
فراخوان مناقصات عمومي 
یک مرحله اي

اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومی پروژهای به شـرح ذیل را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نماید. 
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( 
بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلی، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی 

امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1397/12/27 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت14 روز 1397/12/27 تا تاریخ 

 1398/01/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت14روز چهارشنبه تاریخ 1398/01/21

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1398/01/22    

  تاریخ انتشارمناقصه خرید خدمات مشاوره
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت14 روز 1397/12/27 تا تاریخ 

 1398/01/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت14روز سه شنبه تاریخ 1398/01/27

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1398/01/28

اداره کل راه و شهرســازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابرآورد )لاير(نوع تضمینتضمين )لاير(عنوانشماره 

147/ج97/3
عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای جدول نو و 
عباس آباد یار احمدی شهرستان رودبار جنوب)تجدید(
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148/ج97/3
اجرای پریمکت و آسفالت محورهای جگا، رزشیرین 

و دسک)تجدید(
768،000،00015،359،677،692

149/ج97/3
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی 

محور اسماعیلیه)تجدید2(
192،000،0003،831،061،792

150/ج97/3

آسفالت محورهای کهن چراغ، دهنو یار احمدی، محمد 
آباد کتکی شمالی و جنوبی، موتور 287 قطعه 1 و 2، 

نازدشت، کنت آباد، شه بابا، سعید آباد مکثایی و آبنمای 
مظفرآباد شهرستان رودبار جنوب)تجدید(

2،373،000،00047،458،899،204

151/ج97/3
احداث قسمتی از بیس و آسفالت 

محور پل بهادرآباد- رودبار
925،000،00018،500،000،000

951،000،00019،007،408،590احداث پل طاقی 3 دهانه 10 متر ورودی شهر مردهک152/ج97/3

براساس فهرست آگهی خريد خدمات مشاوره، به روش انتخاب بر اساس تعرفه
بخشنامه شماره 
 97/174484
مورخ 97/04/12 153/ج97/3

ادامه نظارت کارگاهی باند دوم جیرفت- بافت- 
سیرجان

-23،074،571،000

نوبت اول

شهرداری اختیار آباد

نوبت اول 

 CNG آگهی اجاره جایگاه
ــودرا  ــگاه CNG خ ــرداری از جای ــره ب ــر دارد به ــاد در نظ ــهرداری اختیارآب ش
ــهر  ــهدای ش ــزار ش ــروی گل ــی روب ــام خمین ــان ام ــای خیاب ــع در انته واق
اختیــار آبــاد بمــدت یکســال شمســی بــه بهــره بــرداران مــورد تاییــد و دارای 
صالحیــت از شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی واگــذار نمایــد. لــذا 
از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجدشــرایط  خواهشــمند اســت جهت 
اطــالع از جزئیــات و شــرایط اجــاره از تاریــخ نشــر نوبــت دوم ایــن آگهــی به 

امــور مالــی شــهرداری مراجعــه نماینــد.

امروز و فردا عیار آینده روابط 
با عراق، معلوم می شود؟

عارف:

 امیدواریم دادگاه فعاالن 
زیست محیطی را تبرئه کند

2

4

بـا انجـام اولین سـفر حسـن روحانی به عـراق در شـرایط پیچیده منطقه 

ای و بـا عنایـت به چشـم انـداز تحوالت پیـش رو، آنچه بیـش از همه در 

نـگاه صاحـب نظـران ایـن سـفر را مهـم کرده، شـکل گیـری آینـده روابط 

تهـران - بغداد اسـت.

سـفر رئیـس جمهوری کشـورمان بـه عراق  را می توان در پاسـخ به سـفر 

چنـدی پیـش برهـم صالح رئیـس جمهور عراق بـه تهـران و امضای چند 

قـرارداد، تفاهـم نامـه و مذاکراتی دانسـت کـه اکنون مرحلـه تکمیلی این 

توافقـات قـرار اسـت در سـفر آقای روحانی انجام شـود و به نظر می رسـد 

کـه مـا بـا اولویت مباحـث امنیتی، اقتصـادی و تجـاری و روابط فیمابین 

در حوزه هـای انـرژی و توریسـم و تبـادالت دو جانبـه کاال و خدمـات در 

مناطـق مـرزی و برخی موضوعـات مهم تاریخی بتوانیم بـا عراقی ها پازل 

جدیـدی را بـرای آرامش منطقه ترسـیم کنیم.

در بـاب اهمیـت این سـفر و تاثیـرات آن در مناسـبات آتی منطقه با توجه 

بـه بازیهـای سیاسـی برخی رقبـا می توان بـه چند نکته مهم اشـاره کرد: 

1- روابـط ایـران و عـراق بعـد از صـدام به گونـه ای بوده که توانسـته تقریبًا 

ترتیبـات و دربرخـی مـوارد آرایـش منطقـه ای را تحـت تأثیـر قـرار دهـد، 

بـه ایـن معنـا کـه اوالً عـراق از سـیطره کشـورهای عربـی در آمـده و بغداد 

به عنـوان یـک نیـروی مؤثر یا متکی بـه خود تالش نمـوده در منطقه خط 

مشـی و سیاسـت های خود را دنبال کند.به همین جهت اسـت که فاصله 

گرفتن عراق از تفکرات پان عربیسـتی و روی آوردن به مشـی مسـتقالنه، 

خـود آغـاز یـک رویـه معقـول یـا یـک فضای مناسـب بـرای تعامـالت با 

عـراق بوده اسـت.

2- بـه نظر می رسـد در شـرایط فعلـی تغییر و تحوالت عـراق بویژه حضور 

افـراد جدیـدی کـه در رأس هـرم قـدرت این کشـور قرار گرفتنـد بگونه ای 

اسـت کـه آنهـا عالقـه مندند هم فضـای تصمیـم سـازی و تصمیم گیری 

مسـتقالنه داشـته و هم حسـب ضـرورت در منطقه بتوانند بـه عنوان یک 

بازیگـر مؤثـر و فعـال نقش آفرینی کنند تـا بار دیگر این کشـور به جایگاه 

برسد. مطلوب 

3- اهمیـت روابـط ایـران و عراق در شـرایط کنونی به سـطح آن بسـتگی 

دارد چـرا کـه دو کشـور دارای قابلیـت و پتانسـیل هـای فزاینـده در کنـار 

برخـی موانـع و تنگناهـا هسـتند که ایـن دو امر، لزوم  همکاری بیشـتر را 

مـی طلبـد  و بـرای همین تحلیلگـران بر این باورند که سـفر مقامات بلند 

پایـه دو کشـور در ماههـای اخیـر ، نشـان از عمـق روابط دوجانبـه و عالیق 

مشـترک بـرای رفـع امـوری دارد کـه تاحـد زیادی به فشـارها و سیاسـت 

هـای رقبـای منطقـه ای و بیـن المللی مرتبط اسـت. 

4- نکتـه بسـیار مهـم دیگر، سیاسـت گـذاری کالن در همسـایه غربی ما 

مشـی دولتمـردان جدیـد عـراق اسـت کـه در مواضـع و برنامه هـای خود 

تـالش بـرای زدودن غبـار از سـوابق حاکمیـت حـزب بعـث در این کشـور 

داشـته و مـی خواهند نشـان دهند کـه نمایندگان منتخب مـردم از طریق 

آرای آنهـا هسـتند و بـرای همیـن مـی خواهنـد راه و روش نوینـی بـرای 

تعامـالت خـود ارائـه نماینـد و در این مسـیر ایـران یک نمونه بسـیار ایده 

ال بـرای آنهاسـت تـا از تجربـه و تواناییهـای تهران اسـتفاده نمـوده بگونه 

ای کـه بتواننـد بـه سـالمت از فضای بشـدت سـنتی جهان عرب بـه روند 

مـدرن امروز عبـور کنند.

5- در رابطـه بـا ایـران بـه طـور مشـخص عراقی هـا در چنـد مـاه گذشـته 

تحـت فشـار شـدید آمریکایی هـا بودنـد تـا بـا آنها برای فشـار بیشـتر به 

تهـران همـکاری شـود و در ایـن مسـیر موضوعات مهم  امنیتی و مسـئله 

تحریـم هـا بیـش از پیـش بـرای آمریکایی هـا مهم بـوده کـه در واکنش 

بـه تصمیـم ترامپ، رئیس جمهور و نخسـت وزیر و پارلمـان و جریان های 

سیاسـی عـراق نقـش آفرینـی مؤثـری کردنـد تـا چتر فشـار همـه جانبه 

آمریکایی هـا  از روی عـراق برداشـته شـود و در چنیـن فضایـی اینـک 

مقامـات ایـران و عـراق می توانند صفحـات جدیدی از همـکاری امنیتی، 

اقتصـادی، تجـاری و مالـی را طراحـی و بـه مرحلـه اقدام برسـانند.

6- در فضـای منطقـه ای و بین المللـی موضوع همکاری های حـوزه انرژی 

چـه در بخـش نفـت ،آب و معـادن و دیگـر مسـائل مربـوط می توانـد از 

موضوعـات مهـم سـفر روحانـی بـه عـراق باشـد، در بحث های مربـوط به 

حـوزه کاال و خدمـات بـه طـور حتـم فعالیـت شـرکت های لبنـی ،غالت یا 

شـرکت هـای صنعتـی و … با توجـه به حجم زیاد سـفر زائران دو کشـور 

مـی توانـد زمینه تقویـت تبـادالت بازرگانی و تجـاری را فراهـم آورد.

7- حـوزه دیگـر بحـث فنـاوری و انتقـال تکنولـوژی اسـت، در هـر حـال 

انس طال         1.307.210

مثقال طال     18.190.250

گرم طالی 18  4.199.192

گرم طالی 24   5.454.200

انس نقره             15.76

انس پالتین      858.235

انس پاالدیوم    1.501.412

بهار آزادی      43.970.000

امامی          46.440.000

نیم       25.490.000

ربع         15.970.000

گرمی       8.680.000

دالر             128.000

یورو         148.200

پوند          169.075

درهم          34.359

لیر ترکیه           25.423

یوان چین         16.182

صد ین ژاپن       104.000   

دالر کانادا        96.541

دالر استرالیا      91.848 @p a y a m e m a
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تهران

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1410

پنجشنبه 23 اسفند 1397
 قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

ریل ماشین دودی قاجارها 
در شهر  ری کشف شد

مجری مرمت خانه »ناصر الدین میرزا« :تصمیمی برای 
امکان بازدید گردشگران از این خانه گرفته نشده است

»صمت« در بند صنعت چاپ و نشر نیست
به دلیل گرانی چاپ، خطر »خود تعطیلی« نشریات مکتوب را تهدید می کند
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جگوار سیاه آفریقایی 
در راه ایران

مسئول وارد کننده حیوانات باغ 
وحش »صفادشت«گفت: 

ایــن باغ وحش به زودی یک جگوار 
) یک گونه از پلنگ ســیاه آفریقایی( 

را وارد ایران خواهد کرد.

وضعیت خوب  زنان، 
در پست های مدیریتی 

استان کرمان

مراکز اقامتی تهران 
در نوروز ۵۰ درصد 

تخفیف می دهند

2

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران: 
وضعیت تلمبار و دفن ناقص زباله در مرکز دفن 
آرادکوه مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست 
نیست و این موضوع از طریق ریاست جمهور 
هم پی گیری شده است.ما آمادگی همکاری با 
شهرداری تهران در خصوص مکان یابی و همچنین 
مدیریت اصولی بر پسماندها را داریم. اولین 
گام در مدیریت اصولی پسماند در تهران تفکیک 
از مبدا و تبدیل آن به کود و کمپوست است که 
متاسفانه تفکیک از مبدا در تهران صورت نمی گیرد 
و با یک حجم باالیی از پسماند در این مرکز تخلیه 
می شود و از طرفی هم کود کمپوست تولیدی این 
مرکز بدلیل وجود شیشه، فلزات و مواد پالستیکی 
قابلیت استفاده در اراضی کشاوری را نداشته و 
مورد تایید وزارت کشاورزی نیست.

سازمان محیط زیست بار دیگر 
از وضعیت دفن زباله ها در 
آردکوه تهران، انتقاد کرد

بوی متعفن 
آرادکوه

3

عـراق در دوره بازسـازی قـرار دارد و ایران تالش کرده در 

زیرسـاخت هایی مثل حوزه مخابرات، جاده، سـاختمان 

و ابنیـه و یـا زیرسـاخت های پاالیشـگاهی و نیروگاهی 

وارد شـود کـه حـوزه مؤثـر و زیربنایـی اسـت ولـی باید 

توجـه داشـت که ایـن بخش مدتی اسـت که بـا مانور 

اعتبـاری هنگفت برخی کشـوهای غربـی و عربی محل 

توجـه قـرار گرفتـه و قراردادهـای این سـفر سرنوشـت 

مهمـی برای شـرکت هـای ایرانی اسـت.

بـا  مبـارزه  ویـژه  بـه  امنیتـی  مسـائل  حـوزه  در   -8

تروریسـم و گروههـای تکفیـری از جملـه داعـش بـا 

توجـه بـه حضور موثـر آمریکاییهـا در عراق بـه نظر می 

رسـد این همکاری تاکنـون تجربه خوبی بین نیروهای 

نظامـی و امنیتـی دو کشـور بوجـود آورده ولـی برخـی 

تنـگ نظـری هـای قومـی و قبیلـه ای در کنـار رقابـت 

سیاسـی برخـی کشـورهای عربـی بـرای بیـرون راندن 

ایـران از عـراق شـاید حلقـه همـکاری را مورد مناقشـه 

قـرار دهـد و در ایـن زمینه مقامات ارشـد عراق نقشـی 

اساسـی بـرای آینـده خواهند داشـت.

9- بازسـازی عـراق در دوره جدیـد کـه مقامـات آن 

کشـور بـه دنبـال آرامـش، پرهیـز از ورود بـه هیجانات 

و تالطم هـای منطقـه ای و ترجیـح دادن بـه بازسـازی 

هسـتند شـرایطی را بوجـود مـی آورد کـه ایـن کشـور 

محـل رقابـت همسـایگان و برخـی دیگـر از کشـورها 

گـردد کـه بـا قابیلـت مالی و تکنولـوژی خـود بخواهند 

سـهم بیشـتری از امور را دشـت نمایند در این شـرایط 

قراردادهـای سـفر اقـای روحانـی بـه عـراق حجـم و 

میـزان عالقـه مردان بغـداد به آینده همکاریهـا با تهران 

را بخوبـی نشـان خواهـد داد.

10- برخـی امـور تاریخی و مربوط به گذشـته در فضای 

همسـایگی مثل قرارداد 1975، الیروبی اروند، خسارات 

جنـگ تحمیلـی و تعیین تکلیف حوزه های مشـترک 

نفتـی از جملـه نکاتـی کـه می توانـد دایره همـکاری و 

تعلقـات سیاسـی و اقتصـادی دو کشـور را از تعارفـات 

سیاسـی بـه میـدان عمـل بکشـاند کـه بخـش مهمی 

از ایـن مـوارد در ایـن سـفر مـورد بحـث و توافـق قـرار 

خواهـد گرفت.

سـخن آخـر: عـراق بـا تمامـی نقـاط قـدرت و ضعـف 

اینـک بـه زمینـی بـرای رقابـت تبدیل شـده ولـی این 

فرصـت بـرای تهران عالوه بـر رقابت و امتیازات سـاری 

و جـاری ابعـاد دیگـری را نیـز دربـر دارد کـه ضـروری 

اسـت  اصـول روابط دوجانبه و منطقـه ای خود با عراق 

را بـه گونـه ای طراحـی کنیـم تـا در ایـن رقابـت خیلـی 

عقـب نیافتیـم و در برخـی امـور نیـز میدانـداری کنیم. 

/خبرآنالین
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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»صمت« در بند صنعت چاپ و نشرنیست
به دلیل گرانی چاپ، خطر »خود تعطیلی« نشریات مکتوب را تهدید می کند

قیمت کاغذ و وضعیت توزیع و چاپ، کمر رسانه های کاغذی را خم  کرد

ــات کشــور  ــای حــال مطبوع ــن روزه ای
حــال خوشــی نیســت، گرانــی چندیــن 
درصــدی زینــک ، جوهــر والــکل در 
ــن  ــی را برت ــم های ــاپ، زخ ــت چ صنع
نشــریات مکتــوب زده کــه ادامــه حیات 
را برایــش ســخت تــر از همیشــه کــرده 
اســت. گرانــی صنعــت چــاپ تنهــا دامن 
ــا را نســوزانده اســت  ــاب ه ناشــران کت
ــه جــان نشــریات  ــر از همیشــه ب و بدت
مکتــوب افتــاده اســت و چیــزی نمانــده 
افزایــش  کنــد.  را خاکســتر  آن  کــه 
حــدود 250 درصــدی کاغــذ، بــازار را 
شــوکه مــی کنــد امــا نشــریات مکتــوب 
را بــه احتضــار مــی کشــاند. جســم 
بیمــار ایــن رکــن چهــارم دموکراســی را 

ــل از  ــاز اســت، قب ــوری ای نی درمــان ف
ــت  ــار قیم ــر ب ــن زی ــتر از ای ــه بیش آنک
هــای ایــن صنعــت، کمــر خــورد کنــد.در 
ایــن وادی فغــان و ابهــام، ســه نماینــده 
مجلــس بــه نمایندگــی از مطبوعــات 
ــه  ــی را ب ــاده نکات ــه ای سرگش ــا نام ب
دولــت یــادآور شــدند، نکاتــی کــه شــاید 
در کنــار وعــده هــای بســیار دیگــر 

ــت. ــده اس ــوش ش فرام

کم سویی روبه خاموشی 
مطبوعات 

ــی«  ــران »الیــاس حضرت ــدگان ته نماین
اعتمــاد،  روزنامــه  مســئول  مدیــر 
«مدیرمســئول  »مصطفــی کواکبیــان 
ــی  ــاالری و »محمدعل ــه مردم س روزنام

وکیلــی« مدیرمســئول روزنامــه ابتکار در 
نامــه ای سرگشــاده خطــاب بــه حجــت 
روحانی«رئیــس  »حســن  االســالم 
جمهــوری احتمــال تعطیلــی مطبوعــات 

ــدند.  ــر ش را متذک
نماینــدگان  ایــن  نامــه  از  دربخشــی 
تاکیــد  دیگــر  بــار  اســت:  آمــده 
شــماره  بــه  نفس هــای  می کنیــم 
افتــاده نشــریات مکتــوب در ســال 97 
ــا  ــم توجهی ه ــاد ک ــا در تندب ــی رود ت م
و ســوء مدیریــت بخش هــای مســئول 
دســتگاه های  ســایر  و  دولــت  در 
بیمــار  و  شــود  قطــع  تصمیم گیــر، 
بــرای  در حــال احتضــار مطبوعــات، 

همیشــه رخــت از کشــور بربنــدد. 

