
مازنی:وزیر علوم از برخورد سرهنگی با مسائل فرهنگی پرهیز کند

امضای یادداشت تفاهم صندوق ضمانت صادراتسود حرفه ای ها وسط خرید و فروش های دسته جمعی!
 ایران و اتاق مشترک ایران و عراق

خبرگــزاری  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
نشســت  در  مازنــی  احمــد  خانه ملــت، 
علنــی نوبــت عصــر امــروز )ســه شــنبه، 
24 اردیبهشــت( مجلــس شــورای اســامی 
ــور  ــس جمه ــود از رئی ــر شــفاهی خ در تذک
ــادی  ــت اقتص ــر وضعی ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
ــی خواســتار تســریع  ــد نفت و کاهــش درآم
در ارائــه الیحــه اصــاح ســاختار بودجــه بــه 
مجلــس شــد و گفــت: در مــورد نوســان 
ملــی  پــول  ارزش  و کاهــش  ارز  قیمــت 
و افزایــش بــی رویــه قیمــت کاالهــا از 
ــاء ســطح سیســتم  ــق انســجام و ارتق طری

اقتصــادی تدبیــر کنیــد.
نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، 
ــس شــورای  ــس در مجل اسامشــهر و پردی
ــفره  ــه س ــه از اینک ــان اینک ــا بی ــامی ب اس
مســتضعفان هــر روز کوچک تــر می شــود 
ــور  ــس جمه ــه رئی ــاب ب ــرمنده ایم، خط ش
عنــوان  بــه  می شــوم  یــادآور  افــزود: 
ــرون  ــرای ب رئیــس شــورای امنیــت ملــی ب

در  کشــور  نامطلــوب  وضعیــت  از  رفــت 
روابــط بین الملــل عــاوه بــر دیپلماســی 
ــی  ــای دیپلماس ــه ظرفیت ه ــی از هم سیاس
عمومــی شــامل همکاری هــای فرهنگــی، 
علمــی، آموزشــی بــه ویــژه پارلمانــی در 
ــت  ــر شــیطنت های دول ــت کاهــش تأثی جه

بهره گیــری کنیــد. آمریــکا 
وی ادامــه داد: بــه آقــای روحانــی در مــورد 
ضــرورت ســاماندهی حاشــیه نشــینی و 
بــه  کانشــهرها  در  فرســوده  بافت هــای 

ویــژه پایتخــت تذکــر می دهــم.
مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
ــتری و  ــه وزرای دادگس ــامی ب ــورای اس ش
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در مــورد رعایــت 
قانــون اساســی در رابطــه بــا رســانه ها تذکــر 
در  رســانه  توقیــف  تصریــح کــرد:  و  داد 
ــام  ــده نظ ــن زیبن ــدام اســت و ای ــم اع حک

ــت. ــران نیس ــامی ای ــوری اس جمه
مازنــی یــادآور شــد: اتفــاق روز جهانــی 
کارگــر نیــز شایســته جمهــوری اســامی 

ــم را  ــار مه ــن رفت ــور ای ــر کش ــود و وزی نب
نیــز  شــوراها  کمیســیون  کنــد.  جبــران 
بایــد هــر چــه ســریعتر طــرح برگــزاری 
اجتماعــات و راهپیمایی هــا را بــه صحــن 
ــن  ــر شــاهد چنی ــا دیگ ــد ت ــه کن ــی ارائ علن
مردمــی  تجمعــات  بــا  برخوردهایــی 

نباشــیم.
نماینــده مــردم در مجلــس دهــم  ایــن 
از وزیــر علــوم، تحقیقــات و  ادامــه داد: 
ــی  ــائل فرهنگ ــی رود مس ــار م ــاوری انتظ فن
ــت  ــار فرهنگــی مدیری ــا رفت دانشــگاه ها را ب
کنــد و از برخــورد ســرهنگی بــا مســائل 
ــه  ــد چــرا ک ــز کن ــه شــدت پرهی فرهنگــی ب
چنیــن روش هایــی تاکنــون نــه تنهــا تأثیــر 
نتیجــه  همــواره  بلکــه  نداشــته  مثبتــی 
عکــس داده اســت البتــه از دانشــجویان 
عــده ای  مراقــب  خــود  مــی رود  انتظــار 
قلیــل باشــند و همچنیــن آمــر بــه معــروف 

ــند.  ــر باش ــی از منک و ناه

بـورس تهـران روزهای خاصی را پشـت سـر می گذارد، 

ایـن بـازار در این روزهـا آنقدر غیر تحلیلـی کار می کند 

کـه یـک روز فشـار عرضـه و یـک روز فشـار تقاضـا 

سـبب تشـکیل صـف بـرای خریـد یـا فروش سـهام 

می شـود. اما نوسـان گیران حرفـه ای بازده خوبـی را به 

دسـت می آورنـد و غیـر حرفه ای ها ریسـک سـنگینی 

را متحمـل شـوند. هـر چند که در روز گذشـته از فشـار 

عرضه هـا در بـورس تهـران کاسـته شـد و بـا افزایـش 

تقاضـا، قیمت هـا رونـد افزایشـی را طی کرد امـا امروز 

عرضه هـا شـدت گرفـت و شـاخص بـازار بـا کاهـش 

روبـرو شـد. ایـن رونـد به وضعیـت بنیادی شـرکت ها 

مربـوط نیسـت بلکه بـه سیاسـت های کان اقتصادی 

برمی گردد. کشـور 

امروز برعکس دیروز
امروز برخاف روز گذشـته شـاخص کل بـازده نقدی و 

قیمتـی بـورس اوراق بهادار تهـران ۶۰2 واحـد افت کرد 

و بـه رقـم 2۱۱ هـزار و ۱4۳ واحـدی رسـید، اما با رشـد 

قیمت هـا در گروه هـای کوچک تـر، شـاخص کل هـم 

وزن توانسـت 4۹۸ واحـد رشـد کند و به تـراز 4۵ هزار 

و ۷2۹ واحدی برسـد.

شـاخص آزاد شـناور نیـز ۸4 واحـد کاهـش یافـت و 

البتـه 2۳۷ هـزار و 2۱۶ واحدی را تجربه کرد. همچنین 

شـاخص بـازار اول بـا 4۵2 واحد افت مواجه شـد و تا 

رقـم ۱۵۸ هـزار و 4۹۷ واحـدی پاییـن آمد. شـاخص 

بـازار دوم نیـز افـت ۱2۶۱ واحـدی را تجربـه کـرد و بـه 

عـدد 4۰۶ هزار و 4۵۵ رسـید.

تأثیر کاهنده ۳ سهم در بازار سرمایه
مبارکـه  فـوالد  فـارس،  خلیـج  پتروشـیمی  صنایـع 

اصفهـان و صنعتـی و معدنـی گل گهـر هـر کـدام بـه 

ترتیـب ۱۹۳، ۱۵۹ و ۱۵۰ واحـد تأثیـر کاهنـده روی 

شـاخص های بـازار سـرمایه داشـتند. امـا در طـرف 

مقابـل نفت بهـران، نفت سـپاهان و توسـعه معادن و 

فلـزات هـر کـدام بـه ترتیـب ۱۸4، ۱4۱ و ۹۷ واحـد به 

افزایـش شـاخص های بـازار کمـک کردنـد.

معامالت پر پول خودرویی ها
خودرویی هـا امـروز ارزش معامـات نسـبتًا باالیـی را 

تجربـه کردند؛ بـه طوری که در این گـروه بیش از ۷۱4 

میلیـون سـهم بـا ارزش تقریبی بیـش از ۱۳۰ میلیارد 

تومـان مورد دادوسـتد قـرار گرفت.

در عیـن حـال نمادهـای شاخص سـاز ایـن گـروه در 

جهت کاهش شـاخص بـازار عمل کردند. اما بسـیاری 

از سـهم های گروه توانسـتند رشـد در قیمـت پایانی را 

به ثبت برسـانند.

ــت صــادرات  ــدوق ضمان ــم صن یادداشــت تفاه

ــران و عــراق امضــا  ــاق مشــترک ای ــران و ات ای

ــره و  ــس هیات مدی ــی رئی ــروز بهرام ــد. اف ش

ــران  ــادرات ای ــت ص ــدوق ضمان ــل صن مدیرعام

ــترک  ــاق مش ــس ات ــحاق رئی ــی آل اس و یحی

بازرگانــی ایــران و عــراق در نشســت تخصصــی 

و  صــادرات  ریســک  پوشــش  چگونگــی 

ســرمایه گذاری در عــراق، امضــا کننــدگان ایــن 

ــد. ــم بودن ــت تفاه یادداش

افــروز بهرامــی در ایــن نشســت گفــت: در 

پوشــش های  مجمــوع  گذشــته  ســال  ده 

ــراق  ــه ع ــدوق ب ــه ای صن ــه ای و ضمانت نام بیم

ــوده و  ــرکت ب ــرای ۳۰۰ ش ــارد دالر ب ۳.۵ میلی

در حــال حاضــر ۶۳۰ میلیــون دالر تعهــدات 

ــت. ــراق اس ــور ع ــرای کش ــدوق ب ــاری صن ج

وی بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان 4۰ درصــد کل 

ــان  ــن نش ــت: ای ــت، گف ــدوق اس ــدات صن تعه

می دهــد تمرکــز صنــدوق ضمانــت صــادرات 

ایــران بــه منظــور حمایــت از صادرکننــدگان 

و  دارد  قــرار  توجــه  مــورد  ایــن کشــور  بــه 

ــرای  ــون نیــز ۱۱۳ میلیــون دالر خســارت ب تاکن

صادرکننــدگان پرداخــت کردیــم.

ــران  ــادرات ای ــت ص ــدوق ضمان ــل صن مدیرعام

ــم اســتراتژی  ــار داشــت: در شــرایط تحری اظه

ــار  ــان ب ــرات زی ــش اث ــه کاه ــک ب ــر کم موث

کشــورهای  بــرروی  مــا  تمرکــز  و  اســت 

تــا  باشــد  مــی  عــراق  جملــه  از  همســایه 

را  اقتصــادی  مــراودات  و  تجــارت  وضعیــت 

توســعه دهیــم.

بهرامــی گفــت: ســهم واردات مــا از پانــزده 

ــد  ــه بای ــت ک ــد اس ــایه 2.۵ درص ــور همس کش

ــه  ــم و برنام ــش دهی ــم آن را افزای ــاش کنی ت

مــا ایــن اســت کــه بــا امضــاء ایــن یادداشــت 

ــات  ــا خدم ــش فعالیت ه ــن افزای ــم ضم تفاه

بیشــتری بــه صادرکننــدگان فعــال در عــراق 

ــم. ــه دهی ارائ

ــحاق  ــی آل اس ــور یحی ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب

نشســت  ایــن  در  بازرگانــی  اســبق  وزیــر 

ــدوق  ــوی صن ــدر معن ــا وی را پ ــادآور شــد: م ی

اولیــن  بــرای  صنــدوق  چراکــه  می دانیــم 

بــار در ســال ۵2 تشــکیل شــد و در مرحلــه 

ــا  ــال ۷۵ ب ــه آن در س ــود الیح ــات خ دوم حی

پیشــنهاد وزیــر بازرگانــی وقــت )یحــی آل 

اســحاق( بــه تصویــب رســید .

صنــدوق  خدمــات  بــه  اشــاره  بــا  بهرامــی 

نگرانــی  افــزود  ایــران  صــادرات  ضمانــت 

ریســک های سیاســی  صادرکننــدگان  عمــده 

ــادرات  ــد ص ــر در رون ــه اگ ــت ک ــاری اس و تج

رخ دهــد بازگشــت وجــوه حاصــل از صــادرات 

بــه  را  صادرکننــدگان  خدمــات  کاالهــای  و 

مخاطــره بینــدازد. صنــدوق ضمانــت نقــش 

ــدگان را  ــی صادرکنن ــت مال ــده امنی ــن کنن تأمی

. دارد  برعهــده 

ــادرات  ــت ص ــدوق ضمان ــرد: صن ــه ک وی اضاف

خدمــات متنوعــی ارائــه می کنــد از جملــه ارائــه 

ــی و  ــای صادرات ــه نامه ه ــا، بیم ــت نامه ه ضمان

خریــد دیــن اســناد صادراتــی کــه ارزش بیمــه 

ــروز  ــرایط ام ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــای م نامه ه

ــوردار اســت. ــی برخ ــت باالی کشــور از اهمی

 بــه گــزارش ایلنــا، افــروز بهرامــی رئیــس 

هیات مدیــره و مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت 

ــس  ــحاق رئی ــی آل اس ــران و یحی ــادرات ای ص

اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق در 

نشســت تخصصــی چگونگــی پوشــش ریســک 

صــادرات و ســرمایه گذاری در عــراق، امضــا 

ــد. ــم بودن ــت تفاه ــن یادداش ــدگان ای کنن

افــروز بهرامــی در ایــن نشســت گفــت: در 

پوشــش های  مجمــوع  گذشــته  ســال  ده 

ــراق  ــه ع ــدوق ب ــه ای صن ــه ای و ضمانت نام بیم

ــوده و  ــرکت ب ــرای ۳۰۰ ش ــارد دالر ب ۳.۵ میلی

در حــال حاضــر ۶۳۰ میلیــون دالر تعهــدات 

ــت. ــراق اس ــور ع ــرای کش ــدوق ب ــاری صن ج

وی بــا بیــان اینکــه ایــن میــزان 4۰ درصــد کل 

ــان  ــن نش ــت: ای ــت، گف ــدوق اس ــدات صن تعه

می دهــد تمرکــز صنــدوق ضمانــت صــادرات 

ایــران بــه منظــور حمایــت از صادرکننــدگان 

و  دارد  قــرار  توجــه  مــورد  ایــن کشــور  بــه 

ــرای  ــون نیــز ۱۱۳ میلیــون دالر خســارت ب تاکن

صادرکننــدگان پرداخــت کردیــم.

ــران  ــادرات ای ــت ص ــدوق ضمان ــل صن مدیرعام

ــم اســتراتژی  ــار داشــت: در شــرایط تحری اظه

ــار  ــان ب ــرات زی ــش اث ــه کاه ــک ب ــر کم موث

کشــورهای  بــرروی  مــا  تمرکــز  و  اســت 

تــا  باشــد  مــی  عــراق  جملــه  از  همســایه 

را  اقتصــادی  مــراودات  و  تجــارت  وضعیــت 

توســعه دهیــم.

بهرامــی گفــت: ســهم واردات مــا از پانــزده 

ــد  ــه بای ــت ک ــد اس ــایه 2.۵ درص ــور همس کش

ــه  ــم و برنام ــش دهی ــم آن را افزای ــاش کنی ت

مــا ایــن اســت کــه بــا امضــاء ایــن یادداشــت 

ــات  ــا خدم ــش فعالیت ه ــن افزای ــم ضم تفاه

بیشــتری بــه صادرکننــدگان فعــال در عــراق 

ــم. ــه دهی ارائ

ــحاق  ــی آل اس ــور یحی ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب

نشســت  ایــن  در  بازرگانــی  اســبق  وزیــر 

ــدوق  ــوی صن ــدر معن ــا وی را پ ــادآور شــد: م ی

اولیــن  بــرای  صنــدوق  چراکــه  می دانیــم 

بــار در ســال ۵2 تشــکیل شــد و در مرحلــه 

ــا  ــال ۷۵ ب ــه آن در س ــود الیح ــات خ دوم حی

پیشــنهاد وزیــر بازرگانــی وقــت )یحــی آل 

اســحاق( بــه تصویــب رســید .

صنــدوق  خدمــات  بــه  اشــاره  بــا  بهرامــی 

نگرانــی  افــزود  ایــران  صــادرات  ضمانــت 

ریســک های سیاســی  صادرکننــدگان  عمــده 

ــادرات  ــد ص ــر در رون ــه اگ ــت ک ــاری اس و تج

رخ دهــد بازگشــت وجــوه حاصــل از صــادرات 

بــه  را  صادرکننــدگان  خدمــات  کاالهــای  و 

مخاطــره بینــدازد. صنــدوق ضمانــت نقــش 

ــدگان را  ــی صادرکنن ــت مال ــده امنی ــن کنن تأمی

. دارد  برعهــده 

ــادرات  ــت ص ــدوق ضمان ــرد: صن ــه ک وی اضاف

خدمــات متنوعــی ارائــه می کنــد از جملــه ارائــه 

ــی و  ــای صادرات ــه نامه ه ــا، بیم ــت نامه ه ضمان

خریــد دیــن اســناد صادراتــی کــه ارزش بیمــه 

ــروز  ــرایط ام ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــای م نامه ه

ــوردار اســت. ــی برخ ــت باالی کشــور از اهمی

آمریکا به دنبال خلوت کردن 
زمین شطرنج ایران
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ایــران بایــد در ایــن بــازِی دیپلماســی حواســش بــه دوســتان 
ــرد و  ــرار بگی ــزوا ق ــع ان ــاره در موض ــد دوب ــد. نبای ــود باش خ

ــود. ــی ش ــه بین الملل ــا در عرص ــوری تنه ــه کش ــل ب تبدی
آمریــکا بــا علــم بــه اینکــه نمی توانــد بــه ســمت جنــگ 
نظامــی بــا ایــران بــرود بــر کــوس جنــگ می کوبــد امــا هــدف 

اصلــی اش را در جنــگ اقتصــادی دنبــال می کنــد.
ــه جــز عربســتان و اســرائیل و یکــی دو کشــور عربــی حــوزه  ب
خلیــج فــارس، هیــچ کشــوری در جهــان موافــق حملــه نظامــی 
ــکا و  ــگ آمری ــد جن ــا می دانن ــت. آنه ــران نیس ــه ای ــکا ب آمری
ــه خاطــر  ــی ب ــار بین الملل ــام عی ــک بحــران تم ــی ی ــران یعن ای

ــرد. ــن بحــران شــکل نگی ــد ای ــاش می کنن ــن ت همی
ــه خوبــی نظــر کشــورهای اروپایــی، روســیه و چیــن  آمریــکا ب
ــن از  ــر همی ــه خاط ــد، ب ــران می دان ــا ای ــگ ب ــورد جن را در م
درخــت نظامــی می خواهــد میــوه اقتصــادی بچیند.آمریــکا 
ــا  ــر ب ــه اگ ــت ک ــرده اس ــد ک ــان را تهدی ــورهای جه ــه کش هم
ایــران معاملــه کننــد هــدف خشــم او قــرار خواهنــد شــد. ایــن 
ــی  ــی کم ــورهای اروپای ــا کش ــت ت ــده اس ــث ش ــم  باع تصمی
دســت و پــای خــود را در برابــر ایــران جمــع کننــد و در معاملــه 

ــد. ــاط کنن ــران احتی ــا ای ب
قــدرت و بزرگــی اقتصــاد آمریــکا باعــث شــده اســت تــا 
بســیاری از کشــورهای جهــان بــه ایــاالت متحــده وابســته 
ــی  ــای هنگفت ــت های آن ضرره ــا سیاس ــت ب ــند و مخالف باش

بــه ایــن کشــورها وارد می کنــد.
ــا در انجــام تعهــدات  ــی اروپ ــکا از برجــام و ناتوان خــروج آمری
ــی  ــرد. تصمیم ــدی بگی ــم جدی ــران تصمی ــث شــد ای ــود باع خ
ــت  ــود ۶۰ روز فرص ــدات خ ــام تعه ــرای انج ــا ب ــه اروپ ــه ب ک
تعهــدات  بــه  اروپایــی  اســت کشــورهای  می دهد.درســت 
خــود در برجــام عمــل نکردنــد، بــه تحریــم ایــران هــم اقــدام 
نکردنــد. امــا فشــار آمریــکا و تصمیــم  جدیــد ایــران بــه ویــژه 
اگــر بــه خــروج از برجــام بینجامــد باعــث می شــود آنهــا 
ــران  را  ــای ای ــد و تحریم ه ــرار بگیرن ــکا ق ــار آمری ــم در کن ه
ــران را  ــاد ای ــال اقتص ــد ح ــه می توان ــی ک برگردانند.تحریم های
وخیم تــر کند.بــه اســتعاره می تــوان گفــت کــه آمریــکا بــه 
ــچ  ــران اســت. در هی ــن شــطرنج ای ــردن زمی ــوت ک ــال خل دنب
ــی  ــر و پیمان ــن پ ــدر زمی ــکا اینق ــر آمری ــران در براب ــی ای زمان
ــال  ــازی در ح ــکا ب ــای آمری ــا تصمیم ه ــاال  ب ــا ح ــت ام نداش
ــازی دیپلماســی حواســش  ــن ب ــد در ای ــر اســت.ایران بای تغیی
بــه دوســتان خــود باشــد. نبایــد دوبــاره در موضــع انــزوا قــرار 
بگیــرد و تبدیــل بــه کشــوری تنهــا در عرصــه بین المللــی 
شــود.ایران حــق دارد بــه کم کاری هــای اروپــا و دیگــر کشــورها 
ــال  ــود در قب ــدات خ ــه تعه ــد ب ــا بخواه ــد و از آنه ــراض کن اعت
برجــام عمــل کننــد امــا تصمیم هــای تهــران نبایــد زمینــه ســاز 
تنهایــی ایــران در برابــر آمریــکا و روســای ماجراجویــش شــود.

ــِت  ــر حرک ــه ه ــت ک ــی اس ــکا در وضعیت ــران و امری ــه ای رابط
دو کشــور  بــرای  زیــادی  هزینه هــای  می توانــد  نســنجیده 
داشــته باشــد بــه  همیــن دلیــل نقــش دیپلماســی و گفت وگــو 

ــد. ــد آم ــم خواه ــه چش ــری ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی

انس طا         ۱.2۹۹.2۱۰

مثقال طا     ۱۹.۸۳۰.2۵۰

گرم طای ۱۸  4.۵۷۳.۱۹2

گرم طای 24   ۶.۰۹۸.2۰۰

بهار آزادی      4۸.2۷۰.۰۰۰

امامی          4۹.۸۳۰.۰۰۰

نیم       2۷.۶۸۰.۰۰۰

ربع         ۱۷.۶۸۰.۰۰۰

گرمی       ۱۰.۱۹۰.۰۰۰

دالر             ۱4۸.۳۹۰

یورو         ۱۶۸.2۰۰

درهم          4۰.۳۵۹

لیر ترکیه           24.42۳

دالر استرالیا      ۱۰2.۸4۸ @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 18 تا  30دنبال کنید

بستن مالیات به ناف ارز
اطالعات خریدهای ارزی افراد حقیقی جمع آوری شده و از آن مالیات اخذ می شود

موضـوع واگـذاری پـارک طبیعت پردیسـان به شـهرداری 
دولتمـردان  سـوی  از  دهـم  دولـت  اواخـر  از  تهـران 
مطـرح شـد تـا وضعیـت ایـن پـارک طبیعـت سـر و 
بـود کـه  اجـرا  آسـتانه  در  طـرح  بگیرد.ایـن  سـامانی 
در ابتـدای دولـت یازدهـم معصومـه ابتـکار بـه عنـوان 
آن  اجـرای  از  زیسـت  محیـط  سـازمان  وقـت  رئیـس 
 جلوگیـری کـرده و بـه ایـن ترتیـب ایـن طـرح ابتـر ماند.
پارک پردیسـان در دسـته پارک های بـزرگ مقیاس قرار 
می گیـرد کـه نـه تنها جنبه فضای سـبز و پر کـردن اوقات 
فراغـت را دارد بلکـه تأثیـر بسـزایی در بهبـود کیفیـت آب 
و هوایـی شـهر تهـران دارد.در طـول سـال های اخیـر همه 
سـاله جـدال میان مسـووالن شـهرداری تهران و سـازمان 
محیط زیسـت وجود داشـت تا اینکه در سـال ۹۶ تفاهم 

نامـه ای میان سـازمان و شـهرداری تهران منعقد شـد.
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ثبت جهانی 
»اورامانات« را در 

اولویت قرار داده ایم
معاون میراث فرهنگی سازمان 
میراث فرهنگی،صنایع دستی و 

گردشگری با مهم خواندن پرونده 
ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی 
اورامانات برای این سازمان گفت: 

ثبت جهانی اورامانات بدون مشارکت 
مردم امکان پذیر نیست.

امکان انتقال آب از 
دریاچه وان به دریاچه 

ارومیه وجود دارد
رئیس سازمان حفاظت محیط 

زیست در دیدار با سفیر ترکیه در 
ایران درباره انتقال آب از دریاچه 

وان به دریاچه ارومیه و کمک 
ترکیه به ایران برای ساخت فیلتر 

خودروهای دیزلی صحبت کرد.
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یادداشت  مهمان
مصطفی داننده

تهران
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  قیمت 500 تومان
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به نظر می رسد پردیسان میان 
جدال های مسووالن شهری و محیط 
زیست قرار گرفته و سهم این پارک از 
این رهگذر نابودی است.

