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شماره 98/54/ع

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهر )سـهامی عـام( در نظـر دارد پروژه "خریـد یك دسـتگاه آنالیز جریان 
موتورهـای الكتریكـی" مـورد نیـاز خود را به شـرح مندرج در اسـناد مناقصـه از طریق برگـزاری مناقصه 
عمومی به شـركت فروشـنده واجد شـرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسـناد 
مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکور را به همراه فرم پرسشـنامه 
ارزیابـی تأمیـن كننـدگان از قسـمت تأمیـن كنندگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نماینـد . مهلت 
تحویل پاكات سـاعت 9 الی 14 روز دوشـنبه مـــورخ 98/10/30 در محـــل دفتركمیسیون معــامالت 

مدیریت قراردادها و معامالت مجتمـع و یـا دبیرخانه دفتـر مرکزی تهران می باشـد. 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

عشاری ما مردمانی صادق، با اخالص و راستگو و شجاع و دور از نیرنگ و خدهع هستند                                         )مقام معظم رهبری مدظله العالی(
ستاد بزرگداشت یادواره شهدای عشایر استان کرمان کمیته فرهنگی و هنری ستاد  )اداره کل ارشاد اسالمی استان کرمان(
سوم بهمن ماه جیرفت

)آگهی مزایده شماره ۱۲5(
یک سـازمان دولتی در اسـتان کرمان در نظر دارد نعنایی خودرو )سـبک ،سـنگین،ملک( را از طریق 

مزایده عمومی به فروش برسـاند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شـرایط شـرکت در 
مزایده و لیسـت کامل اموال در زمان و محل اعالم مراجعه و یا جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره 

تلفـن 32534540و 325326643253269 بـا کد 034 تماس حاصل نمایند.

1-زمان  بازدید بمدت 3 روز از  تاریخ 1398/10/14لغايت 1398/10/16 از ساعت  8 الي 13
تاریخ انصراف 1398/10/17تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/10/18 تاریخ اعالم نتایج 1398/10/22

2-محــل بازدیــد و تســلیم پیشــنهادات )خــودرو( کرمــان – بزرگــراه ایــت هللا هاشــمی رفســنجانی )ره( )جاده 
ــگ  ــا)ع( پارکین ــام رض ــدی ام ــر 4 کمربن ــت کیلومت ــمت راس ــیمان – س ــه س ــه کارخان ــیده ب ــران( – نرس ته

مرکــزی خودروهــای ســبک و ســنگین 
ضمنــا بازدیــد کننــدگان محتــرم جهــت اطــالع از زمــان مزایده اســتانها مــی تواننــد بــه ســایت www.dchq.ir در 

صفحــه اصلــی – منــو اصلــی بخــش مزایــده ، مناقصــه مراجعــه نمایند.
کلیــه هزینــه هــای جانبــی از قبیــل عــوارض ســاالنه شــهرداری ، مالیــات مشــاغل و نقــل و انتقــال ســند و 

ســهم هزینه هــای مربــوط بــه برگــزاری مزایــده بــه عهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود.

شورای عالی امنیت اقتصادی
2
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اگـر هـر وزارتخانـه وظیفـه خـود را به خوبـی انجام مـی داد و ضرر رسـاندن 
بـه سـایر دسـتگاه هـا را هم جزو مسـئولیت خویش می دانسـت و رئیس 
دولـت هـم بر این روند اشـراف می داشـت دیگـر نیازی به شـوراهای عالی 

و امثـال آن نبود.
امـا علـی الظاهـر بعضـی امـور آنقـدر مهم انـد که بـه لحاظ سـرعت تصمیم 
گیـری و یـا اثراتـی کـه بـر جای می گـذارد الزم اسـت هیئتـی به نام شـورا 
فراتر از یک وزارت یا وزارتخانه ها وج.د داشـته باشـد تا هر چه سـریعتر به 
موضوعـات مربـوط ورود کنـد و جلوی ضرر هنگفت تر را بگیـرد. از این قبیل 
شـوراها شـورای عالـی امنیت ملی، شـورای عالـی مجازی و شـورای انقالب 
فرهنگـی و ماننـد آن اسـت.همین چنـد روز اخیر یکی از نماینـدگان )ظاهرًا 
آقـای مطهـری( بـه شـورای اقتصـادی سـران قـوا توپیده بـود کـه کارش با 
کار مجلـس مغایـر اسـت و چنانچـه این رونـد ادامه پیدا کند خـالف قانون 
اساسـی رخ داده اسـت. البته این حرف در جای خود ممکن اسـت درسـت 
باشـد امـا اگـر وضعیـت کشـور و مقابلـه آن بـا انواع دشـمنی هـا و ترفندها 
را در نظـر گیریـم آنوقـت متوجـه می شـویم که حال کشـور هماننـد بیماری 
اسـت کـه پزشـک اگر بخواهـد مراحل قانونی یا آداب پزشـکی خـود را برای 
مـداوا رعایـت کنـد مریـض از دسـت رفتـه اسـت. در جنـگ هـم همینطـور 
اسـت. وقتـی دشـمن بـه خانـه مـی زند دیگـر هر کس بـه سـرعت باید از 
هـر امکانـی اسـتفاده کند.مـن به چنـد و چون عملکـرد شـوراهای مذکور در 
کشـور کاری نـدارم و بـه اینکـه این ها وظائفشـان را دقیقًا انجـام می دهند 
نمـی پـردازم ولـی به عنوان مثال برای امنیت کشـور قطعـًا ضروریاتی وجود 
داشـته و دارد کـه کوچکتریـن غفلـت، تسـامح، یـا تغافـل کیان کشـور را بر 
بـاد دهـد. ایـن بـه ایـن معنا که امنیت کشـور شـوخی بـردار نیسـت و خط 
قرمزهـا نیـاز بـه پایش دقیـق و سـریع دارد. در اقتصـاد، فرهنگ، یـا اطالع 
رسـانی هـم همینطـور اگر چه تأثیـرش هماننـد امنیت زمان بیشـتری می 

بـرد. / خبـر آنالین 

انس طال         1.521.71

مثقال طال     20.650.000

گرم طالی 1۸  4.774.000

گرم طالی 24   6.366.000

بهار آزادی      46.740.000

امامی          46.640.000

نیم       23.790.000

ربع         14.700.000

گرمی       9.130.000

دالر             129.500

یورو         142.530

درهم          36.640

لیر ترکیه           22.490

دالر استرالیا      93.930 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
1  تا  9دنبال کنید

تردید ایرانیان برای دوگانه سوز شدن
دخالت دولت در قیمت گذاری و کیفیت پایین قطعات از عوامل عدم استقبال از خودروهای گازسوز است

و  راننـدگان  خریـد  قـدرت  کاهـش  دولـت 
تصمیم گیـری  ایـن  علـت  را  تحریم هـا  البتـه 
دانسـته اسـت امـا  حـاال راننـدگان کامیـون بـرای 
چالش هـای  بـا  خودروهای شـان  نوسـازی 
باعـث  هسـتند. «تحریم  روبـه رو  اساسـی 
سـنگین  خودروهـای  تولیـد  کـه  اسـت  شـده 
در  صنعـت،  وزارت  اعـالم  براسـاس  و  ایـران  در 
ریـزش  ٧٦ درصـد  حـدود  هفت ماهـه  سـال  ٩٨ 
از  نـه  نتواننـد  خودروسـازان  و  باشـد  داشـته 
خودروهـای  کمیـت  نظـر  از  نـه  و  کیفیـت  نظـر 
کننـد. تأمیـن  را  راننـدگان  نیـاز  مـورد    سـنگین 
از آن سـمت بـه گفتـه محمـد خـان بلوکـی، رئیس 
اتحادیـه حمل ونقـل  بـار یـک قانـون مزاحـم مانـع 
از ورود کامیون هـای دسـت دوم در حـد نـو شـود. 
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زلزله آسیبی به 
بناهای تاریخی 

هرمزگان وارد نکرد
مدیرکل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان گفت: »زلزله روز 

دوشنبه هیچ آسیبی به 
بناهای تاریخی استان وارد 

نکرده است.«

گونه های گوشت خوار 
پایتخت در معرض 

خطر انقراض
رئیس اداره نظارت بر امور حیات 

وحش حفاظت محیط زیست استان 
تهران گفت: گربه پاالس، گربه 

شنی و سیاه گوش گوشتخواران در 
معرض خطر انقراض هستند که در 

استان تهران زیست می کنند
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یادداشت  مهمان
غالمرضا فدایی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1632

چهارشنبه 11 دی 1398
  قیمت 500 تومان

ناوگان پرقدمت جاده ای خسارت 
سنگینی به اقتصاد و محیط زیست 
ایران وارد می کند

بار ١٢هزار میلیارد 

تومانی کامیون های 

فرسوده

2

45 و

صادرات ۱۴۶ میلیون دالری 
صنایع دستی در سال جاری

۱۴۶ میلیون دالر صنایع دستی در 8 ماه نخست 
سال جاری صادر شد

سخنگوی قوه قضاییه:

دادستانی مسوول اعالم آمار 

حوادث آبان 98 نیست

لینک خرید نسخه الکترونیک



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

سال پانزدهم | شماره پیاپی 1632 | چهارشنبه  11 دی  1398

نحوه  بررسی صالحیت ها نقش بسیار موثری در میزان مشارکت داردپیام خبر
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با تاکید بر تاثیر نحوه  بررسی صالحیت کاندیداهای 
انتخابات مجلس بر افزایش مشارکت مردم در این انتخابات تاکید کرد: هیچ جریانی نباید 
احساس کند که صدایی در بین کاندیداهای تعیین صالحیت شده ندارد.

سنا
 ای

س:
عک

تردید ایرانیان برای دوگانه سوز شدن
دخالت دولت در قیمت گذاری و کیفیت پایین قطعات از عوامل عدم استقبال از خودروهای گازسوز است

خودروساز ها موتور پایه گازسوز را روی خودرو ها نصب نمی کنند

بعـد از سـهمیه بنـدی بنزیـن سـوال هـای 
زیـادی در خصـوص گاز سـوز کـردن خـودرو 
بـه وجـود آمـد. یکـی از این سـوال ها مبنی 
بـر ایـن بود که چـرا در یـک دوره ای مردم به 
گاز CNG تمایلـی نداشـتند و نسـبت به آن 

بودند؟ بی اعتنـا 
در سـال 201۸ مبلغی بالغ بر 70 هزار میلیارد 
دالر یارانـه بابـت انرژی پرداخـت کردیم. این 
حجـم از یارانـه انرژی حـدود 1۸ درصد از کل 
یارانـه انـرژی بود که در جهان پرداخت شـد.

 ایـن رقـم بـر اسـاس دالر دولتـی 4 هـزار و 
200 تومانی و 3 هزار و ۸00 تومانی محاسـبه 

شـده اسـت، اگـر واقعـا قیمـت دالر را بـه 
نـرخ واقعـی بگیریـم و مطابـق با نـرخ بازار 
آزاد محاسـبه کنیـم، حجـم یارانه انـرژی که 

پرداخت شـده بسـیار بیشـتر اسـت.
 منظـور از یارانـه انرژی یعنـی اولین فرصتی 
کـه می توانسـتیم سـوخت و منابـع انـرژی 
را بـه کشـور ها و متقاضیـان دیگـر بـه نـرخ 
بین المللـی بفروشـیم و از آن منابـع بـه نفع 
مصرف کننـدگان به شـکل دیگری اسـتفاده 
کنیـم یا اصال در اختیار خودشـان قرار دهیم 

کـه خودشـان از آن اسـتفاده کنند.
حجـم  ایـن  در  انـرژی  یارانـه  پرداخـت   
گسـترده بـا این شـرایطی که توصیف شـد، 
بـرای بنزیـن، فرآورده هـای نفتـی، گاز و برق 
مشـکالت عدیده ای را در بخش های صنعتی 

ایجـاد می کنـد به ایـن معنا کـه عالمت های 
اشـتباهی بـه صنعـت می دهـد.

بـه عنـوان مثـال مشـکلی کـه در بخـش 
اسـت  ایـن  دارد  وجـود  جاده سـازی 
دلیـل  بـه  کشـور  در  جـاده  تقاضـای  کـه 
بسـیار  جـاده ای  درون  حمل ونقل هـای 
باالسـت و بـه دلیـل اینکـه قیمـت سـوخت 
خیلـی کم اسـت، باعث می شـود که عالمت 
اشـتباهی به بازار داده شـود در حالی که اگر 
قیمت سـوخت واقعی باشـد، در واقع تقاضا 

بـه سـمت حمل ونقـل ریلـی مـی رود.
 قابـل ذکر اسـت زمانـی کـه از قیمت بنزین 
یـا از قیمـت انـرژی صحبت می کنیـم، باید 
توجـه کنیـم زمانـی کـه  دولت هـا میـزان 
نقدینگی را در کشـور بیش از رشـد اقتصادی 

ریـال  واقعـی  ارزش  می دهنـد،  افزایـش 
کاهـش پیـدا می کنـد و زمانـی کـه ارزش 
واقعـی ریـال کاهـش پیدا می کنـد، مابقی 
کاال هـا بـه همـان نسـبت بـه تدریـج گران 
می شـوند. در میـان کاال هایی کـه به تدریج 
گـران می شـوند آن کاال یـی کـه تعیین نرخ 
آن هـا در اختیـار دولت اسـت، یعنی دولت 
می کنـد  قیمت گـذاری  کاال هـا  آن  روی 
ماننـد نـرخ ارز، بنزیـن و سـایر حامل های 
انـرژی، تثبیـت آن ها بـرای مـدت کوتاهی 
امکان پذیـر اسـت و در واقـع دولـت ایـن 
نـرخ را بـرای مدتـی ثابت نگه مـی دارد، اما 
در بلنـد مدت این امر امکان پذیر نیسـت و 
از یـک جایـی به بعد این نرخ ها به سـطح 
باالتـری پـرش می کننـد و خودشـان را بـه 

سـمت تورم می کشـانند.
را  ارز  نـرخ  نـه می توانـد  واقـع دولـت  در 
ثابـت نگـه دارد و نرخ حامل هـای انرژی را، 

بنابرایـن آن چیـزی که معمـوال اقتصاددانان 
بـه دولـت توصیـه می کننـد ایـن اسـت کـه 
قیمت گـذاری بـر روی کاال هـا را انجام ندهند 
و قیمت آزاد داشـته باشـند و مطابـق با بازار 
ایـن قیمت هـا تعیین شـوند. زمانـی که این 
قیمت هـا توسـط دولـت تعییـن می شـوند، 
قیمت هـا بـه صـورت مصنوعـی پاییـن نگه 
داشـته می شـوند و در یک بازه زمانی کنترل 

آن از دسـت دولـت خـارج می شـود.

تولیـد قابـل توجـه خودروهـای 
گازسـوز

اتفـاق کارشـناس صنعـت خـودرو  شـهرام 
در کشـور  می گویـد صنعـت خودروسـازی 
حجم قابل مالحظه ای از خودروها را گازسـوز 
تولیـد کـرده اسـت. در کشـور موتـور پایـه 
گازسـوزی تولیـد کـرده ایـم کـه ایـن موتـور 
احتـراق بهتـری را برای خودرو های گاز سـوز 

ایجـاد می کنـد، چراکـه بر اسـاس سـوخت 
CNG طراحـی شـده اسـت.

قابـل  توانایی هـای  از  یکـی  بیـان کـرد:  او 
زیـادی  تعـداد  وجـود  کشـور  در  مالحظـه  
نیـروی متخصـص و آمـوزش دیـده اسـت 
کـه در حـوزه صنعـت CNG فعالیـت مـی 
کننـد. عالوه بـر این تجربیـات خیلی خوبی 
دارنـد و آموزش هـای خیلـی خوبـی دیده اند 
بیـن  موسسـات  از  معتبـر  و گواهی هـای 
المللـی در حـوزه تولیـد و بازرسـی کاال هـا و 
خدمـات را دارنـد و نسـبت بـه بقیـه اصناف 
مشـابه آمـوزش دیده تـر و از توانایی باالتری 

برخوردارنـد.
ایـن کارشـناس صنعت خـودرو افـزود: یکی 
دیگـر از ویژگی هـای قابل مالحظه در صنعت 
CNG این اسـت که تعـداد قابل مالحظه ای 
تولیـد کننـده در تـراز اول و دوم داریـم، بـه 
 CNG عنـوان مثال در صنعت تولیـد مخازن

تولیـد کننده هـای درجـه اولـی داریـم که در 
باالترین سـطح قابل تصـور در دنیا می توانند 

مخـازن تولید کنند.

 چرا مردم به سـمت اسـتفاده از 
سـوخت CNG نرفتند؟

او با اشـاره به مشـکالت موتور پایه گازسـوز، 
گفت: مشـکلی در خصـوص موتورهای پایه 
گازسـوز وجـود ندارد تنها مشـکل این اسـت 
کـه خودروسـاز ها موتـور پایه گازسـوز را روی 
خودرو هـا نصـب نکرده انـد. همچنیـن یکـی 
دیگـر از مشـکالت را مـی تـوان بی کیفیـت 

بـودن قطعات دانسـت،.
این کارشـناس صنعـت خـودرو در خصوص 
اسـتاندارد سـاخت موتور پایه گازسوز، گفت: 
اسـتاندارد وجود دارد، اما اگر شـما از فناوری 
و قطعـه باکیفیـت اسـتفاده نکنیـد، قطعـا 

وسـایل دچار نـزول خواهند شـد.            

سـخنگوی قـوه قضاییـه در پاسـخ بـه 
کشته شـدگان  آمـار  دربـاره  سـوالی 
حـوادث آبـان 9۸ گفـت: اینکـه در حـوزه 
داخلـی گفته شـده دادسـتانی بایـد آمار 
را اعـالم کنـد اشـتباه اسـت. در این حوزه 
مسـئولیت با شـورای امنیـت و دبیرخانه 
در  سیاسـت هایی  و  اسـت  شـورا  ایـن 
رابطـه با بررسـی جانباختگان اعالم شـد.
بـه  پاسـخ  در  اسـماعیلی  غالمحسـین 
سـوالی درباره گـزارش رویترز و آماری که 

از کشـته شـدگان حـوادث آبان مـاه ارائه 
کرده اسـت، گفت: شـاهد دروغ سازی ها 
و جعـل اخبار از ناحیه رسـانه های بیگانه 
هسـتیم. اینهـا متخصص جعـل خبر در 
دنیا هسـتند و اکاذیبی را اعالم می کنند 
کـه بـه هیـچ عنـوان آمـار اعالمـی آنها با 

واقعیت انطبـاق ندارد.
وی افـزود: اینکـه در حـوزه داخلـی گفته 
شـده دادسـتانی بایـد آمـار را اعـالم کند 
ایـن نیـز اشـتباه اسـت. در ایـن حـوزه 

مسـئولیت با شـورای امنیـت و دبیرخانه 
در  سیاسـت هایی  و  اسـت  شـورا  ایـن 
اعـالم  جانباختـگان  بررسـی  بـا  رابطـه 
شد.سـخنگوی قـوه قضاییـه گفـت: در 
وضعیـت اغتشاشـات کسـانی کـه جـان 
اسـلحه  و  بـوده  اشـرار  توسـط  باختنـد 
نبـود.  مسـلح  هـای  نیـروی  سـازمانی 
در  بـرداری  بهـره  بـرای  اسـلحه ای کـه 
گروه هـای  توسـط  اغتشاشـات  ایـن 
ضدانقـالب بـه کشـور وارد شـد و قـرار 
بود در اغتشاشـات از آن اسـتفاده شـود. 
برخـی سـاخت امریـکا بود و با سـفارش 
امریکایی هـا به کشـور وارد شـد. از ناحیه 
اغتشـاش گـران افـرادی مجـروح و بـه 

قتـل رسـیدند.