خــم شــدن کمــر رســانه هــای کاغــذی 
ــار فشــار اقتصــادی؛ تحــت فشــار  زیرب
ــه  ــرای ادام ــات ب ــن مطبوع ــرار گرفت ق
راه؛ مطبوعــات ســال هاســت ســهم 
فرهنگــی  ســبد  کاالهــای  از  خــود 
خانــوار را از دســت داده ؛ کم ســویی 
روبــه خاموشــی مطبوعــات بــه نفــع 
هیچ کــس نیســت و محتــاج بــودن 
کشــور بیــش از هرزمــان دیگــر بــه 
عبــارت  از  برخــی  ملــی  رســانه های 
هــای کانونــی، بــه کار رفتــه برخــی 
رســانه هــا  در واکنــش بــه انتشــار ایــن 

ــت.  ــه اس نام
روزنامــه شــرق بخشــی از نامه این ســه 
ــس  ــه رئی ــاب ب ــس خط ــده مجل نماین
مطبوعــات  اســت:  آورده  جمهــوری 
بــه عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی 
و یکــی از کاالهــای ســبد فرهنگــی 
خــود  ســهم  سال هاســت  خانــوار، 
ــت  ــی از دس ــه دالیل ــبد را ب ــن س از ای
داده انــد. شــما پیــش از تشــکیل دولــت 
تدبیــر و امیــد در شــعارهای انتخاباتــی 
ــردش آزاد  ــت گ ــه اهمی ــا ب ــود، باره خ
اطالعــات و نقــش مطبوعــات در آن 
پرداختــه و از گشــایش در ایــن عرصــه 
مــا  شــوربختانه  بودیــد.  داده  خبــر 
ــه  ــه ک ــن نام ــده ای ــدگان امضاکنن نماین
ــری  ــه سراس ــه روزنام ــئول س مدیرمس
آســتانه  در  هســتیم،  هــم  کشــور 
ســال 98 هشــدار می دهیــم اگــر فکــر 
عاجلــی بــه حــال اقتصــاد مطبوعــات و 
ــئول  ــتگاه های مس ــف دس ــام وظای انج
ــات  ــار مطبوع ــات انتش ــال ملزوم در قب
ــات  ــد مطبوع ــده بای ــال آین ــود، س نش
ــور،  ــن کش ــای ای ــتقل را در موزه ه مس

پیشــخوان  و  نشســت  نظــاره  بــه 
جــز  احتمــاال  روزنامه فروشــی ها 
ــای  ــه نهاده ــته ب ــه وابس ــد روزنام چن
دولتــی و عمومــی و یکــی، دو روزنامــه 
توانســته اند  کــه  خصوصــی  بخــش 
ارزش افــزوده کافــی را ایجــاد کننــد، 
خالــی از برندهــای ایــن حــوزه خواهــد 
ــن  ــش از چنی ــی رود پی ــار م شــد.  انتظ
فرجــام شــومی، بــرای مدیریــت آن کــه 
امــر دشــواری نیســت، دســتورات الزم را 

ــد. ــادر فرمایی ص

روزنامه ها یتیم تر از گذشته 
روزنامــه آفتــاب یــزد بــا تیتــر ›روزنامــه 
هــا یتیــم تــر از گذشــته بــه حــال خــود 
رهــا شــده انــد‹ نوشــت: در حالــی 
کــه امــروزه بخــش هــای مختلــف 
اقتصــادی در کشــورمان زیــر فشــار 
تحریــم هــا قــرار گرفتــه انــد، مطبوعــات 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند.
وضعیــت قیمــت کاغــذ، توزیــع و چــاپ 
مطبوعــات درایــران باعــث شــده تــا 
کمــر رســانه هــای کاغــذی زیربــار ایــن 

فشــار اقتصــادی خــم شــود. 
›آقــای  تیتــر  بــا  آرمــان  روزنامــه 
روحانــی! نفــس مطبوعــات بــه شــماره 
افتــاده‹ نوشــت: درســت اســت کــه 
ــه  ــامل هم ــد و ش ــداد می کن ــی بی گران
کاالهــای اساســی و مهــم می شــود، 
درســت اســت کــه فضــای مجــازی 
ــا شــهروندان  ــرده ت ــم ک ــه ای فراه زمین
ــد، درســت  ــال کنن ــار را دنب ــد اخب بتوانن
اســت کــه عــده ای از تــالش دولــت 
بــار مشــکالت، در  از  بــرای کاســتن 
ــد  ــتفاده کرده ان ــذ سوءاس ــوع کاغ موض
ــران  ــه ناش ــس اتحادی ــه رئی ــه گفت و ب
ــن  ــزار ت ــران، 200 ه ــان ته و کتابفروش
ــال 97 وارد  ــی در س ــا ارز دولت ــذ ب کاغ
ــن  ــزار ُت ــا 14ه ــا تنه ــده ام ــور ش کش
ــه در  ــت ک ــت اس ــده و درس ــع ش توزی
ــر کســی  ــن دیگ ــزار ُت خصــوص 184ه

ــدام از  ــا هیچ ک ــد ام روشــنگری نمی کن
ایــن مــوارد و بســیار مــورد دیگــر نافــی 
اهمیــت مطبوعــات نیســت. مطبوعاتــی 
ــه انعــکاس  کــه هــم خــود را نســبت ب
ــون  ــد، اکن ــد می دانن ــا متعه واقعیت ه
ــان ســخت تحــت  ــه راه، چن ــرای ادام ب

فشــار قــرار گرفته انــد. 
ــم  ــه قل ــکار ب ــه ابت ــرمقاله روزنام در س
کارشــناس  چهــره‹  خــوش  ›جــالل 
الملــل  بیــن  و  سیاســی  مســائل 
آمــده اســت: دولــت و بلکــه نظــام 
ــود را  ــف خ ــت تکلی ــی الزم اس سیاس
ــویی  ــد. کم س ــات روشــن کن ــا مطبوع ب
بــه  مطبوعــات  خاموشــی  روبــه 
نفــع هیچ کــس نیســت؛ نــه نظــام 
سیاســی، نــه مــردم و نــه جامعــه 
فضــای  اینکــه  کشــور.  مطبوعاتــی 
مجــازی رفته رفتــه جــای رســانه های 
مکتــوب را می گیــرد و دیــر یــا زود، 
روزنامه هــا مقهــور فضــای دیجیتــال 
بــرای  نــارس  بهانــه ای  می شــوند، 
ــه در  ــی اســت ک ــه بی تدبیری های توجی
ــاه  تشــخیص مصلحت هــا و منافــع کوت

اســت. شــده  بلند مــدت  و 
ــت  ــن یادداش ــری از ای ــش دیگ در بخ
آمــده اســت: اکنــون نفــس مطبوعــات 
نیمه جــان کشــور بــه شــماره افتــاده 
اســت. ایــن وضــع نــه بــه دلیــل عقــب 
ــا فضــای مجــازی،  ــت ب ــدن در رقاب مان
بلکــه نبــود حمایــت از حیــات آنهــا 
ــای  ــر در روزه ــد نیســت اگ اســت. بعی
ــه  ــه ب ــویم ک ــردار ش ــال خب ــی س پایان
دلیــل گرانــی انتشــار مطبوعــات، شــمار 
دیگــری از روزنامه هــا و مجــالت و... 
از  یــا  و  داده  تــن  بــه خودتعطیلــی 
ــه ناچــار  حجــم کیفــی و کمــی خــود ب
کاســته اند. ایــن درحالــی اســت کــه 
کشــور بیــش از هرزمــان بــه رســانه های 

ــاج اســت. ــی محت مل

پیام رسـانه

روزنامه تایمز به دومین شکسـت 
برگزیت و عواقبـش برای بریتانیا پرداخته 

است.

خبرگـزاری اسپوتنیک از درخواست 
فوری اتیوپـی از بوئینگ مبنی بر رفع 

اشـکال تمام هواپیماهای 737 مکس 8 
خبر داده است.

خبرگزاری الجزیره در گزارشـی 
از یک سـالگی دستگیری فعاالن زن 

نوشته است. عربستانی 
خاورمیانهروسیهانگلستان

خبرگـزاری دویچه وله از عبارت 
»کل اروپـا، باهم« برای خبر عدم تصویب 

برگزیت اسـتفاده کرده است.
آلمان

لطفا در قضیه بازداشت فعاالن محیط زیستی هم ورود بفرماییدپیام خبر
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در توییتی از رئیس قوه قضائیه خواست تا به 
موضوع بازداشت فعاالن محیط زیست ورود کند.

رنا
 ای

س:
عک

بــا   : گفــت  عــارف  رضــا  محمــد 
پیگیــری فراکســیون امیــد پرونــده 
فعــاالن محیــط زیســتی بــه دبیرخانــه 
ــال  ــی ارس ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
شــد و امیدواریــم مســئله در دادگاه 
فراکســیون  رئیــس  شــود.  حــل 
ــومین  ــنبه در س ــه ش ــر س ــد عص امی
نشســت مطبوعاتــی مســئوالن دولتــی 
فعــاالن  بــا  مجلــس  نماینــدگان  و 
در  کشــور  دانشــجویی  نشــریات 

پاســخ بــه پرســش هــای دانشــجویان 
بازداشــتی هــای  در مــورد پرونــده 
گفــت:  زیســتی  محیــط  فعــاالن 
دبیرخانــه شــورای عالیــا منیــت ملــی 
ارائــه  دادگاه  بــه  را  خــود  گــزارش 

کــرده اســت. 
وی ادامــه داد: امیدواریــم در دادگاه 
دادگاه  و  شــود  حــل  آنهــا  مشــکل 
حکــم آزادی فعــاالن محیــط زیســتی 

ــد.  ــادر کن را ص

ــه  ــی ک ــری های ــورد پیگی ــارف در م ع
ــت،  ــام داده اس ــده انج ــن پرون در ای
ــواده  ــا خان ــه ب ــرد: دو جلس ــار ک اظه
محیطــی  زیســت  هــا  بازداشــتی 
در  اول  نشســت   . کردیــم  برگــزار 
مجلــس بــود کــه برخــی خانــواده هــا 
ــن  ــه شــرکت نشــدند. بنابرای ــق ب موف
برگــزار  دفتــرم  در  را  دوم  جلســه 
کردیــم و صحبــت هــای آنهــا را را 
شــنیدم. همچنیــن جلســه ای در ایــن 
ــی گذاشــتیم  ــای امنیت ــا نهاده ــاره ب ب
کــه هــر کــدام اســتدالل هــای خــود را 
ارائــه کردنــد و گــزارش هــای آنهــا بــه 

ــت. ــده اس ــه ش دادگاه ارائ

امیدواریم دادگاه، فعاالن 
زیست محیطی را تبرئه کند

ایرادات شورای نگهبان به بودجه 
98 همچنان باقی است

ــه الیحــه بودجــه  ــن شــورا ب ــرادات ای ــت: ای ــان گف ســخنگوی شــورای نگهب
ــی« روز  ــان باقــی اســت. »عباســعلی کدخدای ســال 1398 کل کشــور همچن
ــوص  ــان در خص ــورای نگهب ــی ش ــر نهای ــت: نظ ــی نوش ــنبه در توییت چهارش
بودجــه 1398 امــروز بــرای مجلــس ارســال شــد و هنــوز برخــی از ایــرادات 

ــده اســت. باقــی مان
ــر  ــس باردیگ ــه مجل ــان ب ــورای نگهب ــه ش ــزارش، در نام ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ســه ایــراد بــه الیحــه بودجــه ســال 98 کل کشــور گرفتــه شــده اســت، ایــراد 
نخســت مربــوط بــه جــز 4 بنــد الحاقــی 2 تبصــره 4 مربــوط بــه بازپرداخــت 

تســهیالت برداشــت شــده از صنــدوق توســعه ملــی در ســال 97 اســت. 
ایــراد دوم بــه تبصــره 16 ایــن مصوبــه در خصــوص تبعیــض نــاروا در بانــک 
ــد اســاس  ــدم تایی ــورد ع ــراد ســوم در تبصــره 18 درم هــای خصوصــی و ای

نامــه صنــدوق مذکــور در شــورای نگهبــان اســت. 
ــا، ایــن ســومین بــار اســت کــه شــورای نگهبــان بــه الیحــه  بــه گــزارش ایرن
بودجــه ســال 98 ایــراد گرفــت، در بــار نخســت ایــن شــورا 19 ایــراد و در بــار 
دوم 11 ایــراد بــه مصوبــات مجلــس در الیحــه بودجــه ســال آتــی گرفــت کــه 

مجلــس ایــن ایــرادات را اصــالح کــرد.

سیاستجامعه

مخالفان FATF بر شاخه نشسته اند و بن می برندتحول در دادسراها در چند ماه آینده
دادسـتان کل کشـور گفـت: در 
چنـد مـاه آینـده تحوالتـی در 
دادسـراها خواهیـم داشـت و 
بـرای ضابطان نیـز برنامه هایی 
محمدجعفـر  والمسـلمین  االسـالم  حجـت  داریـم. 
مدیـران  و  روسـا  فرماندهـان،  همایـش  در  منتظـری 
فرماندهـی انتظامـی تهـران بـزرگ افـزود: بـا مدیریت 
جدیـد دسـتگاه قضایی بناسـت تحوالت حسـاب شـده 
و منطقـی داشـته باشـیم و دادسـتانی کل از مدت هـا 
قبـل مطالعاتـی را در خصـوص تحـول حـوزه دادسـراها 
آغـاز کـرده اسـت کـه تقدیم قـوه قضائیـه خواهیم کرد.
وی بـه اهمیـت موضـوع دفـاع از حقـوق عامـه و احیاء 

حقـوق عامـه اشـاره کـرد و گفـت: چنـد سـال اسـت 
روی ایـن موضـوع متمرکـز شـده ایـم و سـال ها ایـن 
امـر مغفـول مانـده بـود و از زمانـی کـه موضـوع احیای 
حقـوق عامـه را مطـرح کردیـم متوجـه شـدیم کـه در 
حـوزه اجرا بـا مشـکالتی مواجـه هستیم.دادسـتان کل 
کشـور افـزود: بـر همیـن اسـاس دسـتورالعملی نسـبتا 
تهیـه  قـوه قضائیـه  پیشـین  رئیـس  دوران  در  جامـع 
شـد و قطعـا هنـوز نیـاز بـه بازنگـری و اصـالح دارد.
منتظـری گفـت: بایـد در حوزه احقاق حقـوق عامه ورود 
جـدی داشـته باشـیم و در ایـن بخـش بـدون حمایت 
و همـکاری دسـتگاه ها و نیـروی انتظامـی راه به جایی 

برد. نخواهیـم 

مرکـزی  شـورای  عضـو 
تصریـح  ملـت  اتحـاد  حـزب 
کرد:مخالفان AFTF متاسـفانه 
بـدون توجـه بـه منافـع ملـی، 
بـرای از میـدان بـه در کـردن رقیـب و تامیـن منافـع کوتاه 
مـدت گروهـی خـود، بـر شـاخ نشسـته اند و بـن می برند.
آذر منصـوری ، عضـو شـورای مرکزی حـزب اتحاد ملت در 
گفت وگـو بـا ایسـنا،  یـادآور شـد : گـروه ویژه اقـدام مالی 
، یـا FATF ، یـک سـازمان  همـکاری بیـن کشورهاسـت 
کـه بـرای مقابله با پولشـویی و مبارزه با تروریسـم شـکل 
گرفته اسـت. درحال حاضر 34 کشـور به همراه 2 سـازمان 
اتحادیـه اروپـا و شـورای همـکاری کشـورهای عرب خلیج 

ایـن سـازمان محسـوب  قلمـرو قضایـی  فـارس، جـزو 
می شـوند.وی افـزود: در حالـی که FATF در تیر ماه سـال 
1395 اطالعیـه ای صـادر کرد که براسـاس آن، اعالم شـده 
بـود محدودیت هـای نظـام پولـی و مالـی ایـران بـه مدت 
یـک سـال بـه حالـت تعلیـق درآمده اسـت امـا در همـان 
زمـان، بـه ایـران توصیـه کرد کـه در ایـن فرصت، آنهـا را به 
عنـوان اصالحـات مـد نظـر گـروه اقـدام مالـی  بـه انجـام 
FATF رسـاند.منصوری خاطرنشـان کـرد: در واقـع آنچـه
از ایـران می خواهـد اطالعـات بانکـی نیسـت بلکـه آنهـا 
می خواهنـد سیسـتم بانکی ایـران نرم افزاری داشته باشـد 
کـه تخلفـات و معامـالت مشـکوک را شناسـایی کنـد کـه 

همـه اینهـا در برنامـه اقـدام پیش بینـی شده اسـت.
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 ای

س:
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الملـل  بیـن  امـور  در  مجلـس  رئیـس  ویـژه  دسـتیار 
تصریـح کـرد: بـا قـدرت در کنـار متحـدان خـود در منطقه 
ایسـتاده ایم و بـه اقداماتمـان تا رسـیدن منطقـه به امنیت 
و ثبـات ادامه خواهیم داد.حسـین امیرعبدالهیان دسـتیار 
ویـژه رئیس مجلـس در امور بین الملل در توئیتی نوشـت: 
»روابـط تهـران و بغـداد اسـتراتژیک و پایـدار می مانـد. بـا 
قـدرت در کنـار متحدیـن خـود در منطقـه ایسـتاده ایم و 
بـه اقدامـات سـازنده خـود تـا رسـیدن منطقـه بـه امنیت، 
ثبـات، رفـاه جمعی و توسـعه پایـدار ادامه خواهیـم داد«.

نماینـده مـردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـالمی با 
بیـان اینکـه »صندوق بازنشسـتگان فـوالد از ثروتمندترین 
صندوق های کشـور اسـت«، گفت: سـوء مدیریتهـا در این 

صنـدوق باید برطرف شـود.
 محمدرضـا پورابراهیمـی در نشسـت بررسـی مسـائل و 
مشـکالت کانـون بازنشسـتگی فوالد اسـتان کرمـان عنوان 
کـرد: بیـش از 14 هـزار نفـر بازنشسـته فـوالد در اسـتان 
کرمـان داریـم کـه 1500 نفـر آنهـا عضـو کانـون هسـتند که 

بایـد فراگیـری بیشـتری از آنهـا داشـته باشـد.

با قدرت در کنار متحدان 
خود در منطقه ایستاده ایم

سوء مدیریت ها در صندوق 
بازنشستگی فوالد، برطرف شود

نماینـده مقام معظم رهبری و دبیر شـورای عالی امنّیت مّلی 
صبـح امـروز در مراسـم بزرگداشـت یاد و خاطره شـهدای بدر 
و خیبـر و شـهدای شـمال غرب کشـور گفت:خطـه آذربایجان 
همـواره پیشـتاز دفـاع از انقـالب و نظام بوده و در این  مسـیر 
مقـدس هـزاران شـهید و جانبـاز تقدیـم نمـوده اسـت. علـی 
شـمخانی افـزود: منشـاء اصلـی قـدرت جمهـوری اسـالمی 
ایـران فرهنگ مقاومت و شـهادت اسـت و از ایـن رو مبانی و 
مظاهـر ایـن فرهنـگ نورانی بیـش از هر موضـوع دیگری در 

معـرض تهاجـم و تخریب دشـمنان قـرار دارد.

در اولیـن جلسـه رسـیدگی بـه پرونده موسسـات مالـی »البرز 
ایرانیـان« ، »ولیعصـر« ، »فردوسـی« و »آرمـان« اعالم شـد که 
کل سـرمایه گـذاران ایـن موسسـات 91 هـزار نفـر هسـتند که 6 
هـزار و 36 نفـر از آنها برای شـکایت مراجعـه کرده اند. تعهد باقی 
مانـده تعاونـی البـرز ایرانیـان 1400 میلیـارد و تعهد باقـی مانده 
تعاونـی ولیعصـر 250 میلیارد اسـت. نماینده دادسـتان در رابطه 
بـا تعاونـی ولیعصر، نیز گفـت: این تعاونی در سـال 88 به ثبت 
رسـید و در سـال 92 به دلیل تخلفات مدیرعامل تعطیل و زیان 
ده شـد و بعـد از سـال 92 بـه هیئت مدیره جدیـد خانوادگی راه 

انـدازی شـد که سـرمایه اولیـه آن 6 میلیون ریال بوده اسـت.

سال 98 را سال مایوس سازی 
دشمن قرار می دهیم

تغییر نام موسسات مالی 
برای ایجاد اطاله دادرسی
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پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس2۴ در تیتر یک 
خـود به رای عدم تصویب برگزیت برای 

دومین بار خبر داده اسـت.

خبرگزاری یورونیوز از شکسـت 
برگزیت برای دومین بار خبر داده اسـت.

روزنامـه نیویورک تایمز در 
یادداشـتی به طرح پیشنهادی ترزا می 

برای برگزیت که به تصویب نرسـید 
پرداخته است.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان از گفت وگو با 
مدیرعامل هواپیمای سـقوط کرده اتیوپی 
نوشـته: در کنترل خلبان و پرواز مشکل 

وجود داشت.

آمریکا

 پیام
 زیست
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گونه های در حال انقراض بر سر 
سفره هفت سین

البـرز  زیسـت  محیـط  مدیـرکل 
فروشـندگان گونه هـای  بـا  گفـت: 
حـال  در  جانـوری  و  گیاهـی 

می شـود. برخـورد  شـدت  بـه  انقـراض 
آنطـور کـه ایسـنا مـی نویسـد فردیـن حکیمـی اظهـار کـرد: 
حـال  در  و گیاهـی  جانـوری  فـروش گونه هـای  و  خریـد 
انقـراض مثـل سـمندر لرسـتانی، الک پشـت، مارآبـی و الله 
واژگـون از چنـد سـال پیـش ممنـوع شـده ولـی همچنـان 
و  واحدهـا  برخـی  توسـط  گونه هـا  ایـن  عرضـه  شـاهد 

هسـتیم. خیابان هـا  در  مسـتقر  دستفروشـان 
 مـردم بایـد بداننـد ادامـه حیات ایـن گونه ها در خطر اسـت 

و خریـد آنهـا ایـن روند را تسـریع می کند.

