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ــی  ــی و مهندس ــر دارد " طراح ــام( در نظ ــهامی ع ــر )س ــی گل گه ــی و صنعت ــركت معدن ش
ســاخت یــک عــدد  درایــو  فشــار متوســط"را از طریــق فراخــوان عمومــی بــه شــركت ها ی 
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا كلیــه متقاضیــان می تواننــد جهــت اخــذ اســناد فراخــوان 
ــن  ــور را از قســمت تأمی ــه و اســناد مذک ــه آدرس الكترونیكــی WWW.GEG.IR  مراجع ب
ــاكات ســاعت 9  ــل پ ــت تحوی ــد. مهل ــود نماین ــا دانل ــدگان و مشــتریان - مناقصــه ه كنن
الی 14 روز دوشــنبه مــــورخ 98/03/27 در محــــل دفتركمیســیون معـــامالت مجتمع و یا 

دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. 

شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد " بومی ســازی و ســاخت کابل 
6 کیلوولــت مربــوط بــه دســتگاه های شــاول معــدن " خــود را از طریــق فراخــوان عمومــی بــه 
شــركت ها ی واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا كلیــه متقاضیــان می تواننــد جهــت اخــذ اســناد 
ــمت  ــور را از قس ــناد مذک ــه و اس ــی WWW.GEG.IR  مراجع ــه آدرس الكترونیك ــوان ب فراخ
تأمیــن كننــدگان و مشــتریان - مناقصــه هــا دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاكات ســاعت 
9 الی 14 روز دوشــنبه مــــورخ 98/03/27 در محــــل دفتركمیســیون معـــامالت مجتمع و یا 

دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. 

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

مدیریت قراردادها و معامالت
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

نوبت اولفراخوان مناقصه

نوبت دوم

نوبت دوم
مناقصه گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه 

ملی 14000275775

برآوردتضمین شرکت  در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
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بر اساس فهرست 50/819/426/954 2/550/000/000 
بهای تجمیع شده 
راه، باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

1398

11/225/644/208 570/000/000 365تكميل محور بندر- پایسيب بخش چترود شهرستان كرمان2098003501000030

2098003501000031
بهسازیو آسفالت محورهایدهنو و حجت آباد شهداد 

زيرسازیمحورهایدهنو و حجت آباد بخش شهداد شهرستان 
كرمان(

365 280/000/000 5/501/186/781

بر اساس فهرست 26/960/542/767 1/350/000/000 365احداث مدرسه 12 كالسه محله مكیآباد شهر سيرجان2098003501000032
بهای ابنيه، تاسيسات  
مكانيكی و تاسيسات 

برقي1398 19/858/999/219 1/000/000/000 365احداث مدرسه ابتدايی6 كالسه محله سعيد آباد شهر سيرجان2098003501000033

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

پیشنهادی برای انتخاب بهتر 
نمایندگان مجلس
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گفتــه امــام کــه مجلــس در رأس امــور اســت، ضــرب المثــل 
شــده اســت ولــی اینکــه آیــا چنیــن اســت خــود قابــل بحــث 

ست. ا
آنهــا  انتخــاب شــوند و  اگــر نماینــدگان درســت  البتــه 
ــت.  ــوان آن را پذیرف ــی ت ــد م ــل کنن ــود عم ــف خ ــه وظائ ب
زیــرا نماینــده اســت کــه قانــون خــوب، جامــع و مانــع 
ــی  ــاد م ــه وزرا رأی اعتم ــه ب ــت ک ــد، اوس ــی کن ــب م تصوی
ــون باشــد. ــد ناظــر دقیــق اجــرای قان  دهــد، اوســت کــه بای
ــود  ــکاش خ ــث و کن ــورد بح ــه م ــات همیش ــون انتخاب قان
ــث  ــه از آن بح ــت ک ــر دوره ای اس ــوده و کمت ــدگان ب نماین
نشــده باشــد. چــرا؟ آیــا بیشــتر بــرای ایــن اســت کــه بهترین 
فــرد بــه مجلــس بیایــد؟ آیــا بــرای ایــن اســت کــه تقلــب 
ــا مشــارکت  ــن اســت ت ــرای ای ــا ب ــرد؟ آی ــر صــورت گی کمت
مــردم بیشــتر باشــد؟ آیــا بــه گونــه ای تصویــب مــی شــود 
تــا شــامل حــال خودشــان هــم بشــود؟ هرچــه باشــد، ولــی 
ــا  ــت. ام ــزاری اس ــکل برگ ــه ش ــر ب ــتر ناظ ــی بیش ــد کل رون
ــت. ــئله نگریس ــه مس ــم ب ــی ه ــه کیف ــوان ازجنب ــاید بت  ش
ــده   ــد کــه وظیفــه نماین ــون مــی دانن ــر طبــق قان ــاز همــه ب ب
عمدتــأ دو تــا اســت: قانونگــذاری و نظــارت بــر اجــرای قانون. 
اگــر نماینــده ای خــوب انتخــاب شــود و کارآمــد و آشــنای بــه 
کار باشــد ســرعت کار در مجلــس بیشــتر، و جلــوی بســیاری 
از دوبــاره کاری هــا، بحــث و جــدل هــا، ســؤاالت و اســتیضاح 
هــا تــا برســد بــه تحقیــق و تفحــص هــا، کــه هزینــه گزافــی 
ــدارد،  بــرای کل کشــور دربــر دارد و خاصیــت چندانــی هــم ن
گرفتــه مــی شــود؛ زیــرا در خیلــی از مــوارد، اگــر بحــث هــای 
جناحــی مطــرح نباشــد اســتفاده نابجــا از ایــن ابزارهــا ناشــی 
از جهــل یــا عــدم تســلط بــه قانــون اســت. دســت کــم پاســخ 
مســئوالن بــه نماینــدگان ایــن نخواهــد بــود کــه مــا بــر طبــق 
ــد! ــی خبری ــم و شــما از آن ب ــم عمــل مــی کنی ــون داری  قان
ــس  ــه مجل ــه ب ــی ک ــی از اشــکاالت بزرگ ــر یک از طــرف دیگ
مــی گیرنــد ایــن اســت کــه بــا تــورم قانــون مواجــه 
ــن  ــد و ای ــدگان بیاین ــه نماین ــده ک ــه ش ــا گفت ــت. باره اس
ــر  ــه خاط ــی ب ــد ول ــر را حــذف کنن ــا گی ــن دســت و پ قوانی
ورود  از  پــس  نماینــده  مختلفــی کــه  هــای  درگیــری 
 بــه مجلــس پیــدا مــی کنــد فرصــت ایــن کار را نــدارد.
ــر  اگــر بپذیریــم کــه یکــی از معیارهــای انتخــاب نامــزِد برت
ایــن اســت کــه او بــه قوانیــن حــوزه و کمیســیونی کــه مــی 
خواهــد در آن بــه انجــام وظیفــه بپــردازد، آشــنا باشــد، 
ــیون  ــه کمیس ــبت ب ــا نس ــت ت ــار داش ــوان از او انتظ ــی ت م
یــا کمیســیون هــای مــورد عالقــه آتــی خــود، بــا تحقیــق و 
ــی وجــود دارد، چــه  ــد چــه قوانین بررســی کارشناســانه بگوی
ــن آن  ــالب اســت، قوانی ــل از انق ــه قب ــوط ب ــا مرب ــدار آنه مق
حــوزه در راســتای کــدام مــواد قانــون اساســی اســت، کــدام 
ــوی پیشــرفت کار را مــی  هــا تکــراری اســت، کــدام هــا جل
گیــرد،  قوانیــن در آن حــوزه چــه ســیر تحولــی داشــته 

انس طال         1.340.210

مثقال طال     17.910.250

گرم طالی 18  4.135.192

گرم طالی 24   5.513.200

بهار آزادی      45.350.000

امامی          44.430.000

نیم       25.950.000

ربع         16.920.000

گرمی       9.990.000

دالر             130.390

یورو         149.200

درهم          36.359

لیر ترکیه           23.423

دالر استرالیا      93.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 27 تا 38دنبال کنید

زنگنه: نمی گذارم بابک زنجانی درست کنند
وزیر نفت مدعی شد اگر کسی گزارشی دهد که با فساد، برخورد جدی نکرده ام به او جایزه می دهم

اخیراً معاون محیط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت ضمـن اعـالم مخالفـت ایـن سـازمان 
بـا تولیـد سـواری  دیزلـی گفته اسـت اگر مجـوز تولید 
نظارتـی  دسـتگاه های  شـود،  صـادر  دیزلـی  سـواری 

می تواننـد ورود کننـد.
به گفته مسـعود تجریشی در حال حاضر در کالنشهرها 
بـا مشـکل افزایـش غلظـت آالینـده »ناکـس« مواجه 
هسـتیم، بـه طوری کـه این آالینـده بر افزایـش میزان 
گاز ازن تاثیرگذار اسـت و ازن نیز باعث سـرطان پوست 
انسـانی سـازمان  می شـود. معـاون محیـط زیسـت 
حفاظت محیط زیسـت به ایسـنا گفتـه، در نامه ای هم 
کـه بـه وزارت صنعت ارسـال کردیـم، در این باره توضیح 
دادیم و مخالفت سـازمان حفاظت محیط زیسـت را با 

تولیـد سـواری دیزلـی با ذکـر دالیل اعـالم کردیم.
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بازدید ۴8هزارنفر 
ازجاذبه های 

گردشگری جوانرود
رییس اداره میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری 
جوانرود گفت: در تعطیالت عید 

فطر امسال بیش از 48 هزار 
گردشگر از جاذبه های گردشگری 

این شهرستان دیدن کردند.

نبود بالگرد برای 
اطفای حریق در 

جنگل ها
فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها: اعتبار امسال دولت 

برای اطفای حریق از طریق 
بالگرد در اختیار سازمان های 

مربوطه قرار نگرفته است .
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یادداشت  مهمان
غالمرضا فدایی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1465

یکشنبه 19 خرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست از  ورود دستگاه های 
نظارتی در صورت صدور مجوز تولید 
خودروی سواری دیزلی، خبر داد

 مخالفت سازمان 
محیط زیست با 
تولید سواری دیزلی
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تورهای هنر گردی در تهران
به مناسبت روز جهانی و هفته صنایع دستی 

تورهای هنر گردی در تهران برگزار می شود

سخنگوی وزارت خارجه:

تنها یک هفته صبر برای اثبات 
پوچی ادعای ترامپ نیازاست

ــا  ــا ب ــت و ی ــد اس ــا زائ ــای آن ه ــت، کج اس
هــم تزاحــم دارد، حتــی نــوع نــگارش قانــون 
ــا  ــا گوی ــه آی ــا ک ــن معن ــه ای ــه اســت، ب چگون
و موجــب  اســت  ابهــام  دارای  یــا  اســت، 
ســوء اســتفاده مجریــان مــی شــود و از 
ــا مقایســه تســلط  ــم ب ــردم ه ــل. م ــن قبی ای
ــر قوانیــن و راههــای پیشــنهادی  ــدگان ب نماین
ــد. ــا رأی دهن ــه نامزده ــد ب ــی توانن ــا، م  آنه
پایــگاه اطــالع رســانی مجلــس و یــا کتابخانــه 
مجلــس، و یــا مرکــز پژوهــش هــا مــی 
توانــد قوانیــن را در اختیــار بگــذارد، کــه البتــه 
 هســت ولــی مــی تواننــد آن را تکمیــل کننــد.
ــه  ــای وزارتخان ــنامه ه ــا در بخش ــر نامزده اگ
هــای مرتبــط هــم ورود کننــد چــه بهتــر. زیــرا 
ــه از نبــود قانــون بلکــه از  داد مــردم بیشــتر ن
ــارض  ــم و متع ــای مزاح ــنامه ه ــود بخش وج

ــد اســت. بلن
بــه نظــر مــی رســد از همیــن حــاال تــا 
اســت.  خوبــی  فرصــت  انتخابــات  زمــان 
اجرایــی  را  آن  مســئول  مقامــات  اگــر  و 
مــالک  توانــد  مــی  هســت،  بداننــد، کــه 
مثبتــی در انتخــاب نماینــده برتــر باشــد.

اســت کــه: ایــن  ایــن کار  دیگــر   فوایــد 
افــراد زیادتــری بــه عنــوان نامــزد درگیــر 
ــی  ــه اصل ــوان وظیف ــه عن ــن ب ــناخت قوانی ش

ــوند. ــی ش م
آنکــه ســرانجام انتخــاب مــی شــود پشــتوانه 
ــالح  ــه اصط ــری دارد و ب ــی بهت آشــنایی قانون

ــس نمــی شــود. ــر وارد مجل صفرکیلومت
توانمنــدی افــراد منتخــب در تســلط بــه قانــون 
ــت  ــی رقاب ــود و نوع ــی ش ــهود م ــتر مش بیش

کاری و علمــی صــورت مــی گیــرد.
کار نمایندگــی بــه مســیر خــودش برمــی 
گــردد و بــه جــای بلــوف زدن هــا، بحــث هــای 

ــی شــود. ــور م ــی مح ــی و علم قانون
نماینــدگان پــس از ورود بــه مجلــس، بــه ویژه 
در دوران فتــرت آن تــا شــکل گرفتــن مجلــس 
جدیــد، بــه صــورت فــردی و کمیســیونی 
ــد بحــث و بررســی  ــی توان ــن کارشــان م اولی
در مــورد قوانیــن مزاحــم باشــد. باشــد تــا بــا  
جمــع و جــور کــردن قوانیــن، یکــی از وظائــف 
ــره  ــام، و از طف ــر و ســریعتر انج ــس بهت مجل
ــا  ــم، و ی ــون نداری ــه قان ــرای اینک ــان ب مجری

ــری شــود. ــم جلوگی قوانیــن متناقــض داری
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زنگنه: نمی گذارم بابک زنجانی درست کنند
وزیر نفت مدعی شد اگر کسی گزارشی دهد که با فساد، برخورد جدی نکرده ام به او جایزه می دهم

وزیر نفت: بابک زنجانی توان پرداخت بدهی های وزارت نفت را ندارد

وزیــر نفــت مــی گویــد: فضــا را بــاز نمی کنم 
کــه یکســری بیاینــد دوبــاره بابــک زنجانی 
درســت کننــد. چنیــن اجــازه ای نمی دهــم، 
بارهــا گفتــه ام تــا زمانــی کــه ایــن امانــت 
دســت مــن اســت بــا همــه وجــود تــالش 
می کنــم کــه از ایــن امانــت مــردم حفاظــت 
کنــم؛ حتــی بــه قیمــت جانــم نمی گــذارم 

از ایــن پــول ببرنــد و مــن بمانــم.
ــت و  ــت در گف ــر نف ــه« وزی ــژن زنگن »بی
ــت  ــه مل ــری خان ــگاه خب ــا پای ــی ب گوی
افــزود: امســال 60 میلیــون مترمکعــب 
ــر  ــا آخ ــود و ت ــدار می ش ــر گاز وارد م دیگ
ســال آینــده نیــز همــه فازهــا جــز فــاز 11 
پــارس جنوبــی بــه اتمــام خواهــد رســید.
ــاز  ــون 14 ف ــر نفــت ادامــه داد: تاکن » وزی

وارد مــدار شــده، درحالــی کــه در همــه 
ــدای  ــا ابت ــت ت ــت وزارت نف ــخ فعالی تاری
ــی  ــارس جنوب ــاز پ ــم، 10 ف ــت یازده دول
افتتــاح شــده بــود و 14 فــاز در دولــت 
فعلــی وارد مــدار شــد. وی افــزود: امســال 
60 میلیــون مترمکعــب گاز تولید می شــود، 
ــاح  ــم افتت ــر ه ــم دیگ ــاز و نی ــی دو ف یعن
ــت  ــن  گف می شــود. برخــی از ســواالت ای

ــر اســت: ــه شــرح زی ــو ب و گ

بابک زنجانی توان پرداخت 
بدهی های وزارت نفت را ندارد

ــر ســر  ــی بســیار پ ــک زنجان ــارات باب اظه
و صــدا شــد، تاکنــون چــه میــزان از 
ــت  ــت پرداخ ــه وزارت نف ــای او ب بدهی ه

ــت؟ ــده اس ش

طبــق گــزارش کارشناســی، اموالــی کــه طی 
ــی شــده حــدود  ســال های گذشــته ارزیاب
2 هــزار میلیــارد تومــان می شــود کــه البتــه 
مبلــغ ارزیابــی 600 میلیــون دالر با نــرخ دالر 
آن زمــان بــود، ایــن امــوال در اختیــار وزارت 
نفــت اســت، امــا فــروش نرفتــه، هرچنــد 
ــه  ــرا ب ــیم، زی ــا را بفروش ــم آنه می خواهی
پولــش نیــاز داریــم، باقیمانده طلــب وزارت 
نفــت بــه جــز بهــره آن بیــش از 2 میلیــارد 
ــغ  ــن مبال ــد ای ــی بای ــت و زنجان دالر اس
را پرداخــت کنــد، البتــه بعیــد می دانــم 
ــول  ــد، پ ــته باش ــز داش ــی نی ــن پول چنی
ــرا  ــدازه، زی ــد و ان ــن ح ــه در ای ــا ن دارد ام
ــود 25  ــارد دالر می ش ــزار میلی ــون 2 ه اکن
هــزار میلیــارد تومــان که بــه یقیــن زنجانی 

چنیــن پولــی نــدارد.

فضا را باز نمی کنم که یکسری 
بیایند دوباره بابک زنجانی درست 

کنند
می گوییــد فضــا را بــرای افــرادی کــه 
می خواهنــد هــر کاری کننــد بســته اید، 

ــد؟ ــح دهی ــاره توضی ــن ب ــًا در ای لطف
ــه یکســری  ــم ک ــاز نمی کن ــا را ب ــن فض م
بیاینــد دوبــاره بابــک زنجانــی درســت 
ــد. حتمــًا چنیــن اجــازه ای نمی دهــم،  کنن
بارهــا گفتــه ام تــا زمانــی کــه ایــن امانــت 
دســت مــن اســت بــا همــه وجــود تــالش 
می کنــم کــه از ایــن امانــت مــردم حفاظــت 
کنــم حتــی بــه قیمــت جانــم کــه هیــچ، به 
قیمــت آبرویــم هــم، انشــاءهللا نمی گــذارم 
ــن  ــذارم از ای ــد. نمی گ ــت ببرن ــول مل از پ

پــول ببرنــد و مــن بمانــم.
تنهــا انگیــزه ام از مانــدن در وزارت نفــت این 
اســت کــه تــالش کنــم اوالً نگذاریــم آمریکا 
بــه هدفــش برســد و ثانیــًا تــا جایی کــه در 
توانــم اســت از درد و رنــج مــردم کــم کنــم. 
نیامــده ام بــرای بقــای خــودم پــول مــردم 
ــق  ــرای خــودم رفی ــم و ب ــه کســی ده را ب
ــم در  ــه می توان ــی ک ــم، در حال ــت کن درس
وزارت نفــت هــزاران نفــر رفیــق داشــته 

باشــم زیــرا پــول دســتم اســت.

دستگاه پوز برای یک مأمور خرید 
جزیی بوده است

ــدگان  ــر از نماین ــم از دو نف ــی ه ــه تازگ ب
مجلــس بــه دلیــل اظهارنظــر در مــورد 
اتفاقــات )ماجــرای دســتگاه پــوز( دفترتان 
شــکایت کرده ایــد، لطفــًا در ایــن مــورد 

ــد؟ ــح دهی توضی
از آن هــا بــه هیــات نظــارت بــر رفتــار 

نماینــدگان و بــه قوه قضاییــه شــکایت 
رســیدگی  آنجــا  حتمــًا  و  کرده ایــم 
ــار اســت کــه از یکــی  می کننــد. دومیــن ب
از ایــن نماینــدگان شــکایت می کنیــم. چــه 
دســتگاه پــوزی در دفتــر مــن بوده اســت؟ 
ــت  ــدت موق ــاده م ــد س ــر کارمن ــک نف ی
کــه مأمــور خریدهــای جزیــی بــوده، بــرای 
ــه و  ــوز گرفت ــش دســتگاه پ انجــام کارهای
ــتگاه  ــن دس ــود ای ــه از وج ــش ک همکاران
ــع شــده اند، پرداختی هــای خودشــان  مطل
شــامل پــول بــرق و آب، نقــد کــردن کارت 
بانکــی، انتقــال کارت هدیــه یــا نفــت کارت 
را از طریــق ایــن دســتگاه پــوز انجــام 
می دادنــد، در طــول دو ســال هــم گــردش 
مالــی ایــن دســتگاه حــدود یــک میلیــارد 
ــا بازرســی انجــام شــده  ــوده و ب ــان ب توم
نیــز کامــالً مشــخص شــده کــه هیــچ مورد 
ــورد  ــع نشــده حــاال در م ــم واق ــی ه خالف
چنیــن موضــوع ســاده و شــفافی بایــد این 

تهمت هــا را بزننــد؟!

برخورد جدی با فساد 
بیت المــال  امــوال  از  نمی توانــم  مــن 
پــول  نفــت  وزارت  در  بــردارم.  دســت 
بســیار اســت، اینجــا در حالــت عــادی 
ســالی 150 الــی 160 میلیــارد دالر پــول 
ــزی  ــد چی ــده ای می خواهن ــد. ع می چرخ
از ایــن پــول بــه دســت بیاورنــد. دوســتی 
و دشمنی شــان هــم بــر ایــن اســاس 
اســت. مــن چنیــن دوســتی و دشــمنی را 

نمی خواهــم!
ــه هــر کــس کــه گزارشــی دهــد از  مــن ب
اینکــه مــن بــرای برخــورد بــا فســاد جــدی 
ــم.  ــزه می ده ــه او جای ــرده ام ب ــورد نک برخ
ضمــن آنکــه ســازمان بازرســی کل کشــور، 
دیــوان محاســبات را ماننــد افــراد خودمــان 

می دانــم.

ایران برنامه ای برای خروج از 
اوپک ندارد

ــه  ــد ک ــل کردن ــده ای تحلی ــر ع ــای وزی آق

ــا  ــت، آی ــی اس ــتانه فروپاش ــک در آس اوپ
ــرای خــروج از ســازمان  ایــران برنامــه ای ب

دارد؟
از  خــروج  بــرای  برنامــه ای  ایــران 
ــف  ــراز تأس ــدارد و اب ــک ن ــازمان اوپ س
می کنــد از اینکــه بعضــی از اعضــای 
یــک  بــه  را  ســازمان  ایــن  اوپــک، 
ــا دو  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــون سیاس کان
ــران و  ــی ای عضــو بنیانگــذار اوپــک یعن
ونزوئــال تبدیــل کرده انــد و دو کشــور 
مــا  بــا  ســازمان  ایــن  در  منطقــه، 
ــا  ــمن آن ه ــا دش ــد، م ــمنی می کنن دش
ــمنی  ــا دش ــا م ــا ب ــا آن ه ــتیم ام نیس
بــه  تبدیــل  را  اوپــک  و  می کننــد 
ســازمان سیاســی کردنــد و از نفــت بــه 
عنــوان ســالح در بــازار جهانــی و جهــان 

علیــه مــا اســتفاده می کننــد.

از نظر شما برای برون رفت از 
شرایط اقتصادی کنونی چه 

راه هایی وجود دارد؟
و  بســازیم  یکدیگــر  بــا  بایــد  فقــط 
مهربــان باشــیم، در حــال حاضــر بــا 
ــت و  ــیار خشــن هســتیم. رأف ــم بس ه
ــونت  ــت، خش ــا نیس ــان م ــی می مهربان
ــرا  ــت، چ ــدید اس ــیار ش ــا بس ــن م بی
ــار می کنیــم؟!، مــا  ــا هــم رفت ــه ب اینگون
ــرار  ــه ق ــک مجموع ــم و در ی ــک ملتی ی
ــیم،  ــان باش ــم مهرب ــا ه ــد ب ــم بای داری
منافقــان هــم اکنــون در کاخ ســفید 
فرامــوش  مــا  آیــا  کرده انــد،  نفــوذ 
اکنــون  بولتــون«  »آقــای  کرده ایــم 
نماینــده منافقــان در کاخ ســفید اســت. 
مــا چــرا نبایــد بــا هــم مهربــان باشــیم و 
چــرا بــا یکدیگــر همــدل نیســتیم، تنهــا 
در صــورت همدلــی و مهربانــی کارهــا 
جلــو مــی رود، رعایــت حــق مســلمانی را 
هــم کنــار گذاریــم کــه نمی توانیــم، حــق 
ــم. ــت نمی کنی ــی را هــم رعای هــم میهن

تالش مضحک برایان هوک برای کوچک نمایی دستاوردهای ایرانپیام خبر
»برایان هوک«در اظهاراتی بی اساس مدعی شد که مقام های این کشور برای ایجاد »تصورات غلط درباره فعالیت ها 
و مقاصد حقیقی شان« به دروغ و نیرنگ متوسل شده اند.هوک مدعی شد ایران تالش دارد مردم را »طوری 
فریب دهد« که گمان کنند»آنان در سمت خیر قرار دارند و آمریکا متجاوز است!«نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
گفت:»ایران تصاویر پرتاب موشک های خود را فوتوشاپ کرده تا نشان دهد توانایی اش در این زمینه باال رفته است.

