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شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عـام( در نظر دارد " خریـد مصالح، آهـن آالت و قطعات بتنی 
بارگیـری و حمـل آنهـا و تخلیـه در مكان هـای مـورد نظـر" در مجتمـع خـود را از طریـق برگـزاری مناقصه 
عمومـی بـه پیمانـكار واجد شـرایط واگذار نمایـد. لذا كلیـه متقاضیان می تواننـد جهت اخذ اسـناد مناقصه 
بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزیابی 
تأمیـن كننـدگان از قسـمت تأمیـن كننـدگان و مشـتریان - مناقصـه هـا دانلـود نماینـد . مهلـت تحویل 
پاكات سـاعت 9 الی 14 روز چهارشـنبه مـــورخ 98/5/2 در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت مجتمع و 
یـا دبیرخانـه دفتـر مرکزی تهـران می باشـد. ضمنـًا بازدید از محـل اجرای موضـوع مناقصه روز چهارشـنبه 

مدیریت قراردادها و معامالت مـورخ 98/4/26 بـرای متقاضیـان بالمانع می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

رسوب کاالهای فسادپذیر در گمرک تکذیب شد
چنـدی پیـش برخـی رسـانه هـا از رسـوب کاالهـای 
فسـادپذیر در گمـرک خبـر داده بودنـد کـه معـاون فنی 
تکذیـب  را  ایـن خبـر  ایـران  امـور گمرکـی گمـرک  و 
وجـود  بـر  مبنـی  گزارشـی  تاکنـون  گفـت:  و  کـرد 
اسـت. نرسـیده  مـا  بـه  در گمـرک   کاالی فسـادپذیر 

مهـرداد جمـال ارونقی روز شـنبه در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصـادی ایرنـا اعـام کـرد: بـرای ترخیـص کاالهـای 
اساسـی مشـکلی وجـود نـدارد و عـاوه بـر تسـهیات 
ویـژه ای کـه از طـرف گمـرک برای ایـن گـروه کاالیی در 
نظـر گرفته شـده اسـت، دولـت نیـز تامیـن ارز آن ها را 
در اولولیـت قـرار داده اسـت. همچنین همه سـازمان ها 
موظـف شـده اند هنگام تخلیه کاالهـا از آن نمونه برداری 
کننـد. صـادر  را  قانونـی  مجوزهـای  فـورًا  و   کـرده 

جمـال ارونقـی بـا تاکیـد بـر اینکـه رسـوب کاالهـای 
اساسـی در گمـرک صحـت نـدارد، اظهـار کرد: اخیـرًا با 
حمـل یکسـره کاالهـای اساسـی و خـروج شـبانه روزی 
کاال  یعنـی  اسـت،  شـده  موافقـت  بنـادر  از  آن هـا 
مسـتقیمًا روی وسـیله حمـل تخلیـه می شـود و پـس 
می شـود. خـارج  بنـدر  از  قانونـی  مجوزهـای  اخـذ   از 
سـفارش کاالهـای  ثبـت  بـرای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

هیـچ  صنعـت  وزارت  یـا  بانـک  طـرف  از  اساسـی 
مانعـی وجـود نـدارد، ادامـه داد: حتـی ممکـن اسـت 
منقضـی  اساسـی  کاالهـای  برخـی  سـفارش  ثبـت 
و  بـاز هـم گمـرک  ایـن صـورت  در  باشـد کـه  شـده 
می پذیرنـد  را  سـفارش  ثبـت  ایـن  صنعـت  وزارت 
نـدارد. آنهـا وجـود   و مشـکل خاصـی بـرای اظهاریـه 
معـاون فنـی و امـور گمرکـی گمـرک ایـران با اشـاره به 
برخـی اخبـار مبنـی بـر رسـوب کاال در بنـادر و گمـرکات 
اعام کرد: برای راسـتی آزمایی هفته گذشـته بازدیدهای 
متعـددی انجام شـد و همچنیـن وزیر اقتصـاد طی دو 
روز گذشـته از بنادر بازدید کردند. در بازدیدها مشـخص 
شـد آنچـه در بنـادر و گمـرکات وجـود دارد، موجـودی 
بنـادر اسـت و نـه رسـوب بنـادر. بـا اطمینـان می تـوان 
 گفـت کاالهـای رسـوبی در گمرکات و بنادر وجـود ندارد.
جمـال ارونقـی با بیان اینکـه حدود ۱۰ میلیـون تن کاال 
در بنـادر کشـور موجـود اسـت، ادامه داد: بیـش از چهار 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن از این ها کاالی اساسـی هسـتند 
کـه بیشـتر در بنـدر امـام )ره( و بنـدر شـهید رجایـی 
وجـود دارنـد؛ ایـن کاالها مرتبـًا در حال تخلیه هسـتند 
 و مشـکل خاصـی بـرای ترخیـص آنهـا وجـود نـدارد.

وی یـادآوری کـرد کـه طبـق قانـون، وظیفـه گمـرک از 
زمـان اظهـار کاال آغـاز می شـود و قبـل از آن گمـرک 
بنـادر  هیـچ مسـئولیتی نسـبت بـه کاالهایـی کـه در 
نـدارد. می شـوند  تخلیـه  آزاد  و  ویـژه  مناطـق   یـا 

معـاون فنـی و امـور گمرکـی گمرک ایـران با اشـاره به 
وجـود برخـی اقـام در گمـرک اظهـار کـرد: ایـن کاالها 
که فاسدشـدنی نیسـتند، ممکن اسـت جزو گروه ۲ یا 
۴ باشـند، یعنـی کاالهایی که واردات آنها ممنوع اسـت 
یا مشـابه آن در کشـور تولید می شـود. بنا به سیاست 
و  ندارنـد  بـه کشـور  ورود  اجـازه  اقـام  ایـن  دولـت 
 واردکنندگان می توانند آن را به کشـور مبدا مرجوع کنند.
جمـال ارونقـی همچنیـن در پاسـخ بـه خبـری مبنـی 
بـر تاخیـر در ترخیـص تجهیـزات پزشـکی کـه چنـدی 
پیـش ایرنـا منتشـر کـرده بـود، اظهـار کـرد: بایـد فرد 
اعام کننـده مسـتندات ایـن مطلـب را ارائـه کنـد؛ چـرا 
کـه تسـهیات ویـژه ای بـرای تجهیـزات پزشـکی، دارو 
و مـواد اولیـه دارو تـدارک دیده ایـم تـا تشریفاتشـان 
بافاصلـه انجـام شـود، تـا جایـی کـه اگـر مـواد اولیـه 
دارویـی در بنـادر موجـود باشـد حتمـًا با حمل یکسـره 

آن موافقـت می شـود.

تورم افت می کند؟
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تــورم بــاالی کاالهــا طــی چنــد مــاه گذشــته و نوســانات شــدید 
و غیرقابــل پیش بینــی قیمت هــا منجــر بــه شــکل گیری 
فضایــی از نااطمینانــی شــده کــه تصمیم گیــری فعــاالن 
اقتصــادی را دچــار مشــکل کــرده اســت. نتیجــه ایــن رویــدار، 
ــت. ــوده اس ــرمایه گذاری ب ــات س ــیاری از تصمیم ــق بس تعوی
ــی  ــش نقدینگ ــورم، افزای ــش ت ــم پیدای ــل مه ــی از دالی یک
ــه  ــد ب ــورم بای ــرل ت ــرای کنت ــه ب ــت. در نتیج ــه اس در جامع
ــی را  ــوان نقدینگ ــه می ت ــه چگون ــخ داد ک ــوال پاس ــن س ای
ــفافیت  ــد ش ــوال نیازمن ــن س ــه ای ــخ ب ــرد؟ پاس ــرل ک کنت
پیچیدگی هــای پــول اعتبــاری و عملکــرد نظــام بانکــی مــدرن 
ــورم  ــرل ت ــرای کنت ــی ب ــت گذار پول ــوه ورود سیاس ــت. نح اس
ــت  ــدم درک درس ــی از ع ــال خوب ــته مث ــال گذش ــد س در چن
ایــن پیچیدگی هاســت. در همیــن راســتا، یکــی از مهم تریــن 
ایــن  در  سیاســت گذار  ســوی  از  اعامــی  سیاســت های 
ــورم از مســیر کاهــش رشــد  ــرل ت ــری کنت ــد ســال، پیگی چن
پایــه پولــی و افزایــش ضریــب فزاینــده بــوده اســت کــه بــه 

سالم ســازی نقدینگــی معــروف شــد.
ــابقه ای  ــای کم س ــال ۱۳۹۷ رکورده ــدای س ــورم از ابت ــرخ ت ن
ــورم در  ــرخ ت ــی ن ــد افزایش ــت. رون ــای گذاش ــود برج را از خ
ــر  ــا ب ــا در انتخــای ســال ۱۳۹۷ بن ســال ۱۳۹۷ باعــث شــد ت
ــه  ــه نقطــه ب ــورم نقطــه ب ــرخ ت ــران، ن ــار ای ــز آم ــزارش مرک گ
ــرز ۵۰  ــال ۱۳۹۸ از م ــد و در س ــد برس ــای ۴۷ درص نزدیکی ه

ــد. ــور کن درصــد نیــز عب
ــورم پــس از افزایش هــای  ــرخ ت ــد انتظــار می رفــت ن هــر چن
شــدیدی کــه در ســال ۱۳۹۷ تجربــه کــرده، بــا تخلیــه شــدن 
اثــر عواملــی ماننــد رشــد نقدینگــی ســال های گذشــته و نــرخ 
ارز، در ســال ۱۳۹۸ رونــد کاهشــی قابــل توجهــی را طــی کنــد، 
ــه ۳.۷ درصــد و در  ــه ب ــورم ماهان ــرخ ت امــا در فروردین مــاه ن
اردیبهشــت بــه ۱.۶ درصــد رســیده اســت. تــورم بخــش صنعت 
بــه ۶۴.۶ درصــد رســیده اســت. بــا توجــه بــه این کــه بخــش 
صنعــت باالتریــن ضریــب اهمیــت را بــا ۵۱.۴۷ درصــد در بیــن 
ــدار  ــن مق ــت ای ــه گرف ــوان نتیج ــا دارد، می ت ــام بخش ه تم
افزایــش، بیشــترین تاثیــر را در رشــد بی ســابقه شــاخص کل 
ــه ۹۰  ــدای ده ــت از ابت ــد صنع ــن رش ــت. باالتری ــته اس داش
مربــوط بــه ســال ۱۳۹۱ بــا ۲۹ درصــد بــوده اســت کــه تفــاوت 

فاحشــی بــا رشــد ســال ۱۳۹۷ داشــته اســت.
تــورم بخــش خدمــات نیــز طــی ایــن مــدت قابــل توجــه بــوده 
ــت ۳۳  ــب اهمی ــه ضری ــا توجــه ب ــات ب اســت. بخــش خدم
درصــدی بعــد از بخــش صنعــت، مهم تریــن بخــش شــاخص 
قیمــت تولیدکننــده اســت، در ســال ۹۷ رشــد ۲۲.۳ درصــدی را 
رقــم زد. البتــه برخــاف بخــش صنعــت، افزایــش ســاالنه ایــن 
بخــش در ســال ۱۳۹۷ باالتریــن میــزان ثبــت شــده از ابتــدای 
دهــه ۹۰ نیســت. در مجمــوع ایــن آمارهــا حاکــی از آن اســت 
ــد کلــی شــاخص و هــم در زیرگروه هــا، نــرخ  کــه هــم در رون
تــورم تولیدکننــده ســطوح قابــل توجهــی را ثبــت کــرده اســت.

ــران  در شــرایط جــاری براســاس تجــارت گذشــته اقتصــاد ای
ــه رو  ــده روب ــورم فزاین ــا ت ــران ب ــاد ای ــه اقتص ــی ک در برهه های
ــاخص  ــد ش ــی رش ــار تورم ــه آث ــی تخلی ــه زمان ــت، وقف اس
ــده بســیار  ــای مصرف کنن ــده در شــاخص به ــی تولیدکنن قیمت

ــت. ــده اس ــرل ش ــطح کنت ــور در س ــت ت ــر از حال کوتاه ت
بــا توجــه بــه رونــد آمــاری موجــود و نیــز اقــام مــورد 
ــر  ــه نظ ــده، ب ــاخص تولیدکنن ــرآورد ش ــه ب ــبه در زمین محاس
واردات  بــه  صنعــت  بخــش  بــاالی  وابســتگی  می رســد 
ــکنندگی و  ــو و ش ــرمایه ای از یک س ــطه ای و س ــای واس کااله
آســیب پذیری بــاالی بخــش واقعــی اقتصــاد ملــی در مواجهــه 
بــا شــوک های بــرون زا نظیــر تحمیــل تحریم هــای اقتصــادی 
ــه بهــره وری پاییــن  و نیــز پیامــد کاســتی های نهــادی از جمل
و دسترســی محــدود بــه منابــع مالــی زمینه ســاز خــروج 
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حمله جیره خواران بابک
وزیر نفت: وقتی اسم زنجانی را می آوریم عده ای رسانه جیره خوار به ما حمله می کنند

همراهـی بـا قاچاقچیان حیات وحش، عبـور جاده از 
حاشـیه زیسـتگاه حیـات وحـش و برخی آسـیب ها 
در مقیـاس ملـی، خطـر انقـراض گونه هـای جانـوری 
را جـدی کـرده اسـت. گونه هـای  خراسـان جنوبـی 
بسـیار  جلـوه  اینکـه  بـر  عـاوه  جانـوری  مختلـف 
ارزشـمند از قـدرت خداونـدی هسـتند در عرصه هـای 
مختلـف چـون رونـق گردشـگری و در نهایت توسـعه 
جوامـع محلـی بسـیار تأثیـر گذاراند. از ایـن رو حفظ 
گونه هـای مختلـف و بـه ویـژه ارزشـمند و کمیابـی 
چـون یـوز ایرانـی از دیربـاز دارای اهمیـت بـوده و 
خراسـان جنوبی نیـز چـون یکـی از پناهگاه هـای این 
گونـه بسـیار زیبـا و بـی نظیـر اسـت، در ایـن زمینـه 

همـواره دغدغه منـد بـوده اسـت. 
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نخستین قطار گردشگری 
وارد همدان شد

نخستین قطار گردشگری همدان 
که با 180 مسافر از تهران راهی این 

شهر شده بود، وارد دیار هگمتانه 
شد.طبق برنامه ریزی صورت گرفته 

قرار است این قطار هفته ای یک 
سفر به همدان داشته باشد.

رئیسی: در رابطه با 
پرونده محیط زیستی ها 
منتظر نظر دادگاه بمانیم

رئیس قوا قضاییه در دیدار 
با فعاالن محیط زیست در 

خصوص پرونده محیط زیستی ها 
خواست که همگی منتظر نظر 

دادگاه بمانند؛ چرا که تشخیص 
بی گناهی یا گناهکار بودن آن ها 

بر عهده قاضی است.
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مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی: خطر انقراض 
10 گونه جانوری در این استان 
به ویژه برای یوزپلنگ، روباه و 
گربه شنی جدی است

گونه های جانوری 
کمیاب، یک گام 
تا انقراض
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45 و

جشنواره بازی های محلی و 
مجسمه های شنی در  آستارا  برگزار شد

جشنواره بازی های بومی محلی و ساخت 
مجسمه های شنی در نوار ساحلی آستارا  برگزار شد

معاون حقوقی رئیس جمهور :

کشور جزء با مشارکت 
به سامان نمی رسد

افسارگســیخته رونــد رشــد شــاخص بهــای 
تولیدکننــده از مــدار مدیریــت شــده و همــراه 

ــات نســبی اســت. ــا ثب ب
مــی رود  انتظــار  شــرایطی  چنیــن  در 
تشــدید فضــای تحریمــی بــه تحمیــل 
محدودیت هــای بیشــتر در مســیر واردات 
ــن مســیر،  کاال و خدمــات بیانجامــد و از ای

بــر شــتاب تــورم تولیدکننــده بیفزایــد.
کاهــش محســوس رشــد اقتصــادی بــدون 
نفــت در خــال ســال های ســپری شــده از 
دهــه ۱۳۹۰ در مقایســه بــا دوره مشــابه دهــه 
۱۳۸۰ مویــد ضعــف بنیــه اقتصــادی کشــور 
و در نتیجــه عــدم تــاب آوری بــاالی بخــش 
مولــد اقتصــاد ملــی هســتند. بــازار ارز هنــوز 
هــم ویژگی هــای یــک بــازار باثبــات بــا 

مدیریــت بانــک مرکــزی را نــدارد.
مســتقیم  طــور  بــه  ارز  نــرخ  تغییــرات 
و  مصرف کننــده  قیمــت  شــاخص  بــر 
ــوده و بــدون داشــتن  تولیدکننــده اثرگــذار ب
چشــم انداز مشــخصی در بــازار، نمی تــوان در 
خصــوص نــرخ تــورم اظهارنظــر قابــل قبولی 
ــر دو  ــرخ ارز تحت تاثی ــرات ن ــت. تغیی داش
ــوالت  ــت گذاری و تح ــی سیاس ــل اصل عام

بین المللــی و تحریم هــا قــرار دارد.
عامــل  مهم تریــن  ارزی  سیاســت گذاری 
اثرگــذار بــر تغییــرات نــرخ ارز در ســال 
در ســال جاری  چنــد  هــر  اســت.   ۱۳۹۸
ــه در  ــد آنچ ــرخ ارز مانن ــش ن ــار افزای انتظ
ــا در  ــدارد، ام ــود ن ــال ۱۳۹۷ رخ داد، وج س
صــورت مدیریــت نکــردن صحیــح عرضــه و 
تقاضــا در بــازار ارز، می تــوان انتظــار جهــش 

ــت. ــرخ را داش ــدد ن مج
ــای اساســی ســال جاری،  ــی از چالش ه یک

چگونگــی تامیــن کســری بودجــه ســنگین 
دولــت اســت. نحــوه تامیــن کســری بودجــه 
ــورم اثرگــذار خواهــد  ــرخ ت ــر ن ــه شــدت ب ب
پیش بینــی  منابــع  تحقــق  عــدم  بــود. 
شــده بــرای فــروش نفــت بــه همــراه 
ناتوانــی دولــت در فــروش اوراق مشــارکت، 
می توانــد منجــر بــه اســتفاده دولــت از 
منابــع بانــک مرکــزی بــه صــورت مســتقیم 
ــده و  ــا ش ــق بانک ه ــتقیم از طری و غیرمس
پیامدهــای تورمــی بــه دنبــال خــود خواهــد 

ــت. داش
ــا  ــان ب ــه همچن ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ای
افزایــش هزینه هــا در تولیــد روبــه رو باشــیم 
ــد.  ــدا کن ــش پی ــز افزای ــورم نی ــا ت و طبیعت
عبــور نــرخ ارز در اقتصــاد ایــران حــدود 
طــول  نیــم  و  یک ســال  تــا  یک ســال 
ــش  ــر از افزای ــه متاث ــی ک ــد. تورم می کش
نــرخ ارز باشــد، هنــوز بــه طــور کامــل تخلیــه 
نشــده اســت و هنــوز امــکان افزایــش تــورم 

وجــود دارد.
بایــد توجــه داشــت کــه اثــر افزایــش نــرخ 
ــود.  ــر نمی ش ــاد ظاه ــنبه در اقتص ارز یک ش
ــر  ــز تاثی ــت ارز نی ــش قیم ــه کاه در نتیج
ــه  ــر این ک ــاوه ب ــدارد. ع ــاد ن ــی در اقتص آن
ــد.  ــه پاییــن چســبندگی دارن قیمت هــا رو ب
یعنــی قیمت هــا بــا ســهولت بیشــتری 
بــه  نســبت  و  می کننــد  پیــدا  افزایــش 
کاهــش مقاومــت دارنــد. بــا توجــه بــه ایــن 
مســایل و همچنیــن ریســک های سیاســی 
ــود دارد،  ــه وج ــی ک ــای بین الملل و تحریم ه
نمی تــوان انتظــار داشــت کــه تــورم بــه 
ــت  ــدت اف ــی در کوتاه م ــل توجه ــکل قاب ش

ــن کند./خبرآنای
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حمایت کامل ایران از سیاست چین واحدپیام خبر
سخنگوی وزارت امورخارجه اعام کرد جمهوری اسامی ایران از سیاست چین واحد حمایت کامل 
می کند.سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اعام حمایت کامل جمهوری اسامی 
ایران از سیاست چین واحد دخالت های مخرب دولت های آمریکا و انگلیس در امور داخلی چین 
و اقدامات تحریک آمیز در تایوان و هنگ کنگ را ظرف روزهای اخیر محکوم کرد.

حمله جیره خواران بابک
وزیر نفت: وقتی اسم زنجانی را می آوریم عده ای رسانه جیره خوار به ما حمله می کنند

بیژن زنگنه: چوب مبارزه با فساد را می خورم

وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه حتــی جایی 
ــه  ــدام ب ــت اق ــس حراس ــه رئی ــود ک ب
ــر چاهــی  ــا حف نفــت دزدی می کــرد و ب
پنــج متــری از لولــه اصلــی نفــت را 
می دزدیــد، گفــت: اخیــرًا در فــروش 
نفــت شــاهد نفت خــواری بــا برنــد 
ــا  ــی م ــتیم و وقت ــی هس ــک زنجان باب
ــده  ــک ع ــم ی ــان را می آوری ــم ایش اس
حملــه  مــا  بــه  جیره خــوار  رســانه 

. می کننــد
ــا،  ــگار اقتصــادی ایلن ــزارش خبرن ــه گ ب
بیــژن زنگنــه در جلســه هم اندیشــی 
اداری  ســامت  ارتقــای  کارگــروه 
و  اقتصــادی  مفاســد  بــا  مبــارزه  و 
تخلفــات  بــه  رســیدگی  هیات هــای 

ــورد  ــت در م ــدان وزارت نف اداری کارمن
مبــارزه بــا فســاد گفــت: اصــل تشــکیل 
ایــن جلســه بســیار خــوب اســت و 
ــی دارد.  ــت باالی ــم اهمی موضــوع آن ه
مبــارزه بــا فســاد وظیفــه یــک دســتگاه 
نیســت و بایــد همــه اجــزا و واحدهــای 
ــه آن توجــه داشــته باشــند.  ســازمان ب
شــاید در ایــن میــان برخــی دســتگاه ها 
ــد  ــری داشــته باشــند. بای نقــش مهمت
توجــه داشــت کــه اکثــر افــراد ســازمان، 
بــرای  افــراد خدومــی هســتند کــه 
صیانــت از کرامــت آنهــا بایــد بــا فســاد 

ــم. ــارزه کنی مب

باید حرام خوارها را ترساند
ــه داد: از نظــر مــن هیچ کــس  وی ادام

مبــارزه بــا فســاد را قبــول نخواهــد کــرد 
مگــر اینکــه ایــن موضــوع از بــاال درســت 
شــود. البتــه هیــچ لکــه کوچکــی را 
نمی تــوان بــه مقامــات عالــی نظــام 
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــر نف ــباند. وزی چس
چــرا مــن همیشــه بــه مبــارزه بــا 
فســاد در بخــش نفــت اصــرار دارم؟ 
ــال  ــه دنب ــالم و دزد ب ــراد ناس ــون اف چ
ــه  ــی هــم ب ــر جای ــول هســتند و کمت پ
انــدازه نفــت پــول دارد. بنابرایــن تمرکــز 
ــا  ــت و م ــول اس ــد روی دزدی پ مفاس
ــز  ــا آن تمرک ــارزه ب ــرای مب ــد ب ــز بای نی

ــم. کنی
در  فســاد  زمینه هــای  مــورد  در  وی 
ایــن  از  بخــش نفــت گفــت: یکــی 

زمینه هــا بخــش فرآورده هــای نفتــی 
و  مناقصه هــا  در  همچنیــن  اســت. 
ــاد  ــاید فس ــرارداد ش ــک ق ــذاری ی واگ
وجــود داشــته باشــد. مــا بایــد بــر 
اســاس قانــون عمــل کنیــم و اباغیه هــا 
نــه  و بخشــنامه ها را رعایــت کنیــم، 
ــا باشــد  ــع م ــه نف ــه ب ــی ک ــه قانون اینک
را فقــط رعایــت کنیــم. زنگنــه بــا بیــان 
اینکــه زمینــه دیگــر فســاد در واگــذاری 
قراردادهــا اســت،  اظهــار داشــت: در 
ــک مشــکل اساســی  ــا ی ــن قرارداده ای
تــا  دادم  نیــز دســتور  بنــده  داریــم 
ــا  ــی اجــرا شــوند ت ــه خوب مناقصــات ب
هــر کــس بــه حــق خــود برســد و ایــن 
ــا اســت. در  ــر از اجــرای قرارداده مهم ت
نیــز  اختاف هــا  و حــل  پرداخت هــا 
ــد  ــت باش ــراردادی درس ــناد ق ــد اس بای
ــه  ــریعًا ب ــوده و س ــام ب ــاری از ابه و ع
آنهــا رســیدگی شــود. وی زمینــه دیگــر 
فســاد را در فــروش امــوال دانســت 
ــت  ــروش نف ــرًا در ف ــه داد: اخی و ادام
شــاهد نفت خــواری بــا برنــد بابــک 
ــم  ــا اس ــی م ــتیم و وقت ــی هس زنجان
ــک عــده رســانه  ــم ی ایشــان را می آوری
جیره خــوار بــه مــا حملــه می کننــد.
ــان اینکــه مهمتریــن  ــا بی ــر نفــت ب وزی
مســئله در مبــارزه بــا فســاد عــزم و اراده 
ــت:  ــک سیســتم اســت، گف ــران ی مدی
ــای  ــا رخنه ه ــم ت ــاش کنی ــد ت ــا بای م
فســاد را افشــا کنیــم و کســانی کــه 
ارائــه  مــورد  ایــن  در  گزارش هایــی 
آنهــا  از  و  ندهیــم  لــو  را  می کننــد 
حمایــت کنیــم. اگــر موضوعــی مطــرح 
اســت، بایــد حتمــا اثبــات شــود و بایــد 
و تحقیــق شــود.  بررســی  بازرســی، 

وقتــی در مــورد موضوعــی حــرف و 
حدیــث زیــاد اســت بایــد آن را بررســی 
ــه  ــردم ک ــده خــود مشــاهده ک ــرد. بن ک
وقتــی بــرای کســی حرف هــای زیــادی 
زده می شــود، بعــدًا فســاد او نیــز افشــا 

می شــود.
وی متذکــر شــد: متاســفانه حرام خواری 
را  حرام خوارهــا  بایــد  و  شــده  زیــاد 
ــا  ــر ســر آنه ــه ب ــد صاعق ترســاند و مانن
ایــن  در  متاســفانه  بیاییــم.  فــرود 
ــد و  ــت کاری نمی کن ــات حراس موضوع
ــی  ــی جای ــت. حت ــن اس رحمت للعالمی
ــه  ــدام ب ــت اق ــس حراس ــه رئی ــود ک ب
ــر چاهــی  ــا حف نفــت دزدی می کــرد و ب
پنــج متــری از لولــه اصلــی نفــت را 

می دزدیــد.

