
بهترینها،فریادنمیزنند

ظریف:

حمایت از اسالم هراسی 
را متوقف کنید
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ــک و  ــچ ش ــدون هی ــت ب ــادل اس ــال ع ــال س ۱. امس

ــون اســت،  ــرد ســال تلویزی ــاف م ــا اخت شــبهه ای. او ب

مــردم هــم ســه شــنبه شــب بــا آرای خــود ایــن 

ماجــرا تاییــد کردنــد. رای مــردم آن  هــم در فضــای 

غبــار آلــود ســتاره، مربــع اسپانســر جام جــم مهــر 

تاییــدی بــود بــر بهتریــن بــودن او. عــادل ایســتاد 

و جنگیــد تــا ثابــت کنــد بــا همــه نامرادی هــا بــا 

بــرای  او  اســت.  بهتریــن  ســنگ اندازی ها  همــه 

هیــچ  پشــت  خــودش  بــودن  بهتریــن  زدن  فریــاد 

هــم  کســی  از  نگفــت،  را  مدیــری  مجیــز  تریبونــی 

ــند. ــورا بکش ــف و ه ــش ک ــرای مدیران ــا ب ــت ت  نخواس

ــال ها  ــن س ــه ای ــادل در هم ــتوانه های ع ــی از پش ۲. یک

ــر  ــه ه ــتند، ک ــی هس ــال مخاطبان ــوص امس ــه خص و ب

ــی  ــار مال ــا برایشــان ب ــه اتفاق ــی ک ــا پیامک های ــه ب هفت

هــم دارد، از او حمایــت می کننــد. امــا هیــچ وقــت 

آن هــا را بــه رخ نکشــید. او سال هاســت بــرای بهتریــن 

بــودن روی ســن مــی رود و جایــزه می گیــرد، امــا هیــچ 

وقــت پشــت تریبــون طرفدرانــش را بــه رخ نکشــید تــا 

ــه  ــادل در هم ــد.۳. ع ــاد بزن ــش را فری ــلبریتی بودن س

ایــن ســال ها انــواع و اقســام تهمت هــا را شــنیده و 

ــش  ــدید منتقدان ــه ش ــورد حمل ــا م ــرده، باره ــل ک تحم

ــانه های  ــوژه رس ــه اش س ــای برنام ــه، گاف ه ــرار گرفت ق

مجــازی و کاغــذی شــد. امســال حــدت و شــدت همــه 

ایــن تهمت هــا، انتقادهــا و حمــات بیشــتر از قبــل 

ــو  ــا ویدی ــه آنه ــخ دادن ب ــرای پاس ــادل ب ــا ع ــود، ام ب

ــاک  ــه خ ــور ب ــاکی ط ــش را ش ــرد و منتقدان ــط نک ضب

ــردن و  ــط ک ــو ضب ــای ویدی ــه ج ــید. او ب ــون نکش و خ

شــیر کــردن آن در فضــای مجــازی، ســکوت کــرد، چــون 

ــان  ــا کارش ــد ب ــو نمی کنن ــت هیاه ــچ وق ــا هی بهترین ه

جــواب منتقدهــا و دشمنانشــان را می دهنــد. چــون 

می دانــد بهتریــن اســت، پــس نیــازی نــدارد حقانیتــش 

را داد بزنــد.۴. عــادل فردوســی پور ۲۰ ســالی اســت 

کــه »نــود« را روی آنتــن دارد، تاثیــر گــذاری او بــر 

ــت.  ــده اس ــت ش ــه ثاب ــرای هم ــران ب ــال ای ــن فوتب مت

ــد  ــا قاطعیــت تایی ــن موضــوع را ب دوســت و دشــمن ای

ــال  ــد. فقــط کافــی اســت بزنگاه هــای مهــم فوتب می کنن

۲۰ ســال فهرســت کنیــد، ردپــای  ایــن  ایــران را در 

ــن  ــر ای ــادل ب ــه ع ــه برنام ــی ک ــرات مثبت ــود« و تاثی »ن

وقایــع داشــته نشــان می دهــد کــه او و برنامــه اش 

ــادل  ــا ع ــتند. ام ــوردار هس ــوذی برخ ــب نف ــه ضری از چ

ــن نشــد کــه خــودش و برنامــه اش  هیچــگاه مدعــی ای

در کاهــش فســاد در فوتبــال ایــران و یــا بهبــود شــرایط 

ــون  ــد چ ــاد نمی زن ــا را فری ــن ادع ــود. او ای ــر ب آن موث
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چادر زدن در »هرمز «با شرایط خاص
بخشدار هرمز: چهار کمپ برای اسکان نوروزی 

مسافران آماده شده که نصب چادر مسافرتی فقط در 
این محدوده آزاد است

مسلمان کشی حاصل اسالم هراسی
حملهتروریستیدر»نیوزلند«جانتعدادزیادیازمسلماناننمازگزارراگرفت
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9برنامهنوروزیدر
میراثجهانی»تخت

سلیمان«برگزارمیشود
سرپرستمجموعهجهانیتخت
سلیمانگفت:»تختسلیمانبا

9برنامهنورزویبهاستقبالمسافران
وسالنومیرود.«

ایران؛ اسکار 
موزه های جهان را 

کسب کرد

سازوکار 
توزیع کاالهای 

اساسی باید تغییر کند

2

»کوه خواری«، آسـیبی اسـت که مدتها  چنگ بر 

چهره محیط زیسـت کشـورمان انداخته است. 

اینبـار امـا این  تخلف به نحوی نمایان شـده که 

 صدای  افراد زیادی را درآورده اسـت. 

چند روزی اسـت که تصویر یک سـاختمان 

در حال سـاخت در دل یک کوه سرسـبز در 

روستای سرچشـمه گیان دست به دست 

می شـود.  این عکس سـبب شده فعاالن فضای 

مجازی به این اتفاق واکنش نشـان داده و 

این سـوال را مطرح کنند که چگونه این سـازه 

در برابر چشـم مسـوولین باال رفته است و کسی 

جلوی این تخلف آشـکار را نگرفته اسـت.

تصویریاز»کوهخواری«درروستای
سرچشمهگیالنواکنشفعاالن
فضایمجازیرادرپیداشت

زخم  بر چهره 
»سرچشمه گیالن«

3

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1411

شنبه 25 اسفند 1397
 قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

شرکتآبوفاضالبروستاییاستانکرمان

نوبتاول

شرکتآبوفاضالبروستاییاستانکرمان

فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای
شــرکتآبوفاضــالبروســتاییاســتانکرمــاندرنظــرداردمناقصــههــایعمومــیدومرحلــهای،بــهشــرحزیــرراازطریــقســامانهتــدارکات

الکترونیکــیدولــتبرگــزارنمایــد.)کلیــهمراحــلبرگــزاریمناقصــهازدریافــتاســنادمناقصــهتــاارائــهپیشــنهادمناقصــهگــرانوبازگشــاییپاکــتهــااز
طریــقدرگاهســامانهتــدارکاتالکترونیکــیدولــت)ســتاد(بــهآدرس:www.setadiran.irانجــامخواهــدشــدوالزماســتمناقصــهگــراندرصــورتعدم

عضویــتقبلی.مراحــلثبــتنــامدرســایتمذکــورودریافــتگواهــیامضــایالکترونیکــیراجهــتشــرکتدرمناقصــهمحقــقســازند(

-رشته: آب
-پایه: ۱، ۲، ۳، ۴، 5

 - تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی طبق جدول زیر می باشد .
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه تاریخ 97/۱۲/۲5 می باشد. 

اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسناد
مناقصهوارائهپاکتهایالف: کرمان - خیابان هزار و یکشب - نبش کوچه ۲۱ - 

شرکتآبوفاضالبروستاییاستانکرمان-ادارهقراردادها.تلفن: ۳۲۴7۳98۳-6 
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس دفتر 

ثبت نام: ۰۲۱-۴۱9۳۴ 

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت ۱۴ روز یکشنبه تاریخ 
98/۱/۱۱

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: ساعت ۱۴ روز دوشنبه تاریخ 98/۱/۲6
مبلغبرآورد بر اساس فهرست بهاء 97 می باشد.

ساعتزمانبرگزاریمبلغتضمينمبلغبرآوردموضوعمناقصهشمارهمناقصه

34/297/252/6641/720/000/00098/1/279:30آبرسانیبهمجتمعهایروستاییشهرستانبردسیر2097001235000085

94/451/373/4503/390/000/00098/1/2710آبرسانیبهمجتمعهایروستاییشهرستانجیرفت2097001235000086

توضیحات:
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.

 سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 کلیه پاکات بایستی از طریق سامانه بارگذاری و پاکت الف عاوه بر سامانه 

بصورت فیزیکی )الک و مهر شده( نیز باید ارائه شود.

فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای
شــرکتآبوفاضــالبروســتاییاســتانکرمــاندرنظــرداردمناقصــههــایعمومــیدومرحلــهای،بــهشــرحزیــرراازطریــقســامانهتــدارکات
الکترونیکــیدولــتبرگــزارنمایــد.)کلیــهمراحــلبرگــزاریمناقصــهازدریافــتاســنادمناقصــهتــاارائــهپیشــنهادمناقصــهگــرانوبازگشــاییپاکــتهــا
ازطریــقدرگاهســامانهتــدارکاتالکترونیکــیدولــت)ســتاد(بــهآدرس:www.setadiran.irانجــامخواهــدشــدوالزماســتمناقصــهگــراندرصــورت

عــدمعضویــتقبلی.مراحــلثبــتنــامدرســایتمذکــورودریافــتگواهــیامضــایالکترونیکــیراجهــتشــرکتدرمناقصــهمحقــقســازند(

-رشته: آب
-پایه: ۱، ۲، ۳، ۴، 5

-تضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار: ضمانت نامه بانکی طبق جدول زیر می باشد .
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/۱۲/۲5 می باشد. 

اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوص
اسنادمناقصهوارائهپاکتهایالف:کرمان - خیابان هزار و یکشب - نبش 

کوچه ۲۱ - شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمان - اداره قراردادها. تلفن: 
 ۳۲۴7۳98۳-6

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مرکز تماس 
دفتر ثبت نام: ۰۲۱-۴۱9۳۴ 

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت: ساعت ۱۴ روز یکشنبه تاریخ 
98/۱/۱۱

مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت ۱۴ روز دوشنبه تاریخ 98/۱/۲6
مبلغ برآورد بر اساس فهرست بهاء 97 می باشد.

ساعتزمانبرگزاریمبلغتضمينمبلغبرآوردموضوعمناقصهشمارهمناقصه

56/491/087/6872/630/000/00098/1/288:30آبرسانیبهمجتمعهایروستاییشهرستانعنبرآباد2097001235000088

آبرسانیبهمجتمعهایروستاییشهرستانفهرج)برج2097001235000089
80/422/305/5303/110/000/00098/1/289معاذ-فاز2یوسفآباد-نوریه-ماهیدشتو...(

توضیحات:
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.

 سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 کلیه پاکات بایستی از طریق سامانه بارگذاری و پاکت الف عاوه بر سامانه 

بصورت فیزیکی )الک و مهر شده( نیز باید ارائه شود.

نوبتاول

  HSE آگهي جذب نیروي
در شرکت معدني و صنعتي گل گهر و شرکت هاي تابعه 

شـركتمعدنـیوصنعتـیگلگهـردرنظرداردجهتنيرويانسـانيموردنيازخودوشـركتهايتابعه،درمقطعليسـانس
ازطريـقبرگـزاريآزمونكتبي،مصاحبهتخصصيوتسـتهایروانشـناختیبهصـورتقراردادينيـروجذبنمايد.

مدیریتقراردادهاومعامالت-شركتمعدنیوصنعتیگلگهر

افرادعالقهمندمیتوانندبرایثبتنامازتاريخ97/12/15تاتاریخ97/12/27بهآدرساينترنتي)www.hrdms.ir(مراجعهنمایند.

جدولرشتههایموردتقاضا
جنسیترشته تحصیلیمقطع تحصیلیردیف
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کارشناس

مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي

مرد

مهندسي بهداشت حرفه اي2

مهندسي ايمني و حفاظت كار3

۴HSEكارشناسي سامت ايمني و محيط زيست

مهندسي تكنولوژي ايمني صنعتي5

مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني6

مهندسي ايمني صنعتي و محيط كار7

نوبتدوم

واقعیــت  را در  تاثیرگــذاری اش  نتیجــه 

پــس  می بیننــد،  عیــان  شــکل  بــه  و 

نیــازی نــدارد کــه هــر هفتــه در لنــز 

ایــن  دوربیــن برنامــه اش زل بزنــد و 

ــد. ــرو کن ــب ف ــخ مخاط ــو م ــع را ت  موض

بدتریــن  در  عــادل  برنامه هــای   .5

شــرایط ممکــن یعنــی پخــش در زمانــی 

یــک  بــاالی  اصلــی،  باکــس  از  غیــر 

میلیــون و پانصــد هــزار پیامــک دارد. در 

حالــت معمولــی، ایــن رقــم بــه بــاالی دو 

ــده ال  ــرایط ای ــد و در ش ــون می رس میلی

ایــن رقــم از چهــار میلیــون پیامــک هــم 

رد می شــود. همیــن پیامک هــا کافــی 

و  »نــود«  تــا مشــخص شــود  اســت 

عــادل سال هاســت مخاطــب میلیونــی 

بدتریــن  در  برنامــه اش  و  او  دارنــد. 

تلویزیــون  شــرایط  بحرانی تریــن  و 

ــه  ــل ده ــتاد و اوای ــه هش ــر ده - اواخ

نــود- همیــن میــزان مخاطــب را نــه 

تنهــا حفــظ کــرد کــه حتــی افزایــش 

ــدارد  ــاد ن ــه ی ــا هیچکــس ب هــم داد. ام

ــون  ــت تریب ــمی پش ــادل در مراس ــه ع ک

ــرود و مدعــی شــود کــه باعــث آشــتی  ب

مخاطــب بــا تلویزیــون شــده. مســاله ای 

ــک  ــه ی ــت بلک ــا نیس ــا ادع ــه تنه ــه ن ک

ــگاه  ــا او هیچ ــت، ام ــان اس ــت عی واقعی

تلویزیــون  ســر  را  ماجــرا  ایــن  منــت 

نگذاشــت، چــون بهترین هــا می داننــد 

برنامــه  یــک  تولیــد  از  وظیفه شــان 

ــت. ــب اس ــد مخاط ــن ح ــذب باالتری  ج

راه  خیابــان  و  کوچــه  در  االن  اگــر   .6

و کســبه  رهگــذر  مــردم  از  و  بیفتیــد 

برنامــه  چنــد  نــام  کــه  بپرســید 

ــر،  ــج نف ــر پن ــد، از ه ــی را بگوین تلویزیون

حداقــل ســه نفــر از برنامــه »نــود« نــام 

ــی از  ــود« یک ــی »ن ــن یعن ــد. ای می برن

برندهــای تلویزیــون اســت، امــا تــا حــاال 

و  مــن  بگویــد  عــادل  شــنیده اید کــه 

هســتیم.  تلویزیــون  برنــد  برنامــه ام 

برنــد  واقعــا  چــون  نمی گویــد  او 

تلویزیــون اســت. وقتــی نباشــی آن را 

می زنی./خبرآنایــن فریــاد 
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ایرانماهیگیراناماراتیومصریراآزادکردپیام خبر
چند شهروند اماراتی که چندی پیش برای ماهیگیری وارد آب های ایران شده بودند از سوی 
مأموران مرزی کشورمان بازداشت شدند. پیشتر نیز دو تبعه مصری و سه اردنی که به همین اتهام 
در ایران زندانی شده بودند، به کشورهای متبوع شان تحویل داده شدند.
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وزیــر امــور خارجــه در واکنــش بــه 
و  نیوزیلنــد  در  مســلمانان  کشــتار 
ــجد  ــه مس ــا ب ــت ه ــت صهیونیس اهان
ــر  ــت: تزوی ــلمانان نوش ــجاده مس و س
و دورویــی غربــی هــا در حمایــت از 
ــان  ــام آزادی بی ــه ن ــی ب ــام هراس اس
ــواد  ــد ج ــود. »محم ــف ش ــد متوق بای
ــاب  ــه در حس ــروز- جمع ــف« ام ظری
ــش  ــر در واکن ــود در توئیت ــری خ کارب
ــه کشــتار مســلمانان در مســجدی در  ب

نیوزیلنــد و اهانــت صهیونیســت هــا بــه 
مســجد و ســجاده مســلمانان نوشــت: 
بــی مجــازات بــودن ترویــج نژادپرســتی 
در بــه اصطــاح دمکراســی هــای غربــی 
بــه ایــن مــی انجامــد کــه در فلســطین 
مــزدوران اســراییلی بــا ورود بــه مســجد 
ــد و در  ــت مــی کنن ــه مســلمانان اهان ب
نیوزیلنــد تروریســت هــا کشــتار ۴9 
نمازگــزار را بصــورت زنــده پخــش مــی 

ــد. کنن

وی در ادامــه ایــن توئیــت تصریــح 
ــا در  ــی ه ــی غرب ــر و دوروی ــرد: تزوی ک
حمایــت از اســام هراســی بــه نــام 
ــه  ــود. ب ــف ش ــد متوق ــان بای آزادی بی
نیوزیلنــدی  هــای  رســانه  گــزارش 
مســلحانه گســترده  حملــه  پــی  در 
ــه نمازگــزاران جمعــه در دو  مهاجمــان ب
مســجد در نیوزیلنــد، تاکنــون ۴9 کشــته 

ــد.  ــده ان ــی ش ــر زحم و 5۰ نف
بــه گفتــه شــاهدان، مــردی کــه لبــاس 
مســجد  وارد  بــود  پوشــیده  نظامــی 
النــور شــده و اقــدام بــه تیرانــدازی 
بــه ســوی  بــی هــدف و کورکورانــه 

نمازگــزاران جمعــه کــرده اســت.

حمایت از اسالم هراسی
را متوقف کنید

مشکالتمناطقآزاددرکارگروه
ویژهموردبررسیقرارمیگیرد

 معـاون رییـس جمهـوری و رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور از تشـکیل 
کارگـروه ویژه برای بررسـی و حل مشـکات اقتصادی مناطـق آزاد و اصاح برخی 
بخشـنامه هـا خبـر داد. ›محمدباقـر نوبخت‹ پس از نشسـت با سـرمایه گـذاران و 
فعـاالن اقتصـادی جزیـره کیش در جمـع خبرنگاران گفـت: در کارگـروه مذکور که 
بـه زودی فعالیـت خـود را آغـاز می کنـد، آثار برخی بخشـنامه ها و دسـتور العمل 
صـادره از مرکـز در رونـد فعالیـت مناطـق آزاد بررسـی و تـاش خواهـد شـد که در 
صـورت لـزوم برخـی از این بخشـنامه هـا اصاح شـود و فعاالن اقتصـادی بتوانند 
بـه فعالیـت خـود در ایـن مناطق ادامـه دهند.وی با اشـاره به مطالبات و خواسـته 
های فعاالن و سـرمایه گذاران منطقه آزاد کیش که در نشسـت امروز مطرح شـد، 
افـزود: سـرمایه گذاران و فعـاالن اقتصادی طبق قوانین مناطـق آزاد در این مناطق 
سـرمایه گـذاری کـرده امـا اکنون به جهت شـرایط ویـژه و تحریمی، بخشـنامه ها 
و دسـتورالعمل هـای جدیـدی بـه ایـن مناطق اباغ می شـود که بـا قوانین اصلی 
مناطـق آزاد متفـاوت اسـت.نوبخت اضافه کرد: بخشـنامه های جدید به مسـائلی 
تاکیـد دارد کـه با توجه به شـرایط تحریم و محدودیت منابـع ارزی و برای مدیریت 
بـازار ارز صـادر شـده، به همین جهـت برخی اقام که قبا بصـورت عادی به مناطق 

آزاد وارد می شـد، اکنون ممنوع شـده اسـت.