سنا
 ای

س:
عک

روزنامـه آمریکایـی وال اسـتریت ژورنـال 
در گزارشـی راجـع بـه سفر»شـینزو آبـه« 
نخسـت وزیـر ژاپن بـه ایران در مـاه جاری 
میـالدی،آن را یک حرکت نادر و کم سـابقه 
دیپلماتیـک از سـوی توکیـو معرفـی کـرد.
این رسـانه خاطر نشـان کردژاپـن به دنبال 
ایفای یک نقش فعال درکاسـتن از تنشـها 
میـان ایران و آمریکاسـت این کشـور نمی 
خواهدشاهد تشـدیدرویارویی و کشمکش 
اسـتریت  باشـد.وال  کشـور  دو  میـان 
میانجیگـر  یـک  خواهـد  مـی  افزود:آبـه 

باشـد او البتـه دارای روابط گرمـی با دونالد 
ترامـپ اسـت و از یـک مناسـبات سـنتی 
دوسـتانه بـا ایـران هم برخـوردار اسـت که 
بـه او امـکان مـی دهـد بازیگری فعـال در 
این عرصـه باشـد.گزارش دیدارهـای اخیر 
وی بـا ترامـپ و مالقاتـش بـا محمد جواد 
ظریـف وزیرخارجـه ایـران در مـاه گذشـته 
میالدی را بخشـی از تالشـهای دولت ژاپن 
و نخسـت وزیر این کشـور بـرای جلوگیری 
میـان طرفیـن  نظامـی  درگیـری  بـروز  از 
دانسـته اسـت.تارنمای اف تـی در گزارش 

مجزایی از این سـفر آورده اسـت آبه اولین 
نخسـت وزیری اسـت کـه از زمـان انقالب 
اسـالمی ایـران در سـال 1979 میـالدی به 
تهـران سـفر مـی کنـد و دیدارهایـی بـرای 
او بـا رهبـر ایـران و رییـس جمهـوری این 
کشـور در نظر گرفته شـده است.این رسانه 

مـی افزایـد بـه دلیـل مالقاتهای اخیـر آبه 
بـا مقامهـای ایـران و آمریـکا و بـا توجه به 
مناسـبات گرمـی کـه نخسـت وزیـر بـا هر 
دو طـرف دارد، امیـد اسـت کـه بتوانـد یک 
فرصـت ایجـاد کـرده و یک مسـیر ارتباطی 

میـان دو کشـور بـاز کند.

سفر»آبه« به تهران حرکت 
دیپلماتیک بی سابقه ای است

اروپا معتقد است که حفظ برجام 
ارزش هر تالشی را دارد

ــه بغــداد ســفر کــرده تاکیــد کــرد کــه حفــظ  ــر امــور خارجــه آلمــان کــه ب وزی
ــن  ــت.او همچنی ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــا از اهمی ــرای اروپایی ه ــام ب برج
گفــت کــه اجــرای برجــام از ســوی ایــران بــرای ثبــات و امنیــت منطقــه بســیار 
مهــم اســت.هایکو مــاس، وزیــر امــور خارجــه آلمــان گفــت: بــه دنبــال افزایــش 
تنش هایــی کــه اخیــراً اتفــاق افتــاده اســت، مــا بــه عنــوان همســایگان اروپایــی 
وظیفــه داریــم تــا از کاهــش تنش هــا و مصالحــه حمایــت کنیــم. مــا نبایــد تنها 
درخواســت مذاکــره داشــته باشــیم بلکــه باید در راســتای تحقــق آن اقــدام کنیم 
بــه ویــژه وقتــی کــه مواضــع متشــنج وجــود دارد و کشــمکش های عمیــق در 
جریــان اســت.همچنین هایکــو مــاس در ادامــه اظهــارات خــود مطرح کــرد: این 
خطــر وجــود دارد کــه اشــتباه در محاســبات، ســو تفاهم هــا یــا تحریکاتــی در 
منطقــه ای بســیار متشــنج منجــر بــه عواقبــی غیــر قابــل پیش بینــی شــود.وزیر 
امــور خارجــه آلمــان دربــاره برجــام هــم گفــت: اینکه عــدم قطعیــت دربــاره آینده 
ــه شــدت افزایــش پیــدا کنــد، مســئله  برجــام باعــث شــده اســت تنش هــا ب
کوچکــی نیســت. مــا اروپایی هــا متقاعــد شــده ایم کــه برنامــه جامــع اقــدام 
مشــترک ]برجــام[ ارزش هــر تالشــی را بــرای حفــظ آن دارد. اجــرای مــداوم آن 
از ســوی ایــران هنــوز هــم بــرای ثبــات و امنیــت در منطقــه بســیار مهــم اســت.

سیاست

سیاست

دولت

مجلس

»اینستکس« نیروی محرکش را از دست داده است

تنها یک هفته صبر برای اثبات پوچی ادعای ترامپ نیازاست

تاکید وزیر کشور بر افزایش اختیارات استانداران

ایران روش جایگزین در زمان تحریم صنعت پتروشیمی را تمرین کرده است

نماینـــده دائـــم روســـیه در 
ــه  ــت کـ ــا گفـ ــه اروپـ اتحادیـ
ابـــزار حمایـــت از مبـــادالت 
ـــوز  ـــتکس( هن ـــاری )اینس تج

ــد. ــته باشـ ــتاوردی داشـ ــته دسـ نتوانسـ
بـــه گـــزارش ایلنـــا بـــه نقـــل از خبرگـــزاری تـــاس، 
ــیه در  »والدیمیـــر شـــیزوف«، نماینـــده دائـــم روسـ
ـــادالت  ـــت از مب ـــزار حمای ـــه اب ـــت ک ـــا، گف ـــه اروپ اتحادی
تجـــاری )اینســـتکس( نیـــروی محـــرک خـــود را از 
دســـت داده اســـت. وی گفت:»ایـــن مکانیســـم بـــه 
ـــن  ـــچ عزمـــی در ای ـــون هی ـــا تاکن ـــاده اســـت، ام راه افت
ـــه  ـــزی ک ـــا چی ـــت. تنه ـــورده اس ـــم نخ ـــه چش ـــه ب زمین

ـــن  ـــد، ای ـــار کن ـــه آن افتخ ـــد ب ـــازوکار می توان ـــن س ای
ــورت  ــا را صـ ــی توافق هـ ــته برخـ ــه توانسـ ــت کـ اسـ
ــواد  ــه مـ ــوط بـ ــا مربـ ــن توافق هـ ــا ایـ ــد. امـ بخشـ
غذایـــی بـــوده کـــه در اصـــل جزئـــی از تحریم هـــای 
آمریـــکا بـــه حســـاب نمی آیـــد.« شـــیزوف گفـــت: 
ــه دور  ــی بـ ــچ کمکـ ــازوکار هیـ ــن سـ ــن، ایـ »بنابرایـ
ــید  ــد پرسـ ــا، بایـ ــد. طبیعتـ ــا نمی کنـ زدن تحریم هـ
ــا بـــرای محصـــوالت  ــازوکار تنهـ ــر ایـــن سـ ــه اگـ کـ
غذایـــی اســـت کـــه البتـــه شـــامل تحریم هـــای 
ــی  ــه ضرورتـ ــوال چـ ــس اصـ ــود، پـ ــکا نمی شـ آمریـ
ـــدام  ـــان م ـــکاران اروپایی م ـــود دارد؟ هم ـــرای آن وج ب

می گوینـــد کـــه ایـــن تنهـــا آغـــاز کار اســـت.«

ــان  ــا بیـ ــه بـ ــور خارجـ ــخنگوی وزارت امـ سـ
ـــا  ـــود ت ـــاز ب ـــر نی ـــه صب ـــک هفت ـــا ی ـــه تنه اینک
ـــکا  ـــور آمری ـــس جمه ـــای رئی ـــودن ادع ـــوچ ب پ
ـــد  ـــت شـــود، تاکی ـــران ثاب ـــا ای ـــره ب ـــرای مذاک ب
ـــن  ـــوق بی ـــن حق ـــل نقـــض آشـــکار اصـــول بنیادی ـــد در مقاب ـــان بای ـــرد: جه ک

ـــد. ـــان ده ـــش نش ـــکا واکن ـــط آمری ـــم توس ـــزار تحری ـــا اب ـــل ب المل
ـــه داری  ـــازه وزارت خزان ـــدام ت ـــه اق ـــش ب ـــوی« در واکن ـــیدعباس موس »س
ـــم  ـــدام رژی ـــن اق ـــران، ای ـــای پتروشـــیمی ای ـــم شـــرکت ه ـــکا در تحری آمری
آمریـــکا را شـــدیدًا محکـــوم کـــرد و آن را مصـــداق تروریســـم اقتصـــادی و در 
ـــران دانســـت. ـــت ای ـــه مل ـــای مســـتمر کاخ ســـفید علی ـــت ه ـــه خصوم ادام
ـــودن  ـــوچ ب ـــا پ ـــود ت ـــاز ب ـــر نی ـــه صب ـــک هفت ـــا ی ـــه تنه ـــن ک ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــود،  ـــت ش ـــران ثاب ـــا ای ـــره ب ـــرای مذاک ـــکا ب ـــور آمری ـــس جمه ـــای رئی ادع
افـــزود: سیاســـت فشـــار حداکثـــری آمریـــکا یـــک سیاســـت شکســـت 
خـــورده اســـت کـــه بارهـــا توســـط روســـای جمهـــور پیشـــین آن کشـــور 
ـــکا مـــی  ـــت آمری ـــن مســـیری اشـــتباه اســـت و دول ـــود. ای امتحـــان شـــده ب
ـــرای  ـــن شـــده ب ـــک از اهـــداف تعیی ـــچ ی ـــه هی ـــه ب ـــن باشـــد ک ـــد مطمئ توان

ـــید. ـــد رس ـــت نخواه ـــن سیاس ای
ســـخنگوی وزارت امـــور خارجـــه ادعاهـــای برخـــی مقامـــات آمریکایـــی 
ـــب  ـــرای جل ـــا ب ـــی و صرف ـــه، غیرواقع ـــران را فریبکاران ـــا ای ـــره ب ـــرای مذاک ب
توجـــه افـــکار عمومـــی دانســـت و اظهـــار داشـــت: ایـــن اقـــدام ایـــاالت 
ـــل  ـــط و حقـــوق بیـــن المل ـــا اصـــول و قواعـــد اساســـی رواب ـــر ب متحـــده مغای
ـــئولیت  ـــات مس ـــوده و موجب ـــم ب ـــن رژی ـــی ای ـــن الملل ـــدات بی ـــز تعه و نی
ـــورها  ـــه کش ـــزود: هم ـــوی اف ـــد آورد.موس ـــم خواه ـــی آن را فراه ـــن الملل بی
ـــر نقـــض آشـــکار اصـــول بنیادیـــن حقـــوق بیـــن  ـــد تـــا در براب مســـئولیت دارن
ـــن  ـــه بی ـــتاوردهای جامع ـــد دس ـــازه ندهن ـــش نشـــان داده و اج ـــل واکن المل
المللـــی در زمینـــه چندجانبـــه گرایـــی بـــه واســـطه اقدامـــات زورمدارانـــه 

ـــرود. ـــن ب ـــش از بی ـــش از پی ـــکا بی ـــه آمری ـــات حاکم ـــه هی ـــک جانب و ی
وزارت خزانـــه داری آمریـــکا در اقدامـــی خصمانـــه اعـــالم کـــرد 39 نهـــاد 
ـــود  ـــای خ ـــت تحریم ه ـــران را در فهرس ـــیمی ای ـــع پتروش ـــا صنای ـــط ب مرتب
ـــج  ـــع پتروشـــیمی خلی ـــه، شـــرکت صنای ـــن بیانی ـــق ای ـــرار داده اســـت. طب ق
ـــج  ـــع پتروشـــیمی خلی ـــه صنای ـــن 39 شـــرکت وابســـته ب ـــارس و همچنی ف

فـــارس تحریـــم شـــده اند.

افزایـــش  بـــر  وزیـــر کشـــور 
اختیـــارات اســـتانداران بـــرای 
ــرایط جنـــگ  ــور در شـ اداره کشـ
کـــرد. تاکیـــد  اقتصـــادی 
ــس  ــا  رئیـ ــترک بـ ــت مشـ ــی در نشسـ ــی فضلـ رحمانـ
تالش هـــای  کـــرد:  عنـــوان  اقتصـــادی  کمیســـیون 
کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس در ایـــن دوره مشـــهود 
ــور  ــه وزارت کشـ ــی در مجموعـ ــکاری خوبـ اســـت و همـ
بـــا کمیســـیون اقتصـــادی صـــورت گرفتـــه اســـت و بـــا 
ــات  ــع ابهامـ ــوص رفـ ــده در خصـ ــام شـ ــات انجـ اقدامـ
ـــا  ـــاری ه ـــرای دهی ـــزوده ب ـــات ارزش اف ـــات مالی موضوع
ــا برطـــرف می شـــود. ــا، مشـــکالت آنهـ و شـــهرداری هـ

ـــن  ـــای معی ـــه ه ـــتقبال از برنام ـــا اس ـــی ب ـــی فضل رحمان
هـــای اقتصـــادی در اســـتان کرمـــان اعـــالم کـــرد: بـــا 
ـــی  ـــتفاده م ـــور اس ـــت در کش ـــن ظرفی ـــوان از ای ـــام ت تم
ـــادی  ـــدل اقتص ـــتانها از م ـــر اس ـــم دیگ ـــون ه ـــم و اکن کنی
ـــا  ـــر کشـــور ب ـــه اند.وزی ـــره گرفت ـــان به ـــرا شـــده در کرم اج
ـــم  ـــا ه ـــرد: م ـــوان ک ـــئله عن ـــن مس ـــح از ای ـــت صری موافق
اعتقـــاد داریـــم منابـــع دولـــت بـــرای توســـعه مســـیر 
نیســـت و بایـــد از منابـــع غیردولتـــی اســـتفاده کنیـــم.
وی تاکیـــد کـــرد: افزایـــش اختیـــارات اســـتانداران 
بـــرای اســـتفاده از ظرفیت هـــای منطقـــه ای مـــی توانـــد 
بـــه دولـــت کمـــک جـــدی کنـــد تـــا در شـــرایط جنـــگ 

ــم.. ــر اداره کنیـ ــور را بهتـ ــادی کشـ اقتصـ

عضـــو هیـــأت رئیســـه کمیســـیون امنیـــت ملـــی 
ـــی  ـــع غن ـــه مناب ـــد اســـت کشـــورها ب مجلـــس معتق
ـــد و  ـــرژی نیازمندن ـــوزه ان ـــوری اســـالمی در ح جمه
ایـــران نیـــز از گذشـــته روش هـــای جایگزیـــن زمـــان 

ـــت. ـــرده اس ـــن ک ـــیمی را تمری ـــت پتروش ـــی صنع ـــم احتمال تحری
ـــکا  ـــد آمری ـــای جدی ـــه تحریم ه ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــی نوبندگان ـــواد جمال محمدج
ـــن مذاکـــره  ـــپ شـــرایطی بی ـــیمی گفـــت: ترام ـــه ایـــران در حـــوزه پتروش علی
ـــت  ـــال حرک ـــیر در ح ـــن مس ـــرده و در ای ـــاب ک ـــران انتخ ـــه ای ـــد را علی و تهدی

ـــت. اس
ـــان اینکـــه واشـــنگتن  ـــا بی ـــده مـــردم فســـا در مجلـــس شـــورای اســـالمی ب نماین
ـــا نتیجـــه  ـــود ت ـــه ب ـــر انداخت ـــه تأخی ـــد روزی ب ـــم هـــای پتروشـــیمی را چن تحری
ـــد  ـــتند ببینن ـــد داش ـــا قص ـــرد: آنه ـــوان ک ـــد، عن ـــود را ببین ـــان دادن خ ـــج نش هوی
تکـــرار مذاکـــره و شـــماره تلفـــن دادن بـــه ایـــران بـــه کجـــا مـــی رســـد امـــا 
ــم هماهنـــگ  ــا هـ ــردم بـ ــی مـ ــئوالن و حتـ ــه مسـ ــه همـ ــد کـ ــاهد بودنـ شـ
ـــدارد.وی در  ـــود ن ـــپ وج ـــار ترام ـــی در رفت ـــه صداقت ـــد ک ـــی دانن ـــتند و م هس
ـــان داد و  ـــود را نش ـــث خ ـــی زود روی خبی ـــپ خیل ـــه ترام ـــان اینک ـــا بی ـــه ب ادام

ـــم  ـــازندگی خات ـــرارگاه س ـــه ق ـــک ب ـــه کم ـــه بهان ـــیمی را ب ـــای پتروش ـــم ه تحری
ـــا  ـــل م ـــت تحلی ـــت: در نهای ـــار داش ـــرد، اظه ـــال ک ـــران اعم ـــه ای ـــا)ص( علی االنبی
ـــالمی  ـــوری اس ـــم جمه ـــودن تصمی ـــت ب ـــپ و درس ـــت ترام ـــدم صداق ـــاره ع درب
ـــه  ـــپ ب ـــه ترام ـــرا ک ـــد چ ـــت از آب درآم ـــکا درس ـــا آمری ـــره ب ـــدم مذاک ـــرای ع ب
دنبـــال مذاکـــره نبـــوده بلکـــه بـــه دنبـــال بـــه ذلـــت کشـــاندن ملـــت ایـــران 

ـــت. اس
جمالـــی نوبندگانـــی بـــا بیـــان اینکـــه جمهـــوری اســـالمی از قبـــل احتمـــال 
تحریـــم پتروشـــیمی را مـــی داد و بـــرای آن برنامـــه ریـــزی داشـــت، خاطرنشـــان 
ـــورهایی  ـــا کش ـــم و ب ـــده ای ـــزرگ ش ـــم ب ـــا تحری ـــز ب ـــالب نی ـــدای انق ـــرد: از ابت ک

ـــم. ـــرق داری ـــال ف ـــمالی و ونزوئ ـــره ش ـــا، ک ـــون کوب همچ
ـــس  ـــی مجل ـــی و سیاســـت خارج ـــت مل ـــأت رئیســـه کمیســـیون امنی ـــو هی عض
ـــوری اســـالمی شـــرایط  ـــان داشـــت: شـــرایط جمه ـــان بی شـــورای اســـالمی در پای
ـــه  ـــورها ب ـــه کش ـــت ک ـــد اس ـــی و ثروتمن ـــع غن ـــاظ مناب ـــه لح ـــی ب ـــیار خوب بس
ـــز از  ـــالمی نی ـــوری اس ـــن رو جمه ـــد از ای ـــی گذرن ـــوع نم ـــن موض ـــی از ای راحت
ـــن  ـــرای ای ـــی الزم را ب ـــرده و آمادگ ـــن ک ـــن را تمری ـــای جایگزی گذشـــته روش ه

ـــکا دارد. ـــیطنت آمری ش

رنا
 ای

س:
عک

سـخنگوی کمیسـون بهداشـت و درمـان مجلـس بـا بیـان 
امضاهـای طالیـی  بهداشـت می توانـد جلـوی  وزیـر  اینکـه 
را بگیـرد گفـت کـه گالیه هـای اخیـر وزیـر بهداشـت دربـاره 
امضاهـای طالیـی و رانـت در سـازمان غـذا و دارو از بـاب 
هشـدار بـوده کـه اگر ایـن اتفـاق رخ ندهد خود ایشـان ورود 
پیـدا می کنند.حیدرعلـی عابـدی با اشـاره به گالیه هـای اخیر 
وزیـر بهداشـت دربـاره رانـت و امضاهـای طالیی در سـازمان 
غـذا و دارو گفـت: در ایـن بـاره کامـالً اختیار با وزیر اسـت که 

جلـوی صـدور مجوزهایـی بـا تـک امضـا را بگیـرد. 

محمدجوادظریف،وزیـر امـور خارجـه کشـورمان، در دو توئیـت 
بـه ادعاهـای تـازه آمریـکا و برخـی متحدانـش در خصـوص 
برنامه موشـکی ایران پاسـخ داد که به این شـرح اسـت:»1- 
ایـاالت متحـده که با خـروج از برجام، قطعنامه 2231 شـورای 
امنیـت را نقـض کـرده و یا متحدینش که در حـال نقض مفاد 
قطعنامـه در خصـوص عادی سـازی روابـط اقتصـادی باایران 
هسـتند،در موقعیتـی نیسـتند کـه همزمـان بـا سـرازیر کردن 
سـیل سـالح برای قاتلیـن یمنی ها،بر تفسـیر دلبخواهی خود 
از مندرجـات قطعنامه در موضوع موشـکی پافشـاری کنند.2-
برخالف ادعای پمپئو،قطعنامه 2231:الف( از ایران درخواسـت 
می کند،ایـران را منـع نمی کنـد.ب( کـه "هیـچ فعالیـت مرتبط 
ایـن  بـرای  شـده«  »طراحـی  بالسـتیک  موشـک های  بـا 
کـه قابلیـت حمـل تسـلیحات »هسـته ای« داشـته باشـند، 
انجـام ندهد."موشـک های مـا بـرای تسـلیحات هسـته ای که 

مابدنبـال سـاخت آن نیسـتیم طراحی نشـده اند.«

وزیر بهداشت می تواند جلوی 
امضاهای طالیی را بگیرد

واکنش ظریف به ادعاهای تازه 
آمریکا درباره برنامه موشکی ایران

وزیـر امـور خارجـه آمریکا بـا انتشـار پیامـی در توئیتر مدعی 
تـداوم فشـار حداکثری بـر ایران شـد.»مایک پمپئـو«، وزیر 
امـور خارجـه آمریـکا در توئیتر خود دربـاره تحریم های جدید 
آمریـکا علیـه ایران نوشت:فشـار حداکثری و شـدید بر ایران 
ادامـه دارد.وی در ادامـه مدعی شـد:وزارت خزانه داری آمریکا 
تحریم هایـی بـر پتروشـیمی ایـران اعمـال کـرده اسـت این 
بخـش بـه تأمیـن مالـی سـپاه پاسـداران ایـران می پـردازد 
امـا آمریـکا اجـازه برخـورداری از پولـی کـه ایـران در جهـت 
بی ثبـات کـردن خاورمیانـه بـه آن احتیـاج دارد را نمی دهـد.

اسـحاق جهانگیـری در  نامـه رئیـس سـازمان بازرسـی کل 
کشـور در خصـوص التهـاب ایجـاد شـده در بـازار خـودرو و 
ایران خـودرو  محصـوالت  قیمت هـای  رویـه  بـی  افزایـش 
و سـایپا،از وزیرصنعـت، معـدن و تجـارت خواسـت ضمـن 
در  خـودرو  قیمـت گـذاری  دسـتورالعمل  ابـالغ  و  تدویـن 
چارچـوب سیاسـت های دولت و سـتاد تنظیم بـازار، کاهش 
قیمـت خـودرو را از طریـق حـذف رانت برای گروه هـا و افراد 
خـاص و نیـز افزایـش تولیـد و سـاماندهی تقاضـای واقعی 

دنبـال کند.

فشار بر ایران ادامه دارد

دستور جهانگیری برای 
کاهش قیمت خودرو
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریهنر

تورهای هنرگردی در تهرانساخت لوح مینای نقاشی گل و مرغ به سبک قاجار
رئیـــس گـــروه پژوهشـــی هنرهـــای ســـنتی 
ـــت: در  ـــی،  گف ـــراث فرهنگ ـــگاه می پژوهش
ـــای  ـــاعه هنره ـــا و اش ـــظ، احی ـــتای حف راس
ــی  ــای نقاشـ ــوح مینـ ــران، لـ ــنتی ایـ سـ
ــار  ــبک قاجـ ــه سـ ــرغ بـ ــرح گل و مـ طـ
دربخـــش پژوهـــش هنرهـــای ســـنتی پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی و 

گردشـــگری ســـاخته شـــد.
»ســـید عبدالمجیـــد شـــریف زاده«گفـــت: نقاشـــی گل و مـــرغ از جملـــه 
نقـــوش بـــه کار رفتـــه در هنـــر مینـــای نقاشـــی اســـت کـــه نمونه هـــای 
ارزنـــده ای از آن در گنجینه هایـــی چـــون کاخ گلســـتان، مـــوزه جواهـــرات 
ملـــی ایـــران و مجموعه هـــای خصوصـــی ایـــران موجـــود اســـت.وی بـــا 
ـــار  ـــورد توجـــه درب ـــری م ـــای نقاشـــی، هن ـــه در عصـــر قاجـــار مین ـــان اینک بی
ـــه  ـــی ب ـــی، معـــدود هنرمندان ـــوده اســـت افـــزود: امـــا در دوره کنون ـــده ب و ارزن

ایـــن تکنیـــک آشـــنا بـــوده و بـــه آن می پردازنـــد.
شـــریف زاده اظهـــار داشـــت: دسترســـی نداشـــتن بـــه منابـــع مکتـــوب 
ـــت  ـــد، اهمی ـــه باش ـــر پرداخت ـــن هن ـــی ای ـــش فن ـــا و دان ـــه ویژگی ه ـــه ب ک

ـــی  ـــد.وی بررس ـــان می ده ـــر را نش ـــر فاخ ـــن هن ـــه در ای ـــق و مطالع تحقی
ـــر و  ـــا کاری آن دوران، نحـــوه اجـــرای اث ـــه شـــده در مین ـــه کار گرفت نقـــوش ب
ـــر را هـــدف  ـــا، حفـــظ و اشـــاعه ایـــن هن در نهایـــت ثبـــت دســـتاوردها در احی
ـــر، شـــناخت اصـــول  ـــن اث ـــوان کـــرد.وی گفـــت: در اجـــرای ای ـــن طـــرح عن ای
ـــرداز در  ـــک پ ـــح تکنی ـــرای صحی ـــگ شناســـی و اج ـــرغ، رن طرحـــی گل و م
ـــت  ـــای پخ ـــا در دم ـــت رنگ ه ـــار، تثبی ـــیوه قاج ـــه ش ـــی ب ـــی مینای نقاش
ـــی  ـــای نقاش ـــا کاری )مین ـــیوه های مین ـــبک از ش ـــق دو س ـــب و تلفی مناس

ـــت. ـــوده اس ـــر ب ـــد نظ ـــدی( م ـــه بن و خان
ـــن  ـــزود: در ای ـــگاه اف ـــنتی پژوهش ـــای س ـــی هنره ـــروه پژوهش ـــس گ رئی
ـــا  ـــر ب ـــانتی مت ـــاد 8 در 10 س ـــه ابع ـــی ب ـــکل مس ـــی ش ـــالک بیض ـــر، پ اث
ـــرح گل و  ـــا ط ـــار ب ـــی دوره قاج ـــی مینای ـــیوه نقاش ـــه ش ـــرداز ب ـــک پ تکنی
ـــش  ـــاخت ش ـــت س ـــدی جه ـــه بن ـــای خان ـــر و روش مین ـــز اث ـــرغ در مرک م
ـــی  ـــزود: در طراح ـــت.وی اف ـــده اس ـــرده ش ـــکار ب ـــوح ب ـــیه ل ـــع در حاش قط
ایـــن قطعـــات نیـــز از نقـــوش رایـــج دوران قاجـــار نظیـــر اســـلیمی و ختایـــی 
ـــا  ـــی ب ـــر روی قطعـــه چوب ـــی اجـــرای آن، ب اســـتفاده و پـــس از مراحـــل نهای

ـــد. ـــب ش ـــر نص ـــانتی مت ـــاد 30 در 37 س ـــه ابع ـــت ب ـــیه منب حاش

ـــع دســـتی  ـــراث فرهنگـــی، صنای ـــرکل می مدی
ــتان تهـــران گفـــت: بـــه  و گردشـــگری اسـ
مناســـبت روز جهانـــی و هفتـــه صنایـــع 
ـــردی  ـــر گ ـــای هن ـــرداد( توره ـــتی )20 خ دس
ـــتی  ـــع دس ـــه صنای ـــز عرض ـــا و مراک ـــهروندان از کارگاه ه ـــد ش ـــور بازدی ـــه منظ ب

ــود. ــزار می شـ ــران برگـ در تهـ
پرهـــام جانفشـــان مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی اســـتان تهـــران بـــا بیـــان 
ـــم  ـــه آن می بالی ـــور ب ـــای کش ـــروز در موزه ه ـــه ام ـــی ک ـــت فرهنگ ـــه »هوی اینک
زاییـــده ذهـــن خـــالق هنرمنـــدان ایرانـــی در طـــول تاریـــخ بـــوده اســـت«، 
گفـــت: تورهـــای هنرگـــردی بـــه گونـــه ای برنامه ریـــزی شـــده اســـت کـــه 
ـــک کارگاه  ـــه از ی ـــوزه آبگین ـــد م ـــس از بازدی ـــال پ ـــوان مث ـــه عن ـــهروندان ب ش
ـــری  ـــرش بهت ـــا درک و نگ ـــد ت ـــد کنن ـــه گری بازدی ـــا کارگاه شیش ـــفالگری ی س

ـــند. ـــته باش ـــخ داش ـــول تاری ـــی در ط ـــدان ایران ـــوان هنرمن ـــت و ت از خالقی
جانفشـــان افـــزود: تورهـــای هنرگـــردی در ســـه محـــور مـــوزه فـــرش بـــه همـــراه 
بازدیـــد از کارگاه گلیم بافـــی، بافـــت تاریخـــی تهـــران و بازدیـــد از بازارچـــه 

صنایـــع دســـتی محـــور تاریخـــی عودالجـــان و مـــوزه آبگینـــه و بازدیـــد از 
کارگاه هنرمنـــدان رشـــته شیشـــه و ســـفال طراحـــی شـــده اســـت.

