاه هایــی داریــم کــه پروانــه ندارنــد. 
می گوینــد بــه ایــن چاه هــا غیرمجــاز 
بگوییــد.  پروانــه  فاقــد  و  نگوییــد 
ــه  ــود دارد ک ــوع وج ــن موض ــن ای بنابرای
بخــش  دو  هــر  در  بی انضباطــی  ایــن 
ســطحی  آب  از  بهره بــرداری  در  هــم 
و هــم آب زیرزمینــی وجــود دارد کــه 
اصــوالً حکومــت مــا بــر منابــع طبیعــی و 
به ویــژه منابــع آب حاکمیــت نــدارد. هــر 
اراده کنــد، می توانــد  کســی هرجایــی 
ــکلی  ــی مش ــد و خیل ــتفاده کن از آب اس
نــدارد. االن کســی بخواهــد جایــی خانــه 
ــرق،  ــد ب ــازد، اول می گوین ــا بس ــرد ی بخ
ــه آب  ــی ب ــه؟ ول ــا ن ــن دارد ی گاز و تلف
کســی خیلــی فکــری نمی کنــد. ایــن 
ــی  ــه خیل ــت ک ــا اس ــی م ــکل اصل مش
نداریــم. حاکمیــت  آب  منابــع  بــر 
قانونگــذاری در بخــش آب زیرزمینــی 
ــن را  ــطحی همی ــی در آب س ــم ول داری
ــه  ــع عادالن ــون توزی ــم. در قان ــم نداری ه
تأکیــد  پتانســیل آب  بــر  آب همه جــا 
می کنــد و می گویــد اگــر قــرار اســت 
ــه پتانســیل  ــا توجــه ب ــد، ب ــه بدهی پروان

آب باشــد.

گزارش
ایران پالس

پیام رسـانه

روزنامـه گاردین برای مذاکرات 
جدید نخسـت وزیر بریتانیا در راستای 
برگزیت از قول اتحادیه اروپا نوشـته: 

نکرد. تغییر  هیچ چیز 

خبرگـزاری اسپوتنیک از توسعه 
خطر جنگ هسـته ای توسط آمریکا خبر 

داده.

آزادی  الجزیرهاز  خبرگزاری 
زندانی های حوثی توسـط عربستان 

سـعودی پس از فراگیری بیماری سربازان 
خبر داده.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله از دسـتگیری 

سـه عراقی به دلیل برنامه ریزی برای 
حمله تروریسـتی در آلمان خبر داده.

آلمان

۸1 حزب خود را با قانون جدید تطبیق دادندپیام خبر
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعالم کرد که تاکنون ۸۱ حزب خود را با قانون جدید احزاب تطبیق 
داده اند.

هر
 م

س:
عک

بـا بیـان ایـن  وزیـر راه و شهرسـازی 
کـه بایـد بتوانیـم در جهـت عمـران و 
از  و کارآمدتـر  بیشـتر  آبادانـی کشـور 
نقـش کنیـم، گفـت:  ایفـای  گذشـته 
دار  خانـه  بـرای  برنامـه   ۲ دولـت 
کار  دسـتور  در  را  مـردم  ارزان  کـردن 
دارد. محمـد اسـالمی در مراسـم آغـاز 
هـای  زیرسـاخت  اجرایـی  عملیـات 
شـهری و قطـار برقـی تهران-پردیـس 
بـا تبریک فرارسـیدن سـالروز پیروزی 

انقـالب اسـالمی، اظهـار کـرد: تکلیـف 
ویـژه مـا کارآمدسـازی نظـام جمهوری 
در  بتوانیـم  بایـد  و  اسـت  اسـالمی 
جهـت عمـران و آبادانی کشـور بیشـتر 
نقـش  ایفـای  گذشـته  از  و کارآمدتـر 

کنیـم.
وی ادامـه داد: انقـالب اسـالمی عـزت 
مردم، عمران سـرزمین و تحقق شـعار 
اسـتقالل، آزادی جمهـوری اسـالمی را 
این کـه  بیـان  بـا  دنبـال می کنـد. وی 

بایـد بـه ارتقـای کیفیـت زندگـی مردم 
تصریـح کـرد:  شـود،  ویـژه ای  توجـه 
شـهرهای جدیـد بایـد تمـام امکانـات 
بتواننـد  مـردم  تـا  باشـد  داشـته  را 
زندگـی آرامـی را تجربـه کننـد. در این 
راسـتا بـه زیرسـاخت ها، حمـل و نقل 

و کسـب و کارهاسـت.
یـادآوری  بـا  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
سـاماندهی  مرحلـه  چندیـن  این کـه 
واحدهـای  و  صنعتـی  شـهرک های 
تهـران در دسـتور کار دولـت  صنعتـی 
اسـتقرارهای  بایـد  اسـت،گفت:  بـوده 
غیرضـروری بـا طرح هـای مشـوق دار 
داده  اسـکان  مجـاز  محیط هـای  در 

شـوند.

دولت ۲ برنامه 
برای خانه دار کردن مردم دارد

سرمایه گذاری ویژه ای در بخش 
راه آهن در حال انجام است

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه درخصــوص راه آهــن 
در ایــران ســرمایه گــذاری ویــژه ای در حــال انجــام اســت، ادامــه داد: از مقــام 
معظــم رهبــری درخواســت کــرده ایــم تــا ســهم ۱۵ درصــدی دولتــی در پــروژه 
هــای فاینانســی را از صنــدوق توســعه ملــی برداشــت کنیــم. بــا ایــن اقــدام 
مــی توانیــم ارتبــاط شــرق بــه غــرب و شــمال بــه جنــوب کشــور را متصــل 
نماییم.علــی الریجانــی بــه اســتان آذربایجــان شــرقی ســفر کــرده در دیــدار بــا 
خانــواده شــهدا، روحانیــون، معتمدیــن و مســئوالن شهرســتان بســتان آبــاد 
گفــت: آذربایجــان نقــش بســیار مهمــی در تاریــخ ایــران داشــته و چشــم و 
چــراغ ایــران اســت، شــاعری ماننــد شــهریار و عالمــه طباطبایــی از شــخصیت 
ــز از  ــر انقــالب اســالمی نی ــران محســوب مــی شــوند و رهب ــزرگ ای هــای ب

ایــن اســتان اســت.
رییــس مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه امــروز اســتان آذربایجــان 
شــرقی بــدون تردیــد در کشــور جایــگاه عالــی و مهمــی دارد، تصریــح کــرد: 
بســیار خوشــحالم عملیــات اجرایــی راه آهــن بســتان آبــاد- ســراب آغــاز شــد 
و مســووالن بــه صــورت جــدی پیگیــر هســتند کــه آن را بــه زودی بــه بهــره 

بــرداری برســانند.

جامعه

دولت

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در نوبت 
بررسی مجلس

وزارت ارتباطات مکلف به هوشمندسازی مدارس شد

در  تهـران  مـردم  نماینـده 
مجلـس گفـت: بررسـی طـرح 
تشـدید مجازات اسیدپاشـی و 
حمایـت از بـزه دیدگان ناشـی 
از آن در کمیسـیون حقوقـی مجلـس پایـان یافت و این 
طـرح بـرای بررسـی و تصویب به هیات رییسـه مجلس 
اظهـار  چهارشـنبه  روز  حسـینی  فاطمـه  شـد.  تقدیـم 
داشـت: طـرح تشـدید مجـازات اسیدپاشـی و حمایـت 
از بـزه دیـدگان ناشـی از آن پـس از بررسـی و تصویـب 
در کمیسـیون حقوقـی مجلـس بـرای بررسـی نهایـی به 
هیـات رییسـه مجلـس شـورای اسـالمی تقدیـم شـد.

وی اظهـار داشـت: طرح تشـدید مجـازات اسیدپاشـی و 
حمایـت از بـزه دیـدگان ناشـی از آن بـر ۲ محـور اصلـی 
تشـدید مجـازات اسیدپاشـی و حمایـت از بـزه دیـدگان 

ناشـی از اسیدپاشـی اسـتوار اسـت.
مجـازات  تشـدید  محـور  در  اینکـه  بیـان  بـا  حسـینی 
اسیدپاشـی، بـر قصـاص نفـس یـا عضـو تاکیـد شـده 
اسـت، بیـان کـرد: عـالوه بـر ایـن، بـا توجـه بـه میـزان 
دیـه اعضـای بـدن، حبـس هـای تعزیـری درجـه ۱ تا ۴ 
نیـز پیـش بینی شـده اسـت. نماینـده تهـران در مجلس 
تصریـح کـرد: در ایـن طرح به تشـدید مجـازات معاونت 

در جـرم اسیدپاشـی نیـز توجـه شـده اسـت.

عضــو کمیســیون تلفیــق 
مجلــس   ۹۸ بودجــه 
بــا اشــاره بــه مصوبــات 
تلفیــق  کمیســیون 
بــرای  ارتباطــات  وزارت  تکلیــف  از  بودجــه، 
هوشمندســازی مــدارس خبــر داد.ســیده فاطمــه 
بــه مصوبــات کمیســیون  بــا اشــاره  ذوالقــدر 
تلفیــق بودجــه 98،  عنــوان کــرد: افزایــش نــرخ 
بیــکاری و فشــار اقتصــادی و معیشــتی وارد بــر 
ــای   ــای کار و وعده ه ــان جوی ــا و جوان خانواده ه
دولــت تدبیــر و امیــد بــرای اشــتغالزایی بــا 
تبصــره  ج  بنــد   3 جــزء  در  مطــرح  موضــوع 
نیروهــای  درصــد   10 تعدیــل  بــر  مبنــی   20
و  داشــته  مغایــرت  اجرایــی،  دســتگاه های 

ــار اقتصــادی  ــه بیشــتر فش ــل هرچ ــث تحمی باع
می  شــود. مــردم  بــر  زندگــی  و 

و  شــمیرانات  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
اسالمشــهر در مجلــس ادامــه داد: بــر همیــن 
اســاس و بــرای جلوگیــری از فشــار وارده بــه 
درصــدی   10 تعدیــل  حــذف  پیشــنهاد  مــردم 
نیروهــای مطــرح در بنــد مذکــور مطــرح شــد کــه 
ــید. ــق رس ــب اعضــای کمیســیون تلفی ــه تصوی ب

ــی  ــن در راســتای رویکــرد حمایت ــزود: همچنی اف
هرچــه بیشــتر از حقــوق بگیــران بخــش دولتــی 
معافیــت  ســقف  شــد  مصــوب  غیردولتــی  و 
مالیاتــی در ســال 1398 مبلــغ دو میلیــون و 
ــود. ــن ش ــان تعیی ــزار توم ــاه ه ــد و پنج هفتص

ن
الی
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اتمـی  انـرژی  معـاون رییـس جمهـوری و رییـس سـازمان 
خواسـتار تسـریع در مدرن سـازی راکتور اراک شـد و گفت:»ما 
گزینه هـای مختلفـی داریـم کـه ایـن کار را پیـش ببریم.امـا 
امیـدوار هسـتیم که تعلل نکننـد و مـا را وادار نکنند که بخواهیم 
از گزینه هـای دیگـر اسـتفاده کنیـم«. علی اکبـر صالحی معاون 
رییـس جمهـوری و رییـس سـازمان انـرژی اتمـی بـه عنـوان 
مسـئول فنـی برجـام در کنار دسـتگاه دیپلماسـی در این مدت 
بیشـترین فشـارها را تحمـل کرده با ایـن حال او همـواره تاکید 
داشـته کـه شـادابی و پویایـی صنعـت هسـته ای حفـظ شـده 

اسـت و ایـن صنعـت در مسـیر خـود حرکـت مـی کند.

رییـس دفتـر رییس جمهوری گفت: سـخنگوی هیات دولت 
بـزودی معرفـی مـی شـود و بایـد در نظـر گرفـت کـه اصـل 
کار پاسـخگویی بـه افـکار عمومی اسـت. محمـود واعظی روز 
چهارشـنبه در فـرودگاه خرم آبـاد به خبرنگاران افـزود: در این 
خصـوص رییس جمهـوری به وزیران و معاونان خود دسـتور 
داده اسـت که روزانه در رسـانه ها پاسـخگوی مردم باشند.وی 
همچنیـن دربـاره هـدف سـفر از خـود به لرسـتان اظهـار کرد: 
تنهـا بازدیـد از مناطق سـیل زده مدنظر نیسـت بلکـه آمده ام 

تـا از نزدیـک مـردم را مالقات کنم.

روس ها هرچه تعهد کرده اند 
به نحو احسن انجام داده اند

سخنگوی دولت بزودی 
معرفی می شود

وزیـر نفـت بـا تاکیـد بـر این کـه بـرای سـاماندهی وضعیـت 
سـوخت در کشـور راهـی به جـز سـهمیه بندی و افزایش قیمت 
وجـود نـدارد، اظهـار کرد: افزایش قیمت سـوخت تـا میزانی که 
مـردم تحمـل کنند، منطقی اسـت.بیژن نـادار زنگنـه وزیر نفت 
در حاشـیه جلسـه امـروز هیـأت دولـت در جمع خبرنـگاران در 
واکنـش بـه نامـه اخیـر ۷۲ نفـر از نماینـدگان مجلس شـورای 
اسـالمی و انتقـاد آنهـا از عملکـرد وزیـر نفـت در شـرایط فعلی 
کشـور اظهـار کـرد: ایـن نامـه فرصتـی را بـرای ما فراهـم کرد تا 
یکسـری از مطالـب را بـرای مـردم توضیـح دهیـم؛ همچنیـن 
برخـی مطالـب کـه در حـال انتشـار بـه صـورت پـچ پـچ بـود 
مکتـوب شـد و ما نیز بـه طور منظم به آنها پاسـخ خواهیم داد.

وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه پیگیــر 
ــه  ــه تنبی ــور ب ــوزان را مجب ــه دانش آم ــار معلمــی ک رفت
ــر روش  ــا ه ــه ب ــت: تنبی ــتیم، گف ــد هس ــود می کن خ
ــت  ــند اس ــوم و ناپس ــه مذم ــی در مدرس ــر هدف و ه
ــد.  ــی کن ــوزی را ط ــای بازآم ــد دوره ه ــم بای و آن معل
ســیدمحمد بطحایــی اظهــار داشــت: هــر رفتــاری کــه 
ــث اصــول  ــج خشــونت در مدرســه باشــد، از حی تروی
تربیتــی مذمــوم اســت و معلمــی هــم کــه ایــن کار را 

ــت. ــام داده اس ــی انج ــی ضدتربیت ــرده، اقدام ک

افزایش قیمت سوخت تا میزانی که 
مردم تحمل کنند، منطقی است

رفتار تنبیهی معلم کوهرنگی 
پیگیری می شود
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس۲۴ از گفت وگو 
با گائیـدو، رهبر مخالفین دولت ونزوئال 

گزارشی منتشر کرده.

خبرگـزاری یورونیوز از تحوالت 
ونزوئال پس از ممنوعیت سـفر توسط 

گائیدو خبر داده.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
سـرمقاله اش به مشکالتی که اپل در اثر 
داشـتن باگ در فیس تایم برایش پیش 

آمده پرداخته.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان از کشف باگ 
فیس تایم توسـط یک نوجوان ۱۴ ساله 

خبر داده.
آمریکا

پیام خبر
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سرمای کشنده 
در آمریکا و کانادا

و  شـمالی  ایالت هـای  در  مقام  هـا 
مرکـزی آمریـکا و همچنیـن اکثـر 
اسـتان های میانـی و شـرقی کانادا 
بـه مـردم هشـدار داده اند کـه منتظر یک طوفان قطبی شـدید 
باشـند کـه عـالوه بر بارش بـرف و یخبندان، درجـه برودت هوا 
را در برخـی مناطـق تـا حدود ۴۰ درجه زیـر صفر پایین خواهد 
بـرد. مـدارس در بسـیاری مناطـق تعطیـل شـده و تیم هـای 
امـداد در حالـت آماده بـاش قـرار گرفته انـد. هواشناسـان بـه 
مـردم توصیـه کرده انـد کـه تـا می تواننـد در خانـه و داخـل 
سـاختمان بماننـد اما اگـر ناچارند به فضای بـاز بروند »نفس 
عمیـق نکشـند و کمتـر حـرف بزننـد« تـا احتمـال یخ زدگی و 

کاهـش دمـای کانونـی بدنشـان را کاهـش دهند.