جامعهسیاست

سهمیه کنکور خانواده ایثارگران ،اصالح می شودرفتار »تل آویو« عامل ناامنی منطقه است
دائمـی  دبیرخانـه  دبیـرکل 
کنفرانس بیـن المللی حمایت 
مجلـس،  در  فلسـطین  از 
حمـات کور و ددمنشـانه رژیم 
صهیونیسـتی علیـه ملـت فلسـطین در غـزه را محکـوم 
کـرد و گفـت: رفتـار تـل آویـو عامل بـی ثباتی و نـا امنی 
منطقـه اسـت. »حسـین امیرعبداللهیان« نخسـت وزیر 
کـودک کـش رژیـم صهیونیسـتی را تروریسـتی خوانـد 
کـه بـرای پیـروزی در انتخابـات کنسـت از اعمـال هـر 
گونـه جنایتـی هماننـد اسـاف خـود رویگـردان نیسـت 
و بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف شـوم خـود ، حملـه بـه 
مـردم بـی دفـاع و بـی گنـاه غـزه را سـازماندهی کـرده 

اسـت .وی تـل آویـو را مسـئول عواقـب فتنـه انگیزی و 
شـعله ور شـدن جنـگ در فلسـطین خوانـد و افـزود: با 
توجـه بـه قـدرت مقاومـت، تحمـل عواقـب ایـن جنایت 
بـرای رژیـم صهیونیسـتی بسـیار دشـوار خواهـد بـود و 
زمـان به نفع صهیونیسـت ها نیسـت. دبیـرکل دبیرخانه 
فلسـطین  از  حمایـت  المللـی  بیـن  دائمـی کنفرانـس 
مجلس شـورای اسـامی با یادآوری حساسـیت شرایط 
منطقـه، افـکار عمومی، سـازمان هـا، مجامع اسـامی و 
نهادهـای حقـوق بشـر را دعوت کـرد تـا قاطعانه حمات 
خودسـرانه و ابـزاری رژیـم صهیونیسـتی را محکـوم و از 

ملـت بـی دفـاع فلسـطین حمایـت کننـد .

آمـوزش  کمیسـیون  رییـس 
گفـت:  مجلـس  تحقیقـات  و 
طـرح اصـاح بنـد )الـف( ماده 
90 قانون برنامه ششـم توسـعه 
)سـهمیه خانـواده شـهدا و ایثارگـران به دانشـگاه هـا( روز 
یکشـنبه هفتـه آینـده در دسـتور کار ایـن کمیسـیون قـرار 
دارد.»محمـد رضـا عـارف« روز جمعه در گفت و گـو با گروه 
دانشـگاه ایرنـا، اظهـار کـرد: طبـق ایـن طـرح در صورتی که 
سـهمیه 25 درصـدی ایثارگـران توسـط داوطلبان مشـمول 
سـهمیه تکمیل نشـود، خالی مانده آن، ابتدا به مشـمولین 
سـهمیه 5 درصـدی ایثارگـران که شـرایط و حدنصـاب الزم 
را داشـته باشـند، تخصیـص یافتـه و اگـر بـاز هـم ایـن 

ظرفیـت خالـی مانـد، باقیمانـده آن بـه داوطلبـان سـهمیه 
آزاد اختصـاص مـی یابـد.وی تصریـح کـرد: قانون سـهمیه 
شـهدا و ایثارگران بد تصویب و تفسـیر شـد و مسئله ای که 
مـد نظـر کمیسـیون بود، محقـق نشـد. دو سـال در تاش 
هسـتیم تـا در صحـن مجلس این قانـون اصاح شـود اما 
بـا توجـه به تذکـرات و نکاتـی که نماینـدگان به ایـن قانون 
مـی دهنـد بـاز بـرای تغییـر بـه کمیسـیون بـاز مـی گـردد. 
نماینـده مـردم تهـران، ری و شـمیرانات مجلـس بـا بیـان 
ایـن کـه ایـن قانـون برنامـه پنج سـاله حتمـا بایـد اصاح 
شـود، گفت: این موضوع را یکشـنبه هفته آینده در دسـتور 
کار قـرار داده ایـم تـا اگـر اعضـای کمیسـیون بتواننـد آن را 

اصـاح کنند. 
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دبیـرکل حـزب رفـاه ملت گفـت: کنگـره این حزب بـا حضور 
نماینـدگان وزارت کشـور برگـزار شـد و شـبهه ای در برگـزاری 
کنگـره وجـود ندارد. بهروز نعمتی در جمع خبرنـگاران در مورد 
حواشـی مربـوط بـه حـزب رفـاه ملـت و اعتراضـات باقـری 
مبنـی بـر تصاحب ایـن حزب توسـط وی در انتخابـات گفت: 
کنگـره حـزب رفـاه ملـت ایـران بـا حضـور نماینـدگان وزارت 
کشـور برگزار شـد و شـبهه ای در برگـزاری کنگره وجـود ندارد.

نعمتـی اضافـه کرد: برخی چون در انتخابـات حزب رأی کافی 
نیاوردنـد، اینگونـه مسـائل را مطـرح می کنند.

رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: ســاالنه در حــوزه مالیات هــا ۴۰ تــا 5۰ هــزار 
میلیــارد تومــان فــرار مالیاتــی و همچنیــن 5۰ هــزار 
ــد  ــه بای ــم ک ــی داری ــای مالیات ــان معافیت ه ــارد توم میلی
اصــاح شــود. محمدرضــا پورابراهیمــی در جلســه شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان کرمــان بــا 
حضــور رییــس اتــاق ایــران گفــت: همــه ابعــاد اقتصــاد در 
بودجــه نیســت و بایــد نــگاه ویــژه ای در حــوزه اقتصــادی 

ــد. ــد آی پدی

انتخاباتحزب»رفاهملت
ایران«هیچشبههایندارد

حوزهاقتصادی،نیازمند
نگاهویژهاست

توزیـع  مجلـس گفـت:  در  ازنـا  و  دورود  مـردم  نماینـده 
کاالهـای اساسـی ابهـام دارد، سـازوکار بایـد تغییـر کنـد تا 
بتوانیـم ایـن کاالهـا را بـه عدالـت در اختیار اقشـار مختلف 

دهیم. قـرار 
 مجیـد کیانپـور در جلسـه شـورای اداری اسـتان لرسـتان، 
اظهـار کـرد: وقتـی در بیـن مـردم حضـور پیـدا می کنیـم 
نگرانی هـا و مشـکات و گرفتاری هایـی را عنـوان می کنند و 
آمـار موجـود بـا آنچـه در جامعه می بینیم یکسـان نیسـت.

یـک عضـو شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی گفـت: امـروز 
اکثـر صاحـب نظـران و فعـاالن اقتصـادی کشـور می گویند 
8۰ درصـد شـرایط اقتصـادی امـروز مربـوط بـه مشـکات 
داخلـی است.سـعید جلیلی اظهـار کرد: مـا از عزیزان دولت 
خواسـته ایـم بیـان کننـد مشـکات اقتصـادی کشـور چـه 
میـزان بـه دسـتگاه های اجرایـی و مدیریـت داخلـی و چـه 
میـزان بـه تحریم هـا و چـه میزان به فـان کنوانسـیون ربط 
دارد؟ امـروز اکثـر صاحب نظـران و فعاالن اقتصادی کشـور 
می گوینـد 8۰ درصـد شـرایط اقتصـادی امـروز مربـوط بـه 
مشـکات داخلی و مسـئله مدیریتی اسـت. گمرک، بیمه و 

مالیـات بایـد حل شـود.

سازوکارتوزیعکاالهای
اساسیبایدتغییرکند

80درصدمشکالت،
داخلیاست

مسلمان کشی حاصل اسالم هراسی
حملهتروریستیدر»نیوزلند«جانتعدادزیادیازمسلماناننمازگزارراگرفت

49نفردرحملهترویستیبهمسجدهایشهر»کرایستچرچ«نیوزلند،کشتهشدند.

پلیـس نیوزیلنـد روز جمعـه آخریـن آمـار 
تلفـات حمـات ترویسـتی به مسـجدهای 
شـهر »کرایسـت چرچ« نیوزلنـد را ۴9 تن و 
شـمار زخمی هـا را حدود 5۰ تـن اعام کرد.

بـه گفتـه  پلیـس، ۴۱ نفـر از تلفـات متعلق 
به مسـجد »النور« و هشـت تن در مسـجد 
»لینوود« شـهر کرایسـت چرچ، بوده اسـت.

شـبکه هـای خبـری جهـان از جمله شـبکه 
پـی  در  جمعـه  روز  نیـوز  اسـکای  خبـری 
بـا  نیوزیلنـد،  مسـاجد  در  فاجعـه کشـتار 
انتشـار تصویـری از عامـل اصلـی حملـه به 
نمازگزاران مسـجدهای شهر کرایست چرچ، 
وی را ماننـد دونالـد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریـکا، معتقد به برتری کامل نژاد سـفید و 
مخالف سرسـخت مهاجران توصیف کردند.

ایـن شـهروند ۲8 سـاله اسـترالیایی بـه نام 
»برینتـوت ترانـت« کـه احتمـاال دسـتگیر 
شـده و در صفحه فیسـبوک خود از اشـغال 
سـرزمین هـای اروپایـی توسـط مهاجمـان 
مسـلمان،ابراز خشـم کرده، دارای پدر و مادر 

است. انگلیسـی 
ترانـت بـا اسـتفاده از دوربینـی کـه به لباس 
بـود، تمامـی مراحـل  خـود متصـل کـرده 
حملـه بـه مسـجد النـور کـه دسـت کـم ۳۰ 
کشـته برجـا گذاشـته را در شـبکه اجتماعی 
در  اسـت.ترانت  کـرده  منتشـر  فیسـبوک، 
شـبکه هـای اجتماعـی نوشـته اسـت که به 
هیچ گروهی وابسـته نیسـت و بـرای برنامه 
ریـزی و تمریـن اجـرای ایـن حمـات بـه 

نیوزیلنـد سـفر کرده اسـت.

»جاسـیندار آردن« نخسـت وزیـر نیوزیلنـد 
روز جمعـه در پی این حمله های مسـلحانه 
گفـت، کـه مهاجم یـک شـهروند اسـترالیا، 
تروریسـت راسـت گـرا و وحشـی بـوده و 
دسـتگیر شده است و سـطح تهدید امنیتی 
در نیوزیلنـد شـامل فـرودگاه هـا و بندرهای 
این کشـور را به باالترین درجـه افزایش داد.

اقدامغیرانسانی
علیهارزشهایبشری

رهبران سیاسـی و مسلمان در سراسر جهان 
انزجـار خود را بابـت تیراندازی های مرگبار به 
دو مسـجد در نیوزیلند که بیش از ۴۰ کشـته 

برجای گذاشـت، ابراز کردند.
»رنتـو مرسـودی«، وزیـر خارجـه اندونـزی 
در بیانیـه ای اعـام کـرد: اندونـزی قویـًا این 

تیراندازی هـا را محکـوم می کنـد بـه ویـژه 
در مـکان عبـادت و در جریان برگـزاری نماز 
جمعـه. وی بـه گزارش هـای رسـانه ای نیـز 
اشـاره کرد که براسـاس آنها، شـش شهروند 
اندونزیایـی در زمـان حمله در مسـجد بودند 
که سـه تن فرار کردند و از وضعیت سـه تن 

دیگـر اطاعی نیسـت.
در  اندونـزی  سـفیر  یحیـی«،  »تانتـووی 
نیوزیلنـد بـه رویتـرز گفتـه کـه تحقیقـات 
برای اعـام وضعیت شـهروندان اندونزیایی 
گرفتـار در ایـن تیرانـدازی در جریان اسـت. 
۳۳۱ اندونزیایـی در کرایسـت چرچ سـاکن 
هسـتند کـه از این تعـداد ۱۳۴ تن دانشـجو 

. هستند
»انـور ابراهیـم«، رهبـر بزرگتریـن حـزب در 
ائتـاف حاکـم مالـزی نیـز گفـت کـه یـک 
شـهروند این کشـور در میان مجروحان این 
تیرانـدازی اسـت و اعـام کـرد کـه این یک 
تـراژدی سـیاه اسـت کـه بشـریت و صلـح 
جهانـی بـا آن روبـرو اسـت. وی در بیانیه ای 
اعـام کـرد: من بـه شـدت بابت ایـن اقدام 
غیر انسـانی که علیه ارزش های بشـری رخ 
داده و جـان غیرنظامیـان را گرفتـه اسـت، 
ناراحـت هسـتم. مـا تسـلیت و همـدردی 
عمیـق خـود را بـه خانواده هـای قربانیـان و 

مـردم نیوزیلنـد ابـراز می کنیـم.
تعـداد  نیوزیلنـد کشـته شـدن  مقام هـای 
زیـادی را در ایـن حمـات تیرانـدازی تأییـد 

کـرده ، امـا هویـت آنهـا را نگفته انـد.
»ابراهیـم کالین«، سـخنگوی »رجب طیب 
اردوغـان«، رئیس جمهـوری ترکیه در توئیتر 
خـود حملـه فاشیسـتی و نژادپرسـتانه در 
نیوزیلنـد را محکـوم کـرده و نوشـت: ایـن 
عـداوت  و  خصومـت  داد  نشـان  حملـه 
حـدی  چـه  بـه  مسـلمانان  و  اسـام  بـه 

رسـیده اسـت. مـا چندیـن بـار شـاهد ایـن 
بوده ایـم کـه اسـام هراسـی، علیـه اسـام 
و مسـلمانان بـه یـک ایدئولـوژی نابهنگام و 
مرگبار تبدیل شـده اسـت. جهـان باید علیه 
چنیـن اسـتداللی برخیـزد و بایـد کاری کند 
تـا تروریسـم فاشیسـتی اسـام هراسـی، 

متوقـف شـود.

ویروسضداسالمی
فاروقیـری«،  »کمـال  حـال،  همیـن  در 
مسـلمانان  »تمـام  هیـات  مؤسـس 
هندوسـتان« کـه یـک نهـاد غیردولتـی از 
نخبـگان اسـت نیـز گفـت: ایـن حملـه بـه 
شـدت محکـوم اسـت و ادامـه داد: یـک 
ویـروس ضد اسـامی در حال گسـترش در 
سراسـر جهـان اسـت. مـردم همـه مذاهب 

بایـد بسـیار نگـران باشـند.
افغانسـتان  سـفیر  ویسـی«،  »وحیـدهللا 
در  نیـز  فیجـی  و  نیوزیلنـد  اسـترالیا،  در 
توئیتـر خـود نوشـت: سـه افغـان در ایـن 
حملـه مجـروح شـده اند. فکـر مـن پیـش 

افغان هاسـت. ایـن  خانواده هـای 
»محمـد فیصـل«، سـخنگوی وزارت خارجه 
پاکسـتان نیـز ضمن محکومیـت این حمله 

علیـه  »پاکسـتان  هشـتگ  از  توئیتـر  در 
تروریسـم« اسـتفاده کـرد.

مـردم در سراسـر جهـان نیـز در رسـانه های 
اجتماعـی بـه محکومیـت ایـن حمـات در 

نیوزیلنـد پرداخته انـد.
خارجـه کشـورمان  امـور  وزارت  سـخنگوی 
هـم، حملـه بـه دو مسـجد مسـلمانان در 
شـهر »چـرچ کرایسـت« در نیوزیلنـد را کـه 
منجـر به شـهادت و مجروحیت مسـلمانان 
از ملیت هـای مختلـف شـد را بـه شـدت 
محکـوم کـرد و آن را اقدامـی غیرانسـانی و 
قاسـمی«  دانسـت.»بهرام  سـبعانه  کامـاً 
بـا  خواسـت  نیوزیلنـد  دولـت  از  موکـدا 
اقـدام  ایـن  عاملیـن  سـریع تر  شناسـایی 
نژادپرسـتانه، بـا اجـرای عدالـت و فـارغ از 
هرگونـه ماحظـه ای، بـا آنـان برخـورد کنـد. 
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه تاکیـد کـرد: 
هـر اقـدام تروریسـتی در هـر جـا و توسـط 
هـر کس و بـه هر بهانـه و انگیـزه ای صورت 
بگیرد باید از سـوی تمامی کشـورها محکوم 
شـود و دولت هـا اجـازه ندهنـد جریان هـا و 
افکار نژادپرسـتانه و اسـام سـتیزانه امنیت 
و آرامـش شـهروندان کشـورها را به مخاطره 

بیندازند.

ته
نک

آخریـنآمـارتلفـاتحمـالتترویسـتیبهمسـجدهای
شـهر»کرایسـتچـرچ«نیوزلندرا49تنوشـمارزخمی
هـاراحـدود50تناعـالمکرد.بـهگفتهپلیـس،41نفر
ازتلفـاتمتعلـقبـهمسـجد»النـور«وهشـتتـندر
مسـجد»لینـوود«شـهرکرایسـتچـرچ،بـودهاسـت.
شـبکههایخبـریجهانازجملهشـبکهخبریاسـکای
نیوزروزجمعهدرپیفاجعهکشـتاردرمسـاجدنیوزیلند،
بـاانتشـارتصویـریازعاملاصلـیحملهبـهنمازگزاران
مسـجدهایشـهرکرایسـتچـرچ،ویراماننـددونالـد
ترامـپرئیـسجمهوریآمریـکا،معتقدبـهبرتریکامل
نژادسـفیدومخالفسرسـختمهاجـرانتوصیفکردند

پیام رسـانه

روزنامه تایمزاز درخواسـت نخست 
وزیـر بریتانیا برای یک فرصت مجدد به 

برگزیت خبر داده است.

خبرگـزاریاسپوتنیکبه ارائه 
اطاعاتـی در ارتباط با تیرانداز حمله های 

تروریسـتی به دو مسجد در نیوزلند 
پرداخته است.

خبرگـزاری الجزیرهاز حمله رژیم 
صهیونیسـتی به غزه پس از حمله موشـکی 

حماس به تل آویو خبر داده اسـت.
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچهوله از حمله 
مجدد رژیم صهیونیسـتی به سوی 

پایگاه های حماس پس از حمله موشـکی 
خبر داده است.

آلمان
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 از فراگیر 
شـدن راهپیمایی های دانش آموزان در 

سراسـر دنیا در راستای اطاع رسانی درباره 
تغییر اقلیم خبر داده اسـت.

خبرگـزاری یورونیوز از زنده پخش 
شـدن تیراندازی در دو مسجد نیوزلند روی 

فیس بوک توسـط تیرانداز خبر داده است.

والاستریتژورنال  روزنامه 
تصویر یک خود را به حمله تروریسـتی 

به دو مسـجد در نیوزلند اختصاص داده 
است.

آمریکااروپافرانسه
تیتـر ویژه خبرگزاری سیانان به 

خبر کشـته شدن ۴9 نفر در تیراندازی در 
دو مسـجد نیوزلند اختصاص یافته است.

آمریکا

 پیام زیست

ie
w 

س:
عک

تخلفاتزیستمحیطیرا
گزارشکنیدوپاداشبگیرید

با تصویب هیئت وزیران به پیشـنهاد 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، 
سـازمان  مامـوران  کـه  مخبرانـی 
حفاظـت محیـط زیسـت را در جریـان تخلفات زیسـت محیطی 
قـرار دهنـد، پـاداش مالـی دریافـت می کننـد. هیئـت وزیـران 
در جلسـه ۲5 آذر ۱۳97 بـه پیشـنهاد سـازمان حفاظـت محیـط 
زیسـت و تأییـد سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور و بـه اسـتناد 
تبصـره مـاده واحـده قانـون اصـاح قانون نحـوه جبـران زحمات 
و خسـارات کارکنـان سـازمان حفاظـت محیـط  زیسـت در ارتباط 
بـا جرایم زیسـت محیطی - مصـوب ۱۳9۴- آییـن  نامه اجرایی 

قانـون یـاد شـده را تصویـب کـرد.

تخلف

بازبالههای
خانهتکانیچهکنیم؟

یـک کارشـناس پسـماند اداره محیـط 
بـا تاکیـد بـر  زیسـت اسـتان تهـران 
تفکیـک پسـماندهای حاصـل از خانـه 
تکانی هـا گفـت: بیشـتر پسـماندهای 
تکانی هـا  خانـه  از  حاصـل  تولیـدی 
پسـماندهای حجیـم شـامل مبلمـان 
منـزل، کابینت آشـپزخانه و... هسـتند 
بنابرایـن مدیـران اجرایی پسـماند باید 
تمهیداتـی بـرای جمع آوری این دسـته 
از پسـماندها در روزهـای پایانـی سـال 

داشـته باشـند.
بـا  گـو  و  گفـت  در  اکبرپـور  فاطمـه 
ایسـنا اظهـار کـرد: هر چـه بـه روزهای 
پایانـی سـال نزدیـک می شـویم مردم 
کشـور طـی آئیـن کهـن خـود شـروع 
بـه خانـه تکانـی می کننـد کـه حاصـل 
ایـن خانـه تکانـی، تولیـد و افزایـش 
تولیـد پسـماند و تحمیـل هزینـه آن 
بـر محیـط زیسـت و مدیریت شـهری 
تولیـدی  پسـماندهای  اسـت.عمده 
حاصـل از خانـه تکانی  ها پسـماندهای 
حجیم شـامل مبلمـان منـزل، کابینت 
آشـپزخانه، المپ هـای مهتابی، قفسـه 
کتـاب  و ... کـه حجـم قابـل توجهـی 
دارنـد و حتـی نـاوگان حمـل و نقـل 
عمومی پسـماندهای شـهری، قابلیت 
را  پسـماندها  از  دسـته  ایـن  انتقـال 
بخـش  مواقـع  از  بسـیاری  در  نـدارد. 
قابـل توجهـی از ایـن پسـماندها بـه 
دلیـل تغییـر دکوراسـیون منـازل ایجاد 
امسـال  کـه  چنـد  هـر  می شـود_ 
پیش بینـی می شـود بـه دلیل شـرایط 
اقتصـادی ایـن موضـوع کمتـر اتقـاق 
بیفتـد_ بـا این وجـود بیشـتر این گونه 
مجـدد  اسـتفاده  قابلیـت  پسـماندها 
دارنـد و می تـوان آن هـا را در اختیـار 
افـراد نیازمنـد  یا موسسـات و مراکزی 
کـه از آن ها اسـتفاده می کنند قـرار داد.