او خاطرنشـــان کـــرد: بازدیـــد از کارگاه هـــای صنایـــع دســـتی در قالـــب تورهـــای 
ـــوالت  ـــروش محص ـــدان در ف ـــی هنرمن ـــت و دلگرم ـــن حمای ـــردی ضم تهران گ
ـــد  ـــگر و هنرمن ـــن گردش ـــطه ها بی ـــت واس ـــا دس ـــود ت ـــبب می ش ـــدی، س تولی
کوتـــاه شـــود و محصـــوالت هنـــری بـــا قیمـــت واقعـــی بـــه گردشـــگران 

ـــود. ـــه ش عرض
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان تهـــران گفـــت: اگـــر جامعـــه بـــه ایـــن 
موضـــوع حســـاس باشـــد کـــه خریـــد صنایـــع دســـتی داخلـــی بـــه جـــای 
ـــب  ـــدارد موج ـــازگاری ن ـــی س ـــگ ایران ـــا روح فرهن ـــه ب ـــی ک ـــدات خارج تولی
ـــی  ـــگاه ثابت ـــتی جای ـــع دس ـــک صنای ـــد، بی ش ـــد ش ـــان خواه ـــتغال هموطن اش
ـــرد:  ـــار ک ـــان اظه ـــد کرد.جانفش ـــدا خواه ـــی پی ـــوار ایران ـــد خان ـــبد خری در س
تورهـــای هنرگـــردی بـــه صـــورت رایـــگان برگـــزار می شـــود و عالقه منـــدان 
ـــه  ـــود را ب ـــی خ ـــام خانوادگ ـــام و ن ـــد ن ـــا می توانن ـــن توره ـــرکت در ای ـــرای ش ب

ـــد. ـــال کنن ـــامانه 5000203000100 ارس س

 پیام
 میراث

شرکت های هواپیمایی امارات متحده عربی از تمامی خطوط پروازی خود به کشور سودان را لغو کردند.شرکت های 
هواپیمایی االمارات و االتحاد در اطالعیه هایی جداگانه اعالم کردند که به دلیل وضعیت نابسامان سیاسی در کشور 

سودان، تمامی پروازهای خود به شهرهای سودان را تا اطالع ثانوی لغو می کنند.بیشترین خط پروازی بین ابوظبی و 
دوبی به شهر خاطوم پایتخت سودان بود.

محققـان موفـق بـه کشـف تعـدادی ابـزار تیـز در »اتیوپـی« 
شـدند کـه قدمتشـان بـه بیـش از 2 و نیـم میلیـون سـال 
پیـش بازمی گردد.بـه گزارش ایسـنا و بـه نقـل از ایندیپندنت، 
محققـان  از  متشـکل  تیمـی  توسـط  مهـم  اکتشـاف  ایـن 
بین المللـی و محلـی منطقـه »بوکـول دارا« واقـع در جنـوب 
کشـور »اتیوپـی« صـورت گرفتـه اسـت. در مجمـوع بیـش از 
320 ابـزار و سـالح سـنگی در ایـن مـکان کشـف شـد. ایـن 
ابـزار در نزدیکـی مکانـی کـه قدیمی تریـن فسـیل های سـرده 
انسـان در سـال 2013 کشـف شـد، از دل خاک بیرون کشیده 
شـدند.اغلب ایـن ابـزار سـالم باقـی مانده انـد چـرا کـه گمـان 
مـی رود مخترعـان ایـن ابـزار، آن هـا را در نزدیکـی چشـمه و 
یـا برکـه ای رهـا کـرده باشـند. چشـمه ای کـه در آن دوره در 
ایـن مـکان وجـود داشـته، خشـکیده و پس از مدتی رسـوب 
قدیمـی  سـنگی  اسـت.ابزار  پوشـانده  را  ابـزار  ایـن  تمامـی 
اتیوپـی کشـف  جنـوب  در  واقـع   )afar(»افـار « منطقـه  در 
شـدند و گمـان مـی رود ایـن ابـزار بـه منظـور تکه تکـه کـردن 
گوشـت حیوانـات مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتند.محققـان با 
بررسـی الیـه ی خاکسـتری از آتشفشـان کـه زیـر ایـن آثـار 
وجـود داشـت، بـه ایـن نتیجـه رسـیدند قدمـت ایـن ابـزار به 
 610 دو میلیـون و پانصـد و هشـتاد هـزار تـا دو میلیـون و 
میلیـون سـال پیـش بـاز می گردد.طبـق گـزارش منتشرشـده 
توسـط »نیـو ساینتیسـت«، »با توجـه به نوع تراشـیدگی های 
ایـن ابـزار، آنهـا را می توان در دسـته ابـزار سـنگی »الدوایی« 
قـرار داد.«صنعـت یـا فرهنـگ »الدوایـی«، صنعـت سـاختن 
سـاطوری  ابزارهـای  و  تراشـه  بـر  مبتنـی  سـنگی  ابزارهـای 
اسـت.پیش از ایـن اکتشـاف، قدیمی تریـن ابـزار » ُالدوایـی« 
در منطقـه »گونـا« واقـع در همیـن کشـور کشـف شـده بـود 
بازمی گـردد. پیـش  سـال  هـزار   560 و  میلیـون   2 بـه  کـه 
دانشـگاه»آریزونا«و»جرج  محققـان  تیـم  توسـط  ابـزار  ایـن 
واشـینگتون«نیز مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد و بـا توجـه بـه 
مطالعـات ایـن محققـان ایـن آثـار، اولیـن شـواهد اسـتفاده 
مـی رود. گمـان  بـه شـمار  تیـز  ابـزار  از  اولیـه  هومونیدهـای 
مـی رود ابزارهـای » الدوایـی« در چندین برهـه زمانی متفاوت 
ابـداع شـدند و  توسـط گروه هـای مختلـف » هومونیـد هـا« 
پـس از آن بـه ابـزاری حیاتـی برای زندگی بشـر بدل شـدند. 
بـا توجـه بـه ابـزار کشـف شـده در »کنیـا« کـه قدمتشـان بـه 
3 میلیـون و 300 هـزار سـال پیـش بـاز می گـردد، اجـداد مـا 
هـزاران سـال پیـش از ابـداع ابزارهای کشـف شـده در »افرا« 

ابـزار اسـتفاده می کردنـد. از 

میراث کشف ابزار 
سنگی ما قبل 

تاریخ در اتیوپی

سند دومین موزه پمپ بنزین به نام تهران خورد

قدیمی ترین جایگاه پمپ بنزین باقی مانده در دل تهران است

ــران  ــن قدیمــی ته ســومین پمــپ بنزی
کــه امــروز قدیمی تریــن جایــگاه پمــپ 
بنزیــن باقــی مانــده در دل تهران اســت، 
ــوزه ای  ــه م ــری ب ــر کارب ــال تغیی در ح
ــه  ــزی ک ــر چی ــد ه ــه می توان ــت ک اس
قــرار اســت از یــک جایــگاه پمــپ بنزین 
ــف  ــرد دســتگاه های مختل ــی کارک و حت
اســتفاده شــده از آن را نشــان دهــد، 
بنابرایــن ســند دومیــن مــوزه پمــپ 
ــا ورود  ــران خورد.ب ــام ته ــه ن ــن ب بنزی
ــران در ســال  ــه ای نخســتین اتومبیــل ب
ــرای اســتفاده از  1281 شمســی،تمایل ب
ــه مــرور در بیــن  ــه، ب ــن وســیله نقلی ای
ــِل  ــل عام ــن تمای ــاد شــدو ای ــردم زی م
ورود بنزیــن بــه بــازار بــود. نخســت 
یــک شــرکت انگلیســی،بنزین راتوســط 
نفت فروشــی،خواربار  دکان هــای 
گاراژهــادر  وســرایداران  فروشــی 

دراختیــار  قدیمــی  شیشــه های 
بــه  مرورشیشــه ها  قرارداد،بــه  مــردم 
پیت هــای حلبــی معــروف بــه پیــت 
ــل  ــر تبدی ــش 15 لیت ــا گنجای ــی ب بنزین
شــد.بعد از مدتــی، روســیه بــا راه انــدازی 
ــت«  ــرس– آذ– نف ــام »پ ــا ن شــرکتی ب
در تهــران،در خیابــان امیرکبیــر و شــرکت 
 )B.P(انگلیســی بریتیــش پترولیــوم
خمینی)ره(فعلــی،  امــام  خیابــان  در 
اقــدام بــه فــروش نفــت و روغــن کــرد.
ــو  ــن،از یکس ــرف بنزی ــش مص ــا افزای ب
خریــد بنزیــن بــا ظــرف بــه صرفــه نبــود 
و ازســوی دیگــر بــه دلیــل خطــرات 
ناشــی از نگهــداری بنزیــن در ظــرف، بــه 
مــرور نخســتین پمــِپ بنزین هــا شــکل 
ــران  ــن ته ــپ بنزی گرفتند.نخســتین پم
ــا در  ــیِن آن روزه ــان نش ــان اعی درخیاب
امیریه،چهــار راه گمــرک امروزی ســاخته 

شــد.انتخاب ایــن مــکان بــرای احــداث 
ــه دلیــل ســکونت رجــال  پمــپ بنزین،ب
ــن  ــود. دومی ــه ب ــن محل ــی در ای مملکت
ــری،  ــان بوذرجمه ــن در خیاب پمــپ بنزی
ایســتگاه درخونــگاه و ســومین جایــگاه 
دولــت  دروازه  ســعدی،  خیابــان  در 
احــداث شــد.اما امــروز از بیــِن ایــن 
بیشــترباقی  پمپ بنزین ها،چندتایــی 
نماندوســرانجام بعــد ازســالها بی توجهــی 
ــه قدیمی تریــن پمــپ بنزیــن  نســبت ب
تغییــر  تهران،بــا  در  مانــده  باقــی 
ــپ  ــا پم ــای مختلفی،این روزه کاربری ه
بنزیــن دروازه دولــت در تقاطــع خیابــان 
ــات  ــه فی ــر کوچ ــعدی در س انقالب-س
در حــال تبدیــل شــدن بــه مــوزه ای 
اســت کــه بتوانــد هــر ســوالی از جایــگاه 
و عملکــرد پمــپ بنزیــن و دســتگاه های 
ــد. ــان ده ــتفاده در آن را نش ــل اس قاب

ــپ  ــن پم ــه ای ــی ک ــر اهمیت ــالوه ب ع
بنزیــن بــه عنــوان یکــی ازقدیمی تریــن 
دردوران  مانــده  باقــی  مکان هــای 
ــن و از  ــپ بنزی ــن پم مختلف،کاربردای
همــه مهم تــر موقعیــت آن در شــهر 
باعــث شــده این مــکان شاهدبســیاری 
از حــوادث تاریخــی معاصــر نیــز باشــد 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه دوران 
ملــی شــدن صنعــت نفــت اشــاره کــرد. 
و  موزه هــا  مدیــر  نعمت الهــی  اکبــر 
ــاره  ــت بااش ــت نف ــناد صنع ــز اس مرک
بــه وضعیــت نامناســب و آســیب هایی 
کــه ایــن جایــگاه بنزیــن از زمانــی 
کــه در اختیــار چنــد نهــاد از جملــه 
ــا  ــود، می گوید:ســرانجام ب شــهرداری ب
موافقــت شــهرداری ایــن ســاختمان به 
ــت  ــد تامرم ــده ش ــت برگردان وزارت نف
و بازســازی مجموعــه آغــاز شــود و 

ــال  ــک س ــتیم در ی ــبختانه توانس خوش
روی  اصولــی  نیــم گذشــته،مرمت  و 
ــم و خوشــبختانه  ــام دهی ــا انج ــن بن ای
بــا ســناریویی کــه بــرای آن چیــده شــد، 
نخســتین مــوزه نفــت و پمــپ بنزین در 
ــرای ایــن مــکان تاریخــی ســند  تهران،ب
ــن  ــد: در ای ــح می ده ــورد.او توضی می خ
مــوزه تــالش کردیــم تــا عــالوه بــر بحــث 
ــان  ــن در جه ــپ بنزی ــاد پم ــان ایج زم
ــول  ــت در ط ــن صنع ــه ای ــی ک و تحوالت
تاریــخ داشــت و ســپس بــه ایــران 
رســید، همــه ی اســناد و مــدارک دربــاره 
ایــن پمــپ بنزیــن از بنچــاق اولیــه کــه 
ــا نقشــه هایی  ــد ت ــداری ش ــن خری زمی
ــده اندوحتی  ــی ش ــران طراح ــه در ته ک
ــت  ــن و دروازه دول ــپ بنزی ــوزه ی پم م
شــدند. جمــع آوری  مــکان  ایــن  در 
ــوزه  ــن م ــؤوالن ای ــه ی وی مس ــه گفت ب
ــه بازدیدکننــده بگوییــم  ــد ب تــالش کردن
ــود  ــه وج ــور ب ــی چط ــای نفت فراورده ه

آمــده و از ابتــدا چــه فراورده هایــی وجود 
ــده  ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــا م ــته ت داش
بــرای حشــرات و حتــی امشــی هایی 
ــتفاده  ــردم اس ــرای م ــته ب ــه از گذش ک
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی شــود.نعمت الهی ب
منطقــه  یــک  دولــت  دروازه  منطقــه 
تاریخــِی مــورد حفاظــت میــراث  اســت، 
ــن بحــث  ــد:از گذشــته ای ــه می ده ادام
قصــد  شــهرداری  بــود کــه  مطــرح 
ــوز  ــا هن ــت را دارد،ام ــای دروازه دول احی
آن عملــی نشــده اســتوی از ســوی 
دیگــر وی بــه رفت وآمدتوریســت ها از 
ــرر  ــت های مک ــه و درخواس ــن منطق ای
آن هــا بــرای بازدیــد از ایــن فضــای 
تاریخــی و مــوزه ای اشــاره می کنــد و 
ــای  ــر پمپ ه ــالوه ب ــد: ع ــه می ده ادام
دیجیتالــی و قدیمــی کــه در فضــای 
مــوزه بــه نمایــش درآمده انــد، چنــد 
ــی های  ــد تاکس ــی مانن ــل قدیم اتومبی
بنــز 190 کــه در گذشــته بــه عنــوان 
تاکســی اســتفاده می شــد، فولکــس 
قورباغــه ای کــه از ماشــین های متــداول 

موتورســیکلت های  تــا  بــوده  دوره  ان 
شــهید  ماشــین  حتــی  و  قدیمــی 
تندگویــان کــه از آبــادان بــه تهــران منتقل 
ــوزه  ــاط م ــن حی ــت در ای ــد از مرم و بع
ــاره  ــا اش ــی ب ــد. نعمت اله ــرار گرفته ان ق
ــت در  ــوزه نف ــاد م ــداد زی ــه وجــود تع ب
ــوزه  ــا 200م ــد: در دنی ــان می کن ــا بی دنی
ــط  ــوزه فق ــه 100 م ــود دارد ک ــت وج نف
در کشــور آمریــکا قــرار دارد، یعنــی هــر 
ایالــت دو مــوزه نفــت دارد، 60 مــوزه 
نفــت دیگــر در کشــورهای اروپایــی و 
40مــوزه نیــز در کشــورهای آســیایی 
بــا  متأســفانه  اســت،اما  وآفریقایــی 
قدمــت 111ســاله ی وجــود پمــپ بنزیــن 
در کشــور،هیچ کدام از ایــن آمــار بــه 
ایــران اختصــاص نداشــت.با ایــن وجــود 
ــت  ــوزه نف ــار م ــدن چه ــال ش ــه فع او ب
ــا  ــته ت ــال گذش ــی دوس ــور از یک در کش
امــروز می گویــد: چهارمیــن مــوزه نفــت 
ــران در  ــهردار ته ــور ش ــا حض ــر ب اول تی
مــوزه دروازه دولــت راه انــدازی می شــود.

بــا وجــود افزایــش ارتفاع ســاخت و ســاز 
در مجاورت کاخ گلســتان از حد اســتاندارد 
یونســکو،معاون میــراث فرهنگــی از باقــی 
ــر  ــم مت ــا 10 و نی ــاع ت ــن ارتف ــدن ای مان
ــه مواریــث  ــر داد.کاخ گلســتان ازجمل خب
ــت  ــه در فهرس ــت ک ــران اس ــی ته جهان
ــن  ــا ای ــت. ب ــده اس ــت ش ــکو ثب یونس
ــاز  ــاخت و س ــه س ــت ک ــود مدتی س وج
ــی  ــراث جهان ــه می ــن مجموع ــاور ای مج
ــا  ــای تجــاری ب ــه یــک بن ــق ب کــه متعل

کاربــری رســتوران اســت، خبرســاز شــده 
اســت.ماجرای ایــن ســاخت و ســاز آنجــا 
داغ شــد کــه ســازنده عــالوه بــر مجــوزی 
ــم  ــا 10 و نی ــاخت ت ــوص س ــه درخص ک
متــر دارد درصــدد ســاخت بیــش از ایــن 
ــا حــدود 11 و نیــم متــر  ارتفــاع یعنــی ت
برآمــد کــه درنهایــت بــا شــکایت میــراث 
تهــران و ســازمان میــراث فرهنگــی ناچــار 
شــد ایــن ارتفــاع را تــا کاهــش دهــد و به 
ــه در مجــوزش دارد، برســاند. ــی ک ارتفاع

نبایــد فرامــوش کــرد کــه ارتفــاع 10 و 
نیــم متــر نیــز در اســتانداردهای یونســکو 
ــاخت و  ــاع س ــه ارتف ــدارد چراک ــی ن جای
ســاز مجــاز در مجــاورت میــراث جهانــی 
نهایتــا 7 و نیــم متــر اســت امــا باتوجــه 
بــه تخلفــات انجــام شــده و مجــوزی کــه 
ــران  ــی ته ــراث فرهنگ ــوی اداره می از س
ــده،  ــادر ش ــازه ص ــن س ــک ای ــرای مال ب
قضیــه پیچیده تــر ازگذشــته شــده اســت.
بــا وجــود شــکایاتی کــه ســازمان میــراث 
فرهنگــی انجــام داده امــا بررســی و اعالم 
ــق  ــه تعوی ــان ب ــی دادگاه همچن رای نهای
می افتــد و از آنجــا کــه توقــف ایــن 
ــی  ــه رای قضای ــزم ب ــاز مل ــاخت و س س

ــه دارد. ــن کار ادام اســت، بنابرای

ارتفاع بنای مجاور کاخ گلستان 
همان ۱۰ و نیم متر، باقی ماند

کشف دروازه شهرباستانی متعلق به 
دوران حکومت حضرت داوود)ع(

دوران  بــه  متعلــق  باســتانی  دروازه شــهری  از کشــف  باستان شناســان 
ــن  ــر دادند.ای ــع در بلندی هــای جــوالن خب پادشــاهی حضــرت داوود)ع( واق
رویــداد مهــم پــس از 32 ســال حفــاری و کاوش در شــهر »بیــت صیــدا« واقع 
در بلندی هــای جــوالن میســر شــد. بــه جــز چنــد تکــه ســنگ حکاکــی شــده، 
بقایــای چندانــی از ایــن دروازه باســتانی باقــی نمانــده اســت، امــا ایــن مــکان 
مشــخصًا ویرانه هــای یــک دروازه باســتانی محســوب می شود.ســال گذشــته 
دروازه شــهر باســتانی دیگــری در بلندی هــای جــوالن کشــف شــده بــود. ایــن 
ــال  ــی 500 س ــه 1000 ال ــت آن ب ــت و قدم ــده اس ــاخته ش ــر س دروازه از آج
پیــش از میــالد مســیح بازمی گــردد. گمــان مــی رود ایــن دروازه بخشــی از 
شــهر باســتانی »ِزر« باشــد.به نظــر می رســد دروازه ای کــه اخیــرًا کشــف شــده 
اســت از دروازه منســوب بــه شــهر »ِزر« نیــز چندیــن قــرن قدیمی تــر باشــد. 
ــه دوران حکومــت حضــرت  ــد قدمــت ایــن دروازه ب باستان شناســان معتقدن
داوود)ع(بازمی گــردد. تشــخیص قدمــت ایــن دروازه بــا کمــک بررســی آثــار 
باســتانی کشــف شــده در نزدیکــی ایــن مــکان میســر شــد.با اینکــه قدمــت 
ایــن شــهر بــه دوران حکومــت حضــرت داوود )ع( بازمی گــردد امــا یــک شــهر 
ــوح ســنگی در ویرانه هــای  ــه شــمار نمی رفتــه اســت. کشــف ل یکتاپرســت ب
ایــن دروازه نشــان می دهــد مردمــان ایــن شــهر مــاه را پرســتش می کردنــد. 
ــی حضــرت  ــرو فرامانروای ــزو قلم ــن شــهر ج ــد ای ــات نشــان می ده تحقیق

داوود )ع( نبــوده اســت.