گونه

لطفا در قضیه بازداشت 
فعاالن محیط زیستی هم 

ورود بفرمایید

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس 
از  توییتـی  در  اسـالمی  شـورای 
رئیـس قـوه قضائیه خواسـت تا به 
موضـوع بازداشـت فعـاالن محیـط 

زیسـت ورود کنـد.
»محمـود صادقـی« نماینـده مردم 
تهـران در مجلس شـورای اسـالمی 
در  و  خـود  توییتـری  حسـاب  در 
پاسـخ بـه توییـت حجـت االسـالم 
و المسـلمین سـید ابراهیم رییسی 
در  نوشـت:»لطفا  قضاییـه  قـوه 
محیـط  فعـاالن  بازداشـت  قضیـه 
زیسـتی هـم ورود بفرماییـد؛ یکـی 
از آنهـا در جریـان بازداشـت موقـت 
جانـش را از دسـت داد.بـا فـرض 
اینکـه خودکشـی هـم کـرده باشـد 
آیـا مسـئوالن ذی ربـط مسـئولیت 
پاسـخگویی  جـای  بـه  ندارنـد؟ 
همسـرش را ممنـوع الخـروج کرده 

اند!«.
رییـس قـوه قضائیـه روز گذشـته 
در حسـاب توییتـری خـود نوشـته 
بـود:»در قضیه بازداشـت ها باید از 
ابتـدا بـا دقت برخـورد شـود و این 
گونـه نباشـد کـه افـرادی بازداشـت 
شـوند و بعد مشـخص شـود، نباید 
زمـان  می شـدند.تعیین  بازداشـت 
دور بـرای رسـیدگی بـه پرونده های 
مـردم قابـل قبـول نیسـت و ایـن 

مسـئله بایـد اصالح شـود«.
انقـالب  رهبـر  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
در  گذشـته  پنجشـنبه  اسـالمی 
حکمی حجت االسـالم والمسلمین 
حـاج سـید ابراهیـم رئیسـی را بـه 
منصـوب  قضائیـه  قـوه ی  ریاسـت 

کردنـد.

بوی متعفن آرادکوه
سازمان محیط زیست بار دیگر از وضعیت دفن زباله ها در آردکوه تهران انتقاد کرد

خبر

دفن غیراصولی زباله ها در آرادکوه تهران

مشــاور ارشــد تیــم کارشناســی جایکا)آژانــس همکاریهای بین 
ــی  ــاالب انزل ــروژه مدیریــت اکولوژیــک ت ــن( در پ ــی ژاپ الملل
ــن مشــکالت  ــه و پســماند از مهمتری ــی روی ــکار ب ــت: ش گف
ــی اســت. متاســفانه روســتاییان زباله هــای خــود  ــاالب انزل ت
را بــه رودخانه هــا مــی ریزنــد کــه در نهایــت وارد تــاالب انزلــی 

مــی شــود.
ــی از  ــدف اصل ــت: ه ــی گف ــو آئوک ــنا توموئ ــزارش ایس ــه گ ب
ــی همــکاری  ــاالب انزل ــک ت ــت اکولوژی ــروژه مدیری اجــرای پ
فنــی و انتقــال تجربــه و دانــش بــه طــرف ایرانــی بــوده اســت. 
تــاالب انزلــی یکــی از بزرگتریــن تاالب هــای ایــران بــه حســاب 

مــی آیــد کــه مشــابه آن در کشــور ژاپــن وجــود دارد.
ــت  ــروژه مدیری ــکا در پ ــی جای ــم کارشناس ــد تی ــاور ارش مش
ــه منظــور انتقــال  ــا بیــان اینکــه ب ــی ب ــاالب انزل اکولوژیــک ت
تجربــه دوره هــای آموزشــی بــرای کارشناســان ایرانــی در ژاپــن 
ــن  ــی ای ــاالب انزل ــای ت ــت: یکــی از ویژگی ه ــزار شــد، گف برگ
اســت کــه کل عرصــه آن در زمــره کنوانســیون رامســر قــرار دارد 
ــب طرح هــای حفاظــت شــده  ــا 30 درصــد آن در قال ــا تنه ام
مــورد مدیریــت قــرار می گیــرد. 30 درصــد دیگــر نیــز در 
قالــب آب بنــد بــه مــردم اجــاره داده می شــود کــه می تواننــد 
بــه صــورت محــدود نســبت بــه صیــد و شــکار اقــدام کننــد. 
ــک سیســتم مشــارکتی محســوب  ــدداری ی سیســتم آب بن

می شــود.
ــاز اول و دوم  ــرای ف ــکا در اج ــه جای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
طــرح جامــع مدیریــت اکولوژیــک تــاالب انزلــی فعــال بــوده 
ــن  ــر ای ــه ب ــر دو مرحل ــا در ه ــه تالش ه ــت،اظهارکرد: هم اس
بــوده کــه همــکاری فنــی بیــن کارشناســان ایرانــی و ژاپنــی بــه 

منظــور انتقــال تجربیــات و دانــش صــورت گیــرد.
ــت  ــروژه مدیری ــکا در پ ــی جای ــم کارشناس ــد تی ــاور ارش مش
اکولوژیــک تــاالب انزلــی بــا بیــان اینکه طــرح جامــع مدیریت 
انزلــی دارای شــش بخش اســت، گفــت: مدیریت تــاالب انزلی 
یــک طــرح 15 ســاله اســت کــه آخریــن ســال آن اردیبهشــت 
98 اســت. تاســیس کمیتــه مدیریــت و حفاظــت تــاالب انزلی 
بــا حضــور اســتاندار گیــالن یکــی از مهم تریــن خروجی هــای 
فــاز اول بــه حســاب می آیــد همچنیــن در همــان فــاز ابتدایــی 

طرح هایــی مثــل طــرح جامــع اکوتوریســم تهیــه شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در طــرح جامــع مدیریــت اکولوژیــک 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــز م ــوزه آبخی ــی کل ح ــاالب انزل ت
اســت،اظهارکرد: در فــاز اول بــه دلیــل محدودیــت زمان و ســایر 
محدودیت هــا صرفــًا تمرکــز روی خــود تــاالب امــا در فــاز دوم 
کل حــوزه آبخیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت. تفاهمنامــه  فــاز 
دوم نیــز در ســال 93 منعقــد شــد کــه تــا اردیبهشــت 98 ادامه 

خواهــد داشــت.
ــک  ــت اکولوژی ــروژه مدیری ــکا در پ ــم جای ــد تی ــاور ارش مش
تــاالب انزلــی افــزود: هــدف اصلــی از فــاز دوم پــروژه ایجــاد 
ــا  ــان ب ــه ذینفع ــارکت کلی ــا مش ــاالب ب ــع ت ــت جام مدیری
اســتفاده از داده هــای علمــی بــوده اســت. فــاز دوم ســه 
خروجــی داشــت. ارتقــای ظرفیــت کمیتــه مدیریــت تــاالب، 
ایجــاد ســاز و کار انتخــاب و اجــرای فعالیت هــا بــرای حفاظــت 
از تــاالب بــر اســاس داده هــای بیولوژیــک و مالــی و اشــتراک 
ــی  ــی و بیــن الملل گــذاری دانــش و تجربیــات در ســطح مل

ــت. ــوده اس ــاز دوم ب ــم ف ــای مه خروجی ه

شکار بی رویه و پسماند 
بالی جان تاالب انزلی

وحــش  بــاغ  حیوانــات  وارد کننــده  مســئول 
صفادشــت گفــت: ایــن بــاغ وحــش بــه زودی یک 
جگــوار ) یــک گونــه از پلنــگ ســیاه آفریقایــی( را 

ــرد. ــد ک ــران خواه وارد ای
نوازانــی مســئول وارد کننــده حیوانــات بــاغ وحــش 
ــا ورود یــک جگــوار ســیاه  صفادشــت، در رابطــه ب
ــرد: حــدود 6  ــار ک ــران اظه ــه ای ــاده ب ــی م آفریقای
مــاه اســت کــه بــاغ وحــش صفادشــت بــه دنبــال 

ــرای  ــه از پلنــگ ســیاه آفریقایــی ب ورود یــک گون
نگهــداری و تکثیــر آن در ایــران بــود .

 پــس از 6 مــاه تــالش بــا موافقــت و صــدور مجــوز 
ســازمان های دامپزشــکی و محیــط زیســت موفــق 

بــه ورود ایــن گونــه نــادر شــدیم.
نوازانــی گفــت: بــاغ وحــش صفادشــت بــرای وارد 
کــردن ایــن گونــه نــادر حــدود 450 میلیــون تومــان 
ــا هواپیمــای  ــه کــرده و قــرار اســت جگــوار ب هزین

مســافربری از آفریقــای جنوبــی بــه قطر و ســپس 
وارد ایــران شــود.

ــن  ــرای ای ــا ب ــاغ وحش ه ــزود: ب ــه اف وی در ادام
ــی  ــد گواه ــد بای ــه ای را وارد کنن ــد گون ــه بتوانن ک
ســایتس) گونــه هــای در حــال انقــراض( را داشــته 

باشــند.
آنطــور کــه باشــگاه خبرنــگاران ایــران گــزارش مــی 
ــاغ وحــش  ــات ب ــده حیوان دهــد مســئول وارد کنن
صفادشــت بــا بیــان اینکــه ســن جگــوار یــا 
پلنــگ ســیاه آفریقایــی حــدود 4 مــاه اســت کــه 
ــران مــی شــود،  ــه صــورت تربیــت شــده وارد ای ب

بیــان کــرد: جگــوار نــر نیــز تــا دو مــاه آینــده وارد 
ایــران مــی شــود.باغ وحــش صفادشــت عــالوه بــر 
جگــوار، 2 زرافــه آفریقایــی نیــز در چند روز گذشــته 
وارد کــرده  و قــرار اســت یوزپلنــگ و کرگــدن 

ــد. ــه زودی وارد کشــور کن ــم ب ــی را ه آفریقای
ــن  ــردن ای ــدف از وارد ک ــرد: ه ــان ک وی خاطرنش
ــری از خــارج  گونه هــای در حــال انقــراض، جلوگی
ــن  ــدن ای ــه دی ــرا ک شــدن ارز از کشــور اســت، چ
گونه هــای ارزشــمند و ســفر بــه آفریقــای جنوبــی 
بــرای  هــر فــرد حــدود 50 میلیــون تومــان هزینــه 

دارد.

بــاغ جگوار سیاه آفریقایی در راه ایران مســئول وارد کننــده حیوانــات 
از  وحــش صفادشــت گفــت: هــدف 
وارد کــردن ایــن گونه هــای در حــال 
انقــراض، جلوگیــری از خــارج شــدن 
ارز از کشــور اســت، چــرا کــه دیــدن 
ســفر  و  ارزشــمند  گونه هــای  ایــن 
ــرد  ــر ف ــرای  ه ــی ب ــای جنوب ــه آفریق ب
حــدود ۵0 میلیــون تومــان هزینــه دارد.

فاطمه نامجو
خبرنگار/ پیام ما

نماینده دفتر جایکا)آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن( در ایران با اشاره به اینکه فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی 
اردیبهشت 98 به پایان می رسد، گفت: طراحی و اجرای یک طرح میان مدت به منظور تقویت و توسعه طرح های انجام شده 

می تواند تاالب انزلی را به سمت احیا ببرد.

در دوره سرد ناهنجار 
قرار داریم

ملـی  هم اندیشـی  نشسـت های 
دربـاره موافقت نامه اقلیمـی پاریس، 
به همت معاونت پژوهشـی دانشـگاه 
 IPCC تهران برگزار شـد.صادق ضیائیان، رئیس دفتر مرجع ملی
، تصریح کرد: » در 11 سـال گذشـته هیچ سـال تری نداشـته ایم 
و این باعث شـده که خشکسـالی های گذشـته انباشـته شـود«.
در ادامـه علـی اکبـر شمسـی پـور، عضو هیـأت علمی دانشـکده 
جغرافیا دانشـگاه تهران،  گفت: »در مقیاس بسـیار کالن در دوره 
سـرد ناهنجـار قرار داریـم، اما در مقیاس کوچک تر زمانـی در دوره 
گـرم و نرمـال قرار گرفته ایم. در طی دوره صد سـاله 1880 تا 1980 
تنها 0.8 درجه افزایش دمای متوسـط بوده اسـت و در دوره 1995 

تـا 2015 افزایـش دما نداشـته ایم«.

هوا

خطر انقراِض قطعِی 1200 گونه 
جانوری در جهان

بـه گـزارش ایسـنا، بیـش از 1200 
گونـه در سراسـر جهـان در بیـش 
خـود  زیسـتگاه های  درصـد   90 از 
بـا تهدیـد روبـرو هسـتند و بـدون در نظـر گرفتـن اقدامـات 
حفاظتـی قطعا منقرض خواهند شـد.گروهی از کارشناسـان 
طـی همـکاری بـا دانشـگاه کوئینزلنـد اسـترالیا و "انجمـن 
حفاظـت حیـات وحش" بـه ارزیابـی تهدیدهایـی پرداختند 
بـا آن هـا  پرنـده، پسـتاندار و دوزیسـت  کـه 5457 گونـه 
روبـرو هسـتند تـا مشـخص شـود کـدام بخـش از گسـتره 
زیسـتگاهی گونه هـای جانـوری بیشـترین تاثیـر را از عوامل 
متحمـل  زیسـتی  تنـوع  تخریب کننـده  شـده  شـناخته 

شـده اند.

جانور

تنها ذخیره گاه جنگلی 
زالزالک، کشور

مدیـر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
تنهـا  گفـت:  شـمالی  خراسـان 
ذخیـره گاه جنگلی زالزالک کشـور در 

ایـن اسـتان وجـود دارد.
آنطور که ایسـنا می نویسد حسـن وحید افزود: خراسان شمالی 
دارای هشـت هکتـار ذخیـره گاه ژنتیکـی زالزالـک اسـت کـه به 
صـورت تیـپ زالزالـک در منطقـه بدرانلوی بجنـورد وجـود دارد و 
مابقـی درختـان زالزالـک، به صـورت گونه های همـراه جنگلی در 
قسـمت های مختلـف اسـتان مشـاهده می شـود. درخت هـای 
زالزالک از اوایل بهار سـبز می شـوند و میوه آن در اواخر شـهریور 
بـه بـار می نشـیند کـه همیـن امـر سـبب می شـود تـا جمعیت 

زیـادی در ایـن موقـع از سـال بـه منطقه مذکور سـفر کنند.

زالزالک

بازگشت کم اثر 
ترسالی به مازندران

 افزایـش 26 درصدی بـارش باران 
در پنـج ماهـه سـال زراعـی جاری 
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 
در مازنـدران، ترسـالی خفیـف تـا شـدید را پـس از یک دهه 
بـرای شـرق تـا غرب اسـتان بـه ارمغـان آورده، امـا الیه های 

خشکسـالی همچنـان در ایـن منطقه باقی اسـت.
هواشناسـی  طبـق گـزارش  ایرنـا،  خبرنـگار  بـه گـزارش 
مازنـدران در پنـج ماهـه سـال زراعـی جاری بـارش حدود 
500 میلـی متـر بـاران در ایـن اسـتان ثبت شـد که نسـبت 
بـه  نسـبت  و  درصـد   26 قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه 
میانگیـن دوره میـان مـدت آمـاری 24 درصد رشـد نشـان 

دهد. مـی 

ترسالی

تــا زباله هــا از مبــدا تفکیــک 
ــرای  ــی ب نشــوند و روشــی اصول
نگیــرد   صــورت  آن هــا  دفــن 
نخواهــد  تغییــری  وضعیــت 
ایــن معضــل  کــرد و  یکبــار 
طبیعــت  و  جنگل هــا  از  ســر 
و  مــی آورد  در  شــمال کشــور 
ــار هــم غــده ای می شــود در  یکب
قلــب پایتخــت  و کــوه آرادکــوه.

روزی 9 هزار تن زباله
تهــران  شــهر  پســماندهای 
حــدود 9 هــزار تــن در روز اســت 
مــی  تخلیــه  آرادکــوه  در  کــه 
ایــن  دفــن  وضعیــت  شــود، 
و  نیســت   اصولــی  زباله هــا 

تاکنــون مشــکالت بســیاری را 
ــن  ــرده اســت. مهم تری ــاد ک ایج
معضلــی در نتیجــه دفــن ناقــص 
ــت  ــا رخ داده اس ــه ه ــن زبال ای
ــی  ــیار نامطبوع ــوی بس ــاد ب ایج
امــام فــرودگاه  مســیر  در 
) ره( اســت کــه ســبب شــده 
شــخص رهبــر انقــالب و رییــس 
موضــوع  ایــن  بــه  جمهــوری 
در  کننــد.    ورود  مســتقیما 
ــرح  ــن ســوال مط ــن ای ــن بی ای
اســت  کــه مســوول ایــن ماجــرا 
بــه گفتــه کیومــرث  کیســت. 
بایــد  شــهرداری  کالنتــری 
اســتانداردهای  بیــن  ایــن  در 
در  او  کنــد.  رعایــت  را  الزم 
گویــد:  مــی  خصــوص  ایــن 
ــان  ــه همکارانم ــا ب ــنهاد م »پیش

در شــهرداری ایــن اســت کــه 
ــود  ــت خ ــد فعالی ــر میخواهن اگ
دهنــد  ادامــه  را  آرادکــوه  در 
را  پســماند  مدیریــت  بایــد 
دهنــد.« انجــام  بهدرســتی 
 هــم اکنــون بــه گفتــه مدیــرکل 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
و  تلمبــار  وضعیــت  تهــران، 
دفــن ناقــص زبالــه در مرکــز 
تاییــد  مــورد  آرادکــوه  دفــن 
محیــط  حفاظــت  ســازمان 
زیســت نیســت و ایــن موضــوع 
جمهــور  ریاســت  طریــق  از 
هــم پی گیــری شــده اســت.
ــان اینکــه  ــا بی ــری ب ــه کالنت البت
بــا  همــکاری  آمادگــی  مــا 
شــهرداری تهــران در خصــوص 
مکانیابــی و همچنیــن مدیریــت 

را  پســماندها  بــر  اصولــی 
اولیــن گام  داریــم، می گویــد: 
در مدیریــت اصولــی پســماند 
و  مبــدا  از  تفکیــک  تهــران  در 
تبدیــل آن بــه کــود و کمپوســت 
ــک  ــفانه تفکی ــه متاس ــت ک اس
ــران صــورت نمــی  ــدا در ته از مب
ــی  ــک حجــم باالی ــا ی ــرد و ب گی
از پســماند در ایــن مرکــز تخلیــه 
هــم  طرفــی  از  و  می شــود 
ــن  ــدی ای ــت تولی ــود کمپوس ک
مرکــز بدلیــل وجــود شیشــه، 
پالســتیکی  مــواد  و  فلــزات 
اراضــی  در  اســتفاده  قابلیــت 
مــورد  و  نداشــته  را  کشــاوری 
تاییــد وزارت کشــاورزی نیســت.

تفکیک زباله از مبدا، 
نیازمند برنامه ریزی و 

آموزش
از  مبــدا  از  زبالــه  تفکیــک 
ــت  ــی مهماس ــرح های ــه ط جمل
و  اقدامــات  وجــود  بــا  کــه 
الزم  هــای  ســازی  فرهنــگ 
اقتصــادی،  صــرف  داشــتن  و 
کشــور  در  هنــوز  متاســفانه 
محقــق نشــده اســت، مشــارکت 
پاییــن مــردم در همراهــی ایــن 
بــه تاکیــد کارشناســان  مهــم 
ــی اســت. ــد بررســی علم نیازمن
ــی  ــزارش م ــا گ ــه ایرن ــور ک آنط
ــای  ــطل ه ــاص س ــد، اختص ده
زبالــه ویــژه زبالــه هــای کاغــذی، 
قوطــی  شیشــه،  پالســتیک، 
هــای فلــزی، پــس مانــده مــواد 
غذایــی و مــواد غیرقابــل بازیافت 
مســکونی،  واحدهــای  بــرای 
ــک  ــه تفکی ــردم ب ــب م در ترغی

اســت. موثــر  مبــدا  در  زبالــه 
درســت  مدیریــت  و  زبالــه 
ارزش  افــزوده  تولیــد  در  آن 
بــه  دارد،  بســیاری  نقــش 
ــر،  ــرایط حاض ــه در ش ــدی ک ح
درصــد   15 بازیافــت  صنعــت 
ــی برخــی  ــد ناخالــص داخل تولی
ــد  ــی  ده ــکیل م ــورها را تش کش
بســیاری  شــغلی  فرصــت  و 
مــی  کنــد. ایجــاد  هــم 
بنــا بــر اظهــارات مدیــرکل دفتــر 
ــت  ــازمان حفاظ ــاک س آب و خ
ــی 25  ــه تازگ ــت ب ــط زیس محی
ــه  ــرای کارخان ــه ب ــن زبال ــزار ت ه
کشــورهای  از  بازیافــت  هــای 
ــورهای  ــتان و کش ــراق، افغانس ع
بــه  ایــران  شــمال  کوچــک 
اســت.  شــده  وارد  کشــور 
اســت:  مریــدی گفتــه  علــی 
جــای تاســف دارد کــه در کشــور 
ــه جــای اینکــه پالســتیک   ــا ب م
کهنــه و آشــغال  هــای خشــک را 
ــم و در  ــان بخری ــردم خودم از م
بازیافــت اســتفاده کنیــم، اقــدام 
ــتیک   ــد و واردات پالس ــه خری ب
کهنــه از عــراق مــی  کنیــم، دلیــل 
ایــن وضعیــت آن اســت کــه در 
ایــران زبالــه  هــای خشــک از 

جملــه پالســتیک  هــا به درســتی 
بازیافــت  صنایــع  دســت  بــه 
و  نمــی  رســد  داخــل کشــور 
مجبــور مــی  شــویم از کشــور 
وارد کنیــم. آشــغال  همســایه 
نــان  یــادآوری  بــا  مریــدی 
برگردانــدن  و  هــا  خشــکی 
ــاد  ــه 60 اعتق ــا در ده شیشــه ه
ــی‹  ــون ›گروی ــد قان ــه بای دارد ک
زندگــی  ســبک  در  دوبــاره  را 
کــرد.  زنــده  ایــران  مــردم 
وی اضافــه کــرد : در دهــه 60 
موظــف  را  خودشــان  مــردم 
شیشــه  کــه  دانســتند  مــی 
برگرداننــد.  را  هــا  نوشــابه 
مــی  باعــث  هــم  همیــن 
وارد  زبالــه  ایــن  تــا  شــد 
زیســت  محیــط  چرخــه 
نشــود؛ ایــن رفتــار واکنــش 
آن روز جامعــه بــه تولیــدات 
کــم کارخانــه هــای داخلــی 
بــود و نــان خشــکی هایــی 
هــای  زبالــه  کوچــه  در  کــه 
ــد  بازیافــت را جمــع مــی کردن
مــی  نمــک  مقابــل  در  و 
کارکردهــای  از  یکــی  دادنــد 
ــط  ــت محی ــی حفاظ ــم یعن مه
زیســت را انجــام مــی دادنــد.