باید آبروی کسانی که به 
بیت المال دست درازی 

می کنند را برد
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه در تخلفــات 
اداری نبایــد ترحــم کــرد، گفــت: بــا 
بیت المــال  امــوال  بــه  کســانی کــه 
دســت درازی می کننــد بایــد برخــورد 
جــدی شــود بــه ویــژه در شــرایطی کــه 
حرام خــواری زیــاد شــده اســت. هیــات 
تخلفــات بایــد ماننــد دادگاه انقــاب 
بــا فســاد مبــارزه کنــد و نبایــد در ایــن 
موضــوع ســابقه فــرد و یــا خانــواده 
ــوا  ــا را رس ــد آنه ــود، بای ــه ش او ماحظ
ــا  ــانی آنه ــر پیش ــگ را ب ــرد و داغ نن ک
اینجــا  داد:  ادامــه  زنگنــه  گذاشــت. 
جــای رحمــت نیســت بلکــه جــای 
شــدت اســت. بنــده مخالــف الپوشــانی 
ــرد  ــرف را ب ــروی ط ــد آب ــتم و بای هس
چــون آبــروی نظــام را می بــرد و بــه 
مــردم بیچــاره رحــم نمی کنــد. اگــر مــا 
ــا رحــم کنیــم، مــردم را تکــه و  ــه اینه ب

ــرد. ــد ک ــاره خواهن پ
وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه بازرســی مــا 

ــبی  ــات مناس ــر اقدام ــای اخی در ماه ه
بازرســی  انجــام داده اســت، گفــت: 
را در تمــام شــرکت های خــود ادامــه 
ــرس  ــد بازپ ــازرس مانن ــم داد. ب خواهی
ــد،  ــد حقیقــت را کشــف کن اســت و بای
ــه او قاضــی ایســتاده  ــه طــوری کــه ب ب
ــت  ــی های نف ــن از بازرس ــد. م می گوین
انتظــار کشــف فســاد را دارم. البتــه مــا 
کشــفیات خوبــی ماننــد پرونــده بابــک 
پرونــده  و  گم شــده  دکل  زنجانــی، 
ــا  ــود م ــه خ ــتیم ک ــیمی را داش پتروش

ــم. ــال کردی ــا را دنب آنه
ــارزه  ــه از مب ــرد: البت ــان ک وی خاطرنش
بــا فســاد نبایــد اســتفاده سیاســی 
شــود چــون کار را خــراب می کنــد، ایــن 
یــک موضــوع ملــی اســت. کســانی کــه 
بــا غــرض و مــرض بــا ایــن موضوعــات 
برخــورد می کننــد بــه دنبــال رفتــن 
ــتند. ــر هس ــی دیگ ــدن یک ــی و آم یک

زنگنــه تصریــح کــرد: در مبــارزه بــا 
ــدارد و  ــود ن ــزی وج ــط قرم ــاد خ فس
ــال  ــد دنب ــی را بای ــر کس ــا و ه ــر ج ه
کــرد چــون پــول اصلــی کشــور در 
ــی  ــد محیط ــت. نبای ــش اس ــن بخ ای
ــاد  ــه فس ــبت ب ــال نس ــن و بی خی ام
ــداد  ــی تع ــد. وقت ــته باش ــود داش وج
ــق  ــد تحقی ــت بای ــاد اس ــات زی گزارش
شــود و بنــده توقــع زیــادی از بازرســی 

ــورد دارم. ــن م در ای
وزیــر نفــت افــزود: مــا در ایــن موضــوع 
ــوب آن  ــه چ ــم. البت ــتادگی می کنی ایس
ــن  ــا ای ــه م ــم و وظیف ــز می خوری را نی
اســت تــا زمانــی کــه منابــع مــردم 
دســت مــا اســت از آنهــا صیانــت کنیــم. 
رفیق بــازی،  موضــوع  ایــن  در  نبایــد 
حزب بــازی و باندبــازی کــرد بلکــه بایــد 
از حقــوق ملــت ایــران کــه صدهــا هــزار 
میلیــارد تومــان گــردش دارد، دفــاع 
کــرد. بنــده روزی کــه وارد بخــش نفــت 
شــدم دوســتانم زیادتــر از امــروز بودنــد.

مدیــرکل پیشــین آژانــس بین المللــی 
ــال  ــکا درقب ــرژی اتمــی سیاســت آمری ان
ایــران رافاقــد عقانیــت و مبنــای حقوقــی 
دانســت و تاکیدکــرد کــه وضعیــت کنونــی 
پیرامــون ایــران یــک بــن بســت اســت.
محمدالبرادعــی مدیــرکل پیشــین آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی در گفت وگــو 
ــه  بابخــش فارســی شــبکه بی بی ســی ب
انتقــاد از سیاســت های آمریکادرقبــال 
ــر او،  ــه از نظ ــت ک ــت و گف ــران پرداخ ای

واشــنگتن در حــال اســتفاده از شــیوه 
ــران  ــرای ای ــای حــس غــرق شــدن ب الق
اســت.البرادعی کــه درکنــار هانس بلیکس 
ــازمان  ــلیحاتی س ــان تس ــت بازرس هدای
ملــل در عــراق را بــر عهــده داشــت،با 
تاکیــد بــر اینکــه سیاســت آمریــکادر 
قبــال ایــران فاقــد عقانیــت ومبنــای 
حقوقــی اســت،گفت اوضــاع کنونــی بــرای 
ــادآور روزهــای پیــش ازجنــگ عــراق  او ی
اســت.وی تصریــح کــرد: آنهایــی کــه 

ــه،  ــم دیوان ــان می گفت ــتر بهش ــن پیش م
ــد بــرای رویارویــی تــاش می کننــد،  دارن
از امکانــات نظامــی صحبــت می کننــد 
و بــه دنبــال راه رویارویــی و خشــونت 
هســتند. اگــر هــدف آنهــا ایــن اســت کــه 
ــد کارشــان  وارد جنــگ شــوند، پــس دارن
می دهند.مدیــرکل  انجــام  عالــی  را 
پیشــین آژانــس افزود:بنظرمــن مشــکل 
ــق  ــکا از تواف ــیدن آمری ــار کش ــی کن اصل
هســته ای اســت. توافقــی کــه صددرصــد 
ــی  ــت.آژانس بین الملل ــوده اس ــاز ب کارس
ــران را  ــل ای ــدی کام ــی پایبن ــرژی اتم ان
ــان آنها)آمریکایی هــا( ــد کــرده وناگه تأیی

ــق خــارج  ــم از تواف می گویند"مامی خواهی
شــویم و حداکثــر فشــار را اعمــال کنیــم."

سیاست آمریکا در قبال ایران 
فاقد عقالنیت و منطق است

وزارت ارشاد پاسخگوی 
گرانی کاغذ باشد

حجت االســام احمدســالک دربــاره علــت گرانــی کاغذاظهــار داشــت:وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی بایــد پاســخگوی وضعیــت فعلــی نــرخ و موجــودی 
کاغــذ درکشــور باشــد،چرا کــه کاغــذ یکــی ازکاالهــای اساســی اســت و بایــد بــه 
حــد کافــی درکشــور موجــود باشــد.وی بابیــان اینکــه باتوجــه بــه عــدم رفــع نیــاز 
ــاد  ــگ و ارش ــتیم،ادامه داد:وزارت فرهن ــذ هس ــد واردات کاغ ــازار، نیازمن ــذ ب کاغ
ــارت داشــته باشــد  ــرآن نظ ــد وب ــذ را ســاماندهی کن ــد واردات کاغ اســامی بای
ــس  ــی مجل ــیون فرهنگ ــود.عضو کمیس ــاد نش ــه ایج ــن عرص ــکلی در ای تامش
ــس داده  ــه مجل ــگ و ارشاداســامی گزارشــی ب ــر فرهن ــرًا وزی ــح کرد:اخی تصری
ــه  ــرار اســت واردکشورشــود ک ــن کاغذق ــزار ت ــه حــدود ۷۰ه ــی براینک اســت مبن
ــای  ــن کاغذه ــه ای ــان اینک ــالک بابی ــده است.س ــرکات ش ــم واردگم ــًا ه بعض
وارداتــی بایدبخــش اعظمــی ازنیازمندی هــای ناشــران ومؤلفــان را تأمیــن 
ــع کاغــذ درســطح کشــور اســت.عضو  ــر نظــارت برتوزی ــد، گفت:مســئله مهم ت کن
فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس افــزود: طبــق خبرهــای واصلــه ســهمیه 
توزیــع کاغذهــا را بــه مرکــز اســتان ها داده انــد و قــرار اســت متناســب بــا نیــاز 
شــهرها و بخش هــای آن اســتان، ایــن توزیــع صــورت گیــرد.وی بــا تأکیــد بــر 
اینکــه مــا بایــد بــه ســمت خودکفایــی در بــازار کاغــذ برویــم، گفــت:در صورتــی 
کــه در ایــن زمینــه خودکفــا نشویم،اســتکبار جهانــی مشــکاتی را در ایــن زمینــه 

ــد . ــاد می کن ــورمان ایج ــرای کش ب

دولت

سیاست

دولت

مجلس

واکنش وزیرکشور به وعده های تقسیمات استانی

آمریکا به جای شیطنت، به تعهداتش عمل کند

دولت آیین نامه اجرایی هدفمندی یارانه ها را تصویب کرد

صبر و تحمل ایران در زمینه برجام رو به اتمام است

وزیـــر کشـــور نســـبت بـــه 
تقســـیمات  وعده هـــای 
اســـتانی بـــرای انتخابـــات 
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ مجلـ

داد. نشـــان  واکنـــش 
عبدالرضـــا رحمانی فضلـــی ، در پاســـخ بـــه ایـــن 
ــه  ــبت بـ ــور نسـ ــش وزارت کشـ ــه واکنـ ــش کـ پرسـ
ــات  ــی انتخابـ ــان احتمالـ ــی داوطلبـ ــای برخـ وعده هـ
ـــا کاری  ـــت: م ـــرای تقســـیمات اســـتانی چیســـت؟ گف ب
بـــه وعده هـــای دیگـــران نداریـــم و وظیفـــه خودمـــان 
خـــود را انجـــام می دهیم.تقســـیمات اســـتانی در 
ـــورای  ـــس ش ـــه مجل ـــت ن ـــت اس ـــارات دول ـــوزه اختی ح

اســـامی. ســـید اســـماعیل موســـوی ســـخنگوی ســـتاد 
انتخابـــات کشـــور دربـــاره احتمـــال دادن وعـــده از ســـوی 
نامزدهـــای انتخاباتـــی بـــه مـــردم بـــرای تقســـیمات 
ـــی  ـــچ بنای ـــور هی ـــه »وزارت کش ـــود ک ـــه ب ـــوری گفت کش
ـــن اســـت  ـــه ممک ـــدارد. البت ـــتانی ن ـــرات اس ـــرای تغیی ب
ـــه شـــهر  ـــک روســـتا را ب ـــت ی ـــادی دول ـــک روال ع در ی
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــل کن ـــتان تبدی ـــه شهرس ـــش را ب ـــا بخ ی
ـــش رو،  ـــات پی ـــا در انتخاب ـــول دارد ام ـــک روال معم ی
ـــاره  ـــه درب ـــوند ک ـــه می ش ـــی توجی ـــای انتخابات نامزده
ـــیمات  ـــون تقس ـــد چ ـــده ندهن ـــوری وع ـــیمات کش تقس
ـــدگان  ـــه نماین ـــت ن ـــت اس ـــارات دول ـــوری از اختی کش

مجلـــس.«

ســـخنگوی کمیســـیون امنیـــت ملـــی و 
سیاســـت خارجـــی مجلـــس: آمریـــکا بـــه 
ــج  ـــی در خلیـ ـــد ایران ــاف ض ــای ائتـ جـ
فـــارس بـــه تعهـــدات بیـــن المللـــی خـــود 

عمـــل کنـــد.
ـــنگتن  ـــدن و واش ـــاش لن ـــه ت ـــش ب ـــینی در واکن ـــوی حس ـــین نق سیدحس
بـــرای ائتافـــی مقابـــل ایـــران در منطقـــه خلیـــج فـــارس گفـــت: آمریـــکا 
ـــی  ـــن الملل ـــدات بی ـــه تعه ـــارس ب ـــج ف ـــی در خلی ـــد ایران ـــاف ض ـــای ائت بج
خـــود عمـــل کنـــد.وی افـــزود: آمریکایی هـــا و متحدیـــن غربـــی آن هـــا و 
منطقـــه ای در ســـال های اخیـــر بـــا ناکامی هـــای زیـــادی روبـــرو شـــدند و 
ـــوری  ـــه جمه ـــه علی ـــه در منطق ـــدی را ک ـــم و تهدی ـــه، تحری ـــرح، توطئ ـــر ط ه
اســـامی ایـــران بناگذاشـــتند در نهایـــت بـــا شکســـت روبـــرو شـــد.نقوی 
حســـینی گفت:همـــواره جمهـــوری اســـامی ایـــران در چارچـــوب موازیـــن 
بیـــن المللـــی در مقابلـــه بـــا ایـــن توطئه هـــا و تحریم هـــا عمـــل کـــرده 
است.ســـخنگوی کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی بـــا 

برشـــمردن طرح هـــای مختلـــف آمریـــکا ضـــد ایـــران افزود:آمریکایی هـــا 
گروه هـــای  از  غربی هـــا  حمایـــت  طـــرح  ماننـــد  طرح هایشـــان  در 
ـــه،  ـــت در منطق ـــروزی و خصوم ـــگ اف ـــرح جن ـــش، ط ـــل داع ـــری مث تکفی
ـــی  ـــران هراس ـــرح ای ـــران، ط ـــامی ای ـــوری اس ـــی جمه ـــزوای سیاس ـــرح ان ط
ــا  ــران بـ ــامی ایـ ــوری اسـ ــد و جمهـ ــاکام ماندنـ ــواره نـ ــا همـ و تحریم هـ
منطـــق و اســـتدالل مســـیر خـــودش را بـــا موفقیـــت طـــی کـــرده اســـت.
ـــران  ـــل ای ـــنگتن مقاب ـــدن و واش ـــاف لن ـــه ائت ـــاره ب ـــا اش ـــینی ب ـــوی حس نق
در منطقـــه خلیـــج فـــارس گفـــت: ایـــن ائتـــاف و مقابلـــه بـــا جمهـــوری 
ـــت  ـــی و شکس ـــا ناکام ـــر ب ـــای دیگ ـــون طرح ه ـــز همچ ـــران نی ـــامی ای اس
روبـــه رو می شـــود و ایـــران کشـــوری قدرتمنـــد و توانمنـــد اســـت.این نماینـــده 
ـــا  ـــران ب ـــراودات گســـترده اقتصـــادی و ارتباطـــی ای ـــر م ـــد ب ـــا تاکی ـــس ب مجل
ســـایر کشـــور ها افـــزود: ایـــران دارای ظرفیت هـــای واالی اقتصـــادی و در 
ـــخ  ـــای عقیم،ن ـــای تاش ه ـــه ج ـــمنان ب ـــت و دش ـــف اس ـــای مختل حوزه ه
ـــن  ـــدات بی ـــه تعه ـــد و ب ـــا را بپذیرن ـــد واقعیت ه ـــورده بای ـــت خ ـــا و شکس نم

ـــد. ـــل کنن ـــی عم ـــن الملل ـــن بی ـــوب موازی ـــود در چارچ ـــی خ الملل

آیین نامـــه  دولـــت  هیـــات 
ـــون بودجـــه ســـال  ـــی قان اجرای
۱۳۹۸ کل کشـــور درخصـــوص 
را  یارانه هـــا  هدفمنـــدی 

ــرد. ــب کـ تصویـ
ــه و  ــازمان برنامـ ــنهاد سـ ــه پیشـ ــران بـ ــات وزیـ هیـ
ــه  ــون بودجـ ــه اجرایـــی قانـ ــور، آیین نامـ ــه کشـ بودجـ
هدفمنـــدی  درخصـــوص  ۱۳۹۸ کل کشـــور  ســـال 
ـــات  ـــاس، هی ـــن اس ـــر همی ـــب کرد.ب ـــا را تصوی یارانه ه
وزیـــران در جلســـه ۱۶ تیـــر ۱۳۹۸ بـــه پیشـــنهاد 
ــکاری  ــا همـ ــور )بـ ــه کشـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ سـ
ــت،  ــی، نفـ ــادی و دارایـ ــور اقتصـ ــای امـ وزارت خانه هـ

ـــتناد  ـــه اس ـــی( و ب ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــرو و تع نی
ـــه  ـــون بودج ـــده قان ـــاده واح ـــره )۱۴( م ـــد )ب( تبص بن
ســـال ۱۳۹۸ کل کشـــور، آیین نامـــه اجرایـــی ایـــن 
ـــه  ـــارف یاران ـــع و مص ـــن مناب ـــدف تعیی ـــا ه ـــره را ب تبص

تصویـــب کـــرد.
بـــر اســـاس ایـــن آیین نامـــه، دولـــت موظـــف اســـت 
ــی در  ــای اطاعاتـ ــک هـ ــه بانـ ــتفاده از کلیـ ــا اسـ بـ
ـــک  ـــه ده ـــذف س ـــایی و ح ـــه شناس ـــبت ب ـــار، نس اختی
بـــاالی درآمـــدی از فهرســـت یارانـــه بگیـــران اقـــدام 
ـــه آرد  ـــه، یاران ـــن نام ـــن آیی ـــاس ای ـــن براس کند.همچنی
صنـــف و صنعـــت، حـــذف و منابـــع حاصـــل از آن بـــه 

خریـــد تضمینـــی گنـــدم اختصـــاص مـــی یابـــد.

ـــد  ـــا تاکی ـــس ب ـــد مجل عضـــو فراکســـیون امی
بـــر اینکـــه بایـــد در مقابـــل ایجـــاد اجمـــاع 
ـــت:  ـــتیم، گف ـــران بایس ـــه ای ـــی عیل بین الملل
شـــرکت های اروپایـــی وابســـتگی شـــدیدی 
بـــه آمریـــکا دارنـــد بـــه همیـــن جهـــت نمی تواننـــد در مقابـــل تصمیمـــات 

ـــتند. ـــکا بایس آمری
ـــس  ـــر رئی ـــت: اگ ـــار داش ـــام، اظه ـــده برج ـــوص آین ـــی  در خص ـــی ابراهیم عل
ـــد  ـــی باش ـــک روش اجرائ ـــون ی ـــی پیرام ـــل پیام ـــا حام ـــه واقع ـــور فرانس جمه
ـــد  ـــود، می توان ـــی ش ـــتکس عملیات ـــا اینس ـــم ی ـــکا کنی ـــه آن ات ـــم ب ـــا بتوانی ت
ـــن  ـــر ژاپ ـــه سرنوشـــت ســـفر نخســـت وزی ـــه ب ـــو باشـــد وگرن ـــه جل ـــی رو ب گام

ــود. ــایرین می شـ و سـ
ـــا بیـــان اینکـــه امیـــدوارم  عضـــو فراکســـیون امیـــد مجلـــس شـــورای اســـامی ب
ـــز  ـــران نی ـــل ای ـــر و تحم ـــرا صب ـــد زی ـــنهاد دهن ـــل را پیش ـــک راه ح ـــی ی اروپای
درایـــن زمینـــه رو بـــه اتمـــام اســـت، بیـــان کـــرد: ترامـــپ کا بـــه لحـــاظ 
پیشـــینه ای کـــه دارد، همیشـــه دنبـــال منفعـــت طلبـــی بـــوده و بـــه همـــه 

ـــت  ـــم اس ـــپ مه ـــل ترام ـــا در مقاب ـــه م ـــا برنام ـــاری دارد، ام ـــگاه تج ـــا ن ابزاره
تـــا بتوانیـــم در عرصـــه بین المللـــی منافـــع ملـــی خـــود را تامیـــن کنیـــم.

وی افـــزود: نمـــی تـــوان بـــه اروپـــا اطمینـــان کـــرد و امیـــد داشـــت، زیـــرا 
ـــورهای  ـــد و کش ـــکا دارن ـــه آمری ـــدیدی ب ـــتگی ش ـــی وابس ـــرکت های اروپای ش
اروپایـــی نیـــز متحـــد آمریـــکا هســـتند، بـــه همیـــن جهـــت نمی تواننـــد در 

مقابـــل تصمیمـــات آمریـــکا بایســـتند.
ـــام  ـــی برج ـــتای فروپاش ـــه در راس ـــی ک ـــا اقدامات ـــه داد: اساس ـــی ادام ابراهیم
ـــمند  ـــتاوردهای ارزش ـــی از دس ـــام یک ـــود، برج ـــد ب ـــا نخواه ـــع م ـــه نف ـــد، ب باش
ـــن  ـــظ ای ـــرای حف ـــت و راه را ب ـــوده اس ـــی ب ـــن الملل ـــی بی ـــه دیپلماس در عرص
دســـتاورد بایـــد همـــوار کنیم.نماینـــده مـــردم شـــازند در مجلـــس شـــورای 
ـــی  ـــتی و حت ـــش دس ـــا پی ـــام ی ـــروج از برج ـــخصه خ ـــه ش ـــت: ب ـــامی گف اس
کاهـــش تعهـــدات را خیلـــی بـــه نفـــع ایـــران نمی دانـــم زیـــرا دســـتاورد 
اقتصـــادی بـــرای مـــا نـــدارد، در حالـــی کـــه مـــا بـــا مشـــکات اقتصـــادی 
بزرگـــی مواجهیـــم و اقدامـــات تافـــی جویانـــه مـــا ممکـــن اســـت اجمـــاع 

ـــد. ـــر ده ـــکا تغیی ـــع آمری ـــه نف ـــی را ب ـــن الملل بی

سنا
 ای

س:
عک

یـک فعـال سیاسـی اصاح طلـب گفـت: بـا وجـود قوانینـی 
کـه محـل فـرار را بـرای سوءاسـتفاده کننده ها ایجـاد می کند 
برخـورد با متخلفیـن اقتصادی نیازجامعـه رابرطرف نمی کند.

علـی تاجرنیـا اظهـار کـرد: تا زمانی کـه سـاختار اقتصادی در 
کشـور رانتیری اسـت،با هیچ دادگاهی ریشـه فساد در کشور 
از بیـن نمـی رود.وی ادامـه داد:باوجود قوانینـی که محل فرار 
را بـرای سـوء اسـتفاده کننده هـا ایجـاد می کنـد برخـورد بـا 
متخلفیـن اقتصـادی نیـاز جامعـه را برطـرف نمی کنـد. وجود 
مفاسـد اقتصـادی بـرای مـا عامتی اسـت که در اداره کشـور 

و وضـع قوانین مشـکل داشـته ایم.

ربیعـی گفت:نبایدبـه بهانه هـای امنیتی عده ای را از حق شـان 
باز داشـت.

علـی ربیعـی سـخنگوی دولـت اعـام کـرد: ایـن هفتـه در 
صحـن علنـی، الیحـه اصـاح قانـون تعییـن تکلیـف تابعیت 
فرزنـدان ناشـی از ازدواج زنـان ایرانـی بـا مـردان خارجـی 
مجـددًا مطـرح اسـت. ایـن امری انسـانی و اخاقـی و اتفاقًا 
مقـَوم امنیـت ملـی اسـت.وی افـزود: نبایـد بـه بهانه هـای 
امنیتـی عـده ای را از حق شـان باز داشـت، امیـدوارم نهادهای 

مدنـی بیشـتر بـه ایـن امـر بپردازند.

برخورد با متخلف 
اقتصادی کافی نیست

حمایت ربیعی از تعیین تکلیف 
الیحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی

معـاون حقوقـی رئیـس جمهـوری بـا بیـان ایـن کـه حـق 
مشـارکت از مهمتریـن مفاهیمـی اسـت کـه در دو قرن اخیر 
تکویـن یافتـه و کشـور ما بـه ترویج این حق نیـاز دارد، اظهار 
داشـت: همـه چیـز نبایـد مسـئولیت دولـت و یـا مسـئولیت 
شـهروندان باشـد و اگـر قـرار اسـت کشـور به سـامان برسـد، 
راهـی جـز مشـارکت نیسـت.لعیا جنیـدی افـزود: تـا هرجـا 
کـه ممکـن اسـت بایـد امـور به مـردم واگـذار شـود، تصمیم 
سـازی و تصمیـم گیـری در امور کشـور را تا جایـی که ممکن 
اسـت بایـد بـه مـردم سـپرد و سیسـتم سیاسـی و اداری 

مناسـب ایـران سیسـتم غیرمتمرکز اسـت.

پلیـس جبـل  الطـارق اعـام کـرد کـه اعضـای بازداشت شـده 
آزاد  وثیقـه  بـا  ایـران  نفـت  حامـل  توقیف شـده  نفت کـش 
افـراد  تمامـی  اعـام کـرد کـه  جبل الطـارق  شـده اند.پلیس 
نفت کـش ایرانـی گریـس ۱ بـا ضمانـت آزاد شـده اند. ایـن 
بـا سـوء ظـن  انگلیـس  نفت کـش هفتـه گذشـته، توسـط 
سـوریه  بـه  نفـت  انتقـال  بـا  را  اروپـا  تحریم هـای  این کـه 
نقـض کـرده باشـد، توقیف شـده بـود. پلیس ایـن منطقه در 
بیانیـه ای اعـام کـرد کـه تمام ایـن چهار نفـر از اعضـای کادر 
نفت کـش یادشـده بـا شـروطی مشـمول ضمانـت شـده اند. 