ته
نک

سـومین پمـپ بنزیـن قدیمـی تهـران کـه امـروز قدیمی تریـن 
جایـگاه پمـپ بنزیـن باقـی مانـده در دل تهران اسـت، در حال 
تغییـر کاربـری به موزه ای اسـت کـه می تواند هر چیـزی که قرار 
اسـت از یـک جایگاه پمـپ بنزین و حتـی کارکرد دسـتگاه های 
مختلـف اسـتفاده شـده از آن را نشـان دهـد، بنابرایـن سـند 

دومیـن مـوزه پمـپ بنزیـن به نـام تهـران خورد.
نعمت الهـی بـا اشـاره به وجـود تعداد زیـاد موزه نفـت در دنیا 
بیـان می کنـد:در دنیـا 200 مـوزه نفت وجـود دارد کـه 100 موزه 
فقـط در کشـور آمریکا قـرار دارد، یعنی هر ایالـت دو موزه نفت 
دارد، 60 مـوزه نفـت دیگـر در کشـورهای اروپایـی و 40 مـوزه 
نیـز در کشـورهای آسـیایی و آفریقایی اسـت، اما متأسـفانه با 
قدمـت 111 سـاله ی وجود پمـپ بنزین در کشـور، هیچ کدام از 

این آمـار به ایـران اختصاص نداشـت

گردشگریگردشگری

هرشب اقامت در ایستگاه فضایی، 35 هزار دالربازدید۴8هزارنفرازجاذبه های گردشگری جوانرود
رییـــس اداره میـــراث فرهنگـــی، 
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
ـــالت  ـــت: در تعطی ـــرود گف جوان
عیـــد فطـــر امســـال بیـــش از 
ـــی  ـــای دیدن ـــه ه ـــگر از جاذب ـــافر و گردش ـــزار مس 48 ه
ـــرث  ـــدن کردند.کیوم ـــتان دی ـــن شهرس ـــگری ای و گردش
ــن  ــرود پربازدیدتریـ ــه جوانـ ــزود: بازارچـ ــی افـ اعظمـ
جاذبه هـــای گردشـــگری ایـــن شهرســـتان بـــوده و 
ـــد.وی  ـــگران از آن بازدیدکردن ـــد گردش ـــش از 90 درص بی
ـــت  ـــر در اقام ـــزار نف ـــدت 2 ه ـــن م ـــت: در ای ـــار داش اظه
گاههـــای بـــوم گـــردی و خانه هـــای مســـافر اســـکان 
یافتند.اعظمـــی خاطرنشـــان کـــرد: تعـــداد زیـــادی از ایـــن 
گردشـــگران نیـــز در بوســـتان ها و مراکـــز تفریحـــی در 

ـــراث  ـــس اداره می ـــکان یافتند.رئی ـــافرتی اس ـــادر مس چ
ـــه  ـــرود ب ـــگری جوان ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای فرهنگ
کمبـــود مراکـــز اقامتـــی در شهرســـتان اشـــاره کـــرد و 
ـــیاری از  ـــی بس ـــز اقامت ـــود مراک ـــت کمب ـــه عل ـــت: ب گف
ـــبز  ـــای س ـــتان ها و فض ـــت بوس ـــرای اقام ـــگران ب گردش
را بـــر می گزیننـــد کـــه موجـــب تخریـــب بوســـتان ها 
و فضـــای ســـبز ایـــن شهرســـتان می شوند.شهرســـتان 
ـــاه اســـت،  ـــتان کرمانش ـــگری اس ـــب گردش ـــرود قط جوان
ـــر ایـــام تعطیـــالت در روزهـــای  ایـــن شهرســـتان عـــالوه ب
ــادی از  ــدادی زیـ ــرای تعـ ــز پذیـ ــال نیـ ــول سـ معمـ
ـــالیانه  ـــه س ـــوری ک ـــت بط ـــگران اس ـــافران و گردش مس
ــن  ــر از ایـ ــزار نفـ ــون و 500 هـ ــک میلیـ ــش از یـ بیـ

ــد. ــدن می کننـ ــتان دیـ شهرسـ

از ســـال ٢٠٢٠ درهـــای ایســـتگاه 
فضایـــی بین المللـــی را بـــه روی 
گردشـــگران بـــاز می کند.ناســـا 
ـــار اعـــالم کـــرد کـــه بـــه شـــهروندان عـــادی  ـــرای اولیـــن ب ب
ــی«  ــی بین المللـ ــتگاه فضایـ ــد از »ایسـ ــکان بازدیـ امـ
را مـــی دهـــد. همچنیـــن، ایســـتگاه فضایـــی بـــه جـــز 
ـــز  ـــادی نی ـــای اقتص ـــر فعالیت ه ـــرای دیگ ـــگری ب گردش
ـــال 2020  ـــکان در س ـــن ام ـــود. ای ـــد ب ـــترس خواه در دس
ـــد شد.گردشـــگران  ـــم خواه ـــرای گردشـــگران فضـــا فراه ب
ـــب  ـــر ش ـــرای ه ـــزار دالر ب ـــت 35 ه ـــا پرداخ ـــد ب می توانن
اقامـــت در ایســـتگاه فضایـــی بین المللـــی ایـــن ســـفر 
ـــتفاده  ـــامل اس ـــغ ش ـــن مبل ـــد. ای ـــه کنن ـــی را تجرب فضای
ـــه هـــوا و آب مـــی شـــود. تخمیـــن  ـــات آن از جمل از امکان

ـــادل 58  ـــی مع ـــاال مبلغ ـــافران احتم ـــه مس ـــده ک زده ش
ـــد  ـــت خواهن ـــفر پرداخ ـــک دور س ـــرای ی ـــون دالر ب میلی
کـــرد. چراکـــه ، فضانوردانـــی کـــه بـــه طـــور شـــخصی 
ــا 3٠  ــد تـ ــد می تواننـ ــی می رونـ ــتگاه فضایـ ــه ایسـ بـ
روز در آنجـــا اقامـــت داشـــته باشند.ســـاالنه تـــا دو 
فضانـــورد شـــخصی خواهنـــد توانســـت بـــه ایســـتگاه 
فضایـــی برونـــد. ناســـا می گویـــد مســـئولیت آمـــوزش 
و تضمیـــن آمادگـــی جســـمانی فضانـــوردان شـــخصی 
ـــود. ـــپرده می ش ـــی س ـــی خصوص ـــرکت  فضای ـــه دو ش ب
البتـــه، ناســـا تـــور ســـفر بـــه ایســـتگاه فضایـــی بیـــن 
ـــه  ـــا ب ـــد ام ـــی فروش ـــتقیم نم ـــور مس ـــه ط ـــی را ب الملل
شـــرکت های تجـــاری اجـــازه می دهـــد ترتیـــب چنیـــن 

ســـفرهایی را بدهنـــد.
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اخیــراً معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
ــن ســازمان  ــت ای ــالم مخالف ــن اع ــط زیســت ضم محی
بــا تولیــد ســواری  دیزلــی گفتــه اســت اگــر مجــوز تولیــد 
ســواری دیزلــی صــادر شــود، دســتگاه های نظارتــی 

می تواننــد ورود کننــد.
بــه گفته مســعود تجریشــی در حــال حاضر در کالنشــهرها 
ــا مشــکل افزایــش غلظــت آالینــده »ناکــس« مواجــه  ب
هســتیم، بــه طــوری کــه ایــن آالینــده بــر افزایــش میــزان 
گاز ازن تاثیرگــذار اســت و ازن نیــز باعــث ســرطان پوســت 
می شــود بنابرایــن ایــن موضــوع غیــر قابــل انــکار اســت. 
معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیط 
ــه وزارت  ــه ایســنا گفتــه، در نامــه ای هــم کــه ب زیســت ب
ــم و  ــح دادی ــاره توضی ــم، در این ب ــال کردی ــت ارس صنع
مخالفــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت را بــا تولیــد 

ســواری دیزلــی بــا ذکــر دالیــل اعــالم کردیــم.
وی بــا اشــاره بــه ارســال نامــه ای بــه ایران خــودرو 
ــی،  ــد ســواری دیزل ــا تولی ــت ب ــالم مخالف ــور اع ــه منظ ب
تصریــح مــی کنــد ایــن خودروســازی اعــالم کــرده »500 
میلیــون یــورو ســرمایه گذاری روی موتــور دیــزل صــورت 
گرفتــه اســت.« پاســخ بــه چنیــن اظهارنظــری این اســت 
ــا  ــی ی ــور مل ــل موت ــر مث ــای دیگ ــر روی موتوره ــه مگ ک
ــا  ــی موتوره ــد؟ برخ ــرمایه گذاری نکردی ــوز س موتورگازس
ــی  ــد و برخ ــواب می ده ــه آن ج ــوط ب ــات مرب و مطالع
ــرای مطالعــه  جــواب نمی دهــد. اصــالً خودروســاز بایــد ب
ــورد  ــه م ــوری ک ــًا هــر موت ــا لزوم ــد ام ســرمایه گذاری کن
مطالعــه قــرار گیــرد نمی توانــد مجــوز تولیــد هــم بگیــرد. 
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 
ــه  ــا ب ــر اینکــه شــهرهای م ــد ب ــا تاکی ــط زیســت ب محی
ــی  ــان م ــدارد، بی ــی ن ــت خوب ــت ازن وضعی ــاظ غلظ لح
کنــد خودروســاز گفتــه شــما مجــوز بدهیــد مــا ســواری 

ــای  ــم در تردده ــول می دهی ــم، ق ــد کنی ــی را تولی دیزل
جــاده ای مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و اجــازه نمی دهیــم 
کــه ســواری دیزلــی وارد شــهر شــود. ایــن ممکن نیســت. 
ــل  ــه داخ ــا را ب ــوی ورود خودروه ــم جل ــور می توانی چط
ــهر  ــه وارد ش ــمندی ک ــال س ــرای مث ــم. ب ــهرها بگیری ش
می شــود مــا از کجــا بفهمیــم کــه موتــور آن دیزلــی اســت 

یــا بنزینــی؟
ــود  ــا وج ــه ب ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس تجریش

مخالفــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، اگــر 
ــه  ــد، چ ــت کن ــوز از دول ــذ مج ــه اخ ــدام ب ــاز اق خودروس
اتفاقــی می افتــد؟، مــی گویــد ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت ایســتاده تــا مجــوز تولید بــه ســواری دیزلــی داده 
نشــود. دالیلمــان را بــه دولــت هــم اعــالم می کنیــم امــا 
ممکــن اســت بــه تولیــد ســواری دیزلی مجــوز داده شــود 
چــون در دنیــای سیاســت هــر چیــزی ممکــن اســت امــا 
در ایــن شــرایط بایــد مطمئــن شــد کــه صــالح بلندمــدت 

مــردم را در نظــر گرفتــه ایــم یــا نــه؟
معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیط 

زیســت همچنیــن بــا اشــاره بــه تصویــب الیحــه هــوای 
پــاک در مجلــس شــورای اســالمی از مردادمــاه 96، 
تاکیــد مــی کنــد بــا وجــود قانــون هــوای پــاک شــرایط 
ــد در  ــی می توانن ــرق دارد و نهادهــای نظارت ــا گذشــته ف ب
ــاره  ــن ب ــتگاه ها را در ای ــوا ورود و دس ــی ه ــوزه آلودگ ح
ــته  ــه گذش ــنا، هفت ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــت کنن بازخواس
عیســی کالنتــری - معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت - ضمــن تاییــد ایــن 

موضــوع کــه ایران خــودرو بــه دنبــال تولیــد ســواری 
ــا  ــوع را ب ــازمان متب ــدی س ــت ج ــت، مخالف ــی اس دیزل
درخواســت مجــوز شــماره گذاری ایــن موتــور اعــالم کــرد 
ــا  ــًا ب ــت قطع ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت: س و گف
ورود موتــور دیــزل بــه نــاوگان ســواری مخالــف اســت و 
امیدواریــم کــه هیــچ دولتــی حاضــر نشــود که مجــوز ورود 
نــاوگان دیــزل ســواری را بــه جاده هــا و شــهرهای کشــور 
صــادر کنــد. همچنیــن روز گذشــته نــواب حســینی منش 

 مخالفت سازمان محیط زیست با تولید سواری دیزلی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست از ورود دستگاه های نظارتی در صورت صدور مجوز تولید 

خودروی سواری دیزلی، خبر داد

ــر  ــد ب ــا تاکی ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
ــد  ــی کن ــان م ــدارد، بی ــی ن ــت خوب ــت ازن وضعی ــاظ غلظ ــه لح ــا ب ــهرهای م ــه ش اینک
ــول  ــم، ق ــد کنی ــی را تولی ــواری دیزل ــا س ــد م ــوز بدهی ــما مج ــه ش ــاز گفت خودروس
ــم کــه  ــرد و اجــازه نمی دهی ــرار گی ــم در ترددهــای جــاده ای مــورد اســتفاده ق می دهی
ســواری دیزلــی وارد شــهر شــود. ایــن ممکــن نیســت. چطــور می توانیــم جلــوی ورود 
خودروهــا را بــه داخــل شــهرها بگیریــم. بــرای مثــال ســمندی کــه وارد شــهر می شــود 

ــی؟ ــا بنزین ــت ی ــی اس ــور آن دیزل ــه موت ــم ک ــا بفهمی ــا از کج م

ــت  ــاون محیط زیس ــی، مع ــعود تجریش مس
ــا  انســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت ب
ــودرو  ــه ایران خ ــه ای ب ــال نام ــه ارس ــاره ب اش
بــا تولیــد  بــه منظــور اعــالم مخالفــت 
ــن  ــد ای ــی کن ــح م ــی، تصری ــواری دیزل س
خودروســازی اعــالم کــرده »۵00 میلیــون 
یــورو ســرمایه گذاری روی موتــور دیــزل 

ــت.« ــه اس ــورت گرفت ص

رنا
 ای

س:
عک

ــا  ــگان حفاظــت ســازمان جنگل ه ــده ی فرمان
ــه اینکــه در حــال حاضــر بالگــرد  ــا اشــاره ب ب
به ســختی بــرای اطفــای حریــق در جنگل هــا و 
مراتــع تامیــن می شــود، گفــت: اعتبار امســال 
دولــت بــرای اطفــای حریــق از طریــق بالگــرد 
در اختیــار ســازمان های مربوطــه قــرار نگرفتــه 
اســت و بــه همیــن دلیــل ســازمان جنگل هــا 
را در  نتوانســته هماهنگی هــای الزم  هنــوز 
ایــن زمینــه انجــام دهــد. بــه گــزارش ایســنا، 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــژاد اظه ــی عباس ن ــرهنگ عل س
ــر در  ــاه اخی ــد م ــای چن ــه بارش ه ــه ب توج
کشــور و افزایــش پوشــش گیاهــی در ســطح 
جنگل هــا و مراتــع آتش ســوزی ها نســبت 
بــه ســال گذشــته می توانــد خســارت های 
بیشــتری در پــی داشــته باشــد چنانچــه 
ــوزی های  ــز آتش س ــر نی ــد روز اخی ــی چن ط
گســترده ای در اســتان های خوزســتان، فارس، 
کهگیلویــه و بویــر احمــد و اســتان تهــران 
-مســیر فشــم- داشــتیم. وی بــا اشــاره 
اینکــه علــت عمــده ایــن آتش ســوزی ها 
بی احتیاطــی گردشــگران اســت، گفــت: هنــوز 
میــزان خســارت وارد شــده بــه منابــع طبیعــی 
ــرآورد  ــوزی ها ب ــن آتش س ــس از ای ــور پ کش

نشــده اســت.
ــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا،  فرمان
مراتــع و آبخیــزداری بــا اشــاره بــه تجهیزاتــی 
کــه بــرای اطفــای حریــق طــی ســال گذشــته 
ــت،  ــرار گرف ــا ق ــازمان جنگل ه ــار س در اختی
ــرد  ــود بالگ ــرد: در حــال حاضــر نب ــح ک تصری
ــق  ــا بــرای اطفــای حری ــی م مشــکل اصل
اســت. طــی ســال های گذشــته بــا هماهنگــی 
ــار  ــرد در اختی ــور، بالگ ــران کش ــت بح مدیری
ســازمان جنگل هــا قــرار می گرفــت همچنیــن 
ــق در  ــای حری ــگاه اطف ســال گذشــته 16 پای
ســطح کشــور مشــخص شــده بــود و هــر زمان 
کــه بــه بالگــرد احتیــاج بــود، هلی کوپترهــای 
هــالل احمــر، ناجــا و نیروهوایــی از نزدیکترین 
پایــگاه بــه محــل حریــق فرســتاده می شــد.
ــه در حــال حاضــر  ــان اینک ــا بی ــژاد ب عباس ن
بــرای اطفــای حریــق  بالگــرد  به ســختی 
تامیــن می شــود، اظهــار کــرد: بــرای مثــال در 
آتش ســوزی خوزســتان بالگــرد بــا 15 ســاعت 

تاخیــر فرســتاده شــد.

ت
بیع

ایران اشتباه های ۵0 سال پیش فرانسه ط
را تکرار می کند

ــه وضعیــت  ــا اشــاره ب یــک گردشــگر فرانســوی ب
رهــا  زباله هــای  و  ایــران  ســواحل  نابه ســامان 
شــده در طبیعــت، گفــت: حــدود 50 ســال پیــش مــا 
ــی داشــتیم و طبیعــت  هــم در فرانســه اشــتباه های بزرگ
را بــه مخاطــره انداختیــم، بــه نظــر می آیــد ایــران درحــال تکــرار 
همــان اشــتباه ها اســت. ژان بــرای دومیــن بــار بــه ایــران 
ــران،  ــی ای ــهرهای تاریخ ــی ش ــفر قبل ــود، در س ــرده ب ــفر ک س
مثــل اصفهــان، کاشــان، شــیراز، یــزد و تهــران را دیــد و این بــار 
ــران و  ــی ای ــوار غرب ــه ن ــره ب ــت نف ــروه هف ــک گ ــراه ی ــه هم ب
اســتان هایــی همچــون خوزســتان، کرمانشــاه، همــدان، زنجــان، 
ــاحلی  ــوار س ــالن و ن ــل، گی ــرقی، اردبی ــی و ش ــان غرب آذربایج
دریــای خــزر ســفر کــرد. او بــه ایســنا گفــت: »کاســپین« یکــی 
ــودم  ــا اســت، خوشــحال ب ــا اهمیت تریــن دریاچه هــای دنی از ب
ــزار  ــدود 5 ه ــم، ح ــفر آن را ببین ــن س ــت در ای ــرار اس ــه ق ک
ــن  ــره زمی ــه ک ــن دریاچ ــه بزرگتری ــا ب ــم ت ــر راه آمدی کیلومت
برســیم امــا همــه آن زیبایــی کــه دربــاره اش خوانــده و شــنیده 

بــودم در میــان زباله هــا و بی نظمــی احاطــه شــده بــود. از بهــم 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــی ک ــه و اقدامات ــم زبال ــاحل، حج ــی س ریختگ
تخریــب منجــر شــده اســت، تعجــب کــردم. ایــن گردشــگر کــه 
از حامیــان محیــط زیســت اســت، اضافــه کــرد: دکــه هایــی کــه 
بــه عنــوان کافــه و رســتوران در ســاحل ســاخته شــده، بــه قــدری 
نامنظــم، بهــم ریختــه و ناپایــدار بــود کــه انــگار قــرار اســت تــا 20 
ســال دیگــر وجــود نداشــته باشــند.وی ادامــه داد: ایــران کشــور 
ــردم  ــدم م ــی دی ــدم وقت ــف ش ــت، متاس ــی اس ــیار زیبای بس
طبیعــت را محافظــت نکــرده و بــه آن احتــرام نمی گذارنــد. 
ــر  ــه نظ ــالن ب ــدران و گی ــل ســواحل مازن ــق مث در برخــی مناط
می رســد عمــدًا می خواهنــد زیبایــی را از بیــن ببرنــد. ایــن 
ــدان خوشــایند نیســت. ایــن گردشــگر  ــار غیرمســؤوالنه چن رفت
ــه  ــی ب ــالً ربط ــت اص ــظ طبیع ــوع حف ــت: موض ــوی گف فرانس
ایرانــی و یــا فرانســوی بــودن نــدارد. ایــن مشــکل، بین المللــی 
اســت و کشــورهای زیــادی از گذشــته تــا بــه حــال بــا آن درگیــر 

بوده انــد. 

فعــاالن محیــط زیســت خواهــان انتقــال پرونــده از دادگســتری 
ــر  ــزام هرچه زودت ــان، اع ــه دادگســتری کل اســتان کرم ــت ب باف
محیط بانــان مجــروح بــه مراکــز درمانــی و برخــورد قانونــی 
ــر درب دادگاه  ــان در براب ــتم محیط بان ــرب و ش ــران ض ــا مقص ب
هســتند. بــه گــزارش تســنیم؛ وضعیــت چهــار محیط بانــی 
ــارک ملــی  ــا حیــات وحــش "پ کــه هفتــه گذشــته کوشــیدند ت
َخبــر" در اســتان کرمــان را از دســت اندازی شــکارچیان متخلــف 
ــرای دوســتداران  ــا ب ــه تنه ــا ن ــن روزه ــد، ای ــگاه دارن ــان ن در ام
محیــط زیســت بلکــه بــرای دغدغه منــدان عدالــت بــه موضوعــی 
ــته، در  ــب گذش ــنبه ش ــت. یکش ــده اس ــل ش ــده تبدی نگران کنن
ــر  ــاز جبی ــر حضــور شــکار غیرمج ــی ب ــه مبن ــزارش واصل ــی گ پ
توســط متخلفــان در پــارک ملــی خبــر، علــی محمــد خلیفــه ای، 
مدیــر پــارک ملــی خبــر و ضیــاء الدیــن ســلجوقی رئیــس اداره 
بازرســی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت کرمــان بــه همــراه دو 
ــلجوقی  ــرز س ــداری و فرام ــد جهان ــا محم ــه نام ه ــان ب محیط ب
عــازم منطقــه شــدند و عملیــات تعقیــب و گریــز بــا شــکارچیان 
کــه بــا یــک موتــور ســیکلت و یــک خــودروی ســمند در منطقــه 
ــمند  ــودروی س ــی خ ــس از مدت ــد. پ ــاز ش ــتند آغ ــور داش حض
ــان  ــه محیط بان ــلیکلت ب ــان موتورس ــدازی راکب ــواری و تیران مت
ــه  ــه ب ــان بی آنک ــز، محیط بان ــب و گری ــن تعقی ــد؛ در ای ــاز ش آغ
ــا  ــه آنه ــدازی کــرده باشــند، هــدف گلول ســوی شــکارچیان تیران
ــکاپ   ــده پی ــه ای، رانن ــی محمــد خلیف ــا  عل ــه و نهایت ــرار گرفت ق
ــد  ــف و محم ــت و کت ــه دس ــه ناحی ــاچمه ب ــت 3 س ــا اصاب ب
ــه صــورت مجــروح شــدند. ــت 5 ســاچمه ب ــا صاب ــداری ب جهان

منابــع محلــی در ایــن بــاره بــه رســانه ها گفته انــد: دو محیط بــان 
ــه بیمارســتان بافــت منتقــل شــده و  ــرای معالجــه ب مجــروح ب
ســاعت 5 بعــد از ظهــر روز بعــد درحالیکــه هنــوز فراینــد درمــان 
بــه صــورت کامــل طــی نشــده و هــر دو محیــط بــان بــه تازگــی 
از اتــاق عمــل بیــرون آمده انــد و پزشــکان موفــق نشــده اند 
ســاچمه ها را بــه صــورت کامــل از بــدن آن هــا خــارج کننــد، بــه 
ــی منتقــل می شــوند، در حالیکــه پزشــک خطــر را  اداره آگاه
بــه مامــوران گوشــزد کــرده اســت، زیــرا باقــی مانــدن ایــن نــوع 
ســاچمه در بــدن می توانــد منجــر بــه مســمومیت خونــی در فــرد 
شــود. و حــاال ایــن محیط بانــان چنــد روزی اســت کــه بــه اتهــام 

قتــل عمــد در زنــدان بافــت بــه ســر می برنــد!
ــه اینجــا  ــان ب ــاره سرنوشــت ایــن محیط بان البتــه نگرانی هــا درب
ختــم نمی شــود؛ پرونــده فــوت دو شــکارچی غیرمجــاز کــه طــی 
ــر و  ــی خب ــارک مل ــان پ ــا محیط بان ــز ب ــب و گری ــات تعقی عملی
پــس از مصــدوم کــردن دو تــن از ایــن محیط بانــان، بــا موتــور 
بــه صخــره برخــورد کــرده و جــان ســپرده اند، حاشــیه های 
دیگــری هــم دارد؛ جلوگیــری از درمــان محیط بــان مجــروح 
توســط شــکارچیان و انتقــال آنهــا از بیمارســتان بــه دادگاه و بدتر 
ــان مجــروح  از آن، مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتــن محیط بان
توســط بســتگان شــکارچیان فــوت  شــده در مقابــل درب دادگاه 
ــده را  ــن پرون ــری از ای ــاد دیگ ــوران! ابع ــم مام ــر چش و در براب

ــد. ــکیل می ده تش
ایــن اتفاقــات از یــک ســو و طــرح موضــوع خویشــاوندی برخــی 
مقامــات محلــی بــا کشته شــدگان ایــن حادثــه کــه در رســانه ها 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه از ســوی دیگــر ســبب شــده فعــاالن 
محیــط زیســت بــا اشــاره بــه مغایــرت ایــن اتفاقــات بــا اصــول 
آئیــن دادرســی کیفــری و حقــوق شــهروندی ضمــن تاکیــد بــر 
لــزوم انتقــال ایــن پرونــده از دادگســتری بافــت بــه دادگســتری 
ــان  ــر محیط بان ــزام هرچه زودت ــان اع ــان، خواه ــتان کرم کل اس
ــل  ــا عوام ــورد ب ــن برخ ــی و همچنی ــز درمان ــه مراک ــروح ب مج

ــوند. ــان ش ــتم محیط بان ــرب و ش ض
ســرهنگ جمشــید محبت خانــی؛ فرمانــده یــگان حفاظــت 
محیــط زیســت کشــور در گفت وگــو بــا خبرنــگار اجتماعــی 

ــد:  ــن می گوی ــن دو هموط ــوت ای ــراز تاســف از ف ــا اب تســنیم ب
ــدگان  ــم، فوت ش ــار داری ــه در اختی ــی ک ــاس گزارش های ــر اس ب
پــس از تیرانــدازی بــه محیط بانــان در پــارک ملــی خبــر، 
ــی شــده و جــان خــود را از  ــور دچــار واژگون ــا موت ــرار ب حیــن ف
دســت داده انــد؛ شــواهد حکایــت از آن دارد کــه محیط بانــان مــا 
مرتکــب اشــتباهی نشــده  و حتــی در ایــن درگیــری، بــه ســوی 
متخلفــان شــلیک هــم نکرده انــد بنابرایــن انتظــار مــی رود 
پــس از انجــام پیگیری هــای قضایــی و انتظامــی کــه در دســت 

ــیم. ــان باش ــن 4 محیط ب ــاهدی آزادی ای ــت، ش اجراس

ــر توســعه  ــاق فک ــط زیســت ات ــروه پســماند و محی ــر کارگ دبی
و تعالــی مازنــدران، گفــت: اوجــود خشکســالی های بــزرگ 
و ادامــه دار، کمتــر شــدن ترســالی ها و بــاال رفتــن میــزان 
ــی  ــش گیاه ــن پوش ــن رفت ــی و از بی ــش بارندگ ــر، کاه تبخی
بــه دلیــل تابــش زیــاد، بــاال رفتــن دمــای زمینــه ای و فراگیــر 
شــدن بخشــی از انــواع بیماری هــا و تغییــرات بــزرگ جمعیتــی 

ــت. ــی اس ــتم اقلیم ــالالت در سیس ــر اخت از دیگ
ــان اینکــه حــدود  ــا بی ــا ایســنا، ب ــو ب ــر عابســی در گفت وگ عزی
ــار  ــذرد، اظه ــن می گ ــون ســال از ســن زمی ــزار و 600 میلی 4 ه

ضرب و شتم محیط بانان مجروح در برابر 
دادگاه و برچسب اتهام قتل عمد!