بالتکلیفی پارک 

پردیسان تهران 

همچنان ادامه دارد
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45 و

ارزآوری 84میلیون دالری 
صادرات صنایع دستی

طبق آمار گمرک در سال گذشته 84میلیون و 120هزار دالر 
صنایع دستی تهران به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شد

سیدکمال خرازی:

نجات برجام وابسته به 
جبران تعلل اروپا است



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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65 هزار میلیارد برای ایجاد 988 هزار فرصت شغلی اختصاص یافتپیام خبر
رییس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت: در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸، اعتباری بالغ بر ۶4 
هزار تا ۶۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی برای سال جاری در نظر گرفته 
شده است.
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افزایـش  از  سـال  یـک  گذشـت  از  بعـد 
سـفته بازی  در بازار ارز، سرپرسـت سازمان امور 
مالیاتـی اعام کرد که کلیـه اطاعات مربوط به 
خرید ارز اشـخاص حقوقی در پایگاه اطاعاتی 
مالیاتـی بارگـذاری شـده و ادارات امور مالیاتی 
طبق مقـررات، مالیات مربوطه را اخذ می کنند. 
افزایـش معامـات سـفته بازی در حوزه هـای 
ارزی اتفاقـی بـود که بعد از جهش ارزی سـال 
گذشـته دامن اقتصـاد ایران را گرفـت. اتفاقی 
کـه بـه گفتـه برخـی کارشناسـان باعـث شـد 
تـا حـدود 2۰ میلیـارد دالر از ارزهـای کشـور به 
پسـتوی خانه ها فرستاده شـود.بعد از گذشت 
یک سـال از این اتفاقات، سرپرسـت سـازمان 
امـور مالیاتـی کشـور روز گذشـته، شـیوه نامه 
رسـیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی اشخاص 
حقیقـی و حقوقی از بانک مرکـزی را به ادارات 

کل امور مالیاتی سراسـر کشـور اباغ کرد.طبق 
اعـام سـازمان امـور مالیاتـی، این شـیوه نامه 
بـه منظـور رسـیدگی مالیاتـی بـه خریدهـای 
ارزی بـا توجـه بـه تحـوالت ارزی سـال های 
۱۳۹۵ تـا ۱۳۹۷ و فعالیـت سـوداگرانه برخـی 
اشـخاص کـه مبـادرت بـه خریـد ارز بـه هـر 
طریـق از بانـک مرکـزی کرده انـد صـادر شـده 
سرپرسـت   - پناهـی  قاسـم  اسـت.محمد 
سـازمان امـور مالیاتـی- در ایـن بـاره اعـام 
کـرده کـه کلیـه اطاعات مربـوط به خریـد ارز 
اشـخاص حقوقی در پایـگاه اطاعاتی مالیاتی 
بارگـذاری شـده اسـت و ادارات امـور مالیاتـی 
مربوطـه مطابـق مقـررات اقـدام می کننـد.وی 
دربـاره نحـوه رسـیدگی مالیاتـی به خریـد ارز 
اشـخاص حقیقـی نیز گفته که کلیـه اطاعات 
مربـوط بـه خرید ارز اشـخاص حقیقـی نیز بر 

اسـاس حجـم خریـد ارز جهـت رسـیدگی در 
کارگـروه منتخـب امور مالیاتی شـهر و اسـتان 
تهـران و نیـز ادارات کل امـور مالیاتی مربوط در 
اسـتان ها ارسـال شـده و اطاعـات جدیـد بـه 
دسـت آمـده نیـز ارسـال خواهـد شـد.به گفته 
وی، رسـیدگی مالیاتـی بـه پرونـده اشـخاص 
مذکـور توسـط کارگروهـی ویژه انجام می شـود 
مالیاتـی  پرونـده  مـؤدی،  مـواردی کـه  در  و 
داشـته باشـد، اگـر ارز خریـداری شـده مرتبط 
با فعالیت شـغلی مؤدی باشـد و قبـاً مالیات 
آن تشـخیص و مطالبـه شـده باشـد، مالیـات 
مجـدد مرتبـط بـا همـان فعالیـت، موضوعیت 
نخواهـد داشـت. امـا اگـر ارز خریـداری شـده 
مرتبـط بـا فعالیـت شـغلی مـؤدی باشـد و 
قبـاً بـه نحوی در رسـیدگی اداره امـور مالیاتی 
ذیربط منظور نشـده باشـد، نسبت به رسیدگی 
و تعییـن درآمـد مشـمول مطابـق قانـون و 

مقـررات مربـوط اقـدام خواهد شـد.

بستن مالیات به ناف ارز

جبهه آمریکایی - صهیونیستی را 
شکست می دهیم

وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح بــا تاکیــد بــر ایــن که›ملــت ایــران 
طعــم تلــخ شکســت را بــه جبهــه آمریکایی-صهیونیســتی خواهنــد چشــاند‹، 
ــران در باالتریــن نقطــه از آمادگــی  گفت:نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ای
هــای دفاعی-نظامــی بــرای مقابلــه بــا هرگونــه تهدید،زیــاده خواهــی قــرار دارد.

امیــر ســرتیپ »امیــر حاتمــی« با شــرکت در گردهمایــی پیشکســوتان اطاعات 
ــی  ــت آمادگ ــریح وضعی ــول هللا )ص( در تش ــد رس ــکر محم ــات لش و عملی
ــد  ــه لطــف خداون ــرد: ب ــد ک ــران در شــرایط حاضــر تاکی ــای مســلح ای نیروه
ــن نقطــه از  ــران در باالتری ــوری اســامی ای ــروز نظــام مقــدس جمه متعال،ام
آمادگــی هــای دفاعــی- نظامــی بــرای مقابلــه بــا هرگونه تهدیــد، زیــاده خواهی 
قــرار دارد و ایــن در حالــی اســت کــه کســب ایــن جایــگاه رفیــع و بــی نظیــر 
در ســخت تریــن شــرایط تحریــم نیروهــای مســلح بدســت آمــده و شــیطان 
بــزرگ آمریــکا و ازنــاب منطقــه ای آن بــه قــدرت نیروهــای مســلح معتــرف 
ــم از اجــرای هیــچ  ــم کــه در ایــن شــرایط تحری ــزود: مفتخری هســتند.وی اف
یــک از برنامــه هــا و مأموریــت هــای حــوزه دفاعــی در جهــت تقویــت و ارتقــای 
قــدرت بازدارندگــی دریــغ نکــرده ایــم و موفــق شــدیم در ســال 1397 بــه کــوری 
چشــم دشــمن، ســه برابــر ســال 1396 در حــوزه تحقیقــات و پژوهــش هــای 

دفاعــی پیشــرفت کنیــم.

مجلس

دولت

مجلس

سیاست

برخورد قاطع با دانه  درشت های مافیای خودرو

2 هزار و 520 میلیاردتومان اعتبار به واحدهای تولیدی

جنگ روانی آمریکایی ها به نتیجه نمی رسد

ارتش ما »چاوزی« است

یـــک عضـــو هیـــات رییســـه 
کمیســـیون صنایـــع ومعـــادن 
مجلـــس گفت:راه حـــل فائـــق 
ــای صنعـــت  ــدن برچالش هـ آمـ
دســـت  خودروهـــای  واردات  خودروســـازی کشـــور 
دوم یـــا آزادســـازی واردات خـــودرو نیســـت بلکـــه 
ــتهای  ــدام دانه درشـ ــردم واعـ ــه مـ ــایی،معرفی بـ شناسـ
خودروست.حجت االســـام  داللـــی  مافیـــای 
ــرای  ــکارش بـ ــینی کیا راهـ ــلمین سیدجوادحسـ والمسـ
حـــل نابســـامانی های قیمـــت صنعـــت خودرویـــی 
کشـــور را اینگونـــه تشـــریح کرد:صنعـــت خـــودروی 
ـــازان  ـــی از خودروس ـــه بخش ـــی ک ـــای دالل ـــور را مافی کش
ـــورد  ـــت. برخ ـــرده اس ـــب  ک ـــت دارند،ملته ـــز در آن دس نی

قاطـــع در ســـطح  اعـــدام چهـــار نفـــر دانه درشـــت 
مافیـــای صنعـــت باعـــث می شـــود پرایـــد بـــه قیمـــت 
ــودرو  ــی خـ ــای داللـ ــان برگردد.مافیـ ــون تومـ 2۰ میلیـ
بایـــد متوجـــه شـــود نظـــام بـــا آنـــان شـــوخی نـــدارد.
ـــون  ـــه اکن ـــد ک ـــن باش ـــردم ای ـــه م ـــاید گای وی افزود:ش
ـــودرو  ـــت دالالن خ ـــه دس ـــور ب ـــودروی کش ـــازار خ ـــه ب ک
ـــب  ـــب و غری ـــت عجی ـــش قیم ـــاهد افزای ـــه ش ـــر لحظ ه
اســـت، مقامـــات قضایـــی و امنیتـــی کجـــا هســـتند و چـــرا 
ـــرد: در  ـــد ک ـــد؟وی تاکی ـــل نمی کنن ـــه رســـالت خـــود عم ب
ـــرادی  ـــا اف ـــدید ب ـــورد ش ـــف و برخ ـــن تکلی ـــورت تعیی ص
ـــد  ـــتند خواهی ـــام هس ـــادی نظ ـــی اقتص ـــل مبان ـــه مخ ک
دیـــد قیمـــت خـــودرو چقـــدر کاهـــش می یابـــد و 

ــردد. ــاز می گـ ــودرو بـ ــازار خـ ــه بـ ــدر آرامـــش بـ چقـ

وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی از 
ــاری  ــال جـ ــتغال سـ ــه اشـ ــب برنامـ تصویـ
در کمیســـیون تخصصـــی شـــورای اشـــتغال 
خبـــر داد و گفت:بـــا تصویـــب ایـــن برنامـــه 
ـــرای  ـــار ب ـــان اعتب ـــارد توم ـــزار و 520 میلی ـــوری، 2 ه ـــس جمه ـــط ریی توس
صیانـــت از اشـــتغال موجـــود و ایجـــاد اشـــتغال جدیـــد بـــه واحدهـــای 

تولیـــدی اختصـــاص می یابـــد.
ــان  ــارد تومـ ــزار و 520 میلیـ ــت:2 هـ ــریعتمداری« اظهارداشـ ــد شـ »محمـ
ـــه 98  ـــون بودج ـــره 18 قان ـــل تبص ـــی و مح ـــه عموم ـــل بودج ـــار از مح اعتب
کل کشـــور در حـــوزه فعالیـــت هـــای مربـــوط بـــه کمـــک هـــای فنـــی و 

تخصصـــی اختصـــاص مـــی یابـــد.
ـــه  ـــت یاران ـــن پرداخ ـــزود: همچنی ـــی اف ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــر تع وزی
ســـود تســـهیات اعطایـــی بـــه واحدهـــای تولیـــدی بـــرای صیانـــت از 
ـــه  ـــن برنام ـــب ای ـــا تصوی ـــز ب ـــد نی اشـــتغال موجـــود و ایجـــاد اشـــتغال جدی
ـــهیات  ـــان از تس ـــارد توم ـــزار میلی ـــن 25 ه ـــد همچنی ـــی یاب ـــاص م اختص

ـــد. ـــد ش ـــتفاده خواه ـــی اس بانک
ـــدگان وام  ـــت کنن ـــامی دریاف ـــاری اس ـــه ج ـــه داد: هفت ـــریعتمداری ادام ش
ــا تســـهیات 4، 6 و 10 درصـــد بـــه صنـــدوق توســـعه ملـــی را اعـــام  بـ
ـــدادی  ـــه تع ـــتان چ ـــر اس ـــه در ه ـــند ک ـــان باش ـــردم در جری ـــا م ـــم ت کردی
ـــدار از  ـــزان از اشـــتغال و چـــه مق ـــرای ایجـــاد چـــه می ـــزان وام ب ـــا چـــه می ب
منابـــع ارزان قیمـــت دریافـــت کردنـــد تـــا نظـــارت عمومـــی هـــم بـــر فعالیـــت 
هـــای خوبـــی کـــه در ایـــن زمینـــه آغـــاز شـــده بـــه عمـــل آیـــد و هـــم 

ـــد. ـــه یاب ـــفافیت ادام ـــیر ش مس
وی یـــادآور شـــد: در دوره دوم ایـــن وام هـــا کـــه از مـــاه جـــاری ارائـــه 
آنهـــا آغـــاز خواهـــد شـــد منابـــع جدیـــدی از محـــل صنـــدوق توســـعه 
ملـــی - یعنـــی مابقـــی آن 750 میلیـــون دالری کـــه در گذشـــته بـــه حســـاب 
ـــدا  ـــد از ابت ـــن روش جدی ـــا ای ـــد و ب ـــد ش ـــز خواه ـــود- واری ـــده ب ـــز ش واری
ـــای اشـــتغالزایی  ـــت ه ـــرای فعالی ـــدوق ب ـــع صن ـــه از مناب ـــرادی ک اســـامی اف
ـــد،  ـــی برن ـــره م ـــر به ـــزار نف ـــر 10 ه ـــای زی در مناطـــق روســـتایی و بخـــش ه

ـــرد. ـــی گی ـــرار م ـــایت ق در س

نماینـــده مـــردم تهـــران، ری، 
در  وپردیـــس  شـــمیرانات 
اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
گفت:بنابـــر فرمایـــش مقـــام 
معظـــم رهبری،جنـــگ نخواهـــد شـــد و جنـــگ روانـــی 
ـــد  ـــه نخواه ـــه نتیج ـــد ب ـــه راه انداختن ـــا ب ـــه آمریکایی ه ک
رســـید.مصطفی کواکبیـــان درحاشـــیه برگـــزاری شـــورای 
ــا  ــنیده هـ ــت: شـ ــس اظهارداشـ ــتان پردیـ اداری شهرسـ
حاکـــی از آن اســـت کـــه بیـــن پمپئـــو و جـــان بولتـــون 
ـــود  ـــده وج ـــاف عقی ـــران اخت ـــا ای ـــگ ب ـــوص جن در خص
ـــروع  ـــه ش ـــد ک ـــی دانن ـــی م ـــه خوب ـــا ب ـــزود: آنه دارد.وی اف
ـــر  ـــی ب ـــوان کنترل ـــچ عن ـــه هی ـــت و ب ـــا اس ـــا آنه ـــگ ب جن

ــد  ــگ نخواهنـ ــه جنـ ــه و منطقـ ــدوده، دامنـ ــان محـ پایـ
داشـــت. عضـــو کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت 
ـــم  ـــام معظ ـــات مق ـــه منوی ـــاره ب ـــا اش ـــس ب ـــی مجل خارج
ـــد  ـــئولین بای ـــه مس ـــت: هم ـــار داش ـــه اظه ـــری در ادام رهب
ـــری  ـــت حداکث ـــب رضای ـــت جل ـــند و در جه ـــیار باش هوش
مـــردم گام بردارند.کواکبیـــان گفـــت: بـــرای تقویـــت 
ـــدت  ـــظ وح ـــم و حف ـــاش کنی ـــد ت ـــی بای ـــجام داخل انس
ــرد:  ــوان کـ ــم.وی عنـ ــرار بدهیـ ــت قـ ــی را در اولویـ داخلـ
ـــر خـــط و نشـــان  ـــرای همدیگ ـــه ب ـــی نیســـت ک ـــروز زمان ام
ـــان  ـــیم . کواکبی ـــری باش ـــام گی ـــال انتق ـــه دنب ـــیم و ب بکش
ـــت  ـــه سیاس ـــیم ک ـــته باش ـــه داش ـــد توج ـــرد: بای ـــد ک تاکی
هـــای وزارت امـــور خارجـــه را وارونـــه منعکـــس نکنیـــم.

ســـفیر جمهـــوری بولیـــواری ونزوئـــا در 
ـــر  ـــدو «،رهب ـــوآن گوآی ـــران در اظهاراتی»خ ته
ــده  ــور خودخوانـ ــس جمهـ ــان و رئیـ مخالفـ
ایـــن کشـــور را عروســـک خیمـــه شـــب 
بـــازی دســـت آمریکایی هـــا توصیـــف کـــرد 
ـــی  ـــت و ارتش ـــادار اس ـــا وف ـــی ونزوئ ـــون اساس ـــه قان ـــا ب ـــش ونزوئ و گفت:ارت
 Carlos Antonio ( ـــس ـــو آلکاالکوردون ـــت.کارلوس آنتونی ـــی اس ـــاً انقاب کام
Alcalá Cordones(در یـــک نشســـت مطبوعاتـــی در جمـــع خبرنـــگاران ایرانـــی 
ـــت و  ـــه دول ـــکا ب ـــارهای آمری ـــه فش ـــا ب ـــی ونزوئ ـــت کنون ـــریح وضعی ـــا تش ب
ـــکا  ـــت آمری ـــه دول ـــه جویان ـــات مداخل ـــار کرد:اقدام ـــا اشـــاره و اظه ـــت ونزوئ مل
ـــه  ـــال 2۰۱4 ب ـــات از س ـــن اقدام ـــده و ای ـــاز ش ـــال 2۰۰۸ آغ ـــران از س ـــه ای علی
صـــورت جدی تـــر پیگیـــری شـــده و در ســـال های اخیـــر شـــاهد افزایـــش 
جـــدی ایـــن فشـــارها هســـتیم.وی بـــا بیـــان اینکـــه فشـــارهای اقتصـــادی 
دولـــت آمریـــکا باعـــث عقـــب مانـــدن ونزوئـــا و پیشـــرفت نکـــردن ایـــن کشـــور 
ـــال  ـــه دنب ـــارها ب ـــن فش ـــا از ای ـــت گفت:آنه ـــده اس ـــف ش ـــای مختل در عرصه ه
ـــا  ـــی آنه ـــتند.هدف اصل ـــتراتژیک هس ـــداف اس ـــری اه ـــک س ـــه ی ـــتیابی ب دس

ـــن  ـــی ای ـــور کنون ـــس جمه ـــادورو رئی ـــواری ونزوئا،م ـــوری بولی ـــب جمه تخری
ـــه  ـــرای اینک ـــت. آنهاب ـــین آن اس ـــور پیش ـــس جمه ـــاوز رئی ـــراث چ ـــور و می کش
بتواننـــد کنتـــرل سیاســـی ونزوئـــا را در دســـت بگیرنـــد، می خواهنـــد بـــه 
ـــع  ـــع مناف ـــه نف ـــا را ب ـــاری ونزوئ ـــادی و تج ـــتهای اقتص ـــل سیاس ـــورت کام ص
ـــع نفتـــی و ســـایر  ـــر مناب ـــا در تـــاش هســـتند کـــه ب ـــر دهند.آنه خودشـــان تغیی
ـــت  ـــا هدای ـــا ب ـــواری ونزوئ ـــوری بولی ـــون جمه ـــا مســـلط شـــوند و تاکن ـــع م مناب
ـــر  ـــتد و در براب ـــارها بایس ـــن فش ـــر ای ـــته در براب ـــادورو توانس ـــور م ـــس جمه رئی
ـــن  ـــاع کند.ای ـــود دف ـــون از خ ـــفید و پنتاگ ـــه کاخ س ـــه جویان ـــات مداخل اقدام
ـــا  ـــتادگی ب ـــروزی و ایس ـــن پی ـــه ای ـــان اینک ـــی بابی ـــد ونزوئای ـــات ارش دیپلم
ـــن، روســـیه،ترکیه و کشـــورهای عضـــو  ـــران، چی ـــون ای ـــکاری کشـــورهایی چ هم
جنبـــش عـــدم تعهـــد محقـــق شـــده و آنها،مـــا را در ایـــن زمینـــه همراهـــی 
ـــی  ـــور داخل ـــکا در ام ـــه آمری ـــه جویان ـــات مداخل ـــان کرد:اقدام کرده اند،خاطرنش
ـــش در  ـــال پی ـــد س ـــا چن ـــه آمریکایی ه ـــد ک ـــی می آی ـــون غلط ـــا از قان ونزوئ
ـــرفت  ـــا و پیش ـــاد م ـــا روی اقتص ـــاندند ت ـــب رس ـــه تصوی ـــور ب ـــن کش ـــل ای داخ

ـــد. ـــی بگذارن ـــر منف ـــا تأثی ـــادی ونزوئ اقتص

رییس دیوان محاسـبات کل کشـور از برگزاری نشسـت سـه 
جانبـه بیـن دیـوان محاسـبات، سـازمان امـور اسـتخدامی و 
مجلـس بـرای بررسـی و حـل و فصـل ابهامـات در افزایـش 

حقـوق ها خبـر داد.
عـادل آذر« بـا اشـاره به پیگیـری موضوع افزایـش حقوق ها 
در دیـوان محاسـبات گفـت: پس از آنکه دولت بخشـنامه ای 
در خصـوص احـکام مرتبـط با افزایـش حقوق ها بر اسـاس 
بودجـه سـال ۹۸ صـادر کـرد، ابهاماتی از سـوی حسابرسـان 

دیـوان محاسـبات و برخی نمایندگان مطرح شـد.

سـفیر آلمان درتهـران گفت:آلمان همـواره از توافق بین المللی 
برجـام حمایـت می کنـد و بـرای بقـای آن از هیـچ اقدامـی 
دریـغ نخواهـد کرد.میکائیـل کلـور برشـتولد در دیدار حسـین 
امیرعبداللهیان دسـتیار ویژه رئیـس مجلس و مدیر کل امور 
بین الملـل بـا اشـاره بـه سیاسـت های کشـورش نسـبت بـه 
برجـام اظهـار داشـت: آلمان همـواره از این توافـق بین المللی 
حمایـت می کنـد و بـرای بقـای آن از هیـچ اقدامـی دریـغ 
نخواهـد کرد.سـفیر آلمـان افـزود: بـا توجـه بـه ظرفیت هـای 
موجـود میـان دو کشـور، آلمـان از ارتقاء سـطح روابط خود با 

جمهـوری اسـامی ایـران اسـتقبال می کند.

بررسی ابهامات افزایش 
حقوق ها 

برای حفظ برجام از هیچ 
اقدامی دریغ نخواهیم کرد

معـاون اقتصـادی رئیس جمهـوری از تصویـب الیحـه جامـع 
نهاوندیـان«  داد.»محمـد  دولـت خبـر  در هیـات  شـفافیت 
در حاشـیه نشسـت هیـات دولـت گفت:امـروز الیجـه جامـع 
شـفافیت کـه یکـی از محورهـای مـورد تاکیـد دولـت بـوده 

اسـت، بـه تصویـب رسـید. 
وی هـدف از تصویـب ایـن طرح را مقابله ریشـه ای با فسـاد 
عنـوان کـرد و افـزود: بـا ایـن طـرح، دسترسـی حداکثـری 
و  اجتماعـی  تامیـن شـده و سـرمایه  اطاعـات  بـه  مـردم 

اعتمـاد عمومـی مـردم بیشـتر می شـود.

رییـس شـورای راهبردی روابـط خارجی با اشـاره به تحوالت 
برجـام و تصمیـم اخیـر ایـران در قبـال ایـن توافـق اظهـار 
داشـت: نجـات برجـام بسـتگی بـه تـاش اروپا طـی دو ماه 
آینـده بـرای جبـران تعلل گذشـته خـود در اجـرای تعهداتش 

دارد.
سـیدکمال خـرازی،در سـفر بـه فرانسـه در دیـدار»ژان پیـر 
رافـارن« نخسـت وزیـر اسـبق ایـن کشـور و رییـس مجمـع 
رهبـران بـرای صلح با اشـاره بـه تنش های موجـود در منطقه 
گفـت: بـرای تقویـت صلـح و ثبـات الزم اسـت قدرت هـای 

منطقـه¬ای بـا هـم گفتگـو کنند.

الیحه جامع شفافیت 
تصویب شد

نجات برجام وابسته به 
جبران تعلل اروپا است

ارز جهانگیری ادامه دارد
محمود واعظی: سیاست دولت، اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی است

واعظی: اعضای دولت بر اتخاذ تصمیمات جدی برای رونق تولید و توسعه کسب و کار، اتفاق نظر دارند

ــان  ــور از پای ــس جمه ــر رئی ــس دفت رئی
بررســی الیحــه شــفافیت در دولــت خبــر 
ــه از  ــن الیحــه ک ــت: بررســی ای داد و گف
ــت  ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی ــت بس اهمی
امــروز در دولــت بــه پایــان رســید و بــرای 
تصویــب بــه مجلــس ارســال خواهــد 

شــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت، 
تشــریح  در  واعظــی  محمــود  دکتــر 
مصوبــات ایــن جلســه هیــات دولــت 
ــه  ــری از جلس ــش دیگ ــت: بخ اظهارداش
امــروز دولــت بــه فرمایشــات و دســتورات 
ــری در  ــام معظــم رهب شــب گذشــته مق
ــا مســائل اقتصــادی و رونــق  ارتباطــات ب
ــرای  ــم ب ــه بتوانی ــه چگون ــد و اینک تولی

ســرمایه گــذاری در کشــور اعــم از داخلــی 
کنیــم،  ایجــاد  تســهیات  خارجــی  و 
اختصــاص یافــت. وی افــزود: امــروز 
ــاد  ــرای ایج ــاش ب ــورد ت ــن درم همچنی
اشــتغال، واگــذاری بنــگاه هــای اقتصادی 
در اختیــار دولــت و نیروهــای نظامــی بــه 
مــردم و همچنیــن رونــق گردشــگری و در 
ــه دســتورات  ــرای اینک ــاش ب ــوع ت مجم
رهبــر معظــم انقــاب با ســرعت بیشــتری 
ــر  ــم.  دکت ــث کردی ــود، بح ــی ش عملیات
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب واعظــی در ادام
مدیریــت شــرایط اقتصــادی امــروز بدلیل  
ــم  ــکا و تصمی فشــارهای اقتصــادی آمری
گیــری ســریع، مــا بایــد یــک مدیریــت 
ــجاعت  ــه ش ــیم ک ــته باش ــز داش متمرک

باشــد،  داشــته  گیــری  تصمیــم  در 
ــاذ  ــر اتخ ــت ب ــه اعضــای دول ــت: هم گف
ــد و  ــق تولی ــرای رون تصمیمــات جــدی ب
ــد. ــر دارن ــاق نظ توســعه کســب و کار اتف

طرح کاالبرگ الکترونیکی روی 
میز دولت است

 رئیــس دفتــر رئیــس جمهور درپاســخ به 
ســوالی درخصــوص کاالبــرگ الکترونیکــی 
ــی  ــاص ارز 42۰۰ تومان ــت اختص و وضعی
بــه کاالهــای اساســی، گفــت: فعــا همــان 
ــی  ــود باق ــوت خ ــه ق ــی ب ــت قبل سیاس
اســت و تصمیــم جدیــدی گرفتــه نشــده 
اســت. دکتــر واعظــی افــزود: مباحثــی که 
ــا روش  ــی ی ــرگ الکترونیک ــورد کاالب درم
هــای دیگــر مطــرح مــی شــود در واقــع  

پیشــنهاداتی اســت کــه ســازمان برنامــه 
و بودجــه و برخــی دســتگاه هــای دیگــر 
تنظیــم کــرده انــد و در کمیتــه ای در حــال 
ــر روزی  ــه اگ ــرای اینک ــت ب ــی اس بررس
ــه  ــاز ب ــه نی ــود ک ــه ای ب ــه گون ــرایط ب ش
اجــرای آن طــرح هــا بــود، انتخــاب کنیــم 
و در واقــع طــرح هــای روی میــز اســت.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور درخصــوص 
انتخــاب ســخنگوی جدیــد  وضعیــت 
دولــت نیــز گفــت کــه ایــن موضــوع 
ــای  ــه آق ــورد ب ــک م ــده و ی ــی ش بررس
ــور معرفــی شــده اســت. از  رئیــس جمه
ــورد موضــوع ســهمیه  ــی درم ــر واعظ دکت
بنــدی بنزیــن ســوال شــد کــه در پاســخ 
گفــت: درمــورد موضــوع بنزیــن متاســفانه 
قبــل از اینکــه در دولــت تصمیمــی گرفتــه، 
براســاس یــک اشــتباه در اطــاع رســانی، 
التهابــی در جامعــه بوجــود آمــد در حالــی 
ــود.  ــده ب ــی نش ــزی قطع ــوز چی ــه هن ک
ــا تاکیــد  رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور ب
ــای  ــث ه ــه بح ــن زمین ــه در ای ــر اینک ب
مفصــل در جلســات متعــدد انجــام شــده 
اســت، گفــت: درمــورد اینکــه چــه روزی و 
چگونــه اجــرا شــود تصمیــم گیری نشــده 

بــود.
 خبرنــگاری از رئیــس دفتــر رئیــس 
جمهــور درمــورد التهــاب هــا در بــازار و 
ــی  ــا ط ــی از کااله ــت برخ ــش قیم افزای
روزهــای اخیــر و اینکــه مســئولیت ســر و 
ســامان دادن بــه وضعیــت بازاربــر عهــده 
کیســت، ســوال کرد.دکتــر واعظــی در 
ــت  ــی دول ــور طبیع ــه ط ــت: ب ــخ گف پاس
ــت  ــامان و در دول ــر و س ــازار را س ــد ب بای
نیــز هــر فعالیــت و هــر اقدامــی متولــی 
خــود را دارد امــا آنچــه در عمــل مــی 

بینیــم و ربطــی هــم بــه ایــن روزها نــدارد، 
ــا ادغــام وزارت خانــه هــا مشــکاتی در  ب
انجــام وظایــف آنهــا ایجــاد شــده اســت 
ــه  ــت ک ــی اس ــت: طبیع ــار داش .وی اظه
اولویــت اول و تخصصــی وزارت جهــاد 
محصــوالت  تولیــد  بحــث  کشــاورزی 
کشــاورزی اســت و وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت نیــز بــه طــور ذاتــی اول بدنبــال 
ــه مــی  ــی اســت و آنچــه ک ــد صنعت تولی
ــر  ــت. دکت ــازار اس ــدگی ب ــا ش ــد، ره مان
ــته  ــی گذش ــزود: وزارت بازرگان ــی اف واعظ
ــی از آن در وزارت  ــد، بخش ــش ش دو بخ
صمــت اســت و بخشــی نیــز در وزارت 
کشــاورزی اســت کــه متاســفانه ایــن دو 
ــوده و از  ــا هــم نب ــط  ب ــه مرتب وزارت خان
یــک سیاســت تبعیــت نمــی کننــد یعنــی 
از نظــر روش، اختــاف ســلیقه هایــی 
وجــود دارد. رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور 
ــرای  ــد ب ــر بای ــک نف ــه  ی ــان اینک ــا بی ب
ــت  ــای الزم و حمای ــی ه ــام هماهنگ انج
ــده باشــد کــه آن شــخص  از مصــرف کنن
وزیــر بازرگانــی اســت، گفــت: امیدواریــم  
الیحــه دولــت و طــرح مطــرح در مجلــس 
بــا ســرعت تصویــب شــود. دکتــر واعظــی 
ــدی  ــه پیشــنهاد جدی ــار داشــت: البت اظه
ــا  ــه  ب ــه شــده ک ــور ارائ ــه رییــس جمه ب
نظــر شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی 
ــش  ــا بخ ــد ت ــن کنن ــاون تعیی ــک مع ی
هــای مرتبــط بــا بازرگانــی در وزارت خانــه 
هــای صمــت و جهــاد کشــاورزی زیــر نظر 
ایــن معاونــت، وضعیــت  بــازار را اداره کنــد 
ــورد  ــور در م ــس جمه ــر رئی ــس دفت .رئی
ــا  ــکر،گفت: ب ــازار ش ــر در ب ــات اخی التهاب
ــی  ــن موضــوع متول ــه اینکــه  ای توجــه ب
نــدارد، شــاهد ایــن وضعیــت درمــورد 
کاالهــا هســتیم کــه البتــه بافاصلــه 
موضــوع پیگیــری مــی شــود، ضمــن 
اینکــه در کشــور بــه هیــچ عنــوان کمبــود 
شــکر نداریــم و در انبارهــا بــه انــدازه 
کافــی موجــود اســت ولــی بدلیــل توزیــع 

دیرهنــگام ، شــاهد ایــن وضعیــت بودیــم.