کشور جز با مشارکت به 
سامان نمی رسد

اعضای کادر نفت کش 
گریس آزاد شدند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثگردشگری

چین میزبان اجالس کمیته میراث جهانی یونسکو 2020 شدپیشینه روابط ایران و چین به قدمت جاده ابریشم است

نایـــب رئیـــس کنگـــره شـــورای شـــهر 
روابـــط  شـــانگهای چیـــن گفت:قدمـــت 
دیرینـــه ایـــران و چیـــن بـــه عمـــر ۲هـــزار 
ــردد. ــی گـ ــاز مـ ــم بـ ــاده ابریشـ ــاله جـ سـ
ـــان  ـــهر اصفه ـــامی ش ـــورای اس ـــس ش ـــا رئی ـــدار ب ـــگ در دی ـــی لین ـــا ه ش
افـــزود: برخـــاف تصـــوری کـــه ممکـــن اســـت یـــک خارجـــی از ایـــران داشـــته 
باشـــد مـــن شـــاهد برخـــورد خـــوب مـــردم خونگـــرم ایـــن شـــهر بـــودم 
بـــه طـــوری کـــه جوانـــان آن در هنـــگام بازدیـــد از ایـــن شـــهر بـــا نشـــاط 
ـــهر  ـــورای ش ـــی از ش ـــه نمایندگ ـــگ ب ـــی لین ـــتقبال کردند.ه ـــا اس خاصـــی از م
شـــانگهای اعـــام آمادگـــی کـــرد کـــه در آینـــده هرچـــه بیشـــتر طرح هـــای 
بســـیاری بیـــن ایـــن دو شـــهر اجـــرا شـــود.نایب رئیـــس کنگـــره شـــورای 
ـــه جـــاده ابریشـــم  ـــش ک ـــزار ســـال پی ـــزود: از ٢ ه ـــن اف شـــهر شـــانگهای چی
ـــم  ـــوده و ه ـــرار ب ـــن برق ـــران و چی ـــور ای ـــن دو کش ـــاط بی ـــته ارتب ـــود داش وج
اکنـــون نیـــز ایـــن ارتباطـــات توســـعه خواهـــد یافـــت.وی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــجد  ـــان و مس ـــش جه ـــدان نق ـــه می ـــی از جمل ـــار تاریخ ـــه از آث ـــدی ک بازدی

ــجد  ــن مسـ ــگ ایـ ــی رنـ ــی های آبـ ــت: کاشـ ــت گفـ ــته اسـ ــام داشـ امـ
امـــام، تداعـــی ظـــروف چینـــی کشـــور چیـــن را می کنـــد و ایـــن نشـــانه 
ارتبـــاط دیرینـــه ایـــن دو کشـــور بـــا یکدیگـــر است.شـــا هـــی لینـــگ بـــه 
ـــاظ  ـــه لح ـــهر ب ـــن ش ـــت ای ـــت و گف ـــن پرداخ ـــانگهای چی ـــهر ش ـــی ش معرف
جغرافیایـــی در مرکـــز چیـــن و در ضلـــع شـــرقی ایـــن کشـــور قـــرار دارد و 
دارای ۲۴ میلیـــون نفـــر جمعیـــت اســـت و مقـــام ویـــژه ای را در مســـائل 
اقتصـــادی دارد. وی تاکیـــد کـــرد: ایـــران و چیـــن کـــه ســـابقه دیرینـــه و 
ارتباطـــات بســـیاری بـــا یکدیگـــر دارنـــد می تواننـــد بـــا زبـــان و ابزارهـــای 
ـــم  ـــی داری ـــا آمادگ ـــد و م ـــره ببرن ـــود به ـــات خ ـــت ارتباط ـــرای تقوی ـــف ب مختل
ـــن  ـــو در ای ـــت و گ ـــات و گف ـــت ارتباط ـــه تقوی ـــرح ب ـــل ط ـــه قاب ـــر زمین در ه
ـــدار  ـــن دی ـــز در ای ـــان نی ـــس شـــورای اســـامی شـــهر اصفه ـــاره بپردازیم.رئی ب
ـــه  ـــراث ب ـــک می ـــوان ی ـــه عن ـــن ب ـــران و چی ـــن ای ـــی بی ـــابقه تاریخ گفت:س
مـــا رســـیده و وظیفـــه مـــا هرچـــه تقویـــت آن اســـت. وی یکـــی از ایـــن 
ـــش  ـــن بی ـــکاری چی ـــا هم ـــه ب ـــرد ک ـــوان ک ـــان عن ـــروی اصفه ـــا را مت پروژه ه

ـــت. ـــیده اس ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــه ب ـــت ک ـــال اس ـــک س از ی

چهـــل و ســـومین دوره اجـــاس کمیتـــه 
میـــراث جهانـــی یونســـکو در باکـــوی 
ـــر در فهرســـت  ـــت ۲۹ اث ـــا ثب ـــان ب آذربایج
ـــده  ـــال آین ـــان س ـــی میزب ـــی و معرف جهان
بـــه کار خـــود یاپـــان داد.چهـــل و ســـومین اجـــاس کمیتـــه میـــراث جهانـــی 
یونســـکو در شـــهر باکـــو در کشـــور آذربایجـــان در حالـــی بـــه کار خـــود پایـــان 
ـــال  ـــان س ـــوان میزب ـــه عن ـــز ب ـــن نی ـــور چی ـــو« در کش ـــهر »فوج ـــه ش داد ک
ـــاس  ـــومین اج ـــل و س ـــان چه ـــد.در جری ـــی ش ـــداد معرف ـــن روی ـــده ای آین
ــدن  ــرای جهانی شـ ــف بـ ــورهای مختلـ ــه در کشـ ــوع ۳۵ محوطـ در مجمـ
مـــورد بررســـی قـــرار گرفتنـــد و در نهایـــت ۲۹ محوطـــه )یـــک محوطـــه 
ــه  ــه در منطقـ ــی، ۱۰ محوطـ ــورهای عربـ ــه در کشـ ــا، دو محوطـ در آفریقـ
آســـیا پاســـیفیک، ۱۵ محوطـــه در اروپـــا و آمریـــکای شـــمالی و یـــک 
ـــی  ـــراث جهان ـــت می ـــه فهرس ـــتند ب ـــن( توانس ـــکای التی ـــه در آمری محوط
یونســـکو وارد شـــدند.این ۲۹ میـــراث جهانـــی جدیـــد یونســـکو شـــامل 
۴ محوطـــه طبیعـــی، ۲۴ محوطـــه فرهنگـــی و یـــک محوطـــه مختلـــط 

)طبیعـــی- فرهنگـــی( می شـــود.جنگل های هیرکانـــی در شـــمال ایـــران 
ـــران از ســـوی یونســـکو مـــورد بررســـی  ـــده آن از ســـوی ای کـــه امســـال پرون
ـــران در  ـــی ای ـــراث طبیع ـــن می ـــوان دومی ـــه عن ـــت ب ـــت در نهای ـــرار گرف ق
ـــل  ـــی باِب ـــهر تاریخ ـــت رسید.ش ـــه ثب ـــکو ب ـــی یونس ـــراث جهان ـــت می فهرس
در عـــراق کـــه در ۸۵ کیلومتـــری جنـــوب بغـــداد قـــرار دارد نیـــز یکـــی 
ـــه  ـــن محوط ـــد. ای ـــی ش ـــه جهان ـــود ک ـــی ب ـــن پرونده های ـــر از مهم تری دیگ
ـــا  ـــال های ۶۲۶ ت ـــن س ـــه بی ـــت ک ـــل اس ـــهر باب ـــای ش ـــامل بقای ـــی ش جهان
ـــوده  ـــو ب ـــل ن ـــزرگ باِب ـــوری ب ـــاد مســـیح پایتخـــت امپرات ـــل از می ۵۳۹ قب
ـــرده  ـــه ک ـــون آن را احاط ـــاورزی هم اکن ـــق کش ـــتاها و مناط ـــه روس ـــت ک اس
اســـت.همچنین کمیتـــه میـــراث جهانـــی یونســـکو در نهایـــت تصمیـــم 
ــل  ــوان محـ ــه عنـ ــطین بـ ــم فلسـ ــد در بیت لحـ ــای المهـ ــت کلیسـ گرفـ
ـــورا« در شـــیلی را  ـــدن نمـــک »ســـانتا ل ـــد حضـــرت عیســـی )ع( و مع تولی
ـــت  ـــق محافظ ـــر و مناط ـــد و جزای ـــارج کنن ـــر خ ـــراث در خط ـــت می از فهرس
ـــی  ـــراث جهان ـــت می ـــه فهرس ـــز ب ـــک نی ـــا در مکزی ـــج کالیفرنی ـــده خلی ش

ـــدند. ـــه ش ـــر اضاف در خط

 پیام
 میراث

امروز قیمت یورو و دالر در صرافی های مجاز کاهش یافت و ارز مسافرتی نیز ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان قیمت گذاری شد.بانک ها 
قیمت دالر را نسبت به هفته گذشته کاهش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر در بانک ها که چهارشنبه گذشته ۱۲ هزار و ۳۸۲ 

تومان بود، امروز ۱۲ هزار و ۳۳۳ تومان خریداری شد. 
قیمت ارز مسافرتی در بانک ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار باالتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در 

بانک ها ۱۴ هزار و ۶۰۵ تومان اعام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان می رسد.

سنا
 ای

س:
عک

جشـنواره بـازی هـای بومـی محلـی و سـاخت مجسـمه 
هـای شـنی با حضـور شـهروندان و گردشـگران، بـه منظور 
ترویج نشـاط اجتماعی در نوار سـاحلی آسـتارا برگزار شـد.
ایـن  حاشـیه  در  آسـتارا  جوانـان  و  ورزش  اداره  رئیـس 
برنامـه در طـرح سـالم سـازی سـفیر امیـد گفـت: در این 
ارشـاد اسـامی،  اداره فرهنـگ و  بـا همـکاری  جشـنواره 
انجمـن هنرهـای تجسـمی و سـازمان مـردم نهـاد بانـوان 
خـاق حـدود ۲۰۰ نفـر شـرکت کردند.وحیـد خاصـی پـور 
افـزود: در گذشـته بیـش از ۱۰۰ بـازی محلـی نظیـر طناب 
کشـی، کمربنـد بـازی، وسـطی و هفـت سـنگ در آسـتارا 
رایـج بـود، امـا بسـیاری از آنهـا بـرای نسـل های سـوم و 
چهـارم ناشـناخته اسـت و در ایـن جشـنواره، تعـدادی از 

آنهـا اجرا شـد.
وی ادامـه داد: بازی های بومی و محلی ریشـه در فرهنگ، 
آداب و رسـوم مـردم دارد و بـرای معرفی آئین های سـنتی 
به گردشـگران تا پایان فصل تابسـتان جشـنواره بازی های 
بومـی و محلـی در سـطح ملـی بـه میزبانـی آسـتارا برگزار 
خواهـد شـد.خاصی پـور گفـت: آمـوزه هایی نظیـر احترام 
بـه قانـون و حقـوق دیگـران، مسـئولیت پذیری، تمریـن 
هم افزایـی و کارگروهـی، مدیریت رفتـار و برتری جویی در 

بازی هـای بومـی محلی گنجانده شـده اسـت. 
رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـامی آسـتارا هـم گفت: 
بـا طرح هـای  را  خـود  هنـر خـاق  نوجوانـان  و  کـودکان 
ابتـکاری گـره زده و با آفرینش مجسـمه های زیبای شـنی 
در سـاحل ایـن شهرسـتان، احسـاس ها و خاقیت هـای 

لطیـف خـود را بـه نمایـش گذاشـتند.
شـاپور تشـرینی افزود:دریا موهبتی برای سـاحل نشـینان 
اسـت و بـا تـاش مسـئوالن و برگـزاری جشـنواره هـای 
فرهنگـی، بـرای اسـتفاده از فرصت هـای بـی نظیـر دریـا و 
سـاحل تـاش می شـود. دنیـای پـاک کـودکان و زیبایـی 
آبـی رنـگ خـزر دسـت بـه دسـت هـم داد تـا رازهـای 
تندیس هـای شـنی بـه گـوش صدف هـای دریـا نیز برسـد 
و از بخش هـای جالـب ایـن جشـنواره، مشـارکت والدیـن 
کـودکان و نوجوانـان بـود که با نگارش دلنوشـته های خود 
بـا موضـوع دوسـتی بـا دریـا بـر سـاحل، جلوه دیگـری به 

ایـن جشـنواره دادند.

جشنواره بازی های 
محلی و مجسمه های 

شنی در آستارا برگزار شد

لودرها به جان »نورمهال« افتادند

لودرها در عرصه بنای تاریخی »نورمهال« زمین را حفر می کنند

تاریخـی  بنـای  درعرصـه  لودرهـا 
می کننـد. حفـر  را  »نورمهال«زمیـن 
یـک فعـال میـراث فرهنگـی در این بـاره 
بـا  راحتـی  بـه  کـه  را  می گوید:گرهـی 
و  شـهری  می شدمسـئوالن  بـاز  دسـت 
کورتـر  همـدان  اسـتان  ارشـد  مدیـران 
ایـن  در  تاریخـی  و»نورمهـال«ِ  کردنـد 
دیـد. را  آسـیب  بیشـترین  میـان 
برج هـای  پـروژه  پیمانـکار  لودرهـای 
تاریخـی  عمـارت  درچندمتـری  دوقلـو 
سرپنجه های شـان  همـدان  »نورمهـال« 
و  حرفهـا  همـه  تنهـا  کرده اند؛نـه  راتیـز 
کـه  را  پیگیری هایـی  و  درخواسـت ها 
تاکنـون  فرهنگـی  میـراث  دوسـتداران 
می کنند،بلکـه  چـال  داده انـد  انجـام 
ایـن  ۱۰متـری  از  کمتـر  در  گودبـرداری 
بنـای تاریخـی راباجدیت آغـاز کرده اند و 
لحظـه ای از پـا نمی نشـینند؛ ماننددومـاه 

قبـل که زمیـِن عرصه  عمـارت نورمهال در 
همـدان را زخمـی کردند،تـا قـوِل مدیران 
شـهری و حتـی رئیـس کمیتـه امـداد 
را بـرای جلوگیـری از تعـرض بـه عرصـه  
بنـای تاریخـی »نورمهـال« پشـت گوش 
بیندازند.حتـی روِی هنرمنـدان، فعـاالن 
فرهنگـی و دیگـر قشـرهای همدانـی را 
زمیـن انداختنـد تـا برج شـان بـاال برود؛ 
درخواستشـان  آخریـن  در  کسـانی کـه 
از اسـتاندار همـدان کـه تـا قبـل از ایـن 
در قزویـن مدیریـت می کرد،درخواسـت 
تجربه هایـش  بودندتا»به واسـطه   کـرده 
قزویـن،  سعدالسـلطنه  درسـاماندهی 
وطبیعـی  تاریخـی  بازمانده هـای 
نجـات  هـم  را  همـدان  و شـهر  اسـتان 
بدهد«؛درخواسـتی کـه بـه نظـر می رسـد 
کسـی آن را گـوش نکـرده اسـت، چرا که 
از پنج شـنبه ۲۰ تیـر، لودرهـای پیمانـکار 

بـرج در چندقدمـی  دو  پـروژه  سـاخت 
»عمـارت تاریخـی نورمهـال« کارشـان را 

کرده انـد! شـروع 
میراث فرهنگـی  فعـال  زنـدی  حسـین 
دوبـاره  آغـاز  بـه  اعتـراض  بـا  همـدان 
بنـای  ایـن  درعرصـه   لودرهـا  فعالیـت 
تاریخـی می گوید:ایـن گرهـی بـود که به 
راحتـی بـا دسـت باز می شـد و مسـوالن 
همدانی و مدیران ارشـد مانند اسـتاندار، 
اگـر  راه و شهرسـازی  و مدیـر  شـهردار 
اراده و همتـی داشـتند، بـه راحتـی ایـن 
مشـکل را برطرف می کردند،امامتاسـفانه 
مدیـران مـا اغلـب بـه سـمت شـفافیت 
پیـش نمی رونـد کـه بگویند چـه اتفاقی 
رخ داده اسـت.او بـا بیان این که می شـد 
زمین هایـی کـه در سـال های گذشـته در 
بافت شـهری توسـط شـهرداری تفکیک 
شـده یـادر اختیـار راه و شهرسـازی قرار 

بـه کمیتـه  معـوض  عنـوان  بـه  گرفتـه 
امـداد واگـذار شـود،ادامه می دهد:هیـچ 
کـس نمی گویـد مالـک نبایـد بـه حـق 
خـود نرسد.دوسـتداران میـراث فرهنگی، 
هنرمنـدان و مسـئوالن میـراث فرهنگـی 
اسـتان نیـز ایـن خواسـته را داشـتند که 
زمینـی معـوض بـه مالـک داده شـود و 
عرصـه و حریم عمارت نورمهـال به پارک 
ایـن  الحـاق شـود و  پـرواز »نورمهـال« 
بخـش از فضـای پـارک را بـه مجموعـه 
پـارک نورمهـال الحـاق کنند.وی با اشـاره 
بـه ایـن کـه فتـاح رئیـس کمیتـه امداد 
بعـد از اعام هشـدارها در سـال گذشـته، 
قـول داد تـا در عرصـه ایـن اثـر تاریخـی 
نشـود،بیان  انجـام  سـازی  و  سـاخت 
می کنـد: خلـف وعـده شـد،امابه هرحال 
مالکیـت کمیتـه  ایـن قطعـه زمیـن در 
امـداد اسـت و حـق دارد حـق خـود را 
مطالبـه کند تاهـرکاری می خواهـد انجام 
دهـد، بنابرایـن معتقدیـم بـرای رسـیدن 
مالـک به حقـش مدیران شـهری باید با 
اراده جمعـی، این موضـوع را برطرف می 
کردنـد تـا ایـن اثـر تاریخـی بـه آیندگان 
برسـد، امامتاسـفانه اسـتاندار حتی هیچ 

پاسـخی بـه نامـه هنرمنـدان نـداد.

اگر همدانی نیستید، ایرانی هم 
نیستید؟

زنـدی در ادامـه می گوید:هـر چنـد آقای 
او  آیـا  نیسـت،اما  همدانـی  اسـتاندار 
ایرانـی هم نیسـت تا تـاش کندیک اثر 
تاریخـی را همـراه باصدهـا اصلـه درخت 
حفـظ  آینـدگان  بـرای  پـارک  یـک  در 
را  ایـن کار  همـدان  اسـتاندار  کند؟اگـر 
می کـرد، می توانسـت پرچمـدار فعالیـت 
فرهنگی و محیط زیسـتی همدان شـود.

او ادامـه می دهد:بایـد اعـام شـود کـه 
ایـن اقدام براسـاس کدام مجـوز در حال 

انجام اسـت؟ در اوایل دهه ۹۰نخسـتین 
مجـوز بـرای ایـن کار صـادر شـد،اما بعـد 
از آن هیـچ اسـتعام دیگـری بـرای این 
فرهنگـی گرفتـه  میـراث  از  گودبـرداری 
خواسـته  می کنـد:  اظهـار  زنـدی  نشـد. 
کمیتـه امدادناحق نیسـت.این دسـتگاه 
ماننـد دیگـر مالـکان ملکـی دارد کـه آن 
ملـک یـک ارزش افـزوده و قیمتی دارد 
ومی خواهـد ضـرر نکنـد، در ایـن میـان 
و بـه راحتـی ایـن ضـرر را مدیران ارشـد 
برطـرف  بـا  و  می توانسـتندجبران کننـد 
کردنـش، هیچ کدام از طرفین آسـیب یا 

نمی دیـد. ضـرری 

انگار تکه های وجودمان
 را خاک می کنند

یلـدا خاکبـاز فعـال میـراث فرهنگـی 
همـدان می گوید:مـدت زمـان زیـادی 

اسـت بـا ایـن اتفـاق مواجهیـم، ایـن 
مجـوز راسـال ۹۰داده بودنـد،در نهایـت 
بـا پیگیـری میـراث فرهنگـی متوجـه 
شـدند،بعد  کار  درایـن  وجوداشـکال 
فرهنگـی  هرچندمیـراث  ازآن 
تعامل هایـی  کردامـادر  پیگیری هایـی 
هسـت،آنها  شـهرداری  بـا  کـه 
میـراث  کـه  بـود  ایـن  صحبت شـان 
فرهنگـی قبـا مجـوز داده اسـت و مـا 

دهیـم. انجـام  نمی توانیـم  کاری 
میـان  ایـن  در  می دهد:حتـی  ادامـه  او 
بـار  اماهـر  آمـد  میـان  شـهره  شـورای 
نهـاد  گـردن  را  مشـکل  دسـتگاه  یـک 
از دیـروز فقـط  انداخـت و مـا  دیگـری 
عرصـه  در  گودبـرداری  بـه  مبهـوت 
می کنیم/ایسـنا عمارت»نورمهال«نـگاه 

کلــدر آغــاز شــده و پــس از اتمــام، 
نتایــج آن در قالــب مقــاالت علمــی، 
مجامــع  اطــاع  بــه  ســخنرانی ها 
علمــی و عمــوم کشــور خواهدرســید.

ــتان  ــأت باس بهروزبازگیر)سرپرســت هی
شناســی غــار کلدر(بــا اعــام خبــر 
یافته هــای  روی  بــر  آغــاز مطالعــات 
باستان شناســی،گفت:فصل ســوم کاوش 
ــتان  ــدر لرس ــار کل ــناختی غ ــتان ش باس
کــه بــا اهــداف اولیــه تاریخ نــگاری 

الیه هــای پارینــه ســنگی میانه)منتســب 
بــه دوره اســتقراری جوامــع نئاندرتــال( و 
دســتیابی بــه تعــداد بیشــتر مصنوعــات 
و دســت افزارهای ســنگی آغــاز شــده 
بــود بــا انجــام عملیــات مرمتــی و 
حفاظتــی نهشــته های باســتانی ترانشــه 
ــه اتمــام رســید.وی تصریــح کرد:ایــن  ب
فصل ازکاوش دســتاوردهای چشمگیری 
ازجمله کشــف بخشــی ازفســیل جمجمه 
ــنگی  ــات س ــمند، مصنوع ــان هوش انس

و  هموســاپین  گونــه  دو  شــاخص 
ــوری  ــف جان ــای مختل ــال، گونه ه نئاندرت
و دانه هــای گیاهــی را دربرداشــت کــه 
نشــان از غنــای ایــن محوطــه باســتانی 
ــد و درازمــدت  ــرای کاوش هــای هدفمن ب
دارد. ایــن باستان شــناس بــا بیــان اینکه 
ــومین فصــل کاوش باستان شناســی  س
ــا مجــوز پژوهشــگاه  غــار کلدرلرســتان ب
ــراث فرهنگــی و گردشــگری صــورت  می
گرفــت اظهــار داشــت: ایــن محوطــه کــه 
ــن  ــوان قدیمی تری ــه عن ــون ب ــم اکن ه
ســایت پارینــه ســنگی جدیــد در ایــران 
شــناخته شــده دارای شــواهد پارینــه 
ســنگی میانــه در الیه هــای زیریــن نیــز 

ــت. اس

مطالعات روی فسیل جمجمه 
انسان هوشمند آغاز شد

نخستین قطار گردشگری 
وارد همدان شد

ــن  ــی ای ــران راه ــافر از ته ــا ۱۸۰ مس ــدان ب ــگری هم ــار گردش ــتین قط نخس
ــه  ــزی صــورت گرفت ــه شــد.طبق برنامه ری ــار هگمتان ــود، وارد دی شــهر شــده ب
ــه همــدان داشــته باشــد و در  ــک ســفر ب ــه ای ی ــن قطــار هفت ــرار اســت ای ق
هفته هــای آینــده تورهــای ۲ و اقامــت یــک شــب گردشــگران در اســتان رقــم 
خواهــد خورد.قطــار رفــت و برگشــت تهــران - همــدان حــدود ۳۰۰ گردشــگر را از 
تهــران بــه همــدان منتقــل می کنــد کــه مســافران آن در قالــب ســفری یــک روزه 
از جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی همــدان خواهنــد کرد.بــا توجــه بــه نزدیکــی 
همــدان بــه تهــران اســتفاده از زیرســاخت های مناســب حائــز اهمیــت اســت 
ــد  ــرودگاه و آزادراه می توان ــن، ف ــر راه آه ــی نظی ــاخت های ارتباط ــن زیرس و ای
در معرفــی ظرفیت هــای گردشــگری همــدان تاثیرگــذار باشــد.نزدیکی همــدان 
بــه پایتخــت در طــول ســال می توانــد بــر ورود گردشــگران تهرانــی بــه همــدان 
ــد  ــودن گردشــگری را نوی ــی ب ــدان از فصل ــروج هم ــر خ ــن ام ــه ای ــد ک بیفزای
ــرای رشــد و توســعه  ــی ب ــت بســیار باالی ــد. صنعــت گردشــگری ظرفی می ده
جوامــع اســت کــه عوامــل محیطــی و انســانی مــی تواننــد شــکوفایی آن را رقــم 
ــا یــک هــزار و ۸۰۰ اثــر تاریخــی و گردشــگری  بزننــد و امــا اســتان همــدان ب

آنگونــه کــه بایــد جایــگاه خــود را در ایــن بخــش بدســت نیــاورده اســت.

ته
نک

لودرهادرعرصـه بنـای تاریخی»نورمهال«زمین راحفر می کنند.
یـک فعال میـراث فرهنگـی دراین بـاره می گوید:گرهـی که به 
راحتـی بـا دسـت بـاز می شـد مسـئوالن شـهری و مدیـران 
ارشـد اسـتان همـدان کورتـر کردندو»نورمهال«تاریخی دراین 
دید.لودرهـای پیمانـکار پـروژه  را  آسـیب  بیشـترین  میـان 
برج هـای دوقلـو در چندمتری عمـارت تاریخـی »نورمهال« 
همـدان سرپنجه های شـان را تیـز کرده انـد؛ نـه تنهـا همـه 
حرف هـا و درخواسـت ها و پیگیری هایـی را کـه دوسـتداران 
میـراث فرهنگـی تاکنون انجـام داده اند چـال می کنند، بلکه 
گودبـرداری در کمتـر از 10 متـری ایـن بنـای تاریخـی را بـا 

جدیـت آغـاز کرده انـد و لحظـه ای از پا نمی نشـینند.
حسـین زندی فعـال میراث فرهنگـی همـدان  می گوید: این 
گرهـی بـود کـه بـه راحتی بـا دسـت باز می شـد و مسـوالن 
همدانی و مدیران ارشـد مانند اسـتاندار، شـهردار و مدیر راه و 
شهرسـازی اگر اراده و همتی داشـتند، به راحتی این  مشـکل 

را برطـرف می کردند

میراثمیراث

200 میلیارد ریال برای فاز نخست 
مجموعه »شمس« خوی اختصاص یافت

کاروانسرای »مزینان« رفع تصرف شد

میـــراث  فرهنگـــی،  مدیـــر 
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع  دس صنای
ــارد  ــت: ۲۰۰ میلیـ ــوی گفـ خـ
ــرای  ــژه بـ ــار ویـ ــال اعتبـ ریـ
ـــان  ـــی و یادم ـــه فرهنگ ـــت مجموع ـــاز نخس ـــاخت ف س

ــت. ــاص یافـ ــوی اختصـ ــزی در خـ ــمس تبریـ شـ
ـــمس  ـــی ش ـــه فرهنگ ـــزود: مجموع ـــی اف ـــز میرزای عزی
ـــع در ۲  ـــزار مترمرب ـــت ه ـــاحت هف ـــه مس ـــی ب در زمین
ـــز  ـــان و مراک ـــا یادم ـــراه ب ـــا هم ـــع زیربن ـــزار مترمرب ه

فرهنگـــی و ســـالن اجتماعـــات احـــداث می شـــود.
وی ادامـــه داد: در صـــورت تخصیـــص بـــه موقـــع 
اعتبـــار، در ۲ ســـال آینـــده کار ســـاخت ایـــن بـــارگاه 

بـــه اتمـــام مـــی رســـد.وی بـــا اشـــاره بـــه اقدامـــات 
عمرانـــی انجـــام شـــده در ایـــن یادمـــان طـــی 
ــار کـــرد:  روزهـــای منتهـــی بـــه نـــوروز امســـال اظهـ
ایجـــاد ســـرویس های بهداشـــتی مناســـب، تعریـــض 
محوطـــه از ســـمت ضلـــع شـــرقی از مهمتریـــن ایـــن 

اقدامـــات بـــود.
ـــگری  ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــر میراث فرهنگ مدی
ــان  ــار و زمـ ــر اعتبـ ــال های اخیـ خـــوی گفـــت: در سـ
ـــن  ـــراف ای ـــای اط ـــازی زمین ه ـــرف آزاد س ـــادی ص زی
مجموعـــه تاریخـــی شـــد کـــه ایـــن امـــر بـــه اتمـــام 
ــال  ــوده و امسـ ــاخت بـ ــاده سـ ــل آمـ ــیده و محـ رسـ

عملیـــات اجرایـــی طـــرح آغـــاز می شـــود.