یم
سن

س:ت
عک

سنا
:ای

س
عک

حیوانات

اقیانوس

تاکید سازمان ملل بر نقش برابری 
جنسیتی در حفظ اقیانوس ها

بقای حیات وحش مناطق  حفاظت شده 
بوشهر؛ نیازمند تأمین اعتبار

"روز جهانــی  بــا  همزمــان 
اقیانوس هــا"، انگلیــس نیــز 
ــه  ــی مقابل ــن جهان ــه کمپی ب
پالســتیکی  آلودگــی  بــا 

ــد. ــق ش ملح
بــه گــزارش ایســنا، هشــتم ژوئــن )18 خــرداد( کــه 
ــت  ــده فرص ــذاری ش ــا نامگ ــی اقیانوس ه روز جهان
خوبــی اســت تــا آگاهــی عمومــی در مــورد حفاظــت 
از ایــن منابــع آبــِی ارزشــمند ارتقــاء پیــدا کنــد. 
اقیانوس هــای جهــان منابــع بســیاری از جملــه 
اکســیژن، تنظیــم اقلیــم، مــواد غذایــی، دارو و مــوارد 
ــن  ــا ای ــد. ب ــرار می دهن ــن ق ــار زمی ــر را در اختی دیگ
وجــود مشــاهده می شــود اقیانوس هــا و حیــات 
ــل  ــه دلی ــیالت ب ــا و ش ــل مرجان ه ــی از قبی دریای
چالش هــای متعــددی کــه بــا آن هــا روبــرو هســتند 
در معــرض تهدیــد قــرار دارنــد. ســازمان ملــل شــعار 

و  "جنســیت  را  اقیانوس هــا  روز جهانــی  امســال 
ــر  ــدی ب ــا تاکی ــت ت ــاب کرده اس ــا" انتخ اقیانوس ه
ــت  ــی حفاظ ــیتی در اثربخش ــری جنس ــت براب اهمی
از اقیانوس هــا، دریاهــا و حیــات دریایــی جهــان 
باشــد. از ســال 2002 میــالدی اقدامــات و تالش هــای 
پیوســته ای بــه منظــور تقویــت فعالیت هــای روز 
ایــن روز  اقیانوس هــا صــورت گرفتــه و  جهانــی 
فرصــت ویــژه ای بــرای بررســی اقدامــات حفاظتــی از 
ایــن منابــع آبــی اســت. بــه گــزارش اســکای نیــوز، 
اوائــل ســال جــاری »ریــچ هورنــر« غواصــی کــه در 
ــه در ســطح و  ــان اینک ــا بی ــد ب ــی می کن ــی زندگ بال
عمــق اقیانوس هــا انواعــی از لــوازم خانگــی از جملــه 
پالســتیکی  و کیســه های  آب  بطری هــای  ســبد، 
ــماندهای  ــرات پس ــا تاثی ــه ب ــد در رابط ــود دارن وج
ــن  ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــات دریای ــر حی ــتیکی ب پالس

ــی وحشــتناک اســت. ــر منف تاثی

دارا  بــا  بوشــهر  اســتان 
بــودن غنــا و تنــوع زیســتی 
مناطــق  دارای  ارزشــمند 
مهمــی  حفاظــت  تحــت 
اســت کــه آخریــن جمعیــت حیــات وحــش اســتان 
ایــن  از  برخــی  امــا  می کننــد،  زیســت  آنهــا  در 
ــا  ــر ب ــالهای اخی ــف در س ــل مختل ــه دالی ــق ب مناط
ــد  ــرو شــده و حــال نیازمن ــی روب چالش هــای فراوان
توجــه و بودجــه و اعتبــارات بــرای حفاظــت و بقــای 
آخریــن جمعیت هــای حیــات وحــش هســتند.
ایســنا، مدیــرکل حفاظــت محیــط   بــه گــزارش 
زیســت اســتان بوشــهر در ایــن خصــوص می گویــد: 
ــی  ــی دریای ــارک مل ــودن پ ــا دارا ب اســتان بوشــهر ب
نــای بنــد، پــارک ملــی دیــر نخیلــو، منطقــه حفاظــت 
ــه، اثــر طبیعــی ملــی گنبــد نمکــی  شــده تــاالب حل
ــز،  ــه حفاظــت شــده بیرمــی و خایی جاشــک، منطق

منطقــه حفاظــت شــده ُمنــد و مناطــق شــکار ممنــوع 
ــی از  ــیاه یک ــوه س ــوش و ک ــگ باه ــد و تن ــوه من ک
اســتان های مهــم کشــور اســت کــه شــامل غنــا 
ــی  ــاد قل ــت. فره ــمندی اس ــتی ارزش ــوع زیس و تن
ــا  ــواع گونه ه ــن مناطــق زیســتگاه ان ــزود: ای ــژاد اف ن
پلنــگ  میــش،  و  قــوچ  پــازن،  آهــو،  همچــون 
ــی،  ــی، الک پشــت های در خطــر انقــراض جهان ایران
ــواع پرنــدگان بومــی و مهاجــر اســت،  دلفین هــا و ان
ــده  ــت ش ــق حفاظ ــاحت مناط ــروز کل مس ــی ام ول
ــن  ــه ای ــه ک ــر گرفت ــد را در ب ــدود 7 درص ــتان ح اس
ــت.  ــر اس ــد کمت ــی 10 درص ــی یعن ــتاندارد مل از اس
ــق  ــتگاه های مناط ــت از زیس ــرد: حفاظ ــار ک وی اظه
حفاظــت شــده اســتان از مهمتریــن وظایــف ســازمان 
پایــداری  و  در حفــظ  زیســت  حفاظــت محیــط 
ــوری  ــی و جان ــه گیاه زیســتگاه ها و حفاظــت از گون
ایــن مناطــق بــه عنــوان میراث هــای طبیعــی اســت.

10 درصد جنگل های ایران در لرستان
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: 10 درصد جنگل های ایران در استان 
قرار دارند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نبی هللا قائدرحمتی گفت: حدود 43 درصد از استان 
لرستان را جنگل تشکیل می دهد که بالغ بر یک میلیون و 200 هزار هکتار است. وی افزود: بیش 
از 1750 گونه گیاهی در استان شناسایی شده است.

گزارش

نبود بالگرد برای 
اطفای حریق در 

جنگل ها

رع
تاکنون خسارتی از سوی ملخ ها به مزارع جاسک مزا

وارد نشده است
رئیــس شــورای هماهنگــی ســتاد مدیریــت بحران 
ــارتی از  ــون خس ــت: تاکن ــک گف ــتان جاس شهرس
ــزارع جاســک وارد نشــده  ــه م ــا ب ــخ ه ســوی مل
اســت. بــه گــزارش مهــر، محمــد رادمهــر در خصــوص مبــارزه بــا 
ملــخ هــای صحرائــی در ایــن شهرســتان افــزود: ریــزش ملــخ 
صحرایــی در نیمــه دوم اســفند ســال گذشــته در منطقــه جمکــی 
بخــش لیــردف شــروع شــد و پــس از دریافــت گزارشــات 
مردمــی توســط کارشناســان مدیریــت مبــارزه شــیمیایی علیــه 
ایــن آفــت در ســطح 100 هکتــار شــروع شــد. وی خاطرنشــان 
ــی،  ــر، کیای ــوچ، زب ــکانی ک ــی، اس ــوده جمک ــق آل ــرد: مناط ک
میریــن گــوری، هشــدان، بحــل، تــل، کهوتــی، گــزدان، جاســک 
ــدار و  ــت. فرمان ــاد اس ــیما و خیرآب ــدا و س ــک، ص ــه، کویی کهن
رئیــس شــورای هماهنگــی ســتاد مدیریــت بحــران شهرســتان 
جاســک ســطح کل ردیابــی را 133 هــزار و 500 هکتــار دانســت 
ــه 8  ــوده ک ــار آل ــزار هکت ــزان ده ه ــن می ــرد: از ای ــوان ک و عن
هــزار و ٥٠٠ هکتــار مبــارزه صــورت گرفتــه و پانــزده درصــد 

دیگــر در حــال مبــارزه اســت. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در ایــن 
مــدت توســط کارشناســان مدیریــت جهــاد کشــاورزی عملیــات 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــا انجــام شــده اســت و ب ــخ ه ــا مل ــارزه ب مب
ــاک ســازی مــی  ــه پ ــزودی منطق ــه اســت ب ــه صــورت گرفت ک
شــود، خاطرنشــان کــرد: در ایــن طــرح اداراتــی از قبیــل منابــع 
طبیعــی، دامپزشــکی، بنیــاد مســکن، راهــداری، محیــط زیســت، 
آمــوزش و پــرورش، هــالل احمــر، شــبکه بهداشــت، اداره تعــاون 
ــهری و  ــالب ش ــرات، آب و فاض ــی، مخاب ــاه اجتماع و کار و رف
روســتایی، امــور آب شــهرداری جاســک، بنیــاد مســکن بــا جهاد 
کشــاورزی همــکاری داشــته انــد. فرمانــدار شهرســتان جاســک 
ــبانه روزی توســط  ــارزه بصــورت ش ــات مب ــرد: عملی ــح ک تصری
ــای  ــکاری اعض ــا هم ــاورزی ب ــاد کش ــت جه ــای مدیری نیروه

ــدون وقفــه در حــال انجــام اســت. ســتاد مدیریــت بحــران ب
وی در پایــان گفــت: تاکنــون هیــچ گونــه خســارتی بــه مــزارع و 
باغــات شهرســتان وارد نشــده و نخواهــد شــد و تاکنــون بیــش 
از 90 درصــد مبــارزه بــا عملیــات سمپاشــی انجــام شــده اســت.

تع
مرا

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  رییــس 
شهرســتان ری گفــت: 100 هــزار هکتــار طــرح 
احیــا و اصــالح مراتــع طــی یــک ســال گذشــته در 

شهرســتان ری اجــر شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، ضیــاء نصرتــی بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح 
هــای احیــا مراتــع در مــدت زمــان 10 تــا 30 ســال انجــام مــی 
شــود، اظهــار داشــت: طــرح مدیریــت پایــدار مراتــع شهرســتان 
ری شــامل طــرح بوتــه کاری و جلوگیــری از ورود و خــروج دام 

هــای غیــر مجــاز بــه ایــن مراتــع اجــرا مــی شــود.
وی ادامــه داد: هــدف اصلــی از اجــرای طــرح اصــالح مراتــع و 
مدیریــت ورود و خــروج دام هــای غیــر مجــاز بــه ایــن عرصــه 
ــش  ــع، افزای ــت مرات ــری و تقوی ــی، جلوگی ــع طبیع ــای مناب ه
تولیــدات دامــی و جلوگیــری از فرســایش خــاک و ایجــاد گــرد 
و غبــار در مناطــق مســکونی اســت. رییــس اداره منابــع طبیعــی 
ــتان  ــه شهرس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ری ب ــزداری شهرس و آبخی
ری دارای 208 هــزار هکتــار اراضــی ملــی اســت، افــزود: عرصــه 
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این صفحه می خوانیم
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موضــوع کــه ایران خــودرو بــه دنبــال تولیــد ســواری 
ــا  ــوع را ب ــازمان متب ــدی س ــت ج ــت، مخالف ــی اس دیزل
درخواســت مجــوز شــماره گذاری ایــن موتــور اعــالم کــرد 
ــا  ــًا ب ــت قطع ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت: س و گف
ورود موتــور دیــزل بــه نــاوگان ســواری مخالــف اســت و 
امیدواریــم کــه هیــچ دولتــی حاضــر نشــود که مجــوز ورود 
نــاوگان دیــزل ســواری را بــه جاده هــا و شــهرهای کشــور 
صــادر کنــد. همچنیــن روز گذشــته نــواب حســینی منش 

ــن  ــران - ضم ــی ته ــه فن ــتاد معاین ــل س ــر عام - مدی
ــه  ــی ب ــای ســواری دیزل ــال ورود خودروه ــه از احتم گالی
چرخــه تولیــد و در واکنــش بــه اقــدام مرکــز تحقیقــات 
ــد و  ــرای تولی ــالش ب ــت ت ــودرو درجه ــران خ ــور ای موت
ــال اســت  ــت: 15 س ــی، گف ــای دیزل ــواری ه توســعه س
کــه ســایر کشــورها نســخه اســتفاده از خــودروی دیزلــی 
ــه  ــود دارد ک ــراری وج ــه اص ــم چ ــد و نمی دان را پیچیده ان
ــق ســایر کشــورها را مجــدداً در کشــورمان  ــه ناموف تجرب

آزمــون و خطــا کنیــم؟

انتقاد از ورود خودروهای سواری دیزلی
وی بــا بیــان اینکــه روزانــه در تهــران 100تــا 150هــزار 
ــا  ــه بعض ــد ک ــردد می کنن ــی ت ــنگین دیزل ــودروی س خ
ــت  ــه اس ــوند، گفت ــران می ش ــتان ها وارد ته ــایر اس از س
براســاس حــدود مجــاز آالیندگــی خودروهــا، می بایســت 
درصــد حجمــی دود خروجــی از اگــزوز خــودروی دیزلــی،  
ــزوز را ده  ــر اگ ــر قطــر ه ــه اگ ــی ام  باشــد ک ــی پ 2.8 پ

ــی  ــودوری دیزل ــزار خ ــه و در 100ه ــر گرفت ــانت در نظ س
ــاحت 78  ــه مس ــه ب ــه روزان ــم ک ــم می بینی ــرب کنی ض
ــی  ــود یعن ــد می ش ــران دود تولی ــع در ته ــر مرب کیلومت
ــم  ــر داری ــه قطــر 10  کیلومت ــزوزی ب ــر دیگــر اگ ــه تعبی ب
کــه مــدام در تهــران دود تولیــد می کنــد و دقــت داشــته 
باشــید کــه ایــن عــدد، حــدود مجــازی اســت که ســازمان 
محیــط زیســت و ســازمان اســتاندار آن را تاییــد کرده انــد 
و ایــن درحالــی اســت کــه در واقعیــت بــه دلیل مشــکالت 
خودروهــای دیزلــی، بیــش از ایــن میــزان دود در تهــران 
تولیــد مــی شــود. مدیرعامــل ســتاد معاینــه فنــی 
شــهرداری تهــران بــا بیــان اینکــه همیــن حــاال هــم مــا 
نگــران آالیندگــی  خودروهــای تولیــدی از کارخانه هســتیم 
بیــان کــرده بــروی کاتالیســت  خودرویــی کــه از کارخانــه 
بیــرون می آیــد نوشــته شــد"فاقد الــزام آالیندگــی"!؛ 
ــی در راســتای  ــه اقدامات ــد ک ــوان کردن ــر عن مســئوالن ام
بهبــود کارکــرد موتــور و قطعــات بــرای کاهــش آالیندگــی 
خودروهــای ســواری دیزلــی اعمــال می کننــد، امــا خنــده 
ــرون  ــه بی ــه االن از کارخان ــی ک ــه خودروی دار اســت چراک
ــد و  ــاس کن ــورو 2 را پ ــتاندارد ی ــد اس ــد،  نمی توان می آی
ــه می خواهنــد اســتاندارهای یــورو 6 مدنظرشــان را  چگون

بــروی ایــن خــودرو پیــاد کننــد؟.
ــواب حســینی منش تاکیــد مــی کنــد، گفتــه شــده کــه  ن
ایــن خودروهــا بــرای تردد در برون شــهر درنظرگرفته شــده 
اســت امــا جــای ســوال اســت کــه مگــر مــا می توانیــم 
تفاوتــی بیــن خودروهــای ســواری درون و بــرون شــهری 
قائــل شــویم؟ مگــر می توانیــم بــه خــودروی دیزلــی کــه از 
شــیراز یــا مشــهد و ... آمــده بگویم به تهــران وارد نشــوید؟ 
ــد نظــر مثبــت  ــن باشــید اگــر خودروســازان بتوانن و مطئ
ــب  ــی جل ــد خــودروی ســواری دیزل ــرای تولی ــت را ب دول

کننــد بایــد "وا اســفا" بــرای شــهرمان بخوانیــم.
ــار  ــه در حــال حاضــر چه ــان اینک ــا بی ــش ب  حســینی من
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــران وج ــواری در ته ــودروی س ــون خ میلی
وجــود تمــام ســخت گیری ها هنــوز تعــداد روزهــای ناســالم 
ــن  ــتر از میانگی ــاس بیش ــای حس ــرای گروه ه ــهرمان ب ش
جهانــی اســت گفتــه اســت حــاال تصــور کنیــد خودروهــای 
ســواری دیزلــی نیــز وارد چرخه شــوند و آن زمــان باید فاتحه 
اقدامــات ایجابــی و ســلبی را کــه در ایــن مــدت بــرای بهبــود 

وضعیــت هــوای تهــران انجــام گرفتــه را خوانــد!.
ــی  ــی در حال ــواری دیزل ــای س ــه ورود خودروه ــاد ب انتق
مطــرح مــی شــود کــه چهــارم آذرمــاه 94 اعــالم شــده بود 
متخصصــان ایرانــی ابتــكار جدیــدی بــرای حــذف آالینــده 
هــای ســمی »ناكــس« و »ســاكس« از محیــط زیســت 

ــد. ــداع کرده ان اب

معاون محیط زیست 
انسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست: در حال 
حاضر در کالنشهرها با 

مشکل افزایش غلظت 
آالینده »ناکس« مواجه 

هستیم، به طوری که 
این آالینده بر افزایش 

میزان گاز ازن تاثیرگذار 
است و ازن نیز باعث 

سرطان پوست می شود 
بنابراین این موضوع 

غیر قابل انکار است. در 
نامه ای به وزارت صنعت 

مخالفتمان را با تولید 
سواری دیزلی اعالم 

کرده ایم.

 مخالفت سازمان محیط زیست با تولید سواری دیزلی
معاون سازمان حفاظت محیط زیست از ورود دستگاه های نظارتی در صورت صدور مجوز تولید 

خودروی سواری دیزلی، خبر داد

ــر توســعه  ــاق فک ــط زیســت ات ــروه پســماند و محی ــر کارگ دبی
و تعالــی مازنــدران، گفــت: اوجــود خشکســالی های بــزرگ 
و ادامــه دار، کمتــر شــدن ترســالی ها و بــاال رفتــن میــزان 
ــی  ــش گیاه ــن پوش ــن رفت ــی و از بی ــش بارندگ ــر، کاه تبخی
بــه دلیــل تابــش زیــاد، بــاال رفتــن دمــای زمینــه ای و فراگیــر 
شــدن بخشــی از انــواع بیماری هــا و تغییــرات بــزرگ جمعیتــی 

ــت. ــی اس ــتم اقلیم ــالالت در سیس ــر اخت از دیگ
ــان اینکــه حــدود  ــا بی ــا ایســنا، ب ــو ب ــر عابســی در گفت وگ عزی
ــار  ــذرد، اظه ــن می گ ــون ســال از ســن زمی ــزار و 600 میلی 4 ه

کــرد: پــس از گذشــت حــدود 300 میلیــون ســال از ســرد شــدن 
ــج روی آن  ــه تدری ــکل و ب ــن ش ــته زمی ــین، پوس ــدازه آتش گ
ــًا 3 میلیــارد ســال در آن آب حیــات  آب جمــع شــد کــه تقریب
ادامــه پیــدا کــرد تــا در نهایــت 600 میلیــون ســال پیــش حیــات 
ــان و دی  ــه مت ــه اینک ــا اشــاره ب ــن شــکوفا شــد. وی ب در زمی
ــن را  ــش زمی ــا ســال پی ــده از میلیارده ــن باقیمان اکســید کرب
ــوده کــرده اســت، تصریــح کــرد: جلبک هــا میلیاردهــا ســال  آل
بــا تــالش خــود کربــن هــوا را جــذب و وارد رســوبات و اعمــاق 
خــاک کردنــد کــه اکنــون پــس از گذشــت 250 ســال از انقــالب 

ــتفاده  ــورد اس ــتخراج و م ــده اس ــع ش ــن تجمی ــی، کرب صنعت
قــرار می گیــرد و باعــث زیــاد شــدن غلظــت دی اکســید کربــن 

اتمســفر شــده اســت.
دبیــر کارگــروه پســماند و محیــط زیســت اتــاق فکــر توســعه و 
تعالــی مازنــدران بــا بیــان اینکــه از 250 ســال گذشــته پدیــده 
گلخانــه ای در حــال رخ دادن اســت و غلظــت دی اکســید کربــن 
در اتمســفر کــه 250 پــی تــی ام بــود هــم اکنــون از مــرز 415 
گذشــته، گفــت: پدیــده گرمایــش جهانــی یکــی از دالیــل تغییــر 
اقلیــم بــوده کــه از حالــت نرمــال و طبیعــی خــودش بــه ســمت 
گرم تــر شــدن مــی رود و تــا هــر جــا کــه برداشــت جمعیــت از 
منابــع فســیلی بیشــتر باشــد ایــن پدیــده تشــدید شــده اســت.
ــتناک  ــرف وحش ــه مص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام عابس
و  ســوخت های فســیلی، کشــاورزی، کارخانه هــای ســیمان 
ــه  ــن ب ــید کرب ــت دی اکس ــا غلظ ــده ت ــث ش ــا باع ــابه آنه مش
ایــن ســرعت بــاال رود و زمیــن بــه پدیــده تغییــر اقلیــم دچــار 
شــود، افــزود: گــرم شــدن یخ هــای یخچال هــای گرینلنــد، 
ــی  ــش جهان ــوارض گرمای ــی از ع ــوب یک ــمال و جن ــب ش قط
ــال  ــی 100 س ــا 50 ال ــود ت ــی می ش ــش بین ــوده و پی ــن ب زمی
آینــده بــا گــرم شــدن یخچال هــا و بــاال آمــدن ســطح آب 
ــی  ــس و حت ــوس آرام اطل ــر در اقیان ــی از جزای ــا بخش دریاه
ــی  ــأت علم ــو هی ــم داد. عض ــت خواهی ــارس را از دس خلیج ف
ــرد:  ــان ک ــل، خاطرنش ــیروانی باب ــگاه نوش ــران دانش ــروه عم گ
وجــود خشکســالی های بــزرگ و ادامــه دار، کمتــر شــدن 
ــی و  ــش بارندگ ــر، کاه ــزان تبخی ــن می ــاال رفت ــالی ها و ب ترس
ــاال  ــاد، ب ــش زی ــل تاب ــه دلی ــی ب ــن پوشــش گیاه ــن رفت از بی
رفتــن دمــای زمینــه ای و فراگیــر شــدن بخشــی از انــواع 

ــزرگ جمعیتــی از دیگــر اختــالالت در  بیماری هــا و تغییــرات ب
سیســتم اقلیمــی اســت. ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح کــرد: 
ــران  ــئولیت دیگ ــن مس ــئله و انداخت ــورت مس ــردن ص ــاک ک پ
ــای  ــه در دنی ــن اینک ــا پذیرفت ــد و ب ــر نمی ده ــزی را تغیی چی
تکنولــوژی و علــم بــه ســر مــی بریــم، ایــده و ایدئولوژی هــای 
ــاال  ــا ب قدیمــی در ایــن حوزه هــا پاســخ نمی دهــد بلکــه بایــد ب
ــود.  ــاره ب ــر چ ــه فک ــق ب ــزی دقی ــه ری ــات و برنام ــردن اطالع ب
ــل ادامــه داد: از  عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه نوشــیروانی باب
ــعه  ــای توس ــتراتژی و طرح ه ــوق دادن اس ــا س ــر راهکاره دیگ
ــوده  ــاورزی ب ــدی و کش ــی، تولی ــای اجتماع ــور و برنامه ه کش
ــع  ــود مناب ــر و کمب ــه کشــور دچــار خشکســالی طوالنی ت چــرا ک

می شــود. آب 
عابســی حاکــم شــدن علــم در فرهنــگ کشــور را مهــم دانســته 
و گفــت: آگاهــی مــردم از مــدارس تــا دانشــگاه ها و کتــب 
درســی متناســب بــا دنیــای مــدرن و تغییــر الگوهــای مصــرف 
می توانــد مؤثــر باشــد، اگــر چــه در کشــور ایــران از نظــر منابــع 
نفتــی غنــی هســتیم امــا از نظــر منابــع آب و کشــاورزی 

ــرد. ــور ک ــوان آب را وارد کش ــم و نمی ت فقیری
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا ابــراز نگرانــی از اینکــه در ضایعــات نان، 
مصــرف بیــش از حــد آب در منــزل و ضایعــات کشــاورزی جــز 
کشــورهای بــا رتبــه ی بــاال هســتیم، خاطرنشــان کــرد: توســعه و 
شــکل گیــری فرهنــگ و الگــوی مصــرف بــه تطبیــق بــا دنیــای 
ــی  ــیار بزرگ ــک بس ــد کم ــی می توان ــرات اقلیم ــد و تغیی جدی
باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه در دنیــای دیجیتــال و الکترونیــک 
ــر  ــه ســمت تغیی ــد ب ــم فرهنــگ عمومــی بای ــه ســر مــی بری ب

ســوق داده شــود.