طرف های مقابل برجام باید 
تعهدات خود را اجرایی کنند 

رئیــس  دفتــر  رئیــس  از  خبرنــگاری 
جمهــور درمــورد شــرط ایــران بــرای مانــدن 
در برجــام ســوال کــرد کــه وی در پاســخ 
گفــت: آن چیــزی کــه در بیانیــه شــورای 
عالــی امنیــت ملــی و ســخنان هفتــه 
گذشــته رییــس جمهــور مطــرح شــد 
ــد  ــل بای ــود کــه طــرف هــای مقاب ــن ب ای
تعهــدات خــود در برجــام را اجرایــی کننــد. 
واعظــی همچنیــن درخصــوص  دکتــر 
درخواســت فرصــت ۱2۰ روزه از ســوی 
ــان  ــام تعهداتش ــرای انج ــا ب ــی ه اروپای
درحالــی کــه ایــران ایــن فرصــت را ۶۰ روز 
ــت: درخواســت  ــرده اســت، گف ــن ک تعیی
۱2۰ روز را حــرف درســتی نمــی دانــم، 
ــازو کار آن  ــده و س ــت ش ــه ثب ــزی ک چی
ــی  ــرای اجرای ــده ، ب ــخص ش ــم  مش ه
شــدن بــه یــک هفتــه زمــان بیشــتر نیــاز 
ــا  ــدارد. رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور ب ن
بیــان اینکــه قــرار اســت وزیــران خارجــه 
ــی  ــا مذاکرات ــه اروپ ــور و اتحادی ــه کش س
ــی داشــته  ــا طــرف ایران ــه ب ــن زمین در ای
ــا  ــود را آنج ــرف خ ــا ح ــت: م ــند، گف باش
خواهیــم زد. دکتــر واعظــی بــا تاکیــد بــر 
ــچ وجــه  ــه هی ــود ب ــم خ ــه از تصمی اینک
ــت: در ۶۰ روز  ــد، گف ــم آم ــاه نخواهی کوت
ــروع  ــم، ش ــام کردی ــه اع ــه را ک اول آنچ
شــد و در ۶۰ روز دوم نیــز آنچــه بــرای آن 
مرحلــه دیــده شــده را انجــام مــی دهیــم. 
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور درخصــوص 
پاســخ ایــران بــه  درخواســت هــای مکــرر 
آمریکایــی هــا بــرای مذاکــره گفت: کســی 
کــه از برجــام خــارج شــده و میــز مذاکــره 
را بــر هــم زده اول بایــد بــه قوانیــن بیــن 
المللــی متعهــد باشــد، اگــر کســی ادعایی 
ــه  ــان بلک ــه در زب ــود را ن ــای خ دارد، ادع

ــد. ــت کن ــد در عمــل ثاب بای
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فرهنگمیراث

کودکان مجری اصلی، آیین ها هستندامکان بهره برداری از »دانشکده سه گوش اهواز« 
رئیـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
ــه  ــر همـ ــه اگـ ــان اینکـ ــا بیـ ــتان بـ خوزسـ
ــع  ــه موقـ ــود را بـ ــف خـ ــتگاه ها وظایـ دسـ
انجـــام دهنـــد، در کمتـــر از یکســـال آینـــده 
امـــکان بهره بـــرداری از ســـاختمان دانشـــکده ادبیـــات ســـابق )ســـه گوش(
ـــا اولویـــت  ـــا کاربـــری مـــوزه ب وجـــود دارد، گفت:ایـــن ســـاختمان قـــرار اســـت ب
ـــواز  ـــران اه ـــه دانشـــگاه شـــهید چم ـــق ب ـــه ســـوابق تاریخـــی و اشـــیا متعل ارائ
ــاختمان  ــد از سـ ــیه بازدیـ ــد.امید حاجتـــی در حاشـ ــرداری برسـ ــه بهره بـ بـ
دانشـــکده ادبیـــات ســـابق دانشـــگاه شـــهید چمـــران اهواز،اظهـــار کـــرد: 
ـــت  ـــه قدم ـــتان اســـت ک ـــاخص اس ـــاختمانهای ش ـــی از س ـــه یک ـــن مجموع ای
ــازی  ــاله بازسـ ــال پیـــش مسـ ــد سـ ــی چنـ ــه ای دارد. وقتـ ــل ماحظـ قابـ
اینجـــا مطـــرح شـــد بحثـــی کـــه بیشـــتر بـــر آن تاکیـــد می شـــد مســـاله 
موریانـــه زدایـــی بـــود. گفتـــه می شـــد اگـــر ســـاختمان موریانـــه زدایـــی 
ــم  ــروز دیدیـ ــد امـ ــزود: در بازدیـ ــرداری دارد.وی افـ ــت بهره بـ ــود، قابلیـ شـ
اقداماتـــی عـــاوه بـــر موریانـــه زدایـــی در ایـــن ســـاختمان انجـــام شـــده 

ــورت تأمیـــن  ــه درصـ ــاختمان قابلیـــت ایـــن را دارد کـ ــرًا سـ اســـت. ظاهـ
ـــت  ـــرار اس ـــاختمان ق ـــن س ـــد. ای ـــرداری برس ـــه بهره ب ـــال ب ـــار الزم، امس اعتب
ـــه  ـــق ب ـــیا متعل ـــی و اش ـــوابق تاریخ ـــه س ـــت ارائ ـــا اولوی ـــوزه ب ـــری م ـــا کارب ب
دانشـــگاه شـــهید چمـــران اهـــواز بـــه بهره بـــرداری برســـد.رئیس ســـازمان 
مدیریـــت و برنامه ریـــزی خوزســـتان گفـــت: امیـــدوارم امســـال بـــا وجـــود 
ـــام  ـــن کار را انج ـــم، ای ـــه داری ـــی ک ـــت ضوابط ـــع و محدودی ـــت مناب محدودی
ـــواز اســـت  ـــران اه ـــه دانشـــگاه شـــهید چم ـــق ب ـــا متعل ـــت اینج ـــم. مالکی دهی
امـــا امـــکان اینکـــه از طـــرف دانشـــگاه بازســـازی شـــود، وجـــود نداشـــت 
ـــرف  ـــرات از ط ـــا، کار تعمی ـــن بن ـــت ای ـــه قدم ـــه ب ـــا توج ـــل ب ـــن دلی ـــه همی ب
ـــاختمان  ـــازی س ـــرات و بازس ـــت. کار تعمی ـــده اس ـــاز ش ـــی آغ ـــراث فرهنگ می
ــهید  ــان دانشـــگاه شـ ــابق، یـــک کار مشـــترک میـ دانشـــکده ادبیـــات سـ
ــم  ــازمان برنامه ریـــزی اســـت، امیدواریـ ــراث فرهنگـــی و سـ ــران، میـ چمـ
ـــار  ـــوص اعتب ـــی درخص ـــل کنیم.حاجت ـــازی آن را کام ـــال بازس ـــم امس بتوانی
ــاً  ــان کرد: فعـ ــابق خاطرنشـ ــات سـ ــکده ادبیـ ــازی دانشـ ــرای بازسـ الزم بـ

بـــرآورد دقیقـــی از اعتبـــار الزم بـــرای ایـــن کار وجـــود نـــدارد. 

نویســـنده و پژوهشـــگر حـــوزه کـــودک 
ــودکان  ــور کـ ــه حضـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ بـ
در آیین هـــا باعـــث اســـتمرار می شـــود، 
از مـــادران و پـــدران  گفـــت: فرهنـــگ 
انتقـــال می یابـــد و تکـــرار توســـط کـــودکان باعـــث بقـــای آنهـــا در آینـــده 
می شـــود.پوپک عظیـــم پـــور بـــا اشـــاره بـــه موضـــوع »کـــودک، آییـــن و 
ـــه  ـــی ک ـــن های ـــژه در آیی ـــور وی ـــه ط ـــودکان ب ـــم ک ـــت: از قدی ـــی « گف زندگ
حیـــات و زندگـــی بـــه آنهـــا وابســـته بـــوده شـــرکت داشـــته و مجریـــان 

اصلـــی آئیـــن هـــا بـــوده انـــد.
ـــه طـــرز عجیبـــی  ـــا حضـــور کـــودکان ب عظیـــم پـــور افـــزود: اغلـــب آئیـــن هـــا ب
معنـــا مـــی گیـــرد و نقطـــه قـــوت برگـــزاری آنهـــا اســـتفاده از کـــودکان در مرکـــز 
و بـــزرگ ترهـــا در پیرامـــون اســـت زیـــرا معصـــوم بـــودن و دنیـــای بـــی 
ـــد. ـــذار باش ـــر گ ـــا تأثی ـــن ه ـــزاری آیی ـــد در برگ ـــی توان ـــودکان م ـــش ک آالی

وی بـــا بیـــان اینکـــه حضـــور کـــودکان در آییـــن هـــا باعـــث مـــی شـــود 
ـــرد:  ـــح ک ـــپارد تصری ـــران بس ـــه دیگ ـــه را ب ـــن چرخ ـــده ای ـــد در آین ـــا بتوانن آنه

ـــا توســـط  ـــن ه ـــرار آیی ـــد و تک ـــی یاب ـــال م ـــدران انتق ـــادران و پ ـــگ از م فرهن
ـــود. ـــی ش ـــده م ـــا در آین ـــن ه ـــای آیی ـــث بق ـــودکان باع ک

ــی  ــراث فرهنگـ ــداری از میـ ــه ای پاسـ ــات منطقـ ــز مطالعـ ــس مرکـ رئیـ
ـــدف از  ـــکو ه ـــارت یونس ـــت نظ ـــزی تح ـــی و مرک ـــیای غرب ـــوس در آس ناملم
ـــح  ـــراث ناملمـــوس دانســـت و تصری ـــز را پاســـداری از می ـــن مرک ـــت ای فعالی
ــال  ــه انتقـ ــیون 2003 بـ ــراث ناملمـــوس در کنوانسـ ــرد: در تعریـــف میـ کـ
ـــودکان هســـتند.رضا ســـجودی  ـــه واســـطه آن ک ـــان نســـلی توجـــه شـــده ک می
ـــراث فرهنگـــی از نســـل  ـــده می ـــد دریافـــت کنن ـــن فراین ـــودکان در ای ـــزود: ک اف
ـــن  ـــل شـــدن ای ـــه کار بســـتن و دخی ـــان ب ـــش از خـــود هســـتند و در جری پی
ـــرده  ـــی در آن ایجـــاد ک ـــن اســـت تغییرات ـــط ممک ـــا محی ـــل ب عناصـــر در تعام

ـــد. ـــال دهن ـــدی انتق ـــل بع ـــه نس ـــل آن را ب ـــا حص و م
ـــیون  ـــوس در کنوانس ـــراث ناملم ـــداری از می ـــف پاس ـــه تعری ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــن دوام  ـــور تضمی ـــه منظ ـــی ب ـــای اقدامات ـــه معن ـــداری ب ـــزود: پاس 2003 اف
ـــوزش  ـــژه از راه آم ـــه وی ـــش ب ـــازی و پژوه ـــتند س ـــایی، مس ـــامل شناس ش

ـــت. ـــمی اس ـــر رس ـــمی و غی رس

 پیام
 میراث

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: شاهنامه فردوسی نامه ماندگاری مرز 
پرگهر ایران و جاودانگی پهلوانان و پاکانی است که نام و نشان خود را میراث هر ایرانی کرده اند تا جهان بر آستان قامت استوار و 

پرغرور آنان سر تعظیم و ستایش فرود آورد.

رنا
 ای

س:
عک

سـرانجام پس از گذشـت نزدیک به سـه سـال و پشـت سر 
گذاشـتن کـش و قوس هـای فـراوان، قـرار اسـت روز جمعه 
)2۷ اردیبشـهت مـاه( از سـند واگـذاری زمیـن مـوزه ایـران 
درودی رونمایـی و پـروژه عمرانـی سـاخت موزه آغاز شـود.
شـهریورماه سـال ۹۵ و پس از شـش سـال پیگیری کلنگ 
مـوزه ایـران درودی در خیابان سـیدجمال الدین اسـدآبادی 
)یوسـف آباد( بـه زمیـن زده شـد و 2۱ آذرمـاه سـال ۹۷ نیز 
برخـی از اعضـای شـورای شـهر تهـران بـه همـراه اعضـای 
هیـأت امنـای مؤسسـه درودی و مدیـرکل موزه هـا و امـوال 
منقـول تاریخـی، در دیـدار با ایران درودی قـرارداد واگذاری 
حـق بهره بـرداری از زمیـن »مـوزه ایـران درودی« را بـه او 

ابـاغ کردند.
صـدور  ایـن  از  مـاه  پنـج  حـدود  گذشـت  از  پـس  حـاال 
ایـن اباغیـه قـرار اسـت سـاعت ۱۰ صبـح روز جمعـه )2۷ 
اردیبهشـت مـاه( بـا حضور پیـروز حناچـی )شـهردار تهران( 
و  رونمایـی  درودی  ایـران  مـوزه  زمیـن  واگـذاری  از سـند 

پـروژه عمرانـی سـاخت مـوزه آغـاز شـود.
ایرانـی  بـه عنـوان نخسـتین زن نقـاش  ایـن هنرمنـد کـه 
اعـام کـرده  پیـش  ۱۰ سـال  از  بیـش  شـناخته می شـود، 
بـود کـه خانـه اش را در فرانسـه فروختـه و پـول حاصـل از 
آن را بـه تومـان تبدیـل کـرده و بـه ایران فرسـتاده تـا برای 
سـاخت مـوزه اش هزینـه شـود. اما در این سـال ها سـاخت 
بـه دالیـل مختلفـی همچـون جابه جایـی مسـئوالن،  مـوزه 
بروکراسـی اداری و تغییـر شـهردار تهـران بـه تعویـق افتاده 
بود.ایـران درودی تجربـه برگـزاری ۶4 نمایشـگاه انفـرادی 
فیلـم   ۸۰ و  دارد  را  دنیـا  معتبـر  و گالری هـای  موزه هـا  در 
مسـتند بـرای تلویزیـون ملـی سـابق ایـران سـاخته اسـت. 
همچنیـن هشـت اثـر نفیـس او در گنجینـه مـوزه هنرهـای 
معاصـر تهـران و برخـی از آثـارش در دیگـر موزه هـای دنیـا 

وجـود دارد.
قـرار اسـت ۱۹۵ تابلـو ایـن هنرمنـد کـه به صـورت محضری 
بـه ملـت ایـران بخشـیده شـده، بعـد از سـاخت مـوزه کـه 
نقشـه آن را جهانگیـر درویـش - معمـار ورزشـگاه تختـی - 

هدیـه کـرده، بـه نمایش گذاشـته شـود.

موزه داستان موزه 
»ایران درودی« 
به سرانجام رسید

تنهایی نواب

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: موقوفه حسینیه نواب هیچ منبع درآمدی ندارد 

ــش از  ــه بی ــواب ک ــی ن ــی ب ــادگار ب ی
ــه  ــه ای از محل ــس کوچ 400 ســال در پ
ــا  ــودکان ی ــوی ک ــا هیاه ــت ب چهاردرخ
ســوز و نــوای تعزیــه خوانــان ســر کــرده 
اکنــون در تنهایــی و ســکوت چشــم بــه 
ــی  ــه او را از ویران ــت ک ــری اس راه تدبی
ــه بناهای  برهاند.حســینیه»نواب«از جمل
تاریخــی شــهر بیرجنــد اســت کــه بنــا به 
آنچــه مورخــان بــر ســنگ نبشــته ســردر 
آن نگاشــته انــد نخســتین خشــت بنای 
آن در ســال 1001 هجــری قمــری بــه 
دســتور امیــرزاده خاتــون ملقــب بــه 
بــی بــی نــواب کــه از بانــوان معتقــد در 
خانــدان خزیمــه بــوده بنــا شــده اســت. 
ایــن بنــا در تاریــخ اگرچــه همــواره 
از طبقــات گوناگــون رجــال سیاســی، 
ــا  ــرده ام ــی ک ــبه پذیرای ــی و کس نظام
آنچــه بــی بــی نــواب در نیــت خیــر خود 

بــه دنبــال آن بوده،ســاختن فضایــی 
بــرای برپایــی عــزای امــام حســین)ع( 
ــاکنان  ــن س ــی تری ــت.یکی از قدیم اس
محلــه چهاردرخــت کــه نزدیــک بــه نیــم 
ــن  ــوار ای ــود را در ج ــی خ ــرن از زندگ ق
ــا ارزش تاریخــی ســپری کــرده  ــای ب بن
در خاطــرات دوران کودکــی اش دو نــوع 
ــاد دارد.  ــه ی ــکان ب ــن م ــری را از ای کارب
ــواب  ســیدمحمدالمعی گفت:حســینیه ن
ــال  ــول س ــه درط ــت ک ــه ای اس موقوف
ــوده و در  ــال ب ــرای اطف ــتانی ب کودکس
ایــام محــرم نیــز بــه عنــوان تکیــه بــرای 
ــت. ــده اس ــی ش ــتفاده م ــزاداری اس ع
وی ادامــه داد:عصــر روزهــای هفتــم، 
هشــتم و نهــم محــرم همــه دســته 
هــای عــزاداری شــهر بــه ایــن حســینیه 
آمــده و در میانســرای آن ســوگواری 
ــال  ــه دنب ــا را ب ــام وقــف م مــی کردند.ن

پرونــده هایــی از آن دراداره اوقــاف وامور 
خیریــه شهرســتان بیرجنــد می کشــاند.

مثنــوی هفتادمــن کــه وقتــی گشــودیم 
بیــن  هــا  نامــه  اجــاره  از  ای  چلــه 
اوقــاف و اشــخاص متعــدد دیــده مــی 
ــئوالن  ــان مس ــه اذع ــه ب ــانی ک شد.کس
مربوطــه در برهــه هایــی از زمــان بــا 
اظهــار فقــر و نــداری اجــازه ســکونت در 
ایــن مــکان تاریخــی را یافتنــد مشــروط 
بــه اینکــه از بنــا محافظــت کنند،امــا بــی 
ماحظگــی آنهــا در ســال هــای طوالنــی 
نــه تنهــا بــرای بنــای تاریخــی حســینیه 
نــواب ســودی نداشــته بلکــه اثــرات 
تخریــب هــم در آن بــه طــور کامــل 

ــت.  ــهود اس مش

حسینیه نواب در سایه بی 
توجهی ها 

درمحلــه  نــواب  حســینیه  بنــای 

ــم  ــان قدی ــه روی محب ــت روب چهاردرخ
معمــاری  اســت  شــده  بیرجندواقــع 
ــی از  ــا حاک ــن بن ــرد ای ــه ف ــر ب منحص
ســاخت خانــه ای بــا معیارهــای اصیــل 
ســال  دارد.زندگــی  اســامی  ایرانــی 
هاســت کــه در ایــن بنــا مــرده و امــروز 
مــی تــوان در تنهایــی نواب،جــای خالــی 
بــرای  دور  روزگارهــای  کودکانــی کــه 
کســب علــم و دانــش وارد آن مــی 
ــاعت  ــه س ــی ک ــان و مردان ــدند؛یا زن ش
هــا در ایــوان هــای زیبــا مــی نشســتند 
وچشــم بــه تعزیــه خــوان های میانســرا 
مــی دوختندواشــک ماتــم مــی ریختنــد 
ــا حســینیه  ــروز ام ــه وضــوح دید.ام را ب
نــواب را ســکوت وهمناکــی فراگرفتــه و 
ترس از فروریختن را در خشــت خشــت 
ایــن بنــای چنــد صــد ســاله مــی تــوان 
ــینیه  ــه حس ــت. گرچ ــا نشس ــه تماش ب
ــت  ــر تاریخــی ثب ــک اث ــوان ی ــواب عن ن
ملــی را بــه یــدک مــی کشــد امــادرب آن 

ــت. ــته اس ــه بس همیش

حسینیه نواب موقوفه ای 
بدون درآمد 

خیریــه  امــور  و  اوقــاف  مدیــرکل 
خراســان جنوبــی گفت:موقوفه حســینیه 
نــواب هیــچ منبــع درآمــدی نــدارد کــه 
ــازی آن  ــت و بازس ــرف مرم ــاف ص اوق
ــی  ــز بخش ــام پروی ــت االس ــد. حج کن
زیــادی  هــای  افزود:حســینیه  پــور 
ــن  ــدارد و واقفی ــدی ن ــه درآم ــم ک داری
ــا  ــن و ی ــه احس ــل ب ــازه تبدی ــز اج نی
تغییــر کاربــری آنهــا را نــداده انــد، لــذا 
ــن  ــی از ای ــار برخ ــود اعتب ــل نب ــه دلی ب
ــز  ــه ارزش تاریخــی نی ــا ک حســینیه ه
ــه حــال خــود رهــا شــده و در  ــد ب دارن
ــد  ــا تاکی ــب هســتند.وی ب ــال تخری ح
ــاظ  ــه لح ــواب ب ــینیه ن ــه حس ــر اینک ب
تاریخــی و معمــاری حتــی از حســینیه 

امــام رضــا)ع( نیــز بســیار قابــل توجــه 
تــر اســت ادامــه داد:حســینیه دارای آب 
و بــرق بــوده امابــه لحــاظ قانــون وقــف 
ــدارد و از ســال  ــه درآمــدی ن ــچ گون هی
تخریــب،در  از  جلوگیــری  بــرای   59
اختیــار خانــواده هــای نیازمنــد و فاقــد 
مســکن قــرار گرفتــه تــا هــم ســکونت 
کــرده و هــم از بنامراقبــت کننــد.وی 
ــی  ــراد توجــه کاف ــن اف ــرد: ای ــه ک اضاف
بــه نگهــداری از بنــای بــا ارزش تاریخی 
را نداشــتند لــذا از حــدود 9ســال پیــش 
اجــازه ســکونت بــه کســی دیگــر در 
ــاکنان  ــد و س ــواب داده ش ــینیه ن حس
ــدند. وی  ــه ش ــه تخلی ــور ب ــی مجب قبل
بــا ایــن اعتقــاد کــه هنــوز بــرای مرمــت 
بنــای حســینیه دیرنشــده اســت گفــت: 
تمایــل  زیــادی  مذهبــی  هیاتهــای 
دارنــد بــا در اختیــار گرفتــن ایــن قبیــل 
ــف  ــای مختل ــم ه ــا مراس ــینیه ه حس
خــود را در آن انجــام دهنــد و از ســویی 
ــن  ــا قوانی ــد ام ــت کنن ــم مرم ــا را ه بن
ســخت گیرانــه میــراث فرهنگــی آنهــا را 

ــد.  ــی کن ــرف م ــن کار منص از ای

مرمت نواب چشم به راه اعتبار 
ــد  ــی بیرجن ــت تاریخ ــگاه باف ــر پای مدی
ــای  ــی شــدن ایــن بن ــه ثبــت مل هــم ب
و  اشــاره کــرد  درســال 76  تاریخــی 
بــودن  موقوفــه  بــه  گفت:باتوجــه 
ــظ،  ــزوم حف ــواب و ل ــینیه ن ــای حس بن
نگهــداری ومرمــت واحیــای ایــن بنــای 
ای  نامــه  تفاهــم  ارزشــمندتاریخی،در 
ــه  ــا ب ــت بن ــته مرم ــال گذش ــر س اواخ
اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره 
ــه  ــادی ادام ــد.علیرضا نصرآب ــذار ش واگ
ــال  ــار در س ــنهادتخصیص اعتب داد:پیش
ــه  ــا ب ــن بن ــت ای ــرای مرم ــی 98ب مال
تهــران ارســال شــده ودرصــورت موافقــت 
ــازی  ــت و بازس ــت مرم ــاس اولوی براس
انجــام خواهــد شــد. وی اســتحکام 
بخشــی دیوارهــا، را از اولویــت هــای 
ــر  ــواب ذک ــینیه ن ــای حس ــت در بن مرم
کــرد و گفت:کــف ســازی،بام ســازی 
مناســب بــرای جلوگیــری ازنفــوذ رطوبت 
ومرمــت تزئینــات و گچبــری هــا نیــز در 

ــرار دارد. ــدی ق ــای بع ــت ه اولوی

معــاون میــراث فرهنگــی ســازمان میراث 
فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــی  ــده ثبــت جهان ــدن پرون ــا مهــم خوان ب
اورامانــات  تاریخــی  فرهنگــی  منظــر 
بــرای ایــن ســازمان گفــت: ثبــت جهانــی 
اورامانــات بــدون مشــارکت مــردم امــکان 
ــان،در  ــین طالبی ــر نیست.محمدحس پذی
اورامانات،بــا اشــاره  از منطقــه  بازدیــد 
ــر  ــات از نظ ــه اورامان ــت منطق ــه اهمی ب
گردشــگری، اظهــار کرد:چندیــن ســال 
اســت موضــوع ثبــت جهانــی منظــر 

فرهنگــی تاریخــی اورامانات در کردســتان 
و کرمانشــاه را دنبــال می کنیــم و ایــن 
منطقــه بــرای ســازمان میــراث فرهنگــی 
ــادی اســت.وی  ــت بســیار زی دارای اهمی
ــات  ــی اورامان ــا بیــان اینکــه ثبــت جهان ب
بــدون مشــارکت مــردم امــکان پذیــر 
نیســت، اظهــار داشــت: نمــای برخــی 
منطقــه  روســتاهای  از ســاختمان های 
ــه همســان ســازی دارد  ــات نیــاز ب اورامان
ــده  ــل پرون ــرای تکمی ــا ب ــه اصــاح آنه ک
ــت.معاون  ــروری اس ــات الزم و ض اورامان

ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور بــا 
ــرای ایجــاد  ــری ب ــه تدبی ــه اینک اشــاره ب
زیرســاخت های الزم نیــز بایــد اتخــاذ 
شــود،اظهار کــرد: ثبــت جهانــی اورامانــات 
تنهــا منحصــر بــه بافــت معمــاری منطقــه 
نمی شــود و منظــر فرهنگــی ایــن منطقــه 
ــتی،آداب و  ــع دس ــامل هنر،صنای ــه ش ک
رســوم، زبــان کــردی، البســه محلــی و… 
ــاری  ــش معم ــه بخ ــبت ب ــود، نس می ش
منطقهبــه مراتــب دارای اهمیت بیشــتری 
ــدن  ــم خوان ــا مه ــه ب ــت.وی در ادام اس
منطقــه اورامانــات بــه لحــاظ جغرافیایــی 
و اســتراتژیکی و مــرزی بــودن آن تاکیــد 
ــی  ــت جهان ــده ثب ــردآوری پرون ــرد: گ ک
اورامانــات یــک تکلیــف و وظیفــه اســت.