ته
نک

موظـف  را  خودشـان  مـردم   60 دهـه  در 
را  هـا  نوشـابه  شیشـه  کـه  دانسـتند  مـی 
شـد  مـی  باعـث  هـم  همیـن  برگرداننـد. 
وارد چرخـه محیـط زیسـت  زبالـه  ایـن  تـا 
نشـود؛ ایـن رفتار واکنـش آن روز جامعه به 
تولیـدات کـم کارخانـه هـای داخلـی بـود و 
نـان خشـکی هایی کـه در کوچـه زباله های 
بازیافـت را جمـع مـی کردنـد و در مقابـل 
نمـک مـی دادنـد یکـی از کارکردهـای مهم 

انجـام  را  یعنـی حفاظـت محیـط زیسـت 
می دادند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال به نقل از مدیر 
کل راه آهن شـمال 2 نوشت: راه اندازی 
قطار گردشـگری گیالن در آینده نزدیک 

روزنامه کاغذوطن به نقل از استاندار 
کرمان نوشت: پرداخت تسهیالت به 

بافت های فرسوده روستایی استان کرمان 

روزنامـه اصفهان زیبا به نقل 
از شـهردار اصفهان نوشت: برای رشد 

گردشـگری باید روابط خارجی توسعه یابد.

روزنامه افسانه  به نقل از محیط زیست اصفهانجنوب کرمانمازندران
فارس نوشت: ماهی های قرمز ناقل بیماری 

هستند.

فارس

 پروژه سامان دهی اموال کاخ موزه ملت به پایان رسید
در ادامه روند پروژه ساماندهی اموال موجود در مخازن مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد که از 
اوایل تابستان سال جاری آغاز گردید، ساماندهی اموال "بند ج" موجود در مخازن اصلی کاخ ملت 
و همچنین زیر زمین موزه آشپزخانه سلطنتی به اتمام رسید.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

تغییـر نگـرش ایرانیـان نسـبت بـه شـکل تفریحـات در 
سـال های گذشـته سـبب شـده تـا تنهـا در سـال 96، 21 
میلیـون نفـر از موزه هـا بازدیـد کننـد. »بـه نظـر می رسـد 
تغییـر دیـدگاه بـه تفریحـات حدود 5، 6 سـالی اسـت در 
میـان ایرانیـان اتفـاق افتـاده؛ رفتـن بـه تئاتـر، کنسـرت، 
گالـری هـا و مـوزه هـا نـه تنهـا میـان جوانـان کـه میـان 
خانـواده هـا مـد شـده اسـت«. اینهـا جمـالت مدیـر اداره 
کل مـوزه هـای کشـور در گفـت وگـو بـا خبرنـگار فرهنگـی 

گفت. ایرنـا 
محمـد رضـا کارگـر از وجـود 660 مـوزه در سراسـر کشـور 
خبـر داد و گفـت: سـال گذشـته حـدود 21 میلیـون نفـر از 
مـوزه هـا بازدیـد کردند که پیـش بینی می کنیم امسـال10 
درصـد رشـد داشـته باشـد.کارگر با اعـالم اینکه تمـام موزه 
هـای کشـور متعلـق بـه سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری نیسـت، گفـت: حـدود 330 مـوزه 
کشـور متعلـق به دیگر سـازمان هـا و نهادهـا از جمله بنیاد 
مسـتضعفان، شـهرداری ها اسـت.وی افزود: استان تهران 
بـا داشـتن 150 موزه در راس و خراسـان رضـوی با 90 موزه 

بعـد از آن، رکورددار هسـتند.
مدیـر اداره کل مـوزه هـای کشـور بـا اشـاره بـه تاریخ کهن 
ایـران گفـت: بر اسـاس برنامه ریـزی ها تعـداد موزه های 
کشـور تـا پایـان فعالیـت دولـت دوازدهم بـه یکهـزار موزه 
مـی رسـد. کارگـر دربـاره قیمـت بلیـط ورودی مـوزه هـای 
کشـور توضیـح داد: قیمـت بلیـط هـا از هـزار تا چهـار هزار 
تومـان متفـاوت اسـت و بـا توجـه بـه ایـن کـه مـوزه هـا 
نهـادی انتفاعـی نیسـتند، بـا همیـن بلیـط هـا بخشـی از 
هزینـه هـا جـاری مـوزه را پرداخـت مـی کننـد. نمایـش 
آثـاری از مـوزه لـوور پاریـس بـه مـدت چهـار مـاه از 14 
اسـفند سـال 1396 تـا 18 خـرداد سـال 1397 بـا عنـوان 
»شـکوه تمـدن هـای جهـان« در مـوزه ملی ایـران یکی از 
رویدادهایـی بـود کـه بـا اسـتقبال دوسـتداران هنـر روبـرو 
شـد و تنهـا تـا پایـان ایـام نـوروز 97 نزدیـک بـه 50 هـزار 

نفـر از آن بازدیـد کردنـد.

سوژه 21 میلیون نفر 
از موزه های 

کشور بازدید کردند

رنا
 ای

س:
عک

حال ناخوش خانه »ناصرالدین میرزا« 
 مجری مرمت خانه »ناصر الدین میرزا« :تصمیمی برای امکان بازدید گردشگران از این خانه گرفته نشده است   

این بنا در تاریخ 30 تیر 138۴ به شماره 1221۴ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است

خانــه »ناصرالدیــن میــرزا« هــم ماننــد 
ــی  ــای تاریخ ــادی از خانه ه ــداد زی تع
زندگــِی  بــه  ســکوت  در  پایتخــت، 
مشــغول  خــود  فروپاشــی  حــال  در 
ــدوق  ــه صن ــت ب ــرِض دول ــا ق ــود، ام ب
را ســرگردان کــرد و  او  بازنشســتگی 
مســووالن صنــدوق بعــد از ســال ها بــه 
فکــر درآمدزایــی از ایــن بنــای تاریخــی 
ــد، یکــی  ــه هــر چن ــد، فکــری ک افتادن
دو ســال بیشــتر پایــدار نبــود، امــا 
تنهــا فایــده اش مرمــِت ایــن بنــای 

ــود. ــی ب تاریخ

 دهــم تیــر ســال گذشــته بــود کــه 
ــس  ــدوق بازنشســتگی کشــوری، پ صن
از پایــان عملیــات مرمــت فراخــوان 
مزایــده ی ایــن بنــا را منتشــر کــرد. 
ــور  ــن ط ــده ای ــن مزای ــوان ای در فراخ
بــود: »فرآینــد اخــذ  نوشــته شــده 
موافقــت اصولــی« از »اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــا عنــوان »موافقــت  اســتان تهــران«، ب
گردشــگری«  تأسیســات  اصولــی 
طــی  »پذیرایــی«  عملکــرد  بــرای 
می شــود  پیش بینــی  اســت.  شــده 
برنــده مزایــده بالفاصلــه بتوانــد بــا 
تجهیــز ایــن بنــا، مقدمــات احیــا و 
بهره بــرداری از آن را آغــاز کند.«هــر 

ــر  ــن خب ــار ای ــا انتش ــان ب ــد همزم چن
ــرد  ــالم ک ــران اع ــی ته ــراث فرهنگ می
کــه هیــچ اســتعالم یــا مجــوزی از 
گرفتــه  مزایــده  ایــن  بــرای  آن هــا 
واســطه ی  بــه  امــا  اســت،  نشــده 
زمــان  در  شــده  انجــام  تمهیــدات 
اعــالم ایــن مزایــده، آن هــا بــه ســرعت 
و  تفاهــم رســیدند  بــه  یکدیگــر  بــا 
ــا  ــود، ام ــان نب ــی در می مشــکل چندان
ــدند  ــث ش ــده، باع ــرح ش ــث مط مباح
ــن  ــا اواخــر آذر ســال گذشــته، دومی ت
دور مزایــده ایــن بنــای تاریخــی بــا در 
نظــر گرفتــن همــه ضوابــط مربــوط بــه 
ــزار شــود. ــراث فرهنگــی برگ حــوزه می
اکنــون بیــش از 15 مــاه از آخریــن 

ــتگی  ــازمان بازنشس ــه س ــی ک قدم های
ــرای آن  ــا، ب ــوان مالــک ایــن بن ــه عن ب
ــس از آن  ــی پ ــذرد، ول ــته می گ برداش
هیــچ خبــر دیگــری در ایــن زمینــه 
ســرک های  حتــی  و  نشــد  منتشــر 
ــه  ــز ب ــنا نی ــگار ایس ــگاه خبرن گاه و بی
ــی نتیجــه  ــه ی تاریخــی ب ــن خان در ای
بــود. امــا محمــد ســجاد لنگــری، مدیر 
عامــل شــرکت عمــران و ســاختمان 
شــرکت های  از  کــه  »ترازپی ریــز«، 
بازنشســتگی  صنــدوق  بــه  وابســته 
کشــوری و مجــری مرمــت ایــن خانــه 
تاریخــی اســت بعــد از گذشــت 20 مــاه 
از اولیــن و آخریــن حضــورش در بیــن 
میراث فرهنگــی  حــوزه  خبرنــگاران 
بــرای توضیــح دربــاره ی وضعیــت ایــن 
بنــای تاریخــی، در گفت وگــو بــا ایســنا 
می گویــد: در دومیــن دور مزایــده ی 
بــرای  تاریخــی، کســی  بنــای  ایــن 
شــرکت در مزایــده مراجعــه نکــرد و بــا 
ــد  ــی و بع ــرات مدیریت ــه تغیی توجــه ب
ــن  ــده ی ای ــروش، مزای از آن، بحــث ف
خانــه ی تاریخــی بــه صــورت موقــت از 
دســتور کار خــارج شــد، امــا تــا کنــون 
مطــرح  آن  بــرای  دیگــری  دســتور 
این کــه  بیــان  بــا  اســت.او  نشــده 
براســاس نظــر مدیــر عامــل کنونــی 
کشــوری،  بازنشســتگی  صنــدوق 
ــن  ــا ای ــده ت ــه ش ــم گرفت ــن تصمی ای
بــرای  مرکــزی  بــه  تاریخــی  بنــای 
گردهمایی هــا و بحث هــای خدماتــی 
کشــوری  بازنشســتگان  رفاهــی  و 
براســاس  می گویــد:  شــود،  تبدیــل 
هــر  شــده،  مطــرح  صحبت هــای 
چنــد قــرار بــود آن، بــرای اســفند مــاه 

ــا  ــم ب افتتــاح شــود، امــا بعیــد می دان
توجــه بــه مــدت زمــان باقــی مانــده، 
ــام داد.وی در  ــالً کاری انج ــوان فع بت
ــکان  ــه ام ــن پرســش ک ــه ای پاســخ ب
ــی از  ــای تاریخ ــن فض ــردن ای ــاز ک ب
ســوی صنــدوق بازنشســتگی بــرای 
ــود  ــوروز وج ــگران در ن ــور گردش حض
ایــن  در  یــا خیــر؟ می گویــد:  دارد 
ــده  ــرح نش ــی مط ــز صحبت ــه نی زمین
چنیــن  می دانــم  بعیــد  اســت، 
ایــن  شــود.  گرفتــه  تصمیمــی 
ــه وضعیــت ایــن  ــی نســبت ب بی تفاوت
ادامــه  حالــی  در  تاریخــی  خانــه ی 
ــته و در  ــال گذش ــر س ــه 11 تی دارد ک
زمانــی کــه روابــط عمومــی و امــور 
بازنشســتگی  الملــل صنــدوق  بیــن 
کشــوری، نخســتین خبــر از مرمــت 
بــرای  اولیــه  اقدامــات  انجــام  و 

بنــای  ایــن  مزایــده گذاشــتن  بــه 
اعــالم  کــرد،  مطــرح  را  تاریخــی 
ــن  ــی ناصرالدی ــارت تاریخ ــد: »عم ش
بازنشســتگی  صنــدوق  بــه  میــرزا« 
ــا  ــاد ب کشــوری واگــذار شــده ایــن نه
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــارکت س مش
در  کاردان  مشــاورانی  برگزیــدن  و 
ــا  ــی، ب ــای تاریخ ــت بناه ــوزه مرم ح
صــرف هزینــه ای بالــغ بــر 70 میلیــارد 
ــای  ــت و احی ــه مرم ــدام ب ــال، اق ری
ــه  ــن کار ن ــت. ای ــرده اس ــا ک ــن بن ای
ــی از  ــات یک ــرای نج ــی ب ــا اقدام تنه
ــور  ــی کش ــی و مل ــای تاریخ ــا بن ده ه
ــات  ــت اقدام ــی در جه ــه گام ــود بلک ب
فرهنگــی، اصولــی و حرفــه ای بــود 
کــه امــروز بــه ســرانجام رســیده و 

اســت. بهره بــرداری  آمــاده 

تهــران  اســتان  معــاون گردشــگری 
گفــت: بــر اســاس اعــالم آمادگــی 
ــور جــذب  ــه منظ بخــش خصوصــی، ب
اقامتــی  نــوروزی، مراکــز  مســافران 
 50 نــوروزی  مســافران  بــه  تهــران 
می دهند.شــهرام  تخفیــف  درصــد 
علی محمــدی - معــاون گردشــگری 
ســازمان میــراث فرهنگی و گردشــگری 
اســتان تهــران - تاکیــد کــرد: تخفیــف 
کاهــش  منزلــه  بــه  شــده  اعمــال 

کمــی و کیفــی خدمــات در مراکــز 
اقامتــی نبــوده اســت و گردشــگران بــا 
ــات  ــف شــده خدم ــتاندارهای تعری اس
اقامتــی خــود را دریافــت خواهنــد کــرد.
در  تخفیــف  این کــه  بیــان  بــا  او 
ــزه  ــد انگی ــی نمی توان ــه تنهای ــت ب اقام
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــران باش ــه ته ــفر ب س
پیش بینــی  برنامه ریزی هــای  بــا 
ــا  ــد ب ــران می توانن ــافران ته ــده مس ش
شــرکت در تورهــای نیمــروزه، یــک روزه 

و جشــنواره های نــورزگاه لحظه هــای 
ــد. ــه کنن ــران تجرب ــی را در ته خوش

معــاون گردشــگری اســتان تهــران، 
دریافــت  بــرای  را   09629 ســامانه 
پیشــنهادها، انتقادهــا و نظــرات اعــالم 
رئیــس  مونســان،  کرد.علی اصغــر 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری نیــز در ســی و 
ــی  ــتاد هماهنگ ــت س ــتمین نشس هش
ــا تاکیــد بــر ضــرورت  خدمــات ســفر ب
ــار افزایــش قیمــت خدمــات ســفر  مه
ــی  ــتگاه های متول ــگری از دس و گردش
ــرای  ــوان ب ــد ت ــرد در ح ــت ک درخواس
کنتــرل و حتــی کاهیــش قیمت هــا در 

ــد. ــکاری کنن ــوروز هم ــالت ن تعطی

مراکز اقامتی تهران در نوروز 
۵۰ درصد تخفیف می دهند

»ریل ماشین دودی« 
قاجارها در شهر  ری، کشف شد

عملیـات عمرانـی شـهرداری شـهر ری، ایـن بـار بـه کشـف ریـل ماشـین دودی 
دوره ی قاجارها در خیابان فدائیان اسـالم و در مقابل امامزاده عبدهللا تهران منجر 
شد.محسـن شیخ االسـالمی - معاون میـراث فرهنگـی اداره کل میراث فرهنگی 
اسـتان تهـران - بـا اعالم ایـن خبر توضیـح داد: به دنبال انجـام عملیات عمرانی 
در پیـاده رو خیابـان فداییان اسـالم در شـهری ری و در مقابل امامـزاده، پایه های 
ریـل ماشـین دودی دوره قاجـار به مسـاحت حـدود 40 متر نمایان شـد، بنابراین 
در نخسـتین قدم این مسـیر و ریل های مشـخص شـده باید مرمت شـوند و با 
کمـک دسـتگاه هایی ماننـد شـهرداری، ماشـین دودی به صورت نمادیـن در کنار 
همـان پایـه قـرار گیـرد، چـون ریـل بـه دسـت آمـده بـا آن ماشـین هویـت پیدا 
می کنـد.او بـا بیـان این کـه اثـر به دسـت آمده، هویـت صنعتی و مدرنیته شـدن 
تهـران اسـت، تاکیـد کرد: این نقطه می تواند بخشـی از هویت حمـل و نقل درون 
شـهری منطقه نیز باشد.شیخ االسـالمی با بیان این که دسـتگاه هایی مانند مترو 
می تواننـد در هویـت دادن بـه ایـن منطقه دخیل باشـند، افزود: این سـازه قدمت 
صنعت حمل ونقل ریلی و درون شـهری تهران را نشـان می دهد که خود بخشـی 
از هویت منطقه اسـت، بنابراین آن باید حفظ شـود، بنابراین نخسـتین قدم این 

اسـت کـه آن پایه هـا حفـظ و ریل مرمت شـود.

ته
نک

»عمـارت تاریخـی ناصرالدیـن میـرزا« در محـدوده ارگ 
سـلطنتی تهـران و حریـم کاخ جهانـی گلسـتان در خیابان 
ناصرالدیـن  کوچـه  صوراسـرافیل،  خیابـان  ناصرخسـرو، 
میـرزا، پـالک 16 قـراردارد. ایـن بنـا کـه در تاریـخ 30 تیر 
138۴ به شـماره 1221۴ در فهرسـت آثار ملی کشـور ثبت 
شـده، متعلـق بـه ناصرالدیـن میـرزا؛ فرزنـد مظفرالدیـن 
شـاه بـوده اسـت و جـزء معـدود خانه هـای باقیمانـده 

ارزشـمند در محـدوده ارگ سـلطنتی تهـران اسـت.
خانـه ناصرالدیـن میـرزا در سـال 128۵ قمری بـه فرمان 
وی بـا مسـاحت چهـار هـزار و ۵00 متـر سـاخته می شـود 
کـه امـروز تنهـا 918 متـر از فضـای بیرونی و حـدود 870 
متـر زیربنـا از عمـارت مجلـل آن باقـی مانـده اسـت. از 
ویژگی هـای بـارز ایـن بنـا می تـوان بـه چهارصفـه بودن، 
تزئینـات ارزشـمند و گنبـد کاله فرنگی آن اشـاره کرد. این 
بنـا یکـی از دو بنـای گنبدی شـکل تهـران و بـا معمـاری 

منحصـر بـه فـرد کویـری در قلـب پایتخت اسـت.