دیرقدمـــت  ســـرای  کاروان 
ـــاده  ـــیر ج ـــع در مس ـــان واق مزین
تاریخـــی ابریشـــم کـــه توســـط 
افـــراد متخلـــف مـــورد تصـــرف 
واقـــع شـــده بـــود بـــا پیگیـــری مســـئوالن میـــراث 
فرهنگـــی در شهرســـتان داورزن رفـــع تصـــرف شـــد.

رئیـــس اداره میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع دســـتی و 
ـــکان  ـــن م ـــن خصـــوص گفـــت: ای گردشـــگری داورزن در ای
ـــرب  ـــار تاریخـــی در غ ـــاخصترین آث ـــی از ش ـــوان یک ـــه عن ب
ــی از  ــی گروهـ ــرف عدوانـ ــورد تصـ ــوی مـ ــان رضـ خراسـ
ـــی  ـــدام قضای ـــا اق ـــذا ب ـــود ل ـــه ب ـــرار گرفت ـــف ق ـــراد متخل اف
ـــد. ـــارج ش ـــودجویان خ ـــرف س ـــی از تص ـــی روال قانون و ط

محمـــد عبـــدهللا زاده ثانـــی افـــزود: رفـــع تصـــرف 
کاروانســـرای تاریخـــی مزینـــان در پـــی پنـــج مـــاه 
ـــع دســـتی  ـــراث فرهنگـــی، صنای ـــی اداره می پیگیـــری قضای
ـــع  ـــه نف ـــر ب ـــا رای دادگاه تجدیدنظ ـــگری داورزن ب و گردش
ســـازمان میـــراث فرهنگـــی صـــورت گرفـــت.وی ادامـــه 
ـــع  ـــده رف ـــی پرون ـــل قضای ـــد مراح ـــک فراین ـــم این داد: ه
ـــذا  ـــده ل ـــل ش ـــان کام ـــرای مزین ـــی کاروانس ـــرف عدوان تص
ـــرای  ـــق اج ـــده از طری ـــن پرون ـــر ای ـــم دادگاه تجدیدنظ حک
ــرای  ــد شد.کاروانسـ ــی خواهـ ــتری عملـ ــکام دادگسـ احـ
مزینـــان معـــروف بـــه کاروانســـرای شـــاه عباســـی 
باشـــمارٔه ۱۶۶۴در فهرســـت آثارملـــی ایـــران ثبـــت شـــده 

اســـت.
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 ای
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عک
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خبر

همراهــی بــا قاچاقچیــان حیــات وحــش، عبــور جــاده از 
ــات وحــش و برخــی آســیب ها  حاشــیه زیســتگاه حی
ــوری  ــای جان ــراض گونه ه ــر انق ــی، خط ــاس مل در مقی
خراســان جنوبــی را جــدی کــرده اســت. گونه هــای 
مختلــف جانــوری عــاوه بــر اینکــه جلــوه بســیار 
ــای  ــتند در عرصه ه ــدی هس ــدرت خداون ــمند از ق ارزش
ــق گردشــگری و در نهایــت توســعه  مختلــف چــون رون
ــد. از ایــن  جوامــع محلــی بســیار تأثیــر گــذار می گذران
ــمند و  ــژه ارزش ــه وی ــف و ب ــای مختل ــظ گونه ه رو حف
ــت  ــاز دارای اهمی ــی از دیرب ــوز ایران ــون ی ــی چ کمیاب
بــوده و خراســان جنوبی نیــز چــون یکــی از پناهگاه هــای 
ایــن گونــه بســیار زیبــا و بــی نظیــر خلقــت اســت، در 
ــه  ــا ب ــوده اســت. ام ــد ب ــواره دغدغه من ــه هم ــن زمین ای
ــه  ــای صورت گرفت ــه تاش ه ــم هم ــد به  رغ ــر می رس نظ
ــه ارزشــمند و برخــی  ایــن روزهــا حــال و روز ایــن گون

ــاب خــوب نیســت. ــات کمی ــر از حیوان دیگ

خراسان جنوبی زیستگاه 25 درصد گونه ها
زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
از وســیع ترین  یکــی  اســتان  ایــن  خراســان جنوبی 
ــوع زیســتی و زیســتگاه های  ــا تن اســتان های کشــور ب
طبیعــی متنــوع اســت و ۲۵ درصــد گونه هــای مهــره دار 
کشــور را می تــوان در ایــن اســتان مشــاهده کــرد.

آن طــور کــه حســن اکبــری بــه خبرگــزاری مهــر گفتــه، 
در خراســان جنوبی ۲۰۰ گونــه پرنــده، ۶۰ گونــه پســتاندار، 
گونــه گیاهــی  هــزار  از  بیــش  و  ۷۰ گونــه خزنــده 
شناســایی شــده اســت کــه ایــن اعــداد از نظــر علمــی 
ــد: ایــن  بســیار ارزشــمند اســت. وی در ادامــه می افزای
ــوع گونه هــای  ــا تن ــوری متــرادف ب ــوع گونه هــای جان تن
ــت آن  ــه عل ــی اســت ک ــد کشــور اروپای ــوری در چن جان
را بایــد در دارا بــودن خراســان جنوبی از جاذبه هــای 

مختلــف طبیعــی چــون تــاالب، کویــر، جنــگ بنــه 
هــزار ســاله و مراتعــی بــا پوشــش گیاهــی چشــم گیــر 
ــدود  ــت ح ــط زیس ــری محی ــه اکب ــه گفت ــت. ب دانس
قالــب  در  را  خــاک خراســان جنوبی  از  درصــد   ۱۲.۵
پناهگاه هــای حیــات وحــش و مناطــق حفاظــت شــده 
تحــت مدیریــت قــرار دارد و البتــه هــر کجــای اســتان 
ــر  ــد در براب ــره دار زندگــی می کن ــده مه ــک موجــود زن ی
شــکار غیــر مجــاز و تخریــب زیســتگاه از او محافظــت 

می کنیــم.

10 گونه جانوری در معرض خطر 
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان جنوبی 
ــاخص ها  ــی ش ــفانه در برخ ــه متأس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــره  ــده کمیــاب هوب ــا قاچاقچیــان پرن چــون همراهــی ب
ــد:  جــزو اســتان های پیشــرو هســتیم، تصریــح می کن
ــر  ــرض خط ــوری در مع ــه جان ــر ۱۰ گون ــال حاض در ح
ــگ  ــه یوزپلن ــه از آن جمل ــم ک ــان جنوبی داری در خراس
پلنــگ، روبــاه شــنی و گربــه شــنی اســت. ایــن مقــام 
ــح  ــی تصری ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــوول محی مس

ایــن  از  بــودن برخــی  انقــراض  می کنــد: در خطــر 
ــی  ــه مل ــی و ن ــوری یــک مقیــاس جهان گونه هــای جان
اســت و از ایــن جهــت اینگونــه نیســت کــه مــا در 
ــدن  ــون مان ــرای مص ــی ب ــه تنهای ــی را ب ــتان اقدام اس
ــه نتیجــه  ــوان از خطــر انقــراض انجــام داده و ب آن حی
برســیم. اکبــری بــا اشــاره بــه اینکــه در مــورد گونه هــای 
در معــرض خطــر تنهــا از انقــراض آنهــا جلوگیــری 
می شــود، بیــان کــرد: تــا بــه حــال گونــه جانــوری 

ــد. ــرون بیای ــراض بی ــر انق ــه از خط ــوده ک نب

رسیدن نجات یوز ایرانی به مرز غیرممکن
ــرایط  ــگ ش ــورد یوزپلن ــه در م ــان اینک ــا بی ــری ب اکب
دو  تاش هــای  می دهــد:  ادامــه  اســت،  بحرانی تــر 
دهــه منجــر بــه ایــن نشــده کــه ایــن حیــوان ارزشــمند 
ــت در  ــم و در حقیق ــراض دور کنی ــر انق ــی از خط را حت
ــی  ــر ممکن ــه مــرز غی ــوده و نجــات آن ب ــگاه ب ــه پرت لب
ــه  ــارت ب ــر در اس ــه وی تکثی ــه گفت ــت. ب ــیده اس رس
ــه  ــکار گون ــدرت ش ــی و ق ــوع ژنتیک ــه تن ــطه اینک واس
حیوانــی را پاییــن مــی آورد جــز در شــرایط بســیار 

گونه های جانوری کمیاب، یک گام تا انقراض
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی: خطر انقراض 10 گونه جانوری 

در این استان به ویژه برای یوزپلنگ، روباه و گربه شنی جدی است

بــه گفتــه مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان جنوبی، در خطــر انقــراض بــودن برخــی از  
گونه هــای جانــوری، یــک مقیــاس جهانــی و نــه ملــی اســت و از ایــن جهــت اینگونــه نیســت 
ــراض  ــوان از خطــر انق ــدن آن حی ــرای مصــون مان ــی ب ــه تنهای ــا در اســتان اقدامــی را ب ــه م ک
انجــام داده و بــه نتیجــه برســیم. اکبــری بــا اشــاره بــه اینکــه در مــورد گونه هــای در معــرض 
ــوری  ــه جان ــه حــال گون ــا ب ــد: ت ــان می کن ــا جلوگیــری می شــود، بی ــا از انقــراض آنه خطــر تنه
ــت.  ــر اس ــرایط بحرانی ت ــگ ش ــورد یوزپلن ــد، در م ــرون بیای ــراض بی ــر انق ــه از خط ــوده ک نب
ــه ایــن نشــده کــه ایــن حیــوان از خطــر انقــراض حتــی دور شــود. تالش هــای دو دهــه منجــر ب

حفاظــت  مدیــرکل   ، اکبــری  حســن 
مــورد  در  خراســان جنوبی  محیط زیســت 
ــی از  ــگ ایران ــات یوزپلن ــی نج ــرایط بحران ش
خطــر انقــراض، می گویــد: تالش هــای دو 
دهــه منجــر بــه ایــن نشــده کــه ایــن حیــوان 
ارزشــمند را حتــی از خطــر انقــراض دور کنیــم 
ــوده و نجــات  ــگاه ب ــه پرت و در حقیقــت در لب

ــت. ــیده اس ــی رس ــرز غیرممکن ــه م آن ب

رنا
 ای

س:
عک

محیط زیســت  حفاظــت  اداره  رئیــس 
پلدختــر بــا بیــان اینکــه مدیریت پســماند در 
شــهر پلدختــر بعــد از ســیاب بــا مشــکاتی 
زباله  هــا  حجــم  گفــت:  روبه روســت، 
پیــدا  افزایــش  پیاده روهــا  و  معابــر  در 
ــو  ــی الشــتری نژاد در گفت وگ کرده اســت. عل
بــا خبرنــگار تســنیم در پلدختــر بــا اشــاره بــه 
اینکــه در مدیریــت پســماند در پلدختــر بعــد 
ــا مشــکاتی روبه روســت اظهــار  از ســیاب ب
ــاختمانی در  ــای س ــم نخاله ه ــت: حج داش
شــهر افزایــش پیــدا کــرده و ســبب شــده بــه 
ــای  ــالک و بیماری ه ــه س ــواع پش ــل ان مح
دیگــر تبدیــل شــوند. وی بــا بیــان اینکه طرح 
ــا از محــل را شــهرداری های  ــک زباله ه تفکی
پلدختــر و معمــوالن بایــد انجــام دهنــد 
ــورت  ــد به ص ــا بای ــع آوری زباله ه ــزود: جم اف
روزانــه انجــام شــود چــون زباله هــا در معابــر 
ــن محــل  ــو شــدند، هم چنی ــا دپ و پیاده روه
دفــن زباله هــا هــم بایــد کنتــرل شــود چــون 
محــل دفــن زبالــه شــهر معمــوالن در نزدیکی 
شــهر قــرار دارد و مشــکل قانونــی و بهداشــتی 
ــس  ــوض شــود. رئی ــکان آن ع ــد م دارد، بای
اداره حفاظــت محیط زیســت پلدختــر بــا 
ــه پســماندهای بیمارســتانی  ــه اینک اشــاره ب
بــا دســتگاه خطرســاز دفــع می شــود عنــوان 
ــع  ــخصی دف ــای ش ــماند مطب ه ــرد: پس ک
بهداشــتی نمی شــوند کــه خطرنــاک هســتند. 
اداره حفاظــت  اینکــه  بــه  بــا اشــاره  وی 
و  دهیــاران  دارد  آمادگــی  محیط زیســت 
شــوراها را در بحــث پســماند آمــوزش دهــد 
بیــان کــرد: ســوزاندن کاه وکلش در شهرســتان 
ــت محیطی  ــوع زیس ــک موض ــه ی ــر ب پلدخت
جهــاد  اداره  کــم کاری  و  شــده  تبدیــل 
ــود  ــده می ش ــه دی ــن رابط ــاورزی در ای کش
ــدام  ــراد اق ــن اف ــا ای ــورد ب ــرای برخ ــد ب بای
ــوع  ــن موض ــون ای ــود چ ــام ش ــی انج قضای
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــی اس ــت. گفتن ــرم اس ج
درگیــر بــودن مدیریــت شــهری بــرای انجــام 
از  و  یک ســو  از  مهم تــر  مأموریت هــای 
زیرســاخت های  از  بســیاری  رفتــن  بیــن 
بــه روز حجــم زباله هــای  شــهرداری، روز 
انباشــته شــده در ســطح معابــر پلدختــر 
و ســایر بخش هــای ســیل زده بیشــتر از 

ــود. ــتر می ش ــاه بیش ــن م فروردی

زی
سا

ینه 
ارائه »الیحه بهینه سازی مصرف آب و انرژی به

شهرداری تهران« به شورای شهر
مدیــرکل محیط زیســت و توســعه پایدار شــهرداری 
تهــران از تدویــن »الیحــه بهینــه ســازی مصــرف آب 
و انــرژی در شــهرداری تهــران« و خبــر داد و گفــت: 
ــیون  ــه کمیس ــب ب ــی و تصوی ــت بررس ــه جه ــن الیح ای
ســامت، محیــط زیســت و خدمــات شــهری شــورای اســامی 
شــهر تهــران ارســال شــد. بــه گــزارش ایســنا صدرالدیــن علیپــور 
ــرژی در  ــازی مصــرف ان ــازی و استانداردس ــرد: بهینه س ــار ک اظه
ــرف  ــرل مص ــای کنت ــن روش ه ــف از مهم تری ــای مختل بخش ه
حامل هــای انــرژی و صیانــت از ســرمایه های مالــی هــر ســازمان 
ــن  ــن ای ــدف در تدوی ــن ه ــه مهمتری ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
الیحــه کاهــش هزینــه و افزایــش بهــره وری منابــع ســازمان های 
شــهرداری اســت، گفــت: بهینه ســازی و استانداردســازی مصــرف 
انــرژی در بخش هــای مختلــف از مهم تریــن روش هــای کنتــرل 
مصــرف حامل هــای انــرژی و صیانــت از ســرمایه های مالــی هــر 
ســازمان اســت. علیپــور افــزود: اداره کل محیط زیســت و توســعه 
ــه شــهری در  ــرژی در مجموع ــر ان ــی ام ــوان متول ــه عن ــدار ب پای

جهــت سیاســتگذاری صحیــح در حــوزه انــرژی و تدویــن صحیح 
ــت  ــوزه مدیری ــط در ح ــتورالعمل های مرتب ــا و دس ــن  نامه ه آیی
ــرف  ــت مص ــی وضعی ــه بررس ــدام ب ــاختمان ها، اق ــرژی در س ان
ــران و ســاختمان های  ــرژی در ســاختمان های شــهر ته ــع ان مناب
تحــت تملــک شــهرداری تهــران در کاربری هــای مختلــف کــرده 
اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه میانگیــن ســرانه مصــرف انــرژی 
هــر فــرد شــاغل در شــهرداری تهــران بســیار بــاال و قابــل ماحظــه 
ــگ  ــوع فرهن ــن موض ــل ای ــن دالی ــم تری ــت: از مه ــت، گف اس
نادرســت مصــرف انرژی،رعایــت نکــردن مباحــث مدیریــت 
ــر  ــوده و انرژی ب ــزات فرس ــاختمان و تجهی ــته س ــرژی، پوس ان
مجموعــه شــهرداری تهــران و از همــه مهم تــر چندکاربــری 
ــودن برخــی از ســاختمان های اداری در ایــن مجموعــه اســت.  ب
همچنیــن مصــرف آب در شــهرداری تهــران بیــش از میــزان 
نرمــال اســت کــه در ایــن مــورد دو مســاله مهــم عــدم تناســب 
کیفیــت آب بــا کاربــری مــورد نظــر و اســتفاده بیــش از حــد از 

آب مطــرح اســت.

و  خودروســازان  بــرای  جدیــد  تکالیــف  تعییــن  دنبــال  بــه 
ــایل  ــردن وس ــارج ک ــت از رده خ ــور، جه ــازان کش موتورسیکلت س
نقلیــه فرســوده از ســوی مجلــس شــورای اســامی، رئیــس مرکــز 
ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم بــا تاکیــد بــر اینکــه مصوبــات جدیــد 
مجلــس در راســتای مــواد ۲ و ۸ قانــون هــوای پــاک اســت کــه 
هــر دو بــه تعویــق افتــاده اســت، گفــت: براســاس مصوبــات جدید 
ــده اند  ــف ش ــازان موظ ــازان و موتورسیکلت س ــس، خودروس مجل
کــه در ازای تولیــد هــر چهــار دســتگاه جدیــد یــک خودرو یــا موتور 
فرســوده اســقاط کننــد. بــه گــزارش ایســنا، در روزهــای پایانــی ماه 
گذشــته، نماینــدگان مجلــس در مصوبــه ای ضمــن ممنــوع کــردن 
تــردد وســایل نقلیــه فرســوده موتــوری در کانشــهرها، تکالیفــی را 
بــرای تولیدکننــدگان و واردکننــدگان خــودرو و موتورســیکلت جهــت 
ــاره  ــن ب ــد. در ای ــن کردن ــا موتورســیکلت تعیی ــودرو ی اســقاط خ
محمدمهــدی میرزایــی رئیــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم در 
ــد  ــات جدی ــراز خرســندی از مصوب ــا ایســنا، ضمــن اب ــو ب گفت وگ
ــای  ــفانه خودروه ــرد: متاس ــار ک ــامی، اظه ــورای اس ــس ش مجل
فرســوده بــه معضــل بزرگــی بــرای شــهرهای کشــور تبدیــل شــده 
ــای  ــار ذرات و گازه ــد و انتش ــی در تولی ــهم باالی ــون س ــت چ اس
ــود  ــه بهب ــد ب ــس می توان ــد مجل ــات جدی ــد و مصوب ــده دارن آالین
وضعیــت کمــک کنــد. وی بــا ایــن توضیــح کــه براســاس قوانیــن 
بین المللــی، خودروهایــی کــه دو یــا ســه برابــر حــد مجــاز تولیــد 
آلودگــی )از جملــه گازهــای ســمی( دارنــد؛ بــه عنــوان خودروهــای 
آنهــا  تــردد  از  بایــد  و  می شــوند  شــناخته  »بیش آالینــده« 

ــن  ــره همی ــوده در زم ــای فرس ــت: خودروه ــود، گف ــری ش جلوگی
ــات،  ــاس مطالع ــر اس ــه ب ــتند ک ــده هس ــای بیش آالین خودروه
ــر خودروهــای در  آلودگــی ناشــی از خودروهــای فرســوده، ۲۰ براب
حــال تــردد اســت. تاکیــد می کنــم در قیــاس بــا خودروهــای در 
حــال تــردد نــه خودروهــای نــو؛ مطمئنــًا اگــر خروجــی خودروهای 
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــا ب ــو ی ــای ن ــا خودروه ــوده ب فرس
مقایســه بشــود؛ رقــم آلودگــی بســیار باالتــر از اینهــا خواهــد بــود. 
رئیــس مرکــز ملــی هــوا بــا بیــان اینکــه هفــت درصــد خودروهــای 
ســبک در حــال تــردد در کشــور فرســوده اســت، امــا همیــن میزان 
ناچیــز ســهم بســیار باالیــی در تولیــد آلودگــی دارنــد، تاکیــد کــرد: 
ســهم کوچکــی از خودروهــا کــه فرســوده ها هســتند، باعــث انتشــار 
ــی  ــی را در آلودگ ــهم اصل ــاً س ــوند و عم ــی می ش ــر آلودگ حداکث
ــای انجام شــده  ــر اســاس برآورده ــر ب ــد. از ســوی دیگ ــوا دارن ه
ــای در  ــر خودروه ــای فرســوده، دو براب مصــرف ســوخت خودروه
ــا  حــال تــردد اســت. رئیــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ب
تاکیــد بــر اینکــه ســازمان محیــط زیســت بــدون شــک بــا از رده 
ــق  ــوده  مواف ــیکلت های فرس ــا و موتورس ــدن خودروه ــارج ش خ
ــدف  ــا ه ــم ب ــاک ه ــوای پ ــون ه ــاده ۸ قان ــًا م ــت و اساس اس
ــوب  ــی و مص ــل طراح ــل و نق ــاوگان حم ــوده ها از ن ــروج فرس خ
شــد، گفــت: در مــاده ۸ قانــون هــوای پــاک، تصریــح شــده کــه 
پلیــس راهــور بایــد از تــردد وســایل نقلیــه فرســوده جلوگیــری و 
نســبت بــه اعمــال جریمــه آنهــا اقــدام کنــد کــه متاســفانه اخیــرًا 
پلیــس بــه دولــت پیشــنهاد داده کــه ایــن مــاده از قانــون هــوای 

پــاک حــذف شــود، البتــه ســازمان محیــط زیســت مخالــف حذف 
ایــن مــاده اســت و بــر اســاس مصوبــات جدیــد مجلــس شــورای 
ــرای  اســامی نیــز بایــد دســتگاه های مختلــف اقدامــات الزم را ب
خــروج خودروهــای فرســوده از نــاوگان حمــل و نقــل انجــام دهند. 
ــد  ــف جدی ــحالی از تکلی ــراز خوش ــن اب ــه ضم ــی در ادام میرزای
ــدگان  ــنهاد نماین ــت: در پیش ــقاط گف ــوزه اس ــازان در ح خودروس
ــه ازای تولیــدات داخلــی  مجلــس اســقاط خودروهــای داخلــی ب
مطــرح شــده و خودروســازان موظــف شــده اند کــه در ازای تولیــد 
ــت  ــه در دول ــد، البت ــودرو اســقاط کنن ــک خ ــودرو ی ــار خ ــر چه ه

یازدهــم، طبــق مصوبــه هیــات وزیــران خودروســاز داخلــی بایــد در 
ازای تولیــد هــر خــودرو بــا مصــرف ســوخت بــاالی هشــت و نیــم 
لیتــر، یــک خــودرو فرســوده از رده خــارج می کــرد. ایــن مصوبــه 
اصاحیــه خــورد و قــرار شــد خودروســاز در ازای تولیــد خــودرو بــا 
مصــرف ســوخت بیــن هشــت تــا ۱۰ لیتــر، یــک خــودرو را اســقاط 
کنــد و در ازای تولیــد خــودروی بــا مصــرف ســوخت ۱۰ لیتــر بــه 
ــه  ــن مصوب ــد. ای ــارج کن ــوده را از رده خ ــودروی فرس ــاال، دو خ ب
متاســفانه در در ابتــدای دولــت دوازدهــم، حــذف و ماجــرا کاً بــه 

فراموشــی ســپرده شــد.

کــه  ایــن  باوجــود  می دهــد  نشــان  پژوهش هــا  نتایــج 
درک  را  ارومیــه  دریاچــه  خشک شــدن  خطــر  کشــاورزان 
کرده انــد؛ ایــن ادراک منجــر بــه انجــام رفتارهــای عملــی 
ــه  ــت. ب ــده اس ــول نش ــل قب ــطح قاب ــک در س ــش ریس کاه
ــه  گــزارش ایســنا، خشکســالی پرهزینه تریــن بــای طبیعــی ب
لحــاظ کاهــش تولیــدات کشــاورزی و رنــج و عذاب روســتاییان 
ــه معضــات طبیعــی کــه از حــدود  ــه شــمار مــی رود. از جمل ب
ــالی  ــت خشکس ــاده اس ــاق افت ــران اتف ــش در ای ــه پی دو ده
ــخص  ــی مش ــی های کارشناس ــت. بررس ــه اس ــه ارومی دریاچ

مجلس به »فرسوده ها« ورود کرد؛ آیا 
مصوبات اجرایی می شود؟
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پرندگان

آالیندگی

ورود مدعی العموم به موضوع آلودگی 
کارخانه ذوب آهن اصفهان

پرنده هما در استان قزوین 
در وضعیت مطلوبی قرار دارد

دادســتان عمومــی و انقــاب 
ــا ورود  ــان ب ــتان لنج شهرس
بــه موضــوع آلودگــی کارخانه 
از  اصفهــان،  آهــن  ذوب 
تشــکیل پرونــده بــرای ایــن کارخانــه در پــی شــکایت 
اداره حفاظــت محیــط زیســت خبــر داد. بــه گــزارش  
ــردم  ــه م ــوان، سال هاســت ک ــگاران ج ــگاه خبرن باش
لنجــان از آالیندگــی کارخانــه ذوب آهــن اصفهــان 
ــاق  ــتای احق ــار در راس ــن ب ــا ای ــد، ام ــه کرده ان گای
ــات  ــتانی، اقدام ــرات دادس ــا تذک ــه و ب ــوق عام حق
گســترده تــری بــرای کاهــش آلودگــی از ســوی 
ــه  ــه گفت ــه ب ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــت ص ــن صنع ای
ــتان  ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم ــری دادس مظاه
لنجــان، ۲۵ صفحــه گــزارش از اقدامــات کارخانــه ذوب 
ــه دادســتانی  ــی ب ــع آالیندگ ــرای رف ــان ب آهــن اصفه
ارائــه شــده اســت، امــا ایــن اقدامــات کافــی نیســت. 

دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان لنجــان 
ــا ورود  ــت: ب ــه گف ــوق عام ــاق حق ــر احق ــد ب ــا تاکی ب
ــه ذوب  ــی کارخان ــه موضــوع آلودگ ــوم ب ــی العم مدع
آهــن اصفهــان و شــکایت اداره حفاظــت محیــط 
زیســت، پرونــده قضایــی تشــکیل و پــس از صــدور 
کیفرخواســت در دادگاه در حــال رســیدگی اســت. 
ــه ای  ــد ریش ــکات بای ــه مش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــژه مســئوالن ذوب  ــا همــت وی ــزود: ب حــل شــود، اف
ــه  ــی، ۲۵ صفح ــع آالیندگ ــت رف ــان جه ــن اصفه آه
گــزارش از اقدامــات ایــن صنعــت بــه دادســرا ارســال 
ــن  ــتانی از ای ــوی دادس ــی از س ــای میدان و بازدید ه
کارخانــه انجــام شــده اســت. وی تصریــح کــرد: مقــرر 
ــی  ــع آالیندگ ــتای رف ــه ای در راس ــت کمیت ــده اس ش
تشــکیل شــود و افــرادی کــه از دســتگاه های اجرایــی 
ــد و  ــای کار بیاین ــر هســتند پ ــن موضــوع درگی ــا ای ب
ــد. ــاهده کنن ــک مش ــود را از نزدی ــای موج واقعیت ه

حفاظــت  مدیــرکل 
اســتان  محیط زیســت 
پرنــدٔه  گفــت:  قزویــن 
ــوع  ــاد تن ــوان نم ــا به عن هم
ــه در  ــن محســوب می شــود ک زیســتی اســتان قزوی
ــت شــده  ــوت رؤی ــارم و الم مناطــق حفاظت شــده ط
اســت و اکنــون از منظــر زیســت محیطی در وضعیــت 
مطلوبــی قــرار دارد. بــه گــزارش فــارس، حســن 
پســندیده گفــت: پرنــدٔه همــا از جملــه پرنــدگان 
ــاد  ــوان نم ــه به عن ــن اســت ک شــاخص اســتان قزوی
تنــوع زیســتی اســتان محســوب می شــود. وی 
افــزود: مهم تریــن زیســتگاهی کــه ایــن پرنــده در آن 
ــٔه  ــارم و منطق ــدٔه ط ــٔه حفاظت ش ــات دارد، منطق حی
ــه داد:  ــندیده ادام ــت. پس ــوت اس ــدٔه الم حفاظت ش
ــٔه  ــن گون ــن از منظــر زیســت محیطی ای اســتان قزوی
ــرار دارد. ــبی ق ــوب و مناس ــت مطل ــاص، در وضعی خ

ایــن مســؤول در رابطــه بــا تعــداد ایــن گونــٔه زیســتی 
ــه ایــن صــورت نیســت کــه  در اســتان اظهــار کــرد: ب
ــخص  ــماری و مش ــل سرش ــا قاب ــن گونه ه ــداد ای تع
ــکاران  ــه هم ــی ک ــای مختلف ــا در بازدیده ــد، ام باش
مــا در مناطــق مختلــف دارنــد ایــن گونــه را مشــاهده 
نموده انــد. وی بیــان کــرد: همــا جــزء گونه هــای 
شــاخص منطقــه اســت و اساســًا در چرخه هــای 
زیســتی وجــود ایــن نــوع گونه هــا از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت. وی تصریــح کــرد: هــر اســتانی 
ــود  ــتان خ ــاخص اس ــٔه ش ــوان گون ــه ای را به عن گون
ــوع زیســتی  ــه، نمــاد تن ــد کــه آن گون معرفــی می کن
ــٔه زیســتی  ــوع گون ــاد تن اســتان موردنظــر اســت؛ نم
ــزو  ــه ج ــت ک ــا اس ــدٔه هم ــز پرن ــن نی ــتان قزوی اس
پرنــدگان شــکاری محســوب می شــود. بــه گفتــه وی 
پرنــدٔه همــا از گونه هــای شــاخص پرنــدگان موجــود 

ــن اســت. در اســتان قزوی

طرح جایگزینی کیسه های پارچه ای نان به جای پالستیکی در استان ایالم
مسئول روابط عمومی محیط زیست استان ایام گفت:طرح توزیع کیسه های پارچه ای در تعدادی 
از نانوایی های استان ایام توسط اداره حفاظت محیط زیست اجرا شد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، امیر قاسمی افزود: از مزایای این طرح، نگهداری نان و خنک کردن مناسب، 
قابلیت بازیافت و کمک به پاکیزگی محیط زیست است.

گزارش

افزایش حجم 
زباله در پلدختر
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کیسه های پالستیکی منجر به مرگ ساالنه 
هزاران گونه آبزی می شود

رئیــس محیــط زیســت لنگــرود گفــت: کیســه های 
پاســتیکی درصــورت ورود بــه محیــط زیســت 
ــی  ــوران دریای ــی جان ــره غذای ــی، وارد زنجی دریای
شــده و ســاالنه هــزاران گونــه از جانــوران آبــزی بــر اثــر خــوردن 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــی از آن می میرن ــی ناش ــه ها و خفگ ــن کیس ای
بــه منظــور فرهنگ ســازی و  ایســنا، امیــن نجــات گفــت: 
ارتقــا ســطح دانــش شــهروندان در زمینــه مضــرات اســتفاده از 
ــط  ــداران محی ــوی طرف ــاه از س ــر م ــی، ۲۱ تی ــه های نایلون کیس
ــت.  ــده اس ــذاری ش ــس نامگ ــه نایلک ــدون کیس ــت روز ب زیس
ــای  ــه زیان ه ــردم در زمین ــی م ــطح آگاه ــا س ــزود: ارتق وی اف
بهداشــتی و محیــط زیســتی اســتفاده از کیســه های پاســتیکی 
ــوده  ــس ب ــدون نایلک ــذاری روز ب ــم نامگ ــداف مه ــه اه از جمل
اســت. نجــات بــا بیــان اینکــه بیشــتر ایــن پاســتیک ها نیــز بــا 
ــادوام هســتند و صدهــا ســال طــول می کشــد تــا بــه خــودی  ب
ــه  ــی ک ــرد: هنگام ــان ک ــوند، خاطرنش ــود ش ــه و ناب ــود تجزی خ
ــه دور ریختــه می شــوند،  ــوان زبال ــه عن کیســه های پاســتیکی ب

بــه علــت مانــدگاری در محیــط، باعــث آلودگــی محیــط زیســت 
می شــوند. وی افــزود: ایــن کیســه ها بــه همــراه بــاد جــا بــه جــا 
ــه  ــوند؛ در نتیج ــای آب می ش ــا و کانال ه ــده و وارد رودخانه ه ش
موجــب گرفتگــی آبراهه هــا شــده و در بســیاری مــوارد بــه علــت 
ســاکن مانــدن آب، زاد و ولــد انــواع حشــرات افزایــش می یابــد. 
رئیــس محیــط زیســت لنگــرود گفــت: کیســه های پاســتیکی 
در صــورت ورود بــه محیــط زیســت دریایــی، وارد زنجیــره غذایــی 
جانــوران دریایــی شــده و ســاالنه هــزاران گونــه از جانــوران آبــزی 
بــر اثــر خــوردن ایــن کیســه ها و خفگــی ناشــی از آن می میرنــد. 
ــه پاســتیک،  ــه ب ــر روز ن ــه مناســبت روز ۲۱ تی نجــات گفــت: ب
کارگاه آموزشــی بــا موضــوع حــذف پاســتیک و نــه به پاســتیک 
توســط اداره حفاظــت محیــط زیســت لنگــرود برگزار شــد. رئیس 
اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان لنگــرود افــزود: در ایــن 
کارگاه آموزشــی طریقــه ســاخت کیســه های پارچــه ای دســتی از 
ــه دانــش آمــوزان آمــوزش داده شــد تــا در  پارچه هــای باطلــه ب

ــد. مــوارد ضــروری از آن اســتفاده کنن

ه ها
وند

پر

رئیــس قــوا قضاییــه در دیــدار بــا فعــاالن محیــط 
ــتی ها  ــط زیس ــده محی ــوص پرون ــت در خص زیس
ــد؛  ــر دادگاه بمانن ــر نظ ــی منتظ ــه همگ خواســت ک
چراکــه تشــخیص بی گناهــی یــا گناهــکار بــودن آن هــا بــر عهــده 
قاضــی اســت. بــه گــزارش ایســنا، آیــت هللا ســیدابراهیم رئیســی 
ــس  ــا ریی ــت ب ــط زیس ــاالن محی ــی فع ــت هم اندیش در نشس
قــوه قضائیــه کــه روز گذشــته برگــزار شــد، در رابطــه بــا پرونــده 
خاصــی کــه نســبت بــه محیــط زیســتی ها مطــرح شــد،  اظهــار 
ــده مطــرح  کــرد: این کــه در ســازمان محیــط زیســت ایــن پرون
ــد  ــا کســانی کــه فعــاالن در حــوزه محیــط زیســت بودن شــده ی
و شــناخت شــما از این هــا در حــوزه دانشــکده و ســازمان و 
موسســه بــوده اســت، امــا بگذاریــد ســازمان ها و دســتگاه هایی 
کــه مســئولیت امنیتــی دارنــد در حــوزه تخصصــی آن هــا ســخن 
ــام  ــی انج ــد داوری را قاض ــد. بگذاری ــر کنن ــار نظ ــد و اظه بگوین
ــا قاضــی باشــد و  ــن رابطــه داوری ب ــد در ای دهــد و اجــازه دهی
داوری نهایــی را بــر عهــده دســتگاه قضایــی بگذاریــد. وی در عین 
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این صفحه می خوانیم
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رسیدن نجات یوز ایرانی به مرز غیرممکن
ــرایط  ــگ ش ــورد یوزپلن ــه در م ــان اینک ــا بی ــری ب اکب
دو  تاش هــای  می دهــد:  ادامــه  اســت،  بحرانی تــر 
دهــه منجــر بــه ایــن نشــده کــه ایــن حیــوان ارزشــمند 
ــت در  ــم و در حقیق ــراض دور کنی ــر انق ــی از خط را حت
ــی  ــر ممکن ــه مــرز غی ــوده و نجــات آن ب ــگاه ب ــه پرت لب
ــه  ــارت ب ــر در اس ــه وی تکثی ــه گفت ــت. ب ــیده اس رس
ــه  ــکار گون ــدرت ش ــی و ق ــوع ژنتیک ــه تن ــطه اینک واس
حیوانــی را پاییــن مــی آورد جــز در شــرایط بســیار 

اســتفاده  ویــژه  برخــی گونه هــای  بــرای  و  خــاص 
ــه  ــوان مــی کنــد، در مــورد یــوز ب نمی شــود. اکبــری عن
ــن  ــه وجــود دارد ای واســطه حساســیت های خاصــی ک
نکتــه مطــرح اســت کــه آیــا اصــوالً گرفتــن و آوردن او 
بــرای تکثیــر در اســارت مفیــد خواهــد بــود و یــا خیــر؟
در  حاضــر  حــال  در  می شــود:  یــادآور  وی 
ــن،  ــر در شاســکوه قائ خراســان جنوبی ســه مرکــز تکثی
ــک  ــردوس و ی ــری ف ــده مظف ــت ش ــه حفاظ در منطق
ــود دارد.  ــف وج ــش در خوس ــوچ و می ــر ق ــز تکثی مرک

ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــده ی ــتقیم، فرمان ــعود مس مس
بــه  زمینــه  ایــن  در  نیــز  خراســان جنوبی  زیســت 
ــوع  ــان جنوبی تن ــت: در خراس ــه اس ــر گفت ــگار مه خبرن
گونه هــای حیوانــی فراوانــی داریــم از جملــه اینکــه 
هشــت گربــه ســان در خراســان جنوبی وجــود دارد.

افزایش و کاهش جمعیت برخی گونه ها
وی بیــان مــی کنــد: از ســوی دیگــر در خراســان جنوبــی 
ــمند  ــیار ارزش ــده بس ــور و پرن ــون زاغ ب ــی چ گونه های
شــکاری  پرنــدگان  و  پســتانداران  انــواع  و  هوبــره 

ــط زیســت  ــگان حفاظــت محی ــده ی ــود دارد. فرمان وج
ــوع گونه هــای  ــن تن خراســان جنوبی ادامــه می دهــد: ای
ــه حفاظــت شــده،  ــار منطق ــوان در چه ــف را می ت مختل
ســه پناهــگاه حیــات وحــش، ســه منطقــه شــکار 
ممنــوع مــرزی و هفــت منطقــه شــکار ممنــوع اســتان 
مشــاهده کــرد. فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
خراســان جنوبی یــادآور می شــود: در طــول ۲۰ ســال 
ــوری چــون  ــت برخــی از گونه هــای جان گذشــته جمعی
قــوچ و میــش افزایــش یافتــه امــا دربــاره برخــی دیگــر 
ــه ســانان احســاس  ــواع گرب ــوز و ان ــا چــون ی از گونه ه

ــود دارد. ــراض وج ــه انق ــر در زمین خط

مشاهده دو مورد یوز از ابتدای سال 
اســدهللا حاتمــی، رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت 
ــه  ــر گفت ــگار مه ــه خبرن ــه ب ــن زمین ــز در ای ــس نی طب
اســت: بــه صــورت مســتند در ســال جــاری در دو مــورد 
یــوز در زیســتگاه حیــات وحــش نایبنــدان طبــس 
ــی از  ــز یک ــورد نی ــک م ــت و در ی ــده اس ــاهده ش مش
ــه همــراه  اهالــی محلــی بیــان داشــته کــه یــک یــوز ب
ــاهده و  ــه وی مش ــه گفت ــت. ب ــده اس ــه اش را دی تول
آمارگیــری از ایــن گونــه حیوانــی بســیار ســخت اســت 
ــس  ــدان طب ــگاه نایبن ــواره در مســیر پناه ــه هم چــرا ک
تــا پناهــگاه راور اســتان کرمــان در حــال حرکــت اســت.

جاده هایی که جان یوز را می گیرد
در  زیســت طبــس  اداره حفاظــت محیــط  رئیــس 
ــه در حاشــیه  ــی ک ــا جاده های ــد: ام ــان می کن ــه بی ادام
ــه ای را  ــود دارد زمین ــش وج ــات وح ــای حی پناهگاه ه
ــود آورده و در  ــه وج ــم ب ــه مه ــن گون ــات ای ــرای تلف ب
جاجــرم  ســمنان،  اســتان  زیســتگاه های  محــدوده 
و حتــی نایبنــدان شــاهد کشــته شــدن ایــن گونــه 
ــم. حاتمــی  ــر حــوادث جــاده ای بوده ای ــر اث ارزشــمند ب
بــا اشــاره بــه اینکــه عــاوه بــر یــوز گونه هــای دیگــری 
چــون کارکال، گربــه شــنی و گربــه وحشــی نیــز در 
ــتای  ــود: در راس ــادآور می ش ــتند، ی ــر هس ــرض خط مع
فرهنــگ ســازی و آشــنا کــردن افــراد بــا محیــط زیســت 
ــی  ــع محل ــرای جوام ــدارس و ب ــواره در مســاجد، م هم
ــد حفــظ  ــدون تردی کارگاه آموزشــی برگــزار می کنیــم. ب
یــوز آســیایی و ســایر گونه هــای در معــرض خطــر تنهــا 
حفــظ یــک حیــوان کمیــاب نیســت بلکــه در حقیقــت 
ــدی از یــک  ــاع تریــن مخلوقــات خداون ــی دف حفــظ ب
ــه  ــوع زیســتی منطق ــظ تن ــر حف ــه دیگ طــرف و از جنب
خراســان جنوبی اســت. امیــد اســت کــه روزی هــر 
ایرانــی در راســتای حفاظــت از ایــن گونه هــای ارزشــمند 

ــد. احســاس مســئولیت کن

حفظ گونه های ارزشمند 
و کمیابی چون 

یوز ایرانی از دیرباز 
دارای اهمیت بوده و 

خراسان جنوبی نیز چون 
یکی از پناهگاه های 
این گونه بسیار زیبا 
و بی نظیر است، در 

این زمینه همواره 
دغدغه مند بوده است. 

اما به نظر می رسد 
به  رغم همه تالش های 
صورت گرفته این روزها 

حال و روز این گونه 
ارزشمند و برخی دیگر از 
حیوانات کمیاب خوب 

نیست.

گونه های جانوری کمیاب، یک گام تا انقراض
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی: خطر انقراض 10 گونه جانوری 

در این استان به ویژه برای یوزپلنگ، روباه و گربه شنی جدی است

کــه  ایــن  باوجــود  می دهــد  نشــان  پژوهش هــا  نتایــج 
درک  را  ارومیــه  دریاچــه  خشک شــدن  خطــر  کشــاورزان 
کرده انــد؛ ایــن ادراک منجــر بــه انجــام رفتارهــای عملــی 
ــه  ــت. ب ــده اس ــول نش ــل قب ــطح قاب ــک در س ــش ریس کاه
ــه  گــزارش ایســنا، خشکســالی پرهزینه تریــن بــای طبیعــی ب
لحــاظ کاهــش تولیــدات کشــاورزی و رنــج و عذاب روســتاییان 
ــه معضــات طبیعــی کــه از حــدود  ــه شــمار مــی رود. از جمل ب
ــالی  ــت خشکس ــاده اس ــاق افت ــران اتف ــش در ای ــه پی دو ده
ــخص  ــی مش ــی های کارشناس ــت. بررس ــه اس ــه ارومی دریاچ

ــه  ــه ب ــه ارومی ــالی دریاچ ــرات خشکس ــروزه اث ــه ام ــرده ک ک
ــای  ــات دام ه صــورت ســرمازدگی محصــوالت کشــاورزی، تلف
ــی  ــی و گوارش ــتگاه تنفس ــرطان دس ــش س ــتاییان، افزای روس
ــت  ــش کیفی ــتی، کاه ــای پوس ــکات و بیماری ه ــان، مش انس
ــفره های  ــدید آب س ــت ش ــوری آن، اف ــش ش ــاک و افزای خ
ــه مناطــق شــهری  ــه روســتاها و مهاجــرت ب ــی، تخلی زیرزمین
ــروز یافتــه اســت. در پژوهشــی  و ناهنجاری هــای اجتماعــی ب
کــه علــی مجنونــی توتاخانــه و محمــد ظاهــری انجــام داده انــد 
آمــده اســت: »درک اهمیــت خشکســالی توســط روســتاییان و 

تنظیــم رفتارهــای اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی 
ــی  ــوان یک ــه عن ــالی ب ــک خشکس ــش ریس ــتای کاه در راس
از راهکارهــای جدیــد و موفــق در کاهــش اثــرات زیان بــار 
خشکســالی تلقــی می شــود کــه اصطاحــًا تحــت عنــوان 
ــوان  ــرده می شــود. می ت ــام ب ــی روســتاییان ن رفتارهــای تجرب
گفــت رفتارهــای تجربــی روســتاییان در برابــر کاهــش ریســک 
ــرات  ــه خط ــوط ب ــای مرب ــه ای از کنش ه ــالی مجموع خشکس
وقــوع خشکســالی در یــک طیــف وســیع شــامل احساســات، 
ــادی و  ــات م ــع و امکان ــای خــاص، مناب ــات و آمادگی ه تمای

ــت.« ــالی اس ــه خشکس ــبت ب ــار نس ــرای رفت ــوی ب معن
توصیفــی-  روش  بــه  و  نــوع کاربــردی  از  تحقیــق  ایــن 
روش  بــا  اســت.  علــی  تبیینــی-  نــوع  از  و  تحلیلــی 
در  کــه  روســتایی   ۸۸ میــان  از  نظام منــد،  نمونه گیــری 
ــه  ــرقی دریاچ ــه ش ــاحلی کران ــط س ــری خ ــه ۳۰ کیلومت فاصل
ــل  ــی تحلی ــطح نهای ــوان س ــه عن ــتا ب ــتند ۴۳ روس ــرار داش ق
انتخــاب شــدند. در انتخــاب روســتاها ســعی شــد روســتاها 
بــا ابعــاد مختلــف جمعیتــی، از نظــر وضعیــت اســتقرار، دوری 
ــع  ــه مناب ــتا نســبت ب ــت روس ــه، موقعی ــه دریاچ ــی ب و نزدیک
ــی و تعــداد روســتای هــر شهرســتان مــد نظــر قــرار گیــرد  آب
ــده  ــت ش ــری رعای ــت نمونه گی ــی و جامعی ــل تصادف ــا اص ت
باشــد. بــر اســاس نتیجــه فرمــول کوکــران ۳۸۰ نفــر بــه 
ــاب  ــاده انتخ ــی س ــه روش تصادف ــه و ب ــم نمون ــوان حج عن
ــراد را  ــن پژوهــش آمــده اســت: »۶۲ درصــد اف شــدند. در ای

مــردان و ۳۸ درصــد را زنــان تشــکیل داده انــد. هم چنیــن 
۶۴.۳ درصــد افــراد در بخــش کشــاورزی، ۹ درصــد در بخــش 
ــا  ــز در ســایر کاره ــه نی ــه دار و بقی ــداری، ۷.۷ درصــد خان دام
فعالیــت داشــتند. از نظــر ســطح ســواد نیــز ۶.۴ درصــد افــراد 
ــی، ۳۱  ــد راهنمای ــی، ۱۶.۷ درص ــد ابتدای ــواد، ۱۲.۵ درص بی س
ــز  ــد نی ــانس و ۱۵.۹ درص ــد لیس ــم، ۱۷.۵ درص ــد دیپل درص

دارای تحصیــات تکمیلــی و حــوزوی بودنــد.«
ایــن پژوهــش می گوینــد: »میــزان آمادگــی  محققــان در 
روســتاییان در برابــر خشکســالی تحــت تأثیــر فرآیندهــا و 
ــاس  ــن اس ــر همی ــت؛ ب ــی اس ــردی و اجتماع ــای ف ویژگی ه
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی و تحلیــل رفتارهــای 
ــر  ــه در براب ــه ارومی ــه شــرقی دریاچ ــتاییان کران ــی روس تجرب
ــل از  ــج حاص ــت. نتای ــده اس ــام ش ــالی انج ــرات خشکس خط
ــالی  ــر خشکس ــود ادراک خط ــان داد باوج ــیر نش ــل مس تحلی
ــای  ــه انجــام رفتاره ــن ادراک منجــر ب توســط روســتاییان، ای
نشــده  قبــول  قابــل  ســطح  در  ریســک  کاهــش  عملــی 
از  می دهــد  نشــان  پژوهــش  ایــن  یافته هــای  اســت.« 
ــث کاهــش ادراک ریســک  ــه باع ــی ک ــای مهم ــه متغیره جمل
خوش بینانــه،  تعصبــات  می شــود  روســتاییان  خشکســالی 
درآمــد و مــدت زمــان اقامــت در روســتا اســت کــه تعصبــات 
ــی و  ــی و تقدیرگرای ــکات فرهنگ ــه در مش ــه ریش خوش بینان

ــتاییان دارد.  ــن روس ــی در بی ــدر اله ــا و ق ــه قض ــاد ب اعتق

آگاهی از خطر خشک شدن دریاچه ارومیه 

چقدر در رفتار کشاورزان اثرگذار است؟

ــان اینکــه بیــش  ــا بی ــگان حفاظــت محیط زیســت ب ــده ی فرمان
از ۸۰ درصــد آتــش ســوزی ها ســهوی و توســط عامــل انســانی 
اســت، گفــت: ۱۲ پرونــده در خصــوص حریق هــای عمــدی 
تشــکیل و تمامــی متهمــان بــه مراجــع قضایــی معرفــی 

شــده اند.
بــه گــزارش ایلنــا، ســرهنگ جمشــید محبت خانــی دربــاره 
حریــق در عرصه هــای طبیعــی در ۴ ماهــه گذشــته گفــت: 
ــته  ــه گذش ــی در ۴ ماه ــای طبیع ــق در عرصه ه ــفانه حری متاس
ــته  ــش داش ــد افزای ــش از ۶۰ درص ــل بی ــال قب ــه س ــبت ب نس
اســت. وی بــا بیــان اینکــه ۷ مــورد از ایــن آتــش ســوزی هــا 
بــه دلیــل عوامــل طبیعــی ماننــد رعــد و بــرق بــوده اســت، ادامــه 
داد: عامــل اصلــی مابقــی آتش ســوزی ها، انســانی بــوده اســت 
کــه یــا بــه صــورت عمــدی یــا غیرعمــدی باعــث ایجــاد حریــق 
ــا  ــب حریق ه ــزود: اغل ــده اند. وی اف ــی ش ــای طبیع در عرصه ه
ــتیکی  ــروف پاس ــازی ظ ــی رهاس ــهل انگاری در پ ــل س ــه دلی ب
ــود.  ــق می  ش ــروز حری ــث ب ــه باع ــت ک ــه اس ــرده شیش ــا خ ی
همچنیــن ممکــن اســت آتــش روشــن کننــد و متاســفانه آن را 
ــن باعــث آتش ســوزی  ــد کــه ای ــه طــور کامــل خامــوش نکنن ب
می شــود. محبت خانــی تصریــح کــرد: حریق هــای عمــدی 
ــه را  ــه می خواهنــد آن منطق ــت ک ــتر بــرای مــواردی اس بیش
تغییــر کاربــری دهنــد یــا اینکــه برخــی کشــاورزان تصــور 
می کننــد کــه آتــش زدن زمیــن فایــده دارد، از همیــن رو اقــدام 
ــده در  ــد. وی ادامــه داد: ۱۲ پرون ــه آتــش زدن زمیــن می کنن ب
خصــوص حریق هــای عمــدی طــی ایــن مــدت تشــکیل شــده 
ــل  ــت و تحوی ــا بازداش ــن پرونده ه ــم در ای ــراد مته ــام اف و تم
دســتگاه قضایــی شــده اند. وی افــزود: بیــش از ۸۰ درصــد 
ــراد صــورت  ــا  ســهل انگاری اف آتــش ســوزی ها غیرعمــدی و ب
می گیــرد. چنانچــه فرهنگ ســازی مناســب در ایــن زمینــه 
ــای  ــوزی در عرصه ه ــکات و آتش س ــا مش ــرد، قطع ــورت گی ص

ــت.  طبیعــی کاهــش خواهــد یاف

فرمانده یگان
حفاظت محیط زیست خبر داد:

تشکیل 12 پرونده 
برای حریق های عمدی

خبر روشن شدن چراغ خانه ها با 
پالستیک های غیرقابل بازیافت

محققــان انگلیســی موفــق بــه ابــداع روشــی 
ــت  ــل بازیاف ــر قاب ــتیک های غی ــه پاس ــده اند ک ش
را کــه موجــب آلودگــی اقیانوس هــا می شــوند، 
ــان دانشــگاه چســتر  ــد. محقق ــل کن ــرق تبدی ــه ب ب
در انگلیــس روشــی بــه نــام world first ابــداع کرده انــد کــه می تواننــد 
ــایل  ــتفاده وس ــورد اس ــوخت م ــه س ــت را ب ــل بازیاف ــتیک های غیرقاب پاس
نقلیــه و خانه هــا تبدیــل کننــد. محققــان در ایــن مطالعــه محــور توجــه خــود را 
ــد کــه بازیافــت نمی شــوند ماننــد بســته بندی مــواد  ــر مــوادی متمرکــز کردن ب
غذایــی و پاســتیک هایی کــه از ســواحل دریاهــا جمــع آوری شــده بــود. آنهــا 

ــد. ــل کنن ــرق تبدی ــدروژل و ب ــوخت هی ــه س ــواد را ب ــن م ــتند ای می خواس

شناسایی زیستگاه جدید گاندو
ــت:  ــراوان گف ــت س ــط زیس ــت محی ــر حفاظ مدی
ــدو در شهرســتان  ــرای گان ــد ب یــک زیســتگاه جدی
ســراوان شناســایی شــد. بــه گــزارش ایســنا، دهقان 
نــژاد افــزود: کارشناســان محیــط زیســت ایــن 
شهرســتان حــدود ۶ مــاه پیــش ردپایــی از ایــن تمســاح پــوزه کوتــاه در حوالــی 
رودخانــه نهنــگ ســراوان مشــاهده و بــا جســتجویی چندماهــه، گانــدو را در این 
ــه  ــه نهنــگ ســراوان از رودخان ــزود: رودخان ــد. وی اف ــه مشــاهده کردن رودخان
ــر  ــش از ۲۰۰ کیلومت ــور بی ــدو در کش ــی گان ــی و قدیم ــتگاه اصل ــرباز زیس س
ــران و  ــن ای ــترک بی ــه مش ــگ رودخان ــه نهن ــت: رودخان ــه دارد. وی گف فاصل

ــرض دارد. ــر ع ــول و ۷۰ مت ــر ط ــه ۱۲۰ کیلومت پاکســتان اســت ک

گسترش سنبل آبی در گیالن
ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن  مع
گیــان اعــام کــرد: گرمــا و ســرعت جریانــات آبــی 
موجــب رشــت بیشــتر ســنبل آبــی در گیــان شــده 
اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز 
گیــان، منصــور ســربازی دیــروز ۲۲ تیرمــاه گفــت: گــرم شــدن هــوا و جریانــات 
ــر اثــر ســیاب های گذشــته ایجــاد شــده موجــب ســرعت رشــد و  آبــی کــه ب
گســترش ایــن گیــاه مهاجــم در تاالب هــای گیــان شــده اســت. وی بــا اعــام 
اینکــه ســنبل آبــی در ســال ۹۰ بــرای نخســتین بــار در تــاالب انزلــی و پناهــگاه 
حیــات وحــش ســلکه صومعــه ســرا مشــاهده شــد افــزود: وجــود ســنبل آبــی 
ــرا،  ــه س ــتارا، صومع ــت، آس ــای رش ــا و آبگیر ه ــتر در تاالب ه ــان بیش در گی

لنگــرود و انزلــی گــزارش شــده اســت.