هوا

از وضعیت  آخرین گزارش 
ایران در  خشکسالی 

رییـس مرکـز ملـی خشکسـالی 
سـازمان  بحـران  مدیریـت  و 
 ۹۷ کـرد:  اعـالم  هواشناسـی 
تحـت  ایـران  مسـاحت  درصـد 
 ۲۷ و  اسـت  تاثیـر خشکسـالی 
تحـت  ایـران  جمعیـت  درصـد 
بلندمـدت  خشکسـالی  تاثیـر 

دارد. قـرار 
جمعیـت  و  وسـیع  مسـاحت 
قابـل توجهـی از ایـران از تبعات 
می برنـد،  رنـج  خشکسـالی 
صـادق ضیائیـان - رییس مرکز 
بیـان  بـا   - خشکسـالی  ملـی 
نشـان  بررسـی ها  نتیجـه  اینکـه 
می دهـد کـه در دوره یـک سـاله 
گذشـته تـا پایـان دی مـاه ۹۷، 
ایـران  جمعیـت  درصـد   ۷۲.۲
بـوده  خشکسـالی  تأثیـر  تحـت 
درصـد   ۲۲.۷ اظهارکـرد:  اسـت، 
بـا خشکسـالی  جمعیـت کشـور 
جمعیـت  درصـد   ۱۷.۷ خفیـف، 
 ۱۳ متوسـط،  خشکسـالی  بـا 
درصـد جمعیـت بـا خشکسـالی 
شـدید و ۲۸.۷ درصـد جمعیـت 
شـدید  بسـیار  خشکسـالی  بـا 

درگیـر بـوده اسـت.
تأثیـر  تحـت  جمعیـت  البتـه 
بلندمـدت  بـازه  در  خشکسـالی 
کـه  می شـود  بررسـی  نیـز 
گفـت:  بـاره  ایـن  در  ضیائیـان 
ایـران  جمعیـت  درصـد   ۱۴.۲
شـدید  بسـیار  خشکسـالی  بـا 
همچنیـن  اسـت  بلندمـدت 
کشـور  جمعیـت  درصـد   ۴۷
 ۳۰.۷ شـدید،  خشکسـالی  بـا 
درصـد جمعیـت بـا خشکسـالی 
متوسـط و ۵.۱ درصـد جمعیـت 
بـا خشکسـالی خفیـف دسـت و 

می کننـد. نـرم  پنجـه 

ساخت آبشخور برای آهوهای بیدوئیه
طی یک ماه هزینه ساخت آبشخور برای آهوهای منطقه حفاظت شده 

بردسیر فراهم شد

خبر

خشکسالی جان حیات وحش را به خطر انداخته است

مدیــرکل دفتــر حفاظــت و حمایــت منابــع طبیعی ســازمان جنگل 
هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور گفــت: اقدام هــای مقابلــه ای این 
ســازمان، بــرای حفــظ جنــگل هــای هیرکانــی از دو آفــت »بالیت« 

شمشــادزارها و »شــب پره« ادامــه دارد.
ــن  ــاورزی، »بهم ــا از وزارت جهادکش ــنبه ایرن ــزارش چهارش ــه گ ب
افراســیابی« بــا اشــاره بــه اینکــه جنــگل هــای هیرکانــی یکــی از 
قدیمــی تریــن و ارزشــمندترین جنــگل هــای ایــران اســت، افزود: 
ایــن جنــگل هــا مســاحتی حــدود ۲ میلیــون هکتــار از آســتارا در 
دورتریــن نقطــه اســتان گیــالن تــا گلیداغــی در اســتان گلســتان را 

در بــر گرفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در میــان گونــه هــای متنــوع ایــن رویشــگاه 
جنگلــی ۴۲ هــزار هکتــار آن را درختان شمشــاد به خــود اختصاص 
داده اســت، اظهــار داشــت : متاســفانه از هفــت ســال قبــل یــک 
نــوع بیمــاری بــه نــام بالیــت شمشــادزارهای شــمال کشــور را آلوده 
و خســارات جبــران ناپذیــری را بــه ایــن گونــه وارد کــرد و از ســال 
۹۵ بــه طــور مجــدد یــک نــوع آفــت بنــام شــب پــره شمشــاد این 

گونــه را مــورد هجــوم قــرار داد.
وی اضافــه کــرد: ایــن آفــت بــرای نخســتین بــار در ایــن رویشــگاه 
ــا  ــه و اروپ ــیای میان ــه در آس ــد ک ــد، هرچن و کشــور مشــاهده ش
خســارت بســیار زیادی را به شمشــادزارهای آن کشــورها وارد آورده 
بــود. ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور بــرای مقابلــه 
ــارد  ــی میلی ــدود س ــون ح ــال ۹۵ تاکن ــب پره از س ــت ش ــا آف ب
ــی  ــی و محلول پاش ــی، مدیریت ــات مکانیک ــب اقدام ــال در قال ری

بیولوژیــک هزینــه کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه حملــه و هجــوم ایــن آفت و بیمــاری بــه درختان 
ــزداری کشــور  ــع و آبخی شمشــاد گفــت: ســازمان جنگل هــا، مرات
بــرای هــر ۲ آفــت دســتورالعمل کنترلــی تهیــه و اجــرا کــرده و برای 
مقابلــه بــا آفــت شــب پره از ســال ۹۵ تاکنــون حــدود ســی میلیارد 
ــی  ــی و محلول پاش ــی، مدیریت ــات مکانیک ــب اقدام ــال در قال ری
ــور  ــل صعب العب ــه دلی ــا ب ــت، ام ــرده اس ــه ک ــک هزین بیولوژی
ــارزه و  ــرای مب ــودن ب ــودن بســیاری از مناطــق و در دســترس نب ب
ــودن آفــت شــب پره شمشــاد و  ــر چندنســلی ب ــی نظی ویژگی های
ســرایت ســریع آن در ســایر مناطــق تحــت کنتــرل، باعــث شــده 
علیرغــم اقدامــات کنترلی متاســفانه بخش وســیعی از شمشــادها 

در اثــر بیمــاری بالیــت و شــب پــره خســارت جــدی ببیننــد.
ــن  ــی ای ــن کــه یکــی از دغدغه هــای اصل ــان ای ــا بی افراســیابی ب
ــه  ــی، حفــظ پایه هــای ســالم گون ســازمان در جنگل هــای هیرکان
شمشــاد اســت، افــزود: مناطقــی کــه هنــوز آلــوده نشــده و دارای 
گونه هــای ســالم شمشــاد اســت به شــدت تحــت حفاظــت قــرار 
گرفتــه اســت. وی ادامــه داد: مناطقــی کــه آلــوده  شــده و درختــان 
ظاهــری مــرده دارنــد، امــا هنــوز زنده انــد همچنــان تحــت اقدامات 
کنترلــی قــرار مــی گیرنــد و ســازمان بــرای مبــارزه بــا آفــت شــب 
پــره برنامــه اجرایــی را بــا هماهنگــی اســتانها بــرای ســال ۹۸ تهیه 
و اعتبــار مــورد نیــاز را تامیــن و آمادگــی الزم را بــه محــض فعالیــت 
اولیــن ســن الروی بــرای یــک اقدام ســریع کنترلــی در دســتور کار 
دارد.بــه گــزارش ایرنــا، آفــت شــب پــره شمشــاد گونــه ای پروانــه 
بــا نــام علمــی اســت کــه بــه طــور طبیعــی در شــرق آســیا زندگــی 
ــپس  ــان و س ــال ۱۳۸۵ در آلم ــار در س ــتین ب ــد و نخس ــی کن م
در چنــد کشــور اروپایــی طغیــان کــرد و از خردادمــاه ســال ۱۳۹۵ 
)۲۰۱۶( در بخشــی از اراضــی جلگــه ای و جنگلی گیــالن و مازندران 
دیــده شــد کــه تاکنــون خســارت زیادی بــه درختــان شمشــاد وارد 

کــرده اســت.

تالش برای حفظ جنگل های 
هیرکانی ادامه دارد

معــاون ســازمان محیــط زیســت گفــت: 
ــتوانه  ــن پش ــرای تامی ــد ب ــا بای ــتگاه ه دس
ــی دقیــق اثــرات زیســت  هــای علمــی ارزیاب
محیطــی ســاخت جزایــر مصنوعــی بــر محیط 
زیســت دریایــی خلیــج فــارس همــکاری 

ــد. کنن
اثــرات زیســت محیطــی  بررســی  نشســت 
ــارس و  ــج ف ــی از خلی ــر مصنوع ــاخت جزای س
ــور  ــا حض ــا آن ب ــط ب ــی مرتب ــات حقوق موضوع
پرویــن فرشــچی معــاون محیط زیســت دریایی، 

ســتاد کل  خارجــه،  امــور  وزارت  نماینــدگان 
نیروهــای مســلح، ســازمان بنــادر و دریانــوردی، 
پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی و مدیــران 
وکارشناســان ســازمان محیــط زیســت درمحــل 
ــت  ــط زیس ــت محی ــات  معاون ــالن اجتماع س
دریایــی  ســازمان محیــط زیســت برگــزار شــد.
ســازمان  دریایــی  زیســت  محیــط  معــاون 
حفاظــت محیــط زیســت از مطالعــه اثــرات 
ــر  ــداث جزای ــی اح ــت محیط ــارات زیس و خس
مصنوعــی و خشــک کــردن دریــا در خلیــج 
ــاوری ســنجش از دور  ــا اســتفاده از فن فــارس ب

ــکیل  ــت تش ــر  اهمی ــت و ب ــخن گف و GIS س
ارزیابــی  و  حــوادث  بررســی  ملــی  کمیتــه 
خســارات محیــط زیســت دریایــی تاکیــد کــرد.

ــرای  ــان ب ــی ذینفع ــن تمام ــی بی ــم افزای وی ه
زیســت  اثــرات  ارزیابــی  کــردن  عملیاتــی 
ــج  ــی در خلی ــر مصنوع ــاخت جزای ــی س محیط
فــارس را ضــروری دانســت و در ادامــه گــزارش 
ــوص  ــده در خص ــام ش ــه انج ــی از مطالع جامع
بررســی اثــرات زیســت محیطــی ســاخت جزایــر 
مصنوعــی بــه محیــط زیســت خلیــج فــارس در 

ــرد ــه ک ــال ۱۳۸۷ ارائ ــی س ط

ضرورت بررسی اثرات زیست محیطی 

جزایر مصنوعی در خلیج فارس

فعــال کــردن کمیتــه ملــی بررســی 
ــط  ــارات محی ــی خس ــوادث و ارزیاب ح
زیســت دریایــی و ایجــاد زیرکمیتــه 
تولیــد  پیگیــری  منظــور  بــه  خــاص 
مســتندات و پشــتوانه علمــی کافــی 
زیســت  اثــرات  شناســایی  بــرای 
محیطــی خشــک کــردن دریــا و جزیــره 
ــد. ــرح ش ــه مط ــن جلس ــازی در ای س

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

وکیل مدافع یکی از متهمین پرونده فعاالن محیط زیستی از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به این پرونده خبر داد و گفت: جلسه 
بعدی روز شنبه ۱۳ بهمن برگزار خواهد شد.

تلف شدن حیوانات آفریقای 
جنوبی بر اثر برق گرفتگی

در  بـزرگ  حیـوان  شـش 
بزرگ تریـن پـارک ملـی آفریقای 
کابـل  واژگونـی  پـی  در  جنوبـی 
تلـف  و  شـده  برق گرفتگـی  دچـار  طوفـان  یـک  در  بـرق 

. ند شـد
بـه گـزارش ایسـنا، یـک کرگدن، یـک زرافه، دو شـیر و دو 
کفتـار در پـی سـقوط کابل بـرق در طوفان در »پـارک ملی 

کروگـر« آفریقـای جنوبی تلف شـدند.
بـه  ابتـدا  زرافـه  و  برخـی رسـانه ها، کرگـدن  اعـالم  طبـق 
دلیـل برق گرفتگـی کشـته شـده اند و دو شـیر و دو کفتـار 
نیـز بـه هنـگام تـالش بـرای خـوردن الشـه ایـن حیوانات 

در تمـاس بـا کابـل بـرق کشـته شـدند.

حیوانات

پرنده های آوازخوان 
خوزستان را کجا می برند؟

رییـس اداره محیط طبیعی اداره کل 
حفاظـت محیط زیسـت خوزسـتان 
بـا بیـان اینکـه ۸۰ گونـه جانـوری 
حمایت شـده در اسـتان خوزسـتان وجـود دارد، گفـت: از ایـن 

تعـداد، ۱۱ گونـه در خطـر انقـراض هسـتند.
رحیـم الونـدی، اظهار کـرد: از حـدود ۱۰۵۴ گونه مهـره دار ایران، 
بیـش از ۵۵۰ گونه در اسـتان خوزسـتان وجـود دارد. همچنین 
از ۱۶۲ گونه پسـتاندار ایران ۶۰ گونه و از ۵۲۰ گونه پرنده کشـور 
۳۵۰ گونـه در خوزسـتان زیسـت می کننـد. وی بـا اشـاره بـه 
گونه هـای حمایت شـده موجـود در خوزسـتان، گفـت: ۸۰ گونـه 
جانـوری از گونه های حمایت شـده در اسـتان خوزسـتان وجود 

دارد کـه از ایـن تعـداد، ۱۱ گونـه در خطر انقراض هسـتند.

پرنده

مشارکت مردم 
در بیش از ۲00 حوضه آبخیز

مدیـرکل دفتـر آمـوزش، ترویـج و 
سـازمان  مردمـی  مشـارکت های 
جنگل هـا بـا بیـان اینکه مـردم باید 
در متـن اجـرای پروژه هـای منابـع طبیعـی و آبخیـزداری دیده 
شـوند، گفـت: در حال حاضر ۱۹۶ تسـهیلگر متخصـص در ۱۷۶ 
شهرسـتان و ۲۳۳ حوضـه آبخیـز در سراسـر کشـور مشـغول 

هسـتند.  فعالیت 
وحیـد جعفریـان، بـا بیـان اینکـه بـه دنبـال تدوین یک سـند 
منسـجم هسـتیم،  و  منظـم  سـاختار  اسـاس  بـر  راهبـردی 
اظهارکـرد: می خواهیم با سیاسـت های کالن سـازمان جنگل ها، 
مراتـع و آبخیـزداری هماهنـگ باشـیم لذا این سـند بر جایگاه 

آمـوزش، ترویـج و مشـارکت های مردمـی تاکیـد دارد.

حوضه

مصرف گرایی و تولید پسماند؛ 
معضل های اصلی کره زمین

رییـس سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت گفـت: معضـل اصلـی کـره 
تولیـد  و  گرایـی  مصـرف  زمیـن 
پسـماند و آلودگـی اسـت کـه زمین تـوان پذیریـش این حجم 
انبـوه از پسـماند را نـدارد و مـردم باید در تولید پسـماند و میزان 
مصـرف گرایـی را بـرای حفـظ محیـط زیسـت مدیریـت کننـد. 
عیسـی کالنتـری، رییس اظهار کرد: مشـکالت کنونـی و تحریم 
هـا بـا حمایـت مـردم و مدیریـت مسـووالن بـدون اثـر و کوتاه 
مـدت خواهـد بـود و بـا مدیریـت درسـت ایـن تحریـم هـا نیز 
خنثـی مـی شـود و عمـده مشـکالت کشـور در همین چنـد ماه 
باقی مانده تا پایان سـال اسـت و بدون تردید در سـال آینده با 
مدیریـت پیشـگیرانه تحریم ها و مشـکالت مرتفع می شـود .

پسماند

اخیــر  خشکســالی های 
مناطــق  وحــش  حیــات 
تاثیــر  تحــت  را  مختلــف 
ایــن  از  یکــی   . گذاشــت 
مناطــق  آهو هــای بیدوییــه 
ــبب  ــی س ــود. کم آب ــیر ب بردس
شــده بــود اغلــب چشــمه های 
طبیعــی  ایــن منطقــه خشــک 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــده و ب ش
ــاورزی  ــات کش ــی از باغ بعض
در مجــاورت ایــن منطقــه قــرار 
دارنــد . بــه  همیــن دلیــل  
ــه  ــن آب ب ــرای تامی ــا ب آهوه
کــه  آورده  هجــوم  مــزارع 

همیــن موضــوع باعــث شــده 
ــراد ســودجو از  ــا بعضــی اف ت
موضــوع اســتفاده کننــد و بــه 

شــکار آهــوان بپردازنــد.

جمع آوری کمک های 
مردمی

نــذر  اینســتاگرام  صفحــه 
طبیعــت  چنــدی پیــش اعالم 
کــرد کــه قصــد دارد  بــا نصــب 
دو مخــزن آب ده هــزار لیتری  
و لولــه کشــی بــه طــول هــزار 
متــر آب  را در یــک محــدوده 
امــن  در دســترس آهوهــا 

ــد. ــرار ده ق
ــوع  ــن موض ــالم ای ــد از اع بع
ــی  ــای مردم ــه کمک ه ــود ک ب
آغــاز شــد  و ســرانجام حــدود 

یــک روز پیــش ایــن پیــج 
ــارکت  ــا مش ــرد: » ب ــالم ک اع
طبیعــت  حامــی   254
ســرانجام  طــی یــک مــاه 
ــخور  ــاخت آبش ــه س کل هزین
منطقــه  آهوهــای  بــرای 
بیدوییــه  شــده  حفاظــت 
تامیــن  کرمــان  بردســیر 

شــد.«

وضعیت سخت 
حیات وحش

خشکســالی  بــا  متاســفانه 
اخیــر  ســال  چنــد  هــای 
وحشــی   جانــدارن  حیــات 
ایــن  و  افتــاده  خطــر  بــه 
ــن آب  ــرای تامی ــودات ب موج
خــود بــه روســتاها پنــاه مــی 

برنــد. اردیبهشــت مــاه امســال 
زیســت  محیــط  کــه  بــود 
کرمــان نســبت بــه تلف شــدن 
حیــات وحــش بــه دلیــل نبود 
آب در آینــده نزدیــک هشــدار 
داده بــود . رضــا جزینــی زاده، 
محیــط  پیشــین  مدیــرکل  
ــود:  ــه ب ــان، گفت ــت کرم زیس
اســتان کرمــان ویتریــن تنــوع 
ــا  زیســتی کشــور اســت امــا ب
ــه در  ــالی های ک ــن خشکس ای
ســال های اخیــر داشــته ایم 
مدیریــت  بحــث  در  اگــر 
ســازمان  و  اســتان  بحــران 
ــرای  ــتان ب ــزی اس ــه ری برنام
ــانی  ــوف رس ــانی و عل آب رس
توجــه  وحــش  حیــات  بــه 
نشــود همــه تنــوع زیســتی 
ــد. ــد ش ــود خواه ــتان ناب اس
 حــدود چهــار مــاه از ایــن 
زیســت  محیــط  هشــدار 
گذشــته بــود کــه  در جیرفــت 
چهــار آهــو بــه دلیــل نبــود 
ــرون  آب از زیســتگاه خــود بی
چنــگال  اســیر  و  آمــده 
بودنــد.  شــده   گرگ هــا 
ــت  ــط زیس ــس اداره محی ریی
گفتــه  جیرفــت  شهرســتان 
بــود: طــی ســال جــاری چهــار 
راس آهــوی جبیــر کــه بــه 
علــت کمبــود آب در مناطــق 
کوهســتانی بــه دشــت هــا 
کشــاورزی  اســتخرهای  و 
نیــز   ، بودنــد  آورده  پنــاه 
آهــوان  ایــن  تلــف شــدند. 
در  یــاد شــده  طــی مــدت 
دشــت میجــان جیرفــت در 

ــا  ــاورزی و ی ــتخرهای کش اس
توســط ســگ هــای ولگــرد 

تلــف شــدند.
مســووالن  کــه  آنطــور 
بــرای  پیگیــری  می گفتنــد 
ایــن  در  آبشــخور  ایجــاد 
ولــی  شــد  آغــاز  مناطــق 
بــه  توجــه  بــا  متاســفانه 
حمایــت  و  اعتبــار  کمبــود 
نکــردن مســئوالن شهرســتانی 
ایــن  در  چندانــی  موفقیــت 
رابطــه حاصــل نشــده بــود.