دادستانی مسوول اعالم آمار 

حوادث آبان 98 نیست

بعید می دانم اروپا از برجام 
خارج شود

ــران در  ــوری اســالمی ای ــه جمه ــور خارج ــر ام ــف« وزی ــواد ظری ــد ج »محم
واکنــش بــه شــایعه احتمــال خــروج اروپــا از برجــام اظهــار کــرد بعیــد مــی 
دانــم اروپــا از برجــام خــارج شــود.ظریف روز ســه شــنبه در پکــن در پاســخ به 
ســوال خبرنــگار ایرنــا در مــورد برداشــته شــدن گام بعــدی ایــران در کاهــش 
تعهــدات برجامــی و شــایعه احتمــال خــروج اروپــا از برجــام افــزود: مشــکل 
اصلــی برجــام کــه طــرف هــای چینــی و روســی هــم روی آن توافــق دارنــد 
ایــن اســت کــه آمریــکا از آن خــارج شــده اســت و مزاحمــت هایــی هــم برای 

دیگــران ایجــاد کــرده اســت و بــه ایــن شــکل برجــام را تهدیــد مــی کنــد.
او اظهــار کــرد متاســفانه اروپایــی هــا در طــول چنــد ســال گذشــته نتوانســته 
انــد مســتقل از آمریــکا در مــورد برجــام اقدامــات عملــی انجــام دهنــد الزم 

اســت اروپایــی هــا اقدامــات عملــی در مــورد برجــام دهنــد.
وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران در مــورد برگشــت پذیــری گام 
هــای ایــران در راســتای کاهــش تعهــدات برجامــی یــاداوری کــرد در صورتــی 
کــه بــا اقــدام عملــی اروپــا بــرای ایفــای تعهــدات خودشــان نــه در واقــع بــرای 
جبــران تعهــدات آمریــکا، مواجــه شــویم مــا هــم آمادگــی داریــم اقداماتــی 

کــه انجــام دادیــم را بــه تدریــج بــه عقــب برگردانیــم.

ته
نک

تثبیـت نـرخ ارز و تثبیـت نـرخ حامل هـای انـرژی در یـک 
دوره ای توسـط دولـت پیام هـای اشـتباهی به بـازار می دهد 
بـه  خودروسـاز ها  اسـت کـه  ایـن  پیام هـا  آن  از  یکـی  و 
 CNG تدریـج بـا عدم تقاضـای کافـی دربـاره سـوخت های
مواجـه می شـوند. وقتـی در یـک دوره طوالنـی مثـال قیمت 
بنزیـن  ثابـت می مانـد در یـک دوره 6 سـاله تصـور کنید به 
علـت افزایـش نقدینگـی نرخ تـورم نیـز افزایش پیـدا کرده 
 CNG بنابرایـن تمایـل مصرف کننده هـا به مصرف سـوخت
نیـز کاهش پیـدا می کند بـه دلیل اینکـه این مابـه التفاوت 
قیمـت CNG تـا قیمـت بنزیـن بسـیار بـی ارزش می شـود 
. قابـل ذکـر اسـت زمانـی کـه از قیمـت بنزیـن یـا از قیمت 
انـرژی صحبـت می کنیـم، بایـد توجـه کنیـم زمانـی کـه  
دولت هـا میزان نقدینگی را در کشـور بیش از رشـد اقتصادی 
افزایـش می دهنـد، ارزش واقعی ریال کاهـش پیدا می کند 
و زمانـی کـه ارزش واقعـی ریال کاهش پیـدا می کند، مابقی 

کاال هـا بـه همان نسـبت بـه تدریج گـران می شـوند.

دولت

دولت

دولت

مجلس

ساماندهی سهمیه ها با جدیت پیگیری می شود

تحریم ۲۰۰ میلیارد دالر از درآمد کشور را کاهش داد

شایعه برخورد رییس جمهوری با وزیر کشور تکذیب شد

بررسی احتمال افزایش سهمیه بنزین خودروها در سال آینده

وزارت  آموزشـــی  معـــاون 
ـــن  ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی بهداشـــت ب
کـــه الیحـــه اصـــالح ســـهمیه 
دانشـــگاه ها  بـــه  ورود 
ــه  ــن کـ ــت: ایـ ــود گفـ ــری می شـ ــت پیگیـ ــا جدیـ بـ
ســـاماندهی ســـهمیه ها بـــرای کنکـــور ســـال ٩٩ 
ـــیدگی  ـــد رس ـــه رون ـــتگی ب ـــه بس ـــا ن ـــود ی ـــی ش اجرای
ـــی  ـــورای عال ـــا ش ـــالمی و ی ـــورای اس ـــس ش آن در مجل
ــیه  انقـــالب فرهنگـــی دارد. باقـــر الریجانـــی در حاشـ
ــوم  ــگاه های علـ ــی دانشـ ــن آموزشـ ــت معاونیـ نشسـ
ــاختمان  ــروز در سـ ــح امـ ــه صبـ ــور کـ ــکی کشـ پزشـ
ــزار  ــران برگـ ــکی تهـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــزی دانشـ مرکـ

ـــه  ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی ـــگاران ب ـــع خبرن ـــد، در جم ش
دانشـــگاه های مـــا در شـــرایط فعلـــی بـــا هزینه هـــای 
بســـیار ســـنگینی اداره می شـــوند، گفـــت: دولـــت 
کمـــک زیـــادی بـــه آمـــوزش عالـــی می کنـــد.در 
حالـــی کـــه اگـــر مـــا بـــه کشـــورهای منطقـــه نـــگاه 
ـــدازه در  ـــن ان ـــه ای ـــه ب ـــت ک ـــوری اس ـــر کش ـــم کمت کنی
ـــته  ـــذاری داش ـــرمایه گ ـــود س ـــی خ ـــوزش عال ـــوزه آم ح
ـــدام موجـــب شـــده اســـت در  ـــن اق ـــن ای باشـــد؛ بنابرای
حـــال حاضـــر افـــراد مختلفـــی در دانشـــگاه های مـــا 
تحصیـــل می کننـــد و اگـــر مـــا بـــه هـــر خانـــواده ای 
ــی از آن  ــراد مختلفـ ــه افـ ــم کـ ــم می بینیـ ــر بزنیـ سـ

خانـــواده در دانشـــگاه  تحصیـــل می کننـــد.    

ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــور ب ــس جمه رئی
ــم  ــم نبودی ــال 97 و 9۸ تحری ــر در س اگ
200 میلیــارد دالر در اختیــار کشــور قــرار 
می گرفــت، گفــت: در ایــن شــرایط عــده ای 
ــد تحریــم چــه کــرده اســت و بایــد مدیریــت آن را قــوی کنیــم. می گوین
حجــت االســالم و المســلمین حســن روحانــی صبــح روز)ســه شــنبه( در 
ــال 1400  ــان س ــا پای ــرد: ت ــار ک ــی گلشــهر اظه ــار برق ــاح قط مراســم افتت
تولیــد پتروشــیمی کشــور بــه دو برابــر نســبت بــه ســال 92 یعنــی بــه صــد 
ــارد  ــه 25 میلی ــت ب ــن صنع ــد کشــور  از  ای ــن رســیده و درآم ــون ت میلی

می رســد. دالر 
وی ادامــه داد: در 90 ســال گذشــته تــا ابتــدای دولــت یازدهــم 9 هــزار و 
ــت یازدهــم و دوازدهــم  ــا دول ــل درســت شــده اســت ام ــر ری 600 کیلومت
ــزار  ــش از ه ــت و بی ــانده اس ــر رس ــزار کیلومت ــه 14 ه ــور را ب ــل کش ری
کیلومتــر دیگــر تــا پایــان دولــت دوازدهــم ایجــاد می شــود یعنــی در طــول 

ــود. ــاد می ش ــور ایج ــل کش ــد کل ری ــال 50 درص ۸ س

روحانــی بــا بیــان ایــن کــه ایــن دســتاوردها در شــرایط تحریــم بــه دســت 
آمــده اســت خاطــر نشــان کــرد: اگــر جنــگ اقتصــادی نداشــتیم از ســال 
ــر  ــد  اگ ــور می ش ــه وارد کش ــع اضاف ــارد دالر منب ــروز 200 میلی ــا ام 95 ت
ســال 97 و 9۸ تحریــم نبودیــم 100 میلیــارد دالر درآمــد اضافــه داشــتیم در 
حالــی کــه عــده ای می گوینــد تحریــم چــه کــرده اســت؟ آنهــا می گوینــد 
کــه بایــد مدیریــت تحریــم را قــوی کنیــم امــا آیــا مــا بایــد بازوهــای خــود 
را قــوی کنیــم؟ وقتــی آب و غــذا نیســت فــرد هــر چــه قــوی هــم باشــد 
در خطــر می افتــد مــا اگــر تحریــم نبودیــم حــدود 100 میلیــارد دالر اعتبــار 
خارجــی بــه کشــور وارد می شــد. بــا ایــن حــال کشــور بــدون 200 میلیــارد 
دالر اداره می شــود امــا بــه ســختی شــرایط مــردم مشــکل اســت امــا مــا 
هــم در حــد تــوان خــود تــالش مــی کنیــم. رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه 
اقداماتــی کــه بــرای افتتــاح قطــار برقــی هشــتگرد انجــام شــد، اظهــار کــرد: 
ــالش  ــد و شــبانه روز ت ــران در طــول ســال فقــط 4 روز ســرکار نبودن کارگ
ــت در ســایه  ــن خدم ــع شــد. ای ــروز مرتف ــم ام ــا ه ــد خســتگی آنه کردن

تــالش کارگــران مــا حاصــل شــد.

دولـت  سـخنگوی  دفتـر 
شـایعات مربـوط بـه برخـورد 
وزیـر  بـا  جمهـوری  رییـس 
بـا مسـائل  ارتبـاط  در  کشـور 
پیرامـون جمعیـت هـالل احمـر را کـذب محـض عنوان 
ای  اطالعیـه  صـدور  بـا  دولـت  سـخنگوی  کرد.دفتـر 
ضمـن تکذیـب شـایعات و دروغ پردازی هـای مربـوط 
رحمانـی  عبدالرضـا  بـا  رییـس جمهـوری  برخـورد  بـه 
پیرامـون  مسـائل  درخصـوص  کشـور  وزیـر  فضلـی 
خواسـت،  مدعی العمـوم  از  احمـر،  هـالل  جمعیـت 
دروغ  اخبـار  و  شـایعات  ایـن گونـه  انتشـار  موضـوع 
کـه بـا نیـات غیراخالقـی و مخـرب بـه دنبـال تضعیف 

هسـتند،  جامعـه  در  ناامیـدی  ایجـاد  و  دولـت  نهـاد 
و  مجـازی  فضـای  دهـد.در  قـرار  پیگیـری  مـورد  را 
شـبکه های اجتماعـی شـایعاتی مبنـی بـر برخـورد تنـد 
لفظـی حجـت االسـالم و المسـلمین حسـن روحانـی 
رییـس جمهـوری بـا وزیـر کشـور در خصـوص انتصاب 
سرپرسـت جدیـد جمعیـت هـالل احمر کشـور منتشـر 
شـد. در شـرایطی کـه رسـانه های خارجـی بـه دنبـال 
ایجـاد یـاس و ناامیـدی و شـکاف در جامعـه هسـتند 
و کشـور بـرای عبـور از ایـن شـرایط نیازمنـد وحـدت و 
انسـجام داخلـی اسـت، برخـی رسـانه ها و جریانـات 
بـا انتشـار چنیـن شـایعاتی عمـال در مسـیر واگرایـی و 

برمی دارنـد. گام  کشـور  در  شـکاف  ایجـاد 

الیحــه  تلفیــق  کمیســیون  ســخنگوی 
بودجــه کل کشــور ســال 99 از بررســی 
بنزیــن  ســهمیه  افزایــش  احتمــال 
ایــن  در  آینــده  ســال  در  خودروهــا 

داد. خبــر  کمیســیون 
ــاره  ــق درب ــیون تلفی ــات کمیس ــریح مصوب ــان تش ــی در جری ــادی قوام ه
ــت: روز  ــن گف ــت بنزی ــوص قیم ــیون در خص ــن کمیس ــری ای تصمیم گی
گذشــته در جلســه کمیســیون تلفیــق کــه بــا حضــور آقــای الریجانــی برگــزار 
شــد ایــن بحــث مطــرح شــد کــه آیــا امــکان کاهــش قیمــت ســوخت در 
ســال آینــده را داریــم یــا خیــر؟. در حــال حاضــر بیشــتر بحــث پیرامــون 
ــش  ــدری افزای ــا را ق ــهمیه خودروه ــم س ــه بتوانی ــت ک ــوع اس ــن موض ای
ــا  ــز پژوهش ه ــت و مرک ــک دول ــه کم ــوع ب ــن موض ــد ای ــرار ش ــم. ق دهی
ــهمیه  ــش س ــرای افزای ــی ب ــا ظرفیت ــه آی ــرد ک ــرار گی ــی ق ــورد بررس م
خودروهــا خصوصــا در زمــان افزایــش مصــرف مثــل ایــام نــوروز و تابســتان 

ــد. ــاق بیفت ــی اتف ــه تغییرات ــن زمین ــه ممکــن اســت در ای وجــود دارد ک

ایــن نماینــده مجلــس بــا تأکیــد بــر اینکــه هنــوز مصوبــه ای مبنی بــر تغییر 
ــیده،  ــب نرس ــه تصوی ــق ب ــا در کمیســیون تلفی ــهمیه ســوخت خودروه س
دربــاره پیشــنهادات نماینــدگان بــرای تغییــر قیمــت بنزیــن نیــز گفــت: مــا 
ــوز  ــز هن ــای مربوطــه نشــده ایم و پیشــنهاد نی ــوز وارد بررســی تبصره ه هن

مطــرح نشــده اســت.
نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه مصوبــه 
ایــن کمیســیون در تبصــره 6 الیحــه بودجــه یــادآور شــد: بــر اســاس ایــن 
ــان از محــل  ــارد توم ــزار و 150 میلی ــده 2 ه ــرر شــد ســال آین ــه مق مصوب
ــتایی،  ــترکان روس ــز مش ــه ج ــرق ب ــترکان ب ــرق مش ــوارض ب ــد ع 10 درص
ــانی در  ــرق رس ــرای ب ــود و  ب ــه ش ــاورزی گرفت ــای کش ــایری و چاه ه عش
ــاک  ــر و پ ــد پذی ــای تجدی ــه ی  انرژی ه ــن هزین ــتایی و تامی ــاط روس نق
اختصــاص یابــد. وی افــزود: در مصوبــه دیگــر کمیســیون تلفیــق در مــورد 
ــد کمیســیون  ــداری کنن ــد اســناد مالیاتی شــان را نگه ــه بای شــرکت هایی ک
تلفیــق ارزش ایــن اســناد را از 10 برابــر بــه 30 برابــر افزایــش داد تــا بیــش 

ــل نشــود. ــده تحمی ــات دهن ــه شــرکت های مالی ــه ای ب ــن هزین از ای

رنا
 ای

س:
عک

گزارش
باشگاه

سـخنگوی وزارت امـور خارجه کشـورمان از ادعاهای آلمان علیه 
ایـران درحالـی کـه چشـم  خـود را بـر روی مداخله هـای آمریکا 
در غرب آسـیا بسـته اسـت، انتقاد کرد.سـید عباس موسـوی، 
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه کشـورمان در پیامـی توییتـری 
نوشـت: آلمـان در حالـی بـا خطـا و دروغ ایـران را بـه بی ثبات 
کـردن منطقـه متهـم مـی کنـد کـه چشـمان خـود را در مقابـل 
مداخـالت غیرقانونـی آمریکا بعنوان مهمتریـن عامل بی ثباتی 
غرب آسـیا بسـته اسـت. تداوم اینگونـه مواضـع، ادعای تالش 
برلیـن بـرای ایفـای نقش موثر در مسـیر صلح و ثبـات را مورد 

تردیـد جـدی قرار مـی دهد.

زمـان ثبـت درخواسـت دریافت بسـته حمایت معیشـتی برای 
افـرادی کـه در فهرسـت یارانـه بگیـران نقـدی )45 هـزار و 500 
تومـان( نیسـتند و درخواسـت خـود را در مهلـت مقـرر در کـد 
دسـتوری #6369* ثبت کرده اند، آغاز شـد. سـتاد شناسـایی 
مشـموالن بسـته حمایت معیشتی در اطالعیه شـماره 12، اعالم 
کـرد: در روزهـای  سـوم تـا بیسـتم آذر مـاه، 666 هـزار و 774  
سرپرسـت خانـواری کـه در لیسـت یارانـه بگیران نبودنـد و خود 
را حائـز دریافـت بسـته حمایت معیشـتی می دانسـتند ، اقدام 
بـه ثبـت شـماره ملـی خـود در کـد دسـتوری #6369* کردند.

انتقاد سید عباس موسوی 
از ادعاهای آلمان علیه ایران

ثبت درخواست 
بسته معیشتی

مدیـر شـرکت ملـی پخـش فرآورده هـای نفتـی منطقـه 
مرکـزی گفـت: نفت کـوره کم سـولفور موردنیـاز کشـتیرانی 
بـه صـورت کامل توسـط این منطقـه تامین و توزیع شـده 
اسـت. »سـعید جمشـیدی« اظهـار داشـت: هـم اکنـون با 
همـت و تـوان متخصصـان داخلـی، نفت کـوره کـم گوگـرد 
در پاالیشـگاه امـام خمینـی )ره( شـازند تولید می شـود و 
بـا اختصـاص خـط، مخـزن و بازوهـای بارگیـری جداگانه 
نیـاز  مـورد  سـوخت  ارسـال  و  ذخیره سـازی  بـه  نسـبت 

کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران اقـدام کـرده اسـت.

معـاون پیشـین دفتـر مطالعات سیاسـی وزارت خارجـه با بیان 
اینکـه طالبـان دسـت برتـر را در مذاکـره بـا آمریـکا دارد، گفـت: 
آمریکایی هـا بـا مدیریت پرمخاطره و پرهزینه در افغانسـتان به 
پیـش می رونـد و راه حلـی جـز این کـه بـا طالبان بـرای خروج 
نیروها به توافق نسـبی برسـند، ندارند. وی تصریح کرد: درواقع 
حضـور در افغانسـتان هزینه هـای زیادی را تحمیـل کرده و هیچ 
چشـم انـدازی بـرای این کـه بتواننـد اوضـاع را بهتر کننـد وجود 
نـدارد، ضمـن این کـه می داننـد  هـر روز وضعیت در افغانسـتان 
بدتـر می شـود، بنابرایـن به دنبال خروج هسـتند تا دسـتاویزی 

داشـته باشـند و بگوینـد اقداماتی را انجـام داده اند.