فناوری

آبزیان

گیاهان

تولید روزانه 600 تن زباله در کرمانشاه
مدیرکل محیط زیست کرمانشاه گفت: در حال حاضر در شهرستان کرمانشاه روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن زباله تولید 

می شود و باید تولید پسماند کاهش یابد زیرا مدیریت زباله های تولید شده نیازمند صرف زمان، هزینه و امکانات 
خواهد بود. به گزارش مهر، وی خاطر نشان کرد: با کاهش تولید زباله و پسماند هزینه های صرف شده در این 

بخش به سمت توسعه حداکثری جامعه هدایت خواهد شد.
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مدیــرکل محیــط زیســت اســتان همــدان بابیــان اینکــه مصــرف 
ــه چالــش جــدی جامعــه  پاســتیک و کیســه های پاســتیکی ب
تبدیــل شــده اســت، گفــت: برخــی کشــورها مصــرف کیســه های 
پاســتیکی را ممنــوع کــرده انــد. بــه گــزارش مهــر، ســید عــادل 
عربــی در نشســت هــم اندیشــی نقــش اصنــاف در کاهــش 
ــن  ــش در ای ــک همای ــزاری ی ــتار برگ ــتیک خواس ــرف پاس مص
راســتا توســط اصنــاف و ادارات و ارگان هــای مرتبــط شــد و 
گفــت: تولیــد پســماند بــه شــیوه زندگــی جامعــه مرتبــط اســت 
ــه مدیریــت  ــاد اگــر روزان ــه گســتردگی و حجــم زی ــا توجــه ب و ب
ــد داشــت. وی  ــراه خواه ــه هم ــده ای ب ــای عدی نشــود چالش ه
ــتیکی  ــه های پاس ــتیک و کیس ــرف پاس ــوع مص ــزود: موض اف
ــه طــوری کــه اکنــون  ــه چالــش جهانــی تبدیــل شــده اســت ب ب
ــا  ــای آزاد دنی ــا شــده در آب ه ــداد کیســه های پاســتیکی ره تع
ــای  ــد و در ج ــری می کن ــا براب ــای اقیانوس ه ــداد ماهی ه ــا تع ب
ــاهده  ــتیکی را مش ــه های پاس ــود کیس ــار وج ــت آث ــای طبیع ج
ــا بیــان اینکــه کیســه های پاســتیکی بســیار  می کنیــم. عربــی ب
ســبک بــوده و توجیــه اقتصــادی بــرای بازیافــت ندارنــد، افــزود: 
ایــن کیســه ها بــه راحتــی در طبیعــت پراکنــده می شــوند و جمــع 
آوری آنهــا بســیار ســخت اســت و زیــر نــور آفتــاب فراینــد تجزیــه 
ــه  ــا ۴۰۰ ســال ب ــی ت ــالیان ســال و گاه ــه س ــد ک ــاز می کنن را آغ
طــول می انجامــد. وی گفــت: خــرد شــدن کیســه های پاســتیکی 
زیــر نــور آفتــاب باعــث تولیــد مــاده ســمی گاز دی اکســین شــده 
ــی  ــا و در پ ــن آب ه ــی ای ــی و آلودگ ــر زمین ــای زی ــه وارد آب ه ک
ــده می شــود.  ــرای انســان ها و موجــودات زن ــی ب ــاری زای آن بیم
ــان اینکــه در بســیاری از کشــورها مصــرف کیســه های  ــا بی وی ب
ــه و  ــت هزین ــتلزم پرداخ ــته و مس ــت داش ــتیکی محدودی پاس
مالیــات اســت، افــزود: در تعــدادی از کشــورهای دنیــا نیــز مصرف 

ــوع شــده اســت. کیســه های پاســتیکی ممن

تبدیل شدن مصرف 
پالستیک به چالش جدی
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رئیسی: در رابطه با پرونده محیط زیستی ها پر
منتظر نظر دادگاه بمانیم

رئیــس قــوا قضاییــه در دیــدار بــا فعــاالن محیــط 
ــتی ها  ــط زیس ــده محی ــوص پرون ــت در خص زیس
ــد؛  ــر دادگاه بمانن ــر نظ ــی منتظ ــه همگ خواســت ک
چراکــه تشــخیص بی گناهــی یــا گناهــکار بــودن آن هــا بــر عهــده 
قاضــی اســت. بــه گــزارش ایســنا، آیــت هللا ســیدابراهیم رئیســی 
ــس  ــا ریی ــت ب ــط زیس ــاالن محی ــی فع ــت هم اندیش در نشس
قــوه قضائیــه کــه روز گذشــته برگــزار شــد، در رابطــه بــا پرونــده 
خاصــی کــه نســبت بــه محیــط زیســتی ها مطــرح شــد،  اظهــار 
ــده مطــرح  کــرد: این کــه در ســازمان محیــط زیســت ایــن پرون
ــد  ــا کســانی کــه فعــاالن در حــوزه محیــط زیســت بودن شــده ی
و شــناخت شــما از این هــا در حــوزه دانشــکده و ســازمان و 
موسســه بــوده اســت، امــا بگذاریــد ســازمان ها و دســتگاه هایی 
کــه مســئولیت امنیتــی دارنــد در حــوزه تخصصــی آن هــا ســخن 
ــام  ــی انج ــد داوری را قاض ــد. بگذاری ــر کنن ــار نظ ــد و اظه بگوین
ــا قاضــی باشــد و  ــن رابطــه داوری ب ــد در ای دهــد و اجــازه دهی
داوری نهایــی را بــر عهــده دســتگاه قضایــی بگذاریــد. وی در عین 

ــار   ــد اظه ــا می توانی ــکار آن ه ــوان هم ــه عن ــما ب ــت: ش ــال گف ح
نظــر کنیــد امــا بی گناهــی یــا گناهــکار بــودن را بــر عهــده قاضــی 
ــه  ــورد هم ــه در م ــده بلک ــن پرون ــورد ای ــا در م ــه تنه ــد، ن بگذاری
ــی  ــی وارد دســتگاه قضای ــرد: وقت ــا. وی خاطرنشــان ک پرونده ه
شــدم، بــا ایــن پرونــده کــه در دادگاه مطــرح بــود مواجــه شــدم. 
یــک ســری از نــکات و ابهامــات بــود کــه گروه هــای کارشناســی 
ــد و  ســاعات بســیاری وقــت گذاشــتند و روی موضــوع کار کردن
ــود  ــام کار خ ــال انج ــد. دادگاه در ح ــام کردن ــان را اع نظرات ش
اســت. همــه کســانی کــه در حــوزه محیــط زیســت و بخش هــای 
ــا دادگاه رســیدگی  ــد ت ــد منتظــر بمانن ــال هســتند بای ــر فع دیگ
کنــد. بررســی اســناد و مــدارک بــر عهــده دادگاه اســت. رییــس 
ــراد را  ــادآور شــد: شــما ممکــن اســت ظاهــر اف ــه ی ــوه قضایی ق
ــرد  ــه دیگــری هــم از زندگــی ف ــی ممکــن اســت الی ــد ول ببینی
ــده اســت و  ــد شــما مخفــی مان وجــود داشــته باشــد کــه از دی
ایــن احتمــال را هــم بدهیــد. قســم حضــرت عبــاس نمی توانیــد 
بخوریــد مــن تمــام زوایــای زندگــی او را بلــدم، اینگونــه نیســت. 

دها
تبعات باز بودن سد زاینده رود س

برای چهارمحال و بختیاری
یــک عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه شــهرکرد گفت: 
تنهــا راه خــارج شــدن اســتان از نابــودی منابــع آب 
و رودخانــه، احــداث ســد تنــگ گــزی اســت امــا ایــن 
طــرح مســکوت مانــده اســت. مهــدی پژوهــش در گفــت 
ــاه  ــه از بهمن م ــه این ک ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــگار ایس ــا خبرن ــو ب و گ
ــاز شــده اســت،  ــده رود ب ــون، آب ســد زاین ســال گذشــته تاکن
اظهــار کــرد: از آن زمــان بیــش از ۸۵۰ میلیــون متــر مکعــب آب 
بــه اســتان پاییــن دســت ســرازیر شــده اســت.  عضــو هیــأت 
علمــی دانشــگاه شــهرکرد افــزود: حــال این ســوال مطرح اســت 
کــه بــاز شــدن آب ســد و خــارج شــدن ایــن میــزان آب بــرای 
ــل گاب رخ  ــام تون ــا اتم ــان ب ــر همزم ــن ام چیســت و چــرا ای
داده اســت؟ آیــا بــاز شــدن ســد زاینــده رود بــه دلیــل کمبــود آب 
شــرب در اصفهــان اســت؟ بــا توجــه بــه گزارشــات اخــذ شــده از 
بهمن مــاه ســال گذشــته تاکنــون هیــچ گونــه جیره بنــدی آب در 
اصفهــان صــورت نگرفتــه و کمبــود آبــی مشــاهده نشــده اســت. 
ــرداری  ــل بهره ب ــور کام ــه ط ــل گاب ب ــرد: تون ــا ک پژوهــش ادع

ــا از ایــن طریــق  ــل گذاشــته شــده ت و لوله هایــی در داخــل تون
آب بــا دبــی ۲۴ متــر مکعــب بــر ثانیــه از ســد زاینــده رود خــارج 
و از طریــق حجت آبــاد، آب بــه رضوان شــهر، نجف آبــاد و … 
ــا بهانــه خشــک شــدن زاینــده رود  منتقــل شــود، و در نهایــت ب
ــدازی بهشــت آباد را  ــگ و راه ان ــل ســوم کوهرن احــداث ســد تون
دســتور کار قــرار دهنــد. عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه شــهرکرد 
ــتان  ــرای اس ــت آباد، گاب ب ــدون بهش ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
ــا فشــار  ــرد: ب ــده ک ــراز عقی ــد داشــت، اب ــا نخواه ــان معن اصفه
ــه ای می شــود  ــه گون ــی، شــرایط ب ــع آب ــر مناب اســتان مجــاور ب
کــه در انتهــای فصــل تابســتان از لحــاظ تأمیــن آب شــرب مردم 
چهارمحــال و بختیــاری بــا مشــکل مواجــه شــوند و جیره بنــدی 
ــراز  ــتان اب ــت از آب اس ــه صیان ــو کمیت ــرد. عض ــورت گی آب ص
عقیــده کــرد: گاب کــه بــدون هیچ گونــه مجــوز زیســت محیطــی 
ــا  و بــدون مجــوز ســازمان بازرســی اتفــاق افتــاده، متأســفانه ب
ــاری  ــال و بختی ــردم چهارمح ــق م ــئوالن کان ح ــکوت مس س

تضییــع شــده اســت.
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سـید محمـد مهـدی طباطبایـی مهریزی 
بازرسـی کل کشـور و  رئیـس منطقـه ۶ 
بازرس کل اسـتان اصفهـان و هیات همراه 
ضمـن حضـور در ذوب آهـن اصفهـان و 
بازدیـد از خـط تولیـد و پـروژه هـای در 
دسـت اجرا ، با مهندس منصور یزدی زاده 
مدیرعامـل و تنـی چند از دیگر مسـئولین 

این شرکت دیدار و گفتگو نمودند. 
وی ذوب آهـن اصفهـان را یـک صنعـت 
بسـیار مهـم و حیاتی برای کشـور توصیف 
نمود و گفت : مسـئولین و تاشـگران این 
شـرکت  بـه جـز فعالیت صنعتـی و تولید 
نبایـد دغدغـه دیگـری داشـته باشـند بـا 
بتواننـد بـه شـرایط اقتصادی کشـور کمک 

کنند . لذا مشـکات آنهـا مانند کمبود مواد 
بـا  بایـد   ... و  نقدینگـی  ، کمبـود  اولیـه 
مسـاعدت مسـئولین ذی ربط حل شود تا 
ایـن شـرکت بتوانـد بـا تمـام ظرفیـت کار 

کند.
بـازرس کل اسـتان اصفهـان ، آمادگی این 
آهـن  ذوب  از  حمایـت  بـرای  سـازمان 
اصفهـان را اعـام نمـود و گفـت : همانظور 
کـه مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد ، باید 
از  اسـتفاده  بـا  و  درون  در  را  مشـکات 

ظرفیت های خودمان ، حل کنیم .
سـید محمـد مهـدی طباطبایـی ، خـام 
فروشـی را یک معضل برای کشور دانست 
عـادی هـم خـام  در شـرایط   : افـزود  و 

فروشـی ، یک اشـتباه نابخشودنی است و 
حداقـل بایـد ابتـدا نیـاز صنایـع کشـور به 
مـواد اولیـه را تامیـن نمـود و مـازاد آن را 
صـادر کـرد امـا متاسـفانه گوش شـنوایی 
وجـود نـدارد و حاصل آن مشـکات کنونی 
صنایـع بزرگی مـا نند ذوب آهن اسـت که 

نمی توانند با تمام ظرفیت تولید کنند .
وی ، شـرایط ذوب آهـن اصفهـان طـی دو 
سـال گذشـته را ، خـوب و رو بـه رشـد 
توصیـف نمـود و گفـت : بررسـی هـا و 
بازخوردهـا نشـان مـی دهـد که مشـکات 
داخلی این شـرکت بـرای تولید به حداقل 
رسـیده و تنهـا مشـکات بیرونـی ماننـد 
تامیـن مواد اولیه ، مانـع به کارگیری تمام 

ظرفیت این شرکت است .
مهنـدس یـزدی زاده نیز در این دیدار گفت 
: این شـرکت ، در سـال گذشـته با دو کوره 
بلنـد موفـق به تولید ۲ میلیـون و ۴۱۰ هزار 
تـن چـدن شـد و در سـه ماهـه اول سـال 
جـاری نیز رکورد تولید و صـادرات جدیدی 

در کارنامه خود ثبت کرد .
وی افـزود : امیـدوارم مسـئولین بـه رفـع 
مشـکات ذوب آهـن به ویـژه تامین مواد 
اولیـه توجـه ویـژه کننـد تـا ایـن شـرکت 
بتوانـد خدمات بیشـتری به تولیـد ملی و 

اقتصاد کشور ارائه دهد . 

رییس منطقه 6 بازرسی کل کشور :

خام فروشی ، صنایع کشور را با مشکل 
مواجه کرده است

مازندران خوزستان 

عملیات اجرایی تثبیت بستر
 9 پل بزرگ در مازندران در 

دست اجراست
رئیــس اداره نگهــداری ابنیــه فنــی راه هــای اداره کل 

راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مازنــدران 

از عملیــات اجرایــی تثبیــت بســتر ۹ پــل  بــزرگ 

دراســتان  بــا احــداث رادیــه و بریــد و حوضچــه 

آرامش خبر داد. 

محســن محمدنــژاد ضمــن بيــان ايــن مطلــب اظهــار 

ــتگاه  ــش از ۹ دس ــي بي ــرات اساس ــت :  تعمي داش

پــل بــزرگ ماشــالك نوشــهر، چشــمه كيلــه تنکابــن، 

ــدوان،  ــور کن ــه مح ــن ،زنگول ــوس، مرگ ــو چال اوجان

ــرود رامســر و  ــاد  چالک ــاس آب ــاد و پرجــور عب كارآب

عبــدهللا آبــاد نــور در حــال انجــام مــی باشــد کــه ایــن 

و  پلهــا  مقــاوم ســازی ســازه  بــرای  هــا  پــروژه 

ــط  ــل توس ــای پ ــه ه ــتگی پای ــری از آب شس جلوگی

ــرا و  ــن اداره اج ــارت ای مشــاور طراحــی و تحــت نظ

تا پایان ســال  مورد بهــره برداری قرار میگیرد .

اداره کل  راه   فنــی  ابنیــه  نگهــداری  اداره  رئیــس 

راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان  تصریــح 

نمــود : پــل هــا جــزء ابنیــه مهــم راههــا مــی باشــند 

کــه در ســال هــای اخیــر عمدتــًا برداشــت بــی رویــه 

ــه  ــتگی پای ــا آب شس ــل ه ــن دســت پ ــح پائی مصال

هــا و تخریــب فونداســیون آن را بدنبــال داشــته کــه 

ــن اداره کل  ــه ای ــنگینی را ب ــارات س ــه خس در نتیج

جهت بازســازی مجدد آن تحمیل نموده اســت . 

وی افــزود: جهــت اجرایــی شــدن ایــن پــرژه اعتباری 

بالــغ بر۱۲۰میلیارد ریال در نظر گرفته شــد.

محمدنــژاد گفــت : بــا اســتناد بــه تبصــره ۵ مــاده ۶ 

ــون اصــاح ایمنــی راههــا در خصــوص ممنوعیــت  قان

برداشــت مصالــح در ۵۰۰ متــر باالدســت و ۱۰۰۰ متــر 

ــا  ــد ب ــط بای ــتها فق ــا ، برداش ــل ه ــت پ ــن دس پائی

مجــوز ایــن اداره کل انجــام پذیــر و هرگونــه برداشــت 

بــدون مجوز غیر قانونی و ممنوع می باشــد.

روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای خوزستان 
در جشنواره »سالم« دو 

رتبه برتر را کسب کرد
روابــط عمومــی شــرکت برق منطقــه ای 
جشــنواره  چهارمیــن  در  خوزســتان 
ــر  ــای برت ــی ه ــط عموم ــاب رواب انتخ
اســتان خوزســتان ) جشــنواره ســام( 

دو رتبه برتر را کسب کرد.
مراســم تجلیــل از برگزیــدگان چهارمین 
ــر  ــای برت ــی ه ــط عموم ــنواره رواب جش
اســتان خوزســتان برگــزار و بــا رای 
هیــات داوران و بــر اســاس ارزیابــی 
ــای  ــزارش ه ــه از گ ــای صــورت گرفت ه
عملکــردی ارســالی، روابــط عمومــی 
شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان در 
بخــش شــرکت هــای اســتان رتبــه دوم 

را کسب کرد.
و  پژوهــش  آمــوزش،  بخــش  در 
افکارســنجی نیــز روابط عمومی شــرکت 
ــه اول  ــتان رتب ــه ای خوزس ــرق منطق ب

جشنواره سام را به دست آورد.
در ایــن جشــنواره ۱۱۰ دســتگاه شــرکت 
کردنــد کــه از ایــن تعــداد ۸۵ اثــر 
ــرار  ــی داوران ق ــورد ارزیاب ــاب و م انتخ
گرفــت و در نهایــت ۲۶ اثــر بــر اســاس 
ــه  ــه شــده ب ــات ارائ ــا و موضوع محوره

داوری نهایی گذاشته شد.
ایــن جشــنواره بــا حضــور اســتاندار 
و  کشــوری  مســئولین  خوزســتان، 
اســتانی، پیشکســوتان و اســاتید علــوم 
ارتباطــات، اصحــاب رســانه و روابــط 
عمومــی هــای شــرکت هــا و ادارات 
اســتان خوزســتان در ســالن همایــش 
هــای گیــت بوســتان ســازمان آب و برق 

خوزستان برگزار شد.

سودوکو شماره 1494

پاسخ سودوکو شماره 1493

افقی
۱- اثری از برتراند راســل - ابزاری 

 برای تعییــن جهات چهارگانه

۲- رهبر حزب - شــهر زیارتی - 

فتمند  شرا

۳- ورق ها - ده ها و روســتاها - 

 خلق و خو

۴- از عناصرشــیمیایی بــا عدد اتمی - 

 ماتــرک و مرده ریگ - کل و همه

۵- حرف انتخاب - رمانی از اســماعیل 

 فصیــح - نرخ و قیمت

۶- تنه درخت - پیرو دین موســی 

 )ع( - ســوزن ته گرد

۷- گردنــه کــوه - بمب منتظر - غذای 

 ظهر

۸- ضمیــر فرانســوی - مطلع و باخبر 

- شــبکه اطاع رســانی نفت و انرژی - 

ناله  سودای 

۹- متاشــی در تداول عامه - از القاب 

 اشــرافی اروپا - کمیاب

۱۰- برش کنگره ای - از شــاهان 

ســلجوقیان کرمان - رایگان و بدون 

 مزد

۱۱- زنان هم شــوهر - از آثار 

 عبدالحســین زرینکــوب - منقار کوتاه

۱۲- ُنت آخر موســیقی - متبســم و 

 گشــاده رو - آمبوالنس حمل جسد

۱۳- کاهــش - اتاق درس - مربوط یا 

آیین به   منسوب 

۱۴- نوعــی اندازه ورق کاغذ - متقارب 

 - کشوری اروپایی

۱۵- ســعادتمند - پخش خبری 

در جایی غیرواقعی 

عمودی 
۱- مرغ آتشــین - از تقسیمات 

 کشوری

۲- تابلوی »لبخند ژوكوند« شــاهكار 

 اوست

۳- ســبز مایل به خاکستری - 

تصدیق روســی - ســام تلفنی - آغوز 

 و فله

۴- ارتفــاع در ریاضی - مایل و 

 خواهــان - لجنزار و باتاق

۵- نوعــی زردالوی خوش طعم - باغ 

 انگلیســی - صورت شطرنجی

۶- اندوه و غصه - حبیب خداســت - 

 بــاغ حضرت فاطمه )س(

 ۷- نمو - مقابل آســتر - کُشــنده

۸- قطع رابطه با کســی - برگه نمرات 

 دانش آموز

۹- همیشــگی - کر نیســت - درخت 

 سهی

۱۰- مخفف »تو را« - ســدیم - از 

تشبیه  ادات 

۱۱- دانش پزشــکی - اشرف مخلوقات 

ثروتمند  - 

۱۲- علت و ســبب - نهفته و مخفی - 

لباس  طراح 

۱۳- قلمــه درخــت - به موقع - مادر 

 قرآنــی - فیلمی با بازی آتیا پســیانی

 ۱۴- داســتانی از ایروین شاو

۱۵- جدایــی و مفارقت - بلعیدن 

مایعــات همراه با صدا

جدول شماره 1494

 پیام
استان ها

تامین اجتماعی قشم 1100 میلیارد ریال مطالبات دارد
مطالبات معوق تامین اجتماعی قشم در سال در پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۸۲۰ میلیارد ریال بود که 
هم اکنون این عدد به نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .
 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )98-20( 

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقی ایرانـی در صورت تمایـل به شـرکت در مناقصه می تواننـد از زمـان درج اولین نوبت آگهی نسـبت به تهیه 
نامـه اعـالم آمادگـی بـه امـور قراردادهـا و فاکس آن به شـماره 33239661 یا تحویل آن به دبیرخانه شـرکت گاز اسـتان کرمان واقع در بلـوار 22 بهمن - حد فاصل سـه راه ادیب 
بـا چهـار راه  شـعبانیه )در سـاعات اداری شـنبه تـا سـه شـنبه  7-16 و چهارشـنبه هـا  7-15 ( اقـدام و دفترچه اسـتعالم  ارزیابی کیفـی را نیز  از  سـایت پایگاه ملی اطالع رسـانی 
مناقصـات بـه آدرس  http://iets.mporg.ir دریافـت و بـا توجـه بـه مفـاد آن،  مـدارک مـورد نیـاز  را  جهت هر مناقصه بصـورت جداگانه تهیـه، تنظیم و تکمیـل و حداکثر تا 14  
روز تقویمـی پـس از تاریـخ چـاپ آخریـن نوبـت آگهـی به، دبیرخانه شـرکت گاز اسـتان کرمان تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منـوط به ارزیابـی کیفی مناقصه 
گـران توسـط کمیتـه فـــنــی و بازرگانـی مـی باشـد .)نوع تضمیـن شـرکت در مناقصه : یکـی از تضامین معتبـر در آیین نامـه تضمین معامـالت دولتی مطابق شـرح مندرج در 
اسـناد مناقصـه( متقاضیان می بایسـت جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطـالع رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعه و 

الزامـا نسـبت بـه ثبت نام در سـایت پایـگاه اطالع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند

کد فراخوان1398.2278شماره مجوز98/4/22تاریخ چاپ نوبت اول730مدت زمان اجرا)روز(

1/750/000/0003/207/950مبلغ تضمین)ریال(98/4/23تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

     موضوع : انجام عملیات چاپ اخطاریه و توزیع آن و وصول مطالبات مشترکین بد حساب جزء در سطح شهرستان های کرمان و بردسیر