ثبت جهانی »اورامانات« 
را در اولویت قرار داده ایم

ارز آوری8۴میلیون دالری صادرات 
صنایع دستی استان تهران

ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــتی اداره کل می ــع دس ــاون صنای مع
ــار گمــرک در ســال گذشــته  ــق آم ــت: طب ــران گف گردشــگری اســتان ته
ــه کشــورهای  ــن اســتان ب ــع دســتی ای ــون و ۱2۰هــزار دالر صنای ۸4میلی
اروپایــی و آســیایی صــادر شــد.محمد انشــایی اظهــار داشــت: بیشــترین 
ــه  ــنتی، بافت ــور آالت س ــتان را زی ــتی اس ــع دس ــادرات صنای ــم ص حج
ــا 4۹، ۱۵ و  ــب ب ــه ترتی ــنتی ب ــای س ــه ه ــم( و شیش ــای داری)گلی ه
ــا بیــان اینکــه ایــن  ــد.وی ب ــه خــود اختصــاص دادن ۱۱ میلیــون دالر را ب
میــزان حجــم صــادرات نســبت بــه ســال ۹۶ رشــد ۳۸ درصــدی را 
ــوط  ــداران مرب ــترین خری ــرد: بیش ــان ک ــر نش ــت خاط ــرده اس ــه ک تجرب
ــتان،  ــیه، ارمنس ــه، روس ــان، فرانس ــش، آلم ــا، اتری ــورهای ایتالی ــه کش ب
ــراق،  ــی، ع ــره جنوب ــزی، ک ــد، اندون ــزی، تایلن ــگ، مال ــگ کن ــن، هن چی
کویــت و قطــر بود.بــه گفتــه وی میــزان صــادرات صنایــع دســتی تهــران 
در ســال ۹۶ حــدود ۶2 میلیــون دالر بــوده است.انشــایی بــا بیــان اینکــه 
ــع دســتی  ــی شــود حجــم صــادرات صنای ــی م ــش بین ــق تقاضــا پی طب
ــته  ــد را داش ــد رش ــالجاری ۳۰ درص ــت س ــه نخس ــه ماه ــران در س ته
ــته ۱۵  ــال گذش ــت س ــاه نخس ــه م ــرک س ــار گم ــق آم ــت: طب ــد گف باش

ــد. ــادر ش ــتان ص ــتی اس ــع دس ــون دالر صنای میلی

ته
نک

یـادگار بـی بی نـواب که بیـش از ۴۰۰ سـال در پـس کوچه 
ای از محلـه چهاردرخـت بـا هیاهـوی کـودکان یـا سـوز و 
نـوای تعزیـه خوانان سـر کرده اکنـون در تنهایی و سـکوت 

چشـم بـه راه تدبیـری اسـت کـه او را از ویرانـی برهاند.
حسـینیه »نـواب« از جملـه بناهـای تاریخی شـهر بیرجند 
اسـت کـه بنا بـه آنچه مورخان بر سـنگ نبشـته سـردر آن 
نگاشـته اند نخستین خشـت بنای آن در سال 1001 هجری 
قمـری بـه دسـتور امیرزاده خاتـون ملقب به بـی بی نواب 
کـه از بانـوان معتقـد در خانـدان خزیمـه بـوده بنـا شـده 
اسـت. این بنـا در تاریخ اگرچه همـواره از طبقات گوناگون 
رجـال سیاسـی، نظامی و کسـبه پذیرایی کـرده اما آنچه بی 
بـی نـواب در نیـت خیر خـود به دنبـال آن بوده، سـاختن 

فضایـی بـرای برپایی عزای امام حسـین )ع(اسـت.

میراثنمایشگاه

درخواستی برای ایجاد سازمان باستان شناسی»نقشستان بلوچ،روایتی نو از نقش و سنت«
جهانـــی  روز  مناســـبت  بـــه 
ــراث  ــه میـ ــا و هفتـ ــوزه هـ مـ
بـــا  فرهنگی،نمایشـــگاهی 
عنـــوان »نقشســـتان بلـــوچ؛ 
ـــا 3  ـــو از نقـــش و ســـنت« از 23 اردیبهشـــت ت روایتـــی ن
ـــه فرهنگـــی تاریخـــی  خـــرداد در کاخ اختصاصـــی مجموع

ــود. ــی شـ ــزار مـ ــاوران برگـ نیـ
کاخ اختصاصـــی نیـــاوران همســـو بـــا شـــعار شـــورای 
ـــا  ـــاری ب ـــال ج ـــوم( در س ـــا )ایک ـــوزه ه ـــی م ـــن الملل بی
ـــی:  ـــای فرهنگ ـــون ه ـــه کان ـــه مثاب ـــا ب ـــوزه ه ـــوان »م عن
آینـــده ســـنت هـــا« اقـــدام بـــه برگـــزاری نمایشـــگاه 
»نقشســـتان بلـــوچ، روایتـــی نـــو از نقـــش و ســـنت« 

نمـــوده اســـت.
ـــا  ـــه ای زیب ـــش مجموع ـــار نمای ـــن نمایشـــگاه در کن در ای
ـــوزن  ـــوش س ـــات و نق ـــا تزئین ـــر ب ـــای فاخ ـــه ه از جام
دوزی بلوچـــی از گنجینـــه موجـــود در کاخ اختصاصـــی 
ـــدرن  ـــو و م ـــبکی ن ـــش س ـــی و نمای ـــه معرف ـــاوران، ب نی
ـــت  ـــی دس ـــورآالت بلوچ ـــواع زی ـــاخت ان ـــی و س در طراح
ــد  ــه هنرمنـ ــم مقیسـ ــری مریـ ــه هنـ ــاز از مجموعـ سـ

ـــود. ـــی ش ـــه م ـــور پرداخت ـــوان کش ج
همچنیـــن در بخـــش دیگـــر ایـــن نمایشـــگاه، آثـــاری 
ـــر  ـــته ب ـــش بس ـــای نق ـــان ه ـــه از الم ـــوش برگرفت ـــا نق ب
ـــه  ـــورگان ب ـــاله کلپ ـــزار س ـــت ه ـــای هف ـــفالینه ه روی س

ـــود. ـــی ش ـــته م ـــش گذاش نمای

ـــکده ی  ـــی پژوهش ـــاختار فعل »س
جوابگـــوی  باستان شناســـی 
بـــا  ومطابـــق  ظرفیت هـــا 
ـــکیات  ـــود از تش ـــارات موج انتظ
باستان شناســـی و باستان شناســـان ایرانـــی نیســـت و 
از نظـــر مالـــی هیـــچ اســـتقالی از خـــود نـــدارد و قـــادر 
نیســـت از پروژه هـــای علمـــی و ضـــروری بطـــور بهینـــه 
ــدون  ــان داده بـ ــی نشـ ــه ی جهانـ ــتیبانی کند،تجربـ پشـ
ــکان  ــی پویا،امـ ــتگاه باستان شناسـ ــک دسـ ــتن یـ داشـ
توســـعه ی همـــه جانبـــه ی صنعـــت گردشـــگری گاه 

ــت.« ــن اسـ ناممکـ
از  بیانیـــه ای  ایـــران،در  باستان شناســـی  جامعـــه 
ــتان  ــگاه باسـ ــا جایـ ــت تـ ــس خواسـ ــدگان مجلـ نماینـ

ـــد  ـــا دهن ـــراث فرهنگـــی را ارتق ـــه ی می شناســـی در وزارتخان
ــد و در بررســـی  ــا دهنـ ــازمان ارتقـ ــه یـــک سـ و آن را بـ
ــی  ــتباهات مدیریتـ ــه میراث فرهنگی،اشـ ــرح وزارتخانـ طـ
پیشـــین را تکـــرار نکـــرده و در مشـــروح چهارچـــوب 
ــائل و مشـــکات  ــه مسـ ــه بـ ــات ایـــن وزارتخانـ و خدمـ
ـــد. ـــه کنن ـــران توج ـــی ای ـــکیات باستان شناس ـــود تش موج
ـــازمان  ـــده اســـت:»پیش از تشـــکیل س ـــه آم ـــن بیانی در ای
میـــراث  فرهنگـــی، باستان شناســـی بعنـــوان نهـــادی 
مســـتقل بـــا بودجـــه ای مســـتقل می توانســـت بـــه 
فراخـــور وضعیـــت موجـــود کشـــور برنامـــه ریـــزی کنـــد. 
پـــس از تشـــکیل ســـازمان میـــراث فرهنگـــی در اواخـــر 
دهـــه ی ۶۰ خورشیدی،تشـــکیات باستان شناســـی نیـــز 

بـــه ایـــن ســـازمان منظـــم شـــد. 
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خبر

موضـوع واگـذاری پـارک طبیعت پردیسـان به شـهرداری 
تهـران از اواخـر دولـت دهـم از سـوی دولتمـردان مطـرح 
شـد تا وضعیت این پارک طبیعت سـر و سـامانی بگیرد.
ایـن طـرح در آسـتانه اجرا بود که در ابتـدای دولت یازدهم 
معصومـه ابتـکار بـه عنـوان رئیـس وقت سـازمان محیط 
زیسـت از اجـرای آن جلوگیری کـرده و به این ترتیب این 

طرح ابتـر ماند.
پـارک پردیسـان در دسـته پارک های بـزرگ مقیاس قرار 
می گیـرد کـه نه تنهـا جنبه فضای سـبز و پر کـردن اوقات 
فراغـت را دارد بلکـه تأثیـر بسـزایی در بهبـود کیفیت آب و 
هوایـی شـهر تهران دارد.در طول سـالهای اخیر همه سـاله 
کـش مکش میان مسـئوالن شـهرداری تهران و سـازمان 
محیط زیسـت وجود داشـت تـا اینکه در سـال ۹۶ تفاهم 

نامه ای میان سـازمان و شـهرداری تهران منعقد شـد.
تفاهـم نامـه ای کـه بـه زعـم برخـی تفاهـم نامـه خوبـی 
نبـود و حتـی شـهرداری وقـت تهـران نجفـی پیـش از ان 
از مفـاد آن آگاه نبـوده و حتـی چرخـی هم در پـارک نزده 
بـود تـا از نزدیـک با آن آشـنا شـده باشـد. در ایـن تفاهم 
نامـه بـه گفتـه کانتـری قرار نبـود کـه مالکیت پردیسـان 
بـه شـهرداری تهـران واگـذار شـود و فقـط قـرار بـود بـرای 
بهسـازی و شـاداب سـازی پردیسـان شـهرداری تهـران 

بیـش از ۳۰۰ میلیـارد در آن هزینـه کنـد.

حال پردیسان خوب نیست
در اردیبهشـت امسال بود که حسینی میانی عضو شورای 
شـهر تهـران در تذکری پیش از دسـتور بـه وضعیت پارک 
پردیسـان اشـاره کـرد و گفت: پـارک طبیعت پردیسـان از 
حیـث ارائـه خدمـات، بـه شـهرداری تهـران تحویـل داده 
شـده اسـت اما توسـعه آن منتفی شده اسـت. وی افزود: 
مـردم در نـوروز از نوروزگاه هـا برگـزار شـده در ایـن پـارک 
اسـتفاده کردند اما شـرایط پارک پردیسـان مناسـب نبود 

و بـا توجـه بـه تفاهـم مـا و محیـط زیسـت الزم اسـت با 
رعایـت مسـائل محیـط زیسـتی نواقـص برطـرف شـود. 
میانـی گفت: از شـهرداری می خواهیم تـا گزارش عملکرد 
از اقدامـات خـود و همچنیـن برنامـه کوتـاه مـدت و بلنـد 

مـدت خـود را ارائـه کنند.

توافق نامه ۱۵ساله ای که جور 
دیگری اجرا می شود!

زهـرا صدراعظـم نـوری عضو شـورای شـهر تهـران در ارتباط 
بـا موضـوع واگـذاری پارک پردیسـان بـه شـهرداری اظهار 
داشـت: پردیسان یک پارک طبیعی اسـت، از سرمایه های 
ارزشـمند تهـران بـه شـمار مـی رود و بایـد به عنـوان پارک 
طبیعـت حفـظ شـود، گونه هـای موجـود در آن ارزشـمند 
اسـت و بایـد حفاظـت و مراقبـت الزم در آن لحـاظ شـود. 
وی افـزود: سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـه دلیـل 
محدودیـت منابـع، امـکان نگهـداری پارک برایش میسـر 
نبـود و در اوایـل شـورای پنجم توافقنامه ای بین شـهرداری 
تهران و ریاسـت سـازمان محیط زیسـت منعقد شـد و بر 

همین اسـاس، شـهرداری مسـؤولیت نگهداری از پـارک را 
برعهـده گرفـت.  ایـن عضـو شـورای شـهر تهـران با اشـاره 
بـه اینکه انجام آسـفالت، نورپردازی پارک، بهسـازی معابر 
پیـاده و نصـب صندلی برای تفرج مـردم از جمله اقداماتی 
بـود که توسـط شـهرداری براسـاس ایـن توافقنامـه انجام 
می گرفـت، بیان داشـت، شـهرداری با اعتبـار قابل توجه که 

در شـورا تصویـب شـد عهده دار این مسـؤولیت شـد. 
وی گفـت: براسـاس ایـن توافقنامـه ۱۵ سـال نگهـداری 
از پـارک پردیسـان را برعهـده شـهرداری قـرار دادنـد، امـا 
تملـک آن واگـذار نشـده بـود.  نـوری گفـت: در ادامه این 
مسـئله، بـه دلیـل چالش هـای ایجـاد شـده و نگرانـی از 
انجام سـاخت وسـاز و پروژه های مختلـف، فعاالن محیط 

زیسـت ابـراز نگرانـی کردنـد و این مسـئله سـبب شـد که 
پـروژه نگهـداری از پـارک با کنـدی مواجه شـود. وی ادامه 
داد: بـر همین اسـاس طـرح اولیه تعدیـل و طبق آخرین 
توافـق نگهـداری پـارک توسـط شـهرداری و سـازمان ها 
بوسـتان ها انجـام می گیرد وسـاالنه ردیف اعتبـاری آن در 

شـورا تصویب می شـود. 

به داد گونه های گیاهی برسید
هرچنـد کـه متر مشـخصی بـرای انـدازه گیـری واگـذاری 
پـارک پردیسـان و اینکه دقیقـا گره کار واگذاری کجاسـت 
وجـود نـدارد امـا آنچـه مهم اسـت از بین رفتـن گونه های 
گیاهـی اسـت. بسـیاری از اعضـای شـورای شـهر تهـران 

بالتکلیفی پارک پردیسان تهران همچنان ادامه دارد
به نظر می رسد پردیسان میان جدال های مسووالن شهری و محیط زیست قرار گرفته و سهم این پارک از این رهگذر نابودی است.

ــی و از  ــارک طبیع ــک پ ــان ی ــران: پردیس ــهر ته ــورای ش ــو ش ــوری عض ــم ن ــرا صدراعظ زه
ــت الزم در  ــت و مراقب ــد حفاظ ــه بای ــی رود ک ــمار م ــه ش ــران ب ــمند ته ــرمایه های ارزش س
ــع، امــکان  ــه دلیــل محدودیــت مناب آن لحــاظ شــود. ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ب
نگهــداری پــارک برایــش میســر نبــود و در اوایــل شــورای پنجــم توافقنامــه ای بیــن 
ــهرداری  ــاس آن ش ــر اس ــه ب ــد ک ــد ش ــازمان منعق ــن س ــت ای ــران و ریاس ــهرداری ته ش
مســوولیت نگهــداری از پــارک را برعهــده گرفــت. براســاس ایــن توافقنامــه ۱۵ ســال نگهــداری 
ــود. ــده ب ــذار نش ــک آن واگ ــا تمل ــد، ام ــرار دادن ــهرداری ق ــده ش ــان را برعه ــارک پردیس از پ

حســینی میالنــی عضــو شــورای شــهر تهــران 
بــر ایــن بــاور اســت پــارک طبیعت پردیســان 
از حیــث ارائــه خدمــات، بــه شــهرداری تهــران 
تحویــل داده شــده، امــا توســعه آن منتفــی 
ــوروز امســال  ــه او در ن ــه گفت شــده اســت. ب
مــردم از نوروزگاه هــای برگــزار شــده در ایــن 
ــارک  ــرایط پ ــا ش ــد ام ــتفاده کردن ــارک اس پ

پردیســان مناســب نبــود.
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ســید آرش حســینی میانــی، رئیــس 
خدمــات  و  زیســت  محیــط  کمیتــه 
در  تهــران  شــهر  شــورای  شــهری 
ــفید  ــا س ــه ب ــای مقابل خصــوص برنامه ه
ــه  ــت: مقابل ــهر گف ــطح ش ــا در س بالک ه
ــا ســفید بالک هــا یــک برنامــه کنترلــی  ب
ــته  ــال های گذش ــول س ــه در ط ــت ک اس
تــا بــه امــروز تــداوم داشــته اســت و بــر 
اســاس مطالعــات موسســه تحقیقــات 
گیــاه پزشــکی، ااقدامــات در ایــن زمینــه 
ــد. ــرا ش ــی اج ــه خوب ــهر ب ــطح ش در س

ــته  ــال گذش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
شــاهد همــکاری خوبــی میــان تمــام 
ســفید  بــا  مقابلــه  بــرای  دســتگاه ها 
کــرد:  اظهــار  شــد،  انجــام  بالک هــا 
در مناطقــی هــم کــه قبــا دسترســی 
وجــود نداشــت، ماننــد ســفارت خانه ها 
بنابــر  خصوصــی  اماکــن  از  برخــی  و 
همــکاری و هماهنگــی صــورت گرفتــه 
ــورت  ــا ص ــفید بالک ه ــا س ــارزه ب ــز مب نی
ــران  ــهر ته ــورای ش ــو ش ــن عض گرفت.ای
بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته هــرس 
ســبب  شــده،  انجــام  پایش هــای  و 
گفــت:  شــد،  ســفیدبالک ها  کنتــرل 
فرآینــد  باشــد،  اقلیــم گرم تــر  هرچــه 
تکمیــل  زودتــر  ســفیدبالک ها  بلــوغ 
مشــکل  دچــار  بیشــتر  شــهر  و  شــده 
می شــود. بــر ایــن اســاس بایــد بــه 
موقــع بســتر زیســت ســفیدبالک ها را 
برگ هــای  و  هــرس  پاییــز،  فصــل  در 
ــینی  ــرد. حس ــارج ک ــهر خ ــوده را از ش آل
ــه  ــه درج ــه هرچ ــان اینک ــا بی ــی ب میان
ــر  ــتانه تکثی ــه آس ــر ب ــوا دیرت ــرارت ه ح
بــه  طبیعتــا  برســد،  بالک هــا  ســفید 
ــرد: امســال  ــوان ک ــهر اســت، عن ــع ش نف
بــه  و  داشــتیم  خوبــی  بارندگی هــای 
ادامــه  بــا  امیدواریــم  همیــن خاطــر، 
بالک هــا  ســفید  امســال  فعالیت هــا 
کمتــر از ســال گذشــته باشــند. حســینی 
میانــی افــزود: همچنیــن اســتفاده از 
ــد  ــای جدی ــی از برنامه ه ــم های گیاه س
اســت و از ســم های شــیمیایی دیگــر 
از ســم  اســتفاده  اســتفاده نمی شــود. 
بــه  طغیــان  شــرایط  در  هــم  گیاهــی 

می شــود. انجــام  مــوردی  صــورت 

ری
ناو

حذف نیتروژن و فسفر از فاضالب های شهریف
 با فناوری های زیستی

معاونــت  فنــاوری  زیســت  توســعه  ســتاد 
بــه  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
فناوری هــای  ترویــج  و  توســعه  دنبــال 
ــای  ــن کاربرده ــی از مهم تری ــت، یک ــور اس ــتی در کش زیس
فناوری هــای زیســتی، پاکســازی فاضاب هــای شــهری 
ــی  ــروه اجتماع ــزارش گ ــه گ ــروژن و فســفر اســت. ب از نیت
باشــگاه خبرنــگاران پویــا؛ زیســت فناوری محیط زیســت 
اســت کــه  زیســتی  پرکاربردتریــن حوزه هــای  از  یکــی 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــت فناوری معاون ــعه زیس ــتاد توس س
در  آن  اجرایــی  زمینه هــای  فراهــم کــردن  دنبــال  بــه 
ــروه  ــتاد در کارگ ــز س ــتا نی ــن راس ــت، در همی ــور اس کش
نجــات  بــرای  مختلفــی  برنامه هــای  زیســت  محیــط 
محیــط زیســت کشــور طراحــی کــرده اســت. در واقــع 
ــری  ــه کارگی ــای ب ــه معن ــت ب ــط زیس ــت فناوری محی زیس
ــا  ــازوکارهای آنه ــا س ــا و ی ــده، فرآورده ه ــتم های زن سیس
ــت،  ــی اس ــت محیط ــکات زیس ــه مش ــل هرگون ــرای ح ب

ــتی  ــای زیس ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــن راهکاره ــی از ای یک
ــرای پاکســازی فاضاب هــای شــهری و کاهــش عــوارض  ب
ایــن فاضاب هــا اســت. عــدم پاکســازی فاضاب هــا از 
ــروز بیماری هــای مختلفــی در  ــروژن و فســفر، باعــث ب نیت
ــز  ــادی نی ــتی زی ــط زیس ــوارض محی ــود و ع ــان می ش انس
ــای  ــر فاضاب ه ــه اگ ــی اســت ک ــن در حال ــی دارد، ای در پ
می تواننــد  شــوند  مدیریــت  درســتی  بــه  شــهری 
کاربردهــای مختلفــی در صنایــع کشــور داشــته باشــند. 
شــهری  فاضاب هــای  پاکســازی  روش هــای  از  یکــی 
موجــودات  ایــن  اســت،  میکروارگانیســم ها  از  اســتفاده 
ــفات  ــرات و فس ــت نیت ــش غلظ ــه کاه ــد ب ــده می توانن زن
ــتاد  ــتا س ــن راس ــد؛ در همی ــک کنن ــهری کم ــاب ش از پس
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  فنــاوری  زیســت  توســعه 
ریاســت جمهــوری چنــد ســالی اســت کــه بــه دنبــال 
اجرایی ســازی طرح هایــی بــرای کاهــش مــواد مضــر از 

اســت. شــهری  فاضاب هــای 

تخریــب  لحــاظ  از  اینکــه  بــر  عــاوه  رئیســخرس ها 
هســتند؛  عــذاب  در  انســان  بــا  تقابــل  و  زیســتگاه 
ــه  ــرای اینک ــد و ب ــم نمی کنن ــود رح ــه خ ــم ب ــان ه خودش
ــه  ــدام ب ــر اق ــاره شــود خــرس ن مــادر آمــاده زادآوری دوب
ــار هــم،  ــد و ایــن ســه عامــل در کن کشــتن توله هــا می کن
ــرار  ــد ق ــرض تهدی ــمند را در مع ــه ارزش ــت این گون جمعی

داده اســت.
خرس هــا موجــودات مهربانــی هســتند و معمــوالً از هــر چیــزی 
تغذیــه می کننــد؛ علــف، بلــوط، حشــرات، میــوه و حتــی گوشــت 
ــوش  ــوار خ ــه و همه چیزخ ــات عظیم الجث ــن حیوان ــذاق ای ــه م ب
می آیــد، امــا بــا تمــام این هــا ماننــد دیگــر حیوانــات بــرای ادامــه 
زندگــی و بقــا در زحمــت هســتند و بــه علــت تخریــب زیســتگاه و 

تقابــل و تعــارض بــا انســان در معــرض تهدیــد هســتندد.
بــه اعتقــاد کارشناســان امــر؛ خــرس یک گونــه چتــر اســت از ایــن 
رو حفاظــت از آن در دنیــا بســیار حائــز اهمیــت اســت، در تعریــف 
آن می تــوان گفــت کــه خــرس در بهــار بیشــتر از علف هــای 
ــاد  ــار و اول تابســتان حشــرات زی ــد، آخــر به ــه می کن ــازه تغذی ت
می شــوند و بیشــتر از آن هــا می خــورد، در اواخــر تابســتان 
ــا  ــوردن میوه ه ــه خ ــروع ب ــرس ش ــت و خ ــراوان اس ــا ف میوه ه
می کنــد، آخــر تابســتان و اول پاییــز بلــوط زیــاد می شــود بنابراین 
بــه خــوردن بلــوط بســیار وابســته می شــوند، در پاییــز و زمســتان 
کــه هــوا ســرد می شــود و دیگــر چیــزی بــرای خــوردن ندارنــد تــا 
ایــن جثــه بــزرگ را ســیر کننــد می خوابنــد البتــه اگــر در طــول 

ســال هــر وقــت کــه بتواننــد شــکار کننــد گوشــت می خورنــد.
ــرات و  ــف، حش ــد از عل ــرس، بای ــت از خ ــرای حفاظ ــن ب بنابرای
میوه هــا نیــز محافظــت کننــد از ایــن رو یــک گونــه چتــر محســوب 
ــرا گونه هــای دیگــر در ســایه آن حفاظــت می شــوند  می شــود زی
و ایــن در واقــع یــک اســتراتژی حفاظــت بــرای مدیــران اســت.