کم آبی موجب به خطر 
افتادن تنوع زیستی 

وحیات وحش می شود
ــته  ــای گذش ــری ه ــی تدبی ب
موجــود  اقلیمــی  و شــرایط 
و  هــا  تــاالب  خشــکیدن  و 
ــود آب،  ــر نب ــر اث ــا ب ــه ه برک
تحــت  را  زیســت  محیــط 
تاثیــر قــرار داده بــه نوعــی کــه 
ــات  ــف حی ــای مختل ــه ه گون
وحــش اســتان کرمــان پیــش 
ــی  ــح م ــالی ذب ــای خشکس پ

ــود.  ش

رییــس  کالنتــری  عیســی 
زیســت  محیــط  ســازمان 
رابطــه گفتــه  ایــن  در  هــم 
ــوع  ــات وحــش و تن ــود: حی ب
ــر  ــت تاثی ــور تح ــتی کش زیس
اقلیــم قــرار دارنــد.  تغییــر 
مشــکل  عمــده  بخــش 
ــی  ــم آب ــار ک ــا گرفت ــور م کش
اســت کــه همیــن موضــوع 
ــر  ــه خط ــت ب ــد باع ــی توان م
و  زیســتی  تنــوع  افتــادن 
ــات وحــش کشــور شــود. حی

ــی  ــبب م ــوع س ــن موض همی
شــود پنــاه آوردن حیوانــات 
وحشــی بــه مناطــق روســتایی 
و کوهپایــه هــای ایــن اســتان 
بــر اثــر تشــنگی ، موجــب 
ــا در دســت  ــار شــدن آنه گرفت
در  و  شــده  افــراد  برخــی 
نهایــت بــه مرگشــان ختــم 
مــی شــود. از ســوی دیگــر 
مانــدن حیوانــات در محیــط 
ــمه  ــاالب، چش ــا ت ــتی ب زیس
هــا و آبشــخورهای بــی آب 
ــم  ــا را رق ــی آنه ــرگ تدریج م

ــد. ــی زن م

ته
نک

متاسـفانه بـا خشکسـالی هـای چنـد سـال اخیـر 
حیـات جانـدارن وحشـی  بـه خطـر افتـاده و ایـن 
موجـودات بـرای تامیـن آب خود به روسـتاها پناه 
مـی برنـد. اردیبهشـت مـاه امسـال بود کـه محیط 
زیسـت کرمان نسـبت به تلف شـدن حیات وحش 
به دلیـل نبود آب در آینده نزدیک هشـدار داده بود 
. رضا جزینی زاده، مدیرکل  پیشـین محیط زیسـت 
کرمـان، گفتـه بـود: اسـتان کرمـان ویتریـن تنوع 
زیسـتی کشـور اسـت اما با این خشکسـالیهای که 
در سـالهای اخیـر داشـته ایم اگر در بحـث مدیریت 
بحـران اسـتان و سـازمان برنامه ریزی اسـتان برای 
آب رسـانی و علـوف رسـانی به حیـات وحش توجه 
نشـود همه تنوع زیسـتی اسـتان نابود خواهد شد.
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این صفحه می خوانیم
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ری محمدرضـا مجیدی روز چهارشـنبه در صبحانه کاری تور 
معرفـی جاذبـه هـای بیابـان لـوت در بیرجنـد افـزود: ایران 
در آثـار ثبـت جهانـی در یونسـکو جایـگاه خوبـی دارد و هم 

اکنـون عـدد ایـن آثار به 23 رسـیده اسـت. 
وی گفـت: بیابـان لـوت تنها اثـر طبیعی ثبت جهانی اسـت 
کـه امیدواریـم ایـن تور در معرفی بیشـتر آن اثرگذار باشـد. 
رئیـس »همایـش بیـن المللـی بیابـان لـوت « کـه قـرار 
اسـت اردیبهشـت مـاه سـال آینـده در بیرجند برگزار شـود، 
افـزود: مسـئولیت همگانی اسـت که به این میـراث جهانی 
آسـیبی وارد نشـود در غیـر این صـورت ابتدا بـا کارت زرد و 
سـپس قرمـز مرکـز میـراث جهانی یونسـکو مواجـه خواهد 
شـد. وی بـا بیـان اینکـه خراسـان جنوبـی در پاسداشـت 
ایـن اثـر طبیعـی جهانی پیش قدم شـده اسـت گفـت: در 
راسـتای همایـش بیـن المللـی بیابان لـوت سلسـه کارگاه 
هـای آموزشـی بـرای تورگردانان و جامعه خبـری برگزار می 
شـود کـه ایـن اینفـو تـور مقدمـه آن اسـت. مجیـدی ادامه 
داد: امیدواریـم ایـن برنامـه فرصـت خوبـی بـرای معرفـی 
بهتـر بیابـان لـوت باشـد. وی با تاکیـد بر اینکه گردشـگری 
مـی توانـد در کنار تجـارت و معدن برای اسـتان یک مزیت 
نسـبی توسعه باشـد گفت: گردشـگری در راستای سیاست 
هـای اقتصـاد مقاومتـی نیـز رویکـرد خوبـی بـرای توسـعه 
اسـت. یس کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانـی، صنایع، 
معـادن و کشـاورزی بیرجنـد گفـت: بیابـان لـوت یـک اثـر 
ثبـت جهانـی در محـدوده سـه اسـتان خراسـان جنوبـی، 
سیسـتان و بلوچسـتان و کرمـان اسـت که کلیـد طالیی آن 
در دسـت اسـتانداران ایـن سـه اسـتان قـرار دارد. رئیـس 
کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانی بیرجند افـزود: بیابان 
لـوت پرچـم مواریـث طبیعـی را باال بـرده و باید همـه توان 
را بـرای معرفـی و حفـظ آن بـه کار گرفـت. وی بـا تاکیـد 
بـر تعریـف حریـم و داالن امـن در بیابـان لـوت بیـان کرد: 
امیدواریـم بـا برگـزاری همایـش بیـن المللـی بیابـان لوت 
کارنامـه خوبی برای ارایه به نمایندگان یونسـکو در دو سـال 

آینده داشـته باشـیم.

سوژه کلید طالیی 
بیابان لوت در 

دست سه استاندار است

سنا
 ای

س:
عک

جزییات کشف کتیبه سه زبانه در نقش رستم
درودی، پژوهشگر: بخشی از این کتیبه به زبان فارسی باستانی بود 

این کتیبه در دامنه کوه و در اطراف مقبره داریوش در نقش رستم قرار دارد

یـک کتیبـه سـه زبانـه در نقـش رسـتم 
کشـف شـد کـه از آن می توان بـه عنوان 
زبان هـای  حـوزه  در  خـاص  کشـفی 

باسـتانی یـاد کـرد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایلنـا، نقش رسـتم 
نـام مجموعـه ای باسـتانی در روسـتای 
شهرسـتان  شـمال  در  واقـع  زنگی آبـاد 
مرودشـت اسـتان فـارس ایـران اسـت 
تخـت  از  ۶ کیلومتـری  فاصلـٔه  در  کـه 
محوطـٔه  ایـن  دارد.  قـرار  جمشـید 
عیالمیـان،  از  یادمان هایـی  باسـتانی 
خـود  در  را  ساسـانیان  و  هخامنشـیان 

جـای داده  اسـت و از حـدود سـال ۱۲۰۰ 
پیـش از میـالد تا ۶۲۵ میـالدی همواره 
مـورد توجـه بـوده ، زیـرا آرامـگاه چهـار 
نقـش  هخامنشـی،  پادشـاهان  از  تـن 
برجسـته های متعـددی از وقایـع مهـم 
دوران ساسـانیان، بنـای کعبه زرتشـت و 
نقش برجسـتٔه ویـران  شـده ای از دوران 
عیالمیـان در ایـن مکان قـرار دارند و در 
دورٔه ساسـانی، محوطـٔه نقش رسـتم از 
نظـر دینـی و ملـی نیـز اهمیـت بسـیار 

داشـته  اسـت.
درحالـی کـه تصورات بر آن بـود که تمام 
مجموعـه  ایـن  در  موجـود  کتیبه هـای 
باسـتانی کشـف، خوانده و ترجمه شـده 
اسـت امـا ایـن روزهـا خبرهـا از کشـف 

کـه  دارنـد  حکایـت  جدیـد  کتیبـه ای 
تاکنـون از دیـد پژوهشـگران جـا مانده. 
نقـش  در  نقـش موجـود  قدیمی تریـن 
رسـتم مربـوط بـه دورٔه عیـالم اسـت که 
نقـش دو ایـزد و ایزدبانـو و شـاه و ملکه 
را بـه تصویـر کشـیده بود ولـی بعدها در 
دورٔه ساسـانی، بهـرام دوم بخش هایـی 
و  خـود  نقـش  و  پـاک کـرد  را  آن  از 
درباریانـش را بـه جـای آن تراشـید. در 
ایـن میـان حـدود یـک ماه پیـش یک 
کتیبـه جدیـد توسـط دو پژوهشـگر کـه 
بـرای عکاسـی بـه نقـش رسـتم رفتـه  

بودنـد کشـف شـد.
حـوزه  )پژوهشـگر  درودی  مجتبـی 
ایـران(  باسـتانی  زبان هـای  و  فرهنـگ 

بـه  کتیبـه  ایـن  کشـف  درخصـوص 
ایلنـا گفـت: بـه همـراه سـهیل دلشـاد، 
دانشـجو دکتـرا دانشـگاه برلیـن اسـت 
بـرای عکاسـی از کتیبـه نقـش رسـتم 
رفتـه بودیـم. هنـگام عکاسـی از نقـش 
رسـتم بـا کتیبـه ای روبـه رو شـدیم کـه 
در نظرمـان جدیـد آمـد. از آنجایـی کـه 
بخشـی از ایـن کتیبـه بـه زبـان فارسـی 
آن  خوانـش  درصـدد  بـود  باسـتانی 
برآمدیـم. تاکنـون در هیـچ جـا بـه ایـن 
کتیبـه اشـاره نشـده بـود. از ایـن رو در 

برآمدیـم. آن  ترجمـه  صـدد 
او ادامـه داد: از آنجایـی کـه کتیبه هـای 
محتوایـی  لحـاظ  بـه  رسـتم  نقـش 
شناسـایی و شـماره گذاری می شـوند و 
تـا االن تـا شـماره E شناسـایی شـده 
اسـت، در واقـع می تـوان گفـت کـه بـا 
 F شناسـنامه ایـن کتیبـه جدیـد کتیبـه
کشـف شـده اسـت. خوانش ایـن کتیبه 
یـک مـاه زمـان بـرد و قـرار اسـت مقاله 
علمـی پژوهشـی آن بـه زودی منتشـر 

. د شو
ایـن  جانمایـی  خصـوص  در  درودی 
کتیبـه تـازه کشـف شـده، گفـت: ایـن 
کتیبه که اندازه آن بسـیار کوچک اسـت 
در دیوار سـمت راسـت نقش رسـتم قرار 
دارد. بـا توجـه بـه کوچکـی انـدازه ایـن 
دقیـق  انـدازه  نتوانسـتیم  هنـوز  کتیبـه 
آن را مشـخص کنیـم. شـاید بـه دلیـل 
همیـن کوچکـی باشـد کـه زیر رسـوبات 
آهکـی پنهـان شـده و کسـی متوجه این 

کتیبـه نشـده بـود.
باسـتانی  زبان هـای  پژوهشـگر  ایـن 
بـا اشـاره بـه آنچـه توانسـته اند از ایـن 
کتیبـه ترجمـه کننـد، گفـت: ایـن کتیبـه 

دو  شـامل  زبـان  سـه  بـه  هخامنشـی 
یـک  باسـتان،  فارسـی  زبـان  بـه  خـط 
خـط عیالمـی و یـک خـط بابلی نوشـته 
شـده و شـخصی کـه نـام آن در کتیبـه 
ذکـر شـده بـرای اولیـن بـار اسـت کـه 
بـا آن روبـه رو می شـویم  کـه بـه زبـان 
)نیـزه  پتیشـووریش  باسـتان  فارسـی 

می شـود. خوانـده  بـر( 
در  می تـوان  کـه  آنچـه  داد:  ادامـه  او 
کتیبـه خوانـد شـووریش اسـت. البتـه 
کلمـه  اسـتفاده  شـاهد  گذشـته  در 
هـم  گئووبـرزن  بـرای  پتیشـووریش 
بـه  برخـی معتقـد هسـتند  بودیـم کـه 
در  نیـزه  بـر  کسـی کـه  نیـزه  معنـای 
می توانـم  واقـع  در  اسـت.  دارد  دسـت 
بگویـم کـه کلمـه پتیـش را بـا توجـه به 
کتیبـه گئووبـرزن می توان به ایـن کتیبه 

داد. نسـبت  هـم 

درودی معتقـد اسـت: اتفـاق جالبـی که 
افتـاده ایـن اسـت کـه بـا کشـف ایـن 
کتیبـه یـک لغـت بـه فارسـی باسـتان 
اضافـه شـد و می تـوان گفـت بـه زبـان 
واژه  دو  یـا  یـک  نیـز  بابلـی  و  ایالمـی 
اضافـه شـده اسـت. در واقـع می تـوان 
از ایـن کتیبـه بـه عنـوان  کشـفی خاص 
در حـوزه زبان هـای باسـتانی یـاد کـرد.
کلمـه دیگری نیز در ایـن کتیبه خوانش 
پژوهشـگر  ایـن  گفتـه  بـه  کـه  شـده 
بررسـی های  بـا  باسـتانی  زبان هـای 
انجـام شـده ممکـن اسـت معنـای آن 
تقـرب می جویـد یـا فرامی جوید، باشـد. 
حتـی در نوشـته بابلـی هم بـه این کلمه 
اشـاره شـده. امـا از آنجایـی که بخشـی 
از ایـن کتیبـه آسـیب دیده و کنده شـده 
نمی تـوان بـه صـورت کامـل و دقیـق آن 

را ترجمـه کـرد.

عضـو  و  بنـا  مرمـت  پژوهشـگر  یـک 
کاشـان،  دانشـگاه  علمـی  هیـأت 
مهمـی  بناهـای  متأسـفانه  می گویـد: 
در کاشـان تخریـب و به طـرز زننـده ای 

شـده اند. بازسـازی 
 حمیدرضـا جیحانـی بـا بیـان این کـه 
پژوهـش »الگـوی حفاظـت و مرمـت 
شـهری کاشـان« بـر اسـاس شـناخت 
موجـود  چالش هـای  و  مشـکالت 
حفاظـت شـهری تعریـف شـده اسـت، 

چهارچوبـی  تعریـف  را  آن  هـدف 
از  بتـوان  بـر اسـاس آن  می دانـد کـه 
تاریخـی کاشـان حفاظـت  محـدوده ی 
کـرد.او شـروع تخریـب محدوده هـای 
شـهری تاریخـی را بـه اوایـل سـده ی 
حاضـر مربـوط دانسـت و گفـت: با این 
وجـود در دو تـا سـه دهـه ی گذشـته 
شـهرهای  بـه  آسـیب ها  بیشـترین 
در  اسـت.  شـده  وارد  تاریخـی کشـور 
جدیـد  خیابان هـای  اخیـر  دوره ی 

سـاخته  تخریـب گسـترده  بـا  همـراه 
شـدند و بدتـر از آن، جوازهـای تخریب 
بـه  توجهـی  هیـچ  بـدون  نوسـازی  و 
شـهرهای  محـدوده ی  خصوصیـات 
تاریخـی، صـادر شـدند.این پژوهشـگر 
تجربـه ی  دو  بـه  مشـخص  طـور  بـه 
باب الحوائـج  خیابـان  و  نمـاز  خیابـان 
کاشـان اشـاره کـرد و افـزود: در اولـی، 
محـدوده ای مملو از خانه هـای تاریخی 
تخریـب شـد تـا مشـکل ترافیکـی کـه 
وجـود نداشـت حـل شـود و دومـی که 
در نزدیکـی و به مـوازات بـازار سـاخته 
شـد، خواسـته یـا ناخواسـته، تضعیـف 
گـذر بازار و تخریب بسـتر شـهری را به 

داشـت. دنبـال 

بناهای تاریخی کاشان را زننده 

بازسازی می کنند

آغاز فاز اول ساماندهی 
موزه آثار تاریخی شوش

مدیر پایگاه میراث جهانی شـوش گفت: فاز نخسـت سـاماندهی و ارتقای کیفی 
و کمـی مـوزه شـوش آغاز شـده اسـت و طـی روزهـای آینده بـه اتمام می رسـد. 
بیژن حیدری زاده اظهار داشـت: »براسـاس شـرح وظایف تعیین شده برای پایگاه 
جهانـی شـوش، ارتقای سـطح کمـی و کیفی مـوزه از وظایف اصلـی و از تعهدات 
ایـن پایـگاه بـه یونسـکو محسـوب می شـود کـه در همیـن راسـتا این پایـگاه از 
ابتدای شـکل گیری نسـبت به ساماندهی انبارهای اشـیاِء تاریخی و موزه اهتمام 
داشـته اسـت.«او در ادامه با بیان این که در راسـتای فعالیت های پیشـین و طی 
یـک برنامـه زمان بندی شـده فـاز اول سـاماندهی کیفـی و کمی سـالن های موزه 
شـوش آغـاز و تـا چنـد روز آینده تمام خواهد شـد افزود: »دراین فـاز اقداماتی از 
قبیل بهبود سیسـتم گرمایشـی و سرمایشـی، ارتقاء سـطح کلی موزه، نورپردازی 
و چیدمان اشـیاء دوره هخامنشـی مورد توجه قرار گرفته اند.«مدیر پایگاه میراث 
جهانـی شـوش بیـان کـرد: »در سـالن مربـوط به بخش هخامنشـی سـکوهایی 
آجری برای نمایش آثار موجود در انبارها واشـیاء مرمت شـده اخیر ایجاد شـده 
اسـت و  پس از این اقدامات، تعداد زیادی از اشـیاِء ارزشـمند پیش از تاریخی، 
ایالمی، هخامنشـی، پاتی، ساسـانی و اسـالمی در شرایطی بهتر به بازدیدکنندگان 

و پژوهشـگران عرضه خواهد شـد.«

ته
نک

این پژوهشـگر زبان های باسـتانی با اشـاره به آنچه توانسـته اند 
از ایـن کتیبـه ترجمـه کننـد، گفـت: ایـن کتیبه هخامنشـی به 
سـه زبـان شـامل دو خط بـه زبـان فارسـی باسـتان، یک خط 
عیالمـی و یـک خط بابلی نوشـته شـده و شـخصی که نـام آن 
در کتیبـه ذکـر شـده بـرای اولیـن بـار اسـت که بـا آن روبـه رو 
می شـویم  کـه بـه زبـان فارسـی باسـتان پتیشـووریش )نیزه 
بـر( خوانـده می شـود.او ادامـه داد: آنچه که می تـوان در کتیبه 
خواند شـووریش اسـت. البته در گذشـته شـاهد استفاده کلمه 
پتیشـووریش بـرای گئووبـرزن هـم بودیـم کـه برخـی معتقد 
هسـتند به معنای نیزه بر  کسـی که نیزه در دسـت دارد اسـت. 
در واقـع می توانـم بگویـم که کلمه پتیـش را با توجـه به کتیبه 
گئووبـرزن می تـوان بـه ایـن کتیبـه هـم نسـبت داد.درودی 
معتقـد اسـت: اتفـاق جالبی کـه افتاده این اسـت که با کشـف 
ایـن کتیبـه یک لغت به فارسـی باسـتان اضافه شـد و می توان 
گفـت بـه زبان ایالمـی و بابلی نیـز یک یـا دو واژه اضافه شـده 

است.  