سوخت کم سولفور مورد نیاز 
کشتیرانی تامین می شود

طالبان دست برتر را در 
مذاکره با آمریکا دارد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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آب جارو نیست

 پیام
 میراث

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت: 3 اثر ناملموس هرمزگان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت 
رسید. رضا برومند بیان داشت: این آثار شامل ساخت قایق شاشک، هنر ساخت اشتروک و سوند بافی است که لوح ثبت آثار 

پس از امضا مقام وزارت به استان ابالغ خواهد شد.
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معـاون صنایع دسـتی وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی گفـت: »146 میلیون دالر صنایع دسـتی در ٨ 

ماه نخسـت سـال جاری صادر شـد.«
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
خراسـان  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
جنوبـی، پویـا محمودیـان در حاشـیه بازدیـد از  روسـتای 
خراشـاد در اسـتان خراسـان جنوبـی در جمـع خبرنـگاران 
بـه کشـورهای  بیشـتر  صنایع دسـتی  »ایـن  کـرد:  اظهـار 

حاشـیه خلیـج فـارس و عـراق صـادر شـده اسـت.«
هنرمنـدان  از  حمایـت  راسـتای  در  بیـان  بـا  محمودیـان 
تسـهیالت با نرخ 10 درصد به آنان اعطا می شـود، ادامه داد: 
»امیدواریـم با معرفی پتانسـیل های صنایع دسـتی کشـور 
شـاهد جلـوه ایـن محصـوالت در خانه هـای ایرانـی و بـه 

ویـژه جهیزیـه جوانـان ایرانی باشـیم.«
حـوزه  فعـاالن  بحـق  دغدغه هـای  از  »یکـی  افـزود:  او 
قیمتـی  سـنگ های  خام فروشـی  موضـوع  صنایع دسـتی 
و نیمه قیمتـی اسـت کـه خراسـان جنوبی در ایـن زمینـه 

دارد.« خوبـی  بسـیار  پتانسـیل های 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری  معـاون صنایع دسـتی 
و صنایع دسـتی بـا تأکیـد بـر اینکـه در حـوزه سـنگ های 
قیمتـی و نیمه قیمتـی یکـی از اقدامـات کانون هـای ایـن 
سـنگ ها اسـت، گفـت: »آمـال و آرزوی مـا رسـیدن بـه 
و  قیمتـی  سـنگ های  فـرآوری  بـا  اسـت کـه  نقطـه ای 
ایـن حـوزه  در  افـزوده  ارزش  از خام فروشـی  جلوگیـری 

داشـته باشـیم.«
وزارت  تفاهم نامـه  و  »همـکاری  اظهارکـرد:  محمودیـان 
وزارت  و  صنایع دسـتی  و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
صمـت در راسـتای جلوگیـری از خام فروشـی سـنگ های 
قیمتـی و نیمـه قیمتی در آینده نزدیـک صورت می گیرد.« 
توانمنـد  مناطـق  از  یکـی  »خراسـان جنوبی  بیان کـرد:  او 
کشـور در حـوزه صنایع دسـتی اسـت کـه نمونـه آن را در 
روسـتای جهانـی خراشـاد و شـهر خوسـف بابـت پنبـه و 

پارچـه ملـه می تـوان دیـد .«

سوژه
صادرات 

146 میلیون دالری 
صنایع دستی 

نقشه خطر سفر در سال 2020 منتشر شد
ایران امن تر از ترکیه، روسیه و عربستان

خطر ایمنی جاده ها در ایران فقط یک پله با بدترین شرایط فاصله دارد

نقشـه »مخاطرات سـفر« در سـال 2020 
روشـن شـدن  بـا وجـود  منتشـر شـد. 
آتـش اعتراضـات مردمـی در خاورمیانه، 
اروپـا، آمریکای التین و شـرق آسـیا، در 
ایـن نقشـه پیش بینی شـده که وضعیت 
امنیـت جهـان در سـال جدیـد تفـاوت 
چندانـی بـا سـال 2019 دسـت کم بـرای 

عالقمنـدان سـفر نداشـته باشـد.
هـر  آخـر  سـفر«  ریسـک  »نقشـه 
موسسـه  سـوی  از  میـالدی  سـال 
International SOS منتشـر می شـود 
و  سـرمایه گذاران  سـازمان ها،  بـه  تـا 

را کـه  خطـرات کشـورهایی  گردشـگران 
در آن فعالیـت و مسـافرت دارنـد بهتـر 
خطـرات  رتبه بنـدی،  ایـن  بشناسـاند. 
پزشـکی و بهداشـتی هر کشـور، ریسـک 
از  کلـی  نمـای  یـک  و  سـفر  امنیتـی 
مخاطـرات در مقصـد را نشـان می دهـد.
در این نقشـه سـفر به ایـران »کم خطر« 
گزارش شـده اسـت. بـه عبارتی وضعیت 
انگلسـتان،  همچـون  ایـران  در  امنیـت 
امـارات،  عمـان،  سـوئد،  فرانسـه، 
ازبکسـتان، چیـن، ایالت متحـده امریکا 
و کانـادا اسـت. ایـن وضعیـت بـا رنـگ 
زرد روی نقشـه مشـخص شـده اسـت. 
همسـایه  کشـورهای  رنـگ  درحالی کـه 
روسـیه  و  عربسـتان  ترکیـه،  همچـون 

کمـی تیره تـر از ایـران اسـت، بـه ایـن 
منزلـه کـه امنیـت در این کشـورها حدی 
بخش هایـی  البتـه  دارد.  »متوسـط« 
غـرب  مـرزی  نـوار  در  به ویـژه  ایـران  از 
و شـرق بـه رنـگ نارنجـی درآمـده کـه 
نشـان دهنده ی حد »متوسـط« ریسـک 
امنیـت در ایـن بخش هـا اسـت. منطقـه 
سیسـتان و بلوچسـتان نیز در این نقشه 

کامـال قرمـز شـده اسـت.
رنگ شناسـی این نقشـه، وضعیـت ایران 
را چنیـن شـرح می دهـد: میـزان جرم و 
خشـونت کم اسـت. عملیات تروریستی 
محـدود و در برخـی مناطـق نـادر اسـت. 
مؤثـر  اضطـراری  و  امنیتـی  خدمـات 
بوده انـد و زیرسـاخت ها تـا حدی سـالم 

است.
ایمنـی  و  سـفر  بهداشـت  ریسـک  امـا 
مناسـبی  وضعیـت  ایـران  در  جاده هـا 
نـدارد. در ایـن نقشـه وضعیـت ریسـک 
»متغیـر«  سـفر  پزشـکی  و  بهداشـتی 
نشـان داده شـده اسـت، یعنـی خدمات 
پزشـکی بـه طـور یکسـان در تمـام نقاط 
ایران قابل دسترسـی نیست و مخاطرات 
بهداشـتی سـفر بـه بخش هایـی از ایران 
از جملـه جنـوب شـرقی و غربـی »بـاال« 
بـا  مناطـق  ایـن  اسـت.  گـزارش شـده 
عالمـت هاشـور و حـروف اختصـاری کـه 
نشـان دهنده میزان مخاطرات بهداشـتی 

اسـت، مشـخص شـده اند.
رتبـه ای  بـه  توجـه  بـا  ایـران  وضعیـت 
کـه در بخـش ریسـک بهداشـت سـفر 
در ایـن نقشـه دارد، چنیـن شـرح داده 
پزشـکی  »ارائـه خدمـات  اسـت:  شـده 
و درمانـی در شـهرهای بـزرگ، از جملـه 
این کـه داروهـای تجویـزی، خدمـات بـا 
کیفیـت پزشـکی، خدمـات اورژانسـی و 
مراقبـت  از دنـدان معموال در این شـهرها 
دیگـر  مناطـق  در  اسـت.  دسـترس  در 
ممکن اسـت دسترسـی به ایـن خدمات 

محـدود باشـد.
امـا خطـر ایمنـی جاده هـا در ایـران فقط 
یـک پلـه با بدترین شـرایط فاصلـه دارد. 
در ایـن نقشـه کشـورها بـه لحـاظ ایمنی 
جـاده از بیـن 10 تـا 25 نمـره گرفته انـد، 
بهتریـن و 25 خطرناک تریـن  نمـره 10 
نشـان  را  جاده هـا  ایمنـی  وضعیـت 
می دهـد. نمـره ایـران بیـن 20 تـا 24.5 
بـوده اسـت. ایـن رتبه بنـدی بـه اسـتناد 
آمارهای سـازمان بهداشـت جهانی انجام 
شـده اسـت. در بخـش دیگـری از ایـن 

نقشـه به مهم ترین رویدادهای سیاسـی 
هـر منطقـه و یـا کشـوری در سـال 2020 
اشـاره شـده که چشـم اندازی از وضعیت 
امنیـت در برخـی مناطـق بـا توجـه بـه 
سـال  در  شـده  پیش بینـی  رخدادهـای 
جدیـد را ترسـیم می کند، مثـل انتخابات 
ریاسـت جمهـوری آمریـکا، درگیری های 
آمریـکا در خاورمیانـه و یا تشـدید رقابت 
ژئوپولتیکـی و تجـاری آمریـکا و چیـن.
در نقشـه دیگری دربـاره بالیای احتمالی 
2020 گمانه زنی هایـی  سـال  در  طبیعـی 
شـده اسـت تا مسـافران هنـگام انتخاب 
مقصـد سـفر این نـکات احتمالـی را نیز 
در نظـر بگیرنـد. در کنار نام ایران نوشـته 

شـده اسـت: »زلزله«.
بـا وجـود این که نقشـه ریسـک سـفر به 
نوعـی مرجـع تصمیم گیری هـا و تعییـن 
سـرمایه گذاری  حتـی  و  سـفر  مقصـد 

اسـت امـا در زمـان انتشـار آن ایـن نکته 
دربـاره  اطالعـات  اسـت:  شـده  یـادآور 
مراقبت هـا و خدمات بهداشـتی در برخی 
کشـورها بـه راحتی در دسـترس نیسـت 
و یـا دربـاره خطرات طبیعـی احتمالی در 
پیش بینی هـای  نمی تـوان   2020 سـال 
سـفر  آن کـه  وجـود  داشـت.با  دقیقـی 
بهداشـتی  نظـر  از  برخـی کشـورها  بـه 
نقدهایـی  امـا  شـده  اعـالم  خطرنـاک 
شـده کـه تجربـه سـفر بـه ایـن کشـورها 
مثـال  اسـت  دیگـری  واقعیـت  گویـای 
گفتـه شـده اسـت: در کشـورهایی مثـل 
مکزیـک، برزیل، امارات، ویتنـام، تایلند، 
مالـزی، اندونـزی با وجود آن که ریسـک 
بهداشـتی سـفر پاییـن اعـالم شـده امـا 
در واقعیـت خدمـات پزشـکی از کیفیـت 

قابـل قبولـی برخـوردار بـوده اسـت.

ــی، گردشــگری  ــرکل میراث فرهنگ مدی
گفــت:  هرمــزگان  صنایع دســتی  و 
»زلزلــه روز گذشــته هیــچ آســیبی بــه 
ــرده  ــای تاریخــی اســتان وارد نک بناه

اســت.«
بــه  نقــل  میراث آریــا  به گــزارش 
میــراث   اداره کل  روابــط  عمومــی  از 
صنایــع   و  گردشــگری  فرهنگــی، 
برومنــد  رضــا  هرمــزگان،  دســتی 
صبــح امــروز 10 دی 9۸ بــا بیــان ایــن 

مطلــب افــزود: »بــا توجــه بــه شــدت 
زلزلــه عصــر روز گذشــته 9 دی مــاه 
تاریخــی واقــع  بناهــای  و اهمیــت 
ــه،  ــون زلزل ــایگی کان ــز و همس در مرک
از اوایــل صبــح امــروز کارشناســان 
میراث فرهنگــی ایــن اداره کل اقــدام 
ــه تاریخــی  ــه پایــش و بررســی ابنی ب

کردنــد.«
»خوشــبختانه،  داد:  ادامــه  او 
از  حاکــی  رســیده  گزارش هــای 

آن اســت کــه آســیبی بــه بناهــای 
نشــده  وارد  هرمــزگان  تاریخــی 

» ســت. ا
ــی، گردشــگری  ــرکل میراث فرهنگ مدی
هرمــزگان  صنایع دســتی  و 
و  زلزلــه  شــدت  »به دلیــل  افــزود: 
کارشناســان  پس لرزه هــا  وقــوع 
در  مــداوم  به طــور  میراث فرهنگــی 
ــتند و در  ــرایط هس ــی ش ــال بررس ح
ــر  ــی ب ــت گزارشــی مبن صــورت دریاف
ــی  ــه تاریخ ــار و ابنی ــه آث ــارت ب خس

شــد.« خواهــد  اطالع رســانی 
زلزلــه ای  دی مــاه،   9 روز  بعدازظهــر 
ــه  ــهر قلع ــتر ش ــدت 5.4 ریش ــه ش ب

قاضــی در هرمــزگان را لرزانــد. 

زلزله آسیبی به بناهای تاریخی 
هرمزگان وارد نکرد

بهره برداری از کاروانسرای بازسازی 
شده دودهک دلیجان

مدیـرکل میـراث فرهنگی اسـتان مرکزی گفـت: کاروانسـرای دودهک دلیجان 
بـا سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی بـه مبلـغ 50 میلیارد ریـال و با اسـتفاده 
از تسـهیالت کـم بهـره بـه مبلـغ 40 میلیـارد ریـال بازسـازی شـده و بهمن ماه 
امسـال بـه بهره بـرداری خواهد رسید.براسـاس اعـالم روابط عمومـی اداره کل 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری وصنایـع دسـتی اسـتان مرکزی، علیرضـا ایزدی 
اظهـار کـرد:  کاروانسـرای دودهـک بـا کاربـری اقامتـی، تفریحی، سـفره خانه 
سـنتی، تجهیز و در بهمن ماه امسـال برای اسـتفاده از گردشـگران آماده بهره 
بـرداری شـده اسـت.ایزدی گفت: واگـذاری مجموعه تاریخی دودهـک به بهره 
بـردار بخـش خصوصـی جهـت مرمـت و احیـا بـه مدیریـت هتل سـبز کارون 
دلیجـان سـپرده شـده اسـت. در حـال حاضر تعمیرات اساسـی بام بنا شـامل 
سـبک سـازی، اسـتحکام بنـا و کاهگل کـردن به پایـان رسـیده و مرمت نمای 
بیرونـی و محوطـه سـازی ایـن بنـای مهم تاریخی نیز به اتمام رسـیده اسـت.
وی در ادامـه افـزود: مرمـت و احیـای ایـن اثـر باسـتانی بـا سـرمایه گـذاری 
مسـتقیم و نیـز دریافـت تسـهیالت تحـت نظـارت اداره کل میـراٍث فرهنگـی 
اسـتان مرکـزی بـا موفقیت به پایان رسـیده اسـت و به زودی جهـت بازدید و 

اسـتفاده گردشـگران افتتاح خواهد شـد. 

ته
نک

ــی  ــه نوع ــفر ب ــک س ــه ریس ــه نقش ــود این ک ــا وج ب
و  ســفر  مقصــد  تعییــن  و  تصمیم گیری هــا  مرجــع 
حتــی ســرمایه گذاری اســت امــا در زمــان انتشــار 
ــاره  ــات درب ــادآور شــده اســت: اطالع ــه ی ــن نکت آن ای
ــورها  ــی کش ــتی در برخ ــات بهداش ــا و خدم مراقبت ه
دربــاره  یــا  و  نیســت  دســترس  در  راحتــی  بــه 
ــوان  ــال 2020 نمی ت ــی در س ــی احتمال ــرات طبیع خط
آن کــه  وجــود  داشــت.با  دقیقــی  پیش بینی هــای 
ــاک  ــتی خطرن ــر بهداش ــورها از نظ ــی کش ــه برخ ــفر ب س
اعــالم شــده امــا نقدهایــی شــده کــه تجربــه ســفر بــه 
ــال  ــت مث ــری اس ــت دیگ ــای واقعی ــورها گوی ــن کش ای
گفتــه شــده اســت: در کشــورهایی مثــل مکزیــک، 
برزیــل، امــارات، ویتنــام، تایلنــد، مالــزی، اندونــزی بــا 
ــالم  ــن اع ــفر پایی ــتی س ــک بهداش ــه ریس ــود آن ک وج
ــت  ــکی از کیفی ــات پزش ــت خدم ــا در واقعی ــده ام ش

ــت. ــوده اس ــوردار ب ــی برخ ــل قبول قاب

گردشگری میراث

موازین فرهنگی در حوزه گردشگری رعایت شودثبت 5 اثر ناملموس کرمان در فهرست آثار ملی
مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، 
صنایـــع  و  گردشـــگری 
ــان از  ــتان کرمـ ــتی اسـ دسـ
ثبـــت پنـــج اثـــر ناملمـــوس 
ایـــن اســـتان در فهرســـت آثـــار ملـــی کشـــور خبـــر 
داد. فریـــدون فعالـــی در تشـــریح جزییـــات ایـــن 
ـــتای اودرج،  ـــی روس ـــن بارون ـــرد: آیی ـــار ک ـــر اظه خب
و  اســـتان  جنوبـــی  شهرســـتانهای  حصیربافـــی 
ـــش  ـــفندقه، دان ـــرخ اس ـــی گلس ـــهداد، قال ـــه ش منطق
ــاف  ــون گلبـ ــردن ترخـ ــک کـ ــه و خشـ ــی تهیـ بومـ
و مهـــارت پخـــت چلـــو گوشـــت یـــا چلـــو قورمـــه 
ـــراث  ـــت می ـــورای ثب ـــه ش ـــان در جلس ـــد و کوهبن زرن

ـــی  ـــار مل ـــت آث ـــور در فهرس ـــوس کش ـــی ناملم فرهنگ
بـــه ثبـــت رســـیدند.

ـــاه  ـــد م ـــور در چن ـــای مذک ـــرد: پرونده ه ـــان ک وی بی
ــه  ــدند کـ ــال شـ ــران ارسـ ــه تهـ ــر تکمیـــل و بـ اخیـ
خوشـــبختانه ایـــن پرونده هـــا موفـــق بـــه ثبـــت در 

فهرســـت آثـــار ناملمـــوس کشـــور شـــدند.
فعالـــی خاطرنشـــان کـــرد: یکـــی از مهم تریـــن 
ــار  ــت آثـ ــن اداره کل ثبـ ــر ایـ ــد نظـ ــای مـ برنامه هـ
ــار  ــت آثـ ــی در فهرسـ ــی و طبیعـ ــی، فرهنگـ تاریخـ
ملـــی و ســـپس در فهرســـت میـــراث جهانـــی 
ـــام  ـــال انج ـــی در ح ـــه خوب ـــه ب ـــت ک ـــکو( اس )یونس

اســـت.