باقــر نظامــی عضــو هیــات علمــی دانشــکده محیط زیســت 
ــا  ــران ب ــای ای ــت خرس ه ــاره وضعی ــازمان محیط زیســت درب س
اشــاره بــه اینکــه در ایــران دو گونــه خــرس قهــوه ای و ســیاه وجود 
دارد، بــه خبرنــگار علمــی ایرنــا گفــت: جمعیــت خــرس قهــوه ای 
در رشــته کوه های البــرز و زاگــرس گســترده اســت در واقــع در 22 

اســتان کشــور، ایــن گونــه وجــود دارد.
خرس قهوه ای ایران در خطر انقراض

ــا زیرگونه هــای مختلــف دارد  ــوه ای در دنی وی افــزود: خــرس قه
و تقریبــًا در کل نیمــه کــره شــمالی پراکنــده اســت مثــاً خــرس 
گریزلــی در امریــکا بــا 650 کیلــو یــا خــرس کودیــاک کــه حــدود 
یــک تــن وزن دارد همــان خــرس قهــوه ای ایــران اســت بــا ایــن 
ــا  ــه ب ــن زیرگون ــران کوچک تری ــوه ای ای ــرس قه ــه خ ــاوت ک تف
ــوه ای در  ــرس قه ــع خ ــت. در واق ــرم اس ــدود 250 کیلوگ وزن ح
کشــورهای مختلــف بــا نــام محلــی خاصــی شــناخته می شــود.

ــت  ــداد جمعی ــا از لحــاظ تع ــن خــرس در دنی ــه داد: ای وی ادام
ــه  ــن مرحل ــی در کمتری ــوردار اســت یعن ــی برخ ــت خوب از وضعی
ــرایط  ــه در ش ــوزه خاورمیان ــران و ح ــا در ای ــرار دارد ام ــی ق نگران
ــر  ــت تأثی ــتر تح ــش بیش ــون جمعیت ــت چ ــراض اس ــر انق خط

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــف تهدی ــل مختل عوام
خرس سیاه در وضعیت بحرانی

ایــن کارشــناس حیات وحــش گفــت: خــرس ســیاه گونــه 
دیگــر خــرس در ایــران اســت کــه در اســتان سیســتان و 
ــوب کرمــان و حاشــیه شــرقی و شــمال شــرقی  بلوچســتان، جن
ــکده  ــی دانش ــات علم ــو هی ــود دارد. عض ــزگان وج ــتان هرم اس
ــت خــرس  ــزود: وضعی محیط زیســت ســازمان محیط زیســت اف
ــرار دارد در  ــراض ق ســیاه اســفبار اســت و به شــدت در خطــر انق
واقــع می تــوان گفــت کــه وضعیــت آن بحرانــی اســت و خیلی هــا 

احتمــال می دهنــد کــه کمتــر از 100 قــاده خــرس ســیاه در ایــران 
وجــود داشــته باشــد.

تخریــب زیســتگاه و تقابــل بــا انســان مهم تریــن 
عوامــل تهدیــد خرس هــا

ــات  ــد حی ــن تهدی ــتگاه مهم تری ــب زیس ــت: تخری ــی گف نظام
خرس هــا اســت، مثــاً در حــوزه زاگــرس تمــام جنگل هــای بلــوط 
ــازی،  ــرز جاده س ــوزه الب ــتند، در ح ــن هس ــن رفت ــال از بی در ح
ویاســازی و جنگل تراشــی زیســتگاه های ایــن حیوانــات را نابــود 

کــرده اســت.

ــده  ــزارش تکان دهن ــه گذشــته گ ــوز هفت ــزارش ســامت نی ــه گ ب
ســازمان ملــل از اقدامــات تخریبــی بشــر در مــورد محیط زیســت 
و انقــراض قریب الوقــوع یــک میلیــون گونــه جانــوری و گیاهــی 
منتشــر شــد. در بخشــی از ایــن گــزارش بــه تولیــد انبــوه زبالــه 
ــزان آلودگــی پاســتیکی  اشــاره شــده و اینکــه از ســال ۱۹۸۰می
ــور  ــز ۱۸۰کش ــل نی ــدروز قب ــده اســت. چن ــر ش ــان ۱۰ براب در جه
ــه  ــتیکی ب ــماندهای پاس ــادرات پس ــرل ص ــر کنت ــر س ــان ب جه
توافــق رســیدند؛ پاســتیک هایی کــه ســاالنه ۸میلیــون تــن 
از آنهــا وارد دریاهــا و اقیانوس هــا شــده و تأثیــر منفــی بــر 

تخریب زیستگاه، تقابل با انسان و توله کُشی؛ 

بالی جان خرس ها
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شکارچیان

100 شکارچی غیر مجاز در خراسان رضوی 
دستگیر شدند

جزئیات برقی کردن تاکسی های تهران 
تشریح شد

مدیــرکل حفاظــت محیــط 
رضــوی  خراســان  زیســت 
امســال  ابتــدای  از  گفــت: 
و  شــکارچی   ۱۰۰ تاکنــون 
صیــاد غیــر مجــاز در اســتان دســتگیر شــدند و بــرای 
ــه  ــد. ب ــکیل ش ــی تش ــده قضای ــا پرون ــر از آنه ۶۰ نف
گــزارش برنــا، تــورج همتــی افــزود: از ایــن شــکارچیان 
تعــداد 24 قبضــه ســاح شــکاری بــه همــراه بیــش از 
4۰۰ فشــنگ کشــف و ضبــط شــده اســت. وی ادامــه 
ــکاری  ــاح  ش ــه س ــش قبض ــاحها ش ــن س داد: از ای
غیرمجــاز و قاچــاق اســت. وی گفــت: در ایــن مــدت 
ــان رضــوی  ــت خراس ــه تحــت حفاظ ــق چهارگان مناط
توســط ۱2۰ محیــط بــان بــه صــورت مســتمر و شــبانه 
روزی رصــد و پایــش شــده اســت. همتــی افــزود: بــا 
توجــه بــه ایــن کــه فصــل بهــار، فصــل زاد و ولــد گونــه 
هــای مختلــف جانــوری اســت شــکار ایــن گونــه هــا 
ــط زیســت و  ــه محی ــی ب ــد خســارات فراوان مــی توان

ذخیــره اکولوژیکــی خراســان رضــوی و کشــور وارد کند. 
ــرای  ــادان ب ــه شــکارچیان و صی ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــد  ــه فضــای مجــازی روی آورده ان جــذب مشــتری ب
ادامــه داد: ایــن افــراد عکــس جانــوران یــا الشــه آنهــا 
را در ســایت های واســطه گــر یــا کانال هــای اجتماعــی 
بارگــذاری می کننــد و افــرادی هــم از ایــن طریــق 
ــه  ــا ب ــا گوشــت آنه ــوری و ی ــد گونه هــای جان ــا خری ب
ــد  ــد. وی تاکی ــن می زنن ــه دام ــه مجرمان ــن چرخ ای
کــرد: شــهروندان در صــورت مشــاهده آگهــی فــروش 
گونه هــای خــاص جانــوری و یــا گوشــت آنهــا موضــوع 
ــان  ــتان خراس ــد. اس ــام کنن ــماره ۱۵4۰ اع ــه ش را ب
ــوع  ــکار ممن ــه و ش ــه چهارگان ــوی دارای 4۱ منطق رض
ــگاه  ــی، پناه ــارک مل ــی، پ ــی طبیع ــامل 2۸ اثرمل ش
حیــات وحــش، مناطــق حفاظــت شــده و ۱۳ منطقــه 
شــکار ممنــوع اســت. حــدود ۸۰ گونــه پســتاندار، 2۸۵ 
گونــه پرنــده، ۶۸ گونــه خزنــده و 24 گونــه ماهــی در 

ــد. ــت می کنن ــوی زیس ــان رض ــت خراس طبیع

ســازمان  مدیرعامــل 
بــر  نظــارت  و  مدیریــت 
از  تهــران  تاکســیرانی 
ــی کــردن تاکســی های  برق
ــر داد  ــا خب ــی مپن ــروه صنعت ــکاری گ ــا هم ــران ب ته
ــران،  ــی ته ــزار تاکس ــرح، ۸۰ ه ــن ط ــت: در ای و گف
ــه گــزارش تســنیم، علیرضــا  ــد شــد. ب برقــی خواهن
قنــادان دربــاره آمادگــی گــروه صنعتــی "مپنــا" بــرای 
برقــی کــردن تمــام تاکســی های تهــران اظهــار 
کــرد: همــکاری مشــترکی بیــن مــا و گــروه مپنــا از 
ــته  ــال گذش ــر س ــده و اواخ ــاز ش ــل آغ ــا قب مدت ه
جهــت هماهنگــی بیشــتر جلســه ای بــا حضــور 

مدیرعامــل گــروه صنعتــی مپنــا برگــزار شــد.
وی تصریــح کــرد: در جلســه ای کــه برگــزار شــد 
ــرای  ــود ب ــای خ ــه، طرح ه ــن مجموع ــین ای مهندس
برقــی کــردن ۸۰ هــزار تاکســی  تهــران را ارائــه کردنــد 
ــن طــرح اجــرا  ــوت ای ــرار شــد به صــورت پایل ــه ق ک

ــه صــورت  ــی ب ــع نواقــص احتمال ــد از رف شــود و بع
کلــی اجــرا شــود. قنــادان گفــت: همزمــان بــا 
برگــزاری جشــنواره تاکســیرانی شــهر تهــران کــه 
ــرج میــاد برگــزار شــد، مجــددًا  چنــدی پیــش در ب
ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــازمان حم ــن س ــه ای بی جلس
شــهرداری تهــران، ســازمان تاکســیرانی و پژوهشــگاه 
نیــرو وابســته بــه وزارت نیــرو در ارتبــاط بــا موضــوع 
ــل  ــد. مدیرعام ــر ش ــزار و تبادل نظ ــده برگ ــاره ش اش
ــر تاکســیرانی تهــران  ســازمان مدیریــت و نظــارت ب
ــردن ۸۰  ــی ک ــه برق ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
ــه  ــی ب ــازه زمان ــه ب ــران در چ ــی در ته ــزار تاکس ه
پایــان خواهــد رســید، تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه 
ــاش می شــود  ــا ت ــرد ام ــام ک ــی اع ــوان زمان نمی ت
ــده،  ــت ش ــخص و مدیری ــی مش ــازه زمان ــک ب در ی
قنــادان  کنیــم.  برقــی  را  تهــران  تاکســی های 
ــد  ــه ای خواه ــرح به گون ــن ط ــرد: ای ــان ک خاطرنش
بــود کــه خودروهــا هــم برقــی باشــند و هــم بنزینــی.

آلودگی پالستیکی به باکتری های تولید کننده اکسیژن آسیب می زند
به گزارش ایسنا، تحقیقات جدید نشان می دهد: مواد پاستیکی می توانند به باکتری های موجود 
در اقیانوس ها که ۱۰ درصد اکسیژن تنفسی را تولید می کنند، آسیب می زند. ترکیب های شیمیایی 
رها شده از این مواد پاستیکی در رشد پروکلوروکوکوس ها )prochlorococcus( فراوان ترین 
باکتری موجود در اقیانوس ها و بخش حیاتی زنجیره غذایی دریایی اختال ایجاد می کند.  

گزارش 

مبارزه بیولوژیکی با 
سفیدبالک ها

ت
اش

مسمومیت آب شرب»اسفراین« در گروی موافقت کالنتری بهد
ــده  ــی، نماین ــادی قوام ــنیم، ه ــزارش تس ــه گ ب
اســفراین در صحفــات مجــازی خــود شــرح داده، 
بــه منظــور جلوگیــری از برداشــت غیرقانونــی 
از معــادن آلبــاغ، درخواســت واگــذاری ایــن 
رئیــس  کانتــری،  عیســی  میــز  روی  را  معــادن 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گذاشــته اســت.
و  ســاریگل  حفاظت شــده  منطقــه  از  بخشــی  حــذف  امــا 
ــردن  ــی ک ــز قربان ــه ج ــکاوان، ب ــه دســت معدن شــکافتن آن ب
بــرای خام فروشــی منابــع طبیعــی  زیســتگاهی ارزشــمند 

منطقــه، پیامــد دیگــری هــم دارد؟
مجیــد مخــدوم از اســاتید پیشکســوت آمایش ســرزمین بــا ابراز 
ــر منطقــه  تاســف از آنچــه این روزهــا در ســایه ضعــف نظــارت ب
ــه  ــان ب ــر دلش ــد: اگ ــذرد، می گوی ــاریگل می گ ــده س حفاظت ش
حــال محیــط زیســت و میــراث طبیعــی این ســرزمین نمی ســوزد 
ای کاش، ســامت و حیــات مــردم را فــدای منفت طلبــی نکننــد. 
ــه  ــن زمین ــه پیشــتر هــم در ای ــد: همانطــور ک ــه می ده وی ادام
هشــدار داده شــده، برداشــت ســرب و روی از این معادن، ســبب 
ــد  ــه س ــه ب ــود ک ــی می ش ــه آب راه های ــی ب ــر معدن ورود عناص

بیــدواز منتهــی می شــوند؛ ســدی کــه پایین دســت ایــن معــادن 
ــد.  ــن می کن ــفراین را تامی ــردم اس ــرب م ــده و آب ش ــع ش واق
ایــن اســتاد دانشــگاه ضمــن هشــدار نســبت بــه عواقب اســتفاده 
از آب مســموم بــا عناصــر معدنــی می گویــد: امیــدوارم بــا چنیــن 
طــرح مخربــی موافقــت نشــده و شــورای عالــی محیــط زیســت، 
ســند نابــودی ایــن منطقــه و بیمــاری مــردم اســفراین را امضــا 
ــد؛ ماهیــت مناطــق حفاظــت شــده، ایــن اســت کــه تحــت  نکن
ــده و از  ــی مان ــط زیســت باق ــت ســازمان حفاظــت محی مدیری
دســت اندازی معدنــکاوان و صنعتگــران در امــان باشــند؛ صــدور 
مجــوز معدنــکاوی در مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت 
ــر  ــد منتظ ــاال بای ــت اســت. ح ــت در امان ــط زیســت، خیان محی
مانــد و دیــد، کانتــری در واکنــش بــه پیشــنهاد واگذاری بخشــی 
از منطقــه حفاظت شــده ســاریگل بــه ســوداگران صنعــت و 
معــدن چــه رویکــردی را در پیــش خواهــد گرفــت؛ آیــا کانتــری 
ایــن زیســتگاه ارزشــمند و ســامت مــردم اســفراین را بــه تیشــه 
ــه رســم امانتــداری از شــکافته  ــا ب ــکاوان خواهــد ســپرد ی معدن
ــه حفاظت شــده ســاریگل و مســموم شــدن  ــب منطق شــدن قل

آب ســد بیــدواز ممانعــت خواهــد کــرد.

اند
سم

پ

عـدم  و  تـر  هـای  پسـماند  در  وجـود شـیرابه 
همـکاری شـهروندان در آبگیـری زبالـه در مبدا 
یکـی از معضـات مدیریـت شـهری در بحـث 
محیـط زیسـت مـی باشـد که با انجام اموری بسـیار آسـان 
و سـاده مـی تـوان ایـن معضـل را حـل و کیفیـت محیـط 
زیسـت رااز ایـن دیـدگاه بهبـود بخشـید. بـه گـزارش فصل 
الملـل  بیـن  وامـور  روابـط عمومـی  از  نقـل  بـه  و  اقتصـاد 
عامـل  مدیـر  عبدلـی،  رضـا  پسـماند،  مدیریـت  سـازمان 
سـازمان بـا تاکیـد بر نقـش شـهروندان در کاهش شـیرابه 
تولیـدی از پسـماند خاطـر نشـان کـرد: تاکنـون روشـهای 
شـیرابه  تصفیـه  و  کنتـرل  مدیریـت  بـرای  متعـددی 
درمحلهـای دفـن پسـماند هـای شـهری مطـرح شـده امـا 
بـدو  در  شـیرابه  مدیریـت  روش  بهتریـن  و  تریـن  بهینـه 
تولیـد و در مبـدا آن اسـت کـه ضمن سـهولت انجـام آن به 
بهداشـت عمومـی شـهروندان نیـز کمـک مـی گـردد. مدیر 
عامـل سـازمان مدیریت پسـماند با اشـاره بـه میزان حدود 
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۵ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

زیسـت ابـراز نگرانـی کردنـد و این مسـئله سـبب شـد که 
پـروژه نگهـداری از پـارک با کنـدی مواجه شـود. وی ادامه 
داد: بـر همین اسـاس طـرح اولیه تعدیـل و طبق آخرین 
توافـق نگهـداری پـارک توسـط شـهرداری و سـازمان ها 
بوسـتان ها انجـام می گیرد وسـاالنه ردیف اعتبـاری آن در 

شـورا تصویب می شـود. 

به داد گونه های گیاهی برسید
هرچنـد کـه متر مشـخصی بـرای انـدازه گیـری واگـذاری 
پـارک پردیسـان و اینکه دقیقـا گره کار واگذاری کجاسـت 
وجـود نـدارد امـا آنچـه مهم اسـت از بین رفتـن گونه های 
گیاهـی اسـت. بسـیاری از اعضـای شـورای شـهر تهـران 

معتقدنـد کـه گونه هـای گیاهی در پـارک پردیسـان از بین 
رفتـه اسـت و عـدم واگذاری کامل پارک به شـهرداری این 

فاجعـه را رقم زده اسـت.

پای پیمانکار در میان است!
حجـت نظـری عضـو شـورای شـهر تهـران در ایـن بـاره 
گفـت: پارک پردیسـان در آغـاز مدیریت شـورای پنجم به 
شـهرداری تهران واگذار شـد اما گویا شـهرداری  هنوز اقدام 
خوبـی در ایـن محـل نکـرده اسـت.وی ادامـه داد: در این 
پـارک ۳۵۰ گونه گیاهی شناسـایی شـده اسـت کـه اخیرا 
مطلع شـدیم برخی از عوامل فضای سـبز شـهرداری اقدام 
بـه از بیـن بـردن گونه هـای گیاهـی کـرده اسـت. بـه گفته 

عضـو شـورای شـهر تهران، مجموعـه پیمانکار باید نسـبت 
بـه افزایـش روشـنایی و بهبـود وضعیـت سـرویس های 
بهداشـتی و بهبـود کـف پوش هـا در ایـن مرکز اقـدام کند.
بسـیاری از درختـان و گونه هـای گیاهـی خـاص پـارک 
پردیسـان از بیـن رفـت و هنـوز مشـخص نیسـت چـرا با 
وجـود داشـتن تفاهـم نامـه ایـن پـارک بهسـازی نشـده 

است.

پردیسان واگذار نشده است
امـا اصغـر عطایـی مدیـرکل خدمـات شـهری شـهرداری 
تهـران در گفت وگـو بـا خبرنگار شـهری خبرگـزاری فارس 
درخصـوص واگـذاری پارک پردیسـان به شـهرداری تهران 

گفـت: ایـن موضوع صحـت نـدارد و اصا واگـذاری در کار 
نیسـت. وی افـزود: مـا در حـال ارائه یک سـری خدمات 
به بوسـتان پردیسان هسـتیم یعنی واگذاری نشده است 
و فقـط مـا در حـوزه مبلمـان ، آسـفالت، نهرهـا، فضـای 
سـبز و کارهـای ایـن چنینـی اقداماتی انجـام می دهیم تا 
بـه شـاداب سـازی آنجا کمـک کنیـم. مدیـر کل خدمات 
شـهری شـهرداری تهـران درخصـوص اینکه چرا بوسـتان 
واگذار نشـده اسـت، گفت: در گذشـته چندین بار جلسات 
و مذاکراتـی برای واگذاری شـده اسـت امـا در دوره جدید 
صحبتـی نشـده اسـت و همیـن اقداماتـی هـم کـه ارائـه 
می دهیـم پـس از کلـی خواهـش از مسـؤوالن محیـط 

زیسـت است.
عطایـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که ایـن مخالفـت برای 
واگذاری و انجام کارهای عمرانی از سـوی چه کسـی است 
گفـت: طبیعتـا مسـؤوالن پردیسـان راضـی بـه واگـذاری 
نیسـتند و مـا ایـن کارهـا را هـم بـا کلـی خواهـش و تمنا 
انجـام می دهیـم. وی ادامـه داد:  آنهـا خودشـان را متولی 
می داننـد امـا بـه لحـاظ اینکه پـارک در وسـط شـهر واقع 
شـده اسـت و باالخـره محلـی برای اسـتفاده مردم اسـت 
رفته ایـم تـا یـک سـری اقدامـات را بـرای بهبـود کیفیـت 
اسـتفاده مـردم انجـام دهیـم. مدیـرکل خدمات شـهری 
شـهرداری تهران خاطرنشـان کرد: ما کلی خواهش کردیم 
و گفتیـم مـا اصـا ادعایـی نسـبت بـه مالکیـت نداریم و 
اصـا دنبال تغییر متولی هم نیسـتیم فقـط بگذارید برای 

رفـاه حـال مـردم کاری کرده باشـیم.
عطایـی در خصـوص اینکه برخی از اعضای شـورای شـهر 
هم نسـبت به مشـکات ایـن پارک حـرف و حدیث هایی 
داشـتند و مدعـی شـدند کـه بـه دلیـل عـدم واگـذرای و 
رسـیدگی بـه پـارک برخـی گونه هـای گیاهـی از بین رفته 
اسـت گفت: جالب اسـت کـه ما حتی بـه آن بخش هایی 
کـه ایـن دوسـتان می گوینـد گونـه هـای خاصـی در آنجا 

هسـت دسترسـی نداریـم و اجـازه ورود  نمی دهند.
وی گفـت: مـا در بقیـه جاهـای پـارک کـه نیاز بـه کارهای 
عمرانـی دارد در حـال خدمـت رسـانی بـه مردم هسـتیم.

پردیسان گوشت قربانی!
بـا وجـود اینکـه تفاهم نامـه ای بـرای واگذاری پردیسـان 
بسـته شـده و پیمانـکاران اقدامـات اولیـه را انجـام مـی 
دهند و شـاید همه دلشـان برای پردیسـان می سـوزد اما 
آن چیـزی کـه بـه ذهـن متبـادر می شـود ایـن اسـت کـه 
پردیسـان ایـن روزها گوشـت قربانـی است.پردیسـان در 
کـش مکشـی میان مسـئوالن شـهری و سـازمان محیط 
زیسـت گرفتار شـده اسـت که از این رهگذر خشـکی و از 

بیـن رفتن سـهم پارک پردیسـان شـده اسـت.

حجت نظری عضو 
شورای شهر تهران: 
پارک پردیسان در 

آغاز مدیریت شورای 
پنجم به شهرداری 

تهران واگذار شد اما 
گویا شهرداری  هنوز 

اقدام خوبی درباره 
آن نکرده است. در 

این پارک ۳۵۰ گونه 
شناسایی  گیاهی 

شده که اخیرا مطلع 
شدیم برخی از 

عوامل فضای سبز 
شهرداری اقدام به از 
بین بردن گونه های 

گیاهی کرده اند.

بالتکلیفی پارک پردیسان تهران همچنان ادامه دارد
به نظر می رسد پردیسان میان جدال های مسووالن شهری و محیط زیست قرار گرفته و سهم این پارک از این رهگذر نابودی است.