میراثموزه

19 بنای تاریخی به مزایده گذاشته می  شودبازگشایی موزه رضا عباسی  در دهه فجر
 فاز اول بازگشـایی و بهسـازی 
مـوزه رضـا عباسـی بـه پایـان 
رسـید و در ایـن مرحلـه تـاالر 
نگارگـری،  خوشنویسـی، 
شـود.توجه  مـی  بازگشـایی   2 اسـالمی  و   1 اسـالمی 
بـه مخاطـب و  تکریـم اربـاب رجـوع و ایجـاد شـرایط 
بهتـر بازدیـد، بـه روز رسـانی و تجهیـز سیسـتم حفاظت 
هـای  تعمیـرات سـرویس  و  الکترونیـک، سـاماندهی 
نوسـازی  معلـوالن،  اسـتاندارد  بـا  مطابـق  بهداشـتی 
نصـب  و  ایمنـی  امکانـات  سـازی  بهینـه  آسانسـور، 
اسـتفاده  بـرای  اختصاصـی  اتـاق  ایجـاد  فایرباکـس، 
پژوهشـگران و راه انـدازی بلیـط الکترونیـک از اهـداف 

فـاز اول ایـن پـروژه بـوده اسـت. مـوزه رضـا عباسـی 
در برنامـه هـای تخصصـی و جدیـد خـود در نظـر دارد 
بـا برگـزاری نمایشـگاه هـای  هفتگـی و نشسـت هـای 
باشـد  منـدان  عالقـه  و  مخاطبیـن  میزبـان  تخصصـی 
مـوزه رضـا عباسـی در سـال 1356 گشـایش یافتـه و 
سـاختمان ایـن مـوزه 4 طبقـه و دارای سـبک مـدرن 
اسـت و مجموعـه ارائـه شـده در ایـن مـوزه آثـاری از 
هـزاره دوم پیـش از میـالد تـا پایـان دوره قاجـار را در 
بـر می گیرد.آثـار متنـوع ایـن مـوزه ریتـون هـای زریـن 
و  ساسـانی  دوره  سـیمین  ظـروف  هخامنشـی،  دوره 
دیگـر اشـیاء فلـزی و سـفالی، زیـور آالت و نـگاره هـا و 

خوشنویسـی... را شـامل مـی شـود. 

احیــا  صنــدوق  مدیرعامــل 
و بهــره بــرداری از بناهــا و 
ــی  ــی و فرهنگ ــن تاریخ اماک
بنــای   19 مزایــده  آغــاز  از 

داد. خبــر  آینــده  هفتــه  در  تاریخــی 
در تــازه تریــن رونــد از واگــذاری بناهــای تاریخــی بــه 
ــن  ــدت معی ــرداری م ــره  ب ــت و به ــا، مرم ــور احی منظ
توســط بخــش خصوصــی بناهــای تاریخــی خانــه 
ــه  ــران، خان ــد ته ــه جــالل آل احم ــه و خان ــام جمع ام
ــرای ورده  ــزد، کاروانس ــای ی ــه حظیره  ــادمان و خان ش
شــمال ســاوه اســتان مرکــزی، خانــه فاطمــی اســتان 
ــر خضرخــان  شــهر اهــرم اســتان  ــه زائ گلســتان، قلع

بوشــهر،عمارت ملــک بوشــهر، قلعــه دزک روســتای 
دزک چهارمحــال و بختیــاری، خانــه خــادم باشــی 
ــر  ــرای مه ــان، کاروانس ــردی اصفه ــه بخ ــل، خان اردبی
ــان  ــتوفی خراس ــه مس ــوی، خان ــان رض ــبزوار خراس س
ــه حشــمت اللشــکر  شهرســرخه اســتان  ــی، خان جنوب
ــهر  ــی ش ــه ابراهیم ــی وخان ــه میررحیم ــمنان، خان س
دامغــان اســتان ســمنان، حمــام خــان  شــهر ســنندج 
اســتان کردســتان، خانــه غفــاری کرمــان، خانــه فیــض 
ــه مزایــده گذاشــته خواهــد شــد. مهــدوی کرمانشــاه ب
روزنامــه- در  آینــده  آن هفتــه  تکمیلــی  اطالعــات 

هــای کثیــر االنتشــار در دســترس عمــوم قــرار خواهــد 
ــت. گرف

سنا
 ای

س:
عک

گزارش

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  نوشت: ورزش 
مازندران بهترین برنامه ورزشـی در رسانه 

ملی است.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از مدیر 
کل ارشـاد جنوب کرمان نوشت: نمایشگاه 

سـوغات است نه اقوام ایرانی 

روزنامه اصفهان زیبا  نوشـت: 
بی آبی ، مانع رفع آلودگی هواسـت. اصفهانجنوب کرمانمازندران

روزنامه افسـانه  به نقل از استاندار 
فارس نوشـت: امنیت استان زمینه ساز 
سـرمایه گذاری ، ایجاداشتغال و رونق 

اقتصادی می شود.

فارس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 استان ها 

حمله  ضاربان به معاون مدرسه ای در خوزستان
مدیر آموزش و پرورش حمیدیه درخصوص ماجرای حمله ورشدن دانش آموزی با یک شیء برنده به معاون 

مدرسه ای در این شهرستان، توضیحاتی داد.

سنا
 ای

س:
عک

مدیــر مخابــرات منطقــه البــرز اعــالم کــرد کــه بــه 
برکــت پیــروزی انقــالب اســالمی شــبکه جدیــد و نویــن 
ــتابان و  ــن اســتان رشــد ش ــات در ای ــی و ارتباط مخابرات

فزاینــده ای دارد.
ــگاران اظهــار  ــا خبرن ، حمیــد همــت زاده در گفــت وگــو ب
ــال ۳۲  ــت امس ــن ثاب ــذاری تلف ــش واگ ــت: در بخ داش
هــزارو ۱۲۳ تلفــن در اســتان دایــر شــده کــه شــمار 
خطــوط تلفنــی البــرز بــه یــک میلیــون و ۱۰۰ هــزار تلفــن 

ــیده اســت. رس
در ۶ شهرســتان  تلفــن  تعــداد  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
مشــغول بــه کار اســت و در بخــش توســعه پــرت ســویج 
ــرات  ــدی برداشــته شــده اســت. مدیرمخاب گام هــای بلن
منطقــه البــرز ، توســعه فیبــر نــوری را از مهــم تریــن گام 
ــون  ــت: تاکن ــرد و گف ــام ب ــی ن ــعه ارتباط ــرای توس ــا ب ه
چهارهــزار و ۳۰۰ کیلومتــر فیبــر نــوری در اســتان احــداث 
ــان داشــت: دربخــش »ای.  شــده اســت. همــت زاده بی
دی. اس. ال« حــدود ۲۸ هــزار پــرت امســال دایــر 
ــزار  ــه ۱۵۳ ه ــش ب ــن بخ ــترکان ای ــداد مش ــم وتع کردی
ــرز  ــه الب ــرات منطق ــت. مدیرمخاب ــیده اس ــترک رس مش
ــی  ــای صنعت ــهرک ه ــوری در ش ــر ن ــعه فیب ــت: توس گف
ــاد و هشــتگرد  ــر ، بهارســتان ،ســپهر نظرآب اشــتهارد، کوث
ــعه  ــزود: توس ــت.وی اف ــام اس ــال انج ــرعت در ح ــا س ب
فیبــر نــوری در مناطــق روســتایی از برنامــه هــای اولویــت 
دار اســت کــه بخشــی از آن انجــام شــده اســت. وی بــه 
اجــرای شــبکه هوشــمند ارتباطــی بــرای آزمــون سراســری 
دانشــگاه هــا اشــار کــرد و گفــت: امســال ایــن شــبکه در 

ــرز فعــال شــده اســت. الب
همــت زاده بیــان داشــت: البــرز در بخــش سیســتم 
 ۹۴ ســال  در   ۱۵ رتبــه  آی«از  دی.  »آی.  مخابراتــی 
ــت.  ــه اس ــت یافت ــوری دس ــوم کش ــه س ــه رتب ــون ب اکن
ــش از  ــون بی ــت: تاکن ــرز گف ــه الب ــرات منطق مدیرمخاب
ــل  ــت متص ــبکه دول ــه ش ــتان ب ــه از ادارات اس ۵۰۰ نقط
ــزارو ۹ نقطــه اداری هــدف  ــک ه ــرای ی ــه ب ــد ک شــده ان
گــذاری شــده اســت. وی افــزود: در بحــث عملکــردی در 
ــه ســوم را در  ــرات در ســال گذشــته رتب ۳۱ اســتان مخاب
ســال ۹۶ در کشــور کســب کردیــم و امســال بــه رتبــه دوم 
کشــوری دســت یافتــه ایــم . وی گفــت: در زمــان حاضــر 
ــرز فعــال اســت کــه  ۹ شــرکت خدمــات اینترنتــی در الب
ــرات و  ــی از مخاب ــات اینترن ــترکان خدم ــد مش ۵۳ درص
۴۷ درصــد از ســایر شــرکت هــا خدمــات دریافــت مــی 

ــد. کنن

ســاماندهی  ســازمان  رییــس 
فرآورده هــای  و  شــهری  مشــاغل 
ــت:  ــرج گف ــهرداری ک ــاورزی ش کش
تــا اطــالع ثانــوی مــرغ گــرم در بــازار 
نمی شــود. توزیــع  روزهــای کــرج 
بــا  گفت وگــو  در  وحیــدی  عبــاس 
ایســنا دربــاره توزیــع نشــدن گوشــت 
ــای شــهر،  ــازار روزه ــرغ در ب ــرم م گ
بــه دالیلــی گوشــت  اظهــار کــرد: 
مــرغ گــرم بــا نــرخ دولتــی تــا اطــالع 
کــرج  روزهــای  بــازار  در  ثانــوی 

توزیــع نخواهــد شــد.

ســازمان  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
و  شــهری  مشــاغل  ســاماندهی 
ــهرداری  ــاورزی ش ــای کش فرآورده ه
کــرج صرفــًا توزیــع کننــده گوشــت و 
ــه  ــا زمانی ک ــی اســت و ت ــرغ دولت م
ــاد کشــاورزی  ــق ســازمان جه از طری
ایــن  مرتبــط  ارگان هــای  ســایر  و 
نرســد،  مــا  دســت  بــه  تولیــدات 
ــازار  ــن و ب ــع در میادی ــکان توزی ام

ــدارد. ــود ن ــا وج روزه
و  میــوه  کــرد:  اظهــار  وحیــدی 

ســبزی در بــازار روزهــای کــرج نــرخ 
ــه  ــخصی دارد و عرض ــوب و مش مص
بــا قیمت هــای  بایــد صرفــًا  آنهــا 
ــن  ــرد. ای ــورت بگی ــده ص ــن ش تعیی
قیمــت  کنتــرل  وظیفــه  ســازمان 
ــا  ــد ب ــده دارد و بای ــر عه ــوه را ب می
ــدگان  ــه تولیدکنن ــه ب ــذاری غرف واگ
بــا  را  میــوه  واســطه ها  حــذف  و 
ــردم  ــت م ــه دس ــب ب ــت مناس قیم

برســاند.
انــواع  قیمــت  بایــد  افــزود:  وی 
ــب  ــا نص ــبزی در غرفه ه ــوه و س می
ــد  ــا شــهروندان بتوانن شــده باشــد ت
بــر اســاس تــوان مالــی خــود بــرای 

ــد. ــدام کنن ــد اق خری

برخورد دستگاه های نظارتی  توقف توزیع مرغ گرم در کرج
با شهرداری ها به حق است

اسـتاندار قزویـن از افتتـاح ۹۲۶ پـروژه طـی دهـه فجر در اسـتان خبـر داد و 
گفـت: بـا افتتـاح ایـن پروژه هـا، بـرای یـک هـزار و ۸۰۸ نفـر اشـتغال ایجاد 

می شـود.
 عبدالمحمـد زاهـدی درنشسـت خبـری بـا خبرنـگاران اسـتان قزویـن بـه 
مناسـبت چهلمیـن سـال پیـروزی شـکوهمند انقـالب اسـالمی اظهـار کـرد: 
در دهـه فجـر ۹۲۶ پـروژه بـا یـک میلیـارد و ۵۷ میلیـون تومـان اعتبـار و 

بهره بـرداری می رسـد. بـه  نفـر  اشـتغال زایی یـک هـزار و ۸۰۸ 
وی میانگیـن زمـان اجـرای پروژه هـا را ۹ مـاه ذکـر کـرد و افـزود: در امـور 
زیربنایـی و عمرانـی ۶۸۲ پـروژه بـا ۳۱۲ میلیارد تومان اعتبـار، امور اقتصادی 
بـا ۱۶۷ پـروژه و ۶۶۲ میلیـارد تومـان اعتبـار و امـور فرهنگـی و اجتماعی ۷۷ 
پـروژه بـا اعبتـاری بیـش از ۸۳ میلیارد تومان احداث شـده کـه در دهه فجر 

می شـود. افتتاح 
زاهـدی اضافـه کـرد: در حـال حاضـر ۸۷ درصـد جمعیـت روسـتایی اسـتان 
قزویـن از گاز بهره منـد هسـتند کـه طـی سـال آینـده بـه ۹۴ درصـد می رسـد 
ایـن در حالـی اسـت کـه تقریبـا ۱۰۰ درصـد جمعیت شـهری اسـتان از نعمت 

گاز برخـوردار هسـتند.

وی ادامـه داد: این تعداد تلفن در 6 شهرسـتان 
مشـغول بـه کار اسـت و در بخـش توسـعه پرت 
سـویج گام هـای بلندی برداشـته شـده اسـت. 
مدیرمخابـرات منطقـه البرز ، توسـعه فیبر نوری 
را از مهـم تریـن گام هـا بـرای توسـعه ارتباطـی 
 300 و  چهارهـزار  تاکنـون  گفـت:  و  بـرد  نـام 
کیلومتـر فیبـر نـوری در اسـتان احـداث شـده 
اسـت. همـت زاده بیان داشـت: دربخش »ای. 
دی. اس. ال« حـدود ۲۸ هـزار پـرت امسـال 
دایـر کردیـم وتعـداد مشـترکان ایـن بخش به 

153 هزار مشـترک رسـیده اسـت. 

اهواز
کرمانشاه

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 1۶۸ پروژه کشاورزی آماده سازی عملیاتی دریچه های کشاورزی سد دز 

استان کرمانشاه در دهه فجر و  ســد  تعمیــرات  مدیــر 
شــرکت  در  دز  نیــروگاه 
ــداری  ــر و نگه ــب، تعمی نص
ــی  ــرق آب ــای ب ــروگاه ه نی
تیــم  تجهیــزات،  آمادگــی کامــل  از  خوزســتان 
هــای عملیاتــی و ســتادی شــرکت تعمیــرات و 
تولیــد نیــروگاه ســد دز جهــت آمادگــی مقابلــه بــا 
ــر  ــه خب ــن ناحی ــیالب در ای ــی س ــرایط احتمال ش

. داد 
ــرق  ــازمان آب و ب ــری س ــبکه خب ــزارش ش ــه گ ب
خوزســتان، "مصــدق میرچنــاری" آمادگــی تیــم 
ایــن  تعمیراتــی  نیروهــای  و  عملیاتــی  هــای 

شــرکت را در شــرایط خــاص بــه وجــود آمــده   
ــالم  ــی اع ــار ســیالب احتمال ــا مه ــه ب ــت مقابل جه

ــرد. ک
"رضــا پویــان" مدیــر پــروژه عــالج بخشــی و بهینــه 
ســازی شــیرهای کشــاورزی در شــرکت تعمیــرات 
نیــروگاه هــای بــرق آبــی خوزســتان در ایــن راســتا 
ــاری و  ــیرهای آبی ــودن ش ــه کار ب ــاده ب ــر از آم خب
کشــاورزی و بــاز نمــودن آنهــا در وضعیــت بحرانــی 

خبــر داد.
و  الکتریکــی  تجهیــزات  کلیــه  افــزود:  پویــان 
مکانیکــی کنتــرل و تســت هــای الزم جهــت بهــره 
بــرداری، از چنــد روز گذشــته انجــام شــده اســت.