نوبت دوم

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آییـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای شـماره    ۹۸/۰۳/۲۵-۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۰۶۶۵هیـات اول موضـوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر 
عنبرآبـاد تصرفـات  مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای  میثم ارمکان فرزندحسـین   بشـماره شناسـنامه  ۳۷ صادره 
ازعنبراباد   در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۰۴/۲۱۳  متر مربع پاک  – فرعی از ۴۹ -اصلی مفروز و مجزی 
شـده  از پـاک – فرعـی از۴۹   -  اصلـی قطعـه  یـک واقـع در عنبرابـاد بخـش ۴۵ کرمان خریداری از مالک رسـمی  
خانـم  فرخنـده امیـری  محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت  به فاصلـه ۱۵ روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت  دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند و گواهی  تقدیم دادخواسـت را به 
ایـن اداره تحویـل نماینـد.  .بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالکیـت صـادر خواهـد شـد .م.الف ۲۱۶۹-تاریخ انتشـار نوبت اول :۹۸/۰۴/۰۵  تاریخ انتشـار نوبـت دوم :  ۹۸/۰۴/۲۳
مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و امالک عنبراباد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی 
موضـوع مـاده۳ قانـو ن و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمان 
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره۱۳۹۸۶۰۳۱۹۰۱۴۰۰۱۰۹۱ -۹۸/۰۳/۱۲ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای  هوشـنگ اسـکندری دامنه  فرزند حاجی مراد  بشـماره شناسـنامه ۴۴۰صادره از 
جیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت۲۸۰متر مربع پاک - فرعی از ۴۶۳- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک - فرعـی از۴۶۳- اصلـی قطعه دوواقع دراراضی خاک سـفید سـاردوئیه  جیرفت بخش۳۴کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای حاجـی مراد اسـکندری محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه ۱۵ روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ 

انتشـار نوبت اول:۹۸/۰۴/۲۳- تاریخ انتشـار نوبت دوم: ۹۸/۰۵/۰۶
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :186

آگهی
بدینوسـیله اقـای امیر علی عباسـی به واسـطه معلوم نبـودن محل اقامت زندگی درراسـتای مـاده ۱۷۴ 
ق.ا.د.ک ابـاغ میشـود کـه حمیـد شـهاب الدینـی فرزنـد حسـین علیه شـما شـکایتی دائر بـر فروش 
مـال غیـر مطـرح نموده که در شـعبه دوم بازپرسـی دادسـرای رفسـنجان به شـماره پرونـده۹۸۰۱۴۲ در 
جریـان رسـیدگی میباشـد و بـرای مـورخ ۹۸.۵.۲۰ سـاعت ۱۰ صبح وقت رسـیدگی تعیین شـده لذا شـما بـرای وقت 
مقـرر فـوق جهـت دفـاع از خـود در ایـن مرجـع حاضر شـوید نتیجه عـدم حضـور برابر مقـررات مجرمیت غیابی شـما 

صـادر می گـردد.م الـف ۴۴۰۳
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب رفسنجان-محمد قریب طرزه

مفقودی - رودبار جنوب
ــفید  ــایپا 131SEمدل1395س ــواری س ــبز س ــرگ س ب
ــماره  ــماره  موتور5539548وش ــه ش ــگ ب ــی رن –روغن
پــالک  شــماره  NAS411100G1205139بــه  شاســی 
82ق733ایــران 65متعلــق بــه صالحــه یاراللهــی 

ــت . ــده اس ــاقط گردی ــار س ــه اعتب ــود واز درج مفق

آگهی مزایده پرونده کالسه 9601448
بموجــب پرونــده اجرائــی کالســه  فــوق  متعهــد : مجیــد 
الهایــی ســحر فرزنــد یوســف ش ش 1014 بــه نشــانی روســتای 
ــه : موســی الهایــی ســحر اعــالم  الهایــی قلعــه ســحر متعهــد ل
میــدارد ششــدانگ پــالک 66/271 بخــش 8 اهــواز )دویســت و 
هفتــاد و یــک فرعــی از شــصت و شــش اصلــی بخــش هشــت 
ــند  ــه س ــورد وثیق ــحر م ــی س ــد الهای ــه مجی ــق ب ــواز( متعل اه
ــه اســناد رســمی 290 اهــواز  ــی 22503- 95/6/29 دفترخان رهن
ــی باشــد  ــکار م ــت بده ــی ســحر و دول ــای موســی الهای ــه آق ب
نشــانی ملــک کیلومتــر 30 جــاده اهــواز بــه شــوش مجــاور جــاده 
ــک  ــناس مل ــر کارش ــر نظ ــه براب ــاس ک ــری الم ــروی اتوگال روب
ــه  ــع و عرص ــر مرب ــاحت 212 مت ــه مس ــی ب ــا اعیان ــوف ب موص
بــه مســاحت 126/54 متــر مربــع شــامل ســه اتــاق آشــپزخانه 
ســرویس بهداشــتی بــه صــورت دوره ســازه بافــت ســنتی 
قدیمــی ســاز ســقف تیرآهــن و طــاق ضربــی کــف موزاییــک بــا 
درب و پنجــره فلــزی دارای اشــتراکات شــهری کــه حــدود اربعــه 
بــر اســاس پاســخ اســتعالم اداره ثبــت اســناد و امــالک حــدود 

ــل اســت: ــه شــرح ذی و مشــخصات ب
ــاز  ــه محوطــه ب ــواری ب ــر درب و دی ــه طــول 26/31 مت شــماال ب
ــه  ــا ب ــالک 66/272 جنوب ــه پ ــر ب ــول 48/65 مت ــه ط ــرقا ب ش
ــول  ــه ط ــا ب ــاز غرب ــه ب ــه محوط ــواری ب ــر دی ــول 25/12 مت ط
هــای اول 48/74 متــر بــه پــالک 66/270 دوم 2/14 متــر 
دیــواری بــه محوطــه بــاز حقــوق ارتفاقــی ندارد،کــه بــه انضمــام 

ــه  ــرعیه و عرفی ــات ش ــات و متعلق ــتحدثات و منضم ــه مس کلی
ــالک  ــر 193 ام ــی ســحر در دفت ــد الهای ــی مجی ششــدانگ ملک
صفحــه 49 ذیــل شــماره 29068 ســابقه ثبــت ســند دارد و 
ــال  ــغ 3/500/000/000 ری ــه مبل ــه کارشــناس رســمی ب ــر نظری براب
)ســه میلیــارد و پانصــد میلیــون ریال(ارزیابــی گردیــده ،از 
طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد.مزایده از ســاعت 9 الــی 
ــت  ــرای ثب ــل اداره اج ــورخ 98/5/9 در مح ــنبه م 12 روز چهارش
ــتری اداره کل  ــت دادگس ــدرس پش ــه خ م ــع در امانی ــواز واق اه
ــواز  ــت اه ــرای ثب ــتان – اداره اج ــالک خوزس ــناد و ام ــت اس ثب
ــت پیشــنهادی  ــن قیم ــه باالتری ــاز و ب ــی آغ ــغ ارزیاب ــه از مبل ک
نقــدا فروختــه خواهــد شــد پرداخــت نیمعشــر و حــق حــراج و 
بدهــی هــای مربــوط بــه آب بــرق گاز مربــوط بــه حــق انشــعاب 
اشــتراک و مصــرف و نیــز بدهــی مالیاتــی و عــوارض شــهرداری 
اعــم از اینکــه رقــم آن مشــخص شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده 
برنــده مزایــده اســت و چنانچــه روز مزایــده مصــادف بــا تعطیــل 
رســمی غیــر مترقبــه گــردد ، مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی 
در همــان محــل و ســاعت انجــام مــی شــود و حقــوق دولتــی و 
حــق مزایــده طبــق مقــررات وصــول خواهــد شــد.ضمنا خریــداران 
و متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده مــی بایســت بــه همــراه 
درخواســت خــود چــک تضمیــن شــده بــه مبلــغ ارزیابــی و یــا 
مبلــغ پیشــنهادی در روز مزایــده بــه ایــن اداره ارائــه نمایند.تاریــخ 

ــف: 5/1155  ــماره م/ ال ــار: 98/4/23 -- ش انتش
معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز- فریبا آریایی نیا      4295

آگهی حصر وراثت 
خانــم مریــم پــور غــالم ویشــکایی بــه شــماره شناســنامه 3 فرزنــد غالمحســین 
از ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان ســیده مریــم ابطحــی ســروندانی فرزنــد ســید احمــد در تاریــخ 
1394/6/12 در شهرســتان -  فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح 

ذیــل تعرفــه شــده انــد.
ــبت  ــین   نس ــدر: غالمحس ــام پ ــکایی  ش ش 525 ن ــالم ویش ــرا پورغ 1- زه
ــدر: غالمحســین  ــام پ ــالم ویشــکایی  ش ش 526 ن ــری پورغ ــد 2-کب : فرزن
نســبت : فرزنــد 3-مریــم پــور غــالم ویشــکایی ش ش 3 نــام پــدر: 
ــام  ــالم ویشــکایی ش ش 3 ن ــد 4-حســین  پورغ غالمحســین نســبت: فرزن
پــدر: غالمحســین نســبت: فرزنــد  5- زینــب پــور غــالم ویشــکایی ش ش 3 
ــد   6- غالمحســین پورغــالم ویشــکایی   ــدر: غالمحســین نســبت: فرزن ــام پ ن
ش ش 714 نــام پــدر: محمــد حســین  نســبت: همســر متوفــی و بــه غیــر از 
وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و 
انجــام تشــریفات قانونــی و تعهــدات بــه شــماره     مفــاد در خواســتی مزبــور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا 
ــاه  ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــر  ــد در غی ــلیم نمای ــالف رشــت تس ــل اخت ــورای ح ــعبه دوم  ش ــر ش ــه دفت ب

ــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.  ــت براب اینصــورت گواهــی حصــر وراث
شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر – احمد علی محمد زاده          4275

مفقودی
ــرگ ســبز خــودرو ســواری ســمند ال ایکــس  ــردد ب بدینوســیله اعــالم مــی گ
نقــره ای متالیــک مــدل 1383 شــماره موتــور 2012001 شــماره شاســی 
ــد  ــای حمی ــه آق ــق ب ــران 735 ق 69 متعل ــالک 19 ای ــماره پ 83849334 ش
ــاه  ــادره از کرمانش ــی 3254906705ص ــماره مل ــه ش ــه ب ــرم ال ــد ک ــه فرزن زنگن
ــد.                 4278 ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق

آگهی حصر وراثت 
خانــم کبــری پــور غــالم ویشــکایی بــه شــماره شناســنامه 3 فرزنــد غالمحســین 
از ایــن شــورا در خواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان غــالم حســین پــور غــالم ویشــکایی فرزنــد محمــد حســین در تاریــخ 
1398/1/13 در شهرســتان -    فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح 
ــدر:  ــام پ ــالم ویشــکایی  ش ش 3 ن ــور غ ــم پ ــد:1- مری ــه شــده ان ــل تعرف ذی
ــام  ــور غــالم ویشــکایی ش ش 526 ن ــد 2- کبــری پ غالمحســین نســبت: فرزن
ــور غــالم ویشــکایی ش ش 525  ــد 3- زهــرا پ پــدر: غالمحســین نســبت: فرزن
نــام پــدر: غالمحســین نســبت: فرزنــد 4- زینــب پــور غــالم ویشــکایی  ش ش 
ــور غــالم ویشــکایی   ــد 5- حســین پ ــدر: غالمحســین نســبت: فرزن ــام پ 598 ن
ش ش 3 نــام پــدر: غالمحســین نســبت: فرزنــد و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال 
ــدارد. اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات  ــه دیگــری ن ورث
ــور را در یــک نوبــت  قانونــی و تعهــدات بــه شــماره     - مفــاد در خواســتی مزب
آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دوم  شــورای 
حــل اختــالف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت برابــر 

درخواســت صــادر خواهــد شــد. 
شورای حل اختالف شعبه دوم شهری سنگر – احمد علی محمد زاده             4276
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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

اهدای خون توسط پرسنل شهرداری منطقه چهار
شهردار منطقه چهار شهر کرمان، از اهدای خون توسط پرسنل این منطقه در دهه کرامت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری کرمان آناین به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه چهار، مهندس مومنی در حاشیه این اقدام 
خیرخواهانه ضمن گرامیداشت دهه کرامت، گفت: به مناسبت دهه ی کرامت، کارکنان شهرداری منطقه چهار به میزان ۱۴ هزار 

و چهارصد سی سی خون به بیماران نیازمند اهداء کردند.

نا 
س

 ای
س:

عک

ــهرداری  ــهری ش ــات ش ــت خدم ــت معاون سرپرس

ــطل های  ــداد س ــش تع ــرورت افزای ــر ض ــرج ب ک

ــرد ــد ک ــهر تاکی ــزه ش ــه مکانی زبال

محمدرضــا زیــن العابدینــی اظهــار کــرد: چنــد 

ســال قبــل قــرار بــود تعــدادی ســطل زبالــه 

ــهر  ــف ش ــق مختل ــداری و در مناط ــزه خری مکانی

ایــن  اینکــه  بــه دلیــل  جانمایــی شــود ولــی 

ــد  ــوردار نبودن ــتانداردهای الزم برخ ســطل ها از اس

ایــن مســاله منتفــی شــد.وی ادامــه داد: مســاله 

ــم  ــورای پنج ــزه در ش ــه مکانی ــطل زبال ــود س کمب

ــار  ــص اعتب ــا تخصی ــد ب ــرار ش ــد و ق ــرح ش مط

ــت  ــا رعای ــداری و ب ــو خری مناســب، ســطل های ن

ــی شــود.وی  ــف جانمای ــت، در مناطــق مختل اولوی

ــطل های  ــیاری از س ــد بس ــر مفی ــح داد: عم توضی

زبالــه مکانیــزه موجــود بــه اتمــام رســیده و چــاره 

ــد  ــن بای ــا نیســت بنابرای ــع آوری آنه ــز جم ای ج

نــو  ســطل های  شــود کــه  اتخــاذ  ســازوکاری 

جایگزیــن قدیمــی هــا شــوند.این مســئول خاطــر 

زبالــه  ســطل های  تعــداد  بایــد  کــرد:  نشــان 

ــد  ــش یاب ــد افزای ــا ۵۰ درص ــن ۴۰ ت ــزه بی مکانی

ــوزه  ــن ح ــف شــهر در ای ــق مختل ــود مناط ــا کمب ت

ــع  ــرد: جم ــد ک ــی تاکی ــع شــود.زین العابدین مرتف

ــرای  ــی ب ــزه فعل ــطل های مکانی ــه از س آوری زبال

ــون  ــت چ ــکل اس ــز مش ــهرداری نی ــای ش نیروه

ــه کامــل ایــن  ماشــین آالت موجــود امــکان تخلی

ــدن  ــی مان ــث باق ــن باع ــد و همی ــطلها را ندارن س

ــا  ــی آنه ــطل و گندیدگ ــا در س ــه ه ــی از زبال بخش

و انتشــار بــوی بــد و آلودگــی در فضــا مــی شــود. 

ایــن مســئول افــزود: بــه دنبــال افزایــش تعــداد 

ایــن  در  و  هســتیم  مکانیــزه  زبالــه  ســطلهای 

خصــوص اعتبــاری در نظرگرفتــه شــده و ایــن 

رونــد در مرحلــه برگــزاری مناقصــه قــرار دارد. 

ــهرداری  ــهری ش ــات ش ــت خدم ــت معاون سرپرس

مناقصــه،  برگــزاری  از  پــس  گفــت:  کــرج 

مناطــق  در  و  خریــداری  جدیــد  ســطل های 

مختلــف شــهر جانمایــی می شــوند.

سـید اکبـر بنـی طبـاء در پاسـخ بـه اینکـه ۴ کان شـهراز 
جمله اصفهان رکوردار مصرف آب شـرب در کشـور  هسـتند 
آمـده عنـوان کرد:بیـش از ۱۰ سـال اسـت کـه از افـق طرح 
آبرسـانی اصفهـان بـزرگ می رسـد ولـی به رغـم  افزایش 
جمعیت ، آب شـرب به صورت عادالنه میان مشـترکین در 

سـطح اسـتان  توزیع می شـود. 
وی بـا بیـان اینکـه سـاالنه بیـش از ۳۰ هـزار انشـعاب بـه 
اسـتان  اضافـه مـی شـود تصریـح کرد:همـه سـاله بطـور 
میانگیـن ۳۰ هزار مشـترک به اسـتان اصفهـان افزوده می 
شـودندبطوریکه هـم اکنـون بیـش از ۴ میلیـون نفر تحت 

پوشـش شـرکت آبفـا قـرار دارند.
مدیـر روابـط عمومـی و آمـوزش همگانـی شـرکت آب و 
فاضاب اسـتان اصفهان با اشـاره به تنها سـامانه آبر سـانی 
اصفهـان بـزرگ تصریح کرد:بـه دلیل حداکثـر ظرفیت تنها 
سـامانه آبرسـانی اصفهـان بزرگ هـم اکنـون در تامین آب 
شـرب مشـترکین با کمبود ۲.۲ تا ۲.۵ متر مکعب در ثانیه 
مواجـه هسـتیم امـا با این همه خللی در تامین آب شـرب 

مشـترکین بـه صورت پایـدار پدید نیامده اسـت.
بنـی طبـا فرهنگ صحیح مصرف آب در اصفهـان را یکی از 
عوامل موثردر تامین پایدار آب شـرب مشـترکین بر شـمرد 

و خاطـر نشـان ساخت:اسـتان اصفهـان در منطقـه گـرم 
وخشـک قرار دارد بطوریکه میزان بارش در  این اسـتان ۵۰ 
درصـد متوسـط بارندگی در کشـور اسـت  و بعضـا در فصل 
تابسـتان دمـای هـوا بـه حـدود ۴۰ درجـه مـی رسـد ولـی  
مصرف بهینهباعث دسترسـی پایدار مردم به آب شـرب در 

اصفهان شـده است.
وی بـا بیـان اینکـه بیـش از ۱۰ سـال از افق طرح آبرسـانی 
اصفهـان مـی گـذرد اما بـا رویکرد سـازگاری با کـم آبی ،آب 
شـرب مشـترکین تامین گردید اظهار داشـت:   هم اکنون 
۹۰ درصـد مشـترکین که بالغ بر  ۲ میلیـون و ۲۰۰ هزار آحاد 
را تشـکیل میدهنـد الگـوی مصـرف آب را رعایـت می کنند 
کـه ایـن مهم بـه دلیل ترغیب و تشـویق مـردم به فرهنگ 

درسـت آب بدست آمد.
وی بـه نقـش رسـانه در فرهنـگ سـازی مصـرف درسـت 
در جامعـه پرداخـت و بیـان داشـت:در چنـد سـال اخیـر 
فعاالن رسـانه جمعی اعم از رسـانه ملی ،مکتوب ،سـایبری 
و شـبکه هـای اجتماعـی نهایـت همـکاری بـا شـرکت آب 

وفاضـاب اسـتان اصفهان پیرامـون نهادینه کـردن مصرف 
بهینه آب در جامعه با شـرکت آبفا اسـتان اصفهان داشـته 

انـد کـه جای تقدیـر و تشـکر دارد
وی با تاکید بر محدودیت منابع آبی خاطر نشـان سـاخت: 
در چند سـال گذشـته با افزایش جمعیت نه تنها به منابع 
آبـی اسـتان اضافـه نشـد بلکه به دلیـل عدم جـاری بودن 
رودخانه در بسـتر زاینده رود بسـیاری ازچاههای متفرقه از 
مـدار بهـره بـرداری خـارج شـدند و آبدهی چاههـای فلمن 
کـه یکـی از منابـع اصلی تامین آب در اسـتان به حسـاب 
مـی آمدنـد از ۳/۵ مترمکعـب در ثانیه به ۳۰۰ لیتر در ثانیه 

یافت کاهش 
سـید اکبـر بنـی طبـاء بـا تاکیـد بـر مصـرف بهینـه آب در 
فصـل تابسـتان عنـوان کـرد:از مـردم می خواهیـم مصرف 
صحیـح آب را مـد نظر قـرار دهند به ویژه در سـاعات پیک 
مصـرف کـه بیـن سـاعت ۱۱ تا ۱۷ مـی باشـد همچنین از 
نصـب پمـپ به صورت مسـتقیم بر روی شـبکه توزیع آب 

پرهیـز کنند 

رئیس سـازمان چای کشـور گفت: در سالهای 

اخیـر بیـش از ۵۰۰۰ هکتـار از باغـات چـای به 

چرخه تولید برگشـته اسـت.

حبیـب جهانسـاز از پرداخـت تسـهیات ارزان 

قیمـت بـرای احیـا باغات چای رها شـده خبر 

داد و گفـت: در سـال های اخیـر بیـش از ۵۰۰۰ 

هکتـار از باغـات چای به چرخه تولید برگشـته 

است.

وی با اشـاره به اینکـه ۲۵ هزار هکتار باغ چای 

در گیـان و مازنـدران وجـود دارنـد و ۵۵ هـزار 

چـای کار در ایـن دو اسـتان فعالیـت می کنند، 

ادامـه داد: گـردش مالـی در بخـش صنعـت 

چـای در کشـور سـاالنه ۸۰۰ میلیـارد تومـان 

اسـت کـه می توانـد نقـش مؤثـری در ایجـاد 

اشـتغال و ثبـات درآمـد روسـتاییان داشـته 

باشد.جهانسـاز افزود: سـاالنه ۲۰ میلیـون دالر 

عایـدات ارزی از درآمـد صـادرات چـای بـدون 

اینکـه از ورود چـای خارجـی جلوگیری شـود، 

نصیب کشـور می شـود و در تاش هسـتیم که 

ایـن میـزان افزایـش یابد.

رئیـس سـازمان چـای خاطرنشـان کـرد: در 

دو اسـتان گیـان و مازنـدران بـا ۱۷۰ کارخانه 

چای سـازی، ۲۵ درصـد نیـاز داخلـی تولیـد 

می شـود کـه بـا حمایـت از صنعـت چـای، 

می تـوان ایـن میـزان را بیشـتر کـرد.

جهانسـاز بـا اشـاره بـه حمایت هـای دولـت 

تدبیـر و امیـد از چـای داخلـی گفـت: دولت 

ارز ۴۲۰۰ تومانـی را از واردات چـای در سـال 

نیمایـی  بـازار  وارد  را  آن  و  گذشـته حـذف 

موقـع  بـه  تخصیـص  بـا  طرفـی  از  کـرد، 

اعتبـارات رضایتمندی چـای کاران و صاحبان 

صنایـع چایسـازی را فراهـم آورد تا سـازمان 

بـه  را  چـای کاران  مطالبـات  بتوانـد  چـای 

موقـع پرداخـت کنـد کـه ایـن کار رقابت بین 

چـای کاران و صاحبـان صنایع به وجـود آورد.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان: 

مردم اصفهان کمترین میزان مصرف سرانه 
آب شرب  را در کشور دارند 

 بازگشت بیش از 5000 هکتار
 از باغات چای به چرخه تولید

پیش بینی برداشت 700 تن 
میگو  از  بندر مقام

برداشـت میگـو وانامـی از ۳۲۰ هکتـار مـزارع پـرورش میگـو در بنـدر مقـام 
شـد. آغاز 

 منطقـه خلیـج فـارس، مدیر شـیات شهرسـتان پارسـیان بـا اعـام این خبر 
گفـت: برداشـت میگـو از مـزارع پرورشـافزایش ۵۰درصـدی برداشـت میگـو از 

مـزارع پـرورش بنـدر مقـام میگـو در بنـدر مقـام ۵۰ درصدافزایـش دارد.
وی پیـش بینـی کـرد امسـال ۷۰۰ تـن میگـو از مـزارع پـررورش میگـو مقـام 

شود. برداشـت 
ابراهیـم بدیعـی تصریح کرد: سـرمایه گزاری بیشـتر، اسـتفاده از ماشـین آالت 

مکانیـزه از عوامـل افزایـش پنجـاه درصدی تولید میگـو در این مزرعه اسـت.
وی اضافـه کـرد: ذخیـره سـازی میگو از بیسـتم تا پایان اسـفندماه و برداشـت 

میگـو نیـز از هشـتم تیر و تـا پایان تیر اسـت.
بدیعـی بـا بیـان اینکه در سـایت پرورش میگو بندر مقام برای ۳۰۰ نفر اشـتغال 
مسـتقیم ایجاد شـده اسـت، اظهار کرد: امسـال ۴۵ میلیون الرو در ۵۳ استخر 

پرورش میگو ذخیره سـازی شـده است.
مدیر شـیات شهرسـتان پارسـیان در پایان گفت: میگوی برداشـت شـده پس 

از تامیـن نیـاز داخلـی به کشـورهای حاشـیه خلیج فارس صادر می شـود.

ایالم 

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان ایالم :

متقاضیان خارج از محدوده شهر انشعاب غیر دائم دریافت می کنند
مشــترکین  خدمــات  معــاون 
شــرکت توزیــع بــرق ایــام  از 
ــرق  ــذاری انشــعاب ب ــکان واگ ام
ــم  ــر دائ ــورت غی ــه ص ــی ب قانون
بــه متقاضیــان خــارج از محــدوده 

ــر داد. ــام خب ــهر ای ش
 ســمیره ســیالی در گفتگــوی اختصاصــی بــا پایــگاه خبــری 
ایــن شــرکت گفت: درگذشــته در خــارج از محــدوده خدمات 
شــهری شهرســتان ایــام در مناطقــی بــا عناویــن هانیــوان و 
میــاد ...ســاخت و ســازهایی بــدون اخــذ مجوزهــای قانونی 
انجــام شــده کــه به دلیــل موانــع قانونــی، واگذاری انشــعاب 

بــرق بــه ســاکنین مناطــق مذکورامکانپذیر نبوده اســت.