ــده  ــزارش تکان دهن ــه گذشــته گ ــوز هفت ــزارش ســامت نی ــه گ ب
ســازمان ملــل از اقدامــات تخریبــی بشــر در مــورد محیط زیســت 
و انقــراض قریب الوقــوع یــک میلیــون گونــه جانــوری و گیاهــی 
منتشــر شــد. در بخشــی از ایــن گــزارش بــه تولیــد انبــوه زبالــه 
ــزان آلودگــی پاســتیکی  اشــاره شــده و اینکــه از ســال ۱۹۸۰می
ــور  ــز ۱۸۰کش ــل نی ــدروز قب ــده اســت. چن ــر ش ــان ۱۰ براب در جه
ــه  ــتیکی ب ــماندهای پاس ــادرات پس ــرل ص ــر کنت ــر س ــان ب جه
توافــق رســیدند؛ پاســتیک هایی کــه ســاالنه ۸میلیــون تــن 
از آنهــا وارد دریاهــا و اقیانوس هــا شــده و تأثیــر منفــی بــر 

ــون  ــد هم اکن ــمندان می گوین ــت. دانش ــته اس ــتم گذاش اکوسیس
یافــت  اقیانوس هــا  در  پاســتیک  تــن  ۱۰۰میلیــون  حــدود 
پســماندهای  قربانیــان  ازجملــه  نیــز  پرنــدگان  می شــود. 
پاســتیکی اند؛ از ایــن رو شــعار ســال 2۰۱۹بــرای روز جهانــی 
پرنــدگان مهاجر،»بــرای حفاظــت از پرنــدگان، چــاره ای جــز 
ــای پاســتیکی نیســت« انتخــاب شــده  حــل معضــل آلودگی ه
ــه در  ــرار گرفت ــک ق ــتیک های کوچ ــه پاس ــی ک ــت؛ پرندگان اس
میــان طعمه هــا را تشــخیص نــداده و آنهــا را می بلعنــد یــا 
بــه جوجه هایشــان می خوراننــد و آســیب های جــدی دیــده 

انجــام  پژوهش هــای  بــا  هم اکنــون  می شــوند.  تلــف  یــا 
ــدود  ــوارش ح ــتگاه گ ــه در دس ــود ک ــن زده می ش ــده تخمی ش
۹۰درصــد پرنــدگان دریایــی، پاســتیک وجــود دارد. تاکنــون 
مختلــف  گونه هــای  شــدن  گرفتــار  از  زیــادی  عکس هــای 
ــای  ــده و آب ه ــر ش ــتیکی منتش ــماندهای پاس ــوری در پس جان
ــران هــم گرفتــار همیــن معضــل هســتند و بعضــی گونه هــای  ای
ــد. در  ــرار گرفته ان ــد ق ــرض تهدی ــز در مع ــوری نی ــف جان مختل
ایــن میــان جزایــر نخیلــو و  ام الگــرم در اســتان بوشــهر ازجملــه 
زیســتگاه های اصلــی النه گزینــی و تخم گــذاری گونه هایــی از 
ــا  ــت و ب ــران اس ــی در ای ــوزه عقاب ــت های پ ــدگان و الک پش پرن
وجــود مســکونی نبــودن ایــن جزایــر امــا زباله هــای پاســتیکی 
ــش از  ــا را بی ــگران، آنه ــران و گردش ــط ماهیگی ــده توس ــا ش ره

پیــش تهدیــد می کنــد.

حضور بی موقع گردشگران در نخیلو
اوایــل فروردیــن تــا اوایــل خردادمــاه، فصــل تخم گــذاری 
الک پشت هاســت. تخم هایشــان را در ســاحل می گذارنــد تــا 
کم کــم جوجه هــا متولــد شــوند. نخیلــو، ازجملــه پارک هــای 
ملــی دریایــی در ایــران اســت؛ یکــی از مناطــق تحــت حفاظــت 
ــه  ــان چ ــادان و بومی ــگران و صی ــت. گردش ــازمان محیط زیس س
بــرای تفریــح و چــه بــرای صیــد بــه ایــن جزیــره غیرمســکونی 
ــای حضــور  ــن زمان ه ــی از بهتری ــم یک ــار ه ــل به ــد. اوای می  آین
در جنــوب و نخیلوســت؛ درســت همــان زمانــی کــه ســاحل 
امــا  اســت.  تخم هایشــان  و  میزبــان الک پشــت ها  جزیــره، 

حضــور گردشــگران در جزیــره،  الک پشــت ها را می ترســاند.
حامــد مشــیری، مدیــر انجمــن طــرح ســرزمین می گویــد: 
ــا  ــد، ی ــا گردشــگرانی کــه در جزیره ان ــه رو شــدن ب »تــرس از روب

ــرای  ــب را ب ــی نامناس ــه جای ــد ک ــور می کن ــت ها را مجب الک پش
ــزر و  ــا ج ــوال ب ــه معم ــد ک ــاب کنن ــاحل انتخ ــذاری در س تخم گ
مــد دریــا، تخم هــا آســیب می بیننــد یــا اصــا وارد ســاحل 
ــف  ــا را تل ــرده و آنه ــا ک ــان را در آب ره ــوند و تخم هایش نمی ش

می کننــد.«
بــه جــز هیاهــو و حضــور آدم هــا در ســاحل کــه الک پشــت های 
ــد، زباله هــای پاســتیکی کــه  ــی می کن ــا نیامــده را قربان ــه دنی ب
امــروز بــه یکــی از جدی تریــن معضــات دریاهــا و اقیانوس هــا 
ــی  ــد می کند؛حت ــم تهدی ــود الک پشــت ها را ه ــل شــده، خ تبدی
آب پاســتیک هایی هــم کــه دورتــر از ســواحل نخیلــو و  ام 
ــی  ــی آورد و قربان ــا م ــه اینج ــود ب ــا خ ــا شــده اند را ب ــرم ره الگ
می گیــرد. تورهــای صیــادی رهــا شــده در آب هــم یکــی دیگــر 
ــه  ــت ک ــی اس ــت ها و پرندگان ــدن الک پش ــف ش ــران تل از مقص
ــه  ــه گفت ــد. ب ــذاری می کنن ــی تخم گ ــارک مل ــن پ ــاحل ای در س
مشــیری، بعضــی صیــادان تورهــای فرسوده شــان را در آب رهــا 

ــوند. ــف می ش ــار و تل ــان آن گرفت ــوران در می ــد و جان می کنن

ثبت لحظه های مرگ
بــه جــز الک پشــت ها، پرنــدگان مهاجــر تابســتان گذر هــم، 
ــد. ــد جوجه هایشــان انتخــاب می کنن ــرای تول ــر را ب همیــن جزای

کارشــناس محیط زیســت و مدیــرکل پیشــین محیط زیســت 
بــرای  از عکاســانی می گویــد کــه دقایقــی طوالنــی  بوشــهر 
از  و  می نشســتند  گوشــه ای  در  پرســتوها،  از  تصاویــر  ثبــت 
ــراغ  ــا س ــود ت ــه ب ــودش را گرفت ــرس وج ــه ت ــادری ک ــده م پرن
ــد، جوجــه  ــد و آنچــه می مان جوجه هایــش را بگیــرد، غافــل بودن

ــود. ــده ب ــف ش ــتوهای تل پرس

الک پشت های خلیج فارس در محاصره پالستیک

ــا  ــدار ب ــت در دی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
ســفیر ترکیــه در ایــران دربــاره انتقــال آب از دریاچــه 
ــرای  ــران ب ــه ای ــه ب ــه و کمــک ترکی ــه دریاچــه ارومی وان ب

ــرد. ــت ک ــی صحب ــای دیزل ــر خودروه ــاخت فیلت س
بــه گــزارش ایســنا عیســی کانتــری در ایــن دیــدار با ســفیر 
ترکیــه در ایــران بــه گام هــای موثــر و مفیــدی کــه دو کشــور 
می تواننــد در زمینــه محیــط زیســت و بهبــود آن در منطقــه 
ــات احــداث  ــه عملی ــا اشــاره ب ــرد. وی ب ــد اشــاره ک بردارن
دیــوار مــرزی از جانــب دولــت ترکیــه گفــت: ایــن دیــوار از 
بعــد تروریســم و امنیــت بــه نفــع هــر دو کشــور اســت امــا 
ــدم  ــث ع ــا باع ــود ت ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــد راهکارهای بای
ــک  ــاط ژنتی ــع ارتب ــخور و قط ــکل آبش ــاد مش ــردد، ایج ت
ــران ایــن  حیــات وحــش در دو کشــور نشــود چــرا کــه جب
ــوری  ــس جمه ــاون ریی ــت.  مع ــر نیس ــات امکان پذی اتفاق
ــه  ــه وان ب ــال آب از دریاچ ــه و انتق ــه ارومی ــاره دریاچ درب
ــی  ــه آب اضاف ــود دارد ک ــن وج ــکان ای ــت: ام ــه گف ارومی
ــه شــود چــون خشــک  از دریاچــه وان وارد دریاچــه ارومی
شــدن دریاچــه ارومیــه تهدیــدی جــدی بــرای منطقــه 
اســت. کانتــری دربــاره خشکســالی در ایــران اظهــار کــرد: 
متاســفانه کشــور ایــران از ســال ۱۳۷۸ تاکنــون شــاهد 
ــر  ــال پ ــه س ــط س ــازه فق ــن ب ــوده و در ای ــالی ب خشکس
بــارش را تجربــه کردیــم کــه امســال نیــز جــزو همــان ســه 
ــرای  ــه ب ــدی ترکی ــه توانمن ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــال اس س
ــی  ــرد: آلودگ ــح ک ــی تصری ــای دیزل ــر خودروه ــد فیلت تولی
ــا  ــور م ــم کش ــات مه ــی از موضوع ــهرها یک ــوا در کانش ه
ــی اســت. از  ــل آن خودروهــای دیزل اســت و یکــی از دالی
ــه ســاخت  ــا در زمین ــم ت ــه درخواســت می کنی کشــور ترکی

ــد. ــران کمــک کن ــه ای ــن فیلترهــا ب ای

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

انتقال آب از دریاچه وان به 
دریاچه ارومیه امکان دارد

خبر
علت افزایش پشه ها

پشــه ها گرچــه گونه هــای بســیار مهمــی بــرای 
طبیعــت بــه شــمار می رونــد امــا برخــی انــواع 
ــه  ــا جث ــد و ب ــان را آزار دهن ــد انس ــا می توانن آن ه
ــان را  ــش انس ــان آرام ــش پرزورش ــا نی ــا ب ــز ام ری
ســلب کننــد. بــا توجــه بــه گــزارش مردمــی مبنــی بــر افزایــش تعــداد پشــه ها 
یــک حشره شــناس گفــت: مانداب هــای ناشــی از افزایــش بارندگی هــا باعــث 
ــه  ــا اشــاره ب ــادری ب ــه گــزارش ایســنا، علیرضــا ن افزایــش پشــه ها می شــود. ب
ــح  ــت، تصری ــواده Culicidae اس ــره ای از خان ــی، حش ــه های خانگ ــه پش اینک
کــرد: آب هــای راکــد بــر تکثیــر و افزایــش جمعیــت ایــن گونــه تاثیرگــذار اســت. 
ــد در  ــای راک ــا و آب ه ــل ایجــاد مانداب ه ــه دلی ــن اســت ب ــم ممک امســال ه
اطــراف شــهرهایی مثــل تهــران فرصــت تخم گــذاری بــرای آنــان فراهــم شــود.

20 درصد فاضالب تصفیه نشده 
به تاالب انزلی ریخته می شود

تجریشــی گفــت: 2۰ درصــد از شــهر انزلــی شــبکه 
فاضــاب ندارنــد و ایــن حجــم از فاضــاب از طریــق 
ــه  ــوند. ب ــاالب می ش ــه ای وارد ت ــبکه های آبراه ش
ــت  ــط زیس ــاون محی ــی مع ــعود تجریش ــگاران، مس ــگاه خبرن ــزارش باش گ
ــا ورود فاضــاب خــام  انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در رابطــه ب
بــه تــاالب انزلــی و نداشــتن تصفیــه خانــه در جــوار تــاالب اظهــار کــرد: ایــن کــه 
گفتــه می شــود فاضــاب تصفیــه نشــده بــه تــاالب انزلــی ریختــه می شــود را 
قبــول نــدارم چــرا کــه اگــر چنیــن باشــد ســازمان محیــط زیســت بایــد علیــه 
ایــن موضــوع شــکایت کــرده باشــد کــه تاکنــون چنیــن چیــزی گــزارش نشــده 
ــر  ــت اگ ــاالب ریخ ــل ت ــوان داخ ــام را نمی ت ــاب خ ــزود: فاض ــت. وی اف اس
چنیــن اتفاقــی افتــاده باشــد شــرایط تــاالب انزلــی بســیار بحرانــی می شــود. 
تجریشــی گفــت: شــهر انزلــی برخــاف شــهر رشــت دو تصفیــه خانــه فاضــاب 
دارد و ظرفیــت ایــن دو تصفیــه خانــه تــا 2۰ ســال آینــده نیــز پاســخگو اســت.

قمری ناماگوا در تاالب حله بوشهر ثبت شد
ــهر  ــه بوش ــده حل ــت ش ــه حفاظ ــس منطق رئی
گفــت: گونــه پرنــده 'قمــری ناماگــوا' بــرای 
ــه  ــاهده و ب ــه مش ــن منطق ــار در ای ــتین ب نخس
ثبــت رســید. بــه گــزارش ایرنــا، حســین دســت پــاک افــزود: ایــن گونــه 
بــا نــام علمــی oena capensis پرنــده ای کوچــک بــا جثــه ظریــف و دم 
بلنــد و مثلثــی شــکل اســت کــه نــر و مــاده آن متفــاوت و بــدون تغییــرات 
ــرد:  ــان ک ــه بوشــهر بی ــه حفاظــت شــده حل ــی اســت. رئیــس منطق فصل
ــا  ــک ب ــی و خش ــت، نیمه بیابان ــق پس ــده مناط ــن پرن ــت ای ــل زیس مح

بوته هــای خــاردار و بســتر رودخانه هاســت.

حشرات

تاالب

پرندگان

شهرداری هنوز جایگزینی برای مرکز دفع پسماند آرادکوه معرفی نکرده است
مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران ضمن اشاره به اینکه محیط زیست آماده همکاری با شهرداری 
تهران برای انتقال مرکز دفع پسماند آراد کوه است، گفت: شهرداری تهران هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده و 

مکانی را جهت جایگزینی به ما معرفی نکرده است.

سنا
 ای

س:
عک

ــگ ســبب  ــگ و یوزپلن ــه از پلن ــت بیم ــا، حمای ــزارش ایرن ــه گ ب
ــران  ــوده ای از جب ــال آس ــتاییان، خی ــداران و روس ــا دام ــد ت ش
ــا در  ــت ه ــن حمای ــق ای ــا تعلی ــا داشــته باشــند ام خســارت ه
ســال جــاری، دوســتداران محیــط زیســت را نگــران کــرده اســت. 
ــن  ــمالی در ای ــان ش ــت خراس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــوز،  ــگ و ی ــران خســارات پلن ــرای جب ــود بیمــه ب ــاره گفــت: نب ب
امســال دغدغــه مــا هــم نیــز شــده کــه ایــن امــر در ســطح ملــی 
بایــد پیگیــری شــود. ســیداصغر مطهــری اظهــار داشــت: حمایــت 
هــای بیمــه ســبب مــی شــود تــا دامــداران نگــران خســارت هــای 
ناشــی از تلــف شــدن دام خــود توســط پلنــگ نباشــند و نســبت 
ــه آن  ــوده و ب ــاس ب ــمند حس ــه ارزش ــن گون ــت از ای ــه حفاظ ب

آســیبی نرســانند. 
ــم در  ــی گلســتان ه ــارک مل ــذاری پ عضــو شــورای سیاســت گ
ایــن بــاره گفــت: بــر اســاس شــنیده هــا، دولــت تعهــدات خــود 
ــاید  ــداده و ش ــام ن ــی انج ــه خوب ــا« را ب ــه »م ــه بیم ــبت ب نس
ــر  ــن ام ــه ای ناشــی از همی ــت هــای بیم ــد نشــدن حمای تمدی
بــوده اســت. ســیدحمید کشــمیری اظهــار داشــت: بــرای صیانــت 
از گونــه هــای ارزشــمند وحــوش همچــون یوزپلنــگ بایــد فرهنگ 

ــه آن حســاس باشــند.  ســازی شــود و همــه نســبت ب
رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت خراســان شــمالی نیــز گفــت: خوشــبختانه 
امســال گــزارش زیــادی از تلفــات ناشــی از حملــه پلنــگ بــه دام 
در ایــن اســتان دریافــت نشــده و تنهــا یــک قــاده ســگ و یــک 

ســر اســب توســط ایــن حیــوان تلــف شــده اســت. 
ــر  ــک س ــال، ی ــن امس ــت: فروردی ــار داش ــری اظه ــروز جعف به
ــر اثــر حملــه پلنــگ، تلــف شــد  اســب در شهرســتان بجنــورد، ب
کــه بــه علــت نامشــخص بــودن وضعیــت بیمــه مــا، بــرای جبــران 

ایــن خســارت از طریــق بیمــه هنــوز اقدامــی نشــده اســت. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان شمالی عنوان کرد: 

نبود بیمه پلنگ و یوزپلنگ 
دغدغه امسال ماست
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آبگیری پسماند؛ اقدامی آسان و بسیار موثر در حل معضل 
زیست محیطی پسماند

عـدم  و  تـر  هـای  پسـماند  در  وجـود شـیرابه 
همـکاری شـهروندان در آبگیـری زبالـه در مبدا 
یکـی از معضـات مدیریـت شـهری در بحـث 
محیـط زیسـت مـی باشـد که با انجام اموری بسـیار آسـان 
و سـاده مـی تـوان ایـن معضـل را حـل و کیفیـت محیـط 
زیسـت رااز ایـن دیـدگاه بهبـود بخشـید. بـه گـزارش فصل 
الملـل  بیـن  وامـور  روابـط عمومـی  از  نقـل  بـه  و  اقتصـاد 
عامـل  مدیـر  عبدلـی،  رضـا  پسـماند،  مدیریـت  سـازمان 
سـازمان بـا تاکیـد بر نقـش شـهروندان در کاهش شـیرابه 
تولیـدی از پسـماند خاطـر نشـان کـرد: تاکنـون روشـهای 
شـیرابه  تصفیـه  و  کنتـرل  مدیریـت  بـرای  متعـددی 
درمحلهـای دفـن پسـماند هـای شـهری مطـرح شـده امـا 
بـدو  در  شـیرابه  مدیریـت  روش  بهتریـن  و  تریـن  بهینـه 
تولیـد و در مبـدا آن اسـت کـه ضمن سـهولت انجـام آن به 
بهداشـت عمومـی شـهروندان نیـز کمـک مـی گـردد. مدیر 
عامـل سـازمان مدیریت پسـماند با اشـاره بـه میزان حدود 

شـهری  زباله هـای  در  تـر  پسـماند  وزنـی  درصـد   ۷۰-۶۰
زمـان  مـرور  بـه  پسـماندها  ایـن  شـدن  انباشـته  افـزود: 
موجـب تـراوش مایعـی بدبـو و قهـوه ای رنگ بنام شـیرابه 
آلودگـی  خانگـی  فاضاب هـای  برابـر  چندیـن  کـه  شـده 
داشـته و ایـن در حالیسـت که اگـر شـهروندان فقط در حد 
۵۰ سـی سـی از شـیرابه هـای پسـماند هـای خانگـی خود 
را در میـدا کاهـش دهنـد ضمـن کمـک بـه ارتقـاء کیفیـت 
محیـط زیسـت کـه هـدف اصلـی و مهـم مدیریـت شـهری 
مـی باشـد؛ در هزینـه هـای مربـوط بـه تفکیـک پسـماند، 
جمـع آوری و انتقـال پسـماند نیـز کمک خواهنـد کرد. وی 
بـا تاکیـد بـر عواقب عـدم آبگیری پسـماند واثرات شـیرابه 
ناشـی از آن بر محیط زیسـت و سـامت شـهروندان خاطر 
نشـان کـرد: شـیرابه یکـی از منابـع اصلی آالینـده در مراکز 
دفـن پسـماند می باشـد و نفوذ شـیرابه در خـاک عاوه بر 
آلـوده سـاختن آبهـای زیـر زمینی، اثـرات نامطلـوب زیادی 

بـر محیـط زیسـت بـر جـای می گـذارد.

آب
ت 

ررف
عامل هدررفت آب مریخ، کشف شدهد

گروهـی از محققـان بین المللـی متوجه شـدند 
کـه یک سـوراخ بزرگ در اتمسـفر مریخ وجود 
دارد کـه هـر دو سـال یک بـار بـاز می شـود و 
بیـرون خالـی  بـه فضـای  را  ایـن سـیاره  آب 
می کنـد. بـه گـزارش پایـگاه اینترنتـی تـک تایمز، 
مشـاهدات پیشـین نشـان داده اند که مریـخ دارای مقادیر 
زیـادی بخـارآب در قسـمت بـاالی اتمسـفر خـود اسـت اما 
ایـن موضـوع کـه بخـارآب چگونـه بـه آنجـا رسـیده بـرای 
محققـان مشـخص نشـده بـود. ایـن سـیاره سـرخ ماننـد 
زمیـن در اتمسـفر خـود یـک الیـه میانـی دارد کـه هماننـد 
مانعـی از بـاال رفتـن هر چـه بیشـتر گاز جلوگیـری می کند.

محققـان آلمانـی و روسـی در ایـن مطالعـه کـه در مجلـه 
 American Geophysical Union's Geophysical
نوشـتند کـه  اسـت،  شـده  منتشـر   Research Letters
بسـیار  بخـارآب،  نگهـداری  بـرای  مریـخ  میانـی  اتمسـفر 
رایانـه ای دو  از طریـق شبیه سـازی های  سـرد اسـت.آن ها 
رویـه اتمسـفری را شناسـایی کردنـد کـه تنهـا مختـص این 
سـیاره سـرخ اسـت. هـر دو سـال، زمانـی کـه در نیم کـره 

جنوبـی مریـخ تابسـتان اسـت، بخـارآب از قسـمت پایینی 
اتمسـفر بـه قسـمت باالیـی آن منتقل می شـود. ایـن گروه 
از محققـان توضیـح دادنـد که در آن دوره زمانـی، پنجره ای 
بـاز می شـود و بـه بخـارآب اجـازه می دهـد کـه از قسـمت 

پایینـی اتمسـفر بـه قسـمت باالیـی آن فـرار کننـد.
نیـز  سـرخ  سـیاره  ایـن  در  گردوغبـار  سـهمگین  توفـان 
باالیـی  قسـمت  بـه  آب  شـدن  رانـده  موجـب  می توانـد 
اتمسـفر مریـخ شـود. هـر بـار کـه یـک توفـان گردوغبـار 
بـه سـطح  نـور  توفـان مانـع رسـیدن  ایـن  بـروز می کنـد، 
مریخ می شـود. مسـدود شـدن نور در اتمسـفر موجب گرم 
شـدن آن شـده کـه وضعیـت مناسـبی را بـرای بـه حرکـت 
درآوردن آب بـه اطـراف ایجـاد می کند. در ایـن زمان ذرات 
ریـزی از یـخ در اطـراف گردوغبـار ایجـاد می شـود کـه در 
قسـمت باالیـی اتمسـفر شـناور می شـوند. زمانـی کـه آب 
رویـداد  دو  می کنـد  عبـور  مریـخ  اتمسـفر  میانـی  الیـه  از 
اتفـاق می افتـد؛ مقـداری از آب بـه سـمت قطـب شـمال و 
مقـداری از آن بـه سـمت قطـب جنوب مریخ مـی رود و در 

می شـود. ذخیـره  آنجـا 
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نشسـت مدیران عامل شـرکت های توزیـع نیروی برق 
شـمال غرب و غـرب کشـور در زنجـان برگـزار شـد. بـه 
بـرق  نیـروی  توزیـع  روابط عمومـی شـرکت  از  نقـل 
ایـن  در  رخشـانی مهر،  غامعلـی  زنجـان،  اسـتان 
نشسـت کـه بـا هـدف تمرکـز، پیگیـری و اجـرای 
فعالیت هـا پیرامـون "برنامـه ۰۹۸" جهـت آمادگـی در 
برابر پیک بار شـبکه در تابسـتان پیش رو برگزار شـد، 
گفـت: شـرکت های توزیـع برق کشـور به پنـج منطقه 
تقسـیم شـده اسـت و هـدف از ایـن تقسـیمات و 
توزیـع،  شـرکت های  اقدامـات  کـردن  منطقـه ای 
چابک سـازی ایـن شـرکت ها اسـت تـا در نهایـت بـه 
بهبـود وضعیـت توزیـع بـرق و برآینـد آن بـاال رفتـن 

کیفیت خدمات به مشترکان برق باشد. 
وی، حـذف قبـوض کاغـذی را یکی از اهداف شـرکت 

توانیـر بـرای کوتاه مـدت بیان کـرد و افزود: تـا مهرماه 
امسـال بایـد بتوانیـم حداقـل ۹۵ درصـد از صـدور 
قبض هـای کاغـذی را متوقـف کنیـم و در صـورت نیاز 
بـرق قبـض  از مشـترکان  بـرای حداکثـر ۵ درصـد 
بـر  ایـن مسـئول همچنیـن  کاغـذی صـادر کنیـم. 
هوشمندسـازی شـرکت های توزیع در ابعاد مختلف و 
پویاتـر شـدن این شـبکه بـزرگ انـرژی تاکیـد کرد و 
گفـت: آینده دنیا در دسـت شـرکت های توزیع انرژی 
اسـت و بـدون شـک تلفـات بخش هـای انتقـال و 
بازدهی پایین نیروگاه های بزرگ و سـرمایه سـنگینی 
کـه بـرای ایجـاد ایـن نیروگاه ها نیاز اسـت همـه دنیا 
بـه سـمت تولیـدات محلـی بـرده اسـت و بـه تدریج 
نقـش نیروگاه هـای بزرگ و شـبکه انتقـال کم رنگ تر 

خواهد شد.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:

حذف قبوض کاغذی در راه است

اردبیل 

بنیاد برکت و کاهش نرخ 
بیکاری در استان اردبیل

نماینـده ی مـردم اردبیـل در مجلس شـورای اسـامی، عملکـرد بنیاد 
حـوزه   ی  در  را  امـام)ره(  حضـرت  فرمـان  اجرایـی  سـتاد  برکـِت 
اشـتغال زایی در مناطـق محروم مناسـب و قابل دفـاع ارزیابی کرد.به 
گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد برکـِت سـتاد اجرایـی فرمـان حضرت 
امـام)ره(، صدیـف بـدری بـا بیـان این مطلب و با اشـاره بـه اقدامات 
بنیـاد برکـت در اسـتان اردبیل افزود: بنیاد تا به امـروز اقدامات خوبی 
را در حوزه های اشـتغال زایی، سـاخت مدرسـه و فعالیت های عمرانی 
و زیربنایـی در مناطـق و روسـتاهای محـروم اسـتان و به خصـوص 
شـهرهای اردبیل، نمین، نیر و سـرعین به پایان رسـانده یا در دسـت 
اشـتغال زایی  طرح هـای  اجـرای  بـه  اشـاره  بـا  دارد.وی  اقـدام 
اجتماع محـور در اسـتان اردبیل توسـط بنیاد برکت تصریـح کرد: بنیاد 
برکـت با ایجاد اشـتغال به خصوص کسـب وکارهای خـرد و خانگی در 
و  محرومیت زدایـی  بـه  می توانـد  محـروم  و  روسـتایی  مناطـق 
توانمندسـازی اقتصـادی و اجتماعـی اسـتان اردبیـل یاری رسـاند.به 
گفتـه ی نماینـده ی مـردم اردبیـل، نیـر، نمیـن و سـرعین در مجلس 
شـورای اسـامی، بنیـاد برکـت تـا بـه امـروز 4۰۰ طـرح اشـتغال زایی 
اجتماع محـور را در اسـتان اردبیـل به بهره برداری رسـانده یا در دسـت 
اقـدام دارد.بدری با اشـاره بـه دیدارش با مهندس جعفری، مدیرعامل 
بنیاد برکت خاطرنشـان کرد: در این دیدار اقدامات بنیاد مورد بررسـی 
قـرار گرفـت و مقرر شـد به همراه اسـتاندار اردبیل در دیـداری با دکتر 
مخبـر رییـس سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام)ره(، گزارشـی از 
حـوزه ی  در  به ویـژه  بالقـوه  فرصت هـای  و  اسـتان  ظرفیت هـای 
اشـتغال زایی را ارایه دهیم.وی یادآور شـد: بنیـاد برکت عاوه بر ایجاد 
در  مـدارس  سـاخت  و  خانگـی  و  خـرد  اجتماع محـور  شـغل های 
روسـتاها و مناطق محروم اسـتان اردبیل، در قالب مدل توانمندسازی 
اقتصادی و اشـتغال زایی بنگاه محور در یک شـرکت سـازنده ی سـرم 
بـه عنـوان یکـی از بزرگ ترین مجموعه ها ی صنعتی در اسـتان اردبیل 
مشـارکت و سـرمایه گذاری کرده اسـت.نماینده ی مـردم اردبیل، نیر و 
سـرعین در مجلس شـورای اسـامی اظهار امیدواری کرد که اقدامات 
این چنینـی بنیـاد برکـت در سـال ۹۸ هـم در اسـتان اردبیـل ادامـه 
داشـته باشـد. سـخنگوی کمیسـیون عمران مجلس با اشـاره به نرخ 
بـاالی بیـکاری در اسـتان اردبیـل تصریح کـرد: نرخ بیـکاری در میان 
جوانان تحصیل کرده ی اسـتان بیشـتر از ۱۵ درصد اسـت. بنیاد برکت 
بـا ورود بـه حـوزه ی ایجـاد فرصت های شـغلی به ویـژه از نـوع خرد و 
خانگـی می توانـد به رفع معضـل بیکاری در منطقه کمـک کند. برخی 
از مناطق اسـتان مانند شـهر نمیر و روسـتاهای آن در حوزه ی صنایع 
از  اسـت.وی  بالقـوه ای  توانایی هـای  و  اسـتعدادها  دارای  دسـتی 
گردشـگری، کشـاورزی، دام پروری سـبک و سنگین، صنعت و معدن 
و محصـوالت گلخانـه ای به عنوان دیگر رسـته هایی نام بـرد که امکان 
ایجـاد اشـتغال در آن هـا وجـود دارد.بـدری در پایـان از آماده سـازی 
طرح هـای مرتبـط بـا اشـتغال زایی در اسـتانداری اردبیـل خبـر داد و 
گفـت: ایـن طرح هـا که با توجه به شـرایط و  قابلیت هـای هر منطقه 
تهیـه شـده اسـت در دیـدار با رییـس سـتاد اجرایی فرمـان حضرت 

امام)ره( پیشنهاد و ارایه خواهد شد.
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استان ها

اختصاص  ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزدای در هرمزگان
امسال ۵4۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزدای و آبخوان داری استان 
اختصاص یافته است معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: این 
اعتبارات برای حفاظت خاک، تغذیه سفره های آب زیرزمینی و ایجاد اشتغال پایدار از محل 
صندوق توسعه ملی برای 2۹ حوزه و ۱۱ شهرستان اختصاص یافت.