دلیل اختالالت سیستم اقلیمی چیست؟

زیســت  محیــط  کل  اداره  وحــش  حیــات  اداره  رییــس 
آذربایجــان غربــی گفــت: تصویــر یــک قــالده پلنــگ بــا 
ــم کارشناســی  ــه ای کار گذاشــته شــده توســط تی ــن تل دوربی
ــت  ــودان ثب ــره کب ــه در جزی ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل اداره پ

ــت. ــده اس ش
بــه گــزارش ایرنــا، امیــد یوســفی بــا بیــان اینکــه ایــن پلنــگ 
ــودان مشــاهده شــده  در محــل آبشــخور »کهریــز« جزیــره کب
ــده از  ــط ش ــر ضب ــاد تصاوی ــال زی ــه احتم ــزود: ب ــت، اف اس
جزیــره  در  ســال گذشــته  شــهریور  طــی  پلنــگ  حضــور 

ــد. ــوان باش ــن حی ــه ای ــوط ب ــز مرب ــک« نی »اش
ــن پلنــگ در زمــان خشــکی  وی ادامــه داد: ممکــن اســت ای
جزایــر  بیــن  فاصلــه  ارومیــه  دریاچــه  جنوبــی  مناطــق 
»اشــک« و »کبــودان« را پیمــوده باشــد. رییــس اداره حیــات 
ــان  ــا بی ــی ب وحــش اداره کل محیــط زیســت آذربایجــان غرب
ــط  ــر ضب ــق تصاوی ــورد تطبی ــی در م ــر قطع ــار نظ ــه اظه اینک
شــده در جزایــر »اشــک« و »کبــودان« بــه تحقیقــات بیشــتر 
ــه احتمــال زیــاد ایــن پلنــگ جــوان  وابســته اســت، گفــت: ب
اســت و بــا توجــه بــه کیفیــت دنــدان هایــش در حــدود چهــار 
ــوع چینــش خــال هــا و نقــش هــای  ســال ســن دارد. وی ن
ــرد  ــه ف ــر ب ــت منحص ــر انگش ــد اث ــا را مانن ــگ ه ــت پلن پوس
ــن  ــوص ای ــتر در خص ــه بیش ــرای مطالع ــزود: ب ــت و اف دانس
ــاال در محــل کار گذاشــته  ــا وضــوح ب پلنــگ دوربیــن هایــی ب
ــگ در  ــت پلن ــرایط زیس ــه ش ــفی در ادام ــت. یوس ــده اس ش
جزیــره »کبــودان« را مناســب توصیــف کــرد و گفــت: در 
ــه  ــاده ب ــگ م ــالده پلن ــک ق ــی ســازمان ی ــد نهای صــورت تایی
ــا زیســتگاه  ــه گــزارش ایرن ایــن جزیــره اضافــه مــی کنیــم. ب
ــده  ــت ش ــه حفاظ ــی، منطق ــان غرب ــگ در آذربایج ــی پلن اصل
ــر ســاله در  ــراکان« در شــمال شــرقی اســتان اســت و ه »م
ــد  ــه پلنــگ مشــاهده مــی شــود. همچنیــن در چن ــن منطق ای
ســال گذشــته یــک مــورد مشــاهده پلنــگ در بــوکان گــزارش 

ــود. شــده ب

رؤیت یک قالده پلنگ در 
جزیره کبودان دریاچه ارومیه

خبر
شکارچی حیات وحش در 

خلخال به دام افتاد
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  سرپرســت 

ــر  ــکارچی غارتگ ــک ش ــتگیری ی ــال از دس خلخ

حیــات وحــش در ایــن شهرســتان خبــر داد. 

ــا، مهــدی کســایی افــزود: ایــن  ــه گــزارش ایرن ب

شــکارچی اقــدام بــه شــکار یــک رأس بزکوهــی وحشــی در منطقــه شــکار 

ممنــوع کــرده بــود کــه هنــگام خــروج از منطقــه بــا تــالش عوامــل ایســت 

و بازرســی پاســگاه 2 منظــوره نیــروی انتظامــی ایــن شهرســتان دســتگیر 

ــه  ــف ب ــرد متخل ــط زیســت خلخــال ف ــا هماهنگــی اداره حفاظــت محی و ب

ــد. ــی ش ــی معرف ــع قضای مراج

مشاهده یک قالده گربه پاالس 
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  سرپرســت 
یــک  از  مشــاهده  از  فیروزکــوه،  شهرســتان 
ایــن  ارتفاعــات  در  پــاالس  گربــه  قــالده 
شهرســتان خبــر داد. بــه گــزارش برنــا فرشــاد فیروزنیــا گفــت: تعــدادی 
ــی در مناطــق ازاد  ــرای کوهپیمائ ــه ب ــوه ک ــی و شــهروندان فیروزک از اهال
شهرســتان حضــور داشــتند، یــک قــالده گربــه پــاالس را مشــاهده نمــوده 
کــه توانســتند از آن تصویربــرداری کننــد. وی افــزود: در طــی ســال های 
گذشــته نیــز مامــوران اجرائــی موفــق بــه مشــاهده و تصویــر بــرداری از 
ــی  ــان وحش ــاالس، گربه س ــه پ ــت گرب ــی اس ــده اند. گفتن ــه ش ــن گون ای
ــًا کمــی بزرگتــر  ــور تقریب ــه اســت. ایــن جان کوچــک بومــی آســیای میان

ــت. ــی اس ــه خانگ ــک گرب ــدازه ی از ان

دستگیری شکارچیان متخلف
ــدره  ــت دیوان ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
ــان  ــط بان ــرل محی ــان گشــت و کنت ــت: در جری گف
ایــن شهرســتان، 2 گــروه متخلــف کــه اقــدام 
ــد،  ــرده بودن ــک ک ــه کب ــری 14 قطع ــده گی ــه زن ب
دســتگیر شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، مســعود عســگری اظهــار داشــت: از ایــن 
ــداد ســه قبضــه اســلحه شــکاری  ــک، تع ــه کب ــر 14 قطع ــالوه ب ــن ع متخلفی
ــدگان و دو  ــری پرن ــده گی ــته دام زن ــج رش ــنگ، پن ــدادی فش ــاز، تع غیرمج
ــور  ــرد: کبک هــای مذک ــه ک ــط شــد. وی اضاف ــز کشــف و ضب ــو نی ــدد بلندگ ع
پــس از طــی مراحــل قانونــی و قضائــی، در صــورت توانایــی پــرواز در طبیعــت 
ــد  ــت، رهاســازی خواهن ــت رهاســازی، در زیســتگاه های تحــت مدیری و قابلی
شــد. پرونــده متخلفیــن بــرای صــدور حکــم بــه مراجــع قضائــی ارجــاع شــد.

شکارچیان

گونه ها

شکارچیان

دستور ویژه فرمانده کل ارتش برای کمک به حفظ محیط زیست
به گزارش مهر، در بخشی از دستور فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران آمده است؛ »در حالی که آحاد 

رزمندگان ارتش جمهوری اسالمی ایران جان خود را برای حفظ حتی یک وجب از خاک ایران عزیز تقدیم می کنند 
و در حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی به کمک مردم می شتابند الزم است در مورد حفظ محیط 

زیست نیز بیش از گذشته تالش کنند.
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 ای

س:
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مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 
فعالیــت هــای معدنــی در بــاال دســت زیســتگاه خــرس ســیاه 
آســیایی در جنــوب کرمــان، موجــب ورود ایــن گونــه ارزشــمند 
بــه مناطــق مســکونی، شــهرها و روســتاهای ایــن منطقــه 

شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان کرمــان، مرجــان شــاکری ضمــن 
بازدیــد از محــل حملــه خــرس بــه منطقــه مســکونی در دلفــارد 
جیرفــت افــزود: بــا توجــه بــه فعالیــت ماشــین آالت معدنــی 
در بــاال دســت زیســتگاه خــرس ســیاه، ایــن زیســتگاه بــرای 
ــی برخــوردار نیســت. وی  ــت کاف ــه ارزشــمند از امنی ــن گون ای
اظهــار داشــت: ایــن تعــارض موجــب می شــود حیوانــات 
ــزارع کشــاورزی وارد  ــاغ و م ــه ب ــذا ب ــه غ ــرای تهی وحشــی ب
شــود و تقابــل انســان و حیــوان شــکل بگیــرد. مدیــرکل 
ــرد: در  ــح ک ــان تصری ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
فصل هایــی کــه میــوه زیــاد اســت ایــن تعارضــات گســترده تر 
می شــود کــه نیــاز اســت آمــوزش بــه جوامــع محلــی افزایــش 
ــتور کار  ــون در دس ــم و ضــروری اکن ــن مســاله مه ــد و ای یاب
ــالده خــرس  ــک ق ــه گذشــته ی ــرار دارد. هفت ــن اداره کل ق ای
ــه زیســتگاه انســانی در  ــک شــدن ب ــا نزدی ــیایی ب ــیاه آس س
منطقــه دلفــارد جیرفــت کرمــان بــه یــک مــرد میانســال 
ــیب  ــه آس ــه جمجم ــرد از ناحی ــن ف ــه ای ــد و ب ــه ور ش حمل
ــان  ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــاند. مدی رس
بــه همــراه جمعــی از مســئوالن محیــط زیســت جیرفــت 
ــرس  ــه خ ــل حمل ــت مح ــارد جیرف ــه دلف ــه تنیرویی از منطق
ــک  ــد بعمــل آورد و از نزدی ــه مناطــق مســکونی بازدی ســیاه ب
پــای صحبــت و درد دل جوامــع محلــی و ایــن فــرد نشســت. 
کشــورمان ایــران را می تــوان غربی تریــن نقطــه پراکندگــی 
خــرس ســیاه آســیایی دانســت و ایــن گونــه یــک زیــر گونــه 
ــوده و در  ــه بلوچــی خــرس ســیاه معــروف ب ــه گون دارد کــه ب

ــراض اســت. ــرض انق مع

 ورود خرس سیاه به 
مناطق جنوب کرمان
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تع
100 هزار هکتار طرح احیا و اصالح مراتع در مرا

شهرستان ری اجرا شد
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  رییــس 
شهرســتان ری گفــت: 100 هــزار هکتــار طــرح 
احیــا و اصــالح مراتــع طــی یــک ســال گذشــته در 

شهرســتان ری اجــر شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، ضیــاء نصرتــی بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح 
هــای احیــا مراتــع در مــدت زمــان 10 تــا 30 ســال انجــام مــی 
شــود، اظهــار داشــت: طــرح مدیریــت پایــدار مراتــع شهرســتان 
ری شــامل طــرح بوتــه کاری و جلوگیــری از ورود و خــروج دام 

هــای غیــر مجــاز بــه ایــن مراتــع اجــرا مــی شــود.
وی ادامــه داد: هــدف اصلــی از اجــرای طــرح اصــالح مراتــع و 
مدیریــت ورود و خــروج دام هــای غیــر مجــاز بــه ایــن عرصــه 
ــش  ــع، افزای ــت مرات ــری و تقوی ــی، جلوگی ــع طبیع ــای مناب ه
تولیــدات دامــی و جلوگیــری از فرســایش خــاک و ایجــاد گــرد 
و غبــار در مناطــق مســکونی اســت. رییــس اداره منابــع طبیعــی 
ــتان  ــه شهرس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ری ب ــزداری شهرس و آبخی
ری دارای 208 هــزار هکتــار اراضــی ملــی اســت، افــزود: عرصــه 

ــر مجــاز  ــع طبیعــی ایــن شهرســتان محــل ورود غی هــای مناب
دام هــای اســتان هــای مجــاور شــده بــود کــه بــا اجــرای ایــن 
ــدازه  ــه ان ــاز ب ــر مج ــای غی ــرح از ســال گذشــته ورود دام ه ط

چشــمگیری کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ــع  ــای مناب ــه ه ــت از عرص ــت و حراس ــد: حفاظ ــادآور ش وی ی
طبیعــی شهرســتان ری بــه دلیــل وســعت زیــاد نیازمنــد بودجــه، 
امکانــات و نیــروی انســانی متخصــص اســت کــه در حــال حاضر 
ــع طبیعــی و  ــدارد. رییــس اداره مناب ــدازه کافــی وجــود ن ــه ان ب
آبخیــزداری شهرســتان ری اضافــه کــرد: طــرح احیــا و اصــالح 
مراتــع در بخــش هــای کهریــزک و حســن آبــاد شهرســتان ری 
انجــام شــده اســت، اجــرای ایــن طــرح هــا نیازمنــد همــکاری 
مــردم و بــه ویــژه کشــاورزان و دامــداران اســت. گفتنــی اســت 
شهرســتان ری )بــه مرکزیــت شــهرری( دارای 208 هــزار هکتــار 
ــهر ری،  ــار ش ــتان دارای چه ــن شهرس ــت، ای ــی اس ــه مل عرص
ــزی،  ــش مرک ــار بخ ــاد و چه ــن آب ــزک و حس ــهر، کهری باقرش

ــو اســت. کهریــزک، فشــافویه، خــاوران و قلعــه ن

ب ها
الیروبی رودهای منتهی به تاالب هامونتاال

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان 
از اجــرای پروژه هــای الیروبــی  بلوچســتان  و 
حفــر  و  هامــون  تــاالب  بــه  منتهــی  انهــار 
کانال هــای انتقــال آب بــه  کانون هــای گــرد 

و غبــار خبــر داد. 
ــد مشــترک  ــردان از بازدی ــد پورم ــا وحی ــزارش آن ــه گ ب
رئیــس گــروه کارشناســان دیــوان محاســبات و رئیــس اداره 
از طرح هــای  زابــل  زیســت شهرســتان  حفاظــت محیــط 
الیروبــی انهــار منتهــی بــه تــاالب هامــون و حفــر کانال هــای 
ــرکل  ــر داد. مدی ــار خب ــرد و غب ــه  کانون هــای گ ــال آب ب انتق
حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان اظهــار کــرد: 
سیســتان  محاســبات  دیــوان  مدیــرکل  بازدیــد  به دنبــال 
و بلوچســتان در چنــد مــاه اخیــر از منطقــه سیســتان و 
ــی در  ــای عمران ــه پروژه ه ــیدن ب ــرعت بخش ــتای س در راس
ــه  ــت در منطق ــط زیس ــت محی ــرای اداره کل حفاظ ــال اج ح
ــار، رئیــس  ــرد و غب ــده گ ــار پدی ــار زیانب به منظــور کاهــش آث
گــروه کارشناســان دیــوان محاســبات از ایــن پروژه هــای 

ــرد.  ــد ک ــی بازدی عمران

ــتان  ــتان و بلوچس ــت سیس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــه اجــرای  ــرای ســرعت بخشــیدن ب ــن بازدید هــا ب ــزود: ای اف
ــرای  ــتگاه ب ــتر دو دس ــه بیش ــل هرچ ــا و تعام ــن پروژه ه ای
برنامــه  طبــق  سیســتان  زیســت محیطی  معضــالت  حــل 
زمانبنــدی، ارائــه شــده تــا در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 
و  برســد  بهره بــرداری  بــه  محیطــی  زیســت  پروژه هــای 
مــردم منطقــه شــاهد آثــار مثبــت ایــن پــروژه هــا در زندگــی 

ــند.  ــود باش خ
ــار  ــی انه ــای الیروب ــرای پروژه ه ــد: اج ــادآور ش ــردان ی پورم
منتهــی بــه تــاالب هامــون در ســال های گذشــته کمــک 
حداقــل  بــه  و  منطقــه  در  ســیالب  هدایــت  در  خوبــی 
بــا  و ســیالب  از ســیل کــرد  ناشــی  رســاندن خســارات 
کمتریــن خســارت بــه تــاالب هامــون هدایــت شــد. وی ابــراز 
ــتگاه  ــن دو دس ــه بی ــی ک ــکاری خوب ــا هم ــرد ب ــدواری ک امی
ــه  ــی ارائ ــه زمان ــق برنام ــا طب ــن پروژه ه ــه ای ــورت گرفت ص

شــده مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد.
ــی  ــش بســزایی در زندگ ــون نق ــاالب هام ــا، ت ــزارش آن ــه گ ب

ــاالب دارد. ــیه ت ــتائیان حاش روس
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مدیـر کل هواشناسـی اسـتان بوشـهر از افزایـش نسـبی 

دمـا و رطوبـت هـوا در هفته پیش رو خبر داد. 

 فـرج هللا شـکوهی پـور بـا اعـالم ایـن خبر گفت: بررسـی 

نقشـه هـای هواشناسـی نشـان مـی دهـد کـه از امـروز و 

طـی هفتـه پیـش رو مقادیـر دمـا و رطوبت هوا در سـطح 

اسـتان همچنـان باالسـت و در برخـی از نقاط نیـز به طور 

نسـبی افزایش خواهد یافت. 

وی افـزود: همچنیـن در اغلـب سـاعات از وقـت امـروز و 

روزهـای آینـده وضعیـت جـوی و دریایـی اسـتان نسـبتًا 

آرام پیش بینی می شـود.

افزایش دما و رطوبت هوا در بوشهر
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1- ســرمای شدید - العالجی و 

 درماندگی
2- همــراه ورزش - نوعی 

 بیماری
3- ماده نیســت - شهر 

اصفهانی - کشــش - میوه 
 خوب!

4- عضو شــنوایی - نشانه - 
 آرایش درخت

5- چــک - نوعی بیماری - 
 جلگــه بی آب و علف

6- بوســتان - رهن - پراکندگی 
 - از ســبزی های خوردنی
 7- فیل باســتانی - اتحاد

 8- ســنگریزه - خوب
9- جمع مدرســه - دسته 

 جمعی
10- نعت و ســتایش - دانه 

کش بی آزار - آســانی - عمق 

 و ژرفا
11- از ادویــه ها - محبوب و 

 برگزیــده - گرمی بازار
12- میوه گرمســیری - حرارت 

 - سود نامشروع
13- نام ترکــی - ضمانت کننده 

 - مــرز - خاک صنعتی
 14- رخام - پیشــانی

15- درس ادبی - نام نویســی

عمودی 
 1- کتاب ســوزان بالن - هم عصر

2- خواب شــیرین - دو 
 الکترودی

3- زدنی خودســتا - لفت - 
 آگاه و هوشــیار - باب روز

4- شــکل هندسی - سخت تر 
 - عالمت ریاضی

5- پوســیده - بی نام ونشان - 
 نپختگی

6- ســنگی قیمتی - درخت آزاد 
 - اهل روســیه - مخفف من را

7- فرشــته مغضوب - شعر 
 گفتن

 8- بلــه فرنگی - ناپیدا
9- جــام معروف فوتبال - میوه 

 بهاری

10- گرفتــن - نافه آهو - از 
 جنــس رس - ماه هفتم عربی

11- خالق تنگســیر - سزاوار 
 ترک - گفتگو

12- دســت افزار نجار - کناره - 
 کیش و آیین

13- راه کوتــاه - وجود - زمخت 
 - بوی ماندگی

 14- اولــی - همراه عود
15- اثر امیر خســرو دهلوی - 

تند از  کنایه 

جدول شماره 146۵

 اطالع
 رسانی

آگهی تغییرات  آگهی تغییرات 
آگهی تغییرات شـرکت فرتاک رسـام بوتیا شرکت با مسئولیت 

محـدود بـه شـماره ثبـت 1۵612 و شناسـه ملـی 1400774361۵ 
به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ1398/02/01 : - آقای 
عـادل لـک زاده بـه شـماره ملـی 2993932306 به سـمت رئیس 
هیئت مدیره - خانم زینب دل آرام به شـماره ملـی 2۵60067۵87 
بـه سـمت عضو هیئـت مدیـره و مدیرعامل - کلیـه اسـناد و اوراق 
بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیل چک، سـفته، بـروات، قراردادها 
و عقـود اسـالمی بـا امضـا مدیـر عامل و مهـر شـرکت و در غیاب 
مدیـر عامـل بـا امضا رئیـس هیئت مدیره و مهر شـرکت و سـایر 
نامه هـا و اوراق عـادی و اداری بـا امضـا مدیـر عامـل یـا رئیـس 
هیئـت مدیـره همـراه بـا مهر شـرکت معتبـر می باشـند. اداره کل 
ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان کرمـان اداره ثبـت شـرکت هـا و 

موسسـات غیرتجـاری کرمان 

آگهی تغییرات موسسـه تاکسـی تلفنی همشـهری کویـر کرمان 
موسسـه غیر تجاری به شماره ثبت 311 و شناسه ملی 10630031240 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده 
مـورخ1396/11/1۵ تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد : 1 - سـمت اعضاء 
هیئـت مدیره بـرای مدت نامحـدود به قـرار ذیل تعییـن گردیدند: - 
آقـای عبـدهللا پورعبـاس زاده با کد ملـی 2992826448 به سـمت 
رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامل - آقای محمدرضـا پورمحی آبادی 
بـا کـد ملـی 2980298174 به سـمت نایـب رئیس هیئـت مدیره 2 
- کلیـه اسـناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسـه از قبیل چک، سـفته، 
بـروات، قراردادهـا و عقـود اسـالمی و سـایر اوراق عـادی و اداری بـا 
امضـاء مدیرعامـل همراه با مهر موسسـه معتبـر می باشـد. اداره کل 
ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت ها و موسسات 

غیرتجـاری کرمان 
491937 491936

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی-آگهی موضــوع مــاده3 قانــون و 
ــی واراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13آئی م
شــماره139760319014003602- برابــررای  رســمی  فاقدســند  ســاختمانهای  و 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات دوم موض 97/06/21هی
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهر عنبــر 
آبــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم کشــور احمــد یوســفی فرزنــد علــی 
بشــماره شناســنامه 15416صــادره ازعنبرآبــاد درششــدانگ یــک بــاب خانــه مســکونی 
ــی بخــش 45کرمــان  ــع پــالک - فرعــی از45- اصل ــر مرب ــه مســاحت 263.50مت ب
قطعــه یــک واقــع دراراضــی خداآفریــن عنبــر ابــاد خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــت  ــب دردو نوب ــوم مرات ــه منظوراطــالع عم ــده اســت.لذا ب ــری محرزگردی ــاس امی عب
بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی 
ــید،  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم ــه م ب
ــع  ــه مراج ــود را ب ــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خ ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:2124-  تاریــخ 

ــارنوبت دوم :98/04/02 ــخ انتش ــت اول:98/03/19 – تاری ــار نوب انتش
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی انحصار وراثت
شــادروان حســن حســینی نــوه احمــد آبادیــان فرزنــد اکبــر در تاریــخ 
98.11.30 فــوت نمــوده اســت .وارث حیــن الفــوت عبارتنــد از مهــدی-
حســین-علی-حمید-فاطمه همگــی حســینی نــوه احمــد آبادیــان 
ــی  ــه کس ــوم چنانچ ــر آن مرح ــدی همس ــرف محم ــم اش ــوم و خان ــدان مرح فرزن
شــکایتی یــا مدرکــی از مرحــوم دارد حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ نشــر 
روزنامــه بــه شــورای حــل اختــالف کشــکوئیه مراجعــه نمایــد در غیــر ایــن صــورت از 

ــار ســاقط مــی باشــد. درجــه اعتب
شورای حل اختالف کشکوئیه-محمود حاج محمدی

فراخوان عمومی 
شناسایی سرمایه گذار و مشارکت در پروژه های شهرداری رفسنجان

شـهرداری رفسـنجان در راسـتای مولدسـازی دارایـی هـای موجـود شـهرداری جهـت ارائـه خدمـات مناسـب بـه 
شـهروندان بـا اسـتفاده از سـرمایه گـذاری و مشـارکت بخـش خصوصی اقـدام بـه مشـارکت در " طراحی،احـداث و بهره 

بـرداری از بازارچـه میـوه ، تـره بـار و خشـکبار خلیـج فـارس  " بـه شـرح جـدول ذیل مـی نماید.
بدینوسـیله از کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی دارای تجربـه کاری و عالقـه منـد به سـرمایه گـذاری در این حـوزه دعوت 
مینمایـد از تاریـخ چـاپ آگهـی به مدت ده روز کاری نسـبت بـه ارائه طرح ها سـوابق و توانمندی های مالـی و فنی خود به 

واحـد سـرمایه گـذاری شـهرداری به آدرس میدان شـهدا طبقه فوقانی پاسـاژ سـتاره مراجعه نمایند. تلفـن34328720

واحد سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رفسنجان

طراحی،احداث و بهره برداری از بازارچه میوه ، تره بار و خشکبار خلیج فارس  

) شماره فراخوان104 (

آدرسمساحت زمینکاربریموضوع پروژه

بازارچه میوه ، تره بار و 
بلوار خلیج فارس حد فاصل بلوار جمهوری و بلوار امام 4400مترمربعتجاریخشکبار

حسین)ع(

-متقاضیانـی در بخـش ارزیابـی مـورد تایید قـرار خواهند گرفت که قـادر به تهیه و ارائـه مدارک معتبر مبنی بر سـابقه کاری 
مرتبط،توان تامین سـرمایه، احداث، تجهیز و بهره برداری در این سـطح را داشـته باشـند.

-ارسـال سـوابق و مـدارک هیچگونـه حقـی بـرای متقاضیـان ایجـاد ننمـوده و شـهرداری رفسـنجان در رد یا انتخـاب کلیه 
متقاضیـان جهـت ادامـه فراینـد قانونـی فراخـوان و انتخـاب سـرمایه گـذار پـس از اخذ مجـوزات الزم مختار اسـت.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابــر آراء صــادره هیــات/ هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
شهرســتان کالچــای تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گریــده 
اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بمنظــور 
ــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی گــردد. در صورتیکــه  اطــالع عمــوم در دو نوبــت ب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــه اداره  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی از تاری
ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و رســید دریافــت دارنــد. و پــس از اخــذ 
ــراض دادخواســت خــود  ــخ تســلیم اعت رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاری
ــر  ــور براب ــد.1- وراث مرحــوم ناصرحــالج پ ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماین را ب
گواهــی حصــر وراثــت شــماره 970361شــورای حــل اختــالف چابکســر بصــورت 
ــه پــالک  ــع ب شــش دانــگ اعیــان یکبــاب مغــازه بمســاحت 72/90 متــر مرب
ــی از  ــالک 664 فرع ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 312 اصل 2809 فرع
312 اصلــی واقــع در قریــه چابکســر خریــداری از مالــک رســمی وراث مرحــوم 
محمــد افراســیاب زاده امیــری2- وراث مرحــوم ناصــر حــالج پــور برابــر گواهــی 
ــر  ــالف چابکس ــل اخت ــورای ح ــماره 970361  97/11/21ش ــت بش ــر وراث حص
بصــورت ششــدانگ اعیــان یکبــاب مغــازه بمســاحت 29/48متــر مربــع بپــالک 
2810 فرعــی از 312 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 664 فرعــی از 312 
اصلــی واقــع در قریــه چابکســر خریــداری از مالــک رســمی وراث مرحــوم محــم 
افراســیاب زاده امیــری بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مهلــت مقــرر آگهــی 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد گردیــد.

تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 98/3/5   
تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 98/3/19
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــای موض ــات/ هیاته ــادره هی ــر آراء ص براب
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
ــده  ــرز گری ــان مح ــارض متقاضی ــه و بالمع ــات مالکان ــای تصرف ــتان کالچ شهرس
اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بمنظــور 
ــه  ــردد. در صورتیک ــی گ ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــالع عم اط
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش از تاری
ــد. و پــس از اخــذ  ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و رســید دریافــت دارن
ــراض دادخواســت خــود را  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م رســید ظــرف مــدت ی
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.وراث مرحــوم ناصــر حــالج پــور طبــق حصــر 
وراثــت بشــماره 970361 -97/11/21 حــل اختــالف شــعبه چابکســر بشــماره ملــی 
ــر  ــاحت 63/15 مت ــازه بمس ــاب مغ ــک ب ــان ی ــگ اعی ــش دان ــورت ش :   - بص
مربــع بپــالک 2807 فرعــی از 312 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 664 
فرعــی از 312 اصلــی واقــع در قریــه چابکســر خریــداری از مالــک رســمی: وراث 
محمــد افراســیاب زاده امیــری   2- وراث مرحــوم ناصــر حــالج پــور طبــق گواهــی 
حصروراثــت بشــماره 970361-97/11/21 شــورای حــل اختــالف چابکســر بشــماره 
ملــی – بصــورت ششــدانگ اعیــان یکبــاب مغــازه بمســاحت 32/55 متــر مربــع 
بپــالک 2808 فرعــی از 312 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 664 فرعــی 
از 312 اصلــی واقــع در قریــه چابکســر خریــداری از مالــک رســمی: وراث مرحــوم 
ــی  ــرر آگه ــت مق ــی اســت در صــورت انقضــای مهل ــری بدیه افراســیاب زاده امی

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد گردیــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 98/3/5    

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 98/3/19
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای حسین میر شکار     2840

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــای موضــوع قان ــات/ هیاته ــر آراء صــادره هی براب
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــده  ــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گری شهرســتان کالچــای تصرفــات مالکان
اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بمنظــور 
ــه  ــردد. در صورتیک ــی گ ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب اطــالع عم
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت 
اســناد و امــالک محــل تســلیم و رســید دریافــت دارنــد. و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضایــی تقدیــم نماینــد.1- خانــم ســکینه فــرد طارمســری فرزنــد: محمــد علــی 
بشــماره شناســنامه: 16 صــادره از: رشــت  بشــماره ملــی :2595182056 بصــورت 
ــه قدیمــی بمســاحت  ــاب خان ــر یکب ــن مشــتمل ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
380/50 متــر مربــع بپــالک 3090 فرعــی از 142 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از قطعــه 202 تفکیکــی از 142 اصلــی واقــع در قریــه نــوده خریــداری از مالــک 
رســمی بنیــاد علــوی برابــر قــرار داد شــماره 94/2/12/7/195617 -1396/9/27    
ــی  بشــماره شناســنامه:571  ــد: محمدعل ــی کشــاورز فرزن ــد تق ــای محم 2- آق
صــادره از: مشــهد  بشــماره ملــی: 0940553211 بصــورت ششــدانک یــک بابخانــه 
ــع  ــی واق ــی از 231 اصل ــالک 22 فرع ــع بپ ــر مرب ــه بمســاحت 691 مت و محوط
در قریــه شــاهمراد محلــه خریــداری از مالــک رســمی ســیده ســکینه عبدالهــی 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مهلــت مقــرر آگهــی و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد گردیــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 98/3/5    

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 98/3/19
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای  حسین میر شکار     2827

رونوشت آگهی حصر وراثت 
ــن احــدی دارای شناســنامه شــماره  ــا بهم آق
بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   499
ــی  ــت گواه ــورا در خواس ــن ش 980331 از ای
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان فریــده اســمعیلی بشناســنامه 
شــماره 947 در تاریــخ 1398/2/29 اقامتــگاه 
ــه  ــه و ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
1- بهمــن احــدی فرزنــد عیســی بــه شــماره 
 62/3/2 تولــد  تاریــخ   499 شناســنامه 
فرزنــد متوفــی 2- جعفــر احــدی فرزنــد 
ــه شــماره شناســنامه 1253 تاریــخ  عیســی ب
3- محمــد  متوفــی  فرزنــد   65/1/1 تولــد 
ــماره  ــه ش ــی ب ــد عیس ــدی فرزن ــن اح حس
 66/4/7 تولــد  تاریــخ   13057 شناســنامه 
4- گوهــر احــدی فرزنــد  فرزنــد متوفــی 

عیســی بــه شــماره شناســنامه 6268 تاریــخ 
آرزو   -5 متوفــی  فرزنــد   60/6/30 تولــد 
احــدی فرزنــد عیســی بــه شــماره شناســنامه 
ــد  ــد 68/8/14 فرزن 0310207258 تاریــخ تول
متوفــی 6- معصومــه احــدی فرزنــد عیســی 
ــخ  ــنامه 311284477 تاری ــماره شناس ــه ش ب
ــد متوفــی 7 – جیــران  ــد 74/5/22 فرزن تول
ــه شــماره شناســنامه  ــد بشــیر ب فرجــی فرزن
23/1/2 مــادر متوفــی  تولــد  تاریــخ   626
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در 
خواســتی مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت نمای
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ نشــر نخســتین آگه
شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

ــف 98/88796 اف  ــد.م ال ش
رئیس شعبه شورای حل اختالف 

3182 شهرستان کرج    

مفقودی
بدینوســیله اعــالم مــی دارد تمامــی مــدارک 
ــی  ــگ روغن ــفید رن ــان س ــت آریس ــودرو وان خ
بــرگ  کمپانــی   شامل:ســند   1395 مــدل 
بــه  و کارت ســوخت –  ســبز، کارت ماشــین 
ــی ــماره شاس ــور:118J0018187و ش ــماره موت ش

پــالک   NAAB66PE8QV651572شــماره 
358> 62 – ایــران 38 متعلــق بــه آقــای مجیــد 
صیــدی قمشــه فرزنــد حســن بــه شــماره ملــی 
ــود و از  ــاه مفق ــادره از کرمانش 3257316615 ص

ــی باشــد.  2566 ــاقط م ــه اعتبــار س درج
تاریخ انتشار نوبت اول:98/2/26  
 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/3/7 
تاریخ انتشار نوبت سوم: 98/3/19

آگهی ابالغ اجرائیه به استناد ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 

رسمی
ــول چــاپ  ــر منق ــوال غی ــده ام ــی مزای ــرو آگه پی
شــده در روزنامــه پیــام مــا مــورخ 1398/03/13 
 1398/02/23 مــورخ   31000039 شــماره  بــه 
موضــوع پرونــده كالســه 9400424 لــه خانــم 
صدیقــه وطــن دوســت و علیــه وراث مرحــوم نبــی 
ــا  ــد رض ــك از احم ــام مال ــدارد : ن ــعار می ــه اش ال
ــه اســت.  ــر یافت ــی تغیی ــه كرم ــی ال ــه نب ــی ب قل
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی قزوین     3180

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه و دو  ــک بابخان ــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ ی تجدی
بــاب انبــاری و محوطــه بــه مســاحت 763/05 متــر مربــع 
بــه شــماره فرعــی 217 مجــزی شــده از 122 از ســنگ 
اصلــی 41 واقــع در قریــه ییاقــی و یــک بخــش 28 گیــان 
تصرفــات مالکانــه آقــای رحمــت جــواد نیــاء ریــک فرزنــد 
همــت انتقالــی ملــک از مالــک رســمی آقــای ضربــی 
ــاده 13  ــه اســتناد م ــذا ب ــده  ل ــژاد محــرز گردی ــری ن جعف
آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود 
اختصاصــی بــه نــام آقــای رحمــت جــواد نیــاء ریــک 
ــوق  ــان حق ــن و صاحب ــه مجاوری ــاع کلی ــه اط ــر و ب منتش
ــاک موصــوف از  ــد حــدود پ ــه تحدی ــی میرســاند ک ارتفاق
مــورخ 1398/05/01 راس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع 
ــن  ــک از مجاوری ــر ی ــه ه ــد چنانچ ــد آم ــل خواه ــه عم و ب
ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم 
ــم  ــخ تنظی ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش واخواه
ــراض  ــی روز اعت ــدت س ــرف م ــدی ظ ــس تحدی صورتمجل
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش تســلیم 
و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــرض بای ــت معت ــون ثب قان
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه 
محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت مــدت 
مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله 
متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه 

ــد داد. ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی اعت
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش فردین نورزاده        3176

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 98/10 
ــه اداره کار و  ــه شــرکتهای واجــد شــرایط و دارای تاییدی ــی  خــود را ب ــات خودروی ــرق اهــواز در نظــر دارد خدم ــروی ب ــع نی شــرکت توزی

اموراجتماعی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
- میــزان ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه مبلــغ 2/079/000/000 ریــال مــی باشــد ،کــه بصــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ، چــک تضمیــن شــده بانکــی ، بلوکــه 

از مطالبــات و یــا وجــه نقــد  بــه حســاب بانــک تجــارت شــعبه شــهید چمــران بــه شــماره 1028040020  بنــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اهــواز بــه مناقصــه گــزار تســلیم گــردد.
-  زمــان و محــل و نحــوه دریافــت اســناد : از تاریــخ درج آخریــن آگهــی بمــدت  5  روز بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلــغ 200/000 ریــال بــه حســاب 

بانــک تجــارت شــعبه شــهید چمــران بــه شــماره 1028040020   بــه آدرســهای زیــر مراجعــه نماینــد :
WWW.AEPDCO.IR                                                        :  پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز  -

  WWW.TAVANIR.ORG.IR                                                                        :پایگاه اینترنتی توانیر  -
www.iets.mporg.ir                                                       :پایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات  -

- تلفن تماس : 4490700 0613  داخلی 3245
-  آخریــن مهلــت و محــل تحویــل و بازگشــایی پــاکات : حداکثــر تــا ســاعت  13:00  مــورخ 98/04/02  بــه دبیرخانــه مرکــزی شــرکت : اهــواز –  بلــوار پاســداران  

جنــب شــهرک صنعتــی تســلیم گــردد. بازگشــایی راس ســاعت 00 : 10 مــورخ 98/04/04 مــی باشــد.
-  به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است.
-  سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است .
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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

طرح ساماندهی بازار خودرو تاثیر مثبتی دارد 
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که در طرح ساماندهی بازار خودرو، خودروسازان مکلف به ساخت خودروهایی با 
استانداردهای بین المللی شده اند، گفت: قطعا این طرح تاثیر مثبتی هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ قیمت در بازار خودرو خواهد گذاشت. صدیف 

بدری با اشاره به تاثیر تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در بازار خودرو، بیان  کرد: تصویب این طرح در مجلس شورای اسالمی از بعد افزایش 
کیفیت تولید خودروها و تکلیف خودروسازان به ساخت خودروهایی با استانداردهای بین المللی  قطعا تاثیر مثبتی در بازار خودرو خواهد گذاشت.

ــر ضــرورت پایــش مســتمر انبارهــا  ــدار اسالمشــهر ب فرمان
و اماکنــی کــه احتمــال دپــوی کاالی قاچــاق در آنهــا 

ــرد  ــد ک ــود دارد، تاکی وج
اسالمشــهر  فرمانــداری  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
ــای  ــه ه ــه در جلســه مشــترک کمیت مســعود مرســلپور ک
پایــش انبارهــا و کاالهــای ســالمت محــور کمیســیون 
برنامــه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق 
ــی  کاال و ارز شهرســتان ســخن مــی گفــت، ضمــن قدردان
از تعامــل و همــکاری اعضــاء کمیســیون در اجــرای گشــت 
ــار داشــت: تعــداد 43  ــار هــا اظه و بازرســی مــداوم از انب
ــی  ــد م ــه بازدی ــر ماه ــتان ه ــده در شهرس ــت ش ــار ثب انب
شــوند، ورودی و خروجــی ایــن انبارهــا کامــال نظــارت 
ــت  ــه اداره صم ــار ب ــر 15 روز یکب ــا ه ــار کااله ــده و آم ش
گــزارش مــی گــردد. در ایــن انبارهــا کاالی قاچــاق یافــت 
ــای مشــکوک نظــارت  ــد بیشــتر از مکانه نمــی شــود و بای

ــود و بازرســی ش
ــا بیــان اینکــه مســاله قاچــاق کاال از دو منظــر ملــی  وی ب
و شهرســتانی قابــل بحــث اســت، اففــزود: از منظــر ملــی 
بــه هیــچ یــک از جنبــه هــا و مقــررات دولتــی و بهداشــتی، 
مســائل انســانی و مردمــی توجــه نشــده و فقــط بــه جنبــه 
ــت و  ــی کیفی ــود و کاالی ب ــی ش ــته م ــودآوری نگریس س
ــی  ــه از مشــخصه هــای اصل مخــرب عرضــه مــی گــردد ک
ــر کاالی  ــای کمت ــه به ــه ب ــا توج ــاق هســتند. ب کاالی قاچ
قاچــاق مشــتری آن هــم وجــود دارد کــه بایــد پیشــگیری 

صــورت پذیــرد و جلــوی ایــن پدیــده شــوم را بگیریــم
ــه  ــا توج ــز ب ــتانی نی ــر شهرس ــه داد: از منظ ــدار ادام فرمان
ــای  ــود انباره ــهر و وج ــی اسالمش ــت جغرافیای ــه موقعی ب
عدیــده در شهرســتان امــکان انبارکــردن و قاچــاق کاال 
ــتهای  ــاس سیاس ــر اس ــود دارد. ب ــا وج ــتان م در شهرس
ــم و  ــال کنی ــد دنب ــا را بای ــتمر انباره ــش مس ــتانی پای اس
ــا  ــم ت ــک بگیری ــز کم ــردم نی ــد از م ــه بای ــن زمین در ای
ــرای دپــوی  در صــورت مشــاهده انبارهــا و محــل هایــی ب
کاالی قاچــاق مــوارد را بــه مســئوالن مربوطــه اطــالع دهنــد
وی بــا بیــان اینکــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اسالمشــهر بایــد 
ــداری اطــالع رســانی  ــط عمومــی فرمان ــا هماهنگــی رواب ب
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــته باش ــوص را داش ــن خص الزم در ای
دانشــگاهها نیــز بایــد کمــک کننــد تــا مبــارزه فرهنگــی در 
زمینــه کاالی قاچــاق صــورت گیــرد. یــک ضعــف مفرطــی 
ــی  ــائل فرهنگ ــه مس ــد ب ــود دارد و بای ــوزه وج ــن ح در ای

توجــه بیشــتری شــود

مهـدی حاجـی قاسـمی بـا اشـاره بـه تالش 
شـورای پنجـم برای اتمـام پروژه هـای نیمه 
تمـام افـزود: تقاطـع غیرهمسـطح ماهان _ 
باغسـتان تـا یک مـاه آینـده به بهره بـرداری 
مـی رسـد، ضمـن آن کـه عملیـات عمرانـی 
پـروژه میـدان سـپاه نیـز بـه پایان رسـیده و 
حفـاظ بصری مجموعه سـپاه در حـال انجام 
اسـتوی بـا بیـان ایـن کـه در سـال جـاری 
400 میلیـارد تومـان اعتبـار بـه موضوعـات 

عمرانـی تخصیصـی داده شـده اسـت؛ اظهار 
کـرد: تالش شـورا اتمـام پروژه هـای تعریف 
پنجـم  دوره ی  پایـان  تـا  شـده سـال 98 
اسـت رییـس کمیسـیون عمـران، حمـل و 
نقـل و ترافیـک شـورای شـهر کـرج ادامـه 
داد: در حـوزه تقاطعات غیرهمسـطح یکی از 
معضـالت مـا در هسـته مرکزی شـهر میدان 
جمهوری اسـت که مشـاور در حال بررسـی و 
انجـام کارهـای مطالعاتـی بـر روی آن اسـت

ایـن عضو شـورا گفت: موضـوع بعدی تقاطع 
سـه بانـدی بـه ماهـان اسـت، بـا راه انـدازی 
تقاطـع غیرهمسـطح میدان جمهـوری و زیر 
بـار رفتن پروژه ماهان و باغسـتان گره بعدی 
مـا تقاطـع رجایی شـهر به بلوار ماهان اسـت 
کـه همزمـان کارهـای مطالعاتـی این پـروژه 
توسـط مشـاور در حـال انجـام اسـت تـا اگر 
پـروژه میـدان جمهـوری اسـتارت زده شـد 
کریـدور شـرقی غربی بـه نوعی راه انـدازی و 

اصالح شـود
وی بـا اشـاره بـه تقاطـع غیرهمسـطح بلـوار 
گلـزار افـزود: با توجـه به اولویـت بندی های 
انجـام گرفتـه نیـاز و ضـرورت اجـرای تقاطع 
غیرهمسـطح بلوار گلزار احساس نشد و این 
اولویـت به تقاطع آزادی  _ ماهان داده شـد.

رییس کمیسیون عمران شورای شهر کرج :
 امسال ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
عمرانی تخصیص داده شده است

بيش از ۵0 درصد سهم بازار 
خودرو به سايپا رسيد

ــاه نخســت امســال، 50.1  ــروه خودروســازي ســايپا در دوم گ
درصــد از ســهم بــازار خــودرو كشــور را بــه خــود اختصــاص داد.
 ايــن گــروه در دوماهــه نخســت ســال جــاري تعــداد 63 هــزار 
ــه  ــريع در عرض ــا تس ــرد و ب ــد ك ــودرو تولي ــتگاه خ و 649 دس
محصــول بــه بــازار موفــق شــد 50.1 درصــد ســهم بــازار خــودرو 
ــه خودروســاز نخســت  ــالً ب ــا عم ــد ت ــود اختصــاص ده را به خ

كشــور تبديــل شــود.
گــروه خودروســازي ســايپا در ارديبهشــت ماه امســال نيــز 
ــد  ــود بيــش از 42 هــزار دســتگاه خــودرو تولي ــق شــده ب موف

ــد. ــود كن ــور را از آن خ ــاز اول كش ــوان خودروس ــرده و عن ك
اســتراتژي افزايــش توليــد خــودرو از ابتــداي امســال در 
ــن  ــه و اي ــرار گرفت ــروه خودروســازي ســايپا در دســتوركار ق گ
ــد  ــزان تولي ــاري مي ــال ج ــان س ــا پاي ــد دارد ت ــه قص مجموع
را عليرغــم وجــود محدوديت هــا و موانــع فــراروي توليــد، 

ــد. ــش ده افزاي

اصفهان خراسان 

صدور صورت حساب برق با ارسال یک پیامک   موفقیتی بزرگ در حوزه حسابرسی خراسان رضوی

دستورات ویژه وزیر راه و شهرسازی در 

خصوص دو پروژه استان مازندران

تعـاون  سـازمان  مدیـر 
روسـتایی اسـتان خراسان 
رضوی: افزایش بیش از 1٠٠ 
 درصـدی وصول تراز نامه ها
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تعـاون روسـتایی 
اسـتان خراسـان رضـوی ؛  محسـن اسـفندیاری مدیر 
سـازمان تعـاون روسـتایی خراسـان رضـوی گفـت : 
بـا پیگیـری هـای اداری حسابرسـی سـازمان تعـاون 
روسـتایی خراسـان رضـوی وصـول تراز نامه ها نسـبت 
 بـه سـال گذشـته بـا 102 درصد رشـدهمراه بوده اسـت.
وی ادامـه داد:بـا عنایـت بـه اینکـه در راسـتای برنامه 
پنجسـاله تدوین شـده توسـط اداره حسابرسـی و با 
هدف اتمام عملیات حسابرسـی سال گذشته تمامی 
اتحادیه هـا و شـرکتهای تعاونـی اسـتان تـا پایـان 
تیرمـاه 98، تحویـل بـه موقـع ترازنامـه هـا و تکمیل 

صورتهای مالی از لوازم و مقدمات اصلی برای شـروع 
عملیات حسابرسـی اسـت ، در طول سـه ماه گذشته  
در اداره حسابرسـی بـا درک اهمیـت ایـن موضـوع 
پیگیریهـای گسـترده ای انجـام داده و خوشـبختانه 
بـا پیگیـری قابل تحسـین رؤسـا و همـکاران ادارات 
شهرسـتانی و تـالش مجدانـه و شـبانه روزی مدیران 
و حسـابداران تشـکلها ، نتایـج خیـره کننـده ای بـه 
دسـت آمـد؛ بـه نحـوی که تـا پایـان اردیبهشـت ماه 
98 از مجمـوع 452 ترازنامـه تشـکلهای شهرسـتانی 
ترازنامـه  ترازنامـه و معـادل 87% کل  تعـداد 395 
هـا تحویـل ادارات شهرسـتانها شـد، در حالـی که کل 
ترازنامـه هـای واصله در مدت مشـابه سـال گذشـته 
اسـت. بـوده  معـادل %42  و  ترازنامـه   تعـداد 195 
اسـفندیاری ادامه داد:وصول ترازنامه نسـبت به زمان 

مشـابه سـال گذشته  1٠٢% رشـد داشته است.

و  فـروش  معـاون 
مشـترکین  خدمـات 
بـرق  توزیـع  شـرکت 
اصفهـان گفت:تغییـر در فرایندهـای سـنتی و بـه 
رسـانی  خدمـت  جدیـد  هـای  شـیوه  کارگیـری 
همـگام بـا فـن آوری هـای روز دنیـا  کـه در حفـظ 
محیـط زیسـت موثراسـت  نشـان دهنـدی   توجه 
بـه حقـوق شـهروندی در کوتـاه مـدت و بلنـد مدت 
مـی باشـد. وی افزود:بـه طور قطع یکی از روشـهای 
حفـظ محیـط زیسـت ، تحقـق اهـداف مدیریـت 
سـبز  و کاهـش هزینـه ها ،حـذف کاغذ و اسـتفاده 
از خدمـات الکترونیکـی می باشـد که در این راسـتا 
وزارت نیـرو بـا طـرح حذف قبـوض کاغـذی و ابالغ 
آن بـه تمـام شـرکت هـای تحـت پوشـش صنعت 
بـرق بـه ایـن مهـم پرداخته اسـت . ایـن فرایند جز 

دسـتور کار جـدی شـرکت توزیـع بـرق اصفهان می 
باشـد  و برنامه ریـزی هـای الزم بـه منظـور تهیـه 
زیرسـاخت ها و اخـذ شـماره تلفن همراه مشـترکان 
درحـال انجـام مـی باشـد.  مهـرداد جنتیـان معاون 
فـروش و خدمـات مشـترکین شـرکت توزیـع برق 
اصفهـان گفـت : بـا اسـتفاده از ابزارهـای مختلـف 
فـن آوری بـه طـور قطـع می تـوان در صرفـه جویی 
هزینـه هـا و حفظ محیط زیسـت گام های بلندی را 
برداریم و به عبارتی با سـرعت و سـهولت بیشـتری 
مـی تـوان خدمت رسـانی بهتـری را بـه مـردم ارائه 
دهیـم  . وی بـه روش هـای اجرایـی بـرای حـذف 
اشـاره  اصفهـان  بـرق  توزیـع  شـرکت  در  قبـوض 
کـرد و گفـت: ایـن طـرح بـا اطالعـات جمـع آوری 
شـده در نـرم افزارهـای  محاسـبه و صـدور صـورت 
حسـاب)بلینگ( و مدیریـت ارتبـاط بـا مشـتری 

CRM مـی توانـد بـه راحتی بـا ارسـال پیامک برای 
تلفـن هـای همراه مصـرف کننده و اخـذ تاییدیه  از 
مشـترک و اسـتفاده از تلفـن هـای ثابـت مصـرف 
کننـده موجـود در سیسـتم بلینگ راسـتی آزمایی را 
انجـام دهـد و بـه تسـهیل گـری ایـن طرح بپـردازد  
بـه  تواننـد  مـی  اصفهانـی  گفت:مشـترکین  وی 
منظوردریافـت اطالعـات قبـض بـه صـورت پیامـک  
رمـز رایانـه را به همراه سـتاره )*(به شـماره 2000121 
پیامـک کـرده  و یـا اینکـه بـا ثبـت اطالعـات در 
www.eepdc. پایگاه اینترنتی شـرکت بـه نشـانی
ir آمادگـی خـود را بـرای دریافـت صورت حسـاب از 
طریـق پیامـک اعـالم نماینـد و یـا اینکـه از طریـق 
سـامانه سـمیع بـه شـماره تلفـن 38121 از تمامـی 
خدمـات غیـر حضـوری از جملـه دریافـت صـورت 

حسـاب بـرق بهـره منـد شـوند  .

سـید محمـد نظـری مدیـرکل راه و شهرسـازی بـا 
اشـاره بـه اینکـه اسـتاندار مازندران جهـت پیگیری 
و جـذب اعتبـار دو پـروژه راه دسترسـی فـرودگاه 
سـاری در راسـتای نصـب سـامانه کمـک ناوبـری و 
تکمیـل چهـار خطـه کـردن محور سـاری _تـاکام و 
چند طرح پیشـنهادی دیگربا وزیر راه و شهرسـازی 

کرد… دیـدار 
 بـا توجـه بـه اینکـه  وزیـر راه و شهرسـازی نـگاه 
مسـاعدی بـه پروژه هـای اسـتان دارد، لذا مهندس 
را جهـت  الزم  دیـدار دسـتورات  ایـن  در  اسـالمی 
تخصیـص مابقی بودجه مورد نیـاز این پروژه جهت 

ارتقـای فرودگاه سـاری صـادر کرد تا ایـن پروژه هر 
چـه زودتـر خاتمـه یابد.

وی اظهـار کـرد : اعتبـار پـروژه هـای مـرزن آبـاد _ 
دزدبـن، تعریـض و ایمـن سـازی جـاده گهربـان 
میانـدورود، محـور کناره بابلسـر _ بهنمیـر، تعریض 
آبـاد،  عبـاس   _ _ کالردشـت  آبـاد  مـرزن  محـور 
راه دسترسـی  چهاربانـده کـردن محـور سـوادکوه، 
فـرودگاه سـاری در راسـتای نصـب سـامانه کمـک 
ناوبـری و تکمیـل چهـار خطـه کـردن محور سـاری 
_ تـاکام و چنـد طـرح پیشـنهادی دیگـر  از جملـه 

موضوعـات ایـن دیـدار مهـم بـوده اسـت.