زخم  بر چهره »سرچشمه گیالن«
تصویریازکوهخواریدرروستایسرچشمهگیالن

واکنشفعاالنفضایمجازیرادرپیداشت

خبر

کوهخواری؛تهدیدیبرایروستایسرچشمهگیالن

بــود.  رودخانه هــا  از  حفاظــت  جهانــی  روز  پنجشــنبه 
رودخانه هایــی کــه بــه علــت اجــرای طرح هــای سدســازی ، 
تکــه تکــه شــده اند و دیگــر شــباهت چندانــی بــه رودخانــه 
اکوسیســتم های  مدیــر  مناســبت  ایــن  بــه  ندارنــد. 
تاالبــی ســازمان محیــط زیســت نســبت بــه از بیــن رفتــن 
اکوسیســتم های رودخانــه ای کشــور بــر اثــر سدســازی 
زباله هــا  ورود  آبزیــان،  مهاجــرت  قطــع کریدورهــای  و 
رودخانه هــا  حریــم  در  غیرمجــاز  ســاز  و  ســاخت  و 
هشــدار داد.مســعود باقــرزاده کریمــی بــا تأکیــد بــر 
ــت:  ــتند، گف ــدن هس ــای ب ــل رگ ه ــا مث ــه رودخانه ه اینک
ــوژی  ــتم هیدرول ــه سیس ــد چراک ــت دارن ــا اهمی رودخانه ه
ــرای  ــت ب ــه همیــن عل ــد. ب یــک منطقــه را کامــل مــی کنن
ــم  ــظ کنی ــا را حف ــم رودخانه ه ــد بتوانی ــا بای ــظ تاالب ه حف
ــی تاالب هــا هســتند  ــا شــریان های آب ــه تنه چــون آن هــا ن
بلکــه بســیاری از زیســتمندان، بخشــی از دوره زندگــی خــود 
ــند. ــی باش ــر تاالب ــی اگ ــد حت ــا می گذرانن را در رودخانه ه

ــان اینکــه  ــا بی ــه ایســنا گــزارش مــی دهــد وی ب آنطــور ک
ــه  ــرای زادآوری ب ــان ب ــایر آبزی ــان و س ــیاری از ماهی بس
کــرد:  تصریــح  می رونــد،  رودخانه هــا  سرشــاخه های 
ــرای  ــه ب ــد ک ــاد گرفته ان ــود ی ــل خ ــان در دوران تکام آبزی
زادآوری بــه بخش هــای خنــک و تمیــز برونــد. بــه همیــن 
ــا  ــه ی ــاخه رودخان ــه سرش ــود را ب ــن کار خ ــرای ای ــت ب عل
می کننــد  تخم ریــزی  آنجــا  و  می رســانند  چشــمه ها 
بنابرایــن اگــر رودخانه هــا آلــوده شــوند یــا از طریــق 
رود،  بیــن  از  ماهیــان  مهاجــرت  امــکان  سدســازی ها 

آبزیــان بــه شــدت آســیب می بیننــد.
ایــن کارشــناس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا 
ــب  ــل تخری ــن عوام ــی از مهمتری ــه یک ــه ک ــن نکت ــان ای بی
کریدورهــای  شــدن  قطــع  رودخانه هــا،  اکوسیســتم 
ــر  ــی دی ــی در رودخانه هــا اســت، گفــت: بشــر خیل مهاجرت
متوجــه شــد کــه ســدها مانــع مهاجــرت ماهیــان می شــوند 
ــورهای  ــرد. در کش ــدا ک ــکار پی ــرای آن راه ــره ب ــا باالخ ام
 FISH ــدها ــرای س ــه ب ــد ک ــم گرفتن ــا تصمی ــرفته دنی پش
AWAY طراحــی کننــد. بــه ایــن شــکل کــه از کنــار 
ســد، مســیری پلکانــی ایجــاد می شــود و از طریــق آن 
ــن  ــا همی ــن ب ــوند بنابرای ــا ش ــه ج ــد جاب ــان می توانن ماهی
ــا  ــتم های رودخانه ه ــوان اکوسیس ــاده می ت ــای س راهکاره

ــرد. ــت ک ــظ و حراس را حف
ــان اینکــه سدســازی باعــث قطــع  ــا بی ــرزاده کریمــی ب باق
آســیب های  موجــب  ادامــه  در  و  ماهیــان  مهاجــرت 
گفــت:  می شــود،  اجتماعــی  حتــی  و  زیســت محیطی 
وارد  می گیــرد،  سرچشــمه  کانــادا  از  ســیاتل  رودخانــه 
ــزد.  ــوس آرام می ری ــه اقیان ــکا می شــود و از ســیاتل ب آمری
ــد  ــاخته ش ــدی س ــال ۱9۲۰ س ــه در س ــن رودخان روی ای
کــه به تدریــج زندگــی سرخپوســتان ســیاتل را تحــت تاثیــر 
ــان و  ــق ماهی ــا از طری ــاش آن ه ــرار مع ــون ام ــرار داد چ ق
ــرت و زادآوری  ــش مهاج ــث کاه ــده باع ــاخته ش ــد س س
ماهیــان شــده بــود. ایــن موضــوع بــه ظاهــر ســاده 
ــاد  ــکاری و اعتی ــه بزه ــیاری از جمل ــدد بس ــکات متع مش
بــرای ســاکنان ایــن ایالــت ایجــاد کــرد تــا اینکــه در ســال 
ــکان ماهــی را روی ســد ســیاتل  ــا پل ۱97۰ »فیــش ِوی« ی

ــد. ــی کردن طراح

از»مبل«تا»یخچال«
دررودخانههایایران

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مهابــاد گفت: 
ــن  ــر در دومی ــده مهاج ــه پرن ــزار قطع ــدود ۳۰ ه ح
مهاجــرت ســاالنه پرنــدگان وارد تــاالب بیــن المللــی 
ــاروق  ــدند. ف ــتان ش ــن شهرس ــرازان« ای ــی ب »کان
ســخنور روز پنجشــنبه  اظهــار داشــت: ایــن پرنــدگان 
ــکان  ــی، پل ــواع مرغاب ــتری، ان ــاز خاکس ــامل غ ش

سرســفید و گونــه هــای کمیــاب و در معــرض خطــر 
ــری  ــفید و اردک مرم ــد اردک سرس ــراض مانن انق
هســتند.وی بــا اشــاره بــه اینکــه ورود پرنــدگان بــه 
تــاالب »کانــی بــرازان« ایــن زیســتگاه را دیدنــی تــر 
ــی  ــت محیط ــرایط زیس ــزود: ش ــرده، اف ــل ک از قب
مناســب و وجــود آب کافــی، تــاالب کانــی بــرازان را 

بــه یکــی از مهمتریــن زیســتگاه هــای پرنــدگان در 
شــمالغرب کشــور تبدیــل کــرده اســت.این پرنــدگان 
ــتراحت و  ــه اس ــاالب ب ــن ت ــی را در ای ــر مدت مهاج
ــه  ــود را ب ــوچ خ ــپس ک ــد و س ــی پردازن ــه م تغذی

ــر ادامــه مــی دهنــد. مناطــق شــمالی ت
ــرازان«  ــی ب ــاب »کان ــیه ت ــتاییان حاش وی از روس
خواســت در ایــن مــدت کــه ایــن پرنــدگان مهاجــر 
میهمــان ایــن تــاالب هســتند، بیشــتر مراقب باشــند 
و در صــورت مشــاهده شــکارچیان مراتــب را بــه 
محیــط بانــان ایــن اداره اطــاع دهنــد. بــه گــزارش 
ایرنــا، تــاالب بیــن المللــی کانــی بــرازان مهابــاد بــا 

ــن  ــار یکــی از مهمتری ــر 9۱۰ هکت وســعتی افــزون ب
تــاالب هــای اقمــاری جنــوب دریاچــه ارومیــه و بــا 
ارزش تریــن زیســتگاه هــای انــواع پرنــدگان آبــزی 
و کنــار آبــزی مهاجــر و بومــی در شــمال غــرب 
کشــور بــه شــمار مــی رود. ایــن تــاالب کــه بــه دلیــل 
ــرد  ــژه و شــرایط زیســتی منحصــر بف ــت وی موقعی
خــود در ســال ۱۳85 بــه عنــوان منطقه شــکار ممنوع 
معرفــی شــد، بــه نخســتین پناهــگاه حیــات وحش 
ــه  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــل و ب ــی تبدی ــان غرب آذربایج
عنــوان یکــی از مناطــق چهارگانــه کشــور بــا جایــگاه 

قانونــی معرفــی شــده اســت. 

30 هزار پرنده مهاجر، وارد تاالب 

»کانی برازان« مهاباد شدند

حـدود30هـزارقطعهپرنـدهمهاجـردردومین
مهاجرتسـاالنهپرندگانواردتاالببینالمللی
»کانـیبـرازان«ایـنشهرسـتانشـدند.ازگونه
هـایمهـمپرنـدگانایـنتـاالبمـیتـوانبه
فالمینگـو،چنگر،اردکبلوطی،اردکسرسـفید،
حواصیـلخاکسـتری،پرسـتویدریایـی،اردک
مرمـری،باکالنکوچـک،پلیکانسـفید،چوب
پـا،کشـمبـزرگوعروسغـازاشـارهکرد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

رئیس حفاظت محیط زیست اردکان گفت: ۲ مامور یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در تعقیب و گریز با شکارچیان 
غیرمجاز در منطقه تحت مدیریت خود، دچار سانحه گردیده و مصدوم شدند.

تعطیلیبیشاز100مدرسهبه
دلیلانتشارگازسمی

مقامـات مالزی از تعطیلـی بیش از 
۱۰۰ مدرسـه در پـی تخلیـه زباله های 
سـمی در یـک رودخانـه  و بیمـاری 
بیـش از 5۰۰ نفـر از جملـه بسـیاری از کـودکان خبـر دادند. تصور 
می شـود یک کامیون هفته گذشـته زباله های سـمی را در ایالت 
جنوبـی "جوهـور" مالـزی تخلیـه کـرده کـه باعث نشـت گازهای 
سـمی در سرتاسـر منطقـه ای وسـیع شـده اسـت.به دنبـال این 
اتفـاق بسـیاری از مـردم منطقـه دچـار عائم مسـومیت از جمله 
اسـهال و اسـتفراغ شـده اند. بیش از 5۰۰ نفر از مردم این منطقه 
کـه بسـیاری از آن هـا را دانش آمـوزان تشـکیل می دهنـد پس از 
استنشـاق ایـن گازهای سـمی درمان های پزشـکی دریافت کرده 

و بیـش از ۱6۰ نفـر از آن هـا نیـز روانه بیمارسـتان شـده اند.

مالزی

40درصدبرقتولیدیاستان
کرمانوابستهبهآباست

رییس اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشـاورزی اسـتان کرمـان با اشـاره 
به لزوم احصاء مسـایل و مشـکات 
بـرق خورشـیدی در کشـور، اظهـار کـرد: ۴۰ درصـد بـرق تولیدی 
اسـتان کرمان وابسـته به آب اسـت و با توجه به خشکسـالی ها 
امـکان دارد کـه نیـروگاه سـیکل ترکیبـی اسـتان دچـار مشـکل 
شـوند.مهدی طبیب زاده گفـت: تاکنون برای تولید بیـش از ۲7۰۰ 
مـگاوات بـرق از طریـق انرژی خورشـیدی مجوزهـای الزم صادر 
شـده کـه تاکنـون ۳۰ قـرارداد ایـن پـروژه ها منعقد شـده اسـت 
و خوشـبختانه در بخـش انرژی خورشـیدی مطابق برنامه پیش 
می رویـم به گونه ای کـه نهضتـی در اسـتان کرمـان در ایـن رابطـه 

آغاز شـده اسـت.

برق

ایران80میلیون
محیطبانمیخواهد

سـازمان  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
محیـط زیسـت گفـت: نگهـداری از 
طبیعـی  و  زیسـتی  محیـط  منابـع 
کشـور نیازمند مشـارکت، همراهی و محیط بانی همه 8۰ میلیون 
جمعیـت ایران اسـت. سـرهنگ جمشـید محبـت خانـی  اظهار 
داشـت: تـا زمانـی که بـاور کمک و حمایـت از محیط زیسـت در 
مـردم ایجـاد نشـود، نمـی توانیم در حفـظ و نگهداری از سـرمایه 
های طبیعی و زیسـتی کشـور موفق باشیم. پشتیبانی و حمایت 
از محیـط بانـان در محیـط زیسـت افزایـش یافتـه و در نتیجـه 
آن، امسـال دسـت انـدازی متخلفـان بـه مناطـق حفاظت شـده 
چهارگانـه کشـور کمتر و برخورد و دسـتگیری متخلفـان 7 درصد 

بیشـتر شد.

محیطبان

هشدارسازمانمللدرباره
گرمشدنشدیدقطبشمال

افزایـش  مـورد  در  ملـل  سـازمان   
شـدید دمای قطب شـمال هشـدار 

اسـت. داده 
بـه گـزارش ایسـنا، ایـن سـازمان اعـام کـرد حتی اگـر اهداف 
پیمـان اقلیمـی پاریـس نیـز عملـی شـود، دمـای زمسـتانی 
در قطـب شـمال تـا سـال۲۰5۰ میـادی سـه تـا پنـج درجـه 

یافـت. افزایـش خواهـد  سـانتی گراد 
سـازمان ملـل اعـام کـرد در صورتـی کـه اهـداف پیمـان آب 
و هوایـی پاریـس نیـز بـه دسـت بیایـد بـاز هـم دمـای هـوای 
زمسـتان در قطـب شـمال تـا سـال ۲۰5۰ بیـن سـه تـا پنـج 
درجـه سـانتی گراد نسـبت به فواصـل سـال های ۱986 تا ۲۰۰5 

افزایـش خواهـد یافـت.

قطب

ــه  ــت ک ــیبی اس ــواری، آس کوه خ
مدتهــا  چنــگ بــر چهــره محیــط 
انداختــه  کشــورمان  زیســت 
اســت. اینبــار امــا ایــن  تخلــف به 
نحــوی نمایــان شــده کــه صــدای  
افــراد زیــادی را درآورده اســت. 
چنــد روزی اســت کــه تصویــر 
یــک ســاختمان در حــال ســاخت 
در  سرســبز  یــک کــوه  دل  در 
گیــان  سرچشــمه  روســتای 
می شــود.   دســت  بــه  دســت 
شــده  ســبب  عکــس  ایــن 
بــه  مجــازی  فضــای  فعــاالن 

ایــن اتفــاق واکنــش نشــان داده 
و ایــن ســوال را مطــرح کننــد 
ــر  ــن ســازه در براب ــه ای کــه چگون
رفتــه  بــاال  چشــم مســوولین 
ایــن  جلــوی  و کســی  اســت 
ــه اســت. ــف آشــکار را نگرفت تخل

ساختچنینسازهای
تااینحدشگفتانگیز

است؟
و  فعــال  درویــش  محمــد 
زیســت  محیــط  کارشــناس 
و  اتفــاق  ایــن  بــه  نســبت 
ــای  ــر در فض ــن تصوی ــار ای انتش
مجــازی اینگونــه واکنــش نشــان 
نمــاِد  ســاختمان  »ایــن  داده: 
نیســت؟ ماســت!  تمام نمــای 

اینجــا الهیجــان اســت، روســتای 
ــر  ــن تصوی ــاید ای ــمه. ش سرچش
در طــول چنــد روز گذشــته بیــش 
از پنج میلیــون بــار دیــده و بــه 
اشــتراک نهــاده شــده اســت. 
ــا  ــوام ب ــاتی ت ــا احساس ــه ب هم
تاســف،  شــگفتی،  خشــم، 
می گوینــد:  ناامیــدی  و  شــرم 
مملکتــی  در  می شــود  چگونــه 
کــه قطــع یــک درخــت جــرم 
ــف  ــش در ص ــه رهبران ــوده؛ هم ب
کاشــت درخــت در روز درختــکاری 
هســتند و یکصــدا در عقوبــت 
کوه خــواری  و  جنگل خــواری 
هشــدار  زمین خــوار=ی  و 
می دهنــد، چنیــن ســازه ای در روز 

روشــن در قلــب ارزشــمندترین 
و دیرینه تریــن رویشــگاه ایــران 
و جهــان چــون قــارچ ســربرآورده 
و بــه همــه مــا شیشــکی بکشــد؟ 
اصــاً چگونــه ممکــن اســت مردم 
الهیجــان دربرابــر تــاراِج آینــده 
خویــش چنین ســکوت ســنگینی 
ــی  ــچ، برخ ــه هی ــرده ک ــه ک پیش
حتــی بــه بهانــه اشــتغال زایی 
بکننــد؟! هــم  حمایــت  آن  از 

ســاخت  واقعــًا  آیــا  امــا 
چنیــن ســازه ای تــا ایــن حــد 
مگــر  اســت؟!  شــگفت انگیز 
ســاختمان علــوم و تحقیقــات 
دانشــگاه آزاد اســامی در ارتفاعات 
ــر از  ــران، کمت ــک ته ــاد پون مرادآب
ایــن تخلــف داشــته و شــگفت آور 
مصوبــه  مگــر  اســت؟  بــوده 
قالیبــاف  دوران  در  برج بــاغ 
از  پنج هزارهکتــار  حــدود  کــه 
پردیس هــای  ارزشــمندترین 
مــا  از  برج هــای  بــه  را  شــهر 
بهتــران تبدیــل کــرد و در ادامــه در 
دوران پیــروز حناچــی هــم 6۲ باغ 
جامانــده از اعــدام در صــف مــرگ 
ــگفت آور  ــر ش ــت، کمت ــرار گرف ق
اســت؟اصًا  بــوده  ننگیــن  و 
وقتــی رییــس ســازمان حفاظــت 
ــه  ــم توصی ــه رغ ــت ب محیط زیس
فرهیختــگان،  همــه  صریــح 
و  محیط زیســت  فراکســیون 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 
فرمــان تعطیلــی مــدارس طبیعت 
ســازندگان  وقتــی  می دهــد؛  را 
مخرب تریــن ســد ایــران -گتونــد 
- همچنــان بــا افتخــار از ســاخت 

ایــن ســد دفــاع می کننــد؛ وقتــی 
ــل  ــتی را مث ــت تنوع زیس مرجعی
آب خــوردن از ســازمان متولــی 
ــم؛  محیط زیســت کشــور می گیری
وقتــی رییــس کمیســیون حمــل 
ــران در  ــهر ته ــورای ش ــل ش و نق
قســم خورده  دشــمنان  شــمار 
قــرار  دوچرخه ســواری  ترویــج 
دارد؛ وقتی شــهردار جوان مشــهد، 
ــر دوچرخــه را کســِر  سوارشــدن ب
وقتــی  می دانــد؛  خــود  شــان 
رییس جمهــور کشــور کــه دولــت 
محیط زیســتی ترین  را  خــود 
می گویــد:  آشــکارا  می خوانــد، 
دیگــران آلــوده می کننــد، چــرا 
مــا نکنیــم؟ چــه انتظــاری از 
ــع طبیعــی اســتان  ــرکل مناب مدی
ــر  ــا در براب ــد داشــت ت گیــان بای
ایــن تخلف بایســتد و اصــاً دیگر 
چــه جــای حیــرت و تاســف؟ 
چیزمــان  همــه  نبایــد  مگــر 
بیایــد؟ چیزمــان  همــه  بــه 

ــازه  ــه س ــت ک ــن اس ــت ای حقیق
ــات  ــاخت در ارتفاع ــت س در دس
روســتای سرچشــمه  پرشــیب 
کــه هرآینــه ممکــن اســت در اثــر 
جریان هــای  و  زمیــن  لغــزش 
بارندگــی  از  ناشــی  ریزشــی 

و  مدفون شــده  خــاک  دل  در 
نــرخ فرســایش خــاک را هــم 
دهــد،  افزایــش  شــدت  بــه 
اســتواری،  تمام نمــای  نمــاِد 
عشــق  و  تعهــد  قانونمنــدی، 
و  محیط زیســت  متولیــان 
ایــران  دولــت  در  منابع طبیعــی 
ــر  ــاً اگ ــد و اص ــان می ده را نش
غیــر از ایــن بــود، باید شــگفت زده 
بــه  را  آینــده  مــا  می شــدیم. 
ارزان تریــن قیمــت ممکــن حــراج 
تمــام.« و  همیــن  کرده ایــم. 