فرهنگــی،   میــراث  وزیــر 
گردشــگری و صنایــع دســتی 
بــر لــزوم توســعه گردشــگری 
در خراســان جنوبــی تاکیــد 
کــرد و گفــت: موازیــن و آنچــه کــه بــرای مــردم ارزش 
فرهنگــی دارد بایــد رعایــت شــود.علی اصغــر مونســان 
خراســان  بــه  ســفر  روز  دومیــن  در  سه شــنبه  روز 
بازدیــد کــرد و در  بــاغ گلشــن طبــس  از  جنوبــی 
ــا در  ــی نگرانی ه ــود برخ ــت: وج ــگاران گف ــع خبرن جم
ارتبــاط بــا حضــور گردشــگران بایــد مــورد توجــه باشــد 
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــه مدی ــتورالعملی را ب ــه دس ک
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان داده ایــم تــا 

ــاهد حضــور  ــود و ش ــالش ش ــا ت ــع دغدغه ه ــرای رف ب
گردشــگران بیشــتری در خراســان جنوبــی باشــیم. وی 
افــزود: بــاغ گلشــن طبــس از نظــر زیبایــی مشــابه بــاغ 
شــاهزاده ماهــان اســت امــا بــه خوبــی معرفــی نشــده 
ــام  ــتری انج ــات بیش ــت اقدام ــن جه ــد در ای ــه بای ک
شــود.وزیر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی گفــت: طبــس بــا مــردم خونگــرم و جاذبه هــای 
مختلــف، شــهر کم نظیــر بــرای گردشــگری اســت و جــا 
دارد کــه گردشــگری در ایــن شــهر پیشــرفت کنــد و در 
راســتای معرفــی بیشــتر ایــن جاذبه هــای گردشــگری، 
می شــود. برگــزار  تــور  فــن  و  نمایشــگاه  عکــس  

سنا
 ای

س:
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گزارش

میراث

پروانه موزه شهر در دلیجان صادر شد

میـراث   اداره کل  به همـت 
و  گردشـگری  فرهنگـی، 
صنایع دسـتی استان مرکزی 
شـورای  همـکاری  بـا  و 
اسـالمی شـهر و شـهرداری دلیجـان، پروانـه احداث موزه  شـهر در 

شـد. صـادر  شهرسـتان  ایـن 
اداره کل  روابط عمومـی  از  به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
مرکـزی،  اسـتان  صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری 
علیرضـا ایـزدی مدیرکل میراث فرهنگی این اسـتان، بـا اعالم این 
خبـر افـزود: »بـا پیگیری های انجام شـده پروانه موزه  شـهر )موزه 
مردم شناسـی سـابق( دلیجـان از سـوی اداره کل امـور موزه هـای 
وزارت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی صـادر شـد.«
او افـزود: »بـا صـدور پروانـه احداث، تجهیـز و راه انـدازی این موزه 
در اسـتان آغـاز شـده و بـرای ایـن منظـور از افـرادی کـه اشـیای 
قدیمـی و تاریخـی در اختیـار دارند دعوت شـده تا اشـیای خود را 

بـه این مـوزه اهـدا کنند.«
ایـزدی اضافـه کرد: »راه انـدازی این موزه نیازمنـد همت عمومی و 
مشـارکت مردم اسـت و از آنجایی که این موزه با عنوان موزه شـهر 
قرار اسـت به بهره برداری نهایی برسـد، در حقیقت متعلق به همه 
مـردم شـهر اسـت و مشـارکت های مردمـی می توانـد بـه غنی تـر 

شـدن این موزه کمـک کند.«
اسـتان  صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری  مدیـرکل 
مرکـزی خاطرنشـان کـرد: »اشـیای تاریخـی بـه صـورت امانـی 
از سـوی عالقه منـدان بـه مـوزه از سـوی ایـن اداره کل جمـع آوری 
می شـود و بـا هدف غنای هرچه بیشـتر مـوزه، در معرض نمایش 

قـرار خواهـد گرفت.«
او اضافـه کـرد: »موزه هـا یکـی از مهم تریـن اماکـن تاریخـی در 
هـر شـهر هسـتند که توسـعه و تقویـت آنهـا می تواند باعـث رونق 
صنعت گردشـگری و جذب هرچه بیشـتر گردشـگر و بازدید کننده 

شود.«

میراث

فاضالب بابلسر ، زنگ میراث فرهنگی 
را به صدا درآورد

حفـاری برای اصالح شـبکه 
فاضالب در بابلسـر منجر به 
کشـف یک شـی باسـتانی 
میـراث  پـای  کـه  شـد 

فرهنگـی را بـه ایـن طـرح شـهری بـاز کـرد.
معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشـگری و 
صنایع دسـتی مازندران روز دوشـنبه به خبرنـگار ایرنا گفت: عصر 
روز یکشـنبه در پی حفاری شـرکت فاضالب شـهری برای اصالح 
شـبکه شـهری بابلسـر در خیابان مدرس به یک شـی تاریخی بر 
خـورد کـه منجـر بـه توقف پـروژه شـد. مهدی ایـزدی با اشـاره به 
اینکـه این شـی یک کـوزه تاریخی بـود، افزود: قدمـت دقیق این 
کـوزه هنـوز مشـخص نشـده اسـت اما بررسـی های اولیه نشـان 

مـی دهـد مربوط بـه دوره اسـالمی و پیش از قاجاریه اسـت. 
وی درباره برخی خبرها ناشـی از کشـف محوطه تاریخی در محل 

شـی یـاد شـده ، گفـت: ایـن اطالعاتـی نادرسـتی اسـت زیـرا در 
محـل مذکـور فقـط همیـن یـک کـوزه یافت شـده اسـت و حتی 
بـا حفـاری اطـراف آن توسـط کارشناسـان میـراث فرهنگـی چیز 

دیگـری پیدا نشـد. 
معـاون میـراث فرهنگـی مازنـدران اظهار داشـت: حتـی الیه های 
باسـتانی نیـز در محـل کشـف کـوزه دیـده نشـده اسـت کـه ایـن 
گمـان مـی رود شـی مذکـور از منطقـه ای دیگر به محـل حفاری 
مذکـور منتقـل شـد.ایزدی همچنیـن از ادامـه فعالیـت شـرکت 
فاضـالب در بابلسـر بـا مجـوز میـراث فرهنگـی خبـر داد و گفـت:  
یـگان هـای حفاظـت میـراث فرهنگـی  نیـز در محـل مسـتقر 
هسـتند و بـر حفـاری شـرکت فاضالب نظـارت دارند. شهرسـتان 
بابلسـر یکی از شـهرهای سـاحلی مازندران  که از دیرباز به عنوان 
کریدور دریایی و همچنین از گردشـگر پذیرترین شـهرهای استان 

محسـوب می شـود. 
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دولـت کاهـش قـدرت خرید راننـدگان و البتـه تحریم ها 
امـا  حـاال  اسـت  دانسـته  تصمیم گیـری  ایـن  علـت  را 
بـا  خودروهای شـان  نوسـازی  بـرای  راننـدگان کامیـون 
باعـث  هسـتند. «تحریم  روبـه رو  اساسـی  چالش هـای 
شـده اسـت کـه تولیـد خودروهـای سـنگین در ایـران و 
براسـاس اعـالم وزارت صنعـت، در هفت ماهـه  سـال  ٩٨ 
حـدود ٧٦ درصـد ریـزش داشـته باشـد و خودروسـازان 
نتواننـد نـه از نظـر کیفیت و نه از نظـر کمیت خودروهای 

 سـنگین مـورد نیـاز راننـدگان را تأمیـن کننـد.
رئیـس  بلوکـی،  خـان  محمـد  بـه گفتـه  سـمت  آن  از 
از  مانـع  مزاحـم  قانـون  یـک  اتحادیـه حمل ونقـل  بـار 
ورود کامیون هـای دسـت دوم در حد نو شـود. براسـاس 
ایـن قانـون، واردکننـدگان بایـد  گارانتـی ١0سـاله بـرای 
کامیون هـای وارداتـی بگیرنـد کـه ایـن موضـوع بـرای 
تحریـم  در  شـرایط  البتـه  و  دسـت دوم  کامیون هـای 
کامیون هـای  قیمـت  سـمت  آن  از  و  نیسـت  ممکـن 
وارداتـی ایـران نسـبت بـه عـراق و ترکیـه و  کشـورهای 
منطقـه تقریبـا دو یا سـه برابر اسـت و واسـطه ها مانع از 
رسـیدن کامیـون بـا قیمـت مناسـب بـه دسـت  رانندگان 

می شـوند.  

زیان 5.7 میلیارد دالری آلودگی هوا
از  دیگـر  بسـیاری  و  پایتخـت  هـوای  شـدید  آلودگـی 
کالن شـهرهای کشـور ایـن روزهـا همچون زمسـتان های 
رنـج  بـه  را  بسـیاری  شـهروندان  یک دهـه  گذشـته 
شـهرها  هـوای  آلودگـی  حکایـت  امـا  اسـت.  انداختـه 
آدمـی  جـان  بـه  ایـن  مسـأله  از  عذابـی کـه  بـه  تنهـا 
می رسـد، منتهـی نمی شـود بلکـه در سـوی دیگـر ماجـرا 
بیـداد  ایـن  معضـل  اقتصـادی  هنگفـت  خسـارت های 

. می کنـد
خسـارت هایی کـه حجـم قابـل توجهـی از آن بـه سـبب 

وجـود ناوگان خودروهای کامیون و  سـنگین فرسـوده ای 
اسـت کـه هـر روزه در کالن شـهرها و جاده هـای کشـور 
درحـال تـردد هسـتند و مدت هاسـت بـرای  حـذف آنهـا 
بسـنده  اجـرا  غیرقابـل  و طرح هـای  بـه حرف هـا  تنهـا 
شـده و تقریبـا در عمـل هیـچ خروجـی قابـل  قبولـی 
دیـده نمی شـود. نایب رئیس هیأت مدیـره انجمـن مراکز 
اسـقاط کشـور همین چنـد روز پیش در نشسـت خبری 
آخریـن آمـار  خسـارت های اقتصـادی ناشـی از آلودگـی 

هـوا در 10ماهـه امسـال را اعـالم کرد و گفت: »خسـارت 
ناشـی از آلودگـی  هـوا در تهـران 2.6 میلیـارد دالر بـرآورد 
شـده کـه ایـن رقـم بـرای کل کشـور 5.7 میلیـارد دالر 
اسـت.« داوود کریمـی  بـا اشـاره بـه اینکـه در آلودگـی 
هـوا سـه عامـل متحـرک شـامل خودروهـای سـنگین، 
آالینده هـای  و  و  موتورسـیکلت ها  سـبک  خودروهـای 
گفـت:  هسـتند،  موثـر  کارخانجـات  ماننـد  ثابـت 
»52 درصـد آالینده هـای موجـود در  سـطح کشـور مربوط 
بـه  آن  20 درصـد  اسـت کـه  متحـرک  آالینده هـای  بـه 
بـه  موتورسـیکلت،  32 درصـد  و  سـنگین  خودروهـای 

کامیـون و سـواری اختصـاص دارد.«
  5.7    میلیـارد دالر رقـم خسـارت ناشـی از آلودگـی هـوا 
در کل کشـور اگـر در آخریـن نـرخ دالر کـه در بـازار آزاد 
١٣ هـزار و ١00 تومـان قیمـت خـورد ضـرب شـود، رقـم 

٧4 هـزار و ٦٧0 میلیـارد تومـان را بـه دسـت می دهـد.
جالـب  آنکـه بزرگی این میزان خسـارت وقتی مشـخص 
مصـوب  نقـدی  یارانـه  مبلـغ  بدانیـم کل  می شـود کـه 
4١هـزار  ایرانـی  ٧٦ میلیـون  بـرای  سـال  جاری  بودجـه  
و 4٩٦ میلیـارد تومـان اسـت و بـا خسـارت اقتصـادی 
حاصـل از آلودگـی  هـوای کشـور می تـوان بـرای نزدیـک 
بـه دو سـال یارانـه ٧٦ میلیـون ایرانـی را پرداخـت کـرد . 

خسارت اضافه مصرف سوخت کامیون ها
از ایـن گذشـته، بیشـتر از ٣00 هـزار کامیـون فرسـوده در 
جاده هـا و اتوبان هـای ایـران تـردد می کننـد و براسـاس 
 اعـالم احمـد کریمـی، دبیـر انجمـن کامیـون داران ایـران 
متوسـط مصـرف گازوییـل آنهـا در هـر ١00کیلومتـر تردد 
  ٢0 لیتر بیشـتر از کامیون های اسـتاندارد اسـت.  اگر هر 
کامیـون به طـور متوسـط در هفتـه ٣هزارکیلومتـر تـردد 
کنـد، در مـاه ١٢هـزار کیلومتـر و در ١0مـاه فعالیت  از کل 

 سـال ١٢0هـزار کیلومتـر تـردد می کند.
کامیـون  مـازاد هـر  ترتیـب مصـرف سـوخت  ایـن  بـه 
غیراسـتاندارد  حـدود ٢4 هـزار لیتـر در سـال اسـت. بـه 

بار ١٢هزارمیلیارد تومانی کامیون های فرسوده
ناوگان پرقدمت جاده ای خسارت سنگینی به اقتصاد و محیط زیست ایران وارد می کند

کامیون هــای فرســوده بــا مصــرف ســوخت اضافــه حداقــل 1٢ هزار میلیــارد تومــان بــه اقتصــاد ایــران 
ــد: »حــدود  ــار می گوی ــه حمل ونقــل ب ــد.  محمــد خــان بلوکــی، رئیــس اتحادی خســارت وارد می کنن
٧٠ درصــد کامیون هــای ایــران  فرســوده هســتند و همیــن موضــوع نه تنهــا بــا مصــرف ســوخت اضافــه 
ــان ناشــی از آلودگــی هــوا کــه توســط  ــد بلکــه زی ــران وارد می  کن ــه اقتصــاد ای خســارت ســنگینی ب
ــه  ــداری ب ــازمان راه ــرایط  س ــن ش ــت. در ای ــه اس ــل توج ــی قاب ــود، رقم ــاد می ش ــاوگان ایج ــن ن ای
تازگــی اعــالم کــرده کــه دولــت اجــازه داده اســت تــا کامیون هــای بــا اســتاندارد بــاالی  اروپایــی کــه 
دســت دوم هســتند و حداکثــر سه ســال قدمــت دارنــد، وارد کشــور شــوند و جایگزیــن کامیون هــای 

 فرســوده شــوند. 

محمدخــان بلوکــی: دولــت بایــد درحــال حاضــر 
٢٠٠ هــزار دســتگاه کامیــون فرســوده را کــه 
ــد  ــارج کن ــد از رده  خ ــر دارن ــال عم ــاالی ٣٠ س ب
ــده اند.  ــرا ش ــن ماج ــد ای ــازان س ــا خودروس ام
ــر اســاس قانــون مصــوب مجلــس بایــد هــر  ب
ــه صــورت  ــه ازای واردات کامیــون ب واردکننــده  ب
آمــاده، 1٠ ســال گارانتــی خدمــات  پــس از فروش 

ــد.  ــی ســازنده دریافــت کن از کمپان

سنا
 ای

س:
عک

بـرای کاهـش ترافیـک، اسـتفاده از خدمـات 
از  دیگـر  یکـی  مرکـز  در  عمومـی  حمل ونقـل 
شـهرهای آلمـان رایـگان می شـود و همچنیـن 
طـرح حمـل و نقـل عمومی رایـگان قرار اسـت 
از اول مـاه مـارس در کل کشـور لوکزامبـورگ به 

اجـرا درآیـد.
بـه گزارش ایسـنا، از چهارشـنبه 11 دی ماه، آغاز 
سـال 2020 میـالدی، سـفر بـا اتوبـوس و تراموا 
در مرکـز شـهر "آگسـبورگ" در آلمـان رایـگان 
در  نفـری  هـزار  ایـن شـهر 300  در  می شـود. 
جنـوب آلمـان قـرار اسـت بـرای بهبـود کیفیت 
در  عمومـی  نقـل  و  حمـل  از  اسـتفاده  هـوا، 
محـدوده ای شـامل 9 ایسـتگاه رایـگان شـود.
شـهرداری آگسـبورگ تأکیـد کرده که بـا اجرای 
ایـن طـرح تصمیـم دارد سـفر بـه مرکز شـهر را 
بـرای بازدیدکنندگان جذابتر کند و کار مغازه های 

خرده فروشـی  رونق بخشـد.
امکانـات دیگری از جمله پرداخت ماهیانه مبلغ 
معینـی برای دسترسـی نامحدود بـه اتوبوس و 
تراموا در سـطح شـهر و استفاده از دوچرخه های 
اجـاره ای و اتومبیل های کرایه ای شـهرداری نیز 

بخـش دیگری از این طرح هسـتند.
اکنـون لوکزامبـورگ نیـز تصمیـم دارد از مـاه 
مـارس ایـن طـرح را در کل کشـور بـه اجـرا 
درآورد و نخسـتین  کشـوری باشـد کـه حمـل 
بـود.  خواهـد  رایـگان  آن  در  عمومـی  نقـل  و 
البتـه صندلی هـای درجـه یـک همچنـان پولی 
خواهـد مانـد. بلیـط اتوبـوس و قطـار به مقصد 
لوکزامبـورگ از سـایر کشـورهای اروپایـی نیـز 
خواهـد شـد.لوکزامبورگ،  ارزان تـر  مراتـب  بـه 
کشـوری در قاره اروپا اسـت که به مرکزی برای 
موسسـه های مالی و بانکی تبدیل شـده است.
خدمـات  دلیـل  بـه  لوکزامبـورگ  اقتصـاد 
بانک هـای ایـن کشـور پررونـق اسـت. سـطح 
درآمـد در ایـن کشـور باالسـت امـا هزینه هـای 
زندگی به ویژه مسـکن نیز بسـیار گزاف اسـت. 
و 5۸6 کیلومترمربـع  دوهـزار  بـا  لوکزامبـورگ 
حـدود 600 هـزار نفر جمعیت دارد و از گران ترین 
کشـورهای اروپـا به شـمار مـی رود. اجـرای این 
طـرح پیش تر در شـهر کوچکـی در ایالت بایرن 
با اسـتقبال شهروندان همراه شـده بود. بررسی 
آمـار سـفرهای درون شـهری در محـدوده ای که 
بلیـط اتوبوس و تراموا رایگان شـده بود، نشـان 
مـی داد کـه شـمار مسـافران پـس از حـدود دو 

مـاه دو برابر شـده اسـت.

ش
وح

ت 
تلف شدن ٧٠ قالده پلنگ در مدت سه سالحیا

اســتان  محیط زیســت  حفاظــت  مدیــرکل 
ــا ١٣٩0 حــدود  ــت: از ســال ١٣٨٧ ت لرســتان گف
ــا  ــه ب ــده ک ــف ش ــور تل ــگ در کش ــالده پلن ٧0 ق
ــه ارزشــمند،  ــن گون ــی ای ــه شــرایط کنون ــه ب توج

ــت. ــی اس ــل تامل ــدد قاب ع
مهــرداد فتحــی بیرانونــد در افتتاحیــه دوره ســوم کارگاهــی 
آمــوزش منطقــه ای پلنــگ ایرانــی افــزود: بررســی ها نشــان داد 
٧١ درصــد ایــن تلفــات ناشــی از شــکار، ١٨ درصــد تصادفــات 

جــاده ای و بقیــه عوامــل طبیعــی بــوده اســت.  
ــمندی  ــزرگ و ارزش ــان ب ــه س ــای گرب ــت: گونه ه وی اظهارداش
ــد شــیر و  در کشــور وجــود داشــت کــه منقــرض شــده اند مانن
ــا پلنــگ بــه همیــن شــکل  ببــر ایرانــی کــه اگــر رونــد رفتــار ب
ادامــه یابــد، بایــد در آینــده ای نــه چنــدان دور شــاهد نابــودی 

آن باشــیم.  
 مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان لرســتان ادامــه 
ــبت  ــردم نس ــی م ــته آگاه ــال گذش ــد س ــی چن ــه ط داد: البت
ــه اســت،  ــاال رفت ــط زیســت و ارزش حفاظــت از آن ب ــه محی ب
حیاتــی  نابــودی گونه هــای  از  تــا  داریــم  امیــد  بنابرایــن 

ــود.   ــری ش جلوگی
بیرانونــد ایــن گونــه مســائل را حاصــل دخالــت انســان در 
ــال  ــد س ــا چن ــال ت ــوان مث ــه عن ــت: ب ــت و گف ــت دانس طبیع
ــردو  ــای گ ــون کانون ه ــا اکن ــتیم ام ــار نداش ــرد و غب ــش گ پی
غبــاری زیــادی در کشــور شــکل گرفتــه کــه بــه علــت کاهــش 
ــان  ــه انس ــت بی روی ــه برداش ــه نتیج ــد ک ــی می باش ــع آب مناب
ــتان  ــتان لرس ــت اس ــط  زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــت.  مدی اس
تاکیــد کــرد: بایــد بــا یــک هدف گــذاری علمــی و دقیــق مانــع 
نابــودی تنــوع زیســتی در کشــور شــویم و بــا مباحــث علمــی و 

ــم.   ــات وحــش کمــک کنی ــه هــای حی ــه گون ــی ب اجرای
وی گفــت: از آنجــا کــه زیســتگاه پلنــگ بســیار وســیع اســت، 
از ایــن رو همــواره بــا جوامــع محلــی و بومــی نقــاط مختلــف 
ــی  ــی اهال ــردن آگاه ــاال ب ــت ب ــن جه ــه همی ــارض دارد و ب تع
ــت  ــرکل حفاظ ــد. مدی ــک می کن ــگ کم ــات پلن ــه حی ــی ب بوم
ــگاه تــک  محیط زیســت اســتان لرســتان ادامــه داد: امــروزه ن
بعــدی دنیــا نســبت بــه محیــط زیســت بــه نــگاه چنــد بعــدی 
ــار  ــد همــه موجــودات در کن ــن بای ــرده اســت، بنابرای ــر ک تغیی

هــم زندگــی کنیــم. 

نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا 
ـــاک  ـــوای پ ـــون ه ـــب قان ـــه تصوی ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــان اینک بی
ـــرورت  ـــر ض ـــدارد ب ـــود ن ـــه وج ـــن زمین ـــی در ای ـــأ قانون خ
ــی  ــتگاه های اجرایـ ــوی دسـ ــون از سـ ــن قانـ ــرای ایـ اجـ

مرتبـــط تأکیـــد کـــرد.
فریـــده اوالدقبـــاد در گفت وگـــو بـــا ایســـنا اظهـــار کـــرد:  
پاســـداری از هـــوای ســـالم و پـــاک بخشـــی از حفاظـــت 
محیـــط زیســـت اســـت چـــرا کـــه هـــوای ســـالم و پـــاک 
ــوای  ــت و هـ ــان ها اسـ ــی انسـ ــاز حیاتـ ــن نیـ ضروری تریـ
آلـــوده نـــه تنهـــا بـــرای انســـان و حیوانـــات بلکـــه بـــرای 

گیاهـــان و درختـــان نیـــز زیـــان آور اســـت.
ــزی  ــریع و برنامه ریـ ــد سـ ــوازات رشـ ــه مـ ــزود: بـ وی افـ
نشـــده جمعیـــت شـــهرها افزایـــش تقاضـــای اســـتفاده از 
ـــش  ـــرف، افزای ـــوی مص ـــر الگ ـــل،  تغیی ـــل و نق ـــاوگان حم ن
ـــهرها،  ـــطح ش ـــال در س ـــوری فع ـــه موت ـــایل نقلی ـــداد وس تع
تـــردد خودروهـــا بـــا ســـن بـــاال و فرســـوده، اســـتفاده از 
ــع،  ــد صنایـ ــت ماننـ ــع ثابـ ــیلی در منابـ ــوخت های فسـ سـ
و  مســـکونی  و  تجـــاری  مراکـــز  حتـــی  و  نیروگاه هـــا 
ــع مختلـــف  ــرف منابـ ــای مصـ ــزون تقاضـ افزایـــش روزافـ
فناوری هـــای  بـــا  صنعتـــی  فعالیت هـــای  در  انـــرژی 
کنـــار  در  این هـــا  هســـتیم کـــه  شـــاهد  را  فرســـوده 
اســـتخراج صنایـــع در مجـــاورت و حریـــم شـــهرها از 

ــتند. ــوا هسـ ــی هـ ــل افزایـــش آلودگـ ــه عوامـ جملـ

ــان  ــا بیـ ــوزش در مجلـــس بـ ــیون آمـ ــو کمیسـ ــن عضـ ایـ
ــت  ــتفاده نادرسـ ــت و اسـ ــط زیسـ ــب محیـ ــه تخریـ اینکـ
از منابـــع آب و خـــاک در آلودگـــی هـــوا موثـــر هســـتند، 
انســـان  و  طبیعـــی  پدیده هـــای  بـــروز  یـــادآور شـــد: 
ســـاخت ماننـــد ریزگردهـــا نیـــز بـــه ایـــن آلودگـــی کمـــک 
ــی  ــت محیطـ ــالت زیسـ ــن معضـ ــه از مهمتریـ ــد کـ می کنـ
عـــوارض  و  اســـت  کالنشـــهرها  در  خصوصـــا  کشـــور 
اجتماعـــی، اقتصـــادی و بهداشـــتی زیـــادی را در پـــی 

ــت. ــته اسـ داشـ
اوالدقبـــاد خاطـــر نشـــان کـــرد: بـــرای مواجهـــه بـــا ایـــن 
پدیـــده اقداماتـــی صـــورت گرفتـــه کـــه مهمتریـــن آن هـــا 
ــاک  ــوای پـ ــون هـ ــب قانـ ــس تصویـ ــم مجلـ در دوره دهـ
اســـت کـــه متأســـفانه اجـــرا نمی شـــود؛ یعنـــی در واقـــع 
مـــا ضعـــف قانـــون نداریـــم بلکـــه مهـــم اجـــرای قانـــون 
ــوخت  ــا و سـ ــازی خودروهـ ــه استانداردسـ ــه بـ ــت کـ اسـ
تولیـــد داخـــل برمی گـــردد. عامـــل اصلـــی آلودگـــی هـــوا 
نیـــز خـــودرو وســـایل نقلیـــه اســـت کـــه تعـــداد زیـــادی 
از آن هـــا اســـتاندارد نیســـت و اســـتفاده زیـــاد از آن هـــا 
ــع  ــازل و صنایـ ــیلی در منـ ــوخت های فسـ ــن سـ و همچنیـ
موجـــب ایـــن آلودگـــی می شـــود کـــه تأثیـــر منفـــی بـــر 

ســـالمت مـــردم دارد.
ــی  ــه داد: زمانـ ــران در مجلـــس ادامـ ــردم تهـ ــده مـ نماینـ
می شـــود  مصـــوب  مجلـــس  در  قانـــون  یـــک  کـــه 

ــت  ــه رعایـ ــزم بـ ــز ملـ ــط نیـ ــی مرتبـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
یکســـری اصـــول و اســـتانداردها می شـــوند همچنـــان 
ــده  ــی شـ ــی پیش بینـ ــز الزاماتـ ــون نیـ ــن قانـ ــه در ایـ کـ
ـــال 96  ـــر س ـــه 25 تی ـــون ک ـــن قان ـــفانه ای ـــا متأس ـــت ام اس
ــود. ــرا نمی شـ ــتی اجـ ــه درسـ ــده بـ ــالغ شـ تصویـــب و ابـ
ــاری  ــال جـ ــدای سـ ــه از ابتـ ــان اینکـ ــا بیـ ــاد بـ اوالدقبـ
ــالم، 59 روز  ــاک، 196 روز سـ ــران 25 روز پـ ــون تهـ تاکنـ
ناســـالم بـــرای گروه هـــای حســـاس و پنـــج روز ناســـالم 
بـــرای همـــه گروه هـــا را تجربـــه کـــرده افـــزود: آلودگـــی 

محســـوب  یافتگـــی  توســـعه  شـــاخص های  از  هـــوا 
می شـــود و اگـــر می خواهیـــم افـــراد جامعـــه مـــا ســـالم 
و برخـــوردار از هـــوای پـــاک باشـــند دســـتگاه ها نیـــز 
بایـــد خـــود را ملـــزم بـــه اجـــرای ایـــن قانـــون بداننـــد. 
آنچـــه در زمینـــه تعطیلـــی مـــدارس و زوج و فـــرد کـــردن 
عبـــور خودروهـــا شـــاهدیم راهکارهـــای مقطعـــی و کوتـــاه 
ــه  ــو نیســـت بلکـ ــه تنهایـــی جوابگـ ــه بـ مدتـــی اســـت کـ
بـــرای داشـــتن هـــوای ســـالم نیازمنـــد برنامه ریـــزی 

ــتیم. ــدت هسـ بلندمـ

مــوش هــای بــزرگ پایتخــت موســوم بــه »مــوش هــای 
ــی  ــا جــوالن م ــا و خیابانه ــروژی« ســالها اســت در کوچــه ه ن
دهنــد و شــهرداری تهــران در نبــرد بــی امــان خــود بــرای غلبــه 
ــئوالن  ــاال؛ مس ــت. ح ــته اس ــی نداش ــتاورد چندان ــا دس ــر آنه ب
ــارزه  ــن مب ــر در ای ــدی ت ــارکت ج ــرای مش ــردم ب ــهری از م ش

ــد. ــته ان ــاری خواس ی
ــرای ســاکنان شــهر  ــه ب ــم الجث ــن موشــهای عظی  مشــاهده ای
ــه  ــادی شــده اســت؛ موشــهایی ک ــری ع ــر ام ــاال دیگ ــران ح ته
ــن  ــا در ای ــه ه ــداد گرب ــه از وجــود پرتع ــردم و ن ــه از حضــور م ن

انتقاد عضو کمیسیون آموزش از دستگاه های 

متولی اجرای قانون هوای پاک

حیات 
وحش

آبزیان

نبود »یگان دریایی محیط زیست«
حلقه مفقوده حمایت از آبزیان

چشم امید کشورهای همسایه برای حفاظت 
از پلنگ به ایران 

کشـف دو دسـتگاه کامیونـت 
خاور حامل باله کوسـه در هفته 
گذشـته توسـط پلیس آگاهی 
چابهـار موجـب تاثـر بسـیاری 
از دوسـتداران محیـط زیسـت شـد و واکنـش بسـیاری 
از کاربـران فضـای مجـازی را برانگیخـت و نشـان داد کـه 
حیـات ایـن گونه به شـدت درخطر اسـت و بایـد با جدیت 

بیشـتری بـر نحـوه صیـد در دریاهـا توجـه داشـت.
قـدس آنالیـن -گـروه اسـتان هـا: کوسـه هـا بـه عنـوان 
فرمانروایـان دریاهـا هیـچ دشـمنی بـه جـز انسـان ندارند 
و همین دشـمن به تنهایی توانسـته نسـل موجب کوسـه 
هـا را بـه انقـراض کشـانده و آن را در فهرسـت گونـه هـای 

قرمـز قـرار دهد.
متأسـفانه عالقه مردم چین و هنگ کنگ موجب شـده تا 
ایـن گونـه ارزشـمند در تمام آب هـای دنیا ازجملـه دریای 
عمـان مورد هدف بسـیاری از قاچاقچیان قـرار بگیرد تا در 
رسـتوران هـای خارجـی باله آن ها به سـوپ تبدیل شـود.

مرگ 1700 قطعه کوسه

مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
ضمـن ابـراز تأسـف از مـرگ ایـن تعـداد کوسـه بیـان می 
کنـد: بـه دلیـل تقاضـای زیـاد خریـد بالـه و دم کوسـه 
باقیمـت هـای بـاال در کشـورهای جنـوب شـرق آسـیا لذا 
صیـادان سـودجو را بـه صیـد غیرقانونی تشـویق می کند.
وحیـد پـور مـردان بـا اشـاره به کشـف محموله بـزرگ باله 
کوسـه ماهیـان توسـط محیـط بانان بـا همـکاری پلیس 
آگاهـی چابهـار عنوان می کند: متأسـفانه بیش از یک هزار 
و 700 قطعـه از انـواع کوسـه ماهیـان کوچک و بـزرگ برای 

تهیـه این محمولـه از بین رفته اسـت.
وی ادامـه مـی دهـد: بـه اسـتناد مـاده 10 قانـون شـکار و 
صید "شـکار، صید، حمل، عرضه، فـروش و صدور جانوران 
وحشـی" ممنوع اسـت و متخلفین عالوه بـر اعمال جرایم 
کیفـری، مشـمول پرداخـت جرایـم ضـرر و زیـان زیسـت 
محیطـی مـی شـوند که جریمه هر قطعه کوسـه برحسـب 
نـوع گونـه از 100 میلیـون تا 300 میلیون ریال تعیین شـده 

است.

نظـارت  برنامـه  مجـری 
برنامـه  بـر اجـرای  راهبـردی 
و  حفاظـت  عملیاتـی  ملـی 
ایـران  در  پلنـگ  مدیریـت 
گفـت: ایـران بیشـترین جمعیـت پلنـگ را در منطقـه 
دارد، از ایـن رو چشـم امیـد کشـورهای همسـایه بـه 
ایـران و فعالیت هـای مرتبـط بـا حفاظـت از ایـن گونـه 

اسـت. ارزشـمند 
آرزو صانعـی عصـر روز دوشـنبه در افتتاحیه دوره سـوم 
کارگاه آمـوزش منطقه ای پلنگ، افـزود: عمده جمعیت 
پلنـگ ایرانـی در کشـور ماسـت، از ایـن رو کشـورهای 
اقدامـات مـا هسـتند چـون بقـای  همسـایه منتظـر 
همـان تعـداد پلنـگ باقیمانده در کشـور شـان به بقای 
پلنگ هـای مـا وابسـته اسـت.  وی اظهارداشـت: پلنگ 
زیسـتگاه وسـیعی دارد اما متاسـفانه فعالیت انسـانی 
موجـب تکـه تکـه شـدن آن هـا شـده اسـت، مطالعات 
صـورت گرفتـه نشـان می دهـد زیسـتگاه های شـمال 

غـرب کشـور ایزولـه شـده یعنـی ارتبـاط بیـن آن هـا از 
بیـن رفتـه اسـت و ایـن مسـأله بـرای حیـات پلنـگ 

اسـت.   خطرناک 
صانعـی ادامه داد: خوشـبختانه توانسـتیم دو کریدور را 
شناسـایی کنیم که یکی از اسـتان البرز آغاز می شـود و 
بعد از گذشـتن از سـمنان به پارک ملی کویر می رسـد، 
کریـدور دوم از جنـوب خراسـان رضـوی آغـاز و بـه یزد 
ختـم می شـود کـه پلنـگ در ایـن دو کریـدور رفـت و 
آمـد دارد.  بـه گفتـه وی، زیسـتگاه های اطـراف تهـران 
نیـز بـه علـت توسـعه بـی رویـه از هـم جـدا شـده اند، 
ایـن مسـأله موجب تسـریع در روند انقـراض این گونه 
ارزشـمند می شـود.  وی اظهارداشـت: مطالعات زیادی 
دربـاره پلنـگ در کشـور انجـام شـد و اکنـون اطالعـات 
خوبـی در اختیـار داریـم در حالـی کـه کشـورهای کمی 
در دنیـا هسـتند کـه دربـاره پلنگ هـای خـود اطالعـات 
کافـی داشـته باشـند بـه ویـژه کشـورهایی ماننـد ایران 

کـه پهناور هسـتند. 

اجرای پروژه های زیست محیطی در گیالن شتاب گیرد
نماینده عالی دولت در گیالن در دیدار با معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست، خواستار شتاب در اجرای پروژه های زیست محیطی استان شد.

گزارش
سالمت نیوز

کشور ی با حمل و 
تنقل عمومی رایگان

یس
ط ز

حی
چاه های زغال صرم بخش کهک قم تعطیل شدم

قــم مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت قــم 
گفــت: بــا تشــدید آلودگــی هــوا در روزهــای 
ســرد ســال، از ادامــه فعالیــت چــاه هــای زغــال 
ــری  ــن اســتان جلوگی ــک ای صــرم در بخــش که

ــد. ــل آم ــه عم ب
گــزارش روز ســه شــنبه روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت به 

محیــط زیســت اســتان قــم، ســید رضــا موســوی مشــکینی در 
ســخنانی اظهــار داشــت: چــاه هــای زغــال ازجملــه واحدهــای 
ــی  ــای مل ــن ه ــوز در زمی ــدون مج ــه ب ــده ای هســتند ک آالین
شــکل گرفتــه و ضمــن اشــتغال زایــی حداقلــی مجموعــه ای 

ــد. ــراه دارن ــه هم ــات را ب از تخلف
وی افــزود: قاچــاق چــوب و تخریــب جنــگل و طبیعــت، تجاوز 
بــه منابــع طبیعــی و زمیــن هــای ملــی، اســتفاده از کارگــران 
ــه  ــی و ایجــاد آلودگــی شــدید هــوا ازجمل غیرمجــاز غیــر ایران
تخلفاتــی اســت کــه صاحبــان چــاه هــای زغــال مرتکــب مــی 
شــوند و بایــد بــا ایــن گونــه واحدهــا برخوردهــای قانونــی الزم 

صــورت بپذیــرد.
ــه مــدت  ــان اینک ــم بابی ــط زیســت ق ــرکل حفاظــت محی مدی

ــال  ــای زغ ــاه ه ــب چ ــی و تخری ــال تعطیل ــه دنب ــت ب هاس
صــرم در بخــش کهــک هســتیم، خاطرنشــان کــرد: بــا تشــدید 
ــای  ــی ه ــا هماهنگ ــال، ب ــرد س ــای س ــوا در روزه ــی ه آلودگ
ــی  ــی و انتظام ــع قضای ــداری، مراج ــا فرمان ــه ب ــام گرفت انج
ــا  ــن واحده ــت ای ــه فعالی ــی از ادام ــع طبیع و اداره کل مناب
تصریــح کــرد:  وی  اســت.  آمــده  عمــل  بــه  جلوگیــری 
متقاضیــان تولیــد زغــال بایــد از دســتگاه هــای جدیــد و 
بــدون آالیندگــی و در شــهرک هــای صنعتــی یــا زمیــن هــای 
مجــاز بــرای ادامــه فعالیــت خــود اســتفاده کــرده و بــه طــور 
ــوده  ــوان پذیرفتــه نب ــه هیــچ عن ــد گذشــته ب حتــم ادامــه رون
ــد. ــی کن ــه م ــره مواج ــا مخاط ــه را ب ــی جامع ــالمت عموم و س
صــرم روســتایی از توابــع بخــش کهــک اســت کــه در 15 
اســاس  بــر  و  قرارگرفتــه  قــم  شــهر  جنــوب  کیلومتــری 
ــت  ــن جمعی ــزار و 262 ت ــال 1395 دارای 2 ه ــماری س سرش

ــت. اس
ــش  ــج بخ ــام و پن ــن ن ــه همی ــتان ب ــک شهرس ــم دارای ی ق
ــت. ــزی اس ــتان و مرک ــلفچگان، خلجس ــه، س ــک، جعفری که

ت
یس

ط ز
حی

م

ــدران  ــط زیســت مازن ــر کل حفاظــت محی مدی
منطقــه  در  موجــود  وضعیــت  گفــت: 
ــت  ــوب نیس ــه مطل ــچ وج ــه هی ــار ب فریدونکن
و تــا حالــت ایــده آل فاصلــه زیــادی دارد.
ابراهیمــی مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
مازنــدران در جلســه هــم اندیشــی تشــکل های مــردم 
نهــاد زیســت محیطــی مازنــدران، گفــت: وضعیــت موجــود 
ــت  ــوب نیس ــه مطل ــچ وج ــه هی ــار ب ــه فریدونکن در منطق
ــالش  ــا ت ــادی دارد، ام ــه زی ــده آل فاصل ــت ای ــا حال و ت
ــان  ــط بان ــی محی ــون و ورود قانون ــا اجــرای قان می شــود ب
ــه  ــن منطق ــت در ای ــل وضعی ــود کام ــاهد بهب ــه ش در منطق

ــیم. باش
ــی  ــای هوای ــب دام ه ــع آوری و تخری ــوص جم او در خص
در منطقــه فریدونکنــار بــا انتقــاد از عــده ای کــه در فضــای 
ــر  ــت را زی ــط زیس ــاله محی ــن س ــات چندی ــازی زحم مج
ــته  ــای گذش ــال ها و دهه ه ــزود: در س ــد اف ــوال می برن س
ــه  ــی ب ــد و سرکش ــازه بازدی ــان اج ــط بان ــی محی ــه حت ک
هیــچ  افــراد  ایــن  نداشــتند،  را  دامگاه هــا  محــدوده 
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این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