اصفهان 

تکمیل شبکه فاضالب مبارکه با پیشرفت بیش از ۹۹ درصد
آب  شــرکت  مدیرعامــل 
وفاضــاب اســتان اصفهــان 
گفــت: طــی 22 ســال از 
 (  ،  ۹2 تــا   ۷۰ ســالهای 
قبــل از انعقــاد قــرارداد بیــع متقابــل میــان شــرکت 
ــان(  ــتان اصفه ــا اس ــرکت آبف ــه و ش ــوالد مبارک ف
حــدود ۱۵۰ کیلومتــر لولــه گــذاری شــبکه فاضــاب 
در شــهر مبارکــه اجــراء شــد ایــن در حالیســت کــه 
ــهر  ــن ش ــال ۹۷ ، در ای ــان س ــا پای ــال ۹2 ت از س
ــد. ــی گردی ــو مترشــبکه فاضــاب عملیات ۱۵۵ کیل

ــزود: در حــال حاضــر  ــی اف مهنــدس هاشــم امین
اجــرای شــبکه فاضــاب در شــهر مبارکــه بــا بیــش 
از ۹۹ درصــد پیشــرفت فیزیکــی آمــاده بهــره 
بــرداری اســت فقــط حــدود۳ کیلــو مترتــا تکمیــل 
ــده اســت. ــه باقیمان شــبکه فاضــاب شــهر مبارک

وی بــا اشــاره بــه اجــرای شــبکه فاضــاب در شــهر 

مبارکــه ازســال ۷۰ تــا ســال ۹2 اعــام کرد:طــی 22 
ســال بــا اجــرای ۸۰ کیلــو متــر شــبکه فاضــاب در 
ــه  ــه صفائی ــر در محل ــو مت ــه و ۷۰ کیل ــهر مبارک ش
ــه  ــن منطق ــه اجــرای شــبکه فاضــاب در ای مبارک
تنهــا حــدود 4۸ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته 

اســت.
مهنــدس امینــی در خصــوص اجــرای شــبکه 
فاضــاب در شــهر کرکونــد بیــان کرد:اجــرای شــبکه 
فاضــاب در شــهر کرکونــد پــس از انعقــاد قــرارداد 
ــوالد  ــذاری شــرکت ف ــا ســرمایه گ ــل ب ــع متقاب بی
مبارکــه در دســتور کار قــرار گرفــت و از ســال ۹2 تــا 
ــر مترشــبکه  ــان ســال ۹۷ بیــش از 4۵کیلومت پای

فاضــاب در ایــن شــهر اجراءشــد.
مدیرعامــل و رئیــس هیــات مدیــره شــرکت آب و 
فاضــاب اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه اجــرای 
ــش از  ــا بی ــد ب ــهر کرکون ــاب در ش ــبکه فاض ش

۹۱ درصــد پیشــرفت فیزیکــی درحــال تکمیــل 
ــا اجــرای  ــر نشــان ســاخت: ب شــدن اســت خاط
حــدود 4کیلومتــر باقیمانــده شــبکه فاضاب شــهر 
ــم در  ــهر ه ــن ش ــاکنان ای ــت س ــد، در نهای کرکون
ــبکه  ــات ش ــش خدم ــت پوش ــک تح ــده نزدی آین

ــد. ــی گیرن ــرار م فاضــاب ق
ــرار  ــاد ق ــا انعق ــان اینکــه در ســال ۹۶ ب ــا بی وی ب
ــوالد  ــرکت ف ــان ش ــل می ــع متقاب ــه بی داد الحاقی
مبارکــه وآبفــا اســتان اصفهــان بــه منظــور اجــرای 
ــه  ــهر و دیزیچ ــهرهای زیباش ــاب ش ــبکه فاض ش
ــال ۹۷  ــان س ــا پای ــال ۹۶ ت ــت: از س ــار داش اظه
ــراء  ــر شــبکه در زیباشــهر اج ــش از 4۵ کیلومت بی
شــد کــه بیانگــر پیشــرفت ۷۸درصدی اســت و نیز 
ــا اجــرای ۸۸ کیلومتــر شــاهد  در شــهر دیزیچــه ب
ــرای  ــی اج ــرفت فیزیک ــد پیش ــش از ۷۹ درص بی

ــه هســتیم. ــن منطق شــبکه فاضــاب درای

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان
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مفقودی رودبار جنوب 
ســایپا  سبز(ســواری  )بــرگ  ماشــین  شناســنامه 
ــگ  ــک  رن ــدادی – متالی ــوک م ــدل۱۳92 ن ۱۳۱EXم
شاســی موتور۴8۳9۴68وشــماره  شــماره   بــه 
پــالک  شــماره  بــه   NAS۴۱۱۱۰۰D۱2۳276۰
ــواب زاده  ــه ن ــیف ال ــه س ــق ب ــران 6۵متعل 7۱ق۵۳9ای

مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط گردیــده اســت.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( کالسه 97۰۰۰۱۴2
پـاک  ششـدانگ    ۹۷۰۰۰۱42 کاسـه  اجرائـی  پرونـده  موجـب  بـه 
شـماره۹4۷۵فرعي از۱۱۰۰۷ اصلـی واقـع درحـد شـرقی جـاده آسـفالت  انـار 
رفسـنجان باالدسـت تلمبـه حسـین آبـاد بیـاض که سـند مالكيت ان ثبـت و صـادر و مع 
الواسـطه بـه شـرکت تعاونـی مـرغ گوشـتی  رضوان منتقل شـده اسـت. طبق سـند رهنی 
شـماره ۱۷۷2۳۷ دقتـر خانـه شـماره 2 کرمـان در قبـال مبلـغ ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریـال در رهن 
بانـک کشـاورزی شـعبه انـار قـرار گرفتـه که حـدود  ومشـخصات  ان بدین  شـرح اسـت 
شـماال: درب و دیواریسـت بطـول )2۵۰/۰۰(دویسـت و پنجـاه متـر بـه راه خاکـی  شـرقا: 
مرزيسـت بطول)2۰۰/۰۰(دویسـت متر  به شـماره هفت هزار و چهارصد و نود وشـش فرعی 
از یازده هزار وهفت اصلی  غربا:مرزیسـت  بطول )2۰۰/۰۰( دویسـت وپنجاه متر به شـماره 
باقیمانـده شـش هـزار و ششـصد ونـود شـش فرعـی از یـازده هـزار و هفت اصلـی جنوبا: 
مرزیسـت بطـول )2۰۰۰( دویسـت تـر به شـماره باقیمانده شـش هـزار ونصد ونود وشـش 
فرعـی از یازده هزار وهفت اصلی و طبق نظر کارشـاس رسـمی به مبلـغ ۱4/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
ارزیابـی شـده و پـاک فـوق دارای عرصـه به مسـاحت ۵۰۰۰۰ متـر مربع که از ضلع شـمال 
دارای دیـوار حصـار آجـری به طول 2۵۰متر و با اجر کره ای و مات ماسـه سـیمان و شـرقا 
كانـال و خاکریـز خاکـی و جنوبـا کانـال و دیـوار آجری بامـات گل و درختـکاری و غربا به 
طـول ۶۷ متـر دیـوار آجری بامات  سـیمان که حـدودا۳۰ متـر ان در تخریب با مات گلي 
ومابقی کانال و خاکریز اسـت و اعیانی شـامل 4 سـالن مرغداری که سالنهایشـماره ۱و 2 
بـا یـک راهـرو بـه هم متصل و دو سـالن بعـدی کاما مجزاهسـتندو انباریهای سـاختمان 
مسـکونی در حال بهره برداری سـاختمان سـرایداری سـاختمان مسـکونی نیمه نیمه ساز 
سـایه بـان  محوطـه بتن ریزی شـده اتاق کارگری اسـتخر از  انبـار ذرت منبع فلزی ذخیره 
آب تلمبـه دانـه سازی-کشـتارگاه اصطبل نگهـداری دام موتور خانه سـالنهای خنک کننده 

و اصطاحاپوشـال بندها
۱- سـالنهای مرغداری شـماره ۱و 2 با مشـخصات دیوار آجری کف سـیمان شـده و دارای 
سـتونهای آجـری و سـقف گنبـدی و اندود داخلی سـیمان شـده اسـت به مسـاحت ۱۰۸۰ 
مترمربـع و راهـروی ارتباطـی ۳۶ متـر مربع و انباری متصل به سـالن مرغـداری ۷/۳۰متر 

مربع
2-  سـالن مرغـداری شـماره ۳بـا دیوارهـای اجـري وسـقف گنبـدی و سـتونهای آجری و 
انـدود داخلـی سـیمان در کـف و دیـوار بـه مسـاحت ۱۱2۰متـر مربـع ۳-سـالن مرغـداری 
شـماره 4 با اسکلت فلزی وستولهای قوطی شـکل۹*۹و خرپاهای۹*۹ دارای عضوقطری 
و بـا ارتفاع۳متـر و دارای عایـق پشـم شیشـه و تـوری مرغ و کف سـیمان شـده اسـت به 
مسـاحت ۱۳۸۰مترمربع. کلیه سـالنهای مرغداری دارای سیسـتم خنک  کننده سـنتی فن 
وپوشـال  بند به مسـاحت ۷/۱2۱متر مربع می باشـد. ۵- سـاختمان مسـکونی نیمه سـاز 
بـا مشـخصات دیـوار آجـری با کار سـقف و با دیوارهای ۳۵سـانتیمتری به مسـاحت 24۰ 
مترمربـع و زیـر زمیـن به مسـاحت۶2 متـر مربع که فاقدپوشـش و نازک کار بسـت وفقط 
سـقف طاق ضربی اجرا شـده اسـت. ۶سـایه بان با سـتون قوطی و پوشـش سـقف کرکره 
ورق موجـدار گالوانیـزه وضلـع غربـی دیـوار احصـار و اندود سـیمان شـده و در ضلع جنوبی 
نیـز دیوار آجری شـده اسـت به مسـاحت ۶/۳۹ متـر مربع جرى مسـاحت ۳۹ متر مربع. 
۷محوطه سـیمانکاری شـده به مسـاحت ۳/42۵مترمربع، ۸- اتاق کارگری با دیوار آجری 
و سـقف ایرانیـت و کف سـیمان به مسـاحت ۵/2۸ متر مربـع ۹-انبار ذرت بـا دیوار آجری 
وارتفاع ۵/4 متر و کف سـیمان و سـقف سـبک و ورق ایرانیت به مسـاحت ۱۹۹ متر مربع 
منبـع آب فلـزی بـا سـتونهای لوله وحجم ۵۰۰۰ لیتر بـا ارتفاع ۷ متـر. ۱۰ – اتاق تلمبه  آب 
بامشـخصات دیـوار آجـری وسـقف طاق ضربـی فاقد پاسـتر و دیوار بیرونی سـیمانکاری 

شـده و پشـت بام ایزوگام به مسـاحت ۶/2۵مترمربع ۱۱سـالن دانه سـازی 

دیـوار اجـری و سـتونهای قوطـی و خرپـا و پوشـش بـام ورق ایرنیت به مسـاحت ۵/۱۷۵ 
مترمربـع سـالن جنبـی و متصـل بـه دانه سـازی مسـاحت ۷۱متـر مربع  ۱2- سـاختمان 
مسـکونی محصور با دیوار آجری و سـقف طاق ضربی  عربی به مسـاحت ۵/۶۵ مترمربع  
۱۳- سـاختمان سـرایداری با سـقف سـبک و دیوار اجری و کف سـیمان و دیوارها سـفید 
سـاده و سـیمانکاری  شـده بـه مسـاحت 2۷۶ متـر مربـع ۱4 سـالن کشـتار شـماره ۱ بـه 
مسـاحت ۸۸ متـر مربـع بـا دیوار اجری و سـقف طاق ضربـی و داخل کاشـیکاری و نمای 
خارجی پاسـتر سـیمان به مسـاحت ۷۸ متر مربع ۱۶- اصطیل نگهداری دام حصارکشـی 
شـده و سـقف شـیروانی بـه مسـاحت ۶۵ متـر مربـع ۱۷- ملـک دارای ترانـس بـرق 
اختصاصـی ۷۰کیلـو وات مـی باشـد ۱۸- اسـتخر با مشـخصات دیوار آجـری به ضخامت 
۹۰ سـانتیمتر و ارتفـاع 2 متـر و کـف بتـن و دیـوار پاسـتر سـیمان و عایـق رنگـی و فاقـد 
پوشـش سـقف به مسـاحت 2/۸۱ متر مربع مالک دارای سـه درب فلز و انشـعابات برق 
مـی باشـد پاک فوق از سـاعت ۹ الـی ۱2 ظهر روز شـنبه مـورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ در اداره ثبت 
اسـناد و امـاک واقـع در خیابـان امام از طریـق مزایده به فروش  می رسـد مزایده از مبلغ 
۱4/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود الزم 
بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی های مربوط بـه اب بـرق گاز اعـم از حق انشـعاب و یا حق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایده دارای آنها باشـد و نیز بدهـی های مالیاتی 
و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعی ان معلوم شـده یا 
نشـده باشـد بـه عهده برنده مزایده اسـت و نیز در .جـود مازاد وجـوه پرداختی بابت هزینه 
هـای فـوق از محـل مـزاد بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده 
نقـدا وصـول مـی گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد مزایـده روز اداری بعد 

از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرر برگزار خواهد شـد
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان انار – حسین طالبی زاده

آگهی
بدینوسـیله بـه آقـای کاووس سـبزواری فرزند 
علـي محمـد اخطـار می گردد نسـبت بـه اتهام 
شـما مبنـی بـر بـی احتیاطی در امـر رانندگـی منجر بـه ایراد 
صدمـه بدنـی غیـر عمـدی بـا داليـل گواهی هـای پزشـکی 
قانونـی ، نظريه افسـر فنی راهنمایـی و رانندگی که پرونده ای 
به کاسـه ۹۶۱۱۹۳ در شـعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومي 
و انقـاب سـيرجان ثبـت گردیده اسـت لذا مقرر اسـت طبق 
مـاده ۱۱۵ قانـون آئین دادرسـی دادگاه های عمومي و انقاب  
در امـور کیفـری ظـرف مـدت یـک مـاه پـس از نشـر آگهـی 
جهـت رسـیدگی بـه پرونـده مطروحه در این شـعبه دادسـرا 
حاصـل شـوید و اال تصمیـم مقتضي أتخاذ خواهد شـد. الزم 

بذکـر اسـت نتیجـه عدم حضـور جلب خواهـد بود
مجید زیدابادی دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب سيرجان م.الف ۱۵7

مفقودی
ــان  ــت آریس ــودرو وان ــدارک خ ــی م ــی دارد تمام ــام م ــیله اع بدینوس
ســفید رنــگ روغنــی مــدل 1395 شامل:ســند کمپانــی  بــرگ ســبز، کارت 
ــماره  ــور:118J0018187و ش ــماره موت ــه ش ــوخت – ب ــین و کارت س ماش
شاسیNAAB66PE8QV651572شــماره پــاک  358> 62 – ایــران 
38 متعلــق بــه آقــای مجیــد صیــدی قمشــه فرزنــد حســن بــه شــماره 
ملــی 3257316615 صــادره از کرمانشــاه مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط 
مــی باشــد.                                                             2566
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

توزیع بیش از ۳هزارتن اقالم پر مصرف در سیستان وبلوچستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت : بمنظور تنظیم بازار اقام پر مصرف در ماه مبارک 

رمضان ۱۷۳۳ تن شکر و ۱۰42 تن برنج در سطح استان در حال توزیع است
زورقی  افزود: همچنین 2۶۰ تن مرغ منجمد نیز به استان حمل شده و تاکنون ۱۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از قرار 

کیلویی ده هزار و پانصد تومان از طریق عاملین فروش بین شهروندان توزیع شده است . 

فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر   - ایــام 
هــای  پــروژه  ایــام گفــت:  اســتان  روســتایی 
 ۵۰ نیازمنــد  ایــام  روســتاهای  بــه  آبرســانی 

اســت. تومــان  میلیــارد 
نــورهللا تیمــوری اظهــار داشــت: در دو ســال گذشــته 
صنــدوق  محــل  از  تومــان  میلیــارد   ۸۰ حــدود 
روســتاهای  بــه  آبرســانی  بــرای  ملــی  توســعه 

ــت. ــده اس ــه ش ــر و هزین ــام در نظ ــتان ای اس
وی بیــان داشــت: بــرای ســال آینــده و ســال بعــد، 
ــن  ــار در ای ــر اعتب ــان دیگ ــارد توم ــدود ۵۰ میلی ح

ــد هســتیم. ــتا نیازمن راس
وی عنــوان کــرد: امیدواریــم بــا تــاش شــرکت 
آب  تأمیــن  مشــکل  روســتایی  فاضــاب  و  آب 
4۰ روســتا کــه هنــوز بــه صــورت ســیار تأمیــن 

شــود. برطــرف  می شــود، 
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
از ۵۵۶ روســتای  ایــام تصریــح کــرد:  اســتان 
اســتان ایــام بــر اســاس آمارهــا بــرای ۵۱۶ روســتا 
طــرح آبرســانی صــورت گرفتــه و ۹۸.۵ درصــد 
ــش  ــت پوش ــه تح ــتان ک ــتایی اس ــت روس جمعی

ــد. ــرار دارن ــانی ق آبرس
ــه  ــر ب ــیل اخی ــر س ــر اث ــا ب ــت: ام ــار داش وی اظه
ــه خصــوص در بخــش  زیرســاخت های روســتایی ب

ــراوان وارد شــده اســت. آبرســانی آســیب ف
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی ایــام 
افــزود: در بحــث ســیل اخیــر کــه در فروردیــن 
مــاه ســال جــاری داشــتیم بیــش از ۱22 روســتای 
ــن خســارت ها از ۱۰ درصــد  ــه ای ــد ک خســارت دیدن

تــا ۸۰ درصــد بــوده اســت.
تیمــوری اظهــار داشــت: بــر اســاس بــرآورد ریالــی 
واحــد مطالعــات مهندســی شــرکت آب و فاضــاب 
میلیــارد   ۳۰ از  بیــش  ایــام  اســتان  روســتایی 
ــن  ــون ای ــم اکن ــه ه ــان خســارت وارد شــده ک توم

ــرار دارد. ــتور کار ق ــوع در دس موض
وی بیــان داشــت: 4۵ هــزار و ۶2۹ خانــوار بــا 
تحــت  نفــر  هــزار   ۱۷۰ بــه  نزدیــک  جمعیتــی 

اســت. شــرکت  ایــن  خدمــات  پوشــش 
ــتان  ــتاهای اس ــه آب روس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
 ۶۱ و  چشــمه   ۱۰۵ شــامل  منبــع   ۱۶۶ از  ایــام 
اضافــه  تأمیــن می شــود،  قنــات  و  مــورد چــاه 
کــرد: متوســط مصــرف روزانــه آب در برخــی از 
روســتاهای اســتان ۳۶۰ لیتــر در شــبانه روز اســت 
و طبــق بررســی های انجــام شــده ۵۰ درصــد از 
الگــوی  روســتاها  در  شــرکت  ایــن  مشــترکان 

نمی کننــد. رعایــت  را  آب  مصــرف 

مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان 

بـا بیـان اینکـه بزرگتریـن ترانس هـای قدرت 

سـاخت کشـور بـه ایـن شـرکت تحویـل داده 

شـده و در راه شـبکه برق خوزسـتان هسـتند، 

تصریح کرد: ارزش سـرمایه گـذاری خرید این 

۶ دسـتگاه ترانـس هـزار و ۳۰۰ میلیـارد ریـال 

بوده اسـت.محمود دشـت بزرگ اظهار داشت: 

ترانـس های خریداری شـده از نـوع ۳۱۵ مگا 

ولـت آمپـر بـا ولتـاژ 4۰۰ کیلـو ولت هسـتند و 

بزرگتریـن ظرفیـت را در بخـش ترانـس های 

قـدرت دارنـد و بـا توجـه بـه شـرایط آب و 

هوایی خوزسـتان و بر اسـاس موازین زیسـت 

محیطی طراحی و سـاخته شـدند.وی با اعام 

اینکـه دیـروز طی مراسـمی با حضور اسـتاندار 

خوزسـتان در شـرکت ایران ترانسـفو زنجان 4 

دسـتگاه ترانـس به این شـرکت تحویـل داده 

شـد، بیان کـرد: ترانس ها در مرحلـه بارگیری 

و حمل به سـمت خوزسـتان هستند و به تواتر 

در شـبکه نصـب و برقدار می شـوند.

ای  منطقـه  بـرق  شـرکت  مدیرعامـل 

خوزسـتان مقصـد نصـب و راه انـدازی این 
ترانـس هـا را پسـت هـای 4۰۰ کیلـو ولـت 
پیروزان، هاشـمی و بقایی در اهواز و پسـت 
برقـدار  بـزرگ  اعـام کرد.دشـت  امیدیـه 
شـدن ایـن ترانـس هـا را موجـب پایداری 
شـبکه بـرق خوزسـتان دانسـت و افـزود: 
نصـب ترانس هـا باعث پایـداری انرژی در 
اسـتان می شـود و بدین ترتیب کار انتقال 
بـرق به شـبکه سراسـری و دریافـت از این 
شـبکه سـهولت پیـدا مـی کند و بـا کیفیت 
بیشـتری انجـام می شـود.وی گفـت: این 
ترانس ها برای اولین بار در کشـور سـاخته 
شـدند و از خـروج ۱۰ میلیـون یـورو ارز از 

کشـور جلوگیـری کرده اسـت.

 بزرگترین ترانس های قدرت خریداری 

شده در راه شبکه برق خوزستان

نمایشگاه پوسترهای بانک صادرات ایران 
در فرهنگسرای »ارسباران« برگزار می شود

 29 تـا   25 از  ایـران  صـادرات  بانـک  منتخـب  پوسـترهای  نمایشـگاه 
می شـود. برگـزار  تهـران  ارسـباران  فرهنگسـرای  گالـری  در   اردیبهشـت ماه 
بانـک صـادرات ایـران در راسـتای بهره منـدی از ایده هـای خاقانـه، نوآورانـه و متنوع 
هنرمندان فعال عرصه گرافیک در زمینه فرهنگ سازی و معرفی خدمات نظام بانکی 
و بانک صادرات ایران، نیمه اردیبهشـت ماه سـال جاری کارگاه طراحی پوستر را برگزار 
 کـرد کـه آثـار منتخب این کارگاه در این نمایشـگاه به نمایش گذاشـته خواهند شـد.

 25 یادشـده،  کارگاه  در  ایـران،  صـادرات  بانـک  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
گرافیسـت زیـر نظـر اسـتاد فـرزاد ادیبـی بـه خلـق آثـاری بـا موضـوع خدمـات 
منتخـب  زدنـد کـه  دسـت  ایـران  صـادرات  بانـک  اجتماعـی  مسـئولیت های  و 
نمایشـگاه گروهـی گرافیسـت های  در  اسـت،  اثـر   40 از  بیـش  کـه  آثـار  ایـن 
آمـد. خواهـد  در  نمایـش  بـه  پوسـتر  طراحـی  کارگاه  در   شـرکت کننده 
بازدیـد  بـرای  عاقه منـدان  و  اسـت  آزاد  عمـوم  بـرای  نمایشـگاه  از  بازدیـد 
اردیبهشـت ماه،   29 الـی   26 روزهـای  در  می تواننـد  نمایشـگاه  ایـن  از 
تهـران،  در  واقـع  ارسـباران  فرهنگسـرای  بـه   17 الـی  صبـح   9 سـاعت  از 
کننـد. مراجعـه  جلفـا  خیابـان  سـیدخندان،  پـل  از  باالتـر  شـریعتی،   خیابـان 

افتتاحیـه ایـن نمایشـگاه نیـز سـاعت 11 صبـح روز پنجشـنبه 29 اردیبهشـت ماه در 
گالـری فرهنگسـرای ارسـباران خواهـد بود.