در همیــن رابطــه فاطمــه کاظمــی 
ــه  ــت اینگون ــط زیس ــال محی فع
بــه پیــام مــا گفتــه اســت: » کــوه 
ــوب  ــرم محس ــا ج ــواری عم خ
ــق اصــل45  ــه طب می شــود، چراک
ــون اساســی کشــورمان، کــوه،  قان
ــی  ــع مل ــا جــزو مناب ــگل، دری جن
هســتند و هیــچ فــردی حــق 
تعــرض بــه آنهــا را نــدارد. امــا 
متاســفانه خیلــی از این هــا بــا 
و  البی گــری  همچــون  امــوری 
ــد  ــون مجــوز می گیرن دور زدن قان
گفــت  بایــد  حقیقــت  در  و 
ــاز و  ــراد غیرمج ــن اف ــت ای فعالی
دارای صــورت قانونــی اســت.«

ته
نک

حقیقـتایـناسـتکهسـازهدردسـتسـاخت
ارتفاعـاتپرشـیبروسـتایسرچشـمهکـه در
هـرآینـهممکـناسـتدراثـرلغـزشزمیـنو
دل در بارندگـی از ناشـی ریزشـی جریانهـای
خـاکمدفونشـدهونـرخفرسـایشخـاکرا
هـمبـهشـدتافزایـشدهـد،نمـاِدتمامنمای
اسـتواری،قانونمنـدی،تعهـدوعشـقمتولیـان
محیطزیسـتومنابعطبیعـیدردولـتایـرانرا
نشـانمیدهـدواصـاًلاگـرغیـرازاینبـود،باید
شـگفتزدهمیشـدیم.ماآینـدهرابـهارزانترین
قیمـتممکـنحـراجکردهایـم.همیـنوتمام.
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مرکز این استان بازدید کردند.
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رنا
 ای

س:
عک

سـفیر جمهوری اسـامی ایران در بغداد از آغاز صدور روادید 
رایـگان بـرای زائـران و مسـافران عراقـی از 12 فروردیـن ماه 
98 خبـر داد. ‹ایـرج مسـجدی‹ سـفیر جمهـوری اسـامی 
ایـران در بغـداد روز پنجشـنبه در گفتگـوی اختصاصـی بـا 
خبرنـگار ایرنـا بـا اشـاره به سـفر تاریخـی رئیـس جمهوری 
اسـامی ایـران بـه عـراق و توافقـات مهـم انجـام شـده در 
ایـن سـفر از جملـه رایگان شـدن متقابـل ویزای سـفر میان 
دو کشـور آن را خبـر خوبـی بـرای دو ملـت ایـران و عـراق 
دانسـت. وی گفـت: از مهمتریـن توافقـات انجـام شـده در 
ایـن سـفر رایـگان شـدن متقابل روادیـد بود که شـامل همه 
نـوع ویـزا اعـم از زیارتی و سـیاحتی کـه اغلب نـوع ویزاها را 
تشـکیل مـی دهـد و همچنین سـایر انواع روادید می شـود. 
سـفیر جمهـوی اسـامی ایران در بغـداد افـزود: این تصمیم 
در آسـتانه عیدنـوروز هدیـه بسـیار خوبـی از سـوی روسـا و 
مقامـات دو کشـور بـه مـردم ایـران و عـراق بـود. مسـجدی 
گفـت: بیانیـه مشـترکی کـه در پایـان مذاکـرات مقامـات 
بلندپایـه دو کشـور بـه امضـا رسـید، روابـط فی مابیـن را در 
ابعـاد مختلـف توسـعه مـی دهد و یک سـند جامـع و کامل 
چنـد صفحـه ای اسـت کـه جزییـات و کـم و کیـف اجـرای 
ایـن توافقـات را کامـا مشـخص کـرده اسـت. وی یکـی از 
مهمتریـن این توافقات را عزم جدی دو کشـور برای تسـهیل 
روابـط اقتصـادی و صـدور ویـزای طویـل المـدت و چندبـار 
خـروج بـرای بازرگانـان و فعـاالن اقتصـادی دانسـت. وی 
گفـت: رایـگان شـدن همـه انـواع ویـزا بـه این معناسـت که 
ویـزا صـادر مـی مـی شـود و شـهروندان ایرانـی و عراقـی با 
ویـزا بـه کشـور مقابـل سـفر مـی کننـد امـا بابـت صـدور آن 
مبلغـی از متقاضیـان دریافت نخواهد شـد. سـفیر جمهوری 
اسـامی ایـران در بغـداد گفـت: هـر چنـد وقـت زیـادی بـه 
موعـد اجـرای توافـق بـر سـر صـدور ویـزا بـه شـکل رایـگان 
باقـی نمانـده اسـت اما سـفارت جمهوری اسـامی ایـران و 
کنسـولگری هـای کشـورمان در عـراق در حال آماده سـازی 
زمینـه الزم هسـتند تـا ان شـاء هللا از 12 فروردیـن بـه بعـد 

ایـن امـر اجرایی شـود. 

سوژه
صدورروادیدرایگان

برایعراقیها
از12فروردینآغازمیشود

سنا
 ای

س:
عک

چادر زدن در»هرمز« با شرایط خاص
بخشدارهرمز:چهارکمپبرایاسکاننوروزیمسافرانآمادهشدهکهنصبچادرمسافرتیفقطدراینمحدودهآزاداست

سفرگردشگرانبههرمز180درصدبیشترشدهاست

اسـتقرار  ممنوعیـت  از  هرمـز  بخشـدار 
چادرهـای مسـافرتی در تعطیـات نوروزی 
خبـر داد و بـا اشـاره بـه پیش بینـی ورود 
روزانـه شـش تا هفت هـزار مسـافر به این 
جزیـره، گفـت: چهـار کمـپ بـرای اسـکان 
نـوروزی مسـافران آمـاده شـده کـه نصـب 
ایـن محـدوده  چـادر مسـافرتی فقـط در 
در  حسـینی  مجدالدیـن  است.سـید  آزاد 
گفت وگو بـا ایسـنا دربـاره محدودیت هایی 
کـه در تعطیات نـوروز 98 بـرای برپا کردن 
هرمـز،  جزیـره  در  مسـافرتی  چادرهـای 
خواهـد  اعمـال  و کیـش  قشـم  هماننـد 

شـد، توضیـح داد: بعضـی از نقـاط جزیـره 
هرمـز صعب العبـور و راه دسترسـی بـه آن 
اسـت،  امکان پذیـر  دریـا  طریـق  از  فقـط 
بـا ایـن وجـود گروه هایـی از مسـافران در 
در  ایـن  می کننـد،  اسـکان  مناطـق  ایـن 
حالـی اسـت کـه در تعطیـات بهمن مـاه، 
بارندگـی و طوفـان باعـث گرفتـاری آن هـا 
ایـن بخـش کوهسـتانی جزیـره شـد  در 
و  دریابانـی  نیروهـای  کمـک  بـا  مـا  و 
کلـوپ غواصـی موفق شـدیم 57 مسـافر 
گرفتـار در ایـن منطقـه را نجـات دهیـم، 
بـرای همیـن شـب مانی در ایـن بخـش از 
جزیـره ممنـوع شـده اسـت.او اضافـه کرد: 
مـا بـه همـه مسـافران هرمـز کـه قصـد 
برپـا کـردن کمـپ دارنـد، توصیـه می کنیم 

فقـط در چهـار محـدوده تعییـن شـده ی 
ایـن جزیـره اقامـت کننـد، چون چـادر زدن 
در بخش هـای دیگـر جزیـره ممنوع اسـت 
و در صـورت مشـاهده ناچاریـم چادرهـای 
مسـافرتی را کـه در خـارج از ایـن مناطـق 
برپـا شـده اسـت جمـع کنیـم. ایـن اقدام 
فقـط بـرای حفـظ امنیـت و سـامان دهی 
مسـافران و همچنین خدمات رسـانی بهتر 
بـه آن هـا انجـام می شـود. بیشـتر مناطـق 
کوهسـتانی هرمز دسترسـی به آنتن تلفن 
همـراه نـدارد و در صورت بروز مشـکل یقینًا 
دشـوار  کمک رسـانی  و  کمـک  دریافـت 
می شـود. بخشـدار هرمـز بـا بیـان این کـه 
سـفر گردشگران و مسـافران به این جزیره 
در مقایسـه بـا سـال 96 حـدود ۱8۰ درصـد 

پیش بینـی  افـزود:  اسـت،  داشـته  رشـد 
شـده اسـت در تعطیـات نـوروز 98 روزانـه 
جمعیتـی بالـغ بر شـش تا هفت هـزار نفر 
به جزیره هرمز سـفر کنند.حسینی سپس 
دربـاره آماده سـازی این جزیره گردشـگری 
بـرای نـوروز، گفـت در پنـج روز تعطیلـی 
بهمن مـاه ۲8 هـزار نفـر بـه ایـن جزیـره 
سـفر کردنـد، درحالی کـه جمعیت سـاکن 
در هرمـز نزدیـک به شـش هزار نفر اسـت. 
فقـط در ۱8 بهمن مـاه 8 هـزار و ۳6۱ نفـر 
بـه جزیـره هرمز سـفر کردنـد کـه ۱.8 برابر 
جمعیـت جزیـره بـود. ایـن رکـود بزرگـی 
بـرای هرمـز محسـوب می شـود که شـاید 
کمتر شـهری تجربه آن را داشـته باشـد. با 
وجـود ایـن، هیچ کمبـودی نه در اسـکان و 
نـه در تأمین مـواد غذایی نداشـتیم و ورود 
و خـروج مسـافران هم به خوبـی مدیریت 
شـد، فقط مقداری در سـامانه حمل و نقل 
بـا توجه به شـرایط جـوی دریا، مشـکاتی 
ایجـاد شـد که ایـن تدبیر اندیشـیده شـده 
تـا در تعطیـات نـوروز مشـکات حمـل و 
نقـل دریایـی کمتـر شـود.او با بیـان این که 
میانگیـن اقامت مسـافران در جزیره هرمز 
یـک شـب و دو روز اسـت، افـزود: بـرای 
پوشـش جمعت مسـافر پیش بینی شـده 
7۰ بومگـردی تجهیـز و آمـاده شـده و یک 
هتل سـه سـتاره بـا ظرفیت اسـکان 6 نفر 
در فـاز اول و 9۰ نفـر در فـاز دوم بهره برداری، 
پیش از تعطیـات به مجموعه های اقامتی 
عاوه بـر  می شـود.  اضافـه  جزیـره  ایـن 
ایـن در دو بوسـتان جزیـره و دو محـدوده 
سـاحلی هرمز، فضایی برای اسـکان و برپا 
کـردن کمپ هـای مسـافرتی آمـاده شـده 
اسـت کـه امـکان اسـکان نزدیـک بـه 8۰۰ 
نفـر را دارد. همچنیـن ۱۰۰ تختـه چادر هال 

احمـر هـر کـدام بـه ظرفیـت ۱6 نفـر بـرای 
مواقع اضطراری تهیه شـده و سـتاد اسکان 
به همراه سـه مدرسه و سـالن های ورزشی 
در جزیره نیز برای اسـتقرار مسـافران آماده 
شـده اند.وی درباره سـامان دهی مسـافری 
کـه خـارج از ظرفیت تحمل بـه این جزیره 
سـفر می کند، گفـت: در تعطیات بهمن ماه 
بـا آن کـه تعـداد مسـافران دوبرابر جمعیت 
سـاکن بـود، هیـچ مشـکلی پیـش نیامد، 
دارد  پایـدار  توسـعه  جامـع  طـرح  هرمـز 
کـه بـا درنظـر گرفتـن همـه اصـول درحال 
اجـرا اسـت. عاوه بـر این بـرای آمـوزش و 
توانمندسـازی بومی هـا بـا همراهـی بنیـاد 
اجتماعـی،  آمـوزش  کاس هـای  برکـت، 
گردشـگری  راهنمـای  و  دسـتی  صنایـع 
درحـال برگـزاری اسـت. در کنـار آن کمیتـه 
امـداد بـا دفتـر امـام جمعـه بندرعبـاس 
هماهنـگ کـرده اسـت کـه بـرای مـردم و 

ایـن  در  سـاکن  گردشـگری  راهنماهـای 
منطقـه کاس های آموزش زبان انگلیسـی 
برگـزار کنـد. محیـط زیسـت نیـز در اجرای 
همـه برنامه های گردشـگری همراه اسـت.

تـردد  این کـه  بیـان  بـا  هرمـز  بخشـدار 
شـناورها به این جزیـره در نوروز محدودیت 
خاصـی نـدارد، توضیـح داد: برنامـه حرکت 
شـناورها طبق روال انجام می شـود، حرکت 
ایـن شـناورها از سـمت بندرعبـاس به این 
تـا  می شـود  آغـاز  از 6:۳۰ صبـح  جزیـره 
9:۳۰ شـب ادامـه دارد و برعکـس از هرمـز 
بـه بندرعبـاس تـا 7 شـب ایـن شـناورها 
بـازه  در حرکت انـد، هرچنـد سـعی شـده 
فعالیـت آن هـا برای نوروز بیشـتر شـود. از 
جزیـره قشـم نیـز جابه جایی مسـافران در 
دو سـرویس صبح و عصر انجام می شـود.

نمایشـگاه ایـران مهـد تمـدن، در مـوزه 
درنتـس شـهر آسـن هلنـد، موفـق بـه 
هـای  مـوزه  نخسـت  جایـزه  کسـب 
از  شـد.یکی  نیویـورک  در  جهـان  برتـر 
بـا  مهمتریـن جوایـز جهانـی مـوزه هـا 
ای  مـوزه  تمـدن  و  فرهنـگ  موضـوع 
کشـورهای دنیـا در نیویـورک، بـا عنـوان 
جایـزه بیـن المللـی هنرهـای زیبـا، آثـار 
مـوزه ای نمایشـگاه ایـران مهـد تمـدن، 
کـه چنـدی قبـل در هلنـد برگـزار شـد 

رتبـه نخسـت جهـان دانسـت. را حائـز 
هنرهـای  المللـی  بیـن  جایـزه  اهمیـت 
زیبـا بـرای نمایشـگاههای موقـت بیـن 
المللـی، آنقـدر ویژه اسـت که ایـن جایزه 
را بـه عنـوان اسـکار جوایـز مـوزه ای دنیا 
مـی نامنـد.در ایـن رابطـه هـری توپـان، 
در  آسـن  درنتـس شـهر  مـوزه  رئیـس 
هلنـد، دربـاره جزییات ایـن جایزه معتبر 
جهانـی عنـوان کـرد: »اعطای ایـن جایزه 
بـه نمایشـگاه ایران مهد تمـدن،  در هلند 

مـوزه جهـان صـورت  بـا 9۴  رقابـت  در 
اسـت.« پذیرفتـه 

برگـزاری  از  »پـس  داد:  ادامـه  وی 
نمایشـگاه ایـران مهـد تمـدن،  در هلنـد، 
مـوزه ای از آثـار هلنـد نیـز در همـکاری 
متقابـل در مـوزه ملـی ایـران برپا شـد و 

دارد.« ادامـه  همچنـان 
جبرئیـل  رابطـه  ایـن  در  همچنیـن 
نوکنـده مدیـر کل مـوزه ملـی  ایـران نیز 
بـا تشـریح اهمیـت ایـن جایـزه عنـوان 
کـرد: »خوشـبختانه ایـران داشـته هـای 
فراوانـی دارد کـه نظیـر آن در جهان کمتر 
وجـود دارد، کمـا اینکـه در برخـی مواقـع 
نتوانسـتیم از این داشـته هـای فرهنگی 

و تمدنـی خـوب بهـره منـد شـویم.«

ایران؛ اسکار موزه های جهان 

را کسب کرد

9برنامهنوروزیدرمیراثجهانی
»تختسلیمان«برگزارمیشود

ــا  ــت: »تخــت ســلیمان ب ــی تخــت ســلیمان گف ــه جهان سرپرســت مجموع
ــر  ــی رود.«مظف ــو م ــال ن ــافران و س ــتقبال مس ــه اس ــورزوی ب ــه ن 9برنام
عبــاس زاده  سرپرســت مجموعــه جهانــی تخــت ســلیمان، بــا بیــان اینکــه 
ــود،  ــی ش ــزار م ــلیمان برگ ــت س ــی تخ ــراث جهان ــوروزی در می ــه ن 9برنام
اظهــار کــرد: »اجــرای موســیقی زنــده محلــی َآشــیقی، اجــرای زنــده تکــم 
گردانــی، بایــرام سوفراســی بــه ســبک محلــی، اجــرای بــازی هــای محلــی 
ــول  ــی منق ــوال فرهنگ ــگاه ام ــاالن، نمایش ــان و بزرگس ــک نوجوان ــه تفکی ب
نفیــس، برگــزاری نمایشــگاه عکــس از بناهــای تاریخــی شهرســتان تــکاب، 
نمایشــگاه آداب و رســوم منطقــه در نــوروز، نمایــش آثــار فرهنگــی ســنگی و 
برپایــی نمایشــگاه و غرفــه صنایــع دســتی از جملــه برنامــه هــای نــوروزی 
ــا  ــرد: »ب ــح ک ــت.«عباس زاده تصری ــلیمان اس ــت س ــی تخ ــه جهان مجموع
ــی  ــزار م ــه برگ ــن خــاص آن منطق ــر شهرســتان آیی ــه در ه ــه اینک ــه ب توج
ــی و  ــردم محل ــتر م ــنایی بیش ــه آش ــا زمین ــن ه ــن آیی ــزاری ای ــود  برگ ش
مســافران بــا آداب و رســوم بومــی آن شهرســتان را فراهــم مــی آورد.« وی 
گفــت: »مجموعــه میــراث جهانــی تخــت ســلیمان تــکاب بــه لحــاظ ارزش 
ــزار  ــه ه ــت س ــان از هوی ــی، نش ــی و مذهب ــی، فرهنگ ــدد تاریخ ــای متع ه

ــوم دارد. « ــرز و ب ــن م ــی- اســامی در ای ســاله ی معمــاری ایران

ته
نک

ویبـهانتزاعجزیرههرمزازقشـموالحاقبهبندرعباساشـاره
کـردوافـزود:ایـنطرحچندسـالاسـتبـهخواسـتهمردم
سـاکندرایـنجزیـرهپیگیریمیشـودکـهخوشـبختانهدر
کمترازچهارماهپسازسـفراسـتاندارهرمـزگانبهاینجزیره،
بـهنتیجهرسـیدونخسـتینجلسـهشـورایاداریبندرعباس
بـاحضـورفرمانـداراینشـهردرهرمزبرگزارشـدکـهتوجهاین
مسـؤوالنجایقدردانـیدارد.اواضافهکرد:جزیرههرمزازنظر
اداریوبعـدمسـافتبـهبندرعباسنزدیکترازقشـماسـت،
تمـامفعالیتهـایاداریاینجزیرهحتیمسـائلمربوطبه
آبوبـرقهـمدربندرعباسپیگیریمیشـود.ویباتاکیدبر
اینکـهتوسـعهجزیـرههرمزبرمحورگردشـگریتعریفشـده
اسـت،اظهـارکرد:اقتصـاداینجزیـرهدرحالحاضـرازطریق
گردشـگریدرچرخشاسـتکهتقویـتآنرابـاتوجهبهنظر
اسـتاندارهرمـزگانپیگیریمیکنیـم.امیدواریمایـنانتزاع
والحـاقدرتوانمندسـازیبومیانجزیرهدرامورگردشـگریو

توسـعهعمرانمؤثرباشـد.