وی افـزود : وی بـا بیان اینکه وزیر راه و شهرسـازی 
نگاه مسـاعدی به پـروژه های اسـتان دارد، تصریح 
کـرد: ایشـان دسـتورات الزم را جهـت تخصیـص 
مابقـی بودجـه مـورد نیـاز این پـروژه جهـت ارتقای 
فـرودگاه سـاری صـادر کرد این پروژه هـر چه زودتر 

خاتمـه یابد.
مدیـرکل راه و شهرسـازی بـا عنـوان اینکه اسـتاندار 
پـروژه  شـدن  فرسایشـی  بـه  نسـبت   مازنـدران 
چهارخطـه کـردن محـور سـاری _ تـاکام نیـز تاکید 
فـراوان  دارد  اظهار داشـت: این پـروژه در دو بخش 
13 و هشـت کیلومتـر توسـط دو پیمانـکار در حـال 
اجـرا مـی باشـد که به دلیـل عدم تخصیـص منابع 
مورد نیاز بعد از سـالها هنوز به پایان نرسـیده اسـت.
بـه گفتـه وی، وضعیت فعلـی پروژه باعـث افزایش 
تصادفـات و معضـالت اجتماعی شـده و وزیـر راه و 
شهرسـازی نیـز جهـت تامیـن بودجـه 1500 میلیارد 
ریالـی ایـن پـروژه دسـتورات ویـژه ای صـادر کـرده 

اسـت تـا هر چـه زودتر شـاهد بهـره بـرداری از این 
طـرح ملی باشـیم.

مهنـدس نظـری بـا تاکیـد بـر اینکـه در پایـان این 
هـای  طـرح  برخـی  بـه  زادگان  حسـین  دیـدار 
پیشـنهادی نیـز اشـاره کـرد و گفـت: چنـد طـرح 

پیشـنهادی جهت سـرمایه گذاری بخش خصوصی 
در حـوزه راه هـای اسـتان نیـز در ایـن دیـدار مطرح 
شـد کـه با موافقـت وزیـر راه مواجه شـد و در آینده 
ای نزدیـک جزئیـات ایـن طـرح هـا اطالع رسـانی 

شـد. خواهد 

پرداخت حدود 47 میلیارد 
ریال صدقه در فارس

امـام  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
گفـت:  فـارس  )ره(  خمینـی 
پایـان  تـا  امسـال  ابتـدای  از 
اردیبهشـت،  مـردم فـارس حـدود 
47 میلیـارد ریـال صدقه پرداخت کرده اند. محمد بذرافشـان 
شـنبه 18 خـرداد در جلسـه با گروهی از نیکـوکاران، گفت: در 
دو مـاه اول امسـال، 46 میلیـارد و 700 میلیـون ریال صدقه 
پرداخـت کرده انـد که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 

می دهـد. نشـان  را  رشـد  درصـد   54
بذرافشـان خاطرنشـان کرد: رشـد میـزان صدقـات پرداختی 
مـردم در فـارس، نشـان از اعتماد بـه کمیته امـداد به عنوان 

یک نهـاد حمایتی اسـت.

فارس

عملیات اجرای خط انتقال 
تامین آب اضطراری شهر 

جیرفت آغاز شد
انتقـال تامیـن  عملیـات اجـرای خـط 
آب اضطـراری شـهر جیرفـت به طول 5 

کیلومتـر آغاز شـد.
خبرنـگار آبفـا کرمـان- همزمـان بـا فرا 
رسـیدن عید سـعید فطر، طی مراسمی 
نماینـده  فرمانـدار جیرفـت  بـا حضـور 
مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 
شـورای  اسـالمی،اعضای  شـورای 
اسـالمی شـهر جیرفـت، مدیرعامـل و 
معـاون فنـی و توسـعه شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان کرمـان و مدیـر امـور 
آبفـا جیرفـت ، عملیـات اجـرای خـط 
شـهر  اضطـراری  آب  تامیـن  انتقـال 
جیرفـت بـه طـول 5 کیلومتر آغاز شـد.
 عبـاس سـلطانی نـژاد معـاون فنـی و 
ایـن  در  اسـتان  آبفـا  توسـعه شـرکت 
مراسـم در رابطـه بـا پـروژه تامیـن آب 
ایـن  اضطـراری شـهر جیرفـت گفـت: 
پـروژه بـا بـرآورد 170 میلیـارد ریـال از 
محـل اعتبـارات اسـتانی و وزارت نیـرو 
در حـال انجـام مـی باشـد کـه مخـزن 
احـداث گردیـده  آن  مترمکعبـی   5000
اجـرای  و حفـاری سـه حلقـه چـاه و 
خطـوط جمـع آوری آن تـا شـهریور ماه 

بـه اتمـام خواهـد رسـید.
مـردم  نماینـده  پـور  کمالـی  یحیـی 
جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلس شـورای 
فعالیـت  بـه  اشـاره  بـا  نیـز  اسـالمی 
هـای موثـر شـرکت آبفـا اسـتان کرمان 
بـه  تامیـن آب و خدمـات رسـانی  در 
مدیرعامـل  اقدامـات   ، شـهروندان 
را  شـرکت  ایـن  کارکنـان  مجموعـه  و 
شایسـته تقدیـر ارزیابـی نمـود و اظهار 
امیـدواری نمـود این فعالیتهـا همچنان 

باشـد. ادامـه داشـته 
پـروژه  اتمـام  بـا  اسـت  ذکـر  شـایان 
جیرفـت،  شـهر  اضطـرای  آب  تامیـن 
بخش عمده ای از مشـکالت آب شـرب 
شـهرک هـای مسـکن مهـر و مناطـق 
کلـرود و کهوروئیـه برطرف خواهد شـد.

فرماندار اسالمشهر تاکید کرد:کرمان
پایش مستمر انبارها 

جهت مبارزه با قاچاق کاال 

وز 
 نی

یپا
سا

س: 
عک

مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین:

زنان سرپرست خانوار شناسایی و 
توانمند می شوند

 مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین: زنان سرپرست خانوار شناسایی و توانمندسازی می شوند

مدیـرکل امـور بانـوان و خانواده اسـتانداری 
قزویـن گفـت: در طرح توانمندسـازی زنان 
تـا  ایـن اسـت  سرپرسـت خانـوار هـدف 
زنـان سرپرسـت خانـواده کـه دارای مهارت 
هسـتند ولی نتوانسـتند وارد بازار کار شـوند 
شناسـایی می شـوند و بـا همـکاری جهـاد 
الزم  آموزش هـای  قزویـن  دانشـگاهی 
بـرای ورود بـه بـازار کار بـه ایـن افـراد داده 

می شـود. 
 صدیقـه ربیعـی در جلسـه بررسـی طـرح 
»اشـتغال خانگی زنان سرپرست خانواده« 
کـه بـا حضـور رئیـس جهـاد دانشـگاهی 
قزویـن و مدیـرکل اداره تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی اسـتان، برگزار شـد، تصریح کرد: 
اجرای طـرح توانمندسـازی اقتصادی زنان 
سرپرسـت خانـواده در سـال رونـق تولیـد 
عزمـی بـرای رفـع مشـکل بیکاری اسـت. 

وی افـزود: درگذشـته ورودی دانشـگاه ها 
متناسـب بـا نیـاز بـازار کار بـود امـا امـروزه 
ورودی دانشـگاه ها متناسـب بـا ظرفیـت 
دانشـگاه  وارد  افـراد  نیسـت،  اشـتغال 
می شـوند و تمایـل دارنـد کـه در مشـاغل 
دولتـی جـذب شـوند، بایـد تـالش کنیـم 
ایـن نگـرش در بیـن جوانان از بیـن برود و 

نگـرش کارآفرینـی را جایگزیـن کنیـم. 
مدیـرکل امور بانـوان و خانواده اسـتانداری 
قزویـن بیـان کـرد: در حـال حاضـر اغلـب 
جوانـان دارای مـدرک کارشناسـی هسـتند 
بایـد  مـا  ندارنـد،  خاصـی  مهـارت  ولـی 
مهارت ها و اسـتعدادهای جوانان را شـکوفا 
کنیـم و آن هـا را در مسـیر اشـتغال پایـدار 

دهیم.  قـرار 
وی تأکیـد کـرد: در سـطح اسـتان قزویـن 
40 هـزار زن سرپرسـت خانـوار داریم که 16 

هـزار زن سرپرسـت خانـوار تحت پوشـش 
کمیتـه امـداد و 2000 زن سرپرسـت خانوار 
تحت پوشـش بهزیستی هسـتند، درزمینه 
اشـتغال پایدار برای زنان سرپرسـت خانوار 

این افـراد در اولویت هسـتند. 
افـرادی  درگذشـته  کـرد:  بیـان  ربیعـی 
تسـهیالت اشـتغال دریافـت کرده انـد امـا 
بـا رصـد و پایـش صـورت گرفتـه اغلـب 
تسـهیالت منجـر بـه اشـتغال پایدار نشـده 
اسـت، زنـان سرپرسـت خانـواری کـه تنها 
از  بعـد  داشـتند  تأمیـن معـاش  دغدغـه 
دریافـت تسـهیالت و این که نتوانسـتند به 
اشـتغال پایـدار دسـت یابنـد حـاال بـه فرد 

بیـکار و بدهـکار تبدیـل شـدند. 
وی خاطرنشـان کرد: شکسـت خوردن این 
نـوع تسـهیالت به این دلیل اسـت که زنان 
مهـارت الزم بـرای ورود به بـازار کار و عرضه 

محصـول را ندارنـد و بایـد بـه این مسـئله 
توجـه کنیـم، در طرح اشـتغال خانگی باید 
توسـعه اشـتغال و کارآفرینـی موردتوجـه 

قـرار بگیرد. 
مدیـرکل امور بانـوان و خانواده اسـتانداری 
می گوینـد  برخـی  کـرد:  تأکیـد  قزویـن 
کارآفرینـی ذاتـی اسـت امـا بـا آمـوزش 
بـه  را  افـراد  می تـوان  خـاص  مهـارت 
کارآفرین تبدیل کرد، در کشـورهای توسعه 
دانش آموزان در مدرسـه با کارآفرینی آشـنا 
می شـوند و بعـد از دبیرسـتان می تواننـد 

بـرای خودشـان کار ایجـاد کننـد. 
این گونـه  مـا  کشـور  در  امـا  افـزود:  وی 
نیسـت و نیاز اسـت که تغییرات ساختاری 
شـود  ایجـاد  آمـوزان  دانـش  آمـوزش  در 
اسـتعداد  و  ذوق  اسـاس  بـر  بتواننـد  تـا 
خودشـان بـه یـک کارآفرین تبدیل شـوند، 
بایـد  آمـوزش  در حـوزه  آموزش وپـرورش 
سـیر تکاملـی را طـی کنـد و مهارت هـا و 
توانمندی هـای ویـژه بـازار کار را بـه دانـش 

آمـوزان آمـوزش دهـد. 
ربیعـی بیـان کـرد: در طـرح توانمندسـازی 
زنـان  اسـت،  همیـن  هـدف  نیـز  زنـان 
مهـارت  دارای  کـه  خانـواده  سرپرسـت 
هسـتند ولی نتوانسـتند وارد بازار کار شوند 

شناسـایی می شـوند و بـا همـکاری جهـاد 
دانشـگاهی قزویـن آموزش هـای الزم برای 
ورود به بازار کار به این افراد داده می شـود. 
وی خاطرنشـان کـرد: سـازمان هایی کـه در 
حـوزه آمـوزش مهـارت فعالیـت دارنـد باید 
هم افزایـی داشـته باشـند تـا آموزش ها در 
تکامـل هـم باشـند و بتواند فـرد را بـه بازار 
کار روانـه کنـد، آمـوزش کسـب وکار، برنـد 
سـازی، بازاریابـی و تجاری سـازی ازجملـه 
طـرح  ایـن  در  کـه  اسـت  آموزش هایـی 

موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت. 
مدیـرکل امـور بانـوان و خانواده اسـتانداری 
قزویـن بیـان کـرد: در ایـن طـرح 111 زن 
قـرار  آمـوزش  مـورد  خانـوار  سرپرسـت 
اصلـی  هـدف  طـرح  ایـن  در  می گیرنـد، 
بلکـه  نیسـت  پشـتیبان  افـراد  آمـوزش 
دارای  افـراد  آموزش دیـده  افـراد  بیـن  از 
و  می شـود  شناسـایی  پشـتیبان  مهـارت 

می کنـد.  پیـدا  ارتقـا  مهارت هایشـان 
وی یـادآور شـد: افـرادی کـه در ایـن طـرح 
از  بعـد  می گیرنـد  قـرار  آمـوزش  مـورد 
دریافـت  بـرای  آموزشـی  دوره  گذرانـدن 
تسـهیالت بـه اداره کار معرفـی می شـوند 
دریافـت  خانگـی  مشـاغل  تسـهیالت  و 

 . می کننـد

ته
نک

مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری قزویـن تأکیـد کرد: 
برخـی می گوینـد کارآفرینـی ذاتـی اسـت امـا بـا آمـوزش مهارت 
خـاص می تـوان افـراد را بـه کارآفریـن تبدیل کـرد، در کشـورهای 
توسـعه دانش آمـوزان در مدرسـه بـا کارآفرینـی آشـنا می شـوند 
 و بعـد از دبیرسـتان می تواننـد بـرای خودشـان کار ایجـاد کننـد. 
وی افـزود: امـا در کشـور مـا این گونـه نیسـت و نیـاز اسـت کـه 
تغییـرات سـاختاری در آمـوزش دانـش آمـوزان ایجـاد شـود تـا 
بتواننـد بـر اسـاس ذوق و اسـتعداد خودشـان بـه یـک کارآفرین 
تبدیل شـوند، آموزش وپـرورش در حوزه آموزش باید سـیر تکاملی 
را طـی کنـد و مهارت هـا و توانمندی های ویـژه بـازار کار را به دانش 
آمـوزان آمـوزش دهـد. ربیعی بیـان کـرد: در طرح توانمندسـازی 
زنـان نیـز هدف همین اسـت، زنان سرپرسـت خانـواده کـه دارای 
مهـارت هسـتند ولـی نتوانسـتند وارد بـازار کار شـوند شناسـایی 
می شـوند و بـا همـکاری جهـاد دانشـگاهی قزویـن آموزش های 

الزم بـرای ورود بـه بـازار کار بـه ایـن افـراد داده می شـود.
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سال گذشته در پیام ما درباره تعلق 
نگرفتن حق آبه دریاچه ارومیه برای 

احیای آن نوشتیم. امسال بارندگی ها به 
این احیا کمک شایانی کردند.

تراس تا 28 خرداد در ایرانشهر اجرا
 می شود.

 نویسنده: ژان کلود کری یر
کارگردان: مسعود کرامتی

نمایشسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید دوماهنامه »حوالی« منتشر شد.

فیلمبرداری فیلم سینمایی 

زنبور کارگر در لوکیشنی حوالی جنوب 
تهران در حال پیگیری است.

فروش بلیت نمایش 

چشم به راه میرغضب
 به کارگردانی حسین کیانی آغاز شد. این 

نمایش از چهارشنبه 22 خرداد در تماشاخانه 
سنگلج به صحنه می رود.

رمان منطق عشق نوشته تامارا وبر با 
ترجمه علی شاهمرادی منتشر شد.

 + هرزه بودم زن نمیگرفتم
- بعضیا وقتی زن میگیرن تازه هرزه 

میشن!

 یکی میخواد باهات حرف بزنه

نمایشفیلمکتاب دیالوگ

به مهر روی تو در آفتاب نتوان دید

ببوی زلف تودر مشک ناب نتوان دید

دو چشم مست تو دیشب بخواب می دیدم

ولی چه سود که آن جز بخواب نتوان دید

اگر چه آب رخت عین آتشست ولیک

فروغ آتش رویت در آب نتوان دید

چو ماه مهر فروزت به زیر سایٔه شب

به هیچ روی مهی شب نقاب نتوان دید

رخ تو در شکن زلف پرشکن دیدم

اگر چه در شب تار آفتاب نتوان دید

خواص چشمٔه نوشت که جوهر روحست

بیار باده که جز در شراب نتوان دید

دل شکستٔه خواجو خراب گشت و وراست

که گنج عشق تو جز در خراب نتوان دید

خواجوی کرمانی 

تو َمبین که خاکم از خستگی و 

 شکستگی ها

تو ِبخواه تا به ُسویت ز هوا 

سبک تر آیم...!

عکس نوشت

عکس: 
روزبه روزبهانی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

»شهربراز« اسپهبد نامدار 
ایران ـ روزی که »شهربراز« 

جان خود را از دست داد
اسـپهبد  میـالدی   630 سـال  ژوئـن  نهـم 
ایرانـی  شـهربراز )شـهروراز( ژنـرال مشـهور 
و فاتـح مصر در شـهر تیسـفون كشـته شـد. 
قتـل(  )احیانـا  مرمـوز  مـرگ  از  پـس  وی 
اردشـیر سـوم شـاه 9 سـاله ایـران عمـال بـه 
بـه  را  ایـران  سـلطنت  امـور  روز   44 مـدت 
از  را  مـا  امپراتـوری  تـا  بـود  دسـت گرفتـه 
بـود  ژنـرال  ایـن  برهانـد.  اضمحـالل  خطـر 
شـرقی  روم  از  را  دمشـق  و  اورشـلیم  كـه 
پـس گرفتـه، صلیبـی را كـه مسـیح بـر آن 
مصلـوب شـده بـود بـه تیسـفون )مدائـن( 
منتقـل كـرده، مصـر را متصـرف شـده و در 
و  سـاخته  را  ایرانـی  پـادگان  اسـكندریه، 
ایـن  محبوبیـت  بـود.  اداری گمـارده  مقـام 
باعـث  زمـان  آن  ایـران  جامعـه  در  ژنـرال 
خسـرو  حسـد  و  بخـل  احسـاس  تحریـك 

پرویـز )شـاه وقـت( نسـبت به او شـده بود 
و نقشـه بركنـاری، تبعیـد و حتـی قتلـش را 
كشـیده بـود كـه ایـن خبـر در جریـان جنگ 
امپراتـور روم  ارتـش هراكلیـوس  بـا  ایـران 
شـرقی بـه گـوش او رسـید و وی را سسـت 
پرویـز  خسـرو  پایـان كار  تـا  بعـدا  و  كـرد 

عمـال خـود را منـزوی سـاخته بـود.
پـس از قتل خسـرو پرویز و پایـان حكومت 
بـا  بـزرگان كشـور  او،  جانشـین  دوم  قبـاد 
خردسـال  پسـر  پادشـاهی  بـا  شـرط  ایـن 
قبـاد دوم موافقـت كردنـد كه شـهربراز نایب 
بـا  شـهربراز  پذیرفـت.  او  و  السـلطنه شـود 
زود  خیلـی  ولـی  كـرد  صلـح  هراكلیـوس 
متوجـه شـد كـه كشـور دچـار بـی نظمـی و 
در آسـتانه هـرج و مـرج كامـل اسـت و هـر 
صاحـب قـدرت، خودسـرانه اجـرای مقررات 
راه  مسـئله  و  اسـت  گرفتـه  دسـت  بـه  را 
حلـی جـز توسـل بـه روش نظامـی )انجـام 
از  و  نـدارد  چـرا(  و  چـون  بـی  مقـررات، 
بـزرگان كشـور خواسـت كه قـدرت را به طور 

كامـل تـا زمانی كه مسـائل حل شـوند به او 
بسـپارند و سـازمانهای اداری و فرمانـداری 
شـوند كـه  واگـذار  ارتـش  افسـران  بـه  هـا 
بـزرگان چـون منافـع خـودرا در خطـر دیدند 
زیـر بـار نرفتنـد ولـی شـهربراز بـا تکیـه بـر 
ارتـش بـه مخالفت آنـان اعتنا نکـرد. اندكی 
بعـد و بـه گونـه ای ناگهانی، شـاه خردسـال 
كـه نـام اردشـیر سـوم بـر او گـذارده شـده 
بـود درگذشـت و شـهربراز قدرت كامـل را به 
دسـت گرفـت كـه بـزرگان شـایع كردنـد كـه 
او اردشـیر خردسـال را كشـته اسـت )برخی 
تاییـد  را  اتهـام  ایـن  رومـی  مورخـان  از 
اردشـیر  مـرگ  عامـل  را  شـهربراز  و  كـرده 
انـد(. ایـن شـایعه قاطبـه مـردم و  نوشـته 
برخـی از افسـران جـزء پـادگان تیسـفون را 
خشـمگین كـرد و در یـك فرصـت مناسـب 
)بـا تطبیـق تقویمهـا؛ در نهم ژوئن سـال 63 
میـالدی( شـهربراز را از میان برداشـتند و با 
قتـل شـهربراز سـقوط امپراتوری ساسـانیان 

تسـریع شـد.

نمایشگاه فتو مونتاژ با عنوان خیال 
کاری از فرهاد جاوید و طناز  پروان تا 
27 خرداد در گالری مستقل برپا می 

شود.

نمایشگاه

وز 
یر
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کتاب 

از سـرد و گـرم روزگار اولیـن بخـش از خاطـرات احمـد زیدآبـادی، 

روزنامـه نـگار و تحلیل گـر سیاسـی اسـت کـه بـا همـکاری نشـر 

نـی منتشـر شـده اسـت. زیدآبـادی فارغ التحصیـل رشـته علـوم 

علـوم  دکتـرای  مـدرک  دارای  و  تهـران  دانشـگاه  از  سیاسـی 

سیاسـی از دانشـگاه حقـوق دانشـگاه تهـران اسـت. وی فعالیـت 

روزنامه نـگاری خـود را از سـال 1368 در روزنامـه اطالعـات آغـاز و 

سـپس بـا روزنامٔه همشـهری همـکاری کرد. او سـابقٔه سـردبیری 

روزنامـٔه آزاد و همـکاری بـا هفته نامـٔه شـهروند امـروز را نیـز در 

کارنامـه روزنامه نـگاری خـود دارد. بنیـاد بین المللـی مطبوعـات در 

سـال 2016 جایـزٔه قهرمـان آزادِی مطبوعـات جهـان را بـه او اعطـا 

کـرد. او پیش تـر در سـال 2011 جایـزٔه آزادی مطبوعـات جهانـِی 

سـازمان یونسـکو موسـوم بـه گیلرمو کانـو را نیـز دریافـت کـرده بـود.

پشت جلد کتاب آمده است:
سرگذشـت بـه  دنبالـم بـود؛ »چـون دیوانـه ای تیـغ  در دسـت«. به 

خـالف هم سـاالنم، تسـلیم آن نشـدم. هـر غـروب پاییـز از بلندای 

و  دوردسـت  افق هـای  بـه  چشـم  روسـتایمان  تنـاور  تک درخـت 

بی انتهـای کویـر دوختـم و بـه آواز درونـم گـوش فـرادادم؛ آوازی 

کـه مـرا بـه »انتخـاب« فرامی خوانـد. پـس انتخـاب کـردم؛ فقـر 

زحمـت کار  و  رنـج  از  آوردم،  تـاب  بـا شـکیبایی  را  بی پناهـی  و 

شـانه خالـی نکردم، سـر در کتـاب فروبـردم و بر همـه تباهی های 

محیـط اطرافـم شـوریدم…

این قصه سرگذشـت من است تا هجده سالگی.

جمالتی از کتاب از سرد و گرم روزگار:
به هرحـال، فرنگیـس فرصتـی بـرای اسـتفاده از کتاب هـای 
مـن در کالس دوم پیـدا نکـرد و مجبـور بـه تـرک تحصیـل 
عالقـٔه  و  درخشـیدم  خـوش  اول  کالس  در  امـا  مـن  شـد. 
حالی کـه سـایر  در  پیـدا کـردم.  مدرسـه  بـه  وصف ناپذیـری 
بچه هـای روسـتا به اکـراه و زور راهـی مدرسـه می شـدند، مـن 
در میان شـگفتی دیگران، طاقِت دوری از مدرسـه را نداشـتم. 
منتظـر  حتـی  ظهـر،  تعطیلـِی  از  پـس  روزهـا،  از  بسـیاری 
آماده شـدن اِو گرمویـی کـه مـادرم بار گذاشـته بـود نمی ماندم 
و بـا برداشـتن تکـه ای نـان و دو پیـاز کـه آن هـا را هنـگام راه 
رفتـن می خـوردم، به سـرعت بـه مدرسـه برمی گشـتم. بـا این 
میـزان دلبسـتگی بـه مدرسـه، هـرگاه بـا شـروین و شـهین 
درمی افتـادم آن هـا تهدیـدم می کردنـد کـه مانـع رفتنـم بـه 

مدرسـه خواهنـد شـد.
ربابـه امـا به خـالف انتظـار، آرام و بی صدا وارد زردو می شـود، 
بـه خانـٔه خـود مـی رود و زبـان ُبرنـده اش را در کام می گیـرد؛ 
بـه گونـه ای کـه حتـی یـک واژه از سـرِ اعتـراض نمی گویـد. 
البتـه ایـن رفتـار مطلقـًا نشـانٔه بی تفاوتی او به »زن هم شـو« 
– هـوو – آوردن همسـرش نبوده اسـت، بلکـه او نهایت قدرت 
خـود را بـه کار می گیـرد تا در برابـر این فاجعـٔه عاطفی از خود 
خویشـتن داری نشـان دهـد. گویـا ربابـه بعدهـا تـوان تحمـل 
ایـن انـدازه خویشـتن داری را از دسـت می دهـد؛ به گونـه ای 
کـه پـس از مدتـی پایـش را در یـک کفـش می کنـد تـا طالق 
بگیـرد، امـا بـا دخالـت قاطعانـٔه مـادرش مشـتی ماتـی، از 
اصـرارش دسـت برمـی دارد. بااین همه، او از اینکـه زِن دیگری 
جایـگاه او را در مقـام زن یـک ایلخانی گرفته، سـخت مغموم 
و تلخـکام اسـت و بـرای نابـودی همـٔه آنچـه بـه دسـترنج 
خـود تهیـه کـرده اسـت، دسـت بـه دعـا برمـی دارد. بـه تصوِر 
مـادرم، مـرگ و میـر تمـام گوسـفندان آمندلی طی یک سـال 
و نابـودی تمـام هسـت  و نیسـت او، نتیجـٔه اجابـت دعـای او 

اسـت. بوده 

از سرد و گرم روزگار
نویسنده: احمد زیدآبادی

انتشارات: نی