شهداد

بهره برداري از فیدر فشار متوسط 
و 1۷ پروژه تامین روشنایي معابر شهداد

بـــه گـــزارش روابـــط 

شـــركت  عمومـــی 

توزیـــع نیـــروی بـــرق 

اســـتان  شـــمال 

ــنبه  ــزاده روز پنجشـ ــد علیـ ــان، حمیـ كرمـ

ــار متوســـط  در آییـــن افتتـــاح فیـــدر فشـ

شـــهداد گفـــت: ایـــن پـــروژه باتوجـــه بـــه 

ـــه  ـــه و ب ـــگری منطق ـــش گردش ـــعه بخ توس

منظـــور ارتقـــا تـــوان مدیریـــت بحـــران از 

ـــی  ـــا نزدیك ـــیرچ ت ـــع س ـــوق توزی ـــت ف پس

شـــهر شـــهداد بـــه طـــول 24 كیلومتـــر 

ـــد و شـــهر شـــهداد و تعـــدادی  احـــداث گردی

از روســـتاهای اطـــراف آن از طریـــق ایـــن 

ــد.وی  ــد شـ ــرق خواهنـ ــن بـ ــدر تامیـ فیـ

ـــای  ـــه ه ـــت پای ـــاح و تقوی ـــرد: اص ـــان ك بی

ــهداد  ــهر شـ ــا ورودی شـ ــبكه تـ ــه شـ ادامـ

در اهـــداف برنامـــه اســـتراتژیك پیـــش 

بینـــی شـــده و درصـــورت تخصیـــص و 

ــد. ــد شـ ــدام خواهـ ــع اقـ ــن منابـ تامیـ

ـــح  ـــان تصری ـــی كرم ـــرق نواح ـــور ب ـــر ام مدی

 ، اطمینـــان  ضریـــب  باالبـــردن  كـــرد: 

كاهـــش خاموشـــی هـــای ناخواســـته و 

ــب  ــع معایـ ــت رفـ ــان جهـ ــی آسـ دسترسـ

بـــرداری  بهـــره  و  كوتاهتـــر  زمـــان  در 

ـــن  ـــرای ای ـــداف اج ـــبكه از اه ـــانتر از ش آس

ـــاك  ـــوع خ ـــه داد: ن ـــت.وی ادام ـــروژه اس پ

منطقـــه ســـبب فرســـودگی برخـــی از از 

ـــهداد شـــده  ـــرق در بخـــش ش ـــای ب ـــه ه پای

ــه و  ــه حادثـ ــری از هرگونـ ــرای جلوگیـ و بـ

ـــاز  ـــته نی ـــای ناخواس ـــی ه ـــش خاموش كاه

ــه  ــن منطقـ ــادر ایـ ــه هـ ــت پایـ ــه تقویـ بـ

میباشـــد .

بـــرق  تامیـــن  اینكـــه  بیـــان  بـــا  وی 

۱۰ خانـــوار بخـــش  بـــاالی  روســـتاهای 

شـــهداد در ســـال گذشـــته بـــه اتمـــام 

ـــنایی  ـــن روش ـــزود: تامی ـــت، اف ـــیده اس رس

ورودی ۱۷ روســـتا در بخـــش شـــهداد بـــا 

ــر  ــول ۳.۳ كیلومتـ ــه طـ ــبكه بـ ــم شـ حجـ

بـــرداری رســـید و  بهـــره  بـــه  و  اجـــرا 

روشـــنایی ورودی چنـــد روســـتای دیگـــر 

ریـــزی شـــده كـــه درصـــورت  برنامـــه 

تامیـــن منابـــع اجـــرا خواهنـــد شـــد.

ــهداد  ــش شـ ــت در بخـ ــر اسـ ــایان ذكـ شـ

پانصدوپنجـــاه  و  هـــزار  هفـــت  تعـــداد 

برخـــوردار  بـــرق  نعمـــت  از  مشـــترك 

میباشـــند كـــه از ایـــن تعـــداد ۶ هـــزار 

خانگـــی  تعرفـــه  بـــا  مشـــترك   ۵۳۰ و 

. هســـتند

آمادگی شهرداری برای 
اجرای طرح پارکبان در 

معابر اصلی کرج
شـهردار کانشـهر کـرج گفـت: رسـانه ها 
ارتقـای فرهنـگ  بـه سـزایی در  نقـش 

ترافیکـی دارنـد
نشسـت  در  زاده  کمالـی  اصغـر  علـی 
تخصصی بـا پلیس راهنمایـی و رانندگی 
استان البرز اظهار کرد: به منظور تخلیه به 
موقع معابر، پاکسـازی حریـم خیابان ها 
از توقفگاه هـای دوبـل و افزایش سـرعت 
عبـور و بـرای جلوگیـری از اتـاف وقـت 
شـهروندان آماده اجرای طـرح پارکبان در 
نقاط مختلف کرج هسـتیم.این مسـئول 
تصریـح کـرد: با اجـرای این طرح سـعی 
شـده از تصـرف دائمـی فضـای عمومـی 
معابر توسـط شـهروندان به ویـژه مالکان 
مجـاور  تجـاری  اماکـن  متصدیـان  و 
خیابان هـا جلوگیـری شود.شـهردار کـرج 
بـا اشـاره بـه نقش مهـم فرهنگ سـازی 
در زمینـه ترافیـک افـزود: بـرای ارتقـای 
ارتبـاط  رسـانههای  ترافیکـی،  فرهنـگ 
جمعـی بـه ویژه صـدا و سـیما، تلویزیون 
شـهری، بیلبوردها نقش اثرگـذاری دارند.
وی بـا بیـان اینکـه آمـوزش و پـرورش 
و دانشـگاه هـا بـازوان توانمنـد تحقـق 
ارتقـای فرهنگ ترافیکی هسـتند، تاکید 
کـرد: آمـوزش فرهنگ ترافیک در سـطح 
مـدارس و بین دانش آمـوزان باید انجام 
شـود و در راسـتای ارتقـای ایـن فرهنگ 
همـه بایـد یـاری دهنـده باشـیم.وی بـا 
اشـاره بـه اجـرای طرح پیـاده رو سـازی 
در منطقـه رجایـی شـهر کرج یادآور شـد: 
اجـرای ایـن طـرح گامی اثربخـش برای 
کاهـش گـره هـای ترافیکـی و بـه دنبال 
آن کاهـش تلفـات و خسـارات رانندگـی 
در ایـن منطقـه اسـت.به گفتـه شـهردار 
کـرج ، افزایـش میـزان تصادفـات امروز 
به دلیـل رعایت نکـردن قوانین راهنمایی 
و رانندگـی و عـدم آموزش درسـت اسـت 
و ارتقـای ایـن فرهنـگ بـه نحـو مطلوب 
نیازمنـد کار دسـته جمعـی اسـت.کمالی 
زاده بیـان کـرد: بـه منظـور نهادینه شـدن 
فرهنـگ پایبنـدی بـه قوانیـن راهنمایـی 
پلیـس  از  حمایـت  آمـاده  رانندگـی  و 

راهنمایـی و رانندگـی هسـتیم .

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خبر 
روستایی ایالم:

آبرسانی به روستاهای ایالم 
نیازمند ۵۰ میلیارد تومان 

است

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان :

پذیرش مسئولیت در صنعت نفت یعنی 
خدمت بدون وقفه

 جلسه تودیع مدیران شرکت  نفت و گاز مسجدسلیمان

مدیرعامـل شـرکت بهـره بـرداری نفـت 
پذیـرش   : مسجدسـلیمان گفـت  و گاز 
مسـئولیت در صنعـت نفـت مصـادف و 
متـرادف اسـت با خدمـت بـدون وقفه و 

تمـام ناشـدنی .
مدیرعامـل شـرکت بهـره بـرداری نفـت 
پذیـرش   : مسجدسـلیمان گفـت  و گاز 
مسـئولیت در صنعـت نفـت مصـادف و 
متـرادف اسـت با خدمـت بـدون وقفه و 

تمـام ناشـدنی .
جلسـه  در  ناصـری کـه  قبـاد  مهنـدس 

تودیـع مدیـران قدیـم و معارفـه مدیـران 
جدیـد عملیات و فنـی و در جمع مدیران 
، روسـا و کارشناسـان این شـرکت سخن 
مـی گفـت اظهـار داشـت : صنعـت نفـت 
امـروز صـف اول و سـنگر نخسـت مبارزه 
بـا اسـتکبار و دشـمنان انقـاب اسـامی 
اسـت کـه بـا وضع تحریـم هـای ظالمانه 
ایـن  عـزت  و  اسـتقال  قطـع  بدنبـال 

صنعـت و کشـورمان هسـتند .
رسـیدن  بدانیـم کـه  بایـد   : افـزود  وی 
بـه یـک سـمت و عنـوان شـغلی یـک 
بـه  موقـع  آن  بلکـه  نیسـت  موفقیـت 
موجبـات  کـه  ایـم  رسـیده  موفقیـت 
رضایـت منـدی پرسـنل و مجموعه تحت 
مدیریـت و مراجعـه کننـدگان را فراهـم 

کـرده و از ایـن پسـت بـرای خدمـت بـه 
مـردم و جامعـه اسـتفاده کـرده باشـیم .

وی ادامـه داد : تغییـرات و جابـه جایـی 
هـای امـروز نـه از روی میـل قلبـی بلکـه 
بنـا بـه الـزام و تبعیـت از دسـتوری بـود 
کـه مقـام عالـی وزارت نفـت در خصوص 
تـا  هـا  سـمت  سـقف  و  محدودیـت 
حداکثر 4 سـال اباغ فرمودند و گرنه هر 
دو همـکار گرانقـدری که امـروز تودیع آنها 
برگـزار مـی شـود جـزو نفـرات و مدیـران 
مـی  تلقـی  عرصـه  ایـن  زحمـت کـش 

شـوند .
مهنـدس ناصـری افزود : آقایـان صفایی 
و هیهاونـد کـه بیـش از 4 سـال عهده دار 
سـمت مدیریت فنـی و مدیریت عملیات 

بودنـد همگـی بـه خلوص نیـت و رئوفت 
آنهـا گواهـی مـی دهیـم و در کنـار ایـن 
اخـاق حسـنه ، جدیـت در امـور و تاش 
در پیشـبرد وظایف محوله و دسـتیابی به 
اهـداف ترسـیم شـده و فراتـر از آن جزو 
بـارز تریـن خصوصیـات ایـن دو همـکار 

می باشـد .
اظهـار  جدیـد  مدیـران  معرفـی  در  وی 
داشـت : آقـای مهنـدس حسـین قبادی 
کـه از امـروز عهـده دار سـمت مدیریـت 
فنـی شـده انـد از افـراد موثـر و صاحـب 
بدلیـل  و  هسـتند  فنـی  ی  حـوزه  نظـر 
مخـازن  مطالعاتـی  گـروه  سرپرسـتی 
شـرکت نفت و گاز مسجدسـلیمان با این 
شـرکت آشـنایی کامـل و جامـع دارنـد و 
خیالمـان از ایـن نظـر راحـت اسـت که با 
دانـش ایشـان و اشرافشـان بـر وضعیت 
مخـازن ، هیـچ مشـکلی در زمینه تحقق 

تولیـد تعهـد شـده نخواهیـم داشـت .
مدیرعامـل شـرکت بهـره بـرداری نفـت 
آقـای   : افـزود  سـلیمان  مسـجد  و گاز 
مهنـدس داود کیانـی هـم که بـه مدت ۹ 
سـال ریاسـت اداره تعمیـرات و نگهداری 
خطـوط لولـه را عهده دار بودنـد و از امروز 
عهـده دار مسـئولیت مدیریـت عملیـات 

شـده انـد جـزو افـراد شـناخته شـده ، 
جـدی و پـای کار حوزه ی عملیات اسـت 
کـه طـی ایـن سـالها جدیـت در انجـام 
مأموریـت هـای محولـه را بخوبـی اثبات 

کـرده انـد .
و  صفایـی  آقایـان  مراسـم  ادامـه  در 
هیهاونـد مدیـران سـابق فنـی و عملیات 
ضمـن بیـان سـخنانی از خاطـرات تلخ و 
شـیرین حضـور در ایـن منصـب سـخن 
از همراهـی و همـکاری کلیـه  و  گفتنـد 
ی همـکاران در جهـت انجـام وظایـف و 
مأموریـت هـای محولـه تقدیـر و تشـکر 

نمودنـد .
قبـادی  حسـین  و  داود کیانـی  آقایـان 
مدیـران جدیـد عملیـات و فنـی نیـز طی 
از اعتمـاد مدیرعامـل شـرکت  سـخنانی 
بهـره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان 
بخاطـر سـپردن ایـن مسـئولیت خطیـر 

تشـکر و قـدر دانـی نمودنـد .
هدایایـی  اهـدای  بـا  مراسـم  پایـان  در 
و  مدیـره  هیـأت  اعضـای  طـرف  از  کـه 
پرسـنل شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز 
مسجدسـلیمان تهیه شـده بود از زحمات 
و خدمـات مدیران سـابق فنی و عملیات 

ایـن شـرکت تقدیـر و تشـکر گردیـد .

ته
نک

مدیرعامـل شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان 
افـزود: آقـای مهنـدس داود کیانـی هـم کـه بـه مدت 9 سـال 
ریاسـت اداره تعمیرات و نگهداری خطـوط لوله را عهده دار بودند 
و از امـروز عهـده دار مسـئولیت مدیریت عملیات شـده اند جزو 
افـراد شـناخته شـده ، جـدی و پای کار حـوزه ی عملیات اسـت 
کـه طـی ایـن سـالها جدیـت در انجـام مأموریـت هـای محوله 
را بخوبـی اثبـات کـرده انـد . در ادامـه مراسـم آقایـان صفایی و 
هیهاونـد مدیران سـابق فنـی و عملیات ضمن بیان سـخنانی از 
خاطـرات تلخ و شـیرین حضور در این منصب سـخن گفتند و از 
همراهـی و همـکاری کلیه ی همکاران در جهـت انجام وظایف و 

مأموریـت هـای محوله تقدیـر و تشـکر نمودند .
آقایـان داود کیانـی و حسـین قبـادی مدیران جدیـد عملیات و 
فنـی نیز طی سـخنانی از اعتماد مدیرعامل شـرکت بهـره برداری 
نفت و گاز مسجدسـلیمان بخاطر سـپردن این مسـئولیت خطیر 

تشـکر و قدر دانـی نمودند .

خبر 
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شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان قــم در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای 
ــدارکات  ــاز دوم( « را از طریــق ســامانه ت ــع روســتای کرمجــگان )ف » اصــاح شــبکه توزی

الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائه پیشــنهاد 
ــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد(به آدرس  ــق درگاه ســامانه ت ــا از طری ــران و بازگشــایی پاکــت ه مناقصــه گ
ــی،  ــت قبل ــدم عضوی ــورت ع ــران در ص ــه گ ــت مناقص ــد و الزم اس ــد ش ــام خواه www.setadiran.ir  انج
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اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد 
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اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
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برآورد مناقصه: 10/357/406/539ریال                      
تاریخ انتشار نوبت اول: 2/22/ 98       تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/26

شناسه آگهی: 456912
شرکت آب و فاضالب روستایی استان قم

اصالح شبکه توزیع روستای کرمجگان)فاز دوم(

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب روستایی
 استان قم

» با مصرف بهینه آب در تابستان در آسایش همدیگر بکوشیم «

فیلم شبی که ماه کامل شد 
نرگس آبیار از ۱۵خردادماه در سینماها

 اکران می شود.

چشم ها و دست ها از تولیدات جدید 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 

به کارگردانی »پناه برخدا رضایی« در مرحله 
صداگذاری و ساخت موسیقی است و به 

زودی آماده نمایش می شود. 

فراخوان دوازدهمین جشنواره 

موسیقی نواحی با تکیه بر اجرای 
آثار با کام مبتنی بر منظومه های تغزلی از 
شاعران کهن ایران زمین، همچنین شاعران بومی )با گویش ها و 

زبان های محلی( منتشر شد.

 علیرضا )صابر ابر(:
 بذاريد من يه پنج دقيقه ماِل خودم باشم،

حالم از اينی كه هست بدتر نمی شه!

درباره الی

فیلمسینماموسیقی دیالوگ

گوئی بت من چون ز شبستان بدر آید
حوریست که از روضٔه رضوان بدر آید

دیگر متمایل نشود سرو خرامان
چون سرو من از خانه خرامان بدر آید

هر صبحدم آن ترک پری رخ ز شبستان
چون چشمٔه خورشید درخشان بدر آید

آبیست که سرچشمه اش از آتش سینه ست
اشکم که ازین دیدٔه گریان بدر آید

تا کی کشم از سوز دل این آه جگر سوز
هر چند که دود از دل بریان بدر آید

شرطست نه بر چشمه که بر چشم نشانند
مانند تو سروی که ز بستان بدر آید

زینسان که دلم در رسن زلف تو آویخت
باشد که از آن چاه ز نخدان بدر آید

گر نرگس خونخوار تو خون دل من ریخت
شک نیست که بس فتنه ز مستان بدر آید

آید همه شب زلف سیاه تو بخوابم
تا خود چه ازین خواب پریشان بدر آید

از کوی تو خواجو بجفا باز نگردد
بلبل چه کند گر ز گلستان بدر آید

 

خواجوی کرمانی 

طنزیمات

ــه ســردر  ــه تغارکــوه رســید. نگاهــی ب ــه دامن تغارخــان ب

تغارنیــوز انداخــت. وارد شــد. تغارجــان؛ روی زمیــن دمــر 

ــان؛ دور و  ــرد. تغارخ ــی ک ــف م ــّر و پ ــود و خ ــده ب خوابی

بــر تغارنیــوز را ورانــداز کــرد. کاغذهــا گوشــه اتــاق بودنــد. 

یــک چیــز هــم آن طــرف تــر روی تختــه ســنگی گذاشــته 

ــه ســنگ کوچــک  ــذی روی تخت ــم و کاغ ــود. قل شــده ب

تــری قــرار داشــت. تغارجــان؛ پهلــو بــه پهلــو شــد. زبانــی 

دور دهانــه اش کشــید و دوبــاره خــر و پــف کــرد. صــدای 

تــق تــق کفشــی از پاشــنه تغارنیــوز شــنیده شــد. تغارنــاز 

بــود کــه از جنــگل برگشــته بــود. چنــد تــا گلولــه کشــک 

تــوی دســتش بــود. تغارنــاز وارد شــد. نگاهــش در نــگاه 

دریــده و ســفالی پــدرش گــره خــورد. کشــک هــا از 

دســتش روی زمیــن غلتیــد. 

-سام بابایی!

تغارخــان؛ ســرش را پاییــن انداخــت. کاغــذ لولــه شــده را 

مقابــل چشــم هایــش بــاز کــرد. 

-این چیه؟

-ایــن، هه این؟ این تغارنیوزه!

-اینجا کجاست؟

این جا؟ این جا؟ این...

ــرش  ــاالی س ــان را ب ــد. تغارخ ــواب پری ــان؛ از خ تغارج

ــاز  ــاره ب ــه هــم فشــار داد. دوب ــد. چشــم هایــش را ب دی

ــده  ــوز آم ــه تغارنی ــان ب ــد. تغارخ ــی دی ــواب نم ــرد. خ ک

ــد.  ــد ش ــا بلن ــواش از ج ــواش ی ــان؛ ی ــود. تغارج ب

-سام پدرزن خان!

تغارخــان؛ نگاهــی بــه ســقف و در و دیــوار انداخــت. 

فریــاد زد:

-این جا کجاست؟

-ایــن جا؟ این جا؟ تغارنیوزه!

تغارخــان؛ گیــج شــده بــود. کاغــذ را جلــوی چشــم 

تغارجــان گرفــت و گفــت:

-پس این چیه؟

-این؟ این تغارنیوزه!

-یعنــی چه؟ باالخره کدوم یکی تغارنیوزه؟

-هــر دو تــاش. اون نشــریه تغارنیــوزه. ایــن دفتــر 

نشــریه تغارنیــوزه. متوجــه شــدید پــدر زن خــان؟

-تــو، تــو با اجازه کی این کارا رو می کنی؟

-خود شما، پدر زن خان!

-مــن کی به تو اجازه دادم؟

-پریشــب، ازتون مشورت گرفتیم... شما گفتین...

-خیلی خب، یادم اومد... 

دوباره چشــم هایش را از حدقه بیرون داد و فریاد زد:

-این جا رو با اجازه کی ســاختی؟

-با اجازه شما...

-اینو دیگه یادم نمیاد

ــی  ــه جــا و مکان -خــب، تغارخــان هــر کســب و کاری ی

ــم. ــاز داره... مــا هــم مــکان درســت کردی نی

تغارخــان؛ کلــه اش را خارانــد. نمــی دانســت چــه بگویــد. 

ــی  ــم م ــه ه ــش ب ــب های ــرد. ل ــگاه ک ــذ را ن ــاره کاغ دوب

ــات  ــد. کلم ــی خوان ــذ را م ــای روی کاغ ــه ه خــورد. جمل

ــرام... ــوق... رســانه... احت ــد. حق ــگ بودن گن

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

کلمات گنگ

وز 
یر

 د
ما 
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سال گذشته در پیام ما درباره ریخته 
شدن پساب فاضاب به خلیج فارس 

نوشتیم. بخش زیادی از فاضاب جنوب 
به دریا ریخته می شود.

شهر ما به کارگردانی محمدحسن 
معجونی روز یکشنبه 2۹ اردیبهشت ماه 
بلیت های خود را برای کلیه دانشجویان 

به صورت نیم بها ارائه می کند.

سال گشت

نمایش

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله ادبی »چامه« منتشر شد.

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نخستین جنگ خیابانی تاریخ 
بشر در »شهر ری«

»كالیـس تنیـس« تاریخنگار رسـمی اسـكندر 
كـه در حملـه بـه آسـیا بـا او بـود شـرح جنگ 
شـهر ری را كـه به صورت خانه بـه خانه صورت 
گرفت برنگاشـته اسـت كه با تطبیـق تقویم ها 
۱۶ )یـا ۱۷( مـاه می سـال ۳۳۰ پیش از میاد 
آغاز شـده بود و مورخان نظامی از آن به عنوان 
نخسـتین جنـگ خیابانـی بشـر، بـه مفهـوم 
امـروز، نـام بـرده انـد. طبـق گـزارش »كالیس 
تنیـس«، در آن روز در داخـل شـهر ری میـان 
نیروهـای اسـكندر و واحدهـای نظامی در حال 
عقـب نشـینی ایـران نبـردی خونیـن و كوچـه 
بـه كوچـه آغـاز شـد كـه سـه روز طول كشـید. 
نیروهـای اسـكندر پـس از پیـروزی در جنـگ 
گائوگامـا بـه تعقیـب سـربازان ایـران ادامـه 
داده و پـس از چنـد برخـورد كوتـاه از جملـه 
نبـرد همـدان، بـه ری رسـیده بودنـد. نیروهای 
محلـی در ارگ شـهر دسـت بـه مقاومـت زدند 

و سـربازانی كـه در جریان عقب نشـینی بودند 
در كوچـه هـا و خانه های شـهر با اسـكندریان 
بـه زد و خـورد پرداختنـد. بـا ایـن كـه در ایـن 
مشـخص  بازنـده  و  برنـده  خیابانـی  جنـگ 
شـب،  سـومین  در  ایـران  نیروهـای  نبـود، 
ناگهـان دسـت بـه عقـب نشـینی و خـروج از 
شـهر زدنـد و عـازم شـهر صـد دروازه )دامغان( 
شـدند. پـس از ایـن عقب نشـینی كـه تعجب 
آور بـود، ارگ شـهر هـم سـقوط كـرد. داریوش 
سـوم شـاه وقـت كه بـا ایـن سـربازان از اربیل 
)اربـا( عقـب نشـینی كـرده بـود، میـان راه، 
بـه صاحدیـد افسـران ارتـش و تاییـد یـك 
شـاهزاده هخامنشـی كشـته شـد تـا احیانا به 
دسـت اسـكندر نیافتـد و شـكنجه و تحقیـر 
از اسـكندر  ایـران  نشـود. مورخـان، شكسـت 
مقدونـی را بـه حسـاب شـخصیت ضعیف، دو 
دلی و قاطع نبودن داریوش سـوم نوشـته اند. 
بررسـی تاریـخ طوالنـی وطن نشـان مـی دهد 
كـه هرگونه شكسـت نظامـی و تغییر حكومت 
در زمـان زمامـداران ضعیفـی چـون داریـوش 

سـوم، یزدگرد سـوم ، شـاه سـلطان حسـین و 
... صـورت گرفتـه اسـت. 

نخستین زن 
بر تارك »ِاِورِست«

۱۶ ماه می سـال ۱۹۷۵ نخسـتین زن كوهنورد 
 »Mount Everest خـودرا بـه قلـه »اِِورِسـت
در  نامـش  و  رسـاند   Nepalنپـال كشـور  در 
»تاریـخ« ثبـت شـد كـه بـرای همیشـه باقـی 
خواهـد بـود. وی »جونكـو تابی« و یـك ژاپنی 
بـوده اسـت. قلـه اورسـت در رشـته کوههـای 
هیمالیـا واقـع شـده و از سـطح دریـا ۸ هـزار 
و ۸4۸ ارتفـاع دارد. ایـن قلـه کـه بـه زبانهـای 
محلـی نامهای دیگری داشـت در سـال ۱۸۶۵ 
بـه نام سـرهنگ انگلیسـی، جورج اورسـت که 
مامـور نقشـه بـرداری از هندوسـتان بـود اسـم 
گـذاری شـد.  سـرهنگ اورسـت کـه در جوالی 
در دسـامبر ۱۸۶۶  بـود  آمـده  دنیـا  بـه   ۱۷۹۰
درگذشـت. وی در اصـل یـک افسـر توپخانـه 

ارتـش انگلسـتان بود.

هجدهمین دوره جشنواره بین المللی 

فیلم ایمجین ایندیا
                                  2۰۱۹ در کشور اسپانیا با نمایش 
                                  دو فیلم بلند و یک فیلم کوتاه 

                                  ایرانی همراه خواهد بود.

جشنواره