میراثمیراث

مجموعه  سعدآباد، گلباران می شود2 اثر سیستان و بلوچستان، ثبت ملی شد
فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
و گردشـگری  دسـتی  صنایـع 
سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: 
و  شـورعین  چشـمه  اثـر   2
گوردیـم کنـارک در فهرسـت آثـار طبیعـی کشـور به ثبت 
رسـید. علیرضـا جاللزایـی روز چهارشـنبه در گفـت و گو 
بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: چشـمه شـورعین از 
جملـه آثـار طبیعـی سیسـتان و بلوچسـتان اسـت کـه 
در محـدوده جغرافیایـی ِگل فشـان هـا قـرار گرفتـه و 
عملکـردی شـبیه بـه گل فشـان دارد بـا ایـن تفـاوت 
کـه گل فشـان هـا در زمـان عملکـرد فعـال خـود حباب 
و گاز را از داخـل گل بـه سـمت بیـرون پرتـاب کـرده 

در حالـی کـه در داخـل چشـمه شـورعین آب اسـت و 
گاز موجـود در آن از داخـل آب بـه سـمت بیـرون نشـر 

پیـدا مـی کنـد. 
وی گفـت: سـاحل گوردیـم کنـارک نیـز بـه دلیل خاص 
و منحصـر بـه فـرد بـودن در فهرسـت ملـی بـه ثبـت 

رسـیده اسـت. 
مدیـرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
سیسـتان و بلوچسـتان افـزود: هفتـه گذشـته نیـز 41 
اثـر در فهرسـت آثـار غیرمنقـول کشـور بـه ثبـت رسـید 
کـه ایـن امـر حاصل تـالش کارکنـان میـراث فرهنگی و 
نشـان دهنـده ظرفیـت هـا و داشـته هـای فـراوان این 

است. اسـتان 

همزمـــان بـــا پایـــان فصـــل 
ــودن  ــش رو بـ ــرما و پیـ سـ
فضـــای  بهـــار،  فصـــل 
ســـبز مجموعـــه فرهنگـــی 
تاریخـــی ســـعدآباد بـــه صـــورت گســـترده گل کاری 

ــود. ــی شـ مـ
در راســـتای پـــروژه هـــای آمـــاده ســـازی ایـــن 
ـــگران در  ـــی از گردش ـــوروز و پذیرای ـــرای ن ـــه ب مجموع
ـــه  ـــا و محوط ـــدان ه ـــر، می ـــه معاب ـــد، کلی ـــال جدی س
ــی و  ــای فصلـ ــه گل هـ ــعدآباد بـ ــای سـ ــوزه هـ مـ

زینتـــی مزیـــن مـــی شـــوند.
ـــنبل،  ـــه، س ـــه: بنفش ـــود از جمل ـــان موج ـــم گیاه ترمی

ــدی،  ــاس هلنـ ــک، یـ ــو، میخـ ــب بـ ــمعدانی، شـ شـ
درختچـــه هـــای تزیینـــی و .... و کاشـــت گیاهـــان 
اقداماتـــی  از   ... و  جملـــه: کراســـوال  از  جدیـــد 
اســـت کـــه ایـــن روزهـــا در مجموعـــه 110 هکتـــاری 

ــام اســـت. ــال انجـ ســـعدآباد در حـ
ـــاله  ـــه س ـــعدآباد، هم ـــی س ـــی تاریخ ـــه فرهنگ مجموع
در اســـفند مـــاه بـــا نظافـــت و خانـــه تکانـــی کلیـــه 
ـــای  ـــبز، ارتق ـــای س ـــر، گل کاری فض ـــا و معاب ـــوزه ه م
تجهیـــزات و تاسیســـات، آمـــاده ســـازی فضـــا، 
ــودن  ــم نمـ ــت فراهـ ــترده جهـ ــزی گسـ ــه ریـ برنامـ
امکانـــات مناســـب و برنامـــه هـــای فرهنگـــی و ... 
بـــه اســـتقبال از بازدیدکننـــدگان نـــوروزی مـــی رود.

سنا
 ای

س:
عک

گزارش
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 استان ها 

ریزش مرگبار خانه باغی در شهرستان بناب
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: ریزش یک خانه باغ در شهرستان بناب، فوت دو نفر را رقم زد.

رنا
 ای

س:
عک

مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر خراسـان رضـوی گفـت: فـاز 
اول مجموعـه گردشـگری شـاهان گرمـاب بـا مشـارکت بخش 
 خصوصـی بعـد از تعطیـالت نـوروزی به بهـره برداری می رسـد.
بـه گـزارش روزنامـه پیـام ما، سـید مجتبـی احمدی،مدیرعامل 
جمعیـت هالل احمر خراسـان رضوی در نشسـت خبـری اعالم 
برنامـه های نوروزی جمعیت هالل احمر خراسـان رضوی درباره 
پروژه های عمرانی افزود: پایگاه بین شـهری بجسـتان با کمک 
 دو میلیاردریالـی خیریـن در دهـه فجـر به بهـره برداری رسـید.
وی گفـت: پایـگاه سـبزوار نیـز بـا کمـک کامـل خیریـن نیـز به 
زودی بهـره بـرداری شـده وفـاز اول پـروژه گردشـگری شـاهان 
گرمـاب کـه طـی یـک قـرارداد 20 سـاله بـه بخـش خصوصـی 
 واگذارشـده ، بعـد از تعطیـالت نوروزی به بهره برداری می رسـد.
هـالل  جمعیـت  نـوروزی  خدمـات  ارائـه  دربـاره  احمـدی 
 486 و  هـزار  شـش  از  کرد:بیـش  نشـان  خاطـر  احمـر 
 پرسـنل و نجات گـر در ایـام نـوروز ارائـه خدمـت مـی کننـد.
وی گفـت: حوزه هـای مختلـف جوانـان و داوطلبان بـا ایجاد 89 
پایـگاه امـداد و نجـات، طـرح ایمنـی سـالمت در مراکـز پرتردد 
اسـتان بـا حضور  23 شـعبه و میل عظیم جوانـان، نجات گران و 
پرسـنل تـا  17 فروردیـن در خدمت زائران و مجاوران اسـت تا با 
 توجه به ابعاد گردشـگری و زیارتی مشـهد خدمات رسـانی کنند.
مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمر خراسـان رضوی با بیـان اینکه 
 46 دسـتگاه آمبوالنس، یک فروند بالگرد عملیات و خودروهای 
عملیاتـی سـبک بـرای عملیـات امـداد و نجـات به کارگیـری 
می شـود، یـادآور شـد: بیـش از شـش هـزار و 486 نفر پرسـنل 
و نجات گـر در ایـام نـوروز ارائـه خدمـت مـی کننـد ،  و به منظور 
پوشـش مراسـم تحویل سال نو با توجه به وجود مضجع شریف 
 امام رضا)ع( 120 نفر از پرسـنل در حرم مطهر مسـتقر می شـوند.
مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر خراسـان رضـوی اظهـار کرد: 
طـی این مـدت پویش ملی بهرفت یا بهبـود رفتارهای ترافیکی 
توسـط اعضـای سـازمان جوانـان برگـزار می شـود کـه 20 هـزار 
نفـر از اعضـای جـوان و داوطلـب در یـک هـزار و 226 پایـگاه در 
کشـور حضـور داشـته و برای بهبـود رفتارهای ترافیکـی، با اتباط 
چهـره به چهـره بـا رانندگان و تشـویق آنـان برای شـرکت در این 
 پویـش و ثبـت اثـر انگشتشـان به عنـوان تعهد کمـک می کنند.
همچنین اسماعیل بهمن آبادی معاون امداد و نجات هالل احمر 
خراسـان رضوی اظهار کرد: از 25 اسـفند تا 17 فروردین به مدت 
 22 روز در محورهـای مواصالتـی طـرح نـوروزی انجام می شـود.
وی تشـریح کـرد: ایـن طـرح بـا مشـارکت شـش هـزار و 468 
پرسـنل کـه در پایگاه هـای ثابـت پنـج نجات گـر و پایگاه هـای 

موقـت چهـار نجات گـر حضـور دارنـد، اجـرا می شـود.

مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران بـا بیـان اینکه 
سـازمان  سـازان  آینـده  و  ارزشـمند  سـرمایه  جوانـان 
هسـتند، تاکیـد کـرد: جانشـین پروری در تمام سـطوح 

مدیریـت هـای شـرکت بایـد جـاری و نهادینـه شـود.
و  تودیـع  آییـن  در  موسـوی  عبـدهللا  سـید  مهنـدس 
معارفـه تعـدادی از مدیـران و روسـای جدیـد  شـرکت، 
انتقـال تجربیـات تخصصـی و  ایجـاد فرصـت،  گفـت: 
از  متقابـل  پیشـنهادات  و  نظـرات  از  اسـتفاده  و  فنـی 
جملـه راهکارهایـی اسـت کـه در پویایی شـرکت بسـیار 

موثـر خواهـد بـود.
 وی در پیونـد بـا این مطلب افزود: شناسـایی همکاران 
راسـتای  در  سـازنده  پیشـنهادات  ارایـه  جـوان،  نخبـه 
بهینـه سـازی هزینـه هـا و اسـتفاده از نقطـه نظـرات 
کارشناسـان و متخصصـان از شـمار وظایفـی محسـوب 
مدیرعامـل  جـوان  مشـاور  عهـده  بـر  کـه  شـود  مـی 

گذاشـته شـده اسـت.
موسـوی بـا اشـاره بـه لـزوم رونـق بخشـی و تحـرک 
بیـش از پیـش در حـوزه معاونـت مدیرعامـل در پـروژه 

هـای  پـروژه  اجرایـی شـدن  بـا  بویـژه  حفـاری  هـای 
میـدان محـور،  اظهـار کـرد: برنامـه های شـرکت در هر 
پـروژه ای مـی بایسـت بر اسـاس برآورد هزینـه واقعی 
و  اولویـت بنـدی در کار انجـام و بـر پایـه امکانـات و 
ظرفیـت هـای هـای موجـود هـدف گـذاری گـردد و بـا 
شـرکت هـای متقاضـی نهایـت همکاری صـورت پذیرد.
بیـان  بـا  ایـران  حفـاری  ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
اینکـه مباحـث مهندسـی در راس همـه کارهـا قـرار 
مهندسـی،  امـور  مدیریـت  بخـش  در  ، گفـت:  دارد 
هـای  برنامـه  از  بایسـت  مـی  شـرکت  مهندسـان 
وزارت نفـت و  شـرکت ملـی نفـت ایـران اطالعـات 
بـه نحـوی عمـل شـود کـه  و  باشـند  جامـع داشـته 
بـا  منطبـق  و  همسـو  شـرکت  هـای  ریـزی  برنامـه 
افـزود:  وی  باشـد.  نفـت  صنعـت  هـای  برنامـه 
رویکـرد مهندسـی بایـد حرفـه ای و برمبنـای جـدول 
زمـان بنـدی،  ارزیابـی و  پایـش و برطـرف کـردن 
چالـش هـا و مشـکالت برنامه ریزی شـود تا شـاهد 

باشـیم. کار  در  وری  بهـره  و  راندمـان  افزایـش 

موسـوی توسـعه نـاوگان حفـاری را از اهـداف کالن 
ویژگـی  از  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  و  مطـرح   شـرکت 
هـا و مزیـت هـای شـرکت ملـی حفـاری تـوان ارایه 
جانبـی  خدمـات  ارایـه  و  حفـاری  عملیـات  توامـان 
فنـی و مهندسـی اسـت، خاطرنشـان کـرد: توسـعه و 
بـروز رسـانی نـاوگان خدمـات فنـی و  تقویـت تیـم 
هـای تخصصـی از برنامـه هـای اولویت داری اسـت 
را  شـرکت  درآمدزایـی  و  بـازار  سـهم  افزایـش  کـه 

دارد. بدنبـال 

 جانشین پروری، باید در تمام سطوح 
مدیریت های شرکت نهادینه شود

تامین اعتبار  مالچ پاشی 800 
هکتار  از  بیابان های شرقی کرمان

معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری کرمــان گفت: اعتبــار الزم برای مالچ پاشــی 
800هکتــار از بیابان هــای شــرق ایــن اســتان تامیــن اعتبار شــده اســت. ســید مصطفی 
آیت اللهی موســوی در آییــن آغــاز عملیــات احــداث بندهــای آبخیــزداری و طرح هــای 
نهالــکاری در فهــرج بــا اشــاره بــه تاثیرپذیــری منطقه شــرق اســتان کرمــان از ریزگردها 
و فرســایش های بــادی اظهــار داشــت: آخریــن مرحلــه مالچ پاشــی در ایــن منطقــه در 
 ســال 83 بــه وســعت یــک هــزار و 500 هکتــار از تپه هــای ماســه ای فهــرج انجــام شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــرای ایــن بندهــای آبخیــزداری بــرای جلوگیــری از ســیالبها 
و خســارت بــه روســتاهای مســیر اهمیــت دارد اقــدام همزمــان مالــچ پاشــی را نیــز در 
ثبیــت شــن هــای روان و ایجــاد آرامــش و رفــاه بــرای مــردم مناطــق روســتایی مهــم 
دانســت .براســاس ایــن گــزارش در ســفر معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار 
کرمــان بــه شهرســتان فهــرج ضمــن بازدیــد از عملیــات مالچ پاشــی تپه هــای ماســه ای، 
ــن شهرســتان  ــکاری در ای ــزداری و نهال ــروژه آبخی ــد طــرح و پ ــی چن ــات اجرای عملی
 آغــاز شــد.آغاز عملیــات اجرایــی احــداث 2 بنــد آبخیــزداری حــوزه چاهــدگال فهــرج
دو بنــد آبخیــزداری حــوزه چاهــدگان بــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد و 100 میلیــون 
ــرل ســه  ــت و کنت ــور مدیری ــه منظ ــارات اســتانی حــوادث 97ب ــان از محــل اعتب توم
میلیــون مترمکعــب روان آب در منطقــه یوســف آباد حــوزه چاهــدگال شهرســتان فهــرج 

ــود. ــاد می ش ایج
ــول  ــه ق ــاره ب ــا اش ــا ب ــرح ه ــن ط ــی ای ــگ زن ــن کلن ــوی در آیی ــی موس ــت الله آی
ــده، در  ــم آین ــاه و نی ــی دو م ــروژه ط ــن پ ــرای ای ــات اج ــام عملی ــر اتم ــکار ب پیمان
ــول مســاعد داد. ــروژه ق ــن پ ــاز ماشــین آالت ای ــورد نی ــن ســوخت م  خصــوص تامی
بــه گفتــه معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی اســتان کرمــان، حجــم عملیــات 
خاکــی ایــن ســیل بندها 139 هــزار مترمکعــب اســت کــه بــه ارتفــاع ســه متــر و حجــم 
240 مترمکعــب ســرریز بتنــی اجرایــی می شــوند.با اجــرای ایــن پــروژه آبخیــزداری، 
ــا و  ــزارع، باغ ه ــه م ــری از خســارت ب ــه و جلوگی ــرل ســیالبهای منطق ــر کنت ــالوه ب ع
خانه هــای مســکونی، تغذیــه مصنوعــی آب زیرزمینــی و افزایــش قنــوات و چاه هــای 

پاییــن دســت نیــز صــورت می گیــرد.        

ــان  ــر خراس ــالل احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
دســتگاه  اینکــه  ۴6  بیــان  بــا  رضــوی 
ــات و  ــرد عملی ــد بالگ ــک فرون ــس، ی آمبوالن
ــات  ــرای عملی ــبک ب ــی س ــای عملیات خودروه
امــداد و نجــات به کارگیــری می شــود، یــادآور 
شــد: بیــش از شــش هــزار و ۴86 نفــر پرســنل 
ــه خدمــت مــی  ــوروز ارائ ــام ن و نجات گــر در ای
ــل  ــم تحوی ــش مراس ــور پوش ــد ،  و به منظ کنن
ــا توجــه به وجــود مضجــع شــریف  ــو ب ســال ن
ــرم  ــنل در ح ــر از پرس ــام رضــا)ع( 120 نف ام

مطهــر مســتقر می شــوند.

نیروی 
ساریانتظامی

دستگیری محتکر میلیاردی آجیل در ساریهمپوشانی پلیس و رسانه باعث افزایش احساس امنیت ،می شود 
انتظامـی  فرمانـده  کرمـان- 
روزنامـه  از  بازدیـد  در  اسـتان 
سـفیر بیـان کـرد: همپوشـانی 
و تعامـل هرچه بیشـتر پلیس 
بیـن  در  امنیـت  احسـاس  افزایـش  باعـث  رسـانه  و 
مـردم مـی شـود. سـردار"رضا بنی اسـدی فـر"در بازدید 
از روزنامـه سـفیر و و در جمـع مديـر و كاركنـان ايـن 
رسـانه ضمـن تشـکر از همراهی این نشـریه بـا مجموعه 
پلیـس بیـان داشـت: رسـانه هـا بـا پوشـش خبـری و 
اطـالع رسـانی وقایـع بـه شـیوه هـای مطلـوب و ارائـه 
برنامـه هـای آموزشـی مطلـوب در خصـوص ضـرورت 
امنیـت اجتماعـی در جامعـه و حتـی آمـوزش چگونگی 
حفاظـت از مـال، جان و نامـوس خود، زمینه مسـاعدی 

را بـرای  همـکاری و مشـارکت مـردم بـا پلیـس بوجـود 
مـی آورنـد.وی بـر نقـش حسـاس و بسـيار مهم رسـانه 
هـا در ارتقـاء احسـاس امنيـت در جامعـه تاكيـد كـرد و 
افـزود: انتظـار پليـس از رسـانه هاي گروهـي اين اسـت 
كـه در پيشـگيري از وقـوع جرايـم به پليـس كمك كنند 
و بـا پرداختـن بـه مسـائل و مشـکالت جامعـه باعـث 
بنـی  شوند.سـردار  اجتمـاع  در  صیانـت  و  پیشـگیری 
اسـدی فـر بـا اشـاره بـه نزدیکی ایام چهارشـنبه سـوری 
و عیـد نـوروز تصریـح کـرد: انعـکاس صحيـح، دقيـق و 
سـريع واقعيـت هـاي جامعـه در سـالم سـازي اجتماع 
مهـم اسـت و رسـانه هـا باید در ایـن ایام از سـال مردم 
را خطـرات احتمالـی در ایـن ایـام آگاه کننـد تـا جامعـه 

ای آرام و سرشـار از امنیـت داشـته باشـیم.

مازندران  انتظامـی  فرمانـده 
 350 و  تـن  یـک  از کشـف 
تنقـالت  و  آجیـل  کیلوگـرم 
سـاری  در  شـده  احتـکار 
اظهـار  میرفیضـی  سـیدمحمود  سـردار  داد.  خبـر 
کـرد: در راسـتای مقابلـه بـا عرضـه کاالی قاچـاق و 
جلوگیـری از احتـکار کاال و نیازمنـدی هـای مـردم 
در آسـتانه آغـاز سـال نـو، طـرح عملیاتـی مبـارزه با 
قاچـاق کاال و ارز در دسـتور کار پلیـس آگاهـی ایـن 
فرماندهـی قـرار گرفـت.وی تصریـح کـرد: در اجرای 
ایـن طـرح کارآگاهـان اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاال 
و ارز پلیـس آگاهـی بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـی 
موفـق بـه شناسـایی یـک محتکـر آجیـل و تنقـالت 

شـدند.فرمانده  سـاری  شهرسـتان  در  عیـد  شـب 
انتظامـی اسـتان مازنـدران خاطرنشـان کـرد: پـس 
از هماهنگـی هـای قضائـی، مامـوران پلیـس آگاهی 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  نماینـده  همـکاری  بـا 
کاال  دپـوی  محـل  از  بازرسـی  در  اسـتان  تجـارت 
توسـط متهـم یـک تـن و 350 کیلـو انـواع تنقالت و 
آجیـل کـه متهـم قصد عرضـه آن در روزهـای پایانی 
ارزش  کردند.میرفیضـی،  کشـف  داشـت،  را  سـال 
و  میلیـارد  یـک  بـر  بالـغ  را  کاالهـای کشـف شـده 
200 میلیـون ریـال عنـوان کـرد و گفت: کاالی کشـف 
شـده بـه سـازمان امـوال تملیکـی اسـتان تحویـل 
مرجـع  بـه  پرونـده  تشـکیل  از  پـس  نیـز  متهـم  و 

قضائـی معرفـی شـد.

آزمون استخدامی 
جذب اپراتور برق، برگزار شد

نیـروی  اسـتخدامی  آزمـون 
جهـت  بـرق  اپراتـور  حجمـی 
قـوی  فشـار  بـرق  هـای  پسـت 
ای  منطقـه  بـرق  شـرکت 

شـد. برگـزار  خوزسـتان 
ایـن آزمـون در دانشـگاه شـهید چمران اهـواز که مجری 
برگـزاری ایـن آزمون بـوده بـا رعایت موازیـن و مقررات 

آزمون های اسـتخدامی برگزار شـده اسـت.
از هـزار و 65 نفـر ثبـت نامـی، هـزار و یـک نفـر در ایـن 
آزمـون حاضـر و بـه رقابـت پرداختنـد و تعـداد پذیرفتـه 
شـدگان نهایـی آزمـون پـس از تطبیـق مـدارک، تکمیـل 

پرونـده و مصاحبـه 83 نفـر خواهـد بـود. 