میراثگردشگری

موزه در شهرستان »گرمی« احداث می شودگردهمایی فعاالن مجازی در »دزفول گرام«
دزفول میزبان 6۰ سـفرنگار فضای 
مجازی شـده که بـا هدف معرفی 
طبیعـی  و  فرهنگـی  جاذبه هـای 
و تاریخـی آن بـه این شـهر سـفر 
کـرده انـد قرار اسـت روز جمعـه محتوای تولید شـده آنها مورد 
ارزیابـی قـرار گیرد.»جشـنواره سـفرنگاری دزفـول گـرام« بـا 
تاکیـد بـر یکی از مهمتریـن نیازهای گردشـگری ایـران، برگزار 
شـد. آرش نورآقایـی ایـده پـرداز و دبیـر این جشـنواره معتقد 
اسـت موضـوع »تولیـد محتـوا« در حوزه گردشـگری ایـران به 
انـدازه کافـی مـورد توجه قـرار نگرفته و از سـوی متولیـان این 
حـوزه بـه آن پرداختـه نشـده اسـت. با همیـن رویکـرد مرداد 
ماه امسـال جشنواره سـفرنگاری ماکوگرام با همکاری منطقه 
آزاد ماکـو و با حضور سـفرنگاران برگزار شـد و بازتاب گسـترده 

ایـن رویـداد باعـث شـد تـا پـس از 6 مـاه رویـداد دیگـری با 
حضـور مجدد سـفرنگاران با رویکرد تولیـد محتوا و با همکاری 
شـهرداری و شـورای شـهر در دزفـول برگـزار شـود.نورآقایی در 
مـورد بازخـوردی کـه برگـزاری ماکوگـرام در ایـن شـهر داشـت 
می گویـد: »ماکـو نتایـج مثبـت زیـادی داشـت. بسـیاری از 
مـردم نـام این شـهر را نشـنیده بودنـد و تصـور می کردند ماکو 
شـهری اسـت در کشـورهای همسـایه، اما با جریان سازی که 
در قالب این جشـنواره اتفاق افتاد ماکو در سـطح گسـترده ای 
معرفی شـد. در حال حاضر شـاهد سـاخت هتل هایی در این 
شـهر هسـتیم. در نزدیکـی قره کلیسـا کـه اثری جهانی اسـت 
زمینی خریداری شـده و قرار اسـت اقامتگاهی سـاخته شود و 

تعـدادی از هتل هـا در شـهر بازسـازی شـده اند.«

ــی،  ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
صنایــع دســتی و گرشــگری 
اســتان اردبیــل گفــت: »بــا 
هــای  ظرفیــت  بــه  توجــه 
ــن  ــتانی ای ــی و باس ــابقه تاریخ ــی و س ــتان گرم شهرس
منطقــه ایــن شهرســتان در آینــده نزدیــک صاحــب مــوزه 
مــی  شــود.« نــادر فاحــی بــا اعــام ایــن خبــر تصریــح 
کــرد: »ایــن موضــوع بــا پیگیری هــای نماینــده محتــرم 
شهرســتان گرمــی در مجلــس شــورای اســامی انجــام 
ــه  خواهــد گرفــت.«او بیــان کــرد: »شهرســتان گرمــی ب
لحــاظ تاریخــی یکــی از مناطــق حايــذ اهمیــت در حــوزه 
ــد توجــه بیشــتر  ــه نیازمن ــی باشــد ک باستانشناســی م

ــی،  ــراث فرهنگ ــت.«مدیر کل می ــوع اس ــن موض ــه ای ب
ــح  ــل تصری ــتان اردبی ــگری اس ــتی و گرش ــع دس صنای
ــهر  ــی در ش ــوزه باستان شناس ــدازی ح ــا راه ان ــرد: »ب ک
ــر  ــای اخی ــل از کاوش ه ــیاء حاص ــوان اش ــی می ت گرم
در منطقــه یــل ســویی و آالجــوق را در ایــن مــکان 
بــرای بازدیــد مســافران، گردشــگران و مــردم اســتان در 
معــرض دیــد عمــوم قــرار داد.«فاحــی ادامــه داد: »در 
ســال جاری  دو عملیــات کاوش در منطقــه یــل ســویی 
و آالجــوق شهرســتان در قالــب عملیــات نجــات بخشــی 
صــورت گرفتــه کــه بالــغ بــر ۱8۰ شــی تاریخــی در ایــن 

ــه کشــف شــده اســت.« منطق

رنا
 ای

س:
عک

گزارش

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از 
فرمانده انتظامی گیان نوشـت: اماده باش 
10هزار مامور انتظامی برای خدمات رسـانی 

در نوروز 

روزنامـه بشارتیزداز توزیع 
۱۴5تن گوشـت قرمز روزهای پایانی سال 

در یزد خبر داد.

روزنامه اصفهانزیبانوشـت: 
اصفهان نوروز پر مسـافری را تجربه خواهد 

کرد.

روزنامه افسانه  به نقل از استاندار شیراز اصفهانیزدمازندران
نوشت: دچار خود تحریمی داخلی شده ایم .

فارس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 پیام
 استان ها

کشف24تنموادمحترقهقاچاقدرقشم
فرمانده انتظامی استان از کشف ۲۴ تن مواد محترقه قاچاق از یک دستگاه کانتینر به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در 

شهرستان قشم خبر داد.

لنا
 ای

س:
عک

ــمالی  ــان ش ــرغ داران خراس ــه م ــل اتحادی ــر عام مدی
گفــت: فــروش مــرغ زنــده بــا قیمــت 895۰ تومــان در 

ــت. ــر اس ــی ت ــمالی منطق ــان ش خراس
عبــاس پــور در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا بــا 
اشــاره بــه اینکــه طــی دو ســه روز اخیــر  گوشــت مــرغ 
بــا قیمــت ۱۱ هــزار و 5۰۰ تومــان در بیــن مــردم عرضــه 
ــروش  ــت ف ــته قیم ــا از روز گذش ــزود: ام ــد، اف می ش
ــا قیمــت  گوشــت مــرغ تغییــر یافــت و گوشــت مــرغ ب
ــه  ــد.به گفت ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار و 85۰ توم ۱۲ ه
ــزار  ــت ه ــت هش ــا قیم ــده ب ــرغ زن ــون م ــم اکن وی ه
ــل  ــتارگاه حم ــه کش ــداری ب ــان از درب مرغ و 95۰ توم
خواهــد شــد.عباس پــور در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
چــرا قیمــت توزیــع گوشــت مــرغ از ۱۱ هــزار و 5۰۰ 
ــد روز  ــد از چن ــان بع ــزار و 85۰ توم ــه ۱۲ ه ــان ب توم
تغییــر یافــت، اظهــار کــرد: قبــول رقــم کنونــی از ســوی 
مرغــداران منطقــی تــر اســت. اگــر قیمــت مــرغ از درب 
ــا رقــم 9 هــزار و 5۰۰ تومــان  مرغــداری بــه کشــتارگاه ب
برســد، مرغــدار نیــز از تولیــد خــود ســود خواهــد کــرد.
رئیــس اتحادیــه قصابــان و مــرغ فروشــان بجنــورد 
پیــش از ایــن و در روز یکشــنبه ۱9 اســفند گفتــه، از 
ــزار و 5۰۰  ــی ۱۱ ه ــا کیلوی ــرغ ب ــع م ــته توزی روز گذش
تومــان در بجنــورد آغــاز شــد و فــروش باالتــر از آن 
ــو  ــت و گ ــم زاده در گف ــوب می شود.قاس ــف محس تخل
ــل از  ــا قب ــه ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنا ب ــگار ایس ــا خبرن ب
ــان  ــزار و 5۰۰ توم ــرغ ۱۴ ه ــرم م ــر کیلوگ ــت ه آن قیم
بــوده اســت، افــزود: متاســفانه مــردم تصــور مــی کننــد 
ــد  ــرای خری ــت و ب ــی اس ــرغ تعاون ــرغ، م ــن م ــه ای ک
ــود.  ــده ب ــکیل ش ــی تش ــای طوالن ــف ه ــاره ص آن دوب
همیــن تصــور اشــتباه موجــب شــده تــا برخــی از مــردم 
ــا  ــد.وی ب ــداری کنن ــرغ را خری ــود م ــاز خ ــش از نی بی
بیــان اینکــه نیــاز مــردم شــهر بجنــورد بــه گوشــت 
ــرار  ــرد: ق ــار ک ــت، اظه ــوده اس ــن در روز ب ــرغ ۲۰ ت م
ــا شــب  ــروز، شــروع و ت ــح ام ــرغ از صب ــع م ــود توزی ب
ادامــه پیــدا کنــد امــا هــم اکنــون ایــن میــزان از مــرغ 
ــیده  ــام رس ــه اتم ــی ب ــیار کوتاه ــی بس ــه زمان در فاصل
است.قاســم زاده تصریــح کــرد: میــزان فــروش مــرغ در 
واحــد تجــاری، روزانــه حــدود ۳۰۰ تــن بــود کــه فــروش 
آن شــاید تــا شــب هــم بــه پایــان نمی رســید امــا طــی 
ــه پایــان  امــروز ۳۰۰ کیلــو مــرغ در فاصلــه ۴۰ دقیقــه ب
ــه  ــود ک ــواده ای ب ــروز خان ــال  ام ــوان مث ــه عن رســید. ب
ســه نفــر از آن در صــف ایســتاده و بــا یــک کارت 
ــد. ــداری کردن بانکــی، هــر یــک دو کیلوگــرم مــرغ خری

ایــن  همــکاری  از  شــیراز  شــهردار 
ــه  ــا مرکــز اســناد و کتابخان مجموعــه ب
ــه منظــور ایجــاد آرشــیو  ملــی ایــران ب
ــر داد. ــران در شــیراز خب ــر ای ــی هن مل

 حیــدر اســکندرپور در دیــدار بــا رئیــس 
ملــی  و کتابخانــه  اســناد  ســازمان 
ایــران، فــارس را حــوزه تمدنــی ایــران 
مرکــزی  را کانــون  شــیراز  و  زمیــن 
ــزود: شــعار  ــن حــوزه دانســت و اف ای
ــت  ــه مدیری ــم و مجموع ــورای پنج ش

ایجــاد  محــوری،  انســان  شــهری، 
ــهروندان و  ــهر و ش ــرای ش ــش ب آرام
ــای الزم  ــاخت ه ــردن زیرس ــم ک فراه
ــاده در  ــی پی ــعه زندگ ــور توس ــه منظ ب
شــهر اســت کــه ایــن رویکــرد مجموعه 
ــد. ــی کن ــت م ــهر را تقوی ــی ش فرهنگ

ــی  ــرد اصل ــه رویک ــان اینک ــا بی وی ب
نــگاه  شــهری  مدیریــت  مجموعــه 
ــت:  ــه شــهر اســت، گف ــزاری ب ــرم اف ن
ــد  ــی توان ــران م ــر ای ــی هن ــیو مل آرش

بخشــی از مجموعــه پیــاده راه عرفــان 
ــازار وکیــل باشــد  ــا ب از دروازه قــرآن ت
ــعه  ــه توس ــر ب ــرد منج ــن رویک ــه ای ک
ــان  ــی عرف ــی فرهنگ ــاده راه تاریخ پی
ــاده  ــن در پی ــر ای ــاوه ب مــی شــود. ع
راه عرفــان مجموعــه هــای فرهنگــی و 
گردشــگری دیگــری نیــز پیــش بینــی 

ــت. ــده اس ش
اشــرف بروجــردی رئیــس ســازمان 
ــز  ــران نی ــی ای ــه مل ــناد و کتابخان اس
ــا  در ایــن نشســت شــیراز را شــهری ب
پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی غنــی 
خوانــد کــه از آن بــه نــام پایتخــت 

ــد. ــی کنن ــاد م ــران ی ــی ای فرهنگ

آرشیو ملی هنر در شیراز 
ایجاد می شود

کرمانازشرایطاقتصادی
مناسبیبرخوردارنیست

اسـتاندار کرمـان تصریـح کـرد: با وجـود این همـه ظرفیت و پتانسـیل در اسـتان، اما 
کرمـان در شـاخص های توسـعه و درآمـد از متوسـط کشـوری نیـز پاییـن تـر بـوده و 
ایـن شـرایط خوبـی نیسـت. محمدجواد فدایـی، در شـورای گفتگوی دولـت و بخش 
خصوصـی اسـتان کرمـان کـه بـا حضور رییـس اتـاق ایـران برگزار شـد با بیـان اینکه 
شـورای گفتگـو در اسـتان کرمـان شـورای فعالـی بـوده اسـت و نتایج آن قابـل قبول 
اسـت ادامـه داد: اسـتان کرمـان بـه لحاظ منابـع و امکانات در موقعیت مناسـبی قرار 
دارد بـه طـوری کـه ایـن اسـتان به بهشـت معادن معـروف اسـت و ۴۰ درصـد ارزش 
افـزوده کشـور را بـه خود اختصـاص داده است.اسـتاندار کرمان از رتبه های اسـتان در 
بخش کشـاورزی سـخن به میان آورد و بیان کرد: در بخش صنایع نیز توسـعه خوبی 
در اسـتان صـورت گرفته و در بخش گردشـگری شـرایط مناسـبی داریـم به گونه ای که 
یـک سـوم آثـار ثبـت جهانـی کشـور در اسـتان کرمـان قـرار دارد که همه ایـن طرفیت 
هـا نشـان از پتانسـیل هـای باالی اسـتان کرمـان برای توسـعه قابل توجه اسـت.وی 
بـا بیـان ایـن مطلب که بـا توجه به منابـع و ظرفیت های اسـتان از شـرایط اقتصادی 
مناسـبی برخوردار نیسـت، تصریح کرد: متاسـفانه امروز شـاهد هسـتیم با وجود این 
همـه ظرفیـت و پتانسـیل در اسـتان، امـا کرمـان در شـاخص های توسـعه و درآمد از 

متوسـط کشـوری نیـز پایین تر بـوده و این شـرایط خوبی نیسـت.

قاسـمزادهدرگفـتوگـوباخبرنگارایسـنابااشـاره
بـهاینکـهتاقبـلازآنقیمـتهرکیلوگـرممرغ14
هـزارو500تومـانبـودهاسـت،افـزود:متاسـفانه
مـردمتصـورمـیکنندکـهاینمـرغ،مـرغتعاونی
اسـتوبـرایخریـدآندوبـارهصـفهـایطوالنی
تشـکیلشـدهبـود.همیـنتصـوراشـتباهموجـب
شـدهتـابرخـیازمـردمبیـشازنیـازخودمـرغرا
خریـداریکننـد.ویبـابیـاناینکهنیازمردمشـهر
بجنـوردبهگوشـتمـرغ20تـندرروزبودهاسـت،
اظهـارکـرد:قـراربـودتوزیـعمـرغازصبـحامـروز،

شـروعوتـاشـبادامـهپیـداکند.

سیستانقزوین

خط قرمز ما ،ایجاد مزاحمت برای مردم استکشف 3۸ تن برنج تقلبی در قزوین

بـا  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
برنـج  تـن   ۳8 کشـف  اعـام 
گفـت:  قزویـن  در  تقلبـی 
بازدیدهـای متعـددی در سـطح 
اسـتان صـورت گرفتـه کـه منجـر بـه پلمـب تعـدادی از 
واحدهـا شـده اسـت. سـردار مهـدی محمـودی فرمانـده 
انتظامـی اسـتان قزوین در نشسـت مطبوعاتـی با اصحاب 
رسـانه کـه امـروز بـا موضـوع تمهیـدات پلیـس در ایـام 
پایانـی سـال برگـزار شـد، اظهـار کـرد: هـدف ایـن اسـت 
کـه موضوعـات و اقداماتـی کـه توسـط دسـتگاه ها صورت 
می گیـرد بـه گـوش مردم رسـانده شـود و مـردم بدانند که 
چـه اقدامـات و برنامه هایـی وجـود دارد و چـه انتظـارات 

و توقعاتـی از آن مـی رود.وی بـا اشـاره بـه اینکـه هماننـد 
سـال های گذشـته اولویت هایـی را بـرای سـال 98 داریـم، 
افـزود: پیشـگیری را در اولویـت قـرار داده ایـم و در تـاش 
هسـتیم تـا پیشـگیری ها به گونـه ای اجـرا شـود کـه منجر 
بـه صـدور رأی در دسـتگاه قضـا نشـود.فرمانده انتظامـی 
اسـتان بـا تأکیـد بـر اینکـه به واسـطه جنـگ اقتصـادی 
و تحریم هـای صـورت گرفتـه توسـط دشـمن در تـاش 
هسـتیم تـا به کمک مـردم و در کنار آن ها بـه حفظ امنیت 
بپردازیـم، یادآور شـد: مبارزه با قاچاق کاال، ارز، سـوخت، با 
مـواد مخـدر، قاچاقچیان و سـوداگران مواد مخـدر ازجمله 
مـواردی اسـت که در دسـتور کار قـرار دارد و در همین زمینه 

مقابلـه را نیـز مدنظـر قـرار داده ایـم.

ــتان  ــی سیس ــده انتظام فرمان
از  گفــت:  بلوچســتان  و 
ابتــدای ســال جــاری ۱۳7 
تــن انــواع مــواد مخــدر در 
ــن  سیســتان و بلوچســتان کشــف شــده کــه کشــف ای
رقــم مــواد در اســتان بی ســابقه بــوده است.ســردار 
محمــد قنبــری در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
کــه در ســالن اجتماعــات نیــروی انتظامــی برگــزار شــد، 
ــی  ــروی انتظام ــورد نی ــانه ها در م ــه رس ــت: هرآنچ گف
گفته انــد حــق بــوده و اگــر انتقــادی بــر عملکــرد 
ــرادات  ــع ای ــال رف ــد به دنب ــی وارد باش ــروی انتظام نی

هســتیم. آن 

بلوچســتان  و  سیســتان  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
می تــوان  به طــوری کــه  دارد  زیــادی  مناســبت های 
و  اســت  پرشــمار  اســتان  امنیتــی  تقویــم  گفــت 
برنامه ریــزی کــرده  مناســبت ها  ایــن  روی  پلیــس 
ــون  ــت: ۳میلی ــود.وی گف ــزار ش ــکل برگ ــدون مش ــا ب ت
مســافر نــوروز ســال ۱۳97 وارد سیســتان و بلوچســتان 
ــوازی  ــاالی مهمان ن شــده اند، ایــن مســافران فرهنــگ ب
ــری  ــردار قنب ــد. س ــس کرده ان ــتان را لم ــت اس و امنی
ــد در اســتان احســاس  ــردم بای ــه م ــرد: هم ــح ک تصری
ــد  ــانه می توانن ــاب رس ــه اصح ــد ک ــت را درک کنن امنی
ــی  ــروی انتظام ــا نی ــادی ب ــکاری زی ــه هم ــن رابط در ای

ــند. ــته باش داش

قتلزنجوانتوسط
شوهرشدربندرعباس

آگاهـی  پلیـس  رئیـس 
فـردی  دسـتگیری  از  هرمـزگان 
ضربـات  بـا  را  همسـرش  کـه 
قتـل  بـه  بندرعبـاس  در  چاقـو 

داد. خبـر  سـاعت  چهـار  از  پـس  بـود  رسـانده 
 سـرهنگ عبدالمجیـد کرمـی در جمـع خبرنـگاران اظهـار 
 ۱۱۰ پلیـس  فوریت هـای  مرکـز  اعـام  دنبـال  بـه  کـرد: 
مبنـی بـر وقـوع قتـل در یکـی از محـات بندرعبـاس و 
اعـزام مأمـوران اداره مبـارزه بـا جرائـم جنایی بـه محل، 
جسـد خانمـی ۲5 سـاله بـا جراحـات شـدید از ناحیـه 
شـکم و قفسـه سـینه در یکـی از اتاق هـا مشـاهده شـد.

هرمزگان

افزایشدوبارهقیمت
مرغدرخراسانشمالی

رنا
 ای

س:
عک

مدیرکلصنعت،معدنوتجارتاستانکرمان:

کرمان، به زودی قطب فوالد کشور می شود

جلسهشورایمعادناستانکرمان

مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
ــه اینکــه در حــال حاضــر ۱۰  ــا اشــاره ب کرمــان ب
میلیــون تــن شــمش فــوالدی در کرمــان تولیــد 
داخلــی  ناخالــص  تولیــد  ســهم  و  می شــود 
ــت،  ــد اس ــدن ۲/۳6 درص ــش مع ــور از بخ کش
گفــت: کرمــان بــه زودی قطــب فــوالد کشــور 

می شــود.
ــی روز  ــواد فدای ــو، محمدج ــزارش کرمان ن ــه گ ب
۲۳ اســفندماه در جلســه شــورای معــادن اســتان 
کرمــان کــه در ســالن پیامبــر اعظــم)ص( برگــزار 
ــاره  ــه مســائل مطرح شــده درب ــا اشــاره ب شــد ب
محــدوده مزایــده ای درخواســتی شــرکت »گلــزار 
ــی از مســائل را  ــرد: خیل ــار ک ــارز« اظه ــدن ب مع
ــدون مباحــث کارشناســی مطــرح  در جلســات ب
تصمیمــات  دلیــل  همیــن  بــه  و  می کنیــم 

ــود. ــه می ش ــت گرفت نادرس
اســتاندار کرمــان بــا انتقــاد از برخــی اظهارنظرهــا 
و معطــل مانــدن کارهــا، افــزود: مــن می خواهــم 
ــد  ــه برس ــه نتیج ــر ب ــرمایه گذاری زودت ــک س ی
امــا بــه نظــر می رســد برخی هــا می خواهنــد 

ــم. زمــان را از دســت بدهی
فدائــی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه مســوول 
اشــتغال  مشــکل  حــل  و  اســتان  توســعه 
ــر  ــون دســت  و  پاگی ــح کــرد: قان هســتیم، تصری
نیســت بلکــه ایــن مــاه هســتیم کــه ســواد الزم را 
ــد به صــورت  ــرای اجــرای قوانیــن نداریــم و بای ب

ــود. ــوع کار ش ــن موض ــژه روی ای وی
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مقــام مســوول  ایــن 
معــادن  شــورای  اعضــای  از  کــدام  هیــچ 
دنبــال کار غیرقانونــی نیســتند، تاکیــد کــرد: 
مجوزهــا  دریافــت  بــرای  اســتعامات  بایــد 

واحــد  پنجــره  چارچــوب  در  پروژه هــا،  در 
ســرمایه گذاری دریافــت شــود و اگــر کســی 
ــتیم. ــو نیس ــا جوابگ ــرد م ــدام ک ــارج از آن اق خ

برخــی  بررســی  عــدم  از  انتقــاد  بــا  فدائــی 
ســرمایه گذاری  بــرای  معدنــی  محدوده هــای 
مرحلــه  تــا  معــادن  برخــی  داشــت:  اظهــار 
ــه  ــی ک ــا هنگام ــد ام ــرداری می رس ــی بهره ب نهای
ــازمان های  ــد س ــاز کن ــود را آغ ــد کار خ می خواه
ــدوده  ــه مح ــوند ک ــه می ش ــازه متوج ــه ت مربوط
توجیــه اقتصــادی نــدارد کــه ایــن خــوب نیســت 
ــادن  ــه در خصــوص محــدوده مع و عــدم مطالع

می رســاند. را 
ــا بیــان اینکــه مــا دنبــال  ایــن مقــام مســوول ب
ایــن نیســتیم کــه قوانیــن را رعایــت نکنیــم، 
ــادن  ــورای مع ــای ش ــدام از اعض ــزود: هیچ ک اف
ــا  ــرد ام ــورت بگی ــی ص ــد کار غیرقانون نمی خواهن

ــد. ــارات ندارن ــورد اختی ــی در م ــات کاف اطاع
برخــی  خام فروشــی  خصــوص  در  فدائــی 
ــه  ــادی ب ــا اعتق ــرد: م ــریح ک ــز تش ــادن نی مع
کشــور  از  خــارج  بــه  معــادن  خام فروشــی 
ــرآوری در  ــرای ف ــا خام فروشــی ب ــا ب ــم ام نداری
ــاد  ــرا در ایج ــتیم زی ــق هس ــور مواف ــل کش داخ

اشــتغال موثــر اســت.
اســتاندار کرمــان در ادامــه تصریــح کــرد: اســتان 
دارای مشــکات بســیاری اســت کــه همــه بایــد 

در جهــت مرتفــع کــردن آنهــا اقــدام شــود.