خسارت اضافه مصرف سوخت کامیون ها
از ایـن گذشـته، بیشـتر از ٣00 هـزار کامیـون فرسـوده در 
جاده هـا و اتوبان هـای ایـران تـردد می کننـد و براسـاس 
 اعـالم احمـد کریمـی، دبیـر انجمـن کامیـون داران ایـران 
متوسـط مصـرف گازوییـل آنهـا در هـر ١00کیلومتـر تردد 
  ٢0 لیتر بیشـتر از کامیون های اسـتاندارد اسـت.  اگر هر 
کامیـون به طـور متوسـط در هفتـه ٣هزارکیلومتـر تـردد 
کنـد، در مـاه ١٢هـزار کیلومتـر و در ١0مـاه فعالیت  از کل 

 سـال ١٢0هـزار کیلومتـر تـردد می کند.
کامیـون  مـازاد هـر  ترتیـب مصـرف سـوخت  ایـن  بـه 
غیراسـتاندارد  حـدود ٢4 هـزار لیتـر در سـال اسـت. بـه 

ایـن ترتیـب مصـرف سـوخت اضافـه ٣00هـزار کامیـون 
اسـت.  لیتـر  ٧,٢میلیـارد  برابـر  بـا  در  سـال  فرسـوده 
قیمـت تمام شـده هـر لیتـر گازوییـل براسـاس اعـالم 
ایـن  بـه  کـه  تومـان  اسـت   ١٧00 راهـداری  سـازمان 
حـدود  سـاالنه  ایـران  فرسـوده  کامیون هـای  ترتیـب 
١٢ هزار میلیـارد تومـان سـوخت اضافـه مصـرف  می کنند. 
اگـر ایـن عـدد را کنـار رقـم خسـارت اقتصـادی آنهـا بـه 
محیط زیسـت اضافـه کنیـم، متوجـه می شـویم کـه  رقـم 
خسـارت کامیون هـای فرسـوده بـه اقتصاد ایـران خیلی 
بـزرگ اسـت. بـه جـز ایـن، بایـد رقـم ارزبـری آنهـا از 
محـل  واردات قطعـات و لـوازم یدکی هـم درنظر بگیریم 

کـه عـدد شـفافی بـرای آن اعـالم نشـده اسـت.  
مصیبـت  ایـن  بـه  موشـکافانه تر  نگاهـی  بـرای 
زیسـت محیطی و البتـه اقتصـادی بـزرگ نیـاز اسـت تا 
سـهم دقیق تـر هر یـک از عوامل ایجاد آن بررسـی شـود. 
البتـه ایـن بررسـی اگرچه در سـطح کشـور انجام نشـده 
آنچـه  براسـاس  پایتخـت  دقیـق  در  بررسـی های  امـا 
شـرکت کنتـرل کیفیـت هوای تهـران انجام داده، نشـان 
می دهـد بیشـترین سـهم در سـبد  منابـع متحـرک یـا 
همـان وسـایل نقلیـه قـرار دارد و در میـان ایـن وسـایل 

فرسـوده  هسـتند .  مجـرم کامیون هـای  بزرگ تریـن 
در همین ارتباط  حسـین شـهیدزاده ، مدیرعامل شـرکت 

کنتـرل کیفیـت هـوای تهـران بـا اشـاره بـه اینکـه سـهم 
آالینـده منابـع متحـرک  در تهـران 60 درصد اسـت، گفت: 
در  را  سـهم  بیشـترین  15.7 درصـد  بـا  »کامیون هـا 

آلودگـی هـوای تهـران دارنـد.«

بی راهه ها یا راه حل های حل موضوع 
کامیون های فرسوده

فرسـوده  بـرای حـل موضـوع کامیون هـای  روی کاغـذ 
راه حل هـای نسـبتا منطقـی دیده می شـود، امـا عملیاتی 
خیـر؛ آن  هـم بـه ایـن سـبب کـه اگـر عملیاتـی بـود 
امـروز ایـن حجـم از کامیون هـای فرسـوده در جاده هـا 
دبیـر  کریمـی،  جـوالن  نمی دادند .احمـد  خیابان هـا  و 
انجمـن کامیـون  داران کشـور بـه وجـود حـدود 400 هـزار 
کامیـون  فرسـوده در کشـور اشـاره کـرده و گفتـه اسـت:
»میانگیـن سـنی خودروهـای سـنگین اعـم از کامیـون 
و خـاور بـه بیـش  از ٢5 سـال رسـیده کـه البتـه آمار های 
واقعـی بسـیار باالتـر از آن اسـت.«  وجـود ایـن میزان از 
کامیون هـای فرسـوده درحالـی اسـت کـه بعـد از اعمال 
تولیـد  کامیون هـای  و  واردات  آمریـکا  تحریم هـای 
خـارج  رده  از  رونـد  و  مواجـه شـد  بـا مشـکل  جدیـد 
تحریم هـا  ایـن  کنـار  در  فرسـوده  خودروهـای  شـدن 
اسـت  شـده  قیمت هـای سرسـام آوری  معضـل   درگیـر 
از  عهـده طیـف وسـیعی  از  مبالـغ  ایـن  پرداخـت  کـه 
انجمـن  اسـت.  دبیـر  خـارج  کامیـون داران  فرسـوده 
کامیـون  داران کشـور در تأییـد ایـن موضـوع گفته اسـت:
»قیمـت کامیـون اگـر در سـال های گذشـته   ٧00 میلیـون 
تومـان بـود هم اکنـون نـرخ آن بـه بیـش از ٢ میلیـارد 
دسترسـی  و  تحریم هـا  اسـت .«وجود  رسـیده  تومـان 
نداشـتن بـه خودروهـای باکیفیـت خارجـی، تنها معضل 
حـذف کامیون هـای فرسـوده  نیسـت بلکه در غیـاب آنها 
خودروسـازان داخلـی کـه موضـوع کیفیـت نـه چنـدان 
مناسـب تولیـدات آنهـا بارهـا  موضـوع بحـث بـوده ایـن 
بـار و جـدای از ایـن مـورد دچـار افـت فاحـش تولیـد 

شـده اند.

کالف سردرگم اجرای مصوبات ناشدنی! 
کامیون هـای  اسـقاط  دربـاره  دولـت  و  صمـت  وزارت 
فرسـوده و خریـد کامیون هـای جدیـد بـا علـم بـه آنکـه 
را  بـازار  نیـاز  بـه  پاسـخ  امـکان  داخلـی  تولید کننـدگان 
ندارنـد، تاکنـون طرح هـای گوناگونـی را امتحـان کـرده 
و  پاسـخی دریافـت نکرده انـد کـه در آخریـن مـورد هـم 
نیمـی از تسـهیالت را دولـت پرداخـت می کنـد کـه تـا 
بـه حـال  خبـری از اجرایـی شـدن آن به گوش نرسـیده 

ست. ا

مصرف سوخت 
مازاد هر کامیون 

غیراستاندارد  حدود 
٢٤ هزار لیتر در سال 

است. به این ترتیب 
مصرف سوخت اضافه 

کامیون  ٣٠٠هزار 
فرسوده در  سال برابر  با 
لیتر است.  ٧,٢میلیارد 

قیمت تمام شده هر 
براساس  گازوییل  لیتر 

اعالم سازمان راهداری 
1٧٠٠ تومان  است که به 
ترتیب کامیون های  این 

فرسوده ایران ساالنه 
1٢ هزار میلیارد  حدود 
تومان سوخت اضافه 

مصرف  می کنند

بار ١٢هزارمیلیارد تومانی کامیون های فرسوده
ناوگان پرقدمت جاده ای خسارت سنگینی به اقتصاد و محیط زیست ایران وارد می کند

مــوش هــای بــزرگ پایتخــت موســوم بــه »مــوش هــای 
ــی  ــا جــوالن م ــا و خیابانه ــروژی« ســالها اســت در کوچــه ه ن
دهنــد و شــهرداری تهــران در نبــرد بــی امــان خــود بــرای غلبــه 
ــئوالن  ــاال؛ مس ــت. ح ــته اس ــی نداش ــتاورد چندان ــا دس ــر آنه ب
ــارزه  ــن مب ــر در ای ــدی ت ــارکت ج ــرای مش ــردم ب ــهری از م ش

ــد. ــته ان ــاری خواس ی
ــرای ســاکنان شــهر  ــه ب ــم الجث ــن موشــهای عظی  مشــاهده ای
ــه  ــادی شــده اســت؛ موشــهایی ک ــری ع ــر ام ــاال دیگ ــران ح ته
ــن  ــا در ای ــه ه ــداد گرب ــه از وجــود پرتع ــردم و ن ــه از حضــور م ن

کالنشــهر هیــچ هراســی بــه خــود راه نمــی دهنــد و آزادانــه و در 
هــر ســاعت از شــبانه روز در جــوی هــا و حاشــیه پیــاده روهــا در 

حــال جســت و خیــز هســتند.
ایــن نــوع از موش هــا در خیابان هــای مناطــق مختلــف پایتخــت 
بویــژه مناطــق مرکــزی و جنوبــی شــهر بــه وفــور یافت می شــوند.  
نــام التیــن و علمــی ایــن گونــه جانــوری، »راتــوس نروژیکــوس« 
ــه  ــروژی گفت ــای ن ــا موش ه ــه آنه ــل ب ــن دلی ــه همی اســت و ب
می شــود.  رنــگ آنهــا قهــوه ای، خاکســتری و ســیاه اســت امــا 
بیشــتر آنهــا بــه رنــگ قهــوه ای متمایــل هســتند. ایــن موجودات 

در حفــاری و گودکــردن زمیــن اســتعداد دارنــد و ســرعت تکثیــر 
و زاد و ولــد آنهــا بــاال اســت. براســاس تحقیقــات انجــام شــده 
در  تهــران و خــارج از کشــور، ایــن موجــودات مــوذی در مناطــق 
گــرم بیــش از جاهــای ســرد تکثیــر می شــوند و عــالوه بــر ایــران 
ــد.  ــی کنن ــی م ــکا زندگ ــه امری ــف از جمل ــورهای مختل در کش
شــهرهای نیویــورک و هوســتون در آمریــکا محــل مناســبی بــرای 
زندگــی آنهــا معرفــی شــده اســت.  موش هــای نــروژی از باقــی 
ــد  ــه می کنن ــا تغذی ــه و جوی ه ــا در ســطل های زبال ــده غذاه مان

ــد. ــرق را می جون ــر آن، ســیم های ب ــالوه ب و ع
بــه گفتــه محققــان،  ایــن نــوع از موش هــا ســالی فقــط یکبــار 
بچــه دار نمی شــوند بلکــه اگــر شــرایط مناســب باشــد زاد و ولــد 
آنهــا ســریع تر اســت و مــی تواننــد در طــول یکســال پنــج بــار و 
هــر بــار شــش تــا 12 بچــه بــه دنیــا آورنــد.  بچــه  موش هــا نیــز 
ــا ایــن وضعیــت، حــاال  در ســه ماهگــی بــه بلــوغ مــی  رســند. ب
فکــر کنیــد تــوی یکســال چقــدر مــوش بــه خیابان هــای تهــران 

ــه می شــود. و شــهرهای دیگــر اضاف
مدیرعامــل شــرکت ســاماندهی صنایــع و مشــاغل شــهر تهــران  
ــرآورد  ــه ب ــه ب ــا توج ــت: ب ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــاره ب ــن ب در ای
ــی و  ــرات فصل ــن تغیی ــته و همچنی ــنوات گذش ــی در س تقریب
محیطــی، تاثیــرات و شــرایط جــوی در فصــول مختلــف ســال،  
ــران  ــهر ته ــر  در ش ــون س ــج میلی ــدود  پن ــها ح ــت موش جمعی
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــه ب ــه البت ــرآورد شــده اســت ک ــن و ب تخمی
بــرآورد جمعیــت مــوش هــای شــهری نیــاز اولیــه بــرای اجــرای 
ــدار در شــهر محســوب  ــن جان ــا ای ــارزه ب ــرل و مب ــات کنت عملی
ــی،   ــز علم ــا مراک ــده ب ــل آم ــه عم ــای ب می شــود در هماهنگی ه
پژوهشــی و دانشــگاهی درصــدد اجــرای طــرح بــرآورد جمعیــت 

ــتیم. ــک هس ــده نزدی ــهری در آین ــای ش موش ه
صنایــع  ســاماندهی  شــرکت  افــزود:  تحصیلــی  حمیدرضــا 
و مشــاغل شــهر بــه نیابــت از شــهرداری تهــران بــه عنــوان 
سیاســتگذار و برنامه ریــز در امــر کنتــرل حیوانــات شــهری 
ــنوات  ــب( از س ــدون صاح ــگ های ب ــدگان و س ــا، جون )موش ه
گذشــته بــا بکارگیــری روش هــای تلفیقــی کنتــرل و مبــارزه بــا 
مــوش نســبت بــه اجــرای روشــهای مختلــف مبــارزه علیــه آنهــا  

ــت. ــرده اس ــدام ک اق
ــیمیایی  ــارزه ش ــای مب ــامل روش ه ــا را ش ــیوه ه ــن ش وی ای
)بکارگیــری طعمــه هــای مســموم مــوش کــش در ســطح معابــر 
عمومــی، حاشــیه انهــار، اطــراف باغچــه هــا و فضــای ســبز و...( 
مبــارزه مکانیکــی )اســتفاده از انــواع تلــه هــای کشــنده و زنــده 
گیــر نظیــر تلــه هــای چســبی و اســتفاده از اســلحه های بــادی(، 
ــوش  ــای م ــا و پناهگاه ه ــی )حــذف زیســتگاه ه ــارزه فیزیک مب
ــا مــواد و مصالــح مقــاوم(  در ســطح معابــر  در ســطح معابــر ب
عمومــی بــا بهــره گیــری از تــوان و تخصــص بخــش خصوصــی و 

از طریــق نظــارت بــر عملکــرد مناطــق 22 گانــه بیــان کــرد.
ــه،  ــر منطق ــک ه ــه تفکی ــده ب ــهای یادش ــه روش ــت ک وی گف
ــرا  ــه اج ــی ب ــخیص کارشناس ــی و تش ــت مکان ــب موقعی برحس
ــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت ســاماندهی صنایــع  در مــی آیــد. ب
ــایی  ــه شناس ــف ب ــه موظ ــر منطق ــران، ه ــهر ته ــاغل ش و مش
کانون هــای وفــور در ســطح محلــه و ناحیــه مربوطــه بــوده و پــس 
از شناســایی وفــور مــوش و بررســی عوامــل و معضــالت مربوطــه 
ــوش در  ــا م ــارزه ب ــرل و مب ــی کنت ــات اجرای ــه اقدام ــبت ب نس

ــی شــود. ــدام م ــای شناســایی شــده اق ــون ه کان

نبرد بی امان پایتخت با موش های نروژی

»فعـاالن میـراث فرهنگـی و محیط زیسـت لرسـتان، با سـاخِت 
موالژ از یک ُمهر باسـتانی چهار هزار سـاله ی لرسـتان، درخواسـت 
کردنـد تـا تصویـر منقـوش شـده روی ایـن ُمهـر باسـتانی کـه 
می تـوان آن را »ویـردار« نامیـد بـه عنـوان نمـاد محیـط زیسـت 

کشـور اسـتفاده شود.«
در   - باستان شـناس  و  لرسـتان  پژوهشـگر   - حسـن پور  عطـا 
باسـتانی  نمـاد  از  رونمایـی  بـه  اشـاره  بـا  ایسـنا  بـا  گفت وگـو 
"ویـردار" - نامـی کهـن بـا مفهـوم نگهبان یـا حامی و برخواسـته 
از اسـاطیر کهـن لرسـتان - در نشسـت مجمـع عمومـی شـبکه 
تشـکل های محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی لرسـتان، می گوید: 
بـا توجـه بـه این که محیط زیسـت کشـور، نمـاد چنـدان تاریخی 
نـدارد، می تـوان ایـن نمـاد پرمفهـوم بـا پشـتوانه تاریخـی چهـار 
هـزار سـاله را بـه عنـوان لوگـو یـا آرم سـازمان محیـط زیسـت 

کشـور درنظـر گرفـت.
او بـا بیـان این کـه »ویـردار« نامـی کهـن بـا مفهـوم نگهبـان یـا 
حامـی و برخواسـته از اسـاطیر کهـن لرسـتان اسـت کـه از نقش 
نقـش  می دهـد:  توضیـح  اقتبـاس شـده؛  باسـتانی  مهـر  یـک 
ایـن مهـر باسـتانی مـردی را نشـان مـی دهـد کـه 2 بـز کوهـی 
را دلسـوزانه در آغـوش گرفتـه و آنهـا را از گزنـد شـیر و پلنـگ در 
امـان نگـه داشـته اسـت. مضمـون این نقـش پیـش از تاریخی 
حمایـت از حیوانـات اسـت کـه از پیشـینه ی بلنـد ایـن فرهنـگ 
از قدیمی تریـن ازمنه هـای تاریـخ تـا کنـون در نـزد ایرانیـان خبر 
می دهـد. وی بـا اشـاره بـه این کـه لقب هایـی از جملـه "حامـی 
حیوانـات"، "محیـط بـان پیـر" یـا "نگهبـان طبیعـت" بـرای ایـن 
مهـر باسـتانی و ایـن نقـش کهـن پیشـنهاد شـده اسـت، ادامـه 
می دهـد: بـا توجـه بـه محـل کشـف ایـن اثـر در کوهسـتان های 
لرسـتان و همچنیـن دیرینگـی نقـش بـز کوهـی در نقـوش و 
یافته هـای باستان شـناختی و فراوانـی بـز کوهـی روی کوه هـای 
زاگـرس، بـه همـراِه فعـاالن محیط زیسـت تـالش کردیـم تا نام 
»ویـردار« کـه نامـی بـه قدمـت تاریخ لرسـتان و اسـطوره هایش 

اسـت، را روی ایـن اثـر تاریخـی بگذاریـم.

این ُمهر 4000 ساله را نماد 
محیط زیست کنید

خبر
شکار کل و بز در منطقه 

حفاظت شده مهران
بــز  و  کل  شــکار  از  بــاری  تاســف  تصاویــر 
در  واقــع  شــده کولــگ  حفاظــت  منطقــه  در 
و  مجــازی  فضــای  در  مهــران  شهرســتان 
ــه دار  ــث جریح ــه باع ــد ک ــر ش ــا منتش کانال ه
ــد.  ــتان ش ــردم اس ــی و م ــبکه های اجتماع ــران ش شــدن احساســات کارب
طبــق تصاویــر منتشــر شــده شــکارچیان غیرمجــاز دو راس بــز کوهــی را در 
منطقــه حفاظــت شــده کولــگ شــکار کــرده و تصاویــری از ایــن رفتــار غیــر 

انســانی خــود را در فضــای مجــازی منتشــر کرده انــد.

کمپین ساماندهی موتورسیکلت ها 
در پایتخت

رئیـس کمیسـیون سـالمت، محیـط زیسـت شـورای شـهر 
تهـران بـا اشـاره بـه راه انـدازی کمپینـی بـرای سـاماندهی 
موتورسـیکلت ها در پایتخت، گفت: اکثر موتورسـواران تهرانی 
قانـون را رعایـت نمی کننـد. زهـرا صدراعظـم نـوری، رئیـس 
کمیسـیون سـالمت، محیط زیسـت و خدمات شـهری شـورای اسـالمی شـهر تهران، موتور 
سـواری در پایتخت را یکی از راه های کسـب درآمد و اشـتغال خواند و گفت: در شـرایطی قرار 
داریـم کـه موتورسـواران قانون را به درسـتی رعایت نمی کنند و این وسـیله برای شـهروندان و 
راکـب آن خطـر آفرین شـده اسـت.وی با تاکید براینکه هـر اقدامی که بتوانـد در نظم دهی به 
ایـن گـروه و مقیـد کـردن این عزیـزان اقدامـی را انجام دهد، پسـندیده اسـت، گفت: کمپین 
موتـور سـوار خـوب کـه توسـط معاونـت اجتماعـی و فرهنگی شـهرداری تهـران بـه راه افتاده 
اسـت، بـا تبلیغ تشـویق و اقدامـات موثر می توانـد وضعیت موتورسـواران را سـاماندهی کند.