 کرمانشــاه – حســنا فخارزاده/ 
جهــاد  ســازمان  رئیــس 
ــاه  ــتان کرمانش ــاورزی اس کش
عملیــات  آغــاز  و  افتتــاح  از 
اجرایــی ۱۶۸ طــرح و پــروژه کشــاورزی اســتان در دهــه 
ــت  ــهبازی در نشس ــرو ش ــر داد.خس ــال خب ــر امس فج
ــر در بخــش  ــه فج ــای ده ــه ه ــری تشــریح برنام خب
کشــاورزی اســتان کرمانشــاه اضافــه کــرد: ایــن پــروژه 
هــا بــا اعتبــار بالــغ بــر ۱۶۳ میلیــارد تومــان و اشــتغال 
ــی آن  ــات اجرای ــا عملی ــاح و ی ــر افتت ــی ۱۷۷۱ نف زای
هــا آغــاز خواهــد شد.شــهبازی اضافــه کــرد: از مجمــوع  

ایــن پــروژه هــا، ۱۶۰ پــروژه شــامل ۹۲ پــروژه عمرانــی و 
۶۸ پــروژه تســهیالتی بــا اعتبــار بالــغ بــر ۱۵۳ میلیــارد 
ــتغالزایی  ــه اش ــه زمین ــود ک ــی ش ــاح م ــان افتت توم
۱۳۲۲ نفــر را فراهــم خواهنــد کرد.رئیــس ســازمان جهاد 
ــی  ــای افتتاح ــروژه ه ــاه پ ــتان کرمانش ــاورزی اس کش
دهــه فجــر امســال را شــامل ۸۳ پــروژه در حــوزه آب 
و خــاک،  ۴۴ پــروژه تولیــدات دامــی،  هشــت پــروژه 
تولیــدات گیاهــی، پنــج پــروژه شــیالتی و پــروژه هــای 
ــی و  ــع طبیع ــف مناب ــای مختل ــش ه ــری در بخ دیگ
آبخیــزداری، صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی و... اعــالم 

کــرد.

همدان؛ میزبان جشنواره 
قصه گویی غرب کشور

مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی 
همـدان  گفـت:  همـدان  اسـتان 
بـرای اولیـن بار میزبان جشـنواره 

قصـه گویـی در منطقـه غـرب کشـور می شـود.
بـه  اشـاره  بـا  ایسـنا،  بـا  و گـو  گفـت  در  زارعـی  عاطفـه 
برگـزاری چهارمیـن جشـنواره منطقـه ای قصه گویـی نهـاد 
همـدان گفـت:  اسـتان  در  عمومـی کشـور  کتابخانه هـای 
جشـنواره ملی قصه گویی در روز یکشـنبه ۱۴ و و دوشـنبه 
۱۵ بهمـن بـا حضـور کتابـداران اسـتان های همـدان، ایالم، 
کرمانشـاه و سـنندج بـه میزبانـی اداره کل کتابخانه هـای 

عمومـی اسـتان همـدان برگـزار می شـود.

همدان

دستگیری ۲ زندانی 
فراری در لردگان

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
عملیـات  در  گفـت:  لـردگان 
مامـوران بخش رودشـت لردگان 
دو زندانـی فراری دسـتگیر شدند.سـیروس میرزائی گفت: 
طـی تحقیقـات دقیـق، مشـخص شـد مجرمـان هـر کدام 
دارای احکام جلب از سـایر اسـتان ها مثل اسـتان اصفهان 
دارای  و همچنیـن  بـوده  لـردگان  و شهرسـتان  و شـیراز 
محکومیـت حبس و سـوابق کیفـری، پرونده هـای متعدد 
غیرمجـاز،  انشـعاب  و شـتم، سـرقت،  عنـوان ضـرب  بـا 
درگیـری مسـلحانه و کالهبرداری هـای مالـی جمعـا حدود 

یـک میلیـارد و هشـتصد میلیـون تومـان هسـتند.

لردگان

مرگ نوجوان ایوانی 
در بازی با اسلحه

از  ایــوان  انتظامــی  فرمانــده 
ــاله ای در  ــوان ۱۳ س ــرگ نوج م
بخــش زرنــه ایــن شهرســتان 
بــا اســلحه ســاچمه زنــی خبــر داد و گفــت: ایــن حادثــه 
ــت. ــن رخ داده اس ــت والدی ــی و غفل ــی  توجه ــل ب بدلی
 ســرهنگ ســعید عالیپــور گفــت: ایــن اســلحه بــر اثــر بــی 
ــرار  ــزل و در دســترس همــگان ق ــن در من ــی والدی توجه
داشــت کــه ایــن نوجــوان بــدون اطــالع از پــر بــودن بــا آن 
ــت  ــه ســر وی اصاب ــه ب ــس از شــلیک، گلول ــه پ ــازی ک ب

کــرده اســت.

ایالم

ریزش سقف
 مدرسه ابتدایی در سردشت

روز  دو  بارندگــی  دنبــال  بــه 
ــک مدرســه اســتیجاری  ــر ی اخی
روســتایی در سردشــت بــدون 

تلفــات جانــی تخریــب شــد.
ــرورش شهرســتان  ــر آمــوزش و پ ــا، مدی ــه گــزارش ایلن ب
سردشــت دربــاره ایــن حادثــه گفــت: در پــی بــارش 
ــی  ــتان بخش ــن شهرس ــر در ای ــاران دو روز اخی ــدید ب ش
ــبرد  ــی روســتای پاش ــه ابتدای ــه اســتیجاری پای از مدرس
ــه  ــرو ریخــت ک ــه شــب گذشــته ف ــع بخــش وزین از تواب
ــی  ــارت جان ــه خس ــودن مدرس ــل ب ــه تعطی ــه ب ــا توج ب

ــت. نداش

خبر

آسفالت برخی از معابر 
بولوار هوانیروز

عمـران  سـازمان  عامـل  مدیـر 
شـهری  فضاهـای  بازآفرینـی  و 
شـهرداری کرمـان گفـت: در پـی 
اجـرای آسـفالت معابـر شـهری، تعـدادی از معابـر بولـوار 

شـدند. آسـفالت  هوانیـروز 
بـه گـزارش پایگاه خبـری کرمان آنالین، عطـاهللا منوچهری 
گفـت: کوچـه شـب بـو ۱۱ از غدیـر سـه و کوچه هـای ۹۰ و 
۹۲ از بلـوار هوانیـروز و همچنیـن کوچـه ۱۰۲ بلـوار هوانیروز 
) بوسـتان ۵ شـهرک شـهرداری ( جمعـا بـه میـزان ۶۰۰۰ 
مترمربـع زیرسـازی و آسـفالت شـده و بـه بهـره بـرداری 

رسیدند.

شهرداری

روابــط عمومــی  بــه گــزارش 
ــن  ــواز : ای ــن اه ــروگاه رامی نی
ــزار و ۲۴۴  ــا ۹۳۱ ه ــروگاه ب نی
مــگاوات ســاعت در دی مــاه 
ــزان  ــاری توانســت می ــال ج س
تولیــد ۱۰ ماهــه ســال ۹۷ خــود 
را بــه ۸ میلیــون و ۸۱۴ هــزار و 
۲۲۳ مــگاوات ســاعت برســاند.

ناصرمحمــدی  مهنــدس 
راميــن  نیــروگاه  مدیرعامــل 
اهــواز بــا اشــاره بــه اجــراي 
اساســی  تعمیــرات  پــروژه 
واحــد ۳۰۵ مگاواتــی شــماره ۴ 
ــون  ــم اکن ــه ه ــروگاه ک ــن نی ای
در حــال اجــرا مــی باشــد  ، 
بمنظــور  اقدامــات  مهمتريــن 
توليــد  ميــزان  ايــن  تحقــق 
توســط تالشــگران نيــروگاه را 
ــرات  ــزي  و تعمي ــه ري ،  برنام
ــا   ــع واحده ــدوره اي بموق ميان
ــا  ــها ، مراقبته ــام سرويس ، انج
و  پيشــگيرانه  تعميــرات  و 
اصولــي  اجــراي  همچنيــن 
بهــره  هــاي  دســتورالعمل 
واحدهــاي  از  بــرداري 

نمــود.  عنــوان  نيروگاهــي 
متوســط  از  همچنیــن  وی 
تولیــد لحظــه ای ۲۷۶مگاواتــی 
 ۲ افزایــش  و  نیــروگاه  ایــن 
ــه ســال  ــی آن نســبت ب مگاوات

گذشــته خبــر داد. 
نيــروگاه  اســت  بذكــر  الزم 
واحــد   ۶ بــا  اهــواز  راميــن 
نيــروگاه  بزرگتريــن  توليــدي 
ــش  ــاري كشــور اســت و نق بخ
ــاختها  ــعه زيرس ــي در توس مهم
نيــاز  مــورد  بــرق  تاميــن   ،
ــداري  ــتان و پاي ــتان خوزس اس
ــور  ــرق كش ــري ب ــبكه سراس ش

. دارد 

شبکه های نوین ارتباطی اهواز
البرز رشد فزاینده ای دارد
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 گاز خراسان رضوی در 40 سالگی انقالب

فانی: شرکت ملی گاز ایران بیش از ۲3 میلیون مشترک دارد که 9/6۴ درصد آنها در خراسان رضوی هستند

ــش از ۲۳  ــران بی ــی گاز ای ــرکت مل ش
 ۹/۶۴ کــه  دارد  مشــترک  میلیــون 
رضــوی  خراســان  در  آنهــا  درصــد 
هســتند. تقریبــا تمــام ایــن مشــترکان 
ــترکان  ــه مش ــه جرگ ــالب ب ــد از انق بع
ــتاز  ــتان پیش ــن اس ــتند و ای گاز پیوس
و رتبــه دار مشــترکان و شــبکه گــذاری 

گاز در کشــور اســت.
شــرکت ملــی گاز ایــران در اســفند مــاه 
ســال ۱۳۴۴ شمســی تاســیس شــد و 
از عمــر ۵۳ ســاله خــود ۱۳ ســال را در 
ــرد و در  ــپری ک ــام شاهنشــاهی س نظ
ــر از انگشــتان دســت  ــن مــدت کمت ای
ــد  ــانی ش ــور گاز رس ــهرهای کش ــه ش ب
ــهر  ــهایی از ش ــا بخش ــی از آنه ــه یک ک
بــزرگ  مشــهد در اســتان خراســان 

ــود.  ب
ــن  ــل ســال، میانگی ــن چه ــول ای در ط
و  درصــد   ۹۷ شــهری  گازرســانی 
روســتایی کشــور بــه ۸۱ درصــد رســیده 
ــان  ــزان در خراس ــن می ــه ای ــت ک اس
 ۹۹/۹ شــهری  مــورد گاز  در  رضــوی 
درصــد   ۸۵ روســتایی  و گاز  درصــد 

ــت. اس
ایــن  در  شــهری  گاز  شــبکه  طــول 
اســتان از ۳۲۴ کیلومتــر در قبــل از 
انقــالب بــه ۱۱ هــزار و ۱۰۴ کیلومتــر 
ــر  ــتایی از صف ــبکه گاز روس ــول ش و ط
ــیده  ــر رس ــزار و ۳۵۱ کیلومت ــه ۲۰ ه ب
از   ۵۷ ســال  در  همچنیــن  اســت. 
ــهد  ــهر مش ــط ش ــزرگ فق ــان ب خراس
 ۲۳۴ و  هــزار  و  انشــعاب   ۳۴۵ بــا 
 ۵۶۰ اکنــون  و  داشــت  مشــترک گاز 
هــزار و ۷۲۶ انشــعاب شــهری و ۳۶۴ 
هــزار و ۹۲۴ انشــعاب روســتایی و ۷۴ 

ــت  ــتا از نعم ــزار و ۸۹۱ روس ــهر و ه ش
و همچنــان  منــد هســتند  بهــره  گاز 
رونــد گازرســانی در اســتان ادامــه دارد.

دولــت تدبیــر و امیــد پیشــتاز 
گازرســانی روســتایی

خراســان  شــرکت گاز  عامــل  مدیــر 
وضعیــت  خصــوص  در  رضــوی 
گازرســانی در اســتان بــه خبرنگارمــا 
ــالب،  ــل ســال انق ــول چه ــت: در ط گف
بیشــترین میــزان گازرســانی روســتایی 
خراســان رضــوی در دولــت تدبیــر و 

ــت.   ــده اس ــام ش ــد انج امی
ســید حمیــد فانــی افــزود: ۱۱هــزار 
گازرســانی  شــبکه  کیلومتــر   ۱۷۶ و 
روســتایی پیــش از فعالیــت دولــت 
ــن اســتان انجــام  ــد در ای ــر و امی تدبی
ــت  ــن دول ــول ای ــا در ط ــود ام ــده ب ش
بــه طــول هفــت هــزار و ۳۶۸ کیلومتــر 
روســتاهای  گازرســانی  شــبکه  بــه 

خراســان رضــوی افــزوده شــده اســت.
از  پیــش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــت  ــد جمعی ــم ۵۶ درص ــت یازده دول
گازرســانی  شــبکه  بــه  روســتایی 
ــان  ــزود: در پای ــتند اف ــی داش دسترس
ــه ۷۱،۵ و  ــم ب ــت یازده ــت دول فعالی
هــم اینــک بــه ۸۵ درصــد رســیده 
اســت بــا بهــره بــرداری از طــرح هــای 
ــه ۹۷،۵  ــزان ب ــن می ــرا ای ــال اج در ح

ــد. ــی رس ــد م درص
خراســان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
رضــوی گفــت: در بخــش شــهری نیــز 
هــزار و ۲۲۳ کیلومتــر شــبکه گازرســانی 
در طــول فعالیــت دولــت یازدهــم و 
۵۱ کیلومتــر هــم در ســال نخســت 
ــتان  ــن اس ــم در ای ــت دوازده کار دول
اجــرا شــد. همچنیــن ۳۲۴ هــزار و 
۳۸۷ مشــترک در دولــت یازدهــم و 
ظــرف یــک ســال اخیــر نیــز بیــش از 
ــه  ۳۷ هــزار و ۹۱۷ مشــترک شــهری ب
شــبکه گازرســانی در خراســان رضــوی 

ــد. ــده ان ــزوده ش اف

توسعه گازرسانی صنعت
ــانی  ــار گازرس ــه داد: در کن ــی ادام فان

شــهری و روســتایی، گازرســانی بــه 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی نیــز 
بخــش دیگــری از فعالیتهــای ســالهای 
اســت.  اســتان  گاز  شــرکت  اخیــر 
پیــش از انقــالب هیــچ واحــد تولیــدی 
ــون  ــود و اکن ــانی نب ــی گازرس و صنعت
و  تولیــدی  واحــد   ۲۲۲ و  ۱۳هــزار 
صنعتــی اســتان گاز رســانی شــده انــد.

اســتان،  نیروگاههــای  گفــت:  وی 
شــهرکهای  مختلــف  واحدهــای 
بــزرگ  هــای  کارخانــه  و  صنعتــی 
اکنــون از نعمــت گاز طبیعــی بهــره مــی 
ــی  ــش مهم ــوع نق ــن موض ــد و ای برن
نیــز در کاهــش آالیندگــی هــوا دارد. 
خراســان  شــرکت گاز  عامــل  مدیــر 
کاهــش  مســیر  در  افــزود:  رضــوی 
آالینــده هــا و توســعه مصــرف ســوخت 
ــای ســوخت  ــگاه ه ــاد جای ــاک، ایج پ
ســی ان جــی یکــی از محورهــای مهــم 
اســتان  شــرکت گاز  توجــه  مــورد  و 
ــتا ۱۷۷  ــن راس ــه در ای ــت ک ــوده اس ب
جایــگاه تــک و دو منظــوره در ســالهای 
اخیــر در ســطح اســتان ســاخته شــده 

ــت. اس

ته
نک

مدیـر عامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی در خصـوص وضعیـت 
گازرسـانی در اسـتان به خبرنگارما گفت: در طول چهل سـال انقالب، 
بیشـترین میزان گازرسـانی روستایی خراسـان رضوی در دولت تدبیر 
و امیـد انجام شـده اسـت.  سـید حمیـد فانی افـزود: 11هـزار و 176 
کیلومتر شـبکه گازرسـانی روسـتایی پیش از فعالیت دولـت تدبیر و 
امیـد در این اسـتان انجام شـده بود امـا در طول ایـن دولت به طول 
هفت هزار و 36۸ کیلومتر به شـبکه گازرسـانی روسـتاهای خراسـان 
رضـوی افزوده شـده اسـت.وی با بیـان اینکه پیـش از دولت یازدهم 
56 درصد جمعیت روسـتایی به شـبکه گازرسـانی دسترسی داشتند 
افـزود: در پایـان فعالیـت دولـت یازدهـم بـه 71،5 و هـم اینـک به 
۸5 درصـد رسـیده اسـت بـا بهره بـرداری از طـرح های در حـال اجرا 
ایـن میزان به 97،5 درصد می رسـد.مدیرعامل شـرکت گاز خراسـان 
رضـوی گفـت: در بخـش شـهری نیـز هـزار و ۲۲3 کیلومتـر شـبکه 
گازرسـانی در طول فعالیت دولت یازدهم و 51 کیلومتر هم در سـال 

نخسـت کار دولـت دوازدهـم در این اسـتان اجرا شـد.