خوزستان

بهره برداری از فاز اول 
مجموعه گردشگری 
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وضعیت خوب  زنان، در پست های مدیریتی استان کرمان

6 مدیر کل خانم در کرمان  وجود دارند

در اســتان کرمــان تنهــا 6مدیــر کل خانــم در حال 
فعالیــت هســتند، طبــق قوانیــن موجــود تصــور 
مــی شــود کــه بایــد ایــن تعــداد بیشــتر باشــد 
ــاوت اســت و  ــوط متف ــر مســوولین مرب ــا نظ ام
ــای  ــت ه ــد پس ــاص 30 درص ــد اختص معتقدن
مدیریتــی فقــط شــامل مدیــر کلــی نمــی شــود 
ــه اســتان هــای  از ایــن جهــت کرمــان نســبت ب

ــری دارد. ــت بهت ــر وضعی دیگ
دســتورات  طبــق  توســعه  برنامــه ششــم  در 
ــن  ــان ای ــا پای ــور مقــرر شــد کــه ت رییــس جمه
دوره 30 درصــد پســت هــای مدیریتــی هــر 
ــره 6  ــد. در تبص ــان باش ــه زن ــق ب ــتان متعل اس
ــی  ــه شــورای عال ــب نام ــاده  2 تصوی ــه م ــه ب ک
اداری در تیرمــاه ســال 95 هیــات دولــت الحــاق 
شــد، نوشــته شــده : بــه منظــور بهــره گیــری از 
ــدی  ــرای تص ــور ب ــد کش ــان توانمن ــان و جوان زن
پســت هــای مدیریتی،میــزان تجربــه مــورد 
ــک از ســطوح پســت  ــرای تصــدی هــر ی ــاز ب نی
هــای مدیریتــی، میــزان تجربــه مــورد نیــز بــرای  
تصــدی هریــک از ســطوح مدیریــت حرفــه 
ای_)از تجربــه خدمــات دولتــی( در مــورد زنــان 
و کارمنــدان کمتــر از 15 ســال ســابقه در مــواردی 
کــه ســایر شــرایط احــراز شــده باشــد،به دو 

ســوم زمــان پیــش بینــی شــده توســط شــورای 
راهبــری توســعه مدیریــت تقلیــل مــی یابــد. در 
تبصــره 2 الحاقــی الحاقــی بــه مــاده 5 نیــز آمده 
اســت: تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه نســب 
ــه 20  ــی ب ــای مدیریت ــت ه ــران زن در پس مدی

ــد.   ــش یاب درصــد افزای

6 مدیر کل خانم در کرمان 
از ایــن رو پــس از گذشــت دوســال از ایــن 
تصویــب نامــه بــه ســراغ کرمــان و پســت هــای 

ــم. ــان رفتی ــتان کرم ــان در اس ــی زن مدیریت
خانــواده  و  زنــان  امــور  دفتــر  آمــار  طبــق 
اســتانداری، مدیــران ارشــد کــه بــه ســمت هــای 
مدیــر کل،مدیــر مراکز،رییــس دانشــگاه تقســیم 
مــی شــوند، 6 نفــر هســتند.  فاطمــه الســادات 
حســینی مدیــرکل امــور زنــان  و خانــواده ، 
زهــرا موســی پــور مدیــر کل امــور اجتماعــی 
اســتانداری، مرجــان شــاکری رییــس ســازمان 
محیــط زیســت، معصومــه رفیعــی پــور اداره 
کل اســناد و کتابخانــه ملــی، شــهناز جهانگیــری 
رییــس مرکــز توســعه و اینــده نگــری در آموزش 
الدینــی رییــس  پــرورش، فاطمــه معیــن  و 
دانشــگاه پیــام نــور، مدیــران ارشــد اســتان 
کرمــان هســتند.در ایــن اســتان 59 نفــر مدیــران 
ــا  ــس دانشــگاه ه ــن ادارات،ریی ــی) معاونی میان
ــا( 342  ــتان ه ــس ادارات شهرس ــز، ریی و مراک
نفــر مدیــران پایه)معاونیــن شهرســتان هــا، 

ــا(  ــروه ه ــس گ ــر و ریی ــش ها،مدی ــر بخ مدی
مشــغول بــه کار هســتند. اعضــای زن، عضــو 
عضــو  زن  نفر،اعضــای   24 شــهر  شــوراهای 
شــورای روســتاها 33نفــر و تعــداد دهیــاران 
ــدود  ــت ح ــر اس ــه ذک ــت. . الزم ب ــر اس 275نف
ــود دارد و  ــتان وج ــی در اس ــتگاه دولت 170 دس
تعــداد 89 هــزارو 97 )89097( نفــر در دســتگاه 

ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــی مش ــای دولت ه

وضعیت خوب کرمان 
در پست های مدیریتی بانوان

ــد زن  ــران ارش ــم مدی ــداد ک ــه تع ــه ب ــا توج ب
اســتان بــه ســراغ مدیــر کل امــور زنــان و 
خانــواده در اســتانداری رفتیــم، او معتقــد اســت 
وضعیــت پســت هــای مدیریتــی اســتان کرمــان 

ــر اســت. ــا بهت ــر اســتان ه ــه دیگ نســبت ب
ــد: پســت  ــی گوی ــه الســادات حســینی م فاطم
ــد  ــران ارش ــامل مدی ــط ش ــی فق ــای مدیریت ه
نمــی شــود بلکــه مدیــران پایــه و میانــی هــم از 
ایــن دســت هســتند کــه تعــداد آن ها در اســتان 
ــه اســتان هــای  ــل توجــه اســت و نســبت ب قاب
ــی  ــع م ــم. در واق ــری داری ــت بهت ــر وضعی دیگ
ــد  ــتان درص ــاری اس ــاظ آم ــت از لح ــوان گف ت
ــان  را  ــی زن ــای مدیریت ــت ه ــی را در پس خوب
شــامل مــی شــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه 
اســتاندار و مدیریــت اســتان تغییــر کــرده، 
ــی  ــاد روال قبل ــرای ایج ــی ب ــت زمان ــک فرص ی

نیــاز اســت،اما بــا ایــن حــال خانــم دکتــر 
ــت، در  ــط زیس ــازمان محی ــس س ــاکری ریی ش
زمــان اســتاندری دکتــر فدایــی بــه ایــن ســمت 
ــر  ــن مدی ــر شــاکری اولی منصــوب شــدند، دکت
کلــی اســت کــه در زمــان اســتانداری دکتــر 
ــت  ــداد پس ــت. تع ــده اس ــاب ش ــی انتخ فدای
ــا  ــتان ه ــت در شهرس ــی و معاون ــای مدیریت ه
زیــاد اســت، کــه همیــن تعــداد جــز همــان 30 

ــوند. ــی ش ــاب م ــد حس درص

سیاست آموزشی برای
 انتخاب مدیران خانم 

ــد  ــد: بای ــی کن ــد م ــوول تاکی ــام مس ــن مق ای
ــران لحــاظ شــود،  ــرای انتخــاب مدی ــی ب فرصت
در حــال حاضــر بــرای دهیــاران و مدیــران پایــه 
ــا  ــود ت ــی ش ــذار م ــی برگ ــای آموزش کالس ه
ــت  ــام پس ــت انج ــارت الزم جه ــراد مه ــن اف ای
هــای باالتــر را کســب کننــد. از آنجایــی کــه 
ــه خانــم هــا داده نشــده  هیــچ وقــت فرصــت ب
ــی  ــا میان ــت ه ــراد دارای پس ــد آرام آرام  اف بای
ــر را  ــای باالت ــت ه ــرای مدیری ــتحقاق الزم ب اس
ــر کل  ــی مدی ــد خانم ــرار باش ــر ق ــدا کنند.اگ پی
ــش الزم را  ــارت و بین ــدی، مه ــا توانمن ــود ام ش
ــا  ــه تنه ــته باشــد، ن ــن ســمت را نداش ــرای ای ب
موفــق نمــی شــود بلکــه آســیبی کــه مــی بیننــد 
بــه دیگــران هــم وارد مــی شــود. از طرفــی 
ایــن ناتوانــی بــرای همــه خانــم هــا هــم لحــاظ 
ــد  ــی توانن ــوان نم ــد بان ــی گوین ــود و م ــی ش م

ــند. ــته باش ــی داش ــت صحیح مدیری
سیاســت هــای مــا بــرای پســت هــای مدیریــت 
بانــوان آمــوزش هــا الزم بــرای ایــن افــراد اســت 
ــورد  ــن م ــد، دومی ــدا کنن ــا پی ــا آرام آرام ارتق ت
نــرم نــرم وارد شــدن در پســت هــای مدیریتــی 
اســت یعنــی همیــن کــه در حــال حاضــر از 

ــم.  ــرده ای ــی ورود ک ــه و میان ــای پای ــت ه پس
ــت  ــردن موقعی ــم ک ــت فراه ــات جه ــن مقدم ای
بــرای ورود زنــان بــه مراحــل مدیریتــی بــاال تــر 

اســت.

فضای سالم کاری برای زنان
در  ملــی  و کتابخانــه  اســناد  اداره  کل  مدیــر 
ــم در فضــای  خصــوص موقعیــت مدیــر کل خان
ــی  ــد م ــور دارن ــردان حض ــتر م ــه بیش کاری ک
ــن  ــی در ای ــر خیل ــم مدی ــر آن خان ــد: تفک گوی
مســایل نقــش دارد.در فضــای کاری مــن زن 
ــا  ــکلی ب ــد، و مش ــی کنن ــم کار م ــا ه ــرد ب و م
ــم  ــن ه ــتند. م ــم هس ــراه ه ــد و هم ــم ندارن ه
بخشــدار بــوده ام و هــم در اســتانداری کار کــرده 
ام کــه میتوانــم بگویــم فضــای کاری خوبــی بــا 

ــته ام. ــود داش ــرد خ ــکاران زن و م هم

دقــت نظر خانم ها در انجام امور
ــد  ــه بای ــد اســت ک ــور معتق ــی پ ــه رفیع معصوم
ــور  ــی منظ ــای مدیریت ــت ه ــد در چس 30 درص
شــودزیرا کــه دقــت نظــر خانــم ها بیشــتر اســت 
ــی  ــه خوب ــات را ب ــه جزئی ــات بلک ــا کلی ــه تنه ون
ــی  ــایل مال ــه لحــظ مس ــوند. ب ــی ش ــه م متوج
و مــوارد دیــده شــده مثــل اختــالس هــم مــی 
ــر هســتند.  ــم هــا ســالم ت ــوان گفــت کــه خان ت
افزایــش پســت هــای مدیریتــی بــه خانــم هــا 
کمــک موثــری بــه دولــت مــی کنــد زیــرا ایــن 
افــراد دلســوز تــر هســتند، همیــن طــور کــه در 
خانــواده زن دلســوزتر از مــرد اســت، در فضــای 
کاری هــم ایــن اتفــاق مــی افتــد. از آنجایــی کــه 
یــک پســت معاونــت بــه اســتانداری هــا اضافــه 
شــده و پســت حساســی هــم نیســت بلکــه در 
ــم هــا اختصــاص  ــه خان دیگــر شهرســتان هــا ب
داده شــده، انتظــار مــی رود اســتاندار کرمــان آن 

را بــرای خانــم هــا در نظــر بگیــرد.

ته
نک

بــا توجــه بــه تعــداد کــم مدیــران ارشــد زن اســتان بــه ســراغ مدیــر کل امــور 
ــت پســت  ــد اســت وضعی ــم، او معتق ــواده در اســتانداری رفتی ــان و خان زن

هــای مدیریتــی اســتان کرمــان نســبت بــه دیگــر اســتان هــا بهتــر اســت.
فاطمــه الســادات حســینی مــی گویــد: پســت هــای مدیریتــی فقــط شــامل 
مدیــران ارشــد نمــی شــود بلکــه مدیــران پایــه و میانــی هــم از ایــن دســت 
هســتند کــه تعــداد آن هــا در اســتان قابــل توجــه اســت و نســبت بــه اســتان 
ــوان گفــت از لحــاظ  ــم. در واقــع مــی ت ــری داری هــای دیگــر وضعیــت بهت
آمــاری اســتان درصــد خوبــی را در پســت هــای مدیریتی زنــان  را شــامل می 
شــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه اســتاندار و مدیریــت اســتان تغییــر کــرده، یــک 
فرصــت زمانــی بــرای ایجــاد روال قبلــی نیــاز اســت،اما بــا ایــن حــال خانــم 
دکتــر شــاکری رییــس ســازمان محیــط زیســت، در زمــان اســتاندری دکتــر 
فدایــی بــه ایــن ســمت منصــوب شــدند، دکتــر شــاکری اولیــن مدیــر کلــی 
اســت کــه در زمــان اســتانداری دکتــر فدایــی انتخــاب شــده اســت. تعــداد 
پســت هــای مدیریتــی و معاونــت در شهرســتان هــا زیــاد اســت، کــه همیــن 

تعــداد جــز همــان 30 درصــد حســاب مــی شــوند.

گزارش
همشهری 
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 فصل برگ ریزان

9- پرخور - لوس و بی مزه - غم و 

 غصه - طایفه ای در کشورمان

 10- نادانی - روشن ساختن

11- زیارت خانه خدا - مترسک سر 

 جالیز - آبراهه باریک بین دو دریا

12- نام اصلی مجنون - یک لحظه - 

 رودی در آسیا - مادر وطن

13- دارویی بدست آمده از ترکیب 

الکل،آب،کربنات دو پتاس و ید - جانور 

 خوش پوست - رسم و سنت

14- خواننده قرآن - یاخته - گردنه ای 

 در لرستان

15- همه را شامل می شود - 

نویسنده انگلیسی خالق رمان مشهور 

»ملکه پریان«

جدول شماره 1۴10

در  قزویـن   شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر 
نشسـت خبـری مشـترک ایـن اداره کل و 
سازمان نظام مهندسـی ساختمان با اهالی 
رسـانه گفـت: بـا تغییـر چـارت سـازمانی، 
راه هـای  نگهـداری  و  سـاخت  بخـش 
روسـتایی اسـتان به اداره راهـداری و حمل 
و نقل جاده ای واگذار و سیاسـت های اداره 
کل راه و شهرسـازی در دو سـال آینـده بـا 
مسـکن  بخـش  روی  بـر  بیشـتر  تمرکـز 

خواهد بود.
مسـعود حـق لطفـی بـا اعـالم ایـن خبـر 
گفـت: بـا توجـه بـه سیاسـت های ابالغـی 
وزارتخانه در بخش مسـکن، در سـال 98 و 
99 ، 900 هـزار واحـد مسـکونی مـی باید در 
کشـور ساخته شـود که 500 هزار واحد از آن 

تکمیـل مسـکن مهـر و 400 هـزار واحـد 
مسـکونی در غالب تامیـن زمین برای بنیاد 
مسـکن و ایجاد تسـهیالت برای بازآفرینی 

شهری در بافت های فرسوده می باشد.
حق لطفی افزود: سـهم قزوین1000 واحد از 
ایـن 500 هـزار واحد مسـکن مهر می باشـد 
کـه طبق برنامـه تا پایان پاییز سـال 98 به 
و  راه  کل  رسـید.مدیر  خواهـد  اتمـام 
شهرسـازی بیان داشـت: همچنیـن تامین 
زمیـن بـرای 100 هـزار واحد بنیاد مسـکن و 
تامیـن زمیـن و منابع بانکی100  هـزار واحد 
در حـوزه بازآفرینـی در بافـت فرسـوده بـه 
عهـده راه و شهرسـازی در کشـور اسـت کـه 
پیش بینی میشـود بین 3 تا 5 هزار واحد 
در بخـش بازآفرینی شـهری سـهم اسـتان 

قزویـن خواهد بود.حق لطفی مدیرکل راه و 
شهرسـازی در همیـن رابطـه گفـت: مبلـغ 
تسـهیالت در نظـر گرفتـه شـده 40 میلیون 
تومـان بـا سـود 9 درصـد برای هـر واحد در 
بـا  آفرینـی  بـاز  پروژه هـای  سـاخت 
بازپرداخت 12 سـاله می باشـد که این مبلغ 
تـا 90 میلیـون تومان با سـود 18 درصد هم 
قابـل افزایش اسـت؛ همچنیـن وام ودیعه 
مسـکن هـم 15 میلیـون تومـان در همین 
سـتاد  اسـت.دبیر  شـده  تعییـن  حـوزه 
بازآفرینی اسـتان افزود: در حال حاضر 45 
هـزار واحـد خالـی در قزویـن داریـم و بـا 
توجـه بـا اینکـه افـق طـرح تـا 1404 بـرای 
جمعیـت 450 هـزار نفر در نظر گرفته شـده 
اسـت، نیـازی به افزایش توسـعه سـطحی 

شـهر قزوین نیسـت و در این چشـم انداز، 
بـه کیفیـت زندگـی و بحـث بـاز آفرینـی 
شـهری پرداختـه خواهـد شـد.حق لطفـی 
خاطر نشـان کـرد: مقررات ملی سـاختمان 
بـرای حمایـت از حقوق مردم تدوین شـده 
از  درصـد   5 قانـون  اسـاس  بـر  و 
سـاختمان های در حـال سـاخت را کمیتـه 

عالـی نظـارت بایسـتی نظـارت کنـد، اما در 
شهرسـتان قزویـن حـدود 30 درصد نظارت 
عالیه بر سـاخت و سـاز ها بوده اسـت؛ از 20 
سـاز  و  سـاخت  سـال گذشـته کیفیـت 
افزایـش یافتـه اسـت و امیـد داریـم بـا 
همکاری سـازمان نظام مهندسی ساختمان 

این روند با رشد صعودی همراه باشد.

مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  هماهنگـی  دبیـر شـورای 
علـل  از  یکـی  گفـت:  خراسان شـمالی  اسـتان 
در  متجاهـر  معتـادان  تعـداد  افزایـش 
بیـن  اسـتان  ایـن  گرفتـن  قـرار  خراسان شـمالی، 
اسـتان خراسـان رضوی و شـهرهای شـمالی کشور 

معتـادان  از  تعـدادی  افـزود:  ریـواده  اسـت.احمد 
متجاهـری کـه در ایـن اسـتان، دسـتگیر و به کمپ 
مـاده 16 ارجـاع داده می شـود، متعلق به خراسـان 
معتـاد  یـک  مثـال  عنـوان  بـه  نیسـتند.  شـمالی 
متجاهـر کـه متعلـق به شـهر دیگری اسـت و برای 

رفتـن بـه شـهر دیگری سـوار بـر اتوبوس می شـود، 
پیـاده  بجنـورد  آنـی در  از گرفتـن تصمیمـی  بعـد 
سـاماندهی  نظـام  کـرد:  اظهـار  می شـود.ریواده 
معتـادان متجاهر مسـتلزم یک برآورد دقیق اسـت 
شـده  شـناخته  معتـادان  ایـن  آنجایی کـه  از  امـا 
برنامـه  امـر  نیسـتند،  ربـط  ذی  مسـئوالن  بـرای 
ریـزی و مداخلـه را نیـز سـخت تـر می کنـد.وی بـا 
اشـاره بـه اینکـه بیشـتر این افـراد متاسـفانه دچار 
بیماری هـای پرخطـر نیـز هسـتند، تصریح کـرد: از 
انجـام  بـرای  آنهـا  از  آنجایی کـه شـناخت دقیقـی 
ممکـن  نـدارد،  وجـود  بیشـتر  هرچـه  کنترل هـای 
اسـت معتـادان متجاهـری کـه خـارج از خراسـان 
بـه  را  سـالمت  باشـند  آمـده  اسـتان  بـه  شـمالی 

مخاطـره بیندازند.ایـن مقـام مسـئول خاطرنشـان 
کـرد: ناشـناخته بـودن ایـن افراد در اسـتان موجب 
شـده تـا برخـی از آنهـا اقـدام بـه ازدواج کننـد کـه 
سـایر  آمـدن  وجـود  بـه  موجـب  ازدواج  همیـن 
مشـکالت شـود.وی بیـان کـرد: به طور حتم سـطح 
بنـدی افـراد پرخطر در بانک های اطالعاتی اسـتان 
انجـام مـی شـود و از سـوی دیگـر افـراد متعـاد 
متجاهـر کـه متعلـق بـه ایـن اسـتان نیسـتند، بـه 
مـی  ارجـاع  درمـان  امـر  بـرای  خـود  اسـتان های 
معتـاد   150 حـدود  شـمالی  خراسـان  در  شـوند.  
کارتـن خـواب وجـود دارد کـه ایـن افـراد بعـد از 

دسـتگیری به کمپ ماده 16 منتقل می شوند.

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
کرمــان نیــز در مراســم آغــاز نهالــکاری 300 هکتاری 
در فهــرج گفت:طرح هــای نهالــکاری بــه عنــوان 
مکمــل عملیــات  مالچ پاشــی در راســتای جلوگیــری 

از هجوم شن های روان اجرا می شوند.
ــه قــدرت و  ــا اشــاره ب ــی زاده ب محمــد مهــدی رجب
فراوانــی بادهــای فرسایشــی در منطقــه شــرق 
اســتان کرمــان و لــزوم توجــه بــه طرح هــای 
نهالــکاری، افــزود: گونه هــای در نظــر گرفتــه شــده 

از نوع درختچه ای است که نیاز آبی کمی دارد.
ــورت  ــورت ص ــه ص ــت ب ــوع کش ــه داد: ن وی ادام
ــری  ــر آب جلوگی ــم از تبخی ــه ه ــه ای اســت ک چال

می کند و هم نهال از باد در امان می ماند.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان 
کرمــان عنــوان کــرد: تراکــم کشــت 100 اصلــه درخت 

در هکتار است و با تانکر آبرسانی می شوند.

ــه کهور –  ــور س ــفالت مح ــش آس ــرداری روک بهره ب
فهــرج  اســدآباد 
در ســفر آیت اللهــی موســوی معــاون عمرانــی 
اســتاندار کرمــان بــه شهرســتان فهــرج بــا حضــور 
فرمانــدار و ائمــه جمعــه شــیعه و اهــل ســنت ایــن 
ــه  شهرســتان، روکــش آســفالت محــور ســه کهور ب
ــار 2  ــا اعتب ــرج ب ــر فه ــن کوی اســدآباد بخــش نگی

میلیارد تومان نیز به بهره برداری رسی.
ــرج از  ــتان فه ــفالت شهرس ــه آس ــد از کارخان بازدی
اســتاندار  عمرانــی  معــاون  برنامه هــای  دیگــر 
کرمــان بــود کــه طــی مــدت 8 مــاه راه اندازی شــده 

است.
در ایــن بازدیــد شــهردار فهــرج خواســتار رســیدگی 
بــه مشــکالت ایــن کارخانــه اعــم از ایجــاد ترانــس 
ــرای  ــی ب ــن مال ــرق، ایســتگاه گاز و تامی ــد ب جدی

تکمیل کارخانه شد

توجه به باز آفرینی شهری در چشم انداز 
1۴0۴ قزوین

مسافران ناخوانده ای 
که در بجنورد، پیاده می شوند

آغاز عملیات نهال کاری 
300 هکتاری در فهرج

البرزراهداری

30 دستگاه اتوبوس 
به خطوط پرتردد 
کرج، اضافه شد

شــهردار کــرج گفــت: نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل 
ــر  ــت.،علی اصغ ــهری اس ــت ش ــت مدیری ــی اولوی عموم
کمالــی زاده در مراســم بهــره بــرداری از فــاز اول نوســازی 
نــاوگان اتوبوســرانی کــرج گفــت: نوســازی نــاوگان حمــل و 
نقــل یکــی از اهــداف اصلــی مدیریــت شــهری کــرج اســت 
کــه خوشــبختانه شــاهد بهــره بــرداری از فــاز اول آن 

هستیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه سال هاســت کمــک دولــت بــرای 
ــا  ــزود: ت ــده، اف ــع ش ــرانی قط ــاوگان اتوبوس ــازی ن نوس
هشــت ســال پیــش ، دولــت 82.5 درصــد از اعتبــار مــورد 
ــرد  ــی ک ــل م ــت تقب ــا را دول ــد اتوبوس ه ــرای خری ــاز ب نی
ولــی ایــن کمــک دولتــی در ســال 89 قطــع شــد و از آن 
ســال بــه بعــد نــاوگان اتوبوســرانی کــرج  توســعه ای 
ــادی  نداشــت.وی افــزود: در طــول ایــن ســالها تعــداد زی
اتوبــوس بــه دلیــل فرســوده شــدن از محــور خدمــت 
رســانی خــارج شــده و اتوبــوس هــا از هــزار دســتگاه بــه 
400 دســتگاه رسید.شــهردار کــرج، افــزود: پیگیــری هــای 
زیــادی طــی ســال جــاری بــرای خریــد اوتوبــوس صــورت 
ــا ســاخت  ــی شــرکت ه ــک شــرکت باق ــت و بجــز ی گرف
ــه  ــا اشــاره ب ــی زاده ب ــوس را انجــام نمــی دادند.کمال اتوب
ــه  ــرج ب ــهر ک ــورای اســالمی ش ــود و اعضــای ش ــفر خ س
ــر  ــی ب ــه ای مبن ــم نام ــاد تفاه ــور انعق ــه منظ ــمنان ب س
ــن تفاهــم  ــق ای ــوس، گفــت: طب ــد 200 دســتگاه اتوب خری
ــوس در  ــه تحویــل 30 دســتگاه اتوب نامــه امــروز موفــق ب
فــاز اول ایــن طــرح شــدیم.وی افــزود: ایــن تعــداد 
ــا  ــان ب ــارد توم ــر 45 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــوس ب اتوب
تامیــن از اعتبــارات شــهرداری کــرج خریــداری و وارد مــدار 
خدمــت رســانی بــه شــهر و شــهروندان شــد.این مســئول 
ــد  ــا بای ــق ســرانه و اســتاندارد ه ــه طب ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــیم،  ــته باش ــرج داش ــوس در ک ــتگاه اتوب ــزار و 500 دس ه
اظهــار کــرد: ایــن 30 دســتگاه در خطــوط پــر تــردد شــهر 
فعالیــت خواهنــد کــرد تــا طبــق برنامــه ریــزی هــا بتوانیــم 

به تعداد این ناوگان اضافه کنیم.

مانور  پاکسازی 
حریم راه ها
 برگزار شد

به مناسـبت 21 اسـفندماه روز جاده های 
پـاك، اولین گردهمایی بـزرگ اکیپ های 
راهـداری و دوسـتداران محیط زیسـت و 
طبیعـت در روز »حریـم پـاک راه هـا« در 
محورهای برون شـهری اسـتان كرمان با 
حضـور مسـئولین دسـتگاه های ذیربط و 
در  زیسـت  محیـط  طرفـدار  گروه هـای 
مركـز و شهرسـتان های سراسـر اسـتان  
سـید  حـاج  علـی  شد.سـید  برگـزار 
علیخانـی مدیـرکل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای اسـتان کرمـان در مراسـم  
اصلـی روز جـاده هـای پـاك كـه در 30 
كیلومتری جـاده بم برگـزار گردید، گفت: 
نـوروز امسـال در تمـام راه هـای اسـتان 

کرمان طرح حریم پاک اجرا می شود.
حـاج سـید علیخانـی با اشـاره بـه وجود 
13 هزار کیلومتر راه در استان خاطرنشان 
کرد: اسـتان ما پنجمین اسـتان  حمل و 
نقلـی کشـور اسـت و سـال گذشـته 29 
میلیـون تن بـار ازمبادی سراسـر اسـتان 
نقـاط مختلـف كشـور حمـل گـرده  بـه 
اسـت.وی افـزود: تـردد جـاده ای طـرح 
حریـم پـاک بـا هماهنگی دسـتگاه های 
زیربـط، پلیس راه منابـع طبیعی، محیط 
زیسـت ،نیروی انتظامی در نوروز امسـال 
در تمـام راه هـای اسـتان کرمـان اجرا می 
شود.سـید علیخانـی گفت: ایـن طرح در 
مسـافران  ایمنـی  بـرای  امسـال  نـوروز 
پایـان  تـا  و  میشـود  انجـام  نـوروزی 
سـفره های نـوروزی بـه صورت جـدی در 
راه هـای  تـردد  پـر  و  اصلـی  محور هـای 

استان کرمان انجام خواهد شد.
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رشت

بررسی الیحه اصالح بودجه سازمان 
حمل و نقل شهرداری رشت

در جلسـه هشـتاد و یک کمیسـیون برنامه، بودجـه و حقوقی 
شـورای رشـت، الیحـه اصـالح بودجـه سـازمان حمـل و نقـل 
شـهرداری رشـت بررسـی شد.جلسه هشـتاد و یک کمیسیون 
برنامه، بودجه و حقوقی شـورای رشـت با حضور اعضای شـورا 

و مدیران شهرداری برگزار شد.
رییـس کمیسـیون برنامه و بودجه شـورا با اشـاره به در پیش 
بـودن سـال نـو اظهـار داشـت: در روزهـای پایانـی سـال قـرار 
داریـم و ایـن روزهـا بـرای پرسـنل شـهرداری روزهـای کاری 
پرفشـاری مـی باشـد. وی در خصوص الیحـه کمک به یکی از 
شـهرواندان بیـان داشـت: این الیحـه مربوط به یکـی از بانوان 
سرپرسـت خانـوار می باشـد کـه در دفـاع مقدس نیـز حضور 
داشـتند و در حال حاضر بنا به مشـکالت عدیده ای که دارند، 
شـهرداری الیحه درخواسـت کمک به این شـهروند را به شـورا 
ارائـه کـرد. نایـب رییـس کمیسـیون برنامه، بودجـه و حقوقی 
شـورا بـا اشـاره بـه سیاسـت حـوزه مدیریـت شـهری بـرای 
داشـتن ترامـوا در سـطح شـهر رشـت بیـان نمـود: حرکـت در 
پیـش  نمـودن  فراهـم  مسـتلزم  ترامـوا،  داشـتن  راسـتای 
نیازهایـی ماننـد خـط بـی آر تـی اسـت. گام برداشـتن در این 
جهـت و حتـی حفـظ شـرایط موجـود بـرای سـازمان حمل و 

نقل هزینه بر است.
فرهـام زاهـد با اشـاره به نقش سـازمان ها در خدمات رسـانی 
بـه مـردم خواسـتار توجـه بیشـتر بـه بررسـی بودجه سـازمان 
هـای شـهرداری شـد و افزود: بـا توجه به اینکـه بودجه جاری 
شـهرداری مرکـز را کاهـش دادیم، بودجه سـازمان های باید با 
دقـت بیشـتری بررسـی شـود تـا حـوزه هایـی کـه از کارایـی 
کمتـری برخـوردار هسـتند شناسـایی شـوند و به حـوزه هایی 
ماننـد آتـش نشـانی و حمـل و نقـل کـه به شـکل مسـتمر به 

مردم خدمت رسانی می کنند با عدالت رفتار شود.
 وی بـا اشـاره بـه شـرایط اقتصادی کشـور تصریح کـرد: برای 
تهیـه لـوازم خودرو باید اسـتاندارهای گارانتی رعایت شـود و با 
توجـه بـه شـرایط شـهرداری در پرداخـت هزینـه ها به شـکل 
بلند مدت و همچنین شـرایط نابسـامان بازار، تهیه لوازم برای 
اتوبـوس هـا سـخت می باشـد و اگـر در این خصـوص برنامه 
ریـزی نشـود، اتوبـوس هـای موجـود نیـز قـادر به سـرویس 
دهـی بـه شـهروندان نخواهنـد بـود. نایـب رئیس کمیسـیون 
برنامـه و بودجـه بـا انتقاد از اجحـاف در پرداخـت حقوق حوزه 
هـای مختلـف بیـان داشـت: برخـی از حـوزه هـا ماننـد آتش 
نشـانها و پاکبانان از اهمیت فراوانی برخوردار هسـتند و شـهر 
نیـاز بـه خدمـات مسـتمر ایـن حـوزه هـا دارد. امـا پرداخـت 
حقـوق پرسـنل متاسـفانه بـه ابـزاری در جهت قـدرت نمایی و 
تبلیغاتـی بـرای برخـی مدیران تبدیل شـده اسـت و اکنون در 
شـرایطی کـه برخـی حـوزه هـا حقـوق خـود را بـه روز دریافت 
نمـوده انـد، شـاهد پرداخـت نشـدن حقـوق چند ماه پرسـنل 
سـازمان حمـل و نقـل مـی باشـیم. باید بـا یک برنامـه ریزی 

صحیح پرداخت حقوق تمام پرسنل شهرداری منظم شود.
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آغاز توزیع میوه شب عید در آذربایجان شرقی از 2۵ اسفند ماه
مدیر تعاون روستایی آذربایجان شرقی گفت: توزیع میوه شب عید در آذربایجان شرقی در دهه 
سوم اسفند و حداکثر از 25 اسفند ماه آغاز می شود .
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــزی، ســقف  ــک مرک ــات بان ــق الزام طب
ــه کارت  ــه ی کارت ب ــه روزان ــال وج انتق
ــک  ــه ی ــی ب ــن های موبایل در اپلیکیش
میلیــون تومــان کاهــش پیــدا کــرد 
و انتقــال وجــه مبلــغ باالتــر تخلــف 

ــت. اس

ــا به روزرســانی  ــوگل قصــد دارد ب گ
را  آ  ن   خــود،   Gboard کیبــورد 
بــا  درآورد.  آفالیــن  به صــورت 
ایــن کار، دقــت و ســرعت قابلیــت 
تایــپ صوتــی ایــن اپلیکیشــن 

بیشــتر خواهــد شــد.

عنــوان  بــه  نکســت،  دیجــی کاال 
نــوآوری  و  ســرمایه گذاری  بــازوی 
ــاز  ــود را آغ ــمًا کار خ ــی کاال رس دیج
کــرده اســت. دیجــی کاال نکســت 
پــس از ارزش گــذاری اســتارت آپ ها 
تــا ســقف یــک میلیــارد تومــان 

می کنــد. ســرمایه  گــذاری 

خبر
دیجی کاال

خبر
گوگل کیبورد

خبر
موبایل بانک

دوران  در  می گویــد  احمدی نــژاد  آقــای 
ــرده!  ــتباهی نک ــچ اش ــت جمهوری اش هی ریاس
اگــر از سیاســت های »داخلــی« او بگذریــم، 
ــرد او در  ــورد عملک ــی در م ــک بررســی اجمال ی
ــا را  ــن ادع ــًا ای ــه قطع ــت خارج ــوزه سیاس ح

می کنــد. باطــل 

از  یکــی  امــا  اســت.  زیــاد  مثال هــا 
در  احمدی نــژاد  آقــای  فاحــش  اشــتباهات 
ــور  ــه تص ــود ک ــن ب ــه ای ــت خارج ــوزه سیاس ح
می کــرد »هولوکاســت« ســنگ بنــای رژیــم 

صهیونیســتی اســت و زیــر ســؤال بــردن آن 
اشــتباه  خواهــد کــرد.  متزلــزل  را  اســرائیل 
او ایــن بــود کــه نمی دانســت ســنگ بنــای 
اســرائيل هولوکاســت نیســت بلکــه »انــکار 

اســت! هولوکاســت« 

او درک نکــره بــود کــه اســرائيل بــا فضاســازی و 
ــرار هولوکاســت سال هاســت  ــی از تک هراس افکن
منتقدیــن، روزنامه نــگاران و سیاســتمداران غــرب 
را از بیــان هرگونــه انتقــاد بــه سیاســت های خــود 
ترســانده اســت، بــرای خــود مصونیــت خریــده و 
بــا همیــن شــیوه ســاالنه میلیاردهــا دالر از دولــت  

آمریــکا »کمــک« دریافــت می کنــد.

ــه،  ــد جمل ــا چن ــد ب ــرد می توان ــور می ک او تص
ــس  ــک »کنفران ــی و ی ــه جنجال ــد مصاحب چن
تهــران، فضــای سیاســی و  هولوکاســت« در 
حتــی عواطــف و ذهنیتــی را کــه طــی 60 ســال 
در میــان مــردم غــرب در رابطــه بــا هولوکاســت 
شــکل گرفتــه از بیــن ببــرد یــا بــه چالــش 

ــرد! بگی

بــه همیــن خاطــر، بــا مرکزیــت بخشــیدن 
ــه  ــا ب ــه تنه ــوع ن ــن موض ــه ای ــروری ب غیرض
»مشــروعیت«  اســرائيل  هراس افکنی هــای 
هــم  عمومــی،  افــکار  هــم  بلکــه  بخشــید، 
داخلــی  سیاســت  فضــای  هــم  و  دولت هــا 

ــران - آن هــم در  ــی را علیــه ای کشــورهای غرب
حســاس ترین مقطــع مذاکــرات هســته ای - 

ــاند. ــاع رس ــه اجم ب

ــای  ــه البی ه ــود ب ــباتی خ ــتباه محاس ــا اش او ب
ــکا  ــت آمری ــی دول ــتگاه تبلیغات ــرائيل و دس اس
هســته ای  برنامــه  تــا  داد  را  فرصــت  ایــن 
ایــران را بــه موضــوع هولوکاســت و ســپس 
ــد  ــد بزنن ــان« پیون ــی یهودی ــه نسل کُش »برنام
در  ایرانــی  مذاکره کننــده  و کاری کننــد کــه 
ســخت ترین شــرایط ممکــن از منافــع ملــی 

ــد! ــاع کن ــود دف خ

او کاری کــرد کــه حمایــت از موضــع ایــران، 
ــران  ــر ای ــران، نرمــش در براب ــه ای امتیاز دهــی ب
ــران  ــر ای ــتادگی در براب ــدم ایس ــی ع ــا حت - ی
ــرای هــر سیاســتمدار غربــی )و غیرغربــی(  - ب
خودکُشــی  یــک  حتــی  یــا  ُپرهزینــه   کاری 
ــه  ــی ک ــم در زمان ــود؛ آن ه ــی ش ــی تلق سیاس
ایــران ســخت نیازمنــد شکســتن اجمــاع و 

ــود. ــی ب ــه جهان ــری در جامع یارگی

اشــتباهات  عمــق  و  تاثیــر  درک  بــرای 
ــد  ــور کنی ــه تص ــک لحظ ــط ی ــژاد، فق احمدی ن
ــه  ــود، چگون اگــر امــروز ایشــان در رأس امــور ب
ــت ها  ــیوه و سیاس ــن ش ــا همی ــت ب می خواس

و  موگرینــی  خانــم  نســنجیده،  اظهــارات  و 
ســران اروپایــی را قانــع می کــرد تــا بــرای 
ــران  ــرای ای ــکا ب خنثی ســازی تحریم هــای آمری

ــد؟! ــاد کنن ــی« ایج ــژه مال ــال وی »کان

آقــای احمدی نــژاد بفرماینــد اگــر اینهــا اشــتباه 
نبــود پــس دیگــر اشــتباه چیســت؟ انــکار 
اشــتباه خــود راه را بــرای تکــرار آن همــوار 
ــود  ــرد خ ــل عملک ــان حداق ــد. کاش ایش می کن
ــه  ــد ک ــر می کردن ــیر و تعبی ــوی تفس ــه نح را ب
نســل بعــدی سیاســتمدارن از آن درس بیامــوزد 

ــرد. ــرت بگی و عب

تعدادی از پرکاربرترین سرویس های گوگل از جمله جیمیل، گوگل درایو، یوتیوب و گوگل مپس روز قبل دچار 
اختالل شدید شدند. در این بین مشکل سرویس های ایمیل و ذخیره سازی ابری گوگل به مراتب گسترده تر بوده و 

در بسیاری از نقاط دنیا امکان دسترسی به فایل ها یا ارسال ایمیل با ضمیمه وجود نداشت.

#رشتو

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره ب/97/۵۵-۵2

نوبت دوم
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)209700۵9630000۴۴( برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در 

ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 97.12.22 مــی باشــد.

مبلغ برآورد: 3.466.264.100 ریال
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 173.313.205ریـال بـه صـورت ضمانـت بانکـی 

)فراینـد ارجـاع کار( در وجـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مورخ 97.12.22 لغایت 98.1.8

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز  شنبه تاریخ 98.1.24
آخریـن مهلـت تحویـل پاکت)الـف(: به صـورت حضوری سـاعت 14 روز شـنبه مورخ 

98.1.24 بـه دبیرخانـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمان می باشـد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 98.1.25

محل تامین اعتبار: اسناد خزانه اسالمی سررسید 99.4.23
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد 

مناقصـه و ارائـه پاکت ها 
آدرس:کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب و فاضالب استان کرمان تلفن: 034-33222960

اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه: مرکـز تمـاس 
02141934

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره 80/ب/12-97م
نوبت اول

فراخوان مناقصه های عمومی 
یک مرحله ای 

شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان در نظر دارد مناقصه های عمومی زیر: 
1-احـداث و تکمیـل مخـزن 3000 مترمکعبـی رودبـار را بـا بـرآورد 12.2۴0.369.801  ریـال همـراه بـا ارزیابـی  با مبلـغ تضمین شـرکت در مناقصه 

612.100.000 ریـال، بـا حداقـل تعـداد شـرکت کننـدگان یک  نفـر ،  به شـماره 209700۵9630000۴8در سـامانه سـتاد.
2- بازسـازی و توسـعه شـبکه توزیع آب شـهر کوهبنـان را با بـراورد۴.968.۵8۵.102 ریال بـا مبلغ تضمین شـرکت در مناقصـه2۴9.000.000 ریال و 

بـا حداقـل تعداد شـرکت کننـدگان یک  نفر و به شـماره 209700۵9630000۵2در سـامانه سـتاد.
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نمایـد. کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصـه تاارائه پیشـنهاد مناقصه گران 
و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت 
مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی، مراحـل ثبت نام درسـایت مذکـور ودریافـت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت درمناقصه 

محقق سـازند.تاریخ انتشـار مناقصه درسـامانه 97/12/23 می باشـد.

مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت 19 روز پنجشــنبه  تاریخ 
98/01/08مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد: ســاعت 19 روز شــنبه  تاریــخ 98/01/2۴ 

و تاریــخ تحویــل ضمانتنامــه بــه دبیرخانــه شــرکت ســاعت1۵ مــورخ98/01/26.
زمــان بازگشــایی پاکــت هــا: بــه ترتیــب ســاعت 11:30،   و 12 روز یکشــنبه  تاریــخ 

.98/01/2۵
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در 

ــه پاکــت هــای الــف: خصــوص اســناد مناقصــه و ارائ
 آدرس: کرمان-بلــوار 22 بهمــن- شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان کرمــان-

ــن 03۴33222282 دفتر قراردادها و تلف
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکز 

021-۴193۴ تماس: 
دفتر ثبت نام: 88969738 و 8۵193768

دکتر نخستین شهردار محمدیه خبر داد؛
۷۵ میلیارد تومان بودجه شهرداری محمدیه در سال 98 

شـهردار محمدیـه در نشسـت خبـری بـا اصحاب 
رسـانه، بـا ارایـه گزارشـی از عملکـرد شـهرداری و 
شـورای ایـن شـهر، بودجه سـال آینده شـهرداری 
محمدیـه را در مجمـوع 75 میلیـارد تومـان اعالم 

کرد.
دکتـر مریـم نخسـتین در این نشسـت که رییس 
و اعضای شـورای شـهر محمدیـه و معتمدین این 
شـهر حضـور داشـتند، اظهـار داشـت: تعـدادی از 
پروژه هـا از جملـه پـارک قائـم بـه صـورت نیمـه 
کاره متوقـف شـده بود و با همت اعضای شـورای 
اسـالمی شـهر این پـروژه به بهره برداری می رسـد.
اینکـه شـهرداری  بیـان  بـا  ایـن مقـام مسـوول 
پرداخـت  در  شـهروندان  اسـتقبال  بـا  محمدیـه 
عـوارض روبـرو بـوده، اضافـه کـرد: این امر نشـان 
می دهـد کـه مـردم بـه مـا اعتمـاد دارنـد و ایـن 
امر مسـوولیت ما را در شـهرداری و شـورای شـهر 

می کنـد. سـنگین تر 
شـهردار محمدیـه اضافـه کـرد: در حـوزه وصـول 
از محـل ارزش افـزوده، 08/96درصـد توانسـتیم 
درآمد کسـب کنیـم و در بخش وصـول عوارضات، 
میـزان پرداخـت عوارضـات صدرصد بوده اسـت و 
کمک سـازمان شـهرداری ها در سـال جاری کمک 
انجـام نشـد و در ایـن بخـش 13 درصـد درآمـد 
حاصـل کردیـم؛ در فـروش زمیـن 5/82 درصـد 
تحقـق فـروش زمیـن داشـته ایـم و تعـدادی از 
پالک هایـی کـه بـرای فـروش گذاشـته شـده بود 
بـا مشـورت اعضـای شـورای شـهر سـعی کردیـم 
خـام فروشـی نکنیـم و ارزش افـزوده بـرای آن 

ایجـاد کنیـم و در سـال آینـده فـروش داشـته 
شیم. با

عوارضـات  وصـول  بیـان کـرد:  نخسـتین  دکتـر 
محلـی تا دهم اسـفندماه سـالجاری، 5/74درصد 
 5/11 اسـت کـه  صـورت گرفتـه  بودجـه  تحقـق 
از  توانسـتیم عوارضـات محلـی  تومـان  میلیـارد 
شـهروندان کسـب کنیم و در مجموع از بودجه 51 
میلیـارد تومانی سـال جاری شـهرداری محمدیه، 
درآمـد کسـب کردیـم کـه  تومـان  میلیـارد   42
حـدودا 02/81 درصـد بودجـه تحقق یافته اسـت.
وی گفـت: در بودجـه سـال آینـده، بودجـه ای کـه 
بـه شـورای شـهر اعالم شـده برابـر 68 میلیـارد و 
800 میلیـون تومـان بـوده کـه بودجه مصـوب 72 
میلیـارد و 100 میلیـون تومـان برآورد شـده اسـت 
کـه ایـن میـزان بـه غیـر از بودجـه سـازمان حمل 
و نقـل اسـت و در مجمـوع 75 میلیـارد تومـان 

بودجـه شـهرداری محمدیـه اعـالم می شـود.
دکتـر نخسـتین در ادامـه بـا بیـان اینکـه یکـی از 
راه هـای درآمـدی بـرای شـهرداری محمدیـه در 
سـال آینـده ایـن اسـت کـه بتوانیـم بالـغ بـر 80 
درصـد تحقـق بودجـه را در منطقـه هفـت داشـته 
باشـیم، اضافـه کـرد: ایـن منطقـه جـزو مناطقـی 
اسـت کـه بایـد بـه صـدور پروانـه برسـد و طـی 
ماه هـای گذشـته 3 میلیـارد و 900 میلیـون تومان 
بـرای آب و فاضـالب ایـن منطقـه بـا اداره آب و 
فاضـالب تعامل صـورت گرفته اسـت و امیدواریم 
بـرای سـال آینـده ایـن منطقـه را بـرای صـدور 

پروانـه در دسـتور کار قـرار دهیـم.

در مراسـمی بـا حضور اسـتاندار قزویـن، 14 پروژه 
عمرانـی در محمدیـه و مهرگان با اعتبـاری بالغ بر 
91 میلیـارد و 400 میلیـون ریـال افتتـاح و کلنـگ 

زنی شـد.
مراسـم افتتـاح و کلنـگ زنـی 14 پـروژه عمرانـی 
و خدماتـی در شـهر محمدیـه و مهـرگان با حضور 
عبدالمحمـد زاهـدی اسـتاندار قزویـن، نمایندگان 
اسـالمی،  شـورای  مجلـس  در  قزویـن  مـردم 
معـاون عمرانـی اسـتاندار، فرمانـدار البـرز، امـام 
جمعـه محمدیه و جمعی از مدیران دسـتگاه های 

اجرایـی برگزار شـد.
طرح محوطه سـازی و سـاخت وضوخانه مسـجد 
المهـدی محمدیه بـا اعتباری بالغ بـر یک میلیارد 
و 800 میلیـون ریـال از جملـه پروژه هایـی بـود که 

مـورد بهره برداری قـرار گرفت.
در ادامـه از 2 خـودروی آتـش نشـانی بـا اعتباری 

بالـغ بـر 12 میلیـارد ریال رونمایی شـد.
همچنیـن کلنـگ جـاده دسترسـی بـه پـل 9 دی 
محمدیـه بـا اعتبـاری بالـغ بـر 2 میلیارد ریـال به 

زمین زده شـد.
پـارک محلـه ای گل سـارنيز بـا یـک میلیـارد و 
بـا  400 میلیـون ریـال و دیـواره نگارهـای شـهر 
یـک میلیـارد ریـال اعتبار، مـورد بهره بـرداری قرار 

گرفـت.
پنـج  احـداث مرکـز تجـاری منطقـه  عملیـات 
محمدیـه بـا 20 میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری 
بخـش خصوصـی و 20 میلیـارد ریـال توسـط 
شـهرداری، و پارک محله ای کـوی کارمندان آغاز 

. شد

اطالع رسانی
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شــرکت توزیــع  نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در نطــر دارد پــروژه هــای ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واگــذار نمایــد . لــذا پیمانکاران 
واجــد صالحیــت و دارای رتبــه نیــرو از معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه پــس از 
  www.setadiran.ir درج نوبــت دوم ایــن آگهــی  در روزنامــه پیــام مــا مــورخ 1397/12/23 بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس
مراجعــه نماینــد . الزم بــه ذکــر اســت برگــذاری مناقصــه هــای فــوق از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام مــی پذیرد ، لــذا کلیــه مراحل 
برگــذاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 

گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند .

توضیحات : 
* نوع تضمین شرکت در مناقصه ) ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد (

* مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1398/01/21 ، دبیر خانه شرکت 
* زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1398/01/21 ، اتاق کنفرانس شرکت

* به پیشنهاد های فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن از مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
* به پیشنهاد های فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است 
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ها  083-38255525 - 38245990  تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) نوبت دوم (

شماره 
مبلغ برآورد اولیه شرح مناقصهمناقصه

) ریال(
مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه ) ریال(

پروژه احداث شبکه برق جهت برق رسانی به روستای سرائیلیان واقع در شهرستان ماهیدشت - با 97/127
2،434،406،384122،000،000مصالح و دستمزد ) از محل اعتبارات عمرانی – اعتبارات توانیر(

پروژه تامین برق روستا های جابجا شده بانی پاریاب ، دوله خشک ، جاسوسکه از توابع شهرستان 97/128
4،624،259،188232،000،000ثالث باباجانی - با مصالح و دستمزد ) از محل اعتبارات عمرانی ( اعتبارات مناطق زلزله زده 

پروژه اصاح و بهینه شبکه برق روستای علی آباد ساسل و خط 20 کیلو ولت از مله کره تا نوئل از توابع 97/129
3،043،585،773153،000،000شهرستان جوانرود – با مصالح و دستمزد ) از محل اعتبارات عمرانی ( اعتبارات مناطق زلزله زده 

پروژه اصالح و بهینه شبکه توزیع برق شهری شهرستان گیالنغرب – ) از محل اعتبارات عمرانی ( 97/130
4،733،054،373236،700،000اعتبارات مناطق زلزله زده 

شرکت توزیع نیروی برق 
استان کرمانشاه ) سهامی خاص(

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران

آگهي مناقصه

4351

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

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

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

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

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

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

  نوبت اول

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

2,557,928,259128,000,000200973377000449نوسازی و بهسازی رودگرمحله بابل1
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خانه هنرمندان ایران از 3 تا 10 
فروردین جشنواره بزرگ بهاری با عنوان 

»نوروزگاه« را برگزار می کند.

هدیه جشن سالگرد  
تئاتر مستقل 

 از 6 تا 13 فروردین 98 در تئاتر مستقل تهران اجرا می شود

تیاترجشنواره

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید مجله مروارید با موضوع »اتوپیا« منتشر شد. 

زهرماری تا 24 اسفند در تماشاخانه 
 ملک اجرا می شود.

 نویسنده: رضا بهاروند، احمد سلگی
کارگردان: علی احمدی

هنر برای همه محمد معتمدی از 
چهارم فروردین در پردیس تئاتر تهران 

برگزار خواهد شد. بلیت این کنسرت ارزان، 
برای همه ردیف ها 25 هزار تومان درنظر 

گرفته شده است.

برنامه نود که تندیس جایزه مردمی 
بهترین برنامه و تندیس بهترین تهیه کننده 

برنامه ترکیبی را از جشنواره جام جم دریافت 
کرد، در نظرسنجی ایسنا نیز 80 درصد آراء را به خود اختصاص داد.

معیار واقعی برای شناختن یه شخصیت، 
مقدار مقاومتش در برابر وسوسه هاست...

پاپیون

کنسرتنمایشتلویزیون دیالوگ

آن رفت که میل دل من سوی شما بود
شب تا بسحر خوابگهم کوی شما بود
آن رفت که پیوسته ام از روی عبادت
محراب روان گوشٔه ابروی شما بود

آن رفت که شمع دل من در شب حیرت
در سوز و گداز از هوس روی شما بود

آن رفت که از نکهت انفاس بهاران
مقصود من سوخته دل بوی شما بود
آن رفت که در تیره شب از غایت سودا
دلبند من خسته جگر موی شما بود

آن رفت که هر دم که ز بابل ز دمی الف
چشمم همه بر غمزٔه جادوی شما بود
آن رفت که مرغ دل پر آتش خواجو
پروانٔه شمع رخ دلجوی شما بود

خواجوی کرمانی 

 شب فرو می افتاد... 

به درون آمدم و پنجره ها را 

 بستم،

 باد با شاخه در آویخته بود.

 من در این خانه،

 تنها،تنها،

غم عالم به دلم ریخته بود...

هوشنگ ابتهاج

عکس نوشت

عکس: 
نادر باژوروند

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اسفند1287 ، ماه نبردهای 
خیابانی مجاهدان مشروطه و 

نیروهای استبداد
زد و خـورد عوامـل مشـروطه خـواه كـه نـام 
مجاهـد بـر خـود نهـاده بودنـد بـا نیروهـای 
دولتـی كه آنـان را عمله اسـتبداد می خواندند 
در اسـفندماه 1287 خورشـیدی بـه اوج خـود 
نزدیـك مـی شـد. ایـن زد و خـورد هـا تقریبا 
شـد.  مـی  مشـاهده  كشـور  نقـاط  همـه  در 
در گیـری هـا از آغـاز ایـن سـال بـه صـورت 
مشـاجره لفظـی شـروع شـده و از خـرداد ماه 
كـه محمدعلـی شـاه تنـی چنـد از نماینـدگان 
مجلـس را توقیـف كـرد رو بـه شـدت گـذارد 
و داوطلبانـی كـه بـرای محافظـت از مجلـس 
جمـع شـده بودند نـام مجاهدان مشـروطه بر 
خـود نهادنـد كـه ایـن عنوان درسراسـر كشـور 
مصطلـح شـد. از اواخـر همیـن مـاه بـود كـه 
گروههـای متعـدد در تبریز، اصفهان ، كرمان و 
شـیراز به مخالفت با سـلطنت محمد علیشـاه 

برخاسـتند  بـود  روسـیه  حمایـت  مـورد  كـه 
كـه بـه همـه آنـان مجاهـد اطـالق مـی شـد. 
از آغـاز تیـر مـاه محمـد علـی شـاه مخالفـت 
خـود را بـا مجلـس علنـی سـاخت و از دوم 
تیـر مـاه قزاقهـا و قـوای دولتی بـه فرماندهی 
افسـران روس بـه محاصـره مجلـس و حملـه 
بـه منـازل مخالفان شـاه دسـت زدنـد و چون 
مجاهـدان مسـلح از مجلـس دفـاع كردنـد در 
همیـن روز به فرمان سـرهنگ لیاخوف افسـر 
بسـته  تـوپ  بـه  مجلـس  سـاختمان  روس 
شـد و جمـع تلفـات دوم تیرمـاه از سـیصد 
كشـته تجـاوز كـرد و عـده ای از نماینـدگان 
مجلـس، ناشـران روزنامه ها و مخالفان شـاه 
بـه سـفارت انگلسـتان پنـاه بردنـد و فرهنـگ 
تحصـن در سـفارتخانه هـا را بیـش از پیـش 
نقطـه  و  یافـت  رواج  كـه  دادنـد  گسـترش 
ضعفـی در تاریـخ مـا ایرانیـان شـد. بـا اخطار 
انگلسـتان  سـفارت  كـه  لیاخـوف  سـرهنگ 
را هـم بـه تـوپ خواهـد بسـت ، پـای ایـن 
دو دولـت بیـش از پیـش بـه ایـن ماجـرای 

ظاهـرا داخلـی كشـیده شـد و نماینـده دولـت 
انگلسـتان در تهران شـدیدا اعتراض كرد.شـاه 
و  اعـالم داشـت  نظامـی  تهـران حكومـت  در 
سـرهنگ لیاخـوف را كـه مـورد تنفر انگلیسـی 
هـا بـود فرمانـدار نظامـی كـرد و روز بعـد بـه 
دسـتور محمدعلـی شـاه كـه بـه باغ شـاه نقل 
مـكان كـرده بـود در همیـن محـل چهار ناشـر 
روزنامـه از جملـه ملـك المتكلمیـن و میـرزا 
جهانگیـر خـان را اعدام كردنـد و مجلس برای 
سـه ماه تعطیل شـد.محمدعلی شـاه كه مورد 
اعتـراض سـفیران انگلسـتان و فرانسـه قـرار 
گرفتـه بـود از ایـن پـس تـا مدتـی سیاسـت 
بـه نعـل و بـه میـخ زدن را درپیـش گرفـت 
. از یـك طـرف والیـان و فرمانـداران موافـق 
مشـروطه را یكـی پـس از دیگـری بـر كنـار و 
هـواداران خـود را بـه جـای آنـان مـی گمـارد 
و از سـوی دیگـر پنهـان شـدگان و متحصـن 
شـدگان را مـورد عفـو قـرار مـی داد و دسـتور 

محافظـت از اموالشـان را صـادر مـی كـرد.

مرتضی میریاقری معاونت سیما درباره 

آخرین وضعیت کاله قرمزی
گفت: از شش ماه پیش مذاکراتی برای  

مجموعه جدید کاله قرمزی داشتیم که در 40 قسمت و اعیاد دیگر 
سال 98 قرار است تولید شود.

تلویزیون

طنزیمات

ــت  ــار درخ ــان؛ کن ــود. تغارج ــق ب ــوا معل ــار در ه ــتا تغ اوس

ــردن  ــه گ ــتی ب ــی دس ــر از گاه ــود و ه ــتاده ب ــک ایس کش

اوســتا تغــار مــی زد و تابــش مــی داد. چشــم هــای اوســتا 

ــاز؛  ــه چــپ و راســت مــی چرخیــد. تغارن تغــار در حدقــه ب

ــرد: ــاز ک ــت و ن ــازوی تغارجــان را گرف ب

ــردا  ــره ف ــذار ب ــن! ب ــت نک ــار رو اذی ــان! اوســتا تغ -تغارج

ــه. ــوم کن ــون رو تم ــرده و تغاردونم ــد برگ بای

تغارجــان؛ بــی خیــال، اوســتا تغــار را تــاب مــی داد. 

ــان  ــاِد تغارخ ــاس دام ــرد. احس ــی ک ــدرت م ــاس ق احس

بــودن! اوســتا تغــار؛ آن قــدر تــاب خــورد و خــورد تــا 

عــق زد. خطــی از کشــک روی محوطــه تغــارداِن تغارخــان 

هایــش  چشــم  روی  دســت  تغارنــاز؛  شــد.  کشــیده 

گذاشــت.

-آآآآآه! حالــم به هم خورد!

بــه محوطــه  نگاهــی  آمــد.  بیــرون  اتــاق  از  تغارخــان؛ 

و گفــت: انداخــت 

-کی بود گفت آه؟

- مــن بودم بابا تغارخان!

-اشــکال نداره دخترم. چیزیت نیست؟

بابایی! -نه 

-این خط ســفید چیه کف محوطه؟

تغارنــاز مّن و مّن کرد:

-اینا کشــکه! اوستا تغار عق زده.

ــق  ــس ح ــچ ک ــتان هی ــوی تغارس ــرده! ت ــط ک ــق؟! غل -ع

ــه. ــق بزن ــداره ع ن

تغارجان بــا صدای بلند گفت:

-حــق بــا شماســت جنــاب تغارخــان! بایــد برخــورد جــدی 

بــا ایــن حرکــت بشــه.

تغارخــان؛ نــگاه غــرور آمیــزی بــه تغارجــان انداخــت. نــوک 

عصایــش را بــه زمیــن کوبیــد. 

-تغارجان!

-بله، پدر زن جان!

ــورتی  ــر مش ــل غی ــزای عم ــه س ــار رو ب ــتا تغ ــاال، اوس -ی

برســون! اش 

-چشم!

ــه شــدت  ــار زد و ب ــه گــردن اوســتا تغ تغارجــان؛ دســتی ب

ــاخه  ــوی ش ــی زد و ت ــم چرخ ــار نی ــتا تغ ــش داد. اوس تاب

ــت  ــف دس ــان؛ ک ــرد. تغارج ــر ک ــک گی ــت کش ــای درخ ه

ــت: ــم زد و گف ــه ه ــش را ب های

-پــدر زن جــان عزیــز! ایــن مــردِک مشــورت شــکن رو بــه 

ســزای عمــل ننگینــش رســوندم.

تغارنــاز  انتخــاب  بــه  افتــی!  مــی  راه  داری  -آفریــن! 

ــم  ــی تون ــره م ــش ب ــور پی ــن ط ــر همی ــم. اگ ــن میگ آفری

بــرای آینــده تغارســتان روی تــو حســاب کنــم.

چشــم هــای تغارجــان برقــی زد. داشــت بــرای آینــده 

ــا  ــت ب ــاالی درخ ــار از ب ــتا تغ ــه اوس ــید ک ــی کش ــه م نقش

صــدای لــرزان داد زد:

ــاب  ــو ت ــدر من ــما آن ق ــاد ش ــن دام ــان! ای ــاب تغارخ -جن

ــن... ــق زدم. م ــن ع ــه م داد ک

ــو  ــم ت ــار ه ــزار ب ــر ه ــن اگ ــاد م ــوف! دام ــی موق -فوضول

رو تــاب مــی داد تــو حــق نداشــتی در تغــاردان مــن خــط 

ســفیدی از کشــک بکشــی. حــاال هــم تــا مجازاتــت تشــدید 

ــد.  ــه ات رو ببن نشــده دهان

اوســتا تغــار دهانــه اش را بســت و از همــان بــاالی درخــت 

بــه خانــواده تغارخــان زل زد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

خط سفید