قـی شـدن ایـن موتور هـا بر کاهـش آلودگـی محیط زیسـت نیز تاثیر گذاشـت.

۲۰۲۰ آخرین فرصت برای مقابله 
با تغییرات اقلیمی

ــدار  ــس هش ــتی در انگلی ــط زیس ــای محی گروه ه
ــان  ــت جهانی ــن فرص ــال 2020 آخری ــه س ــد ک دادن
بــرای مقابلــه بــا پدیــده تغییــرات اقلیمــی و 
ــد:  ــدار دادن ــتی هش ــط زیس ــروه محی ــران دو گ ــت. مدی ــت اس ــظ طبیع حف
ــه  ــرای مقابل ــان را ب ــا جهانی ــن فرصــت اســت ت ــد آخری ــالدی جدی ســال می
بــا پیامدهــای تغییــرات اقلیمــی و حفــظ جوامــع و طبیعــت گردهــم آوریــم.
مدیــران دو آژانــس دولتــی در انگلیــس اظهــار داشــتند کــه تغییــرات اقلیمــی 
ــراه  ــاری هم ــای فاجعه ب ــا پیامده ــت ب ــر طبیع و خســارت های ناشــی از آن ب
ــرات  ــز در مذاک ــرفت های ناچی ــول پیش ــس از حص ــدارها پ ــن هش ــت. ای اس
ــت های  ــه ای از نشس ــش از مجموع ــد و پی ــل در مادری ــازمان مل ــی س اقلیم

ــی ســال 2020 منتشــر شــد.      ــن الملل بی

حیات وحش

آلودگی 

آب و هوا

در پارک برج میالد حتی یک دامپزشک به صورت نمادین هم نیست
کارشناس حیات وحش و محیط زیست گفت: در پارک دلفیناریوم برج میالد تهران متاسفانه مستند به بازدیدی 

که کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست داشتند حتی یک دامپزشک به صورت نمادین هم نداشتند.

سنا
 ای

س:
عک

رئیـس اداره نظـارت بـر امور حیـات وحش حفاظت محیط زیسـت 

اسـتان تهـران گفـت: گربـه پـاالس، گربـه شـنی و سـیاه گـوش 

گوشـتخواران در معـرض خطـر انقراض هسـتند که در اسـتان تهران 

زیسـت می کننـد. محمـد کرمـی افـزود: پلنـگ و خـرس قهـوه ای 

از گوشـتخواران حفاظـت و حمایـت شـده اسـتان تهـران هسـتند. 

زیسـتگاه خـرس قهـوه ای از شـرق تا غـرب ارتفاعات شـمال تهران 

اسـت.وی بـا اشـاره بـه گیاهخـواران حفاظـت و حمایـت شـده در 

اسـتان تهران گفت: قوچ و میش وحشـی، کل و بز وحشـی و آهو از 

جملـه ایـن گونه ها هسـتند که آن ها را سـاالنه سرشـماری می کنیم.

رییـس اداره نظـارت بـر امـور حیات وحش حفاظت محیط زیسـت 

اسـتان تهـران دربـاره نتایج سرشـماری حیـات وحش این اسـتان 

در سـال جاری اظهارکرد: این سرشـماری هنوز تکمیل نشـده اسـت 

چراکـه تنهـا در دریاچـه تار و هویر، منطقه شـکار ممنوع کوه سـفید، 

مجموعـه حفاظـت شـده جاجـرود شـامل پارک های ملـی خجیر و 

سـرخه حصـار، پـارک ملـی الر، شهرسـتان فیروزکوه انجام شـده و 

سرشـماری در منطقـه حفاظت شـده کویـر و ارتفاعات شـمال تهران 

باقیمانـده اسـت که تـا پایان ماه جاری انجام می شـود و جمع بندی 

آن در بهمـن و اسـفند صورت می گیرد.وی افزود: روش سرشـماری 

حیـات وحـش دیـد مسـتقیم اسـت و تیم هـای سرشـماری بـه 

گروه های دو یا سـه نفره تقسـیم می شـوند و در مسـیر های از قبل 

تعیین شـده به سرشـماری حیات وحـش می پردازند.رییـس اداره 

نظـارت بـر امور حیات وحش حفاظت محیط زیسـت اسـتان تهران 

در ادامـه اظهارکـرد: سرشـماری پرنـدگان آبزی و کنارآبـزی از 11 دی 

مـاه آغـاز می شـود و تـا 11 بهمن ماه در زیسـتگاه های آبزی اسـتان 

تهـران ادامـه می یابـد. سرشـماری هوبـره نیـز دو هفتـه اول آذرمـاه 

انجـام شـد و نتایـج آن به زودی مشـخص می شـود.

گونه های گوشت خوار پایتخت 
در معرض خطر انقراض

ت
یس

ط ز
حی

حال فریدونکنار خوب نیستم
ــدران  ــط زیســت مازن ــر کل حفاظــت محی مدی
منطقــه  در  موجــود  وضعیــت  گفــت: 
ــت  ــوب نیس ــه مطل ــچ وج ــه هی ــار ب فریدونکن
و تــا حالــت ایــده آل فاصلــه زیــادی دارد.
ابراهیمــی مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
مازنــدران در جلســه هــم اندیشــی تشــکل های مــردم 
نهــاد زیســت محیطــی مازنــدران، گفــت: وضعیــت موجــود 
ــت  ــوب نیس ــه مطل ــچ وج ــه هی ــار ب ــه فریدونکن در منطق
ــالش  ــا ت ــادی دارد، ام ــه زی ــده آل فاصل ــت ای ــا حال و ت
ــان  ــط بان ــی محی ــون و ورود قانون ــا اجــرای قان می شــود ب
ــه  ــن منطق ــت در ای ــل وضعی ــود کام ــاهد بهب ــه ش در منطق

ــیم. باش
ــی  ــای هوای ــب دام ه ــع آوری و تخری ــوص جم او در خص
در منطقــه فریدونکنــار بــا انتقــاد از عــده ای کــه در فضــای 
ــر  ــت را زی ــط زیس ــاله محی ــن س ــات چندی ــازی زحم مج
ــته  ــای گذش ــال ها و دهه ه ــزود: در س ــد اف ــوال می برن س
ــه  ــی ب ــد و سرکش ــازه بازدی ــان اج ــط بان ــی محی ــه حت ک
هیــچ  افــراد  ایــن  نداشــتند،  را  دامگاه هــا  محــدوده 

ــه حضــور  ــه همیشــه در منطق اعتراضــی نداشــته در حالیک
ــتند. داش

ابراهیمــی گفــت: اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
ــط  ــر ادارات محی ــه دیگ ــکا ب ــدون ات ــار امســال ب فریدونکن
ــتانی  ــتانی و شهرس ــئوالن اس ــت مس ــا حمای ــت و ب زیس
بــرای اولیــن بــار و بــا اقتــدار کامــل موفــق شــد بیــش از 
ــب  ــار تخری ــه فریدونکن ــی را در منطق ــته دام هوای 700 رش
ــوده  ــی ســابقه ب ــوع خــود ب ــد کــه در ن و جمــع آوری نمای

اســت.
مازنــدران، ممنــوع  زیســت  مدیــرکل حفاظــت محیــط 
احــداث  اســتان،  تاالب هــای  در  شــکنی  قــرق  کــردن 
و  خدماتــی  مجتمع هــای  در  فاضــالب  خانــه  تصفیــه 
رفاهــی بعــد از گذشــت 50 ســال، پیگیــری و در حــال 
اجــرا بــودن طــرح پوشــش دار کــردن کارخانجــات ســنگ 
ــدوان  ــا اولویــت محور هــای هــراز، خطیرکــوه و کن شــکن ب
و مجهــز کــردن  تجهیــزات محیــط بانــان رابخشــی از 
درســال های  زیســت  محیــط  دســتاورد های  مهم تریــن 

ــمرد. ــر برش اخی

گی
ود

افزایش غلظت ذرات معلق در برخی مناطق تهرانآل
بــر اســاس اعــالم شــرکت کنتــرل کیفیــت 
برخــی  در  مــاه(  )10 دی  روز  تهــران  هــوای 
ذرات  غلظــت  افزایــش  پرتــردد  مناطــق 
ــرای  ــالم ب ــرایط ناس ــراری ش ــبب برق ــق س معل

شــد. خواهــد  حســاس  گروه هــای 
پیش بینی هــای به  از  حاصــل  نتایــج  ایســنا  گــزارش 

انجــام  شــده در شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوا حاکــی از 
آن اســت کــه در نخســتین ســاعات روز )10 دی مــاه( 
ــراری شــرایط مســاعد جــوی طــی ســاعات گذشــته  ــا برق ب
ــردد خودروهــا، کیفیــت هــوا در وضعیــت  ــاز ت ــا وجــود آغ ب
ــق  ــی مناط ــد در برخ ــت، هرچن ــد داش ــرار خواه ــوب ق مطل
برقــراری  افزایــش غلظــت ذرات معلــق ســبب  پرتــردد 
ــد. ــد ش ــاس خواه ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ــرایط ناس ش
ــمان  ــر و آس ــاد مؤث ــدم وزش ب ــاه( ع ــی روز )10 دی م ط
ابــری تــا حــدی از پراکندگــی آالینده هــا جلوگیــری خواهــد 
کــرد بنابرایــن بــا افزایــش ترافیــک شــبانگاهی شــهر تهــران 
ــق افــزوده و کاهــش کیفیــت هــوا در  ــر غلظــت ذرات معل ب
ــاعات  ــه در س ــود. اگرچ ــی می ش ــردد پیش بین ــق پرت مناط

بــاد و پراکندگــی  افزایــش نســبی ســرعت  بــا  پایانــی 
انتظــار  از  دور  هــوا  کیفیــت  نســبی  بهبــود  آالینده هــا، 

ــود. ــد ب نخواه
ــردا )11دی  ــا صبحــگاه ف ــن وضعیــت جــوی ت ــداوم ای ــا ت ب
مــاه( همزمــان بــا آغــاز تــردد خودروهــا غلظــت ذرات معلــق 
افزایــش می یابــد کــه در مقایســه بــا روز گذشــته از میــزان 
ــود در  ــی می ش ــود و پیش بین ــد ب ــوردار خواه ــری برخ کمت
ــرار  ــوب ق ــت نامطل ــوا در وضعی ــت ه ــق کیفی ــاره ای مناط پ
بگیــرد. در طــول روز بــا کاهــش ســرعت بــاد و شــرایط 
محــدود  آالینده هــا  پراکندگــی  جــوی،  پایــدار  نســبتًا 
ــی رود  ــال م ــن در شــامگاه چهارشــنبه احتم می شــود بنابرای
در مناطــق پرتــردد کیفیــت هــوا در وضعیــت نامطلــوب قــرار 

ــته باشــد. داش
ــران  ــوای ته ــت ه ــرل کیفی ــرکت کنت ــالم ش ــاس اع ــر اس ب
میانگیــن کیفیــت هــوای تهــران در 4۸ ســاعت گذشــته ۸6 
و هــوا در شــرایط ســالم بــود. ایــن شــاخص هم اکنــون 92 

و هــوا در شــرایط ســالم اســت.
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نشسـت  در  جزء قاسـمی  علیرضـا 
خبـری بـا اصحـاب رسـانه به مناسـبت 
و  آب  شـرکت های  تشـکیل  سـالگرد 
در  شـرکت  ایـن  افـزود:  فاضـالب 
راسـتای خدمـت به مردم گام برداشـته 
سـازی  یکپارچـه  منظـور  بـه  و 
شـرکت های آب و فاضالب روسـتایی و 
شـهری ایـن 2 شـرکت امسـال ادغـام 

شد.
 وی تاکیـد کـرد: در اسـتان زنجـان نیز 
در راسـتای اجـرای ایـن مصوبـه هیات 
دولـت در آینده ای نزدیک 2 شـرکت در 
قالـب یک شـرکت با نـام آب وفاضالب 

استان فعالیت می کنند.
اسـتان  آبفـای  شـرکت  مدیرعامـل 

اساسـنامه  اینکـه  بیـان  بـا  زنجـان 
شـرکت آب و فاضالب شـهری تغییری 
نداشـته و همـه خدمـات آب و فاضالب 
در اسـتان بـر عهده این شـرکت اسـت، 
یـادآوری کـرد: ایـن مصوبـه بـه منظـور 
رسـانی  آب  بـه  بخشـیدن  سـرعت 
همـه  از  بهتـر  اسـتفاده  و  روسـتاها 
منابـع  جملـه  از  موجـود  امکانـات 
و  تخصصـی  ظرفیت هـای  انسـانی، 

منابع مالی به تصویب رسـیده است.
فرآینـد  اجـرای  افـزود:  جزءقاسـمی 
و  آب  شـرکت های  یکپارچه سـازی 
و  شهرسـتان ها  برخـی  در  فاضـالب 
بهره منـدی از ظرفیت هـای شـرکت آب 
و فاضـالب شـهری و روسـتایی بـرای 

ارائـه خدمـات باکیفیت به مردم اسـت 
کـه و رضایتمنـدی عمـوم مشـترکان را 

به همراه دارد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه در حوزه شـهری 
بیـش از 750 هـزار نفـر جمعیـت تحت 
پوشـش داریـم، افـزود: امیدواریـم در 
حـوزه روسـتایی و پـس از اجـرای این 
مصوبـه دولـت بتوانیـم خدمـات خوبی 

برای روستاییان ارائه دهیم.
بـا  اسـتان  آبفـای  شـرکت  مدیرعامـل 
اشـاره بـه اجـرای پـروژه آبرسـانی بـه 
خرمـدره  و  ابهـر  شهرسـتان های 
در  تصفیه خانـه  کـرد:  خاطرنشـان 
صـورت  بـه   97 سـال  اسـفندماه 
آزمایشـی وارد مدار شـد و آب موردنیاز 

ابهـر را تامیـن کـرد و در هفته دولت نیز 
بـا حضـور وزیـر نیـرو به صورت رسـمی 

در مدار قرار می گیرد.
جزء قاسـمی بـه  پروژه هـای اصـالح و 
اسـتان  در  آبرسـانی  شـبکه  بازسـازی 
زنجـان اشـاره کرد و ادامـه داد: طی دو 
و  آب  شـرکت  اولویـت  اخیـر  سـال 
فاضـالب شـهری اجـرای پـروژه اصالح 
در  آبرسـانی  شـبکه  بازسـازی  و 
شـهر  تاریخـی  و  مرکـزی  هسـته های 
از  یکـی  بـازار  و  اسـت  بـوده  زنجـان 
مـی  شـرکت  ایـن  ویـژه  پروژه هـای 
پیمانـکار  اکنـون   هـم  در  باشـد  کـه 
آن  در  بازسـازی  و  اصـالح  مشـغول 

است.
اسـتان  آبفـای  شـرکت  مدیرعامـل 
زنجـان گفـت: این پروژه بـه میزان 75 
کیلومتـر در نقـاط روسـتایی شهرسـتان 
خدابنـده اجرایـی شـده  و در این مدت 
نیـز در شـهر زنجـان عملیـات اصـالح و 
بازسـازی بـه طـول هشـت  کیلومتر هم 

در دسـتور کار قرار گرفته است.
انشـعاب  اینکـه  بیـان  بـا  جزء قاسـمی 
غیرمجـاز هیـچ گاه  بـه صفـر نمی رسـد، 
اظهارداشـت: انشـعاب غیرمجاز به ویژه 
در نقـاط روسـتایی یکـی از چالش های 
بـر  اسـت،  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
اسـاس آمارهـا یـک هـزار و 33 رشـته 
انشـعاب غیرمجاز در شـهرها و در 334 
جمـع  روسـتاها  سـطح  در  نیـز  مـورد 

آوری شده است.
 وی افـزود: ایـن مسـاله نـه تنهـا برای 
شـرکت بلکـه بـه چالـش جـدی بـرای 

روسـتاها نیز تبدیل شده است.
اسـتان  آبفـای  شـرکت  مدیرعامـل 
زنجـان گفـت:  از اجـرای ویـژه طـرح 
در  غیرمجـاز  انشـعابات  شناسـایی 
و  داد  در سـال جـاری خبـر  روسـتاها 
ایـن  فاضـالب  و  آب  شـرکت  گفـت: 
راسـتای  در  را  دهنـده  آزار  موضـوع 
خدمـت بـه مـردم و در چارچـوب قانون 

با جدیت پیگیری می کند.

وحیـد قبـادی دانا روز سه شـنبه پس از ورود به خراسـان 
جنوبی در حاشـیه بازدید از مرکز شـبه خانواده شهرستان 
طبـس در جمـع خبرنگاران با اشـاره به وجـود 650 مرکز 
شـبه خانـواده تحـت نظـارت بهزیسـتی در کشـور افزود: 
ماهانـه بـه ازای هـر نفـر کـه در ایـن مراکـز نگهـداری 
می شـود مبالغی به عنوان یارانه پرداخت و از اردیبهشـت 
مـاه امسـال به صـورت متمرکز بر روی کارت مراکز شـارژ 

می شود.
شناسـایی  را  مراکـز  ایـن  راه انـدازی  از  هـدف  وی 

اسـتعدادهای مختلـف فرزنـدان معلـول عنـوان کـرد و 
گفـت: 700 فرزنـد سـاالنه در ایـن مراکـز بـه سـن 1۸ 
سـالگی می رسـند که تـالش می کنیم بـا برنامه هایی در 
قالب تامین جهیزیه و تسـیهل ازدواج و اشتغال از مراکز 
ترخیـص شـوند.رییس سـازمان بهزیسـتی ادامـه داد: 
یکـی از اهـداف بهزیسـتی این اسـت که فرزنـدان تحت 
زندگـی  کـودکان  سـایر  همچـون  بهزیسـتی  حمایـت 
اجتماعی داشـته باشـند و هدف، جداسـازی این افراد از 
فرزنـدان سـالم نیسـت بلکه بایـد در کنار هم رشـد پیدا 

کنند و در بسـتر خانواده و درون جامعه باشـند لذا ایزوله 
کردن پسندیده نیست.

وی گفـت: 93 درصـد فعالیت هـای سـازمان بهزیسـتی 
تصدی گـری آن بـه عهـده موسسـه های غیردولتـی و 
خیریه هـا اسـت کـه بهزیسـتی یارانـه ماهانـه بـه آنهـا 
پرداخـت می کند و حدود 100 میلیـارد تومان یارانه در کل 

کشور ماهانه در زمینه های مختلف پرداخت می شود.
قبـادی دانـا افـزود: 34 شـیرخوارگاه و خانـه نوبـاوگان 
داریـم کـه از بـدو تولـد تا سـه سـالگی از فرزنـدان تحت 
سرپرسـتی بهزیسـتی بـه صـورت حاکمیتـی نگهـداری 

می شود.
وی اظهـار داشـت: سیاسـت اصلـی در ارتباط بـا فرزندان 
شـیرخوارگاه ایـن اسـت که بـه فرزنـد خواندگی سـپرده 
شـوند و آمار خانواده های متقاضـی از فرزندان موجود در 

این مراکز بیشتر است.
وی افـزود: یکـی از اهـداف بهزیسـتی ایـن اسـت کـه 

تمامـی فرزندان بدون سرپرسـت موثـر، درون خانواده ها 
رشد کنند.