خبر



26325268-021سال چهاردهم | شماره پیاپی 1376 | پنجشنبه 11 بهمن 1397

6
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

سودوکو شماره 1376

پاسخ سودوکو شماره 1375

فقی ا
۱-خفاش-بازيچــه ديگري- درهم 

ن  پيچيد

 ۲-برگزيده-چهارپا-فائز

 ۳-بوتــه گل-دلداده عذرا-همگي

۴-مردم باديه نشــين-ذبح كننده 

 شتر-باده

۵- ســخن چيني كردن-نوعي برنج 

ايران شمال   مرغوب 

طروف  ۶-نااهل-فوق-از 

 آزمايشگاهي

۷-نوعي پارچه ضخيم-نشــاني-

 شــبيه و نظير

۸-بيماري-ازايــاالت متحده 

 آمريكا-خاشاك

۹-تيزهوشــي-ميوه كال- اسب 

 يدك

۱۰-آردفروش-ازبيماريهاي 

گيردار-يكتا  وا

۱۱-جداكــردن چيزي از چيز ديگر-

 از جزايــر جنوب ايران

۱۲-ازمناســك حج-سيراب كردن-

پنجگانه  ازحواس 

۱۳-سازي شــبيه گيتار-مادربزرگ-

 قبا

۱۴-كشيده شــدن-ازآثار ماكسيم 

 گوركي-ضميرمنفرد

۱۵-حــرف همراهي عرب-نوعي نان 

روز روغني-باب 

عمودی 
۱-از ريزابــه هاي مهم درياي خزر-

 بزرگترين غده بدن-شــاه تير ســقف

 ۲-صندوقچه-سراپرده-حايل

 ۳-شمشــيرچوبي-صمغ صنوبر

۴-فيلســوف نامي قرن ششم-

بدذات  آگاه-آدم 

۵-ســوره ۲۰قرآن-توان و قدرت-

تهي  ميان 

 ۶-مرتــاض هندي-مددكار-كافي

۷-درجــه حرارت-قلعه و حصار-

 برنوشتن

۸-از مقاطع مخروطي-ســهولت-

 اشاره

۹-سزاوار-شــهري در ايتاليا-قاطع 

برنده  و 

زن  از  ۱۰-درازگوش-كنايه 

 بينواســت-رويين تن يوناني

۱۱-ازژانرهاي ســينمايي-هيئت 

ده  مبلغين-گشا

۱۲-دشــنام و ناسزا-ماه پاييزي-

هندي  تمساح 

 ۱۳-از آالت موســيقي-ترغه

۱۴-كاهن بودايي-اســب دواندن-

 كبوترصحرايي

خورده-زنبيل-قوم  ۱۵-گول 

موسي)ع( حضرت 

جدول شماره 1376

مدیرکل راه و شهرسـازی خوزستان گفت: 
بـا توجه به هشـدار هـای سـتاد مدیریت 
بحران و پیش بینی هواشناسـی مبنی بر 
بـارش هـای وسـیع در هفتـه جـاری و 
احتمـال جاری شـدن سـیالب امکانات و 
حاشـیه  در  کل  اداره  ایـن  تجهیـزات 
رودخانـه هـای دز و کرخه بـه حالت آماده 

باش درآمده است.
عبـاس پورسـالن  اظهار داشـت: امکانات، 
تجهیـزات و ماشـین آالت اداره کل راه و 
شهرسـازی اسـتان ۱۰۰ درصـد در حالـت 
آمـاده بـاش قـرار گرفتـه انـد و عـالوه بـر 
ایـن بـا مشـارکت دیگـر دسـتگاه هـای 
در حاشـیه  بنـد  متولـی چندیـن سـیل 
دسـت  در  کرخـه  و  دز  هـای  رودخانـه 

ساخت است.
وی بـا اشـاره به اینکه سـیل سـال ۱۳۹۵ 
بیـش از یک هـزار و ۸۰۰ میلیـارد ریال به 
جـاده هـای اسـتان بـه ویـژه در حاشـیه 
رودخانـه دز خسـارت وارد کـرد، گفـت: به 
هـای  راه  قطـع  از  پیشـگیری  منظـور 
بـه  رسـانی  خدمـت  تـداوم  و  ارتباطـی 
مناطقـی کـه تحـت تاثیـر قـرار خواهنـد 
و  سـبک  خـودروی   ۵۰ تعـداد  گرفـت 
سـنگین بـر اسـاس اولویـت هـای پیش 
بینـی شـده در حاشـیه ایـن رودخانـه ها 

مستقر شده اند.
پورسـالن بـا اشـاره بـه تشـکیل جلسـه 
سـتاد مدیریـت بحـران بـا حضـور فعاالن 
ایـن  در  شهرسـازی گفـت:  و  راه  حـوزه 

جلسـه پیمانـکاران بر حسـب مسـئولیت 
شـدند  متعهـد  خـود  اجتماعـی  هـای 
بخشـی از ماشـین آالت خود را در اختیار 
بـرای  اداره کل  بحـران  مدیریـت  سـتاد 
مقابلـه بـا سـیالب هـای احتمالـی هفته 

جاری قرار دهند.
ایـن عضـو شـورای اداری اسـتان مناطـق 
تحـت تاثیر از سـیالب را شـعیبه ، بامدژ ، 
و  شـوش، کرخـه  دزفـول،  هـای  زاویـه 
آهودشـت اعالم کـرد و ادامـه داد: در همه 
ایـن مناطـق امکانـات و تجهیـزات راه و 
مدیریـت  سـتاد  عوامـل  از  شهرسـازی 

بحران استان پشتیبانی می کنند.
مدیرکل راه و شهرسـازی خوزستان یادآور 
شـد: بعد از تشکیل جلسه ستاد مدیریت 

بحـران درون سـازمانی بـا حضـور اعضای 
شهرسـازی  و  راه  هماهنگـی  شـورای 
معاونیـن ایـن اداره کل بـه عنـوان معیـن 
شهرسـتان هـای اسـتان فعالیـت هـای 
خـود را آغـاز کردند تا بـا برنامه ریزی بعد 
از شناسـایی نقـاط حادثـه خیـز اقدامات 

الزم را در دستور کار قرار دهند.
وی بـا اشـاره به خسـارات سـیالب سـال 
۹۵ بـه جـاده هـای اسـتان گفـت: تمـام 
خسـارات  کاهـش  بـرای  را  تالشـمان 
احتمالـی سـیالب هـای هفتـه جـاری به 

کار خواهیم بست.

شـهردار منطقـه دو کرمـان، از آسـفالت برخـی معابـر 
منطقـه در مـاه گذشـته خبـر داد و گفـت: در راسـتای 
تـداوم برنامـه آسـفالت و بهسـازی معابر شـهری، در 
دی مـاه جـاری بیـش از ۷۹۴۰ مترمربـع از معابـر 

فرعی منطقه دو شهر کرمان آسفالت شد.

 علـی سـعیدی بـا اشـاره بـه فصـل بـارش نـزوالت 
آسـمانی و لـزوم سـاماندهی و مرمـت معابـر گفـت: 
آسـفالت معابـر منطقه جهت تسـهیل در عبـور و مرور 
شـهروندان و بـا هدف بهبـود وضعیت تـردد خودروها 
و رسـیدن بـه اسـتانداردهای مطلـوب شـهری انجـام 
شـده و مابقـی معابـر طبـق اولویـت بنـدی صـورت 

گرفته، در برنامه کاری شهرداری منطقه قرار دارد. 
سـعیدی افزود: در ماه گذشـته زیرسـازی و آسـفالت 
باهنـر،  شـهرک  جنـب  شـقایق  خیابـان  پیـاده رو 
زیرسـازی و آسـفالت کوچـه  ۱۱ وصـال، ۱۸  بولـوار 
حجـاج، آسـفالت کوچه ۱۱ شـب بو، کوچه هـای  ۹۰ و 
۹۲ بولـوار هوانیـروز، کوچه شـماره ۲ صائـب تبریزی، 
کوچـه بوعلـی واقـع در بولـوار امیرکبیـر، لکه گیـری 
آسـفالت کوچه هـای ۳۵ ، ۳۷ و ۴۸ جهـاد، آسـفالت 
کوچـه ۳۲ شـهید صدوقی و ... بـا پرداخت خودیاری 

اهالی انجام شده است.
شـهردار منطقـه دو کرمـان بـا بیـان اینکـه معابـر یـاد 
شـده بـر اسـاس اولویـت،  بـا پرداخـت خودیـاری 
اهالـی محل و با همکاری سـازمان عمـران و معاونت 

حمـل و نقـل و امـور زیربنایـی منطقه آسـفالت شـد، 
در  معابـر  آسـفالت  و  به سـازی  کـرد:  خاطرنشـان 
راسـتای ساماندهی زیرسـاخت های شهری در دستور 

کار شهرداری قرار دارد و با جدیت دنبال می شود.
سـعیدی با بیـان اینکه شـهرداری منطقـه دو آمادگی 
دارد همچـون گذشـته نسـبت بـه آسـفالت محـالت، 
مشـارکت  بـا  منطقـه  سـطح  کوچه هـای  و  معابـر 
شـهروندان اقـدام کنـد، گفـت: در همیـن خصـوص 
شـهروندان عزیـز می تواننـد بـا ارایـه تقاضـا و معرفی 
نماینـده و بـا پرداخـت هزینـه خودیاری، بـه معاونت 
حمـل و نقـل و امـور زیربنایی منطقـه مراجعه کنند تا 

با اولویت بندی، عملیات آسفالت معابر انجام شود.

خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
ایمنــی شــهرداری کرمــان، از انجــام ۱۳۶۰ عملیات 
ــهر  ــته در ش ــه گذش ــی ۱۰ ماه ــق ط ــاء حری اطف
ــه  ــا اشــاره ب ــی عســکری ب ــر داد. عل ــان خب کرم
حوزه هــای  در  آتش نشــانی  ســازمان  عملکــرد 
و  ایمنــی  نجــات،  و  امــداد  حریــق،  اطفــاء 
پیشــگیری طــی ۱۰ ماهــه گذشــته گفــت: در حــوزه 
امــداد و نجــات طــی مــدت مذکــور، ۲۳۰۰ مــورد 
عملیــات امــداد و نجــات در شــهر کرمــان صــورت 

گرفته است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان آتش نشــانی در 
یــک  خانــواده  شــعار»هر  تحقــق  راســتای 
آتش نشــان« بــه ارائــه ی آمــوزش هــای همگانــی 
ــدای  ــه از ابت ــن زمین ــزود: در ای ــردازد، اف ــی پ م
ســال جاری تــا کنــون ۲۴ هــزار نفــر در شــهر 

کرمــان آمــوزش هــای ایمنــی و پیشــگیری را فــرا 
گرفته اند.

بازدیــد  اجــرای طــرح  از  ادامــه  در  عســکری 
رایــگان از منــازل مســکونی جهــت ارائــه مشــاوره 
در زمینــه ایمنــی توســط ایــن ســازمان خبــر داد و 
تصریــح کــرد: همچنیــن کارگــروه بازدیــد از اماکن 
ــت  ــی وضعی ــت بررس ــاس، جه ــی و حس عموم
ــی،  ــز درمان ــه مراک ــن از جمل ــن اماک ــی ای ایمن
هتــل هــا، مهمانســراها، ســینماها و خوابــگاه هــا 

تشکیل شده است.
وی گفــت: کلیــه ایســتگاه هــای آتش نشــانی بــه 
ــا  ــد ت ــز شــده ان ــری مجه ــش تصوی ســامانه پای
عــالوه بــر حفاظــت از تجهیــزات و دســتگاه هــای 
ــا  ــتگاه ه ــت  ایس ــتگاه ها، فعالی ــود در ایس موج

نیز رصد شود.

ماشین آالت راه و شهرسازی در حاشیه 
رودخانه دز مستقر شدند

۸ هزار مترمربع از معابر منطقه دو 
کرمان آسفالت شد

انجام 1360 عملیات اطفاء حریق 
در شهر کرمان

آبفاراهواز

73درصد روستاهای 
باالی ۲0خانوار استان 

کرمان آب دارند
مدیرعامــل شــرکت آبفــار اســتان کرمــان گفــت: ۷۳درصــد 
ــوار اســتان کرمــان از  ــاالی ۲۰خان ازجمعیــت روســتاهای ب

نعمت آب شرب سالم بهره مند هستند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آبفــار اســتان کرمــان، 
علــی رشــیدی مدیرعامــل آبفــار اســتان بــا اشــاره بــه فــرا 
انقــالب گفــت:  پیــروزی  رســیدن چهلمیــن ســالگرد 
ــاالی  ــتاهای ب ــان در روس ــتان کرم ــت اس ۶۴درصدجمعی
ــت آب  ــت از نعم ــن جمعی ــه ۷۳درصدای ــت ک ۲۰خانواراس

شرب بهره مندهستند.
را  اســتان  آب  برخــورداراز  روســتاهای  جمعیــت  وی 
۶هــزار  وافــزود:از  کــرد  و۹۲۴نفرذکــر  ۹۶۲هــزار 
و۶۴۲روســتای اســتان۲هزار و۵۲۱روســتا تحــت پوشــش 

شبکه آبرسانی قرار دارند .
وی تصریــح کــرد: در شــرایط  خشکســالیی کــه براســتان 
ــی هــم  ــع آب ــل افــت مناب ــه دلی وکشــور حاکــم اســت وب
اکنون۷۰۵روســتا بــا تانکــر آبرســانی ســیارمی شــوند کــه از 
ایــن تعــداد ۳۷۳روســتا دارای شــبکه آب شــرب هســتند 
امــا بــه دالیــل مختلــف ازجملــه افــت منابــع آبــی یاشــوری 

آب به شکل سیار آبرسانی می شوند.
ــبکه  ــد ش ــتا فاق ــزار و۷۸۹روس ــح کرد:۲ه ــیدی تصری رش
تعریــف  ودرحــوزه  هســتند  یاســیار  ثابــت  آبرســانی 
ــالب  ــبکه فاض ــتا ش ــرای ۴روس ــتایی نیزب ــالب روس فاض
روســتایی تعریــف شــده وبــرای ۵روستانیزشــبکه فاضالب 

روستایی در دست اجرا است.
ــزار  ــرکت را۳۰ه ــن ش ــال ای ــی امس ــارات عمران وی اعتب
و۶۰میلیــارد ریــال ذکــر کــرد وگفــت: باتوجــه بــه کاهــش 
بودجــه دولــت درســال ۹۷ازمجمــوع ایــن اعتبار۵۳درصــد 

آن تخصیص یافته است.
تاپایــان دولــت دوازدهم۲۴مجتمــع آبرســانی روســتایی بــه 

بهره برداری می رسد که ۳۲۰روستا را در برمی گیرد.
ــروژه نیمــه  رشــیدی خاطرنشــان کرد:درحــال حاضر۲۸۵پ
تمــام اولویــت دار در ســطح اســتان داریــم کــه ۱۰۱پــروژه 

نیمه تمام درجنوب استان تعریف شده اند.

پروژه های تابستان 
9۸ برق خوزستان 

بررسی شد 
امــور  و  ریــزی  برنامــه  معــاون 
اقتصــادی شــرکت توانیــر در ســفر 
ــروژه  ــواز از پ ــه اه ــود ب ــک روزه خ ی
ویــژه  ماموریــت  اولویــت  هــای 
تابســتان ۹۸ شــرکت بــرق منطقــه ای 
خوزســتان بازدیــد و رونــد تســریع در 
ایــن پــروژه هــا را در نشســتی بــا 
ــرار  ــورد بررســی ق ــران شــرکت م مدی

دادند.
مصطفــی رجبــی مشــهدی در ایــن 
بازدیــد از پســت هــای ۱۳۲ کیلــو 
ــهر، کارون و  ــارس، کیانش ــت کیانپ ول
ولــت  ۲۳۰ کیلــو  پســت  و  غدیــر 
صنایــع و پســت هــای ۴۰۰ کیلــو ولــت 

بقایی و پیروزان بازدید کرد.
پســت هــای پیــروزان و صنایــع از 
جملــه پــروژه هــای اولویــت ماموریــت 
ویــژه بــرای تابســتان ۹۸ شــرکت بــرق 
ــند و  ــی باش ــتان م ــه ای خوزس منطق
ســایر پــروژه هــا نیــز در پایــداری 
بــار  بــرق اهــواز و تامیــن  شــبکه 
خواهنــد  بســزایی  نقــش  شــبکه 

داشت.
هــدف از ایــن بازدیــد هــا بررســی 
ــزان پیشــرفت فیزیکــی پروژهــا و  می
ــوی  ــا از س ــار آنه ــن اعتب ــث تامی بح
شــرکت توانیــر بــرای تســریع در رونــد 
بهــره بــرداری از پــروژه هــا و آمادگــی 
شــبکه قبــل از شــروع پیــک تابســتان 
روزه  یــک  ســفر  ایــن  بــود.در   ۹۸
ــه  ــر برنام ــرکل دفت ــی مدی ــاعد راع س
ریــزی توســعه شــبکه انتقــال شــرکت 

توانیر نیز حضور داشتند.
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کرمانشاه

برگزاری اولین جلسه 
رابطین روابط عمومی 

مخابرات کرمانشاه
کرمانشـاه -  حسـنا فخـارزاده / اولیـن جلسـه رابطیـن 
تاریـخ  در  کرمانشـاه  منطقـه  مخابـرات  عمومـی  روابـط 
سـاختمان  ویـژه کنفرانـس  سـالن  محـل  در   ۹۷  /۱۱/۸
مرکـزی مخابـرات اسـتان بـا حضـور مدیـران و روسـای 
روابـط  رابطیـن  و  تابـع  شهرسـتانهای  مخابـرات  ادارات 
مخابـرات  مختلـف  حوزه هـای  و  شهرسـتانها  عمومـی 

گردید. برگزار 
کالم هللا  از  چنـد  آیاتـی  قرائـت  بـا  جلسـه کـه  ایـن  در 
اداره  رئیـس  آتشـکاری  شـد،آقای حسـین  آغـاز  مجیـد 
ضمـن  کرمانشـاه  منطقـه  مخابـرات  عمومـی  روابـط 
و  زهـرا)س(  فاطمـه  حضـرت  شـهادت  ایـام  تسـلیت 
همچنیـن تبریـک فرارسـیدن چهلمیـن سـالروز پیـروزی 
و  نقـش  بیـان   بـه  ایـران،  اسـالمی  شـکوهمند  انقـالب 
حـوزه  ایـن  رسـالت  اهمیـت  و  عمومـی  روابـط  جایـگاه 
پرداخـت و اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـا انتخـاب رابطیـن 
یـک  شهرسـتان  کـه   و  حـوزه  هـر  در  عمومـی  روابـط 
موضـوع ابتـکاری اسـت کـه بـرای اولیـن بـار در مخابرات 
شـاهد  بتوانیـم  گـردد،  مـی  اجرایـی  کرمانشـاه  اسـتان 
در  زحمتکـش  عزیـزان  زحمـات  بهتـر   هرچـه  انعـکاس 

حوزه مخابرات باشـیم.
ایشـان افـزود :هـر نهـاد و سـازمانی اگـر نتواند بـه خوبی 
طرحهـای توسـعه و زحمـات همـکاران خـود را به درون و 
آن  بـه   بزرگـی  نماید،جفـای  منعکـس  سـازمان  بـرون 
مجموعـه می شـود و مـردم عزیـز نیـز بایسـتی درجریـان 

خدمات  نظام مقدس جمهوری اسـالمی باشـند .
نظـارت صحیـح بـر تبلیغـات، ارسـال بـه موقـع اخبـار و 
بـا  هـا  فعالیـت  انجـام  و   مربوطـه  تصاویـر  و  وقایـع 
ارتباطـی  ایـران"  مخابـرات  شـرکت  شـعار  محوریـت 
عمومـی  روابـط  اداره  بـا  کامـل  هماهنگـی  فراگیـر"و 
مخابـرات اسـتان از جملـه مـواردی بـود کـه رئیـس اداره 
روابـط عمومـی مخابـرات اسـتان بـه عنـوان توصیـه های 
مهـم بـه رابطیـن روابط عمومی بدان اشـاره نمود. ایشـان 
برگـزاری  ویـژه  حساسـیت  بـه  خـود  سـخنان  ادامـه  در 
امسـال  فجـر  دهـه  هللا  ایـام  مراسـم  باشـکوهتر  هرچـه 
موقعیـت کنونـی کـه دشـمنان  در  افـزود:  و  اشـاره کـرد 
اسـالم و ایـران عزیـز چشـم طمـع بـه  آن دوختـه اند ما 
در چهلمیـن سـالگرد  دیگـر  وقـت  هـر  از  پرشـورتر  بایـد 

پیروزی شـکوهمند انقالب اسـالمی  ظاهر شویم.
 در ادامـه جلسـه ،آقـای یحیـی محمـدی نیز با اشـاره به 
دهـه  مراسـم  باشـکوه تر  هرچـه  برگـزاری  حساسـیت 
مبـارک فجـر تاکیدنمـود کـه  همـکاران مخابـرات اسـتان 
در  ازقبـل  پرشـورتر  بلکـه   و  هماننـد گذشـته  کرمانشـاه 
۲۲ بهمـن حضـور  صحنـه حاضـر شـده و در راهپیمایـی 

فعال خواهند داشـت .