مامخالفتوسعهاستاننیستیم
حبیــب هللا نیکــزادی در ادامــه ایــن جلســه اظهــار 
کــرد: مــا بــه شــدت مخالــف تــرک تشــریفات در 
واگــذاری محــدوده هســتیم زیــرا خــاف قانــون 

اســت و بایــد تشــریفات رعایــت شــود.
نماینــده مــردم بــم، افــزود: مــا مخالــف توســعه 
ایــن  بــرای  شــدت  بــه  و  نیســتیم  اســتان 
موضــوع دغدغــه داریــم امــا دلیلــی نــدارد بــرای 

ــم. ــل کنی ــون عم ــاف قان ــعه خ ــاد توس ایج

ــد  ــر اینکــه بای ــد ب ــا تاکی ــام مســوول ب ــن مق ای
ــه  ــیه ای در زمین ــائل حاش ــوی مس ــم جل بتوانی
ایــن مزایــده را بگیریــم و راهــکار را پیــدا کنیــم، 
ــادن  ــل شــورای مع ــرد: در جلســه قب تشــریح ک
مقــرر شــد رونــد فعالیــت ســرمایه گذاران در 
معــادن بررســی و در صورتــی کــه تــا پایــان 
ســال از برنامــه زمــان بنــدی عقــب بیفتــد، لغــو 
ــل  ــه قب ــن مصوب ــه ای ــد ب ــه بای ــوند ک ــوز ش مج

ــل شــود. عم
نیکــزادی در ادامــه افــزود: اســتان کرمــان دچــار 
ــدم  ــکاری و ع ــی ناشــی از بی معضــات اجتماع
ــدارد  ــی ن ــچ توجیه ــت و هی ــردم اس ــد م درآم
کــه معــادن را معطــل نگــه داشــت و بایــد ایــن 

ــود. ــف ش ــن تکلی ــوارد تعیی م
نماینــده مــردم بــم، در ارتبــاط بــا واگــذاری 
ــورا  ــه ش ــال ب ــه س ــد از س ــادن بع ــار مع اختی
ــورا  ــه ش ــادن ب ــذاری مع ــدف از واگ ــزود: ه اف
ــن اســت کــه اعضــا جهــت بررســی فعالیــت  ای
درخواســت  علــت  تــا  اقــدام کننــد  معــادن 
تعطیلــی موقــت معــادن بررســی شــود و علــت 
ــر از  ــورد نظ ــدن م ــر مع ــه اگ ــوند ک ــا ش را جوی
لحــاظ مالــی مشــکل داشــت بــه آن کمــک 
شــود و اگــر جهــت ســو اســتفاده از منابــع 
دولتــی اســت معــدن مــورد نظــر واگــذار شــود.

نیکــزادی تاکیــد کــرد: اســتان روی اقیانوســی از 
ثــروت قــرار دارد امــا مــا شــاهد فقــر و بیــکاری 
در جامعــه هســتیم کــه بایــد در ایــن خصــوص 

فکــری شــود.

کرمانقطبفوالدکشورمیشود
مهــدی حســینی نژاد، رئیــس ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان کرمــان در ادامــه ایــن 
جلســه بــا بیــان اینکــه پرونده هــای مربــوط 
پرونده هــای  و  معدنــی  محدوده هــای  بــه 
اکتشــافی و بهره بــرداری عمومــا مربــوط بــه 
فعالیت هــای  بــه  اســت،  گذشــته  ســنوات 

وضعیــت  و  ســال گذشــته   ۴۰  ،۳۰ معدنــی 
موجــود معــادن کرمــان اشــاره کــرد و افــزود: در 
 GDP حــال حاضــر در حــوزه معــدن ســهم مــا از
برنامه ریــزی  طبــق  اســت کــه  درصــد   ۰6/9
ــه  ــان برنام ــا پای ــت ت ــرار اس ــم ق ــن رق ــا ای م
ــد.  ــش یاب ــه ۴8 درصــد افزای ششــم از 7/۳9 ب
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــینی نژاد ب حس
ســهم تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور از بخــش 
معــدن ۲/۳6 درصــد اســت، تشــریح کــرد: ایــن 
رقــم ماحصــل ۴۰ ســال فعالیــت معدنــکاری در 
کشــور اســت کــه تقریبــا می توانیــم بگوییــم 
نزدیــک بــه ۴۰ درصــد فعالیت هــای معدنــی 
کشــور در کرمــان انجــام می شــود و تصمیــم 
گرفته ایــم ســهم مان را از ۰6/9 بــه ۱۲ درصــد 

ــانیم. برس
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه حــدود ۴۴۰ 
ــی  ــه ط ــادن ک ــرداری مع ــی بهره ب ــه تعطیل پروان
۴۰ ســال گذشــته صــادر شــده اســت، افــزود: در 
حــال حاضــر ۴ هــزار و 7۰۰ پرونــده در خصــوص 
ــه  ــم ک ــرده ای ــت ک ــی ای ثب ــای معدن محدوده ه

ــف شــوند. ــن تکلی ــد تعیی بای
معــادن  موجــود  وضعیــت  بــه  حســینی نژاد 
اســتان اشــاره کــرد و افــزود: آنچــه کــه در حــال 
حاضــر در اســتان کرمــان اتفــاق افتــاده ذخایــر 
معدنــی کشف شــده ای بــه میــزان 5/8 میلیــارد 
تــن اســت کــه از ایــن معــادن 67 میلیــون تــن 

اســتخراج داشــته ایم.
ــه ۲۱  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوول ب ــام مس ــن مق  ای
ــان  ــتان کرم ــور در اس ــتخراج کل کش ــد اس درص
انجــام می شــود، تشــریح کــرد: در حــال حاضــر 
ــون  ــان 67 میلی ــتان کرم ــادن اس ــاالنه از مع س
اســتخراج  معدنــی  مــاده   ۴۲ از  مــواد  تــن 
 ۳7 اســت کــه  حالــی  در  ایــن  و  می شــود 
درصــد ارزش افــزوده 5 معــادن کشــور را اســتان 

ــت. ــان داراس کرم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۳8 درصــد وصــول 
ــه  ــوط ب ــز مرب ــادن کشــور نی ــی مع ــوق دولت حق
اســتان کرمــان اســت، تاکیــد کــرد: در مجمــوع 
ــور در  ــی کل کش ــای معدن ــد فعالیت ه ۳۰ درص
اســتان کرمــان انجــام می شــود کــه ایــن میــزان 
مــاده   ۴ از  و  افــزوده  ارزش  6/99درصــد  از  

ــت. ــی اس معدن
ــان  ــتان کرم ــرد: در اس ــح ک ــینی نژاد تصری حس
۴۲ مــاده معدنــی شناخته شــده داریــم کــه 
از ایــن تعــداد، 6/99 درصــد ارزش افــزوده را 
ــن، مــس، زغال ســنگ  ــی آه ــاده معدن ــار م چه

و کرومیــت تشــکیل می دهنــد.
وی بــه ذخایــره معدنــی کشف شــده اســتان کــه 
8/5 میلیــارد تــن اســت اشــاره کــرد و افــزود: از 
ایــن میــزان ۴۴ درصــد مــس، ۳6 درصــد آهــن، 
ــت  ــد کرومی ــم درص ــنگ و نی ــد زغال س ۳ درص
ــده  ــر کشف ش ــا 5/8۳ ذخای ــه مجموع ــت ک اس
معدنــی  شناخته شــده  مــاده   ۴ از  را  اســتان 

ــد. ــکیل می ده تش
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــادن  ــه چشــم انداز شــورای مع ــان ب اســتان کرم
در برنامــه ششــم توســعه اشــاره کــرد و افــزود: 
طبــق برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه درصــدد 
اســتان کرمــان  معــادن  تــا ســهم  هســتیم 
ــن  ــه از ای ــانیم ک ــد برس ــرخ ۴/۱۱ درص ــه ن را ب
ــد  ــد بای ــع جدی ــل مناب ــد از مح ــم 7/7 درص رق
ــد  ــم بای ــد ه ــم و 6/۳ درص ــرمایه گذاری کنی س
بهره وری مــان را افزایــش دهیــم کــه اینهــا همــه 

ــت. ــادن اس ــورای مع ــارات ش ــزو اختی ج
حســینی نژاد بــا اعــام اینکــه اســتان کرمــان بــا 
ــه زودی قطــب  تولیــد ۱۰ میلیــون تــن شــمش ب
ایــن  افــزود: همــه  فــوالد کشــور می شــود، 
اقدامــات نتیجــه برنامه هایــی اســت کــه در ســه 
چهــار ســال اخیــر روی آن تمرکــز داشــته ایم تــا 
خام فروشــی را در اســتان داشــته باشــیم کــه در 
ــه واســطه آن یکســری اتفاقــات  حــال حاضــر ب
ــان در  ــواد معدنی م ــث م ــوب در بح ــی خ خیل

اســتان رخ داده اســت.
ــی  ــک اطاعات ــه بان ــوول از تهی ــام مس ــن مق ای
جامــع معدنــی در اســتان کرمــان خبــر داد 
و خاطر نشــان کــرد: در ســال 97 تعــداد ۲۰۰ 
معــدن نقشــه برداری کامــل شــده اســت تــا 
ــه انجــام شــود. ــدن آگاهان ــات حــوزه مع اقدام
در پایــان ایــن جلســه، بــا تمدیــد تعطیلــی 
معــادن اســتان کرمــان بــرای بــار ســوم موافقــت 
نشــد و اکثریــت اعضــای جلســه بــه ایــن 

دســتور کار جلســه رای مخالــف دادنــد.

ته
نک

رییـسسـازمانصنعت،معـدنوتجارتاسـتانکرمـانبابیـاناینکهحدود
440پروانـهتعطیلـیبهرهبرداریمعادنکهطی40سـالگذشـتهصادرشـده
اسـت،افـزود:درحـالحاضـر4هـزارو700پروندهدرخصـوصمحدودههای

معدنـیایثبتکـردهایمکـهبایدتعیینتکلیفشـوند.
حسـینینژادبـهوضعیتموجودمعادناسـتاناشـارهکـردوافـزود:آنچهکه
درحـالحاضـردراسـتانکرمـاناتفاقافتـادهذخایرمعدنیکشفشـدهایبه
میـزان5/8میلیـاردتـناسـتکـهازایـنمعـادن67میلیونتناسـتخراج
داشـتهایم.اینمقاممسـوولبااشـارهبهاینکه21درصداسـتخراجکلکشـور
دراسـتانکرمانانجاممیشـود،تشـریحکرد:درحالحاضرسـاالنهازمعادن
اسـتانکرمـان67میلیـونتنمـواداز42مادهمعدنیاسـتخراجمیشـودو
ایـندرحالـیاسـتکـه37درصـدارزشافـزوده5معادنکشـوررااسـتان
کرمانداراسـت.ویبااشـارهبهاینکـه38درصدوصولحقـوقدولتیمعادن
کشـورنیـزمربـوطبهاسـتانکرماناسـت،تاکیـدکـرد:درمجمـوع30درصد
فعالیتهـایمعدنـیکلکشـوردراسـتانکرمـانانجـاممیشـودکـهایـن

میـزاناز6/99درصـدارزشافـزودهواز4مـادهمعدنیاسـت.

گزارش
کرمان نو
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شـهردار نوشـهر از تخریب ۱5 سـاختمان 
در معـرض سـیاب ایـن شهرسـتان در 
آینـده نزدیـک خبـر داد. علـی امانـی در 
نشسـت خبـری پایـان سـال 97 کـه بـا 
بنـدری  شـهر  شـورای  اعضـای  حضـور 
نوشـهر برگزار شـد، بـا بیان اینکـه بودجه 
۳8 میلیـارد و 85۰ تومانـی  شـهرداری 
شـد،  محقـق  سـال   7 از  پـس  نوشـهر 
اظهـار کـرد: طی چنـد روز آینـده از پایان 
سـال، از بودجـه پیش بینـی شـده عبـور 
خواهیـم کـرد و بـرای بودجـه سـال 98 
طـوری نوشـته شـده اسـت کـه متممـی 
دیـده مـی شـود.وی بـا بیـان اینکه یک 
چهارم بدهی شـهرداری دو دوره گذشـته 
تومـان  میلیـارد  چهـار  حـدود  یعنـی 

بدهـی  کـرد:  تصریـح  شـد  پرداخـت 
دغدغـه  بزرگتریـن  از  یکـی  شـهرداری 
هـای توسـعه نوشـهر اسـت کـه بایـد در 

سال 98 به روز شود.
شـهردار نوشـهر بـا اشـاره بـه اینکـه طی 
در  زیـادی  اتفاقـات  سـال های گذشـته 
راسـتای تغییـر مبلمـان شـهری صـورت 
نگرفـت، تصریـح کـرد: بـرای دسترسـی 
و  نوشـهر  کمربنـدی  بـه  مـردم  آسـان 
رهایـی از بـار ترافیـک تملـک برخـی از 
سـاختمان های طـول مسـیر آغـاز شـده 
اینکـه سـیزدهمین  بیـان  بـا  اسـت.وی 
سـاختمان در معـرض سـیاب رودخانـه 
نوشـهر نیـز تملـک و تخریـب شـد و ۱5 
سـاختمان دیگـر باقیمانده اسـت، گفت: 

مجـاورت  در  حفاظتـی  دیـواره  سـاخت 
رودخانـه در برخـی خیابان هـای نوشـهر 

در دستور کار قرار دارد.
رویکـرد  بـر  تاکیـد  بـا  نوشـهر  شـهردار 
عادالنـه  توزیـع  بـر  مبنـی  شـهرداری 
اعتبـارات و سـطح  خدمـات در سـطح 
شـهر خاطرنشـان کـرد: نهضت آسـفالت 
بن بسـت  معابـر  در  جدیـد  رویکـرد  بـا 
شـهری نوشـهر آغاز و برای ایـن امر یک 
میلیـارد تومـان نیـز اعتبار در نظـر گرفته 
شـده اسـت. شـهردار نوشـهر احداث پل 
طـرح  مهم تریـن  از  را  ماشـلک  جدیـد 
هـای شـهرداری در سـال 98 بـا اعتبـار 
تومـان  میلیـارد   ۱۰ شـده  پیش بینـی 
بـرای یـک قطعه عنـوان و یادآور شـد: با 

حمایـت و همـکاری سـازمان برنامـه و 
نوشـهر  شـهرداری  مشـارکت  و  بودجـه 
ایـن پـل بـه طـول ۴۰ متـر احـداث می 
شـود.امانی از احـداث پـارک اختصاصی 
بانـوان همزمـان بـا روز شـورا در نوشـهر 
خبـر داد و گفـت: یکـی از نیازهای اصلی 

بانـوان شـهر که نیمی از جمعیت نوشـهر 
پارکـی  احـداث  دهنـد  مـی  تشـکیل  را 
اختصاصـی بـود کـه ایـن امـر در زمینـی 
بـه مسـاحت پنج هـزار متـر بـا امکانات 

و تجهیزات محقق شد. 

و  هماهنگــی  ریــزی،  برنامــه  کمیســیون  دبیــر 
نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: نیــاز سیســتان و بلوچســتان بــه 
نفــت روزانــه ســه میلیــون و 6۰۰ لیتــر اســت کــه بــر 
ــدود  ــه ح ــده روزان ــام ش ــای انج ــاس برآورده اس

ــا هشــت میلیــون لیتــر ســوخت از  هفــت و نیــم ت
ــی  مرزهــای اســتان قاچــاق مــی شــود.مجید محب
در جمــع خبرنــگاران افــزود: بــرای مقابلــه بــا 
قاچــاق ســوخت افــزون بــر ۳5 مرکــز دپــوی 
ســوخت در زاهــدان شناســایی و بــه مراجــع قضایی 

معرفی شدند.

و  هماهنگــی  ریــزی،  برنامــه  کمیســیون  دبیــر 
ــا قاچــاق کاال و ارز اســتان در  ــارزه ب ــر مب ــارت ب نظ
ــات  ــری از تخلف ــرای جلوگی ــرد: ب ــار ک ــه اظه ادام
تعاونــی هــای مرزنشــین در زمینــه قاچــاق ســوخت 
ــق  ــر از طری ــن قش ــوخت ای ــد، س ــه جدی ــا الیح ب
مزایــده بــه فــروش مــی رســد تــا عوایــد آن بــه طور 
ــزار  ــه حســاب 85 ه ــان ب ــن زم ــل و در کمتری کام
بلوچســتان واریــز  خانوارمرزنشــین سیســتان و 
ــر ۱65 هــزار کارت  ــزون ب ــرد: اف ــد ک شــود.وی تاکی
ســوخت مهاجــر در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق 
اســتان  ایــن  در  امســال  مــاه   ۱۱ در  ســوخت 
شناســایی و باطــل شــده اســت.محبی تصریــح 
کــرد: 85 درصــد ســوختی کــه از مرزهــای سیســتان 

و بلوچســتان قاچــاق می شــود و از دیگــر اســتانهای 
کشــور بــا اســتفاده از بارنامــه جعلــی بــه این اســتان 
ــتان  ــی از اس ــای نفت ــرآورده ه ــوند. ف ــی ش وارد م
هــای دیگــر نظیــر اصفهــان و تهــران وارد ایــن 
ــده  ــار پرون ــن رابطــه چه ــه در ای اســتان می شــود ک
اصلــی و مهــم در دســتگاه قضایــی درحال رســیدگی 
اســت.وی ادامــه داد: ۱۳ میلیــون و 97۰ هــزار و 
ــال در  ــاه امس ــاق در ۱۱ م ــوخت قاچ ــر س ۲78 لیت
سیســتان و بلوچســتان توســط نیروهــای انتظامــی 
ــدت  ــه م ــبت ب ــه نس ــده ک ــف ش ــی کش و مرزبان
مشــابه پارســال بــا هشــت میلیــون و ۴6۳ هــزار و 

۳۲۱ لیتر حدود 6۲ درصد افزایش داشته است.