رییس سـازمان بهزیسـتی گفت: یک میلیون و ۸۸ هزار 
خانـوار در سـطح کشـور از بهزیسـتی مسـتمری دریافت 
می کننـد کـه تـا تیرمـاه سـال گذشـته 540 هـزار خانوار 
پشـت نوبـت با اختصـاص مبلغی از سـازمان هدفمندی 

یارانه ها در صف دریافت مستمری قرار گرفتند.
وی بـا بیـان اینکـه تمامـی افراد زیرپوشـش بهزیسـتی 
براسـاس بعـد خانوار مسـتمری می گیرنـد افـزود: 17۸ 
هـزار خانـوار دارای معلولیـت کـه بـه صـورت تـک نفـره 
محاسـبه می شـدند اکنون مسـتمری آنها بر حسـب بعد 

خانوار شده است.
وی اظهـار داشـت: کل مبلـغ مسـتمری کـه در سـال 97 
مددجویـان بهزیسـتی در سراسـر کشـور دریافـت کردند 
یـک هـزار و 700 میلیـارد تومان بود که امسـال به 2 هزار 

و 760 میلیارد تومان افزایش یافت.

روز  قشـم  دامپزشـکی  اداره  رییـس 
سه شـنبه در جمـع خبرنـگاران گفـت: 
همـه الروهـای تولید شـده بـه صورت 
مجـزا نمونه بـرداری و پـس از تاییـد 
سـالمت بـا رعایت اصول بهداشـتی به 

مراکز پرورش میگو منتقل شد.
امیـن درا ادامـه داد: پـس از حصـول 
اطمینـان از نبـود بیمـاری لکه سـفید 
میگو، قشـم میزبانی تولید پیش مولد 
میگـو بـرای مرکزهای تکثیـر میگو در 

استان های همجوار را برعهده گرفت.
وی اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه شـیوع 
در  میگـو  سـفید  لکـه  بیمـاری 
اسـتان های سـاحلی، نمونه بـرداری و 
بـه  بیمـاری  ایـن  ویـروس  پایـش 
بـا  الروهـا  سـالمت  حفـظ  منظـور 

انجـام  قشـم  در  بـاال  حساسـیت 
قشـم  دامپزشـکی  می شـود.رییس 
افـزود: تمامـی تصمیمـات بـر مبنای 
تولیـد مسـتمر و پایـدار در راسـتای 
عملیاتـی  و  اتخـاذ  ملـی  منافـع 
  454 و  یکهـزار  می شـود.هم اینک 
هکتـار از اراضـی جزیـره بـه 11 طـرح 
پـرورش میگـو اختصاص یافتـه که از 
ایـن تعـداد، چهار مزرعه با یـک هزار و 
95۸ میلیـارد ریال سـرمایه گذاری به 

بهره برداری رسیده است.
مـزارع  ایـن  در  بومـی  نیـروی   ۸49
مشـغول بـه کار هسـتند و پیش بینی 
می شـود تـا پایـان سـال 139۸، یک 
هـزار و 500 ُتـن محصـول از جزیـره 

قشم وارد چرخه صادرات کشور شود.

جمع آوری بیش از 1400 انشعاب آب 
غیرمجاز در زنجان

سامانه ملی فرزند خواندگی راه اندازی می شود

تولید 450 میلیون قطعه 
الرو میگو در قشم

البرز خوزستان 

وزیر راه : 580 کیلومتر به آزاد 
راه های کشور اضافه می شود

محمــد اســالمی در آییــن افتتــاح متروی گلشــهر- هشــتگرد 
اظهــار داشــت:  تــا پایــان دولــت دوازدهــم یــک هــزار و 500 
ــردن ظرفیــت،  ــاال ب ــرای ب ــد ب کیلومتــر ریــل و خطــوط جدی
ایمنــی و خطــوط فرعــی و حومــه ای اســت کــه تکمیــل چهــار 

خطه تهران - کرج و خط دوم کرج – قزوین خواهد بود.
وی بیــان داشــت: تــالش می شــود،  کنــار گــذر جنوبــی البــرز 
ــم  ــت دوازده ــان دول ــا پای ــر آزاد راه اســت ت ــه 160 کیلومت ک
ــت  ــوع در دول ــورت در مجم ــن ص ــه در ای ــم ک ــاح کنی افتت
ــه آزاد راه هــای کشــور  یازدهــم  و دوازدهــم  5۸0 کیلومتــر ب
اضافــه مــی شــود، ضمن آنکــه بهــره بــرداری از  پــروژه آبیــک 

گرمسار نیز بار سنگین ترافیک را روان می کند.
اســالمی خاطرنشــان کــرد: ادامــه احــداث اتوبــان همــت بــا 
تــالش مدیریــت شــهری کــرج کنــار گــذر شــمالی اســت کــه  
ادامــه آن از دره عبــور مــی کنــد و 2 کمربنــد شــمالی و جنوبــی 
ــرز  ــرای الب ــل ب ــل و نق ــر ســاختی حم ــن توســعه زی بهتری

محسوب می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــالش مــی شــود بــا بهره بــرداری از 
خطــوط کیفیــت بخشــی بــه مــردم را در بخــش حمــل و نقــل 
ــه ریــل اقــدام  داشــته باشــیم،  افــزود: از خــودرو محــوری ب
بزرگــی اســت کــه در دولــت تدبیــر و امیــد بــا اهتمام ویــژه به 

آن پرداخته شده است.
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: اکنــون بــرای عبــور و مــرور  در 
شــمال اتوبــان بــا متــرو و در جنــوب اتوبــان بــا قطارهــا بــرای 
خدمــات رســانی  راه حل هــای اساســی پیــش بینــی شــده 
اســت.پروژه خــط ریلــی گلشــهرکرج - شــهرجدید هشــتگرد 
بــه طــول 26 کیلومتــر در ادامــه خــط پنــج صادقیــه - تهــران  
احــداث شــده کــه جابــه جایــی روزانــه 250 هــزار نفــر مســافر 
بیــن کالنشــهر تهــران، کــرج، شــهر جدیــد هشــتگرد و مناطــق 

پیرامونی در افق این  پروژه پیش بینی شده است.
ــزار  ــک ه ــر ی ــغ ب ــاری بال ــروژه  اعتب ــن پ ــرای ای ــرای اج ب

میلیارد تومان  هزینه شده است. 
ایســتگاه واقــع شــده در شــهر جدیــد هشــتگرد بــه مســاحت 
ــای  ــتگاه ه ــن ایس ــی از بزرگتری ــع یک ــر مرب ــزار مت 22 ه
روســطحی متــرو کشــور اســت کــه از امــروز آمــاده خدمــات 

رسانی در حوزه های مختلف به مسافران است.

لزوم راه اندازی بازار حراج 
ماهی در خوزستان

مصطفـی کنارکوهـی در سـتاد تنظیـم بازار 
خوزسـتان در سرسـرای سـازمان صمت در 
اهـواز بیـان کـرد: فـروش آبزیـان در کنـار 
خیابان هـا و حاشـیه جاده هـا بـه صـورت 
غیربهداشـتی در خوزسـتان بسـیار زیـاد 
شـده و در حـال افزایـش اسـت و ایـن 
شـرایط چهـره برخـی شـهرهای اسـتان را 

نازیبا کرده است.
وی گفـت: در خوزسـتان بازار حـراج ماهی 
وجـود نـدارد و تاسـیس چنیـن مکانی در 

استان بسیار ضروری است.

 راه اندازی سومین کشتارگاه دام 
صنعتی و استاندارد در خوزستان

مدیرکل دامپزشـکی خوزسـتان ادامـه داد: 
کشـتارگاه باغملک که سـومین کشـتارگاه 
صنعتی و اسـتاندارد در خوزستان است راه 
اندازی شـده و تاسـیس آن در این منطقه 

بسیار نیاز بود.
وی افزود: فعالیت کشـتارگاه های صنعتی 
تاثیر مسـتقیم و مثبتی در بحث سـالمت 

و نرخگذاری گوشت قرمز دارند.
وی گفـت: در ایـن کشـتارگاه روزانـه امکان 
کشـتار 200 راس دام سـبک و 50 راس دام 
سـنگین وجـود دارد.کنارکوهـی بیـان کرد: 
متاسـفانه فرمانداری هـای ایـذه و هفتکل 
بـرای کشـتار در ایـن کشـتارگاه مقاومـت 
می کننـد که الزم اسـت که ایـن مقاومت ها 
شکسته شـود تا کشتار در کشـتارگاه های 
سـنتی و غیربهداشـتی بـه این کشـتارگاه 
منتقل شود.مدیرکل دامپزشکی خوزستان 
ادامـه داد: تـا زمانـی که مکان بهداشـتی و 
مناسـبی بـرای عرضه کاالها وجود نداشـته 
صـورت  بـه  کاالیـی  نـوع  همـه  باشـد 
فـروش  بـه  خیابان هـا  در  غیربهداشـتی 

می رسد.
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افقی
  1 - از آثار چارلز دیکنز - ابزار غله افشانی

2 - کیفر، جزا - الفت، خو گرفتن، همنشین 
جن - مایل شده

 3 - مادران - کاشف نپتون - آهنگی از 
موسیقی های قدیمی

 4 - پایتخت نائورو - از بازیكنان اسبق تیم 
ملی فوتبال امارات - لحاف

 5 - قصاص - سرگشته، حیران - نشاط، 
شادمانی - گنبد

 6 - گیاه مرداب، ساز موالنا، ساز شاکی - 

مخفف من را - زشت و بد - شگرد، صنعت 
7 - مرطوب - اهل مكه - سنگ انداختن

 ۸ - دودل، آشفته رأی - از پی كسی رفتن، 
پیروی كردن - کشور آمریکای مرکزی

 9 - گورهی از مردم - جستجو كردن - 
مدافع اسپانیا

 10 - نشست، محفل گفتگو، نشاندن - منجم، 
فال گیر - ملخ سیاه

 11 - نشانه - دریاچه لرستان - مشک اب
 12 - ست وارونه - قدم - مانند - قلعه

 13 - روش - راه روشن - شگفت - كالبد
 

14 - اسفناج - پرده داخلی مغز - پاک شده
 15 - استوار شدن - آبزی نیست - نوعی 

درخت شمشاد
16 - سرباز - فرزند زاده، فرزند فرزند، 

شيرين تر از فرزند،نسل سوم - كسیكه 
رخسار زیبا دارد

 17 - پلی در کالیفرنیا - ملیت سول كمپبل
عمودی 

 1 - نوشته ای كه هنرپیشه ها از روی آن 
نقش خود را می خوانند - گبر، زرتشتی
 2 - مختصر - امید - در سرای کسی 

خنیاگری کردن
 3 - پایتخت فراعنه - ازنیروهای سه گانه 

ارتش - هیاهو
 4 - وزن كننده - ضربه دورانی در تكواندو 

- حفر کردن، وضع بدن با حرکت رو به جلو 
و چرخش در کشتی 5 - با سور می آید، 

همنشین سور - رنگ نفرت - آرارات بی آرا 
- بی مو 6 - كاله فرنگی - صد و یازده - در 

میان حشرات به معمار حرفه ای معروف 
است، موریانه - همراه لرز، نشانه بیماری، باال 

رفتن حرارت بدن
7 - از افعال ربطی - نرمی و نازکی - ییالق 

کرج
 ۸ - گیاهی که در گندمزار می روید - درک 

کردن - ماه بیگانه
 9 - در خور و شایسته - سر افراز - شب 

کوری
 10 - شنوایی - گزند رساندن - رخصت 

دادن، اذن
 11 - ذکاوت و هوشیاری - جرقه آتش - 

پرتقال معروف
 12 - یارغم، هر دو - چوبه اعدام، خانه تازی 

- سخنان بیمار گونه - قلم انگلیسی
 13 - داروی بیهوشی، ماده بیهوشی - پار 

برعکس - گل و الی - قلعه مستحكم، ساز 

كلبسا
 14 - خاکستر - اثر كارلو كلودی - خوش 

اندام
 15 - همانند شاه، شهریار - سفره، سوره 

تعاون و همکاری، یکی از سوره های قرآن - 

گستاخی و بی پروایی
 16 - از آثار چخوف - تفاله عسل - كنایه از 

كوچكی و تواضع
 17 - خلیجی در شمال شرقی اقیانوس هند 

- اژدها صفت
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 پیام
استان ها

عملیات احداث کارخانه تولید کاغذ در شادگان آغاز شد
عملیات احداث کارخانه تولید کاغذ با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و استاندار 
خوزستان روز سه شنبه در شادگان آغاز شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت 

ملک زرند
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی- اگهـی 
موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
رای شـماره 139۸6031900۸001714  برابـر  سـند رسـمی 
_9۸/۸/30 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حمیدرضـا 
منصـوری زرنـدی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 653 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 320/50 
مترمربـع پـالک 1۸99 فرعـی از 23۸9 اصلـی واقـع در 
زرنـد خیابـان ابـوذر کوچـه 6 خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای حسـینجان متصـدی زاده محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد 

شـد. م/ الـف 1۸5
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 9۸/9/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 9۸/10/11

حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی 
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه 9۸00194 ششـدانگ خانـه پـالک 
ثبتـی 39۸1 فرعـی از 1۸20 اصلـی واقـع در رفسـنجان خیابـان ابـوذر 
کوچـه ابـوذر 4 انتهـای کوچـه که سـند ان در صفحـه 157 به شـماره ثبت 4293۸ 
دفتـر 252  بخـش 9  کرمـان رفسـنجان صـادر و مـع الواسـطه بـه اقـای مجتبـی 
قائمـی منتقـل شـده اسـت طبـق سـند بـه مسـاحت 510 متـر مربـع کـه محـدود 
بـه حـدود ثبتی:شـماال: بطـول 15 متـر درب و دیواریسـت بـه کوچه شـرقا:به طول 
34 متـر دیـوار بـه دیـوار منـزل از باقیمانـده پـالک 222 فرعـی جنوبا:بطـول 15 
متـر دیـوار بـه دیـوار منـزل پـالک 3900 فرعـی غربا:بطـول 34 متـر دیواریسـت 
بـه بـاغ پـالک 221 فرعی-مشـخصات ملـک از نظـر عرصـه و اعیان،عرصه:مطابـق 
بـا سـند بـه مسـاحت 510 متـر مربع،اعیـان: اعیانـی در طبقـه پیلوت به مسـاحت 
125 متـر مربـع و طبقـه همکـف دوبلکـس بـه مسـاحت 257.5 متـر مربـع مـی 
باشد،مشـخصات فنـی و تجهیـزات ملـک: سـاختمان آجـری فاقـد کالف افقـی با 
سـقف طـاق ضربـی تیـر اهنـی و عایـق بـام کاهـگل و نمـای شـمالی آزاره سـنگ 
تیشـه ای بـه ارتفـاع یـک متر و مابقی آجر سـوفال 4 سـانتی با بند کشـی و درب 
و پنجـره فلـزی حفـاظ دار مـی باشـد و نمـای جنوبـی بـا آجـر سـوفال 4 سـانتی 
بـا بنـد کشـی اسـت.ورودی پیلـوت بـا کـف موزائیـک و بدنـه اجر سـوفال  بـا بند 
کشـی و ارتفـاع از کـف تـا زیر سـقف 11.2 متر اسـت. آشـپزخانه با کف سـرامیک 
و بدنـه کاشـی تازیـر سـقف مـی باشـد و سـرویس هـای بهداشـتی در حـد عرف 
معمول اسـت،بر روی ملک امتیازات اب و برق تکفاز)2 اشـتراک( و گاز مشـاعی 
و یـک خـط تلفـن بـه شـماره 342۸6917 و پایانـکار شـماره 76.001073 مـورخ 
۸4.6.17 معرفـی شـده اسـت کـه در قسـمت پیلـوت تغییـرات جدیـد بـه عمـل 
آمـده اسـت طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 7.55۸.100.000 ریال)هفـت 
میلیـاردو پانصـدو پنجـاه و هشـت میلیـون و یکصـد هـزار لاير (ارزیابـی شـده 
اسـت طبـق اسـناد رهنـی شـماره 10767 و 11140دفتـر خانـه ۸7 رفسـنجان در 
قبـال مبلـغ 2.000.000.000لاير در رهـن بانـک سـامان رفسـنجان قـرار گرفته پالک 
فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز یکشـنبه مـورخ 139۸.10.29  واقـع در محل اجرای 
اداره ثبـت اسـناد و امـالک رفسـنجان واقـع در  رفسـنجان بلوار شـهید کشـاورزی 
خیابـان شـهید حمیـد شـریفی از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد از مبلـغ 
7.55۸.100.000ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروخته می 
شـود شـرکت در جلسـه مزایـده بـرای عمـوم ازاد اسـت و فروش کال نقدی اسـت 
الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب بـرق گاز اعـم از حـق 
انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصرف در صورتی کـه مورد مزایده دارای آنها باشـد 
و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی  و عـوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایـده اعم از 
اینکـه رقـم قطعـی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت و 
نیـز در صـورت وجـود مـازاد وجوه پرداختـی  بابت هزینه های فـوق  از محل مازاد 
بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول می 
گـردد  ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعـد از 
تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر  برگـزار خواهد شـد طالبیـن و خریداران 
مـی تواننـد جهـت شـرکت در مزایـده در وقـت مقـرر با ارائه چـک رمز دار بـه مبلغ 

پایـه در جلسـه مزایـده بـه نشـانی فـوق شـرکت نمایند.
تاریخ چاپ آگهی در یک نوبت: چهار شـنبه مورخ 139۸.10.11

مسـئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علی خسرو انجم

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــارض متقاضــی  ــه و بالمع ــات مالکان ــی آســتارا تصرف واحــد ثبت
محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد 
ــت  ــوم در دو نوب ــور اطــالع عم ــه منظ ــل ب ــه شــرح ذی تقاضــا ب
ــه اشــخاص  ــی ک ــی مــی شــود در صورت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
ــته  ــراض داش ــی اعت ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب نس
ــدت  ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن باشــند م
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 
ــماره  ــه ش ــف ب ــد یوس ــانیان فرزن ــارف ساس ــای ع ــد . آق نماین
شناســنامه 428 صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619700078 
ــه و  ــاب خان ــر یکب در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل ب
هشــت بــاب آالچیــق کاربــری آموزشــی و باغــات بــه مســاحت 
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 14 اصل ــالک 174 فرع ــع پ 1800 مترمرب
ــوب  ــک رســمی ای ــداری از مال ــالن خری کشــفی بخــش 32 گی
ــور و  ــدت مذک ــی اســت در صــورت انقضــای م ــانیان بدیه ساس
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ع
خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه 

ــود . ــد ب دادگاه نخواه
تاریخ انتشار نوبت اول :  98/10/11 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   98/10/26
رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی            9653
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

معاون وزیر راه و شهرسازی:متروی شهرجدید هشتگرد محرک توسعه منطقه است
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی کشور اظهار داشت: راه اندازی پروژه متروی شهر 

جدید هشتگرد محرک توسعه استان البرز خواهد بود.

بیــن  نــاوگان ســواری كرایــه  مالــكان حقیقــی 
شــهری)پالك ع( تــا 20 دی مــاه بــرای ثبت شــماره 
ــدی از  ــت بهره من ــی خــود جه شــبای حســاب بانك
ــه التفــاوت ریالــی  ســهمیه ســوخت و دریافــت ماب
ــر اســاس ســهمیه  ــرخ بنزیــن ســهمیه ای و آزاد ب ن

ــد. ــه فرصــت دارن ــص یافت تخصی
كل  مدیــر  علیخانــی  ســید  حــاج  علــی  ســید 
راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان كرمــان 
بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت:  از ابتــدای بهمــن مــاه 
بــه  ســال جــاری، تخصیــص ســهمیه ســوخت 
نــاوگان ســواری كرایــه بین شــهری بــر اســاس 
ــورت  ــدرج در ص ــات من ــق اطالع ــش از طری پیمای
رهگیــری(  )دارای كــد  مســافری  وضعیت هــای 

ــود. ــی ش ــی م ــی و عملیات اجرای
ســید علیخانــی افــزود