 پیام
استان ها
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خودکشی بازیکن فوتبال هرمزگان پس از شکست ایران از ژاپن
یک بازیکن فوتبال هرمزگانی پس از شکست تیم ملی فوتبال کشورمان برابر ژاپن خودکشی کرد.
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این صفحه می خوانیم
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عباس زائری، نویسنده، فعال زیست محیطی و چهره فرهنگی اجتماعی 
میناب درگذشت.

@campaign.khoshksali

آرش قادری با انتشار تصویر زیر از رابعه اسکویی، از صدور مجوز قانونی 
برای بازی این بازیگر خبر داده.

@arash_ghaderi11

مدرسه طبیعت »باغ« تصویر زیر را از کودکی در طبیعت به اشتراک 
گذاشته.

@bagh.natureschool

ــه  ــرد ک ــالم ک ــوگل اع ــل گ ــاعاتی قب س
ــد و  ــر نســخه اندروی ــر ظاه ــد تغیی رون
iOS جی میــل آغــاز شــده اســت. ایــن 
ظاهــر جدیــد مبتنــی بــر زبــان طراحــی 
ــا  ــه ماه ه ــت ک Material Theme اس
آن  از  جی میــل  وب  نســخه ی  قبــل 

بهره منــد شــد. 

ــش  ــزارش کاه ــار گ ــس از انتش پ
ــل  ــرکت اپ ــودآوری ش ــد و س درآم
در ســه ماهــه آخــر ۲۰۱۸ میــالدی، 
مدیــر ارشــد اجرایــی ایــن شــرکت 
از احتمــال کاهــش قیمــت آیفــون 
ســخن گفــت. طبــق گــزارش هــای 
اپــل  اســت  ممکــن  مختلــف 
ــد  ــش ده ــون را کاه ــت آی ف قیم
ــب ضــرر ناشــی  ــن ترتی ــه ای ــا ب ت
از کاهــش فــروش را جبــران کنــد. 

اطالعــات  وفنــاوری  وزیرارتباطــات 
گفــت: دربــاره تلگــرام بایــد دســتگاه 
و  کنــد  تصمیم گیــری  قضایــی 
آخریــن اظهارنظــری هــم کــه مــا 
ــود  ــن ب ــا آن شــنیدیم ای ــه ب در رابط
کــه دادســتانی اعــالم کــرد کــه علــل 
نشــده  برطــرف  فیلترینــگ هنــوز 
کــه بخواهیــم رفــع فیلتــر کنیــم 
ــالغ  ــا اب ــه م ــوز ب ــم هن ــزی ه و چی

ــده. نش

خبر
فیلترینگ

خبر
کاهش قیمت آی فون

خبر
گوگل

باز شدن سد زاینده رود و جاری شدن آب در زاینده رود 
اصفهان پس از 1۸ ماه از اتفاقات مبارکی بود که روز 

سه شنبه موضوع صحبت کاربران دنیای مجازی و توییتر شد. 

شناسه اینستاگرام شبکه ماهواره ای »منوتو« برای 
خبر برگزاری یک کنسرت در عربستان پرچم عربستان 

را اشتباه انتخاب کرده که شمشیر ذوالفقار و شعار ”علی 
ولی هللا“ بر آن نقش بسته. این موضوع در شبکه های 

مجازی سروصدای زیادی به پا کرد.

ضرغامی از ادامه حضور در جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی و 
شورای عالی فضای مجازی منع شد. در پی مشاجره اخیر ضرغامی 
با رییس جمهور ، وی از سوی دفتر یكی از مقامات عالی رتبه نظام 
از ادامه حضور در جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی و 

شورای عالی فضای مجازی منع شد.

ظاهرًا بعضی از اصطالحا شاخ های اینستاگرام در طرحی به عنوان 
»سالم سازی فضای مجازی« شرکت کرده اند. در این نمونه 

»مهدیس فود« که در اینستاگرام تبلیغ رستوران و... انجام می دهد 
عکس های بی حجابش رو پاک کرده، عکسی با چادر گذاشته 

و گفته »قصد نداشته خودش را به نمایش بگذارد.«

۱. معتقدم یکی از بزرگترین خیانت ها به ایران 
در حال اتفاق افتادن است. این #رشتو را در مورد 

#FATF دنبال کنید.
مهمترین نکته در مورد کنوانسیون های مطروحه در 

مجمع تشخیص این است که قبالً مشابه کنوانسیون 
پالرمو  در مجمع تصویب شده است.

کنوانسیون مریدا که اتفاقا جزو چهار کنوانسیونی 
است که مطابق الزامات FATF تمام کشورها باید به 
آن بپیوندند در سال 138۴ به امضا رسید و 138٧ 

در مجمع تصویب شد.

۲. امضای آن در دولت احمدی نژاد صورت گرفت 
درست زمانیکه آقای پرویز داوودی )از مخالفان 

اصلی پالرمو( معاون اول احمدی نژاد بود. 
کنوانسیون مبارزه با فساد یا همان مریدا نسخه 

پیشرفته تر از کنوانسیون پالرمو است و حجم آن 
حدود دو برابر پالرمو است.

۳. تقریبا تمام ایراداتی که به پالرمو گرفته می شود 

در کنوانسیون مریدا هم قابل مشاهده است. از 
انتقال اطالعات گرفته تا استرداد اشخاص و اموال...

در سال 138٧ که مریدا تصویب می شود آقای 
سعید جلیلی دبیر وقت شورای امنیت ملی 

برای تبادل اطالعات مطابق این کنوانسیون یک 
دستورالعمل صادر می کند. و همانجا دستور ارتباط با 

FATF را هم صادر می کند.

۴. سوال این جاست که چرا این حضرات که در 
  FATF زمان خودشان یکی از کنوانسیون های

تصویب و اجرا شده است االن در حال مخالفت با 

پالرمو هستند در حالیکه الزامات آن بسیار کمتر از 
مریدا است.

۵. تنها پاسخی که می توان یافت این است که می 
خواهند آخرین رمق دولت روحانی نیز گرفته شود. 
اما چیزی که نمی فهمند این است که بر سر شاخه 

نشسته اند و دارند بن می برند. 
با برگشت ایران به لیست اقدامات مقابله ای یا 

همان بلک لیست وضعیت اقتصادی ما به شدت 
وخیم خواهد شد

۶. روسیه به عنوان اصلی ترین متحد ایران برای 
دور زدن تحریم های امریکا به مسئولین مختلف 

ایرانی گفته است که روابط بانکی خود را با ما قطع 
خواهد کرد.

مقامات چین هند و حتی عراق هم اظهاراتی مشابه 
داشته اند.

با این وضعیت تهیه کاالهای اساسی مردم با 
مشکالت متعددی مواجه خواهد شد.

۷. این مسأله زمینه آشوب های سال بعد را فراهم 
خواهد آورد

دوستان به اصطالح حزب اللهی نمی فهمند آتشی 
که در حال روشن کردن هستند ممکن است دامن 

خودشان را بگیرد.

۸. خیانت باالتر از این به عنوان دانشجوی دکتری 
 FATF حقوق دانشگاه تهران و کسی که بر روی

مطالعه کامل کرده است می گویم پذیرفتن 
کنوانسیون ها هیچگونه هزینه ای برای ایران نخواهد 

داشت 
و این فضاسازی های اخیر عین خیانت به ایران 

است.

آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می دهد از سال ۱۳۹۲ تا شهریورماه سال 
جاری، تعداد سیم کارت های اپراتورهای مختلف از ۶۴ میلیون به بیش از ۹۱ میلیون رسیده است. البته این آمار 

نشان دهنده  سیم کارت های فعال است، در حالی که از میان سیم کارت های فروخته شده توسط اپراتورها، شاید 
نزدیک به نیمی از آنها غیرفعال باشد.

#رشتو

آگهی حصر وراثت  
آقـای علـی محـی الدینـی مسـینان فرزنـد محمـد دارای شناسـنامه 
۵بشـرح دادخواسـت شـماره ۹۷۰۷۵۹  مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۱۰  توضیح داده 
شـادروان محمـد محـی الدینی مسـینان فرزنـد حجی بشناسـنامه ۳ 
در تاریـخ ۱۳۹۷.۱۰.۱۴در شـهر رفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفوت 

وی عبارتنـد از:
۱-علی محی الدینی مسـینان فرزند محمد ش ش ۵ متولد ۱۳۵۵ صارده رفسـنجان 
فرزند متوفی۲- حسـین محی الدینی مسـینان فرزند محمد ش ش ۳ متولد ۱۳۶۴ 
صارده رفسـنجان فرزند متوفی۳-حسـن  محی الدینی مسـینان فرزند محمد ش ش 
۲۶۷ متولد ۱۳۶۷ صارده رفسـنجان فرزند متوفی۴-رضا محی الدینی مسـینان فرزند 
محمـد ش ش ۳۰۴۰۱۵۵۲۷۱ متولـد ۱۳۷۰ صـارده رفسـنجان فرزنـد متوفی۵- طاهره 
محـی الدینی مسـینان فرزنـد محمد ش ش ۲ متولـد ۱۳۵۴ صارده رفسـنجان فرزند 
متوفی۶-فاطمـه محـی الدینی مسـینان فرزند محمـد ش ش ۱ متولـد ۱۳۵۸ صارده 
رفسـنجان فرزنـد متوفی۷-مریـم  محی الدینی مسـینان فرزند محمـد ش ش ۳۸۰ 
متولـد ۱۳۵۹ صـارده رفسـنجان فرزنـد متوفی۸-طیبـه محـی الدینی مسـینان فرزند 
محمـد ش ش ۵۸۹ متولـد ۱۳۶۱ صـارده رفسـنجان فرزند متوفی۹-عصمت خالوئیان 

علـم آبـادی فرزند حسـین ش  ش۱۰ متولد ۱۳۳۶ صارده رفسـنجان همسـر متوفی.
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه 
از نشـر آگهـی بـه شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد و هر 
وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجـه اعتبار 

ساقط اسـت.م-الف
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت  
آقـای حسـین خالقـی  عبـاس آبـاد  فرزنـد یوسـف دارای 
شناسـنامه ۲۹۷۰بشـرح دادخواسـت شـماره  ۹۷۰۸۰۰مـورخ  
۱۳۹۷.۱۱.۱ توضیـح داده شـادروان یوسـف خالقـی فدیجـی  
فرزنـد حسـین   بشناسـنامه  ۵۹ در تاریـخ ۱۳۹۷.۵.۷ در شـهر رفسـنجان  

فـوت شـده  و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
۱-غالمعبـاس خالقـی فدیجـی فرزند یوسـف متولـد ۱۳۴۶ ش ش ۲ صادره 
رفسـنجان فرزنـد متوفی۲-علـی  خالقی فدیجی فرزند یوسـف متولد ۱۳۵۹ 
ش ش ۴ صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی۳-مجیـد  خالقـی فدیجی فرزند 
یوسـف متولد ۱۳۵۴ ش ش ۱۱۸۲۵ صادره رفسـنجان فرزند متوفی۴-طاهره 
خالقـی فدیجی فرزند یوسـف متولـد ۱۳۴۹ ش ش ۱۷۲۷ صادره رفسـنجان 
فرزند متوفی۵-حسـین خالقی فدیجی فرزند یوسـف متولد ۱۳۶۳ ش ش 

۲۹۷۰ صـادره رفسـنجان فرزنـد متوفی۶-طیبه خالقی فدیجی فرزند یوسـف 
متولد ۱۳۵۶ ش ش ۱۱۸۲۶ صادره رفسنجان فرزند متوفی۷-محمود خالقی 
فدیجـی فرزنـد یوسـف متولـد ۱۳۶۷ ش ش ۲۷۶ صـادره رفسـنجان فرزنـد 
متوفی۸-شـهربانو خالقـی فدیجی فرزند یوسـف متولـد ۱۳۶۱ ش ش ۴۳۶ 
صادره رفسـنجان فرزند متوفی۹-صنم سـلیمانی میمنـدی فرزند علی متولد 

۱۳۲۳ ش ش ۱۸۸۳ صادره شـهربابک همسـر متوفی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی میشـود 
چنانچه کسـی اعتتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از 

ایـن موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م-الف۴۲۶۴
دفتر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان رفسنجان

آگهی حصر وراثت  
خانـم زهـرا پارسـایی فرزند حسـن دارای شناسـنامه 
۰۴۹۳۱۷۲۷۸۵بشـرح دادخواست شماره   ۹۷۰۷۷۹.۱ 
مـورخ ۱۳۹۷.۱۱.۹  توضیح داده شـادروان فاطمه نژاد 
اسـدی اودرجـی فرزند حسـین  بشناسـنامه  ۳۰۵۱۰۵۳۱۳۹ در تاریخ 
۱۳۹۷.۸.۲۵ در شـهر رفسـنجان  فـوت شـده  و وراثـت منحصر حین 

الفـوت وی عبارتند از:
۱-زهـرا پارسـایی فرزند حسـن متولـد ۱۳۶۴ ش  ش۰۴۹۳۱۷۲۷۸۵ 
صـادره از ری فرزنـد متوفی۲-ابوالفضل پارسـایی فرزند حسـن متولد 
۱۳۵۲ ش  ش۰۰۵۶۱۴۳۸۹۳ صـادره ازتهـران فرزنـد متوفـی۳- روح 
متولـد ۱۳۶۰ ش  ش۰۴۹۱۷۶۱۷۷۵  فرزنـد حسـن  پارسـایی  الـه 
صـادره از ری فرزنـد متوفـی۴-داود پارسـایی فرزنـد حسـن متولـد 
۱۳۵۶ ش  ش۰۴۹۲۵۹۵۳۵۶صـادره از ری فرزنـد متوفی۵-حسـین 
پارسـایی فرزنـد حسـن متولـد ۱۳۴۹ ش  ش۰۴۲۰۰۴۹۲۴۱ صـادره 
ازتهران)ورامیـن( فرزند متوفی۶-حسـن پارسـائی فرزنـد علی متولد 

۱۳۳۰ ش ش ۰۵۳۱۲۸۳۴۰۲ صـادره اراک همسـر متوفـی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی 
میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامـه ای از متوفی نزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهـی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و هـر وصیت نامه 
ای جـز رسـمی و سـری کـه بعد از این موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار 

اسـت.م-الف۴۲۶۷ ساقط 
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان رفسنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9700196 شــش دانــگ یــک 
ــازده فرعــی  ــالک ی ــه همکــف بشــماره پ دســتگاه آپارتمــان طبق
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــش مج ــت و ش ــد و بیس ــزار و پانص از یکه
هــای ســه و پنــج فرعــی از هــزارو پانصــد و بیســت و شــش بــه 
ــی  ــان فاراب ــع در آســتارا – خیاب ــع واق مســاحت 176/66 مترمرب
روبــروی زمیــن ورزشــی کوچــه 37 نبــش کوچــه بــن بســت اول 
ــان  ــف آپارتم ــا ک ــه مســاحت آن ب ــالن ک ــی بخــش 31 گی جنوب
ــون  ــا حــق برخــورداری از قان ــی مشــترک اســت و ب طبقــه فوقان
تملــک آپارتمــان هــا و آییــن نامــه اجرایــی آن بقدرالســهم 
ــت و صفحــه 119-664  ــل ثب ــت آن ذی ــه ســند مالکی مربوطــه ک
دفتــر 5 متمــم ثبــت و صــادر و مــع الواســطه بــه خانــم فــروزان 
خلیلــی موســوی منتقــل شــده اســت طبــق ســند رهنــی شــماره 
19363 – 95/7/6 دفترخانــه 252 در قبــال مبلــغ 630000000 
ریــال در رهــن بانــک ملــت قــرار گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات 
آن بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال دیواریســت متضمــن پنجــره 
ــترک  ــوار مش ــرقی دی ــت ش ــراه دوم بوضعی ــر ب ــول 6/90 مت بط
بطــول 4/77 متــر بــراه پلــه اختصاصــی طبقــه اول و ســوم دیــوار 
ــت  ــارم بوضعی ــور و چه ــاور مزب ــه مج ــر ب ــول 2/16 مت ــور بط مزب
ــوم و  ــاور مرق ــه مج ــر ب ــول 4/77 مت ــوم بط ــوار مرق ــی دی غرب
پنجــم دیواریســت متضمــن پنجــره بطــول 6/14 متــر بــراه 
شــرقا دیواریســت متضمــن پنجــره بطــول 12/3 متــر بــه عرصــه 
ــاور  ــه مج ــر ب ــول 15/20 مت ــوم بط ــوار مرق ــا دی ــاعی جنوب مش
ــر  ــق نظ ــراه و طب ــول 12/30 مترب ــت بط ــا دیواریس ــوم غرب مرق
کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ســه میلیــارد ریــال ارزیابــی شــده 
ــاحت  ــه مس ــکونی ب ــاختمان مس ــک س ــوق دارای ی ــالک ف و پ
ــی  ــا فضــای داخل ــع یــک طبقــه روی همکــف ب 176/66 مترمرب

پــالک موصــوف دارای ســه اتــاق خــواب و هــال و پذیرایــی 
ــی از  ــت چوب ــا کابین ــن ب ــپزخانه اپ ــام و آش ــرویس و حم و س
نــوع گازول نــوع ســازه مصالــح بنایــی نــوع ســقف شــیروانی بــا 
پوشــش حلــب و پوشــش کــف ســرامیک بــا قدمــت حــدودا 20 
ــا سیســتم  ــرق و گاز مســتقل ب ســال و دارای انشــعابات آب و ب
گرمایــش اســپیلت نــوع پنجــره آلومینیــوم درب چوبــی و ســقف 
ــی  ــای اصل ــن نم ــش رومالی ــوار پوش ــده و دی ــری ش ــا گچب ه
ــی ســیمانی  ســاختمان شــمالی و شــرقی ســنگ و نمــای جنوب
ــرا در  ــور اج ــزارش مام ــر گ ــه براب ــی باشــد ک و نقاشــی شــده م
ــی 12  ــوق از ســاعت 9 ال ــالک ف ــی باشــد. پ ــون م تصــرف مدی
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــورخ 97/12/8 در اداره ثب ــنبه م روز چهارش
واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق 
ــارد  ــه میلی ــغ س ــده از مبل ــد مزای ــی رس ــروش م ــه ف ــده ب مزای
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه  ــال شــروع و ب ری
مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه 
آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف 
ــز بدهــی  ــده دارای آن هــا باشــد و نی ــی کــه مــورد مزای در صورت
ــده  ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــوارض شــهرداری وغی ــی و ع ــای مالیات ه
اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه 
عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه 
ــده  ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب پرداخت
مزایــده مســترد خواهــد شــدو  نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا 
ــل رســمی  ــده تعطی ــا چنانچــه روز مزای ــردد ضمن ــی گ وصــول م
گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی درهمــان ســاعت ومــکان 
مقــرر برگــزار خواهــد شــد. و بنــا بــه اعــالم بانــک بســتانکار مــورد 

ــده دارای بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد. مزای

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی             2886

رونوشت آگهی حصروراثت
ــرم  ــم محت ــش خان ــالف تال ــل اخت ــورای ح ــوزه 7 ش ــده 970673 ح ــه پرون در کالس
ــد اژدر دارای شــماره شناســنامه 1233 از ایــن شــورا گواهــی  گیــاه چیــن مریــان فرزن
ــی  ــور قربان ــد پ ــوم احم ــه مرح ــت ک ــح داده اس ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصروراث
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــش اقامت ــتان تال ــخ 97/10/12 در شهرس ــوالرود در تاری ط
ــه: 1- محتــرم گیــاه چیــن مریــان  زندگــی گفتــه و ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت ب
دارای ســند ســجلی شــماره 1233 صــادره از تالــش نســبت همســر 2-فوزیــه برهانــی 
ــدان دارای ســند ســجلی شــماره 6 صــادره از تالــش نســبت همســر 3- مهــدی  جوکن
ــش  ــادره از تال ــماره 2620329442 ص ــجلی ش ــند س ــوالرود دارای س ــی ط ــور قربان پ
نســبت پســر 4- محمــد پــور قربانــی طــوالرود دارای ســند ســجلی شــماره 3090 
ــوالرود دارای ســند ســجلی  ــی ط ــور قربان ــد پ ــش نســبت پســر 5- حام صــادره از تال
ــوالرود دارای  ــی ط ــور قربان ــا پ ــر 6- روی ــبت پس ــش نس ــادره از تال ــماره 4469 ص ش
ــا انجــام  ســند ســجلی شــماره 2620127602 صــادره از تالــش نســبت دختــر اینــک ب
ــی  ــاه آگه ــک م ــدت ی ــه م ــت ب ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون تش
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــراض  دارد و ی ــی اعت ــا کس ــد ت ــی نمای م
تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــالف حــوزه 7 تالــش 
ــر  ــی صــادرو  ه ــم دارد و اال گواه ــابق تقدی ــی – دادگســتری س ــان طالقان ــع خیاب واق
ــار  ــراز شــود از درجــه اعتب ــد اب ــن موع ــد از ای ــه بع ــه جــز ســری و رســمی ک وصیتنام

ــود. ــد ب ــر خواه ســاقط و بالاث
قاضی شورای حل اختالف حوزه 7 تالش - محمدتقی عباسی                2889

 آگهی حصر وراثت
ــنامه 1833  ــد  بشناس ــدر مجی ــام پ ــار  ن ــهرت زاده نج ــا  ش ــای رض آق
صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم 
و توضیــح داده کــه مــادرم  مرحــوم  صدیقــه   شــهرت شــانه  بشناســنامه 
ــگاه  ــواز  اقامت ــتان اه ــخ 94/9/25 در شهرس ــواز در تاری ــادره اه 497 ص
دائمــی خویــش فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی رضــا زاده نجــار 
فرزنــد مجیــد ش ش 1833 صــادره از اهــواز 2- فیــروزه زاده نجــار فرزنــد 
ــد مجیــد  مجیــد ش ش 239 صــادره از اهــواز 3- الهــه زاده نجــار فرزن
ش ش 3109 صــادره از اهــواز )فرزنــدان متوفــی( 4- مجیــد زاده نجــار 
فرزنــد اســمعیل ش ش 95 صــادره از اهــواز )همســر متوفــی( و ال غیــر 
ورثــه دیگــری ندارد.اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی 

کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
قاضی  شورای حل اختالف مجتمع شماره سه اهواز                    2937

مفقودی 
بــرگ ســبز اتوموبیــل خــودروی ســواری : هونــدا- ســویک ، رنــگ : دودی 
متالیــک،   مــدل  1989 ، ســیلندر: 4 و شــماره شناســه : خــودرو ) VIN  (، شــماره  
ــت  ــنامه مالکی ــی : 363006006455و شناس ــماره شاس ــه ش ــور:7301023   و ب موت
ــه  ــرادی ب ــام : حســین م ــه ن ــه 1380/11/14 ب ــماره : 12757 ،مورخ ــه ش ــودرو ب خ
ش ش : 43 متولــد: 1362/6/31 شــماره ملــی: 3255920094  فرزنــد : غــالم رضــا  
ــی باشــد .                         2934 ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده واز درج ــود گردی مفق

مفقودی 
بــرگ ســبز و کمپانــی خودرپراید،تیــپ: چــی تــی ایکــس آی ،رنــگ : مشــکی – روغنــی 
مــدل 1383 شــماره شــهربانی 23  327   ج 13 ســری ایــران  شــماره موتــور 00915273 
ــه ش ش:  1  ، محــل  ــی ب ــد موگوئ ــام صم ــه ن شــماره شاســی  S1412283304254  ب
ــد: خــدا  ــی : 4849664202 ،   فرزن ــد :  1364   ،  شــماره مل ــخ تول ــا  ، تاری ــد : ازن تول
رحــم  مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .                              2933
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طنزیمات

ــد.  ــی کردن ــار خداحافظ ــتا تغ ــان از اوس ــاز و تغارج تغارن

ــت: تغارجــان گف

ــا  ــم ت ــردش کنی ــتان گ ــوی تغارس ــی ت ــاز! موافق -تغارن

ــنا بشــم؟ ــن ســرزمین آش ــا ای ــر ب ــش ت ــن بی م

-آره عزیــزم، چرا که نه؟

روزنــه  از  دّره  دهــن  و  افتادنــد. صــدای خمیــازه  راه 

تغــاردان هــا شــنیده مــی شــد. تغارجــان رو بــه تغارنــاز 

ــت: گف

ــر  ــد از ظه ــواب بع ــا از خ ــه تغاره ــه ک ــن این ــل م -تحلی

ــن! ــی کش ــازه م ــدن و دارن خمی ــدار ش بی

ــه  ــازی ب ــه نی ــه دیگ ــن ک ــه ای ــه، معلوم ــه، ه ــه، ه - ه

ــن! ــی فهم ــو م ــم این ــا ه ــه ه ــداره! تغارچ ــل ن تحلی

تغارجان؛ پشــت بدنه اش را خاراند.

ــه از  ــتن ک ــا هس ــی ه ــا خیل ــه! ام ــا توئ ــق ب ــه ح -البت

ــول  ــو قب ــزن! این ــم عاج ــاده ه ــم س ــن مفاهی درک همی

داری؟

-نمی دونم واال!

- چــه طــور نمــی دونــی. تغارهــا خیلــی قــدرت تجزیــه 

ــد تحلیــل هــای خودمــون رو  ــدارن و مــا بای و تحلیــل ن

ــا زندگــی بهتــری داشــته باشــن. ــم ت بهشــون منتقــل کنی

-تغارجــان! بیــا از دیــدن اطــراف خودمــون لــذت ببریــم. 

دنبــال درد ســر نگــرد! ســعی کــن وجدانــت آســوده 

بشــه!

-باشــه تغارنــاز جــون! همــه تالشــم رو مــی کنــم کــه بــه 

ــه،  ــر تغاری ــی ه ــی زندگ ــدف غای ــه ه ــدان آســوده ک وج

برســم.

-عزیــزم امروز چه قدر فیلســوفانه حرف می زنی!

بــه خاطــر  احتمــاالً  نبــود.  اصــالً حواســم  -جــدی؟ 

آرام و  اخبــار و زندگــی در محیــط  از  فاصلــه گرفتــن 

تغارســتانه آســوده 

-احتماالً!امیدوارم وجدانت هم آســوده بشه.

ــده  ــان می ــه تغارخ ــتوراتی ک ــا دس ــط ب ــدوارم. فق -امی

ــم؟ ــه کار کنی چ

ــورت  ــط مش ــده! اون فق ــتور نمی ــی دس ــه کس ــدرم ب -پ

میــده. امــا همــه بایــد بــه مشــورتاش عمــل کنــن. ایــن 

ــا دســتور دادن. متوجــه شــدی؟ ــه ب ــرق مــی کن ف

-نــه، تغارنــاز! متوجــه نمیشــم تغارنــاز؟ اآلن فــرق 

دســتور دادن بــا مشــورت دادن چیــه، دقیقــًا؟

ــا مشــورت  ــدن، ام ــی می ــزم دســتور رو کتب ــن عزی - ببی

ــفاهی. رو ش

-ُخب!

ــرد.  ــی ک ــد عمل ــاش رو هــم بای ــداره! هــر دو ت ــب ن -ُخ

ــدی؟ فهمی

-آره، دارم یــه چیزایی می فهمم.

ــو باهــوش تریــن تغــاری هســتی کــه تــوی  -آفریــن! ت

ــال  ــم فع ــل ه ــه عم ــن در مرحل ــدم. ســعی ک ــرم دی عم

ــر باشــی. ت

-باشــه، سعی می کنم.

ــه  ــه ادام ــم ب ــاال بری ــز! ح ــان عزی ــه تغارج ــن ب -آفری

برســیم. تغارســتان گردیمــون 

تغارجــان؛ دهانــه اش را بــاز کــرد. نفــس عمیقــی کشــید 

و بــه راه خــود ادامــه داد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی
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شناسه اگهی 36۲971

سال گذشته در چهلمین روز زلزله 

کوهبنان، پیام ما گزارشی از اوضاع 
منطقه منتشر کرد. 

سال گشت

ارکستر آیسو با اجرای خواننده اتریشی 
روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه در جریان 

جشنواره فجر، در تاالر وحدت برگزار می 
شود.

کیهان کلهر تازه ترین اثر خود به نام 

هنوز پاییز است را آماده انتشار 
کرد، گروه »رامبراند تریو« در این اثر با 

کلهر همکاری داشته است.

معکوس نخستین ساخته ی پوالد 
کیمیایی به علت حاضر نشدن فیلم "غالمرضا 

تختی" جایگزین این فیلم برای نمایش در 
روز نخست سی و هفتمین جشنواره ملی فجر شد.

با زخم باید ساخت. طول میکشه، ولی 
خوب میشه....

سگ کشی

موسیقیفجرفجر دیالوگ

چو خط سبز تو بر آفتاب بنویسند
بدود دل سبق مشک ناب بنویسند
بسا که باده پرستان چشم ما هر دم

برات می بعقیق مذاب بنویسند
حدیث لعل روان پرور تو میخواران

بدیده برلب جام شراب بنویسند
معینست که طوفان دگر پدید آید
چو نام دیدٔه ما برسحاب بنویسند
سیاهی ار نبود مردمان دریائی

حدیث موج سرشکم به آب بنویسند
سواد شعر من و وصف آب دیده نجوم

شبان تیره بمشک و گالب بنویسند
محرران فلک شرح آه دلسوزم

نه یک رساله که برهفت باب بنویسند
چو روزنامٔه روی تو در قلم گیرند
محققست که برآفتاب بنویسند

خطی که مردم چشمم سواد کرد چو آب
مگر بخون دل او را جواب بنویسند

برات من چه بود گر برآن لب شیرین
به مشک سوده ز بهر ثواب بنویسند 

خواجوی کرمانی 

 تو، در قالِب زمان

 مسخ گشته یی

 آنچنان که

مرا بمیرانی!

بیژن الهی

عکس نوشت

عکس: 
مرتضی نیک نهاد

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

سالروز شکست 
مغولها در َپروان )غزنه( 

هجـری   ۵۹۹ ]سـال  ژانویـه۱۲۲۱   ۳۱
نبـرد  قمـری[  هجـری   ۶۱۸  = خورشـیدی 
مغـول  سـپاه  یـک  میـان  پـروان  روزه  دو 
مغـول  امیـرزاده  ـ  قوتوقـو  فرماندهـی  بـه 
ـ و سـپاهیان جـالل الدیـن خوارزمشـاه بـا 
شکسـت مغـوالن پایان یافت. ]پـروان ناحیه 
ایالـت غزنـه، جنـوب کابـل و  ای اسـت در 
شـرق بامیـان ـ بـا ایالت پـروان افغانسـتان 
نخسـتین  ایـن  نشـود[.  اشـتباه  امـروز 
شکسـت سـپاهیان مغول از آغاز لشکرکشـی 
چنگیزخـان بـه ایرانزمیـن بـود. در ایـن نبرد 
۴۵ هـزار مغـول بـا ۶۰ هـزار نیـروی سـلطان 
جـالل الدیـن جنگیـده بودند. سـلطان جالل 
الدیـن پـس از افتـادن نیشـابور بـه دسـت 

مغـوالن در سـال ۱۲۲۰ میـالدی، بـه شـرق 
خراسـان بزرگتر )افغانسـتان شـمالی امروز( 
رفتـه بـود و در تخارسـتان ]واقـع در شـمال 
کابـل[ یـک واحـد نظامـی مغـول را فـراری 
داده و از آنجا رهسـپار غزنه شـده بود. در پی 
عزیمـت جالل الدیـن به تخارسـتان، مغوالن 
بـه ریاسـت تولی خان پسـر چنگیز نیشـابور 
را ویـران و همـه سـاکنان آن را قتـل عـام 
کـرده بودنـد؛ زیراکـه نیشـابوری هـا ـ بمانند 
سـایر خراسـانیان ـ درپی آگاه شـدن از چند 
پیـروزی نظامـی جالل الدیـن، برضد مغوالن 
شـدگان  کشـته  شـمار  بودنـد.  بپاخاسـته 
نیشـابور و مناطـق اطـراف آن را بیش از یک 
میلیـون و هفتصـد هزار تن بـرآورد کرده اند. 
۶۱۹ سـال بعـد )دوم نوامبـر ۱۸۴۰( در ناحیه 
پـروان غزنـه میـان پشـتونها هـا به ریاسـت 
انگلیسـی  سـپاه  یـک  و  دوسـتمحمدخان 

نبـردی روی داد کـه مقدمـه نخسـتین دور 
و  افغـان  جنگهـای  معـروف  هـای  جنـگ 
دنبالـه  در  اسـت.  رفتـه  بشـمار  انگلسـتان 
همیـن جنـگ، پشـتونها ۱۴ ماه بعـد )ژانویه 
نیروهـای  آبـاد  جـالل  نزدیکـی  در   )۱۸۴۲
در حـال عقـب نشـینی انگلیسـی را بـه دام 
انداختنـد و قتـل عـام کردنـد و غیـر نظامیان 
بردگـی  بـه  و  اسـیر  را  آنـان  هنـدی همـراه 
دهـه  در  نیـز  روسـیه  نیروهـای  کشـاندند. 
۱۹۸۰ بیشـترین تلفـات را در کوههـای لغمان 
)شـمال شـرقی ایالـت غزنـه( متحمل شـده 
تاکنـون  مقدونـی  اسـکندر  زمـان  از  بودنـد. 
هـر نیـروی خارجـی که بـه پرشـیای خاوری 
)افغانسـتان امـروز( تعـرض کـرده شکسـت 
خـورده و تلفـات سـنگین داده اسـت. مـردم 
غزنـه را »غزنـوی« گوینـد کـه دودمانـی بـه 

همیـن نـام در تاریـخ وجـود دارد.

کتاب هایی درباره بیژن جاللی و سیمین 

بهبهانی به قلم کامیار عابدی منتشر 
شد.

 

کتاب