مدیـر کل دفتـر طرح و برنامـه و تامین منابع سـازمان 
نهضـت سـواد آمـوزی گفـت: بیـش از 9۴ درصـد گروه 
جمعیتـی ۱۰ تـا ۴9 سـال ایران با سـواد هستندرسـول 
جمشـیدی در گردهمایی مسئوالن سـوادآموزی استان 
فـارس گفـت: وظیفـه مـا در سـواد آمـوزی افزایـش 
سـطح سـواد گـروه سـنی۱۰ الـی ۴9 سـال اسـت و از 
ارزش هـای مـد نظـر در ایـن مسـیر، ترویـج سـیره و 
سـنت پیامبـر و انقاب اسـامی و محرومیـت زدایی و 
ارتقـاء آگاهـی در افراد جامعه اسـت.وی بـا بیان اینکه 
بیانیـه گام دوم انقـاب، چـراغ راهـی بـرای پیشـبرد 
اهداف در راسـتای وظایف سـازمانی اسـت، سختی کار 
در سـوادآموزی را یـادآور شـد و گفـت: پیـش از انقاب 
۴8 درصـد گـروه هـدف سـواد آمـوزی و در بیـن افـراد 
بیـن ۱۰ الی ۴9 سـال از نعمت سـواد بهره منـد بودند و 
هـم اکنـون 9۴ و 7 دهـم درصـد افـراد در این گـروه از 

نعمت سـواد برخوردار هسـتند که نشـان از تاش های 
انجـام شـده در این زمینه است.جمشـیدی با تاکید بر 
اینکـه، اگـر بخواهیـم از سـبک زندگی خوبی برخـوردار 
بـوده و جامعـه توسـعه یافتـه ای داشـته باشـیم، بایـد 
نسـبت بـه محـو بی سـوادی اقـدام شـود، افـزود: بـی 
سـواد عـاوه بـر ایجـاد آسـیب، در معرض آسـیب نیز 
قـرار دارد و بـرای کمـک بـه توسـعه جامعـه بایـد برای 
جـذب و بـا سـواد کـردن این افـراد تاش کنیـم. وی با 
اشـاره بـه آمـار ۲ میلیـون و 7۰۰ هزار نفری بی سـوادان 
در گـروه سـنی هـدف سـواد آمـوزی، گفـت: محـو بی 
سـوادی و ریشـه کنی آن دور نمای سـواد آموزی اسـت 
و وظیفـه مـا افزایـش سـطح سـواد ایـن گـروه سـنی 
اسـت و از ارشـهای مـا در ایـن مسـیر، ترویج سـیره و 
سـنت پیامبـر و انقاب اسـامی و محرومیـت زدایی و 

ارتقاء آگاهی در افراد جامعه است.
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بازگشت"رنو"بهایران
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت از بازگشــت 
ــت:  ــر داد و گف ــد خب ــاز تولی ــران و آغ ــه ای ــو ب ــه رن کارخان
احتمــاال هفتــه آینــده بدهــی خودروســازان بــه قطعه ســازان 

به طور کامل پرداخت شود.
ــهیل و  ــروه تس ــترک کارگ ــه مش ــی در جلس ــاد مقیم  فرش
رفــع موانــع تولیــد و کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه مطالبــات قطعه ســازان از خودروســازان 
گفــت: برنامــه ۱۰ گانــه ای در ســتاد کل فرماندهــی اقتصــاد 
ــه  ــی از آن ارائ ــه بخش ــد ک ــوب ش ــور مص ــی کش مقاومت
بــرای  اختیــار خودروســازان  در  اســت کــه  تســهیاتی 
ــون  ــه تاکن ــود ک ــازان ب ــه قطعه س ــان ب ــت مطالباتش پرداخ
بخشــی از ایــن تســهیات پرداخــت شــده و انتظــار داریــم 
تــا هفتــه آینــده بدهــی خودروســازان بــه قطعه ســازان بــه 

طور کامل پرداخت شود.
ــدام  ــت شــرایط ارزی اق ــرای مدیری ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــدی وزارت  ــای ج ــی از برنامه ه ــزود: یک ــرد، اف ــم ک خواهی
ــن  ــازار ای ــرل ب ــارت در راســتای کنت ــدن و تج ــت، مع صنع
ــد  ــی کــه در کشــور تولی ــن پــس هــر کاالی اســت کــه از ای
عمــل  واردات  ممنوعیــت  یــا  تعرفــه  طریــق  از  شــود، 

می کنیم.
مقیمــی بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری یــک میلیــارد دالری 
ــرات و  ــی مذاک ــرد: در پ ــار ک ــران، اظه ــو در ای ــرکت رن ش
رایزنی هــای صــورت گرفتــه و همچنیــن بــا توجــه بــه میــزان 
ــن  ــرده، ای ــور ک ــو در کش ــرکت رن ــه ش ــرمایه گذاری ک س
نویــد را خواهیــم داد کــه ایــن شــرکت خودروســازی دوبــاره 
ــز  ــم نی ــن مه ــرای ای ــت و ب ــد گش ــاز خواه ــران ب ــه ای ب
ــاره در  ــو را دوب ــد رن ــه تولی ــم ک مکانیزمــی در نظــر گرفته ای

ایران آغاز خواهیم کرد.
معــاون وزیــر صنعــت گفــت: وزیــر صنعــت موضــوع 
کارخانــه روغــن نباتــی گلنــاز کرمــان را در دســتور کار قــرار 

داده است و پیگیر رفع مشکات این کارخانه است.
وی بــا اشــاره بــه پرداخــت دو حقــوق معوقــه کارگــران ایــن 
کارخانــه، بــر همــکاری دو طرفــه تاکیــد کــرد و ادامــه داد: 
ــر  ــه در نظ ــن کارخان ــرای ای ــن ب ــن روغ ــزار ت ــد ۱۰ ه تولی
ــن آن  ــرارداد ۳۰۰۰ ت ــون ق ــه تاکن ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
بســته شــده و قــرارداد ۲۰۰۰ تــن دیگــر نیــز در آینــده 

نزدیک منعقد خواهد شد.

تشریحدالیل
افزایشقیمتمرغ

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان مــرغ و 
ماهــی شهرســتان شــهرکرد افزایــش 
قیمــت نهاده هــای دامــی و افزایــش 
قیمــت جوجــه یــک روزه را علــت اصلــی 
ــازار دانســت. افزایــش قیمــت مــرغ در ب

ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــری ب ــدهللا باق عب
ــار  ــهرکرد، اظه ــازار ش ــرغ در ب ــت م قیم
کــرد: هفتــه گذشــته هــر کیلوگــرم مــرغ 
فــروش  بــه  تومــان  و ۳۰۰  هــزار   ۱۴
ــرغ در  ــت م ــون قیم ــه اکن ــید ک می رس
ــان  ــزار و 8۰ توم ــه ۱5 ه ــازار ب ــطح ب س
قیمــت  افزایــش  اســت.وی  رســیده 
نهاده هــای دامــی و افزایــش قیمــت 
ــن  ــی ای ــت اصل ــک روزه را عل ــه ی جوج
دانســت.     بــازار  در  قیمــت  افزایــش 
باقــری بــا اشــاره بــه اینکــه مــرغ تنظیــم 
بــازار ســودی بــرای بــازار نــدارد، تصریــح 
کــرد: الزم اســت مســئوالن مــرغ تنظیــم 
کــه  مغازه دارانــی  اختیــار  در  را  بــازار 
مشــتری خــاص خــود را دارنــد قــرار 
دهنــد تــا میــان تمــام مــردم توزیع شــود.

وی گفــت: مــرغ تنظیــم بــازار را تنهــا 
ــف  ــتادن در ص ــا ایس ــاص ب ــده ای خ ع
خریــداری می کننــد و در اختیــار تمامــی 
افــراد قــرار نمی گیــرد کــه ایــن امــر 
نارضایتــی مــردم را در بــر دارد.رئیــس 
اتحادیــه فروشــندگان مــرغ و ماهــی 
ــرغ  ــرد: م ــان ک ــهرکرد بی ــتان ش شهرس
تنظیــم بــازار در اختیــار فروشــگاه های 
ــف  ــه مخال ــرار داده می شــود ک ــزرگ ق ب
ایــن امــر هســتم زیــرا موجــب می شــود 
ــه ســمت فروشــگاه های بــزرگ  مــردم ب
بــرای خریــد مــرغ جــذب شــوند و 
ســایر  طریــق،  ایــن  از  فروشــگاه ها 

کاالهای خود را به فروش برسانند.

سنا
 ای

س:
عک

خراسان

کمبودپزشکدرکمپهای
ترکاعتیادبروجرد

شــبکه  واگیــر  غیــر  و  واگیــردار  بیماری هــای  مســوول 
بهداشــت بروجــرد گفــت: کمپ هــا بــا کمبــود پزشــک روبــرو 

هستند.
ــواد  ــا م ــارزه ب ــورای مب ــه ش ــی در جلس ــهرام ممدوح  ش
ــرک  ــز ت ــرای مراک ــک ب ــن پزش ــرد: تامی ــار ک ــدر، اظه مخ

اعتیاد یک مشکل است.
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه مســئله اعتبــارات انــدک در 
ــرده اســت و  ــدا ک ــد کاهــش پی ــدرت خری ســطح کشــور ق
ــص  ــارات تخصی ــان اعتب ــز درم ــرای مراک ــی رود ب ــار م انتظ
ــر  ــردار و غی ــای واگی ــئول بیماری ه ــه روز شود.مس ــه ب یافت
واگیــر شــبکه بهداشــت بروجــرد خاطرنشــان کــرد: اعتبــارات 
ــه  ــرار از وظیف ــث ف ــه باع ــود ک ــت نمی  ش ــع پرداخ ــه موق ب
ــه  ــد ب ــاد بای ــرک اعتی ــی ت ــارات مراکــز درمان می شــود. اعتب
ــرد:  ــان ک ــود.وی بی ــع ش ــا رف ــکات آنه ــا مش ــود ت روز ش
ــده  ــکیل ش ــدر تش ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــرای مب ــه  ای ب کمیت
ــه  ــن کمیت ــران ادارات در ای اســت امــا متاســفانه خــود مدی
ــه  ــن کمیت ــه ای ــود را ب ــان خ ــد و کارشناس ــرکت نمی کنن ش
ــر  ــر واگی ــردار و غی ــای واگی ــئول بیماری ه می فرستند.مس
شــبکه بهداشــت بروجــرد ادامــه داد: بــرای مبــارزه بــا 
ــد.  ــی کمــک کنن ــه دســتگاه های اجرای ــد کلی موادمخــدر بای
ــش  ــگیری نق ــر پیش ــد در ام ــرورش می توان ــوزش و پ آم
ــور در جلســه شــورای  بســزایی داشــته باشــد. مهــدی رضاپ
مبــارزه بــا مــواد مخــدر، اظهــار کــرد: مشــکل عمــده 
شهرســتان در حــوزه مــواد مخــدر وجــود دو محلــه »قاآنــی« 
ــوان محــات پرخطــر از  ــه عن ــاد« بروجــرد ب ــم آب و »ابراهی
حیــث وجــودی مــواد مخــدر و فــروش آن اســت کــه 
تعــدادی از افــراد قاچاقچــی در ایــن دو محلــه شناســایی و 
دســتگیر شــده اند.وی، تصریــح کــرد: مشــکل دیگــر در 
ســطح  در  اعتیــاد  تــرک  کمپ هــای  کمبــود  بروجــرد 
ــودن خانواده هــای معتــادان اســت.  شهرســتان و ضعیــف ب
متاســفانه حــدود 8۰ درصــد افــرادی کــه بــه دادگاه مراجعــه 
می کننــد مشــکل مالــی دارنــد. بــرای ایــن دســته از 
ــگان  ــای رای ــد کمپ ه ــی دارن ــکل مال ــه مش ــا ک خانواده ه
ایجــاد شــود.وی بیــان کــرد: بیشــتر افــرادی کــه در کمپ هــا 
ــا مصــرف  ــدت کوتاهــی ب ــد از م ــاره بع ــد دوب ــرک می کنن ت
ــد. هــر فــرد  ــه اعتیــاد روی می آورن مــواد مخــدر صنعتــی ب
معتــاد بایــد ســه مــاه در کمــپ نگهــداری شــود امــا بعــد از 

هفت تا ۱5 روز از کمپ آزاد می شوند.
رضاپــور عنــوان کــرد: بایــد کمپ هــای غیرمجــاز شناســایی و 
معرفــی شــوند تــا دادســتان نســبت بــه پلمــب آنهــا اقــدام 
کنــد. کرم رضــا پیردایــه در جلســه شــورای مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 9 کمــپ مجــاز در 
بروجــرد دنبــال گرفتــن مجــوز موافقــت اصولــی بــرای 
جــذب پزشــک هســتند. هــم اکنــون ۳ کمــپ غیــر مجــاز در 
ــن  ــم ای ــه درخواســت می کنی ــد ک ــت می کنن بروجــرد فعالی
ــب  ــتان پلم ــتور دادس ــا دس ــریع تر ب ــه س ــر چ ــا ه کمپ ه

شوند.

 پیام
استان ها

سنا
 ای

س:
عک

جلوگیریازخروج6تنمرغزندهدرعملیاتپلیسساوه
در عملیات پلیس شهرستان ساوه، از خروج غیرقانونی 6 تن و ۲۰6 کیلو گرم مرغ زنده جلوگیری 
شد.
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 دنیای
مجازی

پژمانبازغیباانتشارتصویرزیرازاکرانعمومیفیلمجدیدشبهنام
»ترانهایعاشقانهبرایمبخوان«درترکیهخبردادهاست.

@pejmanbazeghi.official

محسنیگانهباانتشارپستزیرازکارجدیدشبهنام»دیره«خبردادهاست.

@mohsen

فیس بــوک و تمامــی اپلیکیشــن های 
زیرمجموعــه ی آن ازجملــه پیام رســان 
ــس اپ  ــتاگرام و وات ــوک و اینس فیس ب
ــا اختــال مواجــه شــدند.  ــا ب در کل دنی
ــع  ــوع به نف ــن موض ــد ای ــر می رس به نظ
پیام رســان تلگــرام تمــام شــده؛ چراکــه 
ــر جدیــد در ۲۴ ســاعت  ۳ میلیــون کارب
گذشــته بــه ایــن اپلیکیشــن ملحــق 

شــدند.

میــان رده ی  گوشــی  جدیدتریــن 
ــی  ــوا ۴e رونمای ــام ن ــا ن ــواوی ب ه
مگاپیکســلی   ۳۲ ســلفی  شــد. 
از  گیگابایتــی   ۱۲8 حافظــه ی  و 
ــول  ــن محص ــم ای ــای مه ویژگی ه

هســتند.

ــی  ــش تبلیغات ــته، بخ ــال گذش در س
گــوگل حــدود ۲.۳ میلیــارد تبلیــغ بــد 
را مســدود کــرده اســت. ایــن آمــار در 
ــد  ــال ۲۰۱7، ۲8درص ــا س ــه  ب مقایس

کاهــش داشــته اســت.

آمار
گوگلادز

خبر
هواوی

آمار
تلگرام

ایرانیهادرتوییترچهمیگویند؟
داریوش می گوید:

ــد  ــر نيوزيلن ــت وزی ــاده، نخس ــاق افت ــد اتف ــه در نيوزيلن ــای ک در حادثه
ــا  ــده از م ــت ش ــن جنای ــب ای ــه مرتک ــا هســتيم. آنک ــوالن  م ــا  مقت ــه: »آنه گفت
ــم کــه کشــته شــديم( بســيار  ــا بودي ــا مــا هســتيم )م ــر آنه ــن تعبی نيســت«. ای

ــت.  ــی اس ــر مهم تعبی

آقای هیچ می گوید:
وارد مســجد میشــه بیــش از چهــل مســلمان رو قتــل عــام میکنــه، اگــه 
برعکــس ایــن ماجــرا اتفــاق افتــاده بــود االن کل دنیــا بــه شــوک فــرو رفتــه بــود 
و مســلمان تروریســت ترنــد دنیــا میشــد. ولــی حــاال نــه کســی بــه دیــن مهاجــم 
اشــاره میکنــه و نــه بــه ملیتــش، نــه حتــی بهــش میگــن تروریســت،فوقش بهــش 

میگــن روانــی

امیرعلی می گوید:
تروریســتهای حملــه کننــده بــه مســجد کریســت چــرچ در فهرســت هــای 
ــن  ــه صــورت آنای ــا ب ــه باره ــی ک ــد، درصورت ــد نبودن ــا نیوزیلن ــی اســترالیا ی امنیت
تهدیــد کــرده بــودن مســلمانان رو میکشــند. امــا وقتــی کــه یــک مســلمان بــه طــور 
ناگهانــی ریــش بلنــد میکنــه یــا بــا فلســطینی هــا احســاس هــم بســتگی کنــه، 

فــورًا بــه فهرســت تحــت نظــارت وارد میشــه.

هیپنوس می گوید:
پیرمــرد کشــاورز بــود. بعــد از ســی وپنــج ســال آمــده بــود تهــران. گفتــم 
ــادام،  ــت ب ــت و گف ــم رف ــوخته اش در ه ــاب س ــی آفت ــتید؟ چهره ــه میکاش چ
ــرای  ــودم ب ــرای خــوردن هــم آب نیســت. آمــده ب امــا حــاال آب نیســت؛ حتــی ب
نگهبانــی، ردم کردنــد. دســتی بــه صورتــش کشــید و گفــت ســرم پــر صداســت، مــا 

یــک عمــر فقــط صــدای گنجشــک هــا رو شــنیدیم.

نیوشا می گوید:
تولــد ســی ســالگی شــبکه ی جهانــی اینترنتــه. بــه انهــای بــرای یــادآوری 
ــن  ــه و ای ــدون وب رو یادش ــان ب ــه جه ــتیم ک ــی هس ــن آدمهای ــا آخری ــه م اینک

خیلــی عجیبــه بــه نظــرم. مثــل آخریــن آدم هایــی کــه دایناســورها رو دیــدن.

شهرام شریف می گوید:
در کنــار خبــر جعلــی بایــد بــا تیترجعلــی هــم مبــارزه کــرد. تیتــر جعلــی 
ــا  ــا ب ــاند. ام ــر بکش ــمت خب ــه س ــب را ب ــکاری مخاط ــا فریب ــد ب ــی کن ــاش م ت
خوانــدن خبــر ،  مخاطــب متوجــه میشــود ماجــرا آن نیســت کــه تیتــر بــه او القــا 
کــرده . در ایــن خبــر مثــا کــه تیتــر چیــز دیگــری را القــا میکنــد و حقیقــت ماجــرا 

چیــز دیگــری اســت

دیجی تایمز در جدیدترین گزارش خود، با اتکا به منابع خبری ادعا کرد تولیدکنندگان تایوانی بوردهای چاپی مشغول 
آماده سازی برای تولید انبوه دو محصول جدید برای اپل هستند. یکی از آن ها آیپد اقتصادی و دیگری نسل جدیدی 

از ایرپادهای مشهور کوپرتینویی ها گزارش شده است.