وی افــزود: تاکنــون ایــن ســاکنین بــه صــورت غیــر قانونــی 
ــرژی  ــبکه از ان ــبکه ( از ش ــاب از ش ــتاندارد ) ق ــر اس و غی
بــرق اســتفاده کــرده  اندکــه عــاوه بــر اینکــه ایــن امــر باعــث 
ــرق  ــه تاسیســات شــبکه ب ــرژی و آســیب ب ــت ان هــدر رف
ــه غیــر اســتاندارد و غیــر ایمــن  ــا توجــه ب شــده اســت،  ب
بــودن قــاب هــای گرفتــه شــده خطــرات جانــی نیــز بــرای 

ســاکنین و عابریــن ایجــاد کــرده اســت.
 معــاون شــرکت توزیــع برق ایــام ادامــه داد: بارهــا از طریق 
مراجــع قضایــی اقــدام بــه جمــع آوری ایــن انشــعابات غیــر 
مجــاز نمــوده ایــم کــه متاســفانه مجــددا" توســط ســاکنین 

وصــل شــده اســت.
ــه خوشــبختانه در ســال ۱۳۹۶  ــه اینک ــا اشــاره ب ســیالی ب

ــرق،  ــاز از ب ــر مج ــدگان غی ــتفاده کنن ــازات اس ــون مج قان
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــاغ گردی ــوب و اب ــن و ... مص آب،گاز، تلف
ــر  ــرق غی ــذاری انشــعاب ب ــوز مشــروط واگ ــذار مج قانونگ
دایــم بــه متقاضیــان ســاکن در ایــن مناطــق را صــادر نمــوده 
کــه متعاقــب آن ایــن شــرکت شــرایط تامیــن بــرق را بــرای 

ــان فراهــم کــرده اســت. آن
ــار  ــتان اظه ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــترکین ش ــاون مش مع
داشــت:  پــس از ابــاغ قانــون و تامیــن زیــر ســاخت مــورد 
نیــاز اطــاع رســانی الزم بــه مــردم منطقــه در خصــوص اباغ 
قانــون بــه روش هــای متعــددی از جملــه مراجعــه حضوری 
و توزیــع بروشــور خانــه بــه خانــه ، نصــب بنــر ، فراخــون در 
ــه  فضــای مجــازی و رســانه هــا و ..انجــام شــده اســت ک
ــا گذشــت ۵  ــون حــدود ۱۰۰ متقاضــی) ب خوشــبختانه تاکن
روز از آغــاز واگــذاری( بــرای دریافــت انشــعاب قانونــی اقدام 

کــرده انــد.
ــت اقتصــادی  ــه وضعی ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک ســیالی تصری

مــردم منطقــه شــرکت نیــز مســاعدت الزم را از جملــه اخــذ 
هزینــه در چنــد قســط بــا مراجعین انجــام داده اســت که در 
ایــن فرصــت از ســایر ســاکنین محتــرم نیــز درخواســت می 
شــود بــرای خریــداری انشــعاب قانونــی در فرصــت زمانــی 

محــدود اقــدام کننــد.
وی در ادامــه گفــت: متاســفانه در ســطح اســتان بــا پدیــده 
شــوم ســرقت انــرژی از ســوی تعــداد کمــی از مــردم مواجــه 
هســتیم کــه بــه صــورت بــی رویــه و مســرفانه نیــز از انــرژی 
ــث  ــند باع ــدام ناپس ــن اق ــد و ای ــی کنن ــتفاده م ــرق اس ب
آســیب بــه تاسیســات شــبکه توزیــع و خســارت بــه ســایر 

مشــترکین مــی شــود.
ــورت  ــه ص ــرکت ب ــن ش ــرد: ای ــد ک ــان تاکی ــیالی در پای س
ــایی  ــدد شناس ــوان درص ــام ت ــتفاده از تم ــا اس ــم و ب دای
اســتفاده کننــدگان از بــرق غیــر مجازمــی باشــد و بــه محض 
شناســایی، متخلفــان را جهــت اعمــال قانــون بــه دســتگاه 

قضایــی معرفــی مــی نمایــد .

آواربرداری 100 واحد 
مسکونی مناطق 

آسیب دیده 
شهری و روستایی

مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی 
اسـتان زنجان گفت: آواربرداری ۱۰۰ واحد 
مسـکونی مناطق آسـیب دیده شـهری و 
روسـتایی ناشـی از بارندگی های بهار آغاز 

شـده است.
بـا  گفت وگـو  در  صنعتی منفـرد  سـجاد 
ایسـنا، منطقه زنجـان، اظهار کـرد: در پی 
بهـار امسـال ،  بارندگی هـای رخ داده در 
تعدادی از واحدهای مسـکونی شـهری و 

روسـتایی آسـیب دید .
منظـور  بـه  داد:  ادامـه  مسـئول  ایـن 
کمـک بـه ایـن افـراد، کار آواربـرداری از 
بیـش از ۱۰۰ واحـد مسـکونی در مناطـق 
آسـیب دیده شـهری و روسـتایی ناشـی 
بـه  اسـتان  در  اخیـر  بارندگی هـای  از 
پایـان رسـیده و تاکنـون ۵۰۰۰ مترمکعب 
آواربـرداری از ۱۵ روسـتای اسـتان انجام 

شـده اسـت .
از  آواربـرداری  اینکـه  بـه  بـا اشـاره  وی 
شـده  تخریـب  مسـکونی  واحدهـای 
گفـت:  دارد،  ادامـه  نیـز  هم اکنـون 
آواربـرداری از واحـد مسـکونی تنهـا بـه 
شـرط رضایـت مالـک و حضـورش در 
زمـان تخریـب واحـد انجـام می شـود .
حـال  در  تصریـح کـرد:  صنعتی منفـرد 
حاضـر آواربـرداری از مناطق سـیل زده در 
و  ماه نشـان  خدابنـده،  شهرسـتان های 
ابهـر که خسـارت بیشـتری در این زمینه 

داشـتند، آغـاز شـده اسـت .
مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی 
اسـتان زنجـان یـادآور شـد: بـا توجـه به 
مدیریـت  تاکیـد  و  بانک هـا  همـکاری 
اسـتان، کار بازسـازی بافاصلـه بعـد از 
آواربرداری انجام خواهد شـد و امیدواریم 
در ایـن زمینـه مردم نیز مشـارکت الزم را 
داشـته باشـند .وی با بیان اینکـه ۵۸۶۶ 
پرونـده بـرای واحدهای خسـارت دیده از 
سـیل در اسـتان زنجـان تشـکیل شـده 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: ۳۲ درصـد از 
واحدهـای خسـارت دیده تعمیـری و ۶۸ 
درصـد واحدهـا نیـز احداثی بـوده و باید 

بازسـازی شـوند .

پیگیر خرید سطل های زنجان 
زباله مکانیزه هستیم

سنا
 ای

س :
عک

تبعات باز بودن سد زاینده رود 
برای چهارمحال و بختیاری

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد: تنها راه خارج شدن استان از نابودی منابع آب و رودخانه، احداث سد تنگ گزی است.

عضـو هیأت علمی دانشـگاه شـهرکرد گفت: 
تنهـا راه خارج شـدن اسـتان از نابودی منابع 
آب و رودخانه، احداث سـد تنگ گزی اسـت 

امـا این طرح مسـکوت مانده اسـت.
مهـدی پژوهـش در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
ایسـنا، با اشـاره بـه این که از بهمن ماه سـال 
گذشـته تاکنون، آب سـد زاینده رود باز شـده 
اسـت، اظهـار کـرد: از آن زمـان بیـش از ۸۵۰ 
میلیـون متـر مکعـب آب بـه اسـتان پایین 
دسـت سـرازیر شـده اسـت.وی افزود: حال 
ایـن سـوال مطـرح اسـت که بـاز شـدن آب 
سـد و خـارج شـدن ایـن میـزان آب بـرای 
چیسـت و چـرا ایـن امـر همزمـان بـا اتمام 
تونـل گاب رخ داده اسـت؟ آیـا بـاز شـدن 
سـد زاینده رود بـه دلیل کمبود آب شـرب در 
اصفهـان اسـت؟ بـا توجه بـه گزارشـات اخذ 
شـده از بهمن ماه سال گذشـته تاکنون هیچ 
صـورت  اصفهـان  در  آب  جیره بنـدی  گونـه 
نگرفته و کمبود آبی مشـاهده نشـده اسـت.
پژوهـش ادعـا کـرد: تونـل گاب بـه طـور 
داخـل  در  لوله هایـی  و  بهره بـرداری  کامـل 
تونـل گذاشـته شـده تـا از ایـن طریـق آب 

بـا دبـی ۲۴ متـر مکعـب بـر ثانیـه از سـد 
زاینـده رود خـارج و از طریـق حجت آبـاد، آب 
بـه رضوان شـهر، نجف آباد و … منتقل شـود، 
و در نهایـت با بهانه خشـک شـدن زاینده رود 
احداث سـد تونل سـوم کوهرنگ و راه اندازی 
بهشـت آباد را دسـتور کار قـرار دهنـد.وی بـا 
اشـاره بـه این کـه بـدون بهشـت آباد، گاب 
بـرای اسـتان اصفهـان معنا نخواهد داشـت، 
ابـراز عقیـده کـرد: با فشـار اسـتان مجـاور بر 
منابـع آبـی، شـرایط به گونـه ای می شـود که 
در انتهای فصل تابسـتان از لحاظ تأمین آب 
شـرب مردم چهارمحال و بختیاری با مشکل 
مواجـه شـوند و جیره بندی آب صـورت گیرد.
عضو کمیته صیانت از آب اسـتان ابراز عقیده 
کـرد: گاب کـه بدون هیچ گونه مجوز زیسـت 
محیطـی و بـدون مجـوز سـازمان بازرسـی 
اتفاق افتاده، متأسـفانه با سـکوت مسـئوالن 
بختیـاری  و  چهارمحـال  مـردم  حـق  کان 

تضییع شـده اسـت.
از سـوی  وی تصریـح کـرد: صحبت هایـی 
ایـن  در  آب  از  صیانـت  کمیتـه  رئیـس 
خصوص انجام شـده اما متأسـفانه واکنشی 

نشـان داده نشـد، از طرفـی چنـد مـاه دیگـر 
آغـاز  مجلـس  نماینـدگان  تبلیغـات  زمـان 
خواهـد شـد کـه ایـن امـر موجـب می شـود 
مسـائل اسـتانی فرامـوش شـده و شـرایط 
برای بحرانی جلوه دادن وضعیت آب اسـتان 
اصفهان، فراهم شـود.پژوهش گفت: از بهمن 
تـا اردیبهشـت ماه کـه چهارمحـال و بختیاری 
نیـازی بـه آب سـد زاینده رود نداشـته و سـد 
بـرای تأمیـن آب شـرق اصفهـان بـاز شـده 
اسـتان  آب  شـده  پس انـداز  سـهم  اسـت، 
چهارمحـال و بختیـاری چـه مقـدار بـوده؟ و 
چـه کسـی بایـد ایـن سـهم را بـه کشـاورزان 

اسـتان بپـردازد؟
مسـئوالن  صحبت هـای  در  داد:  ادامـه  وی 
اصفهـان سـهم آب چهارمحال و بختیـاری از 
سـد زاینـده رود ۸۰ میلیـون متر مکعـب بوده 
حال سـوال اینجاسـت کـه ۸۵۰ میلیون متر 
مکعـب آب، بـر اسـاس کـدام قانـون و کدام 
سـهم نصیـب اسـتان اصفهان شـده اسـت؟

ایـن عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه شـهرکرد 
افـزود: بـر اسـاس تصمیماتـی کـه شـورای 
عالـی آب گرفتـه سـهم اسـتان از سـد بیش 

از ۲۳۷ میلیـون متـر مکعب بر سـال اسـت، 
چـرا سـهم اسـتان کاهـش یافته ولی سـهم 
آب اسـتان اصفهـان از سـد افزایـش یافتـه 

است؟
وی تاکیـد کـرد: تمـام آبـی کـه در پشـت 
حاصـل  شـده  جمـع آوری  زاینـده رود  سـد 
بارش هـا و ورود آب رودخانه هـا و چشـمه ها 
از چهارمحـال و بختیاری به سـد بوده اسـت 
و از پـل اسـکندری هیچ گونه آبی به واسـطه 
و  اصفهـان  اسـتان  در  توسـعه کشـاورزی 
منطقـه باالدسـت پـل، به سـد اضافه نشـده 
اسـت.پژوهش ابراز عقیده کرد: بنابراین باید 
بـر اسـاس سـهم وارد شـده از آب بـه سـد 
زاینـده رود، سـهم چهارمحال و بختیـاری ۵۰۰ 
میلیون متر مکعب در سـال می شـد که این 
امر نشـان می دهـد برنامه ریزی هـای پنهانی 
بـر روی آب سـد زاینده رود صـورت می گیرد.
عضـو کمیتـه صیانـت از آب اسـتان اضافـه 
کـرد: زمانـی کـه از منافـع سـد زاینـده رود 
صحبـت می شـود، زاینـده رود از چم آسـمان 
تـا اصفهـان تقسـیم بندی شـده ولـی زمانی 
که ضررهایی ناشـی از کمبـود آب وجود دارد 
اصفهـان ضررهـا را با چهارمحـال و بختیاری 
شـریک می شـود، بـه عبـارت دیگـر اگـر آب 
مازاد باشـد از آن اصفهان و اگر کمبود باشـد 
بایـد از سـهم چهارمحـال و بختیاری کاسـته 
شـود، حـال ایـن بـر اسـاس چـه قانونـی 

تعییـن می شـود؟
وی تاکیـد کـرد: الزم اسـت تـا اتمـام فصـل 
تابسـتان برای تعیین منابع آب اسـتان های 
و  اصفهـان  و  بختیـاری  و  چهارمحـال 
آب  از  بخشـی  صاحـب  کـه  اسـتان هایی 

گیـرد. صـورت  برنامه ریـزی  شـده اند، 
پژوهـش بیان کرد: آنچه مشـاهده می شـود 
تاش برخی برای تخلیه آب سـد زاینده رود، 
راه انـدازی تونـل بهشـت آباد و احـداث سـد 

تونل سـوم کوهرنگ اسـت.
عضـو کمیتـه صیانـت از آب اسـتان گفـت: 
الزم اسـت مسـئوالن و نمایندگان اسـتان به 
صـورت صریح نظر و اعتراض خود را نسـبت 
بـه باز شـدن آب سـد زاینـده رود اعـام کنند.

وی اظهـار کـرد: متأسـفانه بـه دلیـل عـدم 
خصـوص  در  تصـورات  مـردم،  آگاهـی 
زاینـده رود بـه گونـه ای اسـت کـه می پندارند 

تـاالب  تـا  و  آغـاز  کوهرنـگ  از  سـد  ایـن 
گاوخونـی ادامـه دارد، در صورتـی کـه تـاالب 
گاوخونـی شـامل ۱۱ زیـر حوضـه بـوده کـه 
زاینـده رود یکـی از آن هاسـت و بیـش از ۸۵ 
تـا ۹۰ درصد آب سـد زاینـده رود را چهارمحال 

تأمیـن می کنـد. بختیـاری  و 
عضـو کمیتـه صیانت از آب اسـتان ادامه داد: 
در حالـی کـه تنهـا پنـج درصـد از چهارمحال 
و بختیـاری در ایـن حـوزه قـرار دارد، چگونـه 
اسـت اسـتان اصفهـان کـه کمتـر از ۱۰ درصد 
از آب سـد زاینـده رود را تأمیـن می کنـد باید 
بیـش از ۹۵ درصـد آب را از آن خـود بدانـد؟
وی گفـت: چرا چشـمه لنگان کـه ۴۰ میلیون 
متـر مکعـب آب را بایـد به زاینـده رود منتقل 
کند خشـک اسـت و در محل پل اسـکندری 

آبـی به زاینـده رود اضافه نمی شـود؟
اصفهـان  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  پژوهـش 
زاینـده رود را از آن خـود می دانـد، تصریـح 
کـرد: زمانـی که صحبـت از حفاظـت حوضه، 
و  رودخانـه  بسـتر  از  حفاظـت  الیروبـی، 
مراتـع زاینـده رود می شـود اصفهـان خـود را 
کنـار کشـیده و خـط الـراس سیاسـی را مرز 
زاینـده رود می دانـد، ولـی زمانـی کـه صحبت 
را  تـاالب  تـا  کوهرنـگ  از  می شـود  آب  از 
از آن خـود می دانـد.وی تاکیـد کـرد: بایـد 
مشـخص شـود چنـد درصـد از آب زاینده رود 
بواسـطه تولید از آن اصفهـان و چند درصد از 

چهارمحـال و بختیـاری اسـت.
شـهرکرد  دانشـگاه  علمـی  هیـأت  عضـو 
خاطرنشـان کرد: در صورتی که برخی دسـت 
زمین هـای  تصـرف  غیرقانونـی،  کارهـای  از 
تونل هـای غیرمجـاز  موجـود در کوهرنـگ، 
بهشـت آباد و … بـر ندارنـد، بایـد مسـئوالن 
اسـتان بـه فکـر راه انـدازی سـد تنـگ گـزی 

. شند با
عضـو کمیتـه صیانـت از آب اسـتان بـا بیان 
این که تنها راه خارج شـدن اسـتان از نابودی 
منابـع آب و رودخانه، احداث سـد تنگ گزی 
اسـت، و مطالعـات آن بـه طور کامـل صورت 
گرفتـه، ابـراز عقیده کـرد: به دلیـل نفوذهایی 
کـه در سـطح کان وجـود دارد، ایـن طـرح 
مسـکوت مانـده اسـت، بنابرایـن الزم اسـت 
مسـئوالن اسـتان آن را از حالـت مسـکوت 

خـارج کنند.
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در پیام ما به کاهش ۵۰ درصدی 
سوتغذیه در روستاها پرداختیم.

چشمه زاون 
در سینماهای هنر و تجربه

در حال اکران است. 

مستندسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله تجارت فردا منتشر شد.

خواستگاری 
تا ۲۷تیر در فرهنگسرای ارسباران 

در حال اجرا است.

 کنسرت شهرام شکوهی 
فردا در سالن ورزشگاه باهنر کرمان 

برگزار می شود.

زری سلطان
 از ۲۳تیر تا ۱۲ مرداد در تماشاخانه شانو 

اجرا می شود.

من دوستت دارم و این به تو ربطی نداره ...

کنسرتاجراخوانینمایشایتالیا-ایتالیا دیالوگ

 چو در نظر نبود روی دوستان ما را
به هیچ رو نبود میل بوستان ما را

رقیب گومفشان آستین که تا در مرگ
به آستین نکند دور از آستان ما را

به جان دوست که هم در نفس بر افشانیم
اگر چنانکه کند امتحان به جان ما را

چه مهره باخت ندانم سپهر دشمن خوی
که دور کرد بدستان ز دوستان ما را
به بیوفائی دور زمان یقین بودیم
ولی نبود فراق تودر گمان ما را

چو شد مواصلت و قرب معنوی حاصل
چه غم ز مدت هجران بیکران ما را
گهی که تیغ اجل بگسلد عالقٔه روح
بود تعلق دل با تو همچنان ما را

اگر چنان که ز ما سیل خون بخواهی راند
روا بود به جدائی ز در مران ما را

وگر حکایت دل با تو شرح باید داد
گمان مبر که بود حاجت زبان ما را

شدیم همچو میانت نحیف و نتوان گفت
که نیست با کمرت هیچ در میان ما را

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

نخستین تصویر یک شهبانوی 
ایران بر سكه ها

در جــوالی ســال ۳۰۷ میــادی )نیمــه اول 
احتمــاال چهاردهــم جــوالی(  ایــن مــاه و 
ــران اجــازه داد  هرمــز دوم، شــاه ساســانی ای
كــه تصویــر بانــوی او بــر ســكه ضــرب شــود. 
هرمــز دوم كــه »تاریــخ« او را بــه عنــوان 
قضــاوت  مــورد  نفــس«  نیــک  و  »عــادل 
قــرار داده اســت و هفــت ســال و چهــار مــاه 
ســلطنت كــرد، نخســتین شــاه ایــران بــود كــه 
ــه  ــرب و ب ــهبانویش ض ــر ش ــا تصوی ــكه ب س
ــان گــذارد. شــهرت فروتنــی و باگذشــت  جری
تاریــخ  وارد  زمانــی  از  دوم  هرمــز  بــودن 
ــری  ــاره گی ــس از كن ــه وی پ ــت ك ــده اس ش
پــدر بیمــارش »نرســی« از ســلطنت و بــه 
شــاهی رســیدنش، تــا زمانــی كــه پــدر زنــده 
ــوان »شــاه«  ــه عن ــداد كــه اورا ب ــود اجــازه ن ب

ــد. ــاب كنن خط
 »نرســی« در ســال ۳۰۲ میــادی پــس از 

ــران  ایــن كــه شــنید یــك واحــد از ارتــش ای
مــورد  ایــران(  ارتــش  َارمنــی  )نظامیــان 
متحمــل  و  قرارگرفتــه  رومیــان  شــبیخون 
ــار  ــدوه بیم ــرط ان ــد از ف ــده بودن ــات ش تلف
ــال  ــس از ده س ــان روز، پ ــود و هم ــده ب ش
پادشــاهی، بــه ســود پســرش ـ هرمــز كنــاره 
ــود. نرســی قبــا و در جــوالی  گیــری كــرده ب
بــه فرماندهــی  ارتــش روم  ۲۹۷ میــادی 
شــمالی  فــرات  منطقــه  در  را  گالریــوس 
)ســوریه امــروز( شكســت و فــراری داده بــود 
ــا  ــدد را ت ــه مج ــی حمل ــش بین ــون پی و چ
ــه  ــش را روان ــی از ارت ــرد، نیم ــی ك ــالها نم س
شــمال شــرقی كشــور )منطقــه فــرارود( كــرده 
بــود كــه گالریــوس از فرصــت اســتفاده کــرده 
بــه یــک یــگان ایــران مســتقر در شــمال 
ــات وارد  ــبیخون زده، تلف ــرو او ش ــی قلم غرب
ــه در  ســاخته و برخــی از بســتگان شــاه را ک
قــرارگاه ایــن ســپاه بودنــد بــه اســارت گرفتــه 
ــان نرســی  ــران و روم در زم ــاف ای ــود. اخت ب

ــود.  ــر ارمنســتان ب ــر س ــم ب ه

 هرمــز دوم بــود كــه دادگاههــای كیفــری 
ایــران را دو مرحلــه ای كــرد و دســتور داد 
ــدون تصویــب شــخص  كــه احــكام اعــدام، ب
او اجــرا نشــوند. هرمــز دوم اوایــل ســال 
۳۱۰ میــادی بــرای جلوگیــری از مهاجــرت 
قبایــل عــرب بــه قلمــرو ایــران در غــرب 
ــروز  ــه ام ــه ای ك ــه منطق ــارس، ب ــج ف خلی
ــع در كشــور  ــی شــود )واق ــده م ــران نامی َظه
ســعودی( رفتــه بــود كــه همانجــا درگذشــت. 
ــه آن منطقــه  وی از طریــق جزیــره بحریــن ب
رفتــه بــود. در آن زمــان، ســاکنان غیــر ایرانــی 
نــژاد ســواحل شــرقی کشــور کنونــی ســعودی 
و جزایــر مجــاور را کــه جزئــی از قلمــرو ایــران 
بودنــد بــه زبــان عربــی »بحریــن« مــی 
ــه  ــا ب ــی ه ــس از ورود پرتغال ــه پ ــد ک خواندن
خلیــج فــارس، تنهــا یــک جزیــره بزرگتــر، بــه 
آن نــام خوانــده مــی شــود. تیســفون )واقــع 
در جنــوب بغــداد( پایتخــت ایــران بــه مــدت 
۸ قــرن )تــا پــس از پیــروزی مســلمانان 

ــود. ــیه( ب ــرد قادس ــرب در نب ع

ریاکارانه 
تا ۲۵تیرماه در گالری اعتماد 
نگارستان در حال اجرا است.

گالری

طنزیمات

ز وج تغـاری بـه میـدان گاه برگشـتند. بلـوا تمـام شـده بـود؛ امـا تغار 

شکسـته هـا درگوشـه و کنار میدان گاه نشسـته بودنـد. پیرتغار؛ چانه 

اش را روی عصایـش گذاشـته و بـه زمیـن زل زده بـود. بـی بی تغار؛ 

دسـت هایـش را بـه کمـر خمیـده اش زده بـود و تلوتلـو مـی خورد. 

 زوج تغـاری بـه پیرتغـار نزدیـک شـدند. تغارجـان؛ بـه آرامـی گفـت:

-هوی پیرتغار

 -هوی! 

-از طرف تغارخان برات مشورت آوردم.

پیرتغار؛ از جا پرید. بلند شد و سر پا ایستاد.

-چی مشورت دادن جناب تغارخان بزرگ تر از جانم؟

تغارجان؛ یک قدم به عقب برداشت. 

دست هایش را به هم مالید و گفت:

-ایشون مشورت دادن که یک هیأت حقیقت یاب تشکیل بشه.

-هـان؟ چـی تشـکیل بشـه؟ تو اصـاً معلوم هسـت چی میگـی؟ از 

روزی کـه پاتـو گذاشـتی تـوی این سـرزمین دائـم داری هذیـون میگی.

 تغارنـاز؛ کّلـه اش را پاییـن انداخت و توی یقه اش فـوت کرد و گفت:

-ببین پیری تغار! امروز توی میدان گاه بلوا شده...

-اینو که همه می دونن. گفتن نداره.

-درسته! اما کسی نمی دونه که تقصیر کیه. باید مقصر پیدا بشه.

 -ُخب!

تغارجان؛ وسط حرف تغارناز تلوتلو خورد و گفت:

-تغارخـان مشـورت دادن کـه هیـأت حقیقـت یـاب به ریاسـت شـما 

تشـکیل بشه.

چشم های پیرتغار درشت شد. 

دهانه اش صاف شد. خندید و گفت:

-فهمیدم چی شد!

تغارناز گفت:

-یعنی اآلن فهمیدی که هیأت حقیقت یاب چیه؟

-آره فهمیدم.

-ُخب چیه؟

-همونی که من رئیسش هستم.

زوج تغاری اندکی در خود فرو رفتند. تغارجان گفت:

-اآلن می دونی چی کار باید بکنی؟
-بله! کاماً

-ُخب، چه کار باید بکنی؟

-ریاست! پله ریاست من کجاست؟

زوج تغـاری فهمیدنـد کـه از حـرف زدن بـا پیرتغـار چیـزی عایدشـان 

نمـی شـود. از او خداحافظـی کردنـد و بـه آن طـرف میـدان گاه تلوتلو 

خوردنـد. بـی بـی تغار صـدا زد:

-آهای! دختر تغارخان!

 -بله!

- یه فکری به حال خودتون کردین؟

-چه فکری؟

-این که یه کاری بکنی که به شوهرت بیایی؟

تغارناز؛ رو برگرداند و به پیرتغار گفت:

-پیری تغار!

 -بله!

-مگـه شـما بـه بـی بـی تغـار نگفتیـن کـه دخالـت در امور شـخصی 

خانـواده تغارخـان ممنوعـه؟

-چـرا گفتـم. امـا بـی بـی تغار اآلن ۹۳ سـاله کـه کارش همینـه. نمی 

تونـه تـرک کنه.

 تغارجان؛ دسـتش را جلوی چشـم های دریده پیرتغار گرفت و گفت:

-من این حرفت رو به تغارخان میگم.

پیرتغـار از جـا پریـد. صـاف ایسـتاد. عصایـش را وسـط پاهایـش 

گذاشـت و گفـت:

-نه چیزی نگو! من خودم درستش می کنم.

و بـه طـرف بـی بی تغار تلوتلو خورد. در گوشـش چیـزی گفت. او هم 

کّله ای تکان داد و رفت. از همه جای میدان گاه صدای.  ناله می آمد. 

 تغارهـا همـه شکسـته و لـب َپر بودنـد. تغارجـان؛ رو به تغارنـاز گفت:

-فـردا مـی تونیـم گـزارش مفصلـی از ایـن اتفـاق بنویسـیم. روزهای 

بعـد هـم تحلیـل. برای چند روز خـوراک خبری داریـم. زوج تغاری به 

طـرف تغارنیوز تلوتلـو خوردند

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

خوراک خبری
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 مسافران سوار شدند

 و ناخدا بادبان ها را کشید

 دریا اما

 صبح، زودتر بیدار شده بود

 و پیش از آن ها

 رفته بود

گروس عبدالملکیان

عکس نوشت

عکس: 
مهدی مهراد