مدیریتروابطعمومیوآموزشهمگانی

شماره80/ب/12-97م
نوبتدوم

فراخوان مناقصه های عمومی 
یک مرحله ای 

شرکتآبوفاضالبشهریاستانکرماندرنظرداردمناقصههایعمومیزیر:
1-احـداثوتکمیـلمخـزن3000مترمکعبـیرودبـاررابـابـرآورد12.240.369.801ریـالهمـراهبـاارزیابـیبامبلـغتضمینشـرکتدرمناقصه

612.100.000ریـال،بـاحداقـلتعـدادشـرکتکننـدگانیکنفـر،بهشـماره2097005963000048درسـامانهسـتاد.
2-بازسـازیوتوسـعهشـبکهتوزیعآبشـهرکوهبنـانرابابـراورد4.968.585.102ریالبـامبلغتضمینشـرکتدرمناقصـه249.000.000ریالو

بـاحداقـلتعدادشـرکتکننـدگانیکنفروبهشـماره2097005963000052درسـامانهسـتاد.
راازطریـقسـامانهتـدارکاتالکترونیکـیدولـتبرگزارنمایـد.کلیهمراحلبرگـزاریمناقصهازدریافتاسـنادمناقصـهتاارائهپیشـنهادمناقصهگران
وبازگشـاییپاکـتهـاازطریـقدرگاهسـامانهتـدارکاتالکترونیکیدولت)سـتاد(بـهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشـدوالزماسـت
مناقصـهگـراندرصـورتعـدمعضویـتقبلی،مراحـلثبتنامدرسـایتمذکـورودریافـتگواهیامضـایالکترونیکـیراجهتشـرکتدرمناقصه

محققسـازند.تاریخانتشـارمناقصهدرسـامانه97/12/23میباشـد.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رأی شــماره 139760318019006727 ـ 1397/11/28 هیــأت 
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رحمــت 
ــادره از  ــنامه 19 ص ــماره شناس ــت بش ــد هم ــک فرزن ــاء ری ــواد نی ج
تالــش در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بابخانــه و دو بــاب 
انبــاری و محوطــه بــه مســاحت 763/05 مترمربــع پــالک فرعــی 217 
ــه  ــع در قری ــالک 122 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف از 41 اصل
ییالقــی ریــک بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ضربــی جعفــری نــژاد محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود در  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب عمــوم مرات
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــن اداره تســلیم و پــس  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ب
از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ دادخواس
ــراض  ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک اســت در صــورت انقضــای م

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/25
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     3863

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

ــأت  ــماره 139760318019006731 ـ 1397/11/28 هی ــر رأی ش براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ــی حــوزه  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبت ســاختمانهای فاق
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای 
ــا بشــماره شناســنامه 32 صــادره از  ــد موالن ــی طهماســبی فرزن نب
ــه  ــاری و محوط ــاب انب ــه و دو ب ــک بابخان ــش در ششــدانگ ی تال
 92 از   433 فرعــی  پــالک  مترمربــع   2292/50 مســاحت  بــه 
ــه  ــه کل ــع در قری ــالک 60 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف اصل
ســرا بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســیف 
الــه پــور طهماســبی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 
از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــی  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11          

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/25
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     3864

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رأی شــماره 139760318019006723 ـ 1397/11/28 هیــأت 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه 
ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
رقیــه سرکشــی فرزنــد فریــدون بشــماره شناســنامه 1570408971 
صــادره از مرنــد در ششــدانگ یــک بابخانــه و محوطــه بــه 
مســاحت 1200 مترمربــع پــالک فرعــی 9911 از 8 اصلــی مفــروز و 
مجــزی شــده از پــالک 666 واقــع در قریــه طــوالرود بخــش 28 
ــه فرهــادی  ــای نصــرت ال ــک رســمی آق ــداری از مال گیــالن خری
ــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در  ــذا ب ــده اســت. ل محــرز گردی
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11    

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/25
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده              3865

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل

ــن  ــون تعیی ــواد 3 و 15 و 17 و 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــت ص ــاعی درخواس ــناد مش ــادی و اس ــدارک ع م
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــأت موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/9/20 مجلــس شــورای اســالمی مطــرح و نهایتــًا منجــر بــه صــدور 
رأی جهــت اخــذ ســند مالکیــت گردیــده اســت. لــذا مراتــب بــه 
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 
ــرم ســنگ اصلــی 108 بخــش 16  ــه ازب عمــوم آگهــی مــی گــردد. قری
ــم  ــی غ ــه ب ــت تهمین ــروز از 36- در مالکی ــالک 599 مف ــالن : پ گی
ــاع  ــهم مش ــاع از 18000 س ــهم مش ــبت 3239/82 س ــه نس ــی ب ازبرم
ــاحت 3239/82  ــالیکاری بمس ــن ش ــه زمی ــک قطع ــدانگ  ی از شش
ــم از  ــس اع ــذا هرک ــم . ل ــی غ ــار ب ــای مخت ــت آق ــع از مالکی مترمرب
ــل و  ــه اص ــبت ب ــاع نس ــن مش ــوق و مالکی ــان حق ــاوران و صاحب مج
ــد از  ــی داشــته باشــد میتوان ــوق واخواه ــالک ف ــروزی پ ــدود و مف ح
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب تاریــخ اولیــن انتشــار آگهــی ب
ــک  ــدت ی ــرف م ــل و ظ ــیاهکل تحوی ــالک س ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــرا  ــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن مــاه ب
بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد . در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای 
مــدت قانونــی مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
اقــدام خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت نیــز مانــع مراجعــه متضــرر 

ــود.  ــه دادخــواه نخواهــد ب ب
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11        

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/12/25
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل– همایون فالحتکار3866

آگهی تسلیم سند مالکیت مورث
ــم  ــن تقدی ــره ضم ــدی مســعود انصــاری و غی ــه مه ــه اینک ــر ب نظ
ــر ارث مرحــوم حســین مســعود  ــات ب ــت و مالی گواهــی حصروراث
ــه 97/9/11  ــماره - مورخ ــت وارده بش ــه درخواس ــاری بضمیم انص
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی ــه س ــت ک ــوده اس ــالم نم اع
زمیــن بــه مســاحت 78144 مترمربــع قطعــه 6 تفکیکــی بــه شــماره 
105 فرعــی از 40 اصلــی مفــروز از 31 فرعــی از اصلــی مذکــور ذیــل 
ثبــت 129251 صفحــه 185 دفتــر 925 امــالک بنــام حســین 
مســعود انصــاری ثبــت و ســند مالکیــت بــه شــماره 066703 صــادر 
ــری از  ــدد مقادی ــندهای متع ــر س ــپس براب ــده س ــلیم گردی و تس
ــی  ــن و بازداشــت نم ــه در ره ــده اســت ک ــل ش ــر منتق ــه غی آن ب
باشــد نــزد آقــای امیــر علــی مســعود انصــاری بــه آدرس منــدرج 
در تقاضانامــه مــی باشــد تقاضــای صــدور ســند ســهم االرث خــود 
ــه 15075 مورخــه 97/11/30  ــب طــی نام ــه مرات ــوده اســت ک را نم
بــه نامبــرده ابــالغ و تاکنــون ســند مالکیــت بــه ایــن اداره نرســیده 
ــن  ــاده 120 آئی ــی م ــه اصالح ــره س ــتناد تبص ــه اس ــذا ب ــت ل اس
ــا چنانچــه  ــی شــود ت ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان نام
ــر ازم  ــه ملــک مرقــوم غی ــه نســبت ب کســی مدعــی انجــام معامل
ــزد خــود  ــور ن وارد مذکــور در فــوق و یــا وجــود ســند مالکیــت مزب
باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی ظــرف مــدت 10 روز به ایــن اداره 
مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا 
ســند معاملــه تســلیم و رســید دریافــت دارد بدیهــی اســت چنانچــه 
ــراض  ــورت اعت ــا درص ــد و ی ــراض نرس ــرر اعت ــت مق ــرف مهل ظ
ــر  ــت ســهم االرث متقاضــی براب ــردد ســند مالکی ــه نگ ســندی ارائ

ــف: 2356 ــررات صــادر و تســلیم خواهــد شــد. م/ال مق
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 

 سید محسن سادات حسینی    4367

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران

آگهي مناقصه

4351

اداره كل راه و  شهرســازی اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــه عمومــي طبــق جــدول ذيــل  از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت 
برگــزار نمايــد. كليــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــايي پاكــت هــا از طريــق 
درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــي دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت 
عــدم عضويــت قبلــي ، مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــي امضــاي الكترونيكــي راه جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع كار در ساختمان يا ابنيه الزامي است.
 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه : تاريخ 97/12/21

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت14/00 مورخه   98/01/06
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت14/00 مورخه   98/01/22

زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 08/00 مورخه   98/01/25
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف

 آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي       تلفن   33363904  -011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس :   021-41934 

دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768
 اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده است

  نوبت دوم

شماره فراخوان ستاد ايرانمبلغ ضمانت نامه )به ريال(مبلغ برآورد )به ريال(پروژهرديف

2,557,928,259128,000,000200973377000449نوسازی و بهسازی رودگرمحله بابل1

بحران کم آبی را جدی بگیریم



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول و سردبیر: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی                      09357973092

محیط زیست: فاطمه نامجو                      09216691294

صفحه آرایی: صابر خدیشی 
فاطمه خواجویی

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
میراث فرهنگی: امیر رجبی

جامعه: نجمه سعیدی

استان ها: تیوا صمدیان
دنیای مجازی | پیام اقتصادی : 

سروش بیات پور
رسانه: یاس حسنیه

زنان: راضیه زنگی آبادی

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 

بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

توزیع:موسسه اطاعات   )۰۲۱۲9999(
چاپ تهران: ایرانیان  )۰۲۱55۲7577۰(

ایمیل سازمان آگهی ها: payamema.adv@gmail.comچاپ کرمان: مهدوی )۰۳۴۳۲۱۳۴8۳8(
Khabar.payamema@gmail.com :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
بازرگانی: جمعه فرسنگی            ۰9۳9۱999۱6۱

روابط عمومی: سمانه صمدیان   ۰9۱۲58۳8۴9۴ آگهی های تهران: مجید مهربان           ۰۲۱-88۳۳۲۴۲8

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    ۰۲۱-۴۴۲59۱۳9

سامانه پیامکی: ۱۰۰۰۳۴۳۲۱۱78۳۴

news@payamema.ir :ایمیل

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

نشانی: تهران- میدان سلماس - خیابان فتحی شقاقی غربی- پاک ۱۲۴ - واحد ۱5 - طبقه 5
تماس:  88۰۱98۴6 -۰۲۱ نمابر:۰۲۱-897765۴7

 شنبه ۲5 اسفند ۱۳97  سال چهاردهم  شماره پیاپی ۱۴۱۱

وز 
یر

  د
ما

م 
پیا

سامانه بانک اطاعاتی موسیقی کشور 

بامک به منظور جمع آوری اطاعات 
جامع هنرمندان این حوزه روز دوشنبه 

طی آئینی رونمایی شد.

»تنگهابوقریب«،  
»چهارراهاستانبول« و»التاری« 

در ایام نوروز از تلویزیون پخش می شوند.

تلویزیونموسیقی

رسانهدرآینهتصویر
هفتادودومین شماره مجله »سینما و ادبیات«، ویژه نوروز 98 به  

وودی آلن اختصاص دارد.

 یازدهمین دوره  جشنواره مستند 
میلینیوم 

که فروردین 98 در شهر »بروکسل« 
بلژیک برگزار می شود، پذیرای چهار فیلم 

مستند و یک داور ایرانی شد.

حسین سناپور از انتشار کتاب 

آغازکنندگانرمانمدرنایران 
خبر داد.

نیلوفرهایآبیمونه-جادوی
آبونور

 در بخش »مستند زیر ذره بین« در سی و هفتمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر روی پرده می رود.

 یه مورچه اگه صد بارم دونه ش بیفته،
 صد دفعه ورش میداره، واسه چی!؟

واس اینکه امید داره...

پسرخاله

کتابفیلممستند دیالوگ

یادبادآنشبکهدلبرمستودلدردستبود

بادهچشمعقلمیبستودردلمیگشود

بویگلشاخفرحدرباغخاطرمینشاند

جاممیزنگغمازآئینهجانمیزدود

مهفرومیشدگهیکوپردهدررخمیکشید

صبحبرمیآمدآنساعتکهاورخمینمود

کافرگردنکششبازارایمانمیشکست

جادویمردمفریبشهوشمستانمیربود

ازعذارشپردهگلبرگونسرینمیدرید

وزجمالشآبرویماهوپروینمیفزود

همچوسرمستاندلمتاصبحدمدرباغوصل

ازرخوزلفشسخنمیچیدوسنبلمیدرود

گرشکارآهویصیاداوگشتمچهشد

ورغالمهندویشببازاوبودمچهبود

چونوصالدوستانازدستدادمچارهنیست

چونبغفلتعمربگذشتاینزمانحسرتچهسود

گفتمآتشدردلمزدرویآتشرنگتو

گفتخواجوباشکزآتشندیدیبویدود

خواجوی کرمانی 

درفاصلهیمیانهجرانت

تاوصال

درمنچیزیمیشکند

کههیچگاهترمیمنخواهدشد...

عکس نوشت

عکس:
هالهپارسازادگان

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نافرمانیفرماندارانسیستانوکابل
بهـرام دوم  ۲79 میـادی  شـانزدهم مـارس 
بـرای گوشـمالی  ایـران كـه  ساسـانی  شـاه 
فرمانـدار سیسـتان بـه ایـن ایالـت رفتـه بود 
پـوزش  نـوروز،  بـودن  نزدیـك  مناسـبت  بـه 
برداشـته  نافرمانـی  بـه  سـر  را كـه  فرمانـدار 
عنـوان  و  بخشـید  را  او  پذیرفـت،  بـود 
تنبیـه  بـرای  سـپس  و  داد  شـاه«  »سـكان 
شـد.  منطقـه  ایـن  رهسـپار  كابـل  فرمانـدار 
میـادی   ۲76 سـال  در  سیسـتان  فرمانـدار 
پـس از شـنیدن خبـر قتـل بهـرام یکـم )پدر 
پایتخـت  اوضـاع  آشـفتگی  و  دوم(  بهـرام 
و  بـود  زده  نافرمانـی  بـه  )تیسـفون( دسـت 
فرمانـدار منطقـه كابـل را هـم تشـویق به این 

بـود.  كـرده  كار 
پس از رسـیدن بهرام دوم بـه کابل، نیروهای 
فرمانـدار حاضـر بـه جنـگ بـا سـربازان شـاه 
و بـرادر كشـی نشـدند و برای فرمانـدار راهی 
جـز تسـلیم شـدن و عذرخواهـی نمانـده بود. 
بهـرام دوم در كابـل بـود كـه شـنید رومیـان 

از دوری او از پایتخـت سـوء اسـتفاده و در 
انـد كـه  برآمـده  فـرات  رود  از  عبـور  صـدد 
باشـتاب بـه غـرب كشـور بازگشـت و رومیان 
پـس از شـنیدن ایـن خبـر دسـت بـه عقـب 

نشـینی زدنـد.

دربارهمراسمنوروز
سال401پیشازمیالد

 ۴۰۱ مـارس  در  ایـران  هخامنشـی  دربـار 
پیـش از میـاد، یـك هفتـه مانـده بـه نـوروز 
قرارداشـتن  دلیـل  بـه  كـه  گرفـت  تصمیـم 
كشـور در لبـه پرتـگاه جنـگ داخلـی ناشـی از 
مخالفـت كـوروش كوچـك )جوانتـر( بـا شـاه 
نـوروز  اردشـیر دوم، مراسـم  بـرادرش  شـدن 
و  برگـزار شـود  طـور خصوصـی  بـه  آن سـال 
مراتـب بـه بزرگان کشـور اطـاع داده شـود كه 
مراسـم عمومـی در دربـار برگـزار نخواهد شـد. 
سـاختمان تخـت جمشـید هنـوز کامـا پایـان 
نیافتـه بـود و دربـار ازجملـه تـاالر پذیرایـی در 
گوشـه ای از آن که کار سـاختمانی اش تکمیل 

شـده بـود جـای داشـت. 
كـوروش كوچـك )جونیـور _ عنوانی اسـت در 
برابـر كـوروش بـزرگ( فرمانـروای آناتولـی و 
ایونـی كـه خـود را شایسـته تـر از بـرادر مـی 
دانسـت كـه بـه پادشـاهی انتخـاب شـده بـود 
در همیـن سـال بـا سـپاهی از جملـه ده هـزار 
ِمرسـِنر )نظامـی اجیـر( یونانـی عـازم جنـگ 
بـا بـرادر شـد كـه در كاناكسـا )جنـوب غربـی 
عـراق امـروز( شكسـت خـورد و جـان باخـت. 
كـه  نویسـنده  و  یونانـی  ژنـرال  »گزنفـون« 
مرسـنرهای خـود را از میـدان ایـن جنـگ ـ از 
راه ُكردسـتان )شـمال عـراق امـروز( بـه وطن 
بـاز گردانیـد كتابـی در ایـن زمینـه نوشـته كـه 
عنـوان آن را »عقـب نشـینی ده هزارنفـری« 

گـذارده انـد. 
سـاختن تـاالر پذیرایی عمومی تخت جمشـید 
بـود.  یافتـه  پایـان  آن سـال  نـوروز  از  پیـش 
اعضـای خانـدان هخامنشـی هر كجای كشـور 
كـه بودنـد نـوروز و بهـار را در تخـت جمشـید 

بسـر مـی بردند.

سی و نهمین دوره نمایشگاه کتاب 
پاریس در محل

نمایشگاهکتابپاریس  
» پورت دو ورسای« با حضور ۴5 کشور از جمله جمهوری اسامی ایران 

آغاز به کار می کند.

نمایشگاه

کتاب

 The Catcher in the Rye کتـاب ناتور دشـت با عنـوان اصلی

اثـر بسـیار مشـهور و برجسـته جـروم دیوید سـلینجر اسـت که در 

سـال ۱95۱ منتشـر شـد و طبـق آخریـن آمارهـا تاکنـون بیشـتر 

از 65 میلیـون نسـخه از آن در سراسـر جهـان بـه فـروش رفتـه 

اسـت. ایـن رمـان کتابـی شـاخص در ادبیـات آمریـکا محسـوب 

می شـود و بـه بیـش از ۳5 زبـان نیـز ترجمـه شـده اسـت.

خاصه داسـتان کتاب ناتور دشت

سـاله    ۱7 نوجوانـی  هولـدن کالفیلـد،  رمـان،  اصلـی  شـخصیت 

درمانـی  مرکـز  یـا  توانبخشـی  مرکـز  شـبیه  جایـی  در  او  اسـت. 

از  ایـن اسـت کـه قصـد دارد چنـد روز  بـه  یـا چیـزی شـبیه  و 

روانـکاو  بـرای  پارسـال  کریسـمس  در  را  مزخرفـش  زندگـی 

ماجراهایـی  نیـز  رمـان  اسـاس  و  پایـه  کنـد.  تعریـف  خـود 

اسـت. افتـاده  اتفـاق  هولـدن  بـرای  روز  سـه  در  کـه   اسـت 

قهرمـان کتـاب ناتـور دشـت داسـتان خـود را از مدرسـه ای آغـاز 

می کنـد کـه بـه تازگـی از آن اخـراج شـده امـا ایـن قضیـه را از 

خانـواده خـود مخفـی نـگاه داشـته اسـت و می خواهـد تـا زمانی 

کـه نامـه مدیـر مدرسـه بـه دسـت پـدر و مـادرش می رسـد آزاد 

باشـد و حتـی بـه فـرار از خانـه هـم فکـر می کنـد. او قبـا هـم 

ماجـرا  بـار  ایـن  امـا  بـود  اخـراج شـده  از مدرسـه  بـار  چندیـن 

دعـوای  یـک  هم اتاقـی اش  بـا  وقتـی  ادامـه  در  می کنـد.  فـرق 

ماجراهـای  و  مـی زد  بیـرون  خوابـگاه  از  می انـدازد  راه  حسـابی 

اصلـی کتـاب از اینجـا آغـاز می شـوند. خـروج هولـدن از خوابگاه 

و وارد شـدن او بـه دنیـای بیـرون و روبـه رو شـدن او بـا مـردم 

جامعـه و همچنیـن وانمـود کـردن هولـدن بـه اینکـه آدم بالغـی 

اسـت. بزرگسـالی  بـه  کودکـی  دوران  از  انتقـال  نمـاد   اسـت، 

قسـمت هایی از کتاب ناتور دشت

»زندگـی واقعـا یـه جـور بازیـه پسـرجان. زندگـی یـه جـور بازیـه 

کـه بـا توجـه بـه مقـررات بازیـش می کنـن«

 »ُدُرّسـه آقـا. می دونـم کـه زندگـی یـه جـور بازیـه. می دونـم.«

چـه بـازی ای، چـه کشـکی، چـه پشـمی. بـازی! اگـه طـرِف کلـه 

گنده ها باشـی قبول دارم بازیه. ولی اگه طرِف دیگه باشی، طرفی 

کـه کلـه گنده هـا نیسـتن، دیگـه بازی چـه معنـی داره؟ هیچ چی. 

 هیـچ بـازی ای در کار نیسـت. )کتـاب ناتـور دشـت – صفحه ۱۲(

یـه  پشـت سـرم  نشـیمن،  اتـاق  طـرِف  رفتـم  و  بسـتم  َدرو کـه 

چیـزی رو داد زد ولـی درسـت نشـنیدم چـی. مطمئنـم فریـاد 

دل  تـِه  از  باشـه.  نگفتـه  اینـو  امیـدوارم  باشـی!«  »موفـق  زد 

نمی زنـم  داد  کسـی  سـرِ  پشـت  هیچ وقـت  مـن کـه  امیـدوارم. 

وحشـتناکه.  خیلـی  می بینـی  بکنـی  فکرشـو  باشـی!«  »موفـق 

)۱9 صفحـه   – دشـت  ناتـور  )کتـاب 

بایـد  گرفـت.  حالمـو  چیـزی  یـه  وسـایل  کـردن  جمـع  موقـع 

ایـن یـه جفـت کفـِش پاتینـاژِ خیلـی نـو رو کـه مـادرم دو سـه 

چمـدون.  تـو  می ذاشـتم  بـود  فرسـتاده  واسـه م  پیـش  روز 

مـادرم  مجسـم کنـم  می تونسـتم  افسـرده م کـرد.  خیلـی  ایـن 

یـه میلیـون سـوال  از فروشـنده  و  اسـپالدینگ  رفتـه فروشـگاِه 

احمقانـه پرسـیده و اون وقـت مـن این جـا اخـراج شـده م. ایـن 

)55 صفحـه   – دشـت  ناتـور  )کتـاب  بگیـره.  دلـم  شـد   باعـث 

خوشـگله.  نمی شـد گفـت  می گـم.  جینـو  بـود؛  بامـزه ای  دختـرِ 

داشـت.  دهـِن گل وگشـادی  می لرزونـد.  منـو  دسـت ودِل  ولـی 

چیـزی  مـورد  در  یـا  مـی زد  حـرف  وقتـی  کـه  اینـه  منظـورم 

هیجـان زده می شـد لب ولوچـه ش پنجـاه طـرف تکـون می خـورد. 

)79 ناتـور دشـت – صفحـه  بـودم. )کتـاب  مـن عاشـِق همیـن 
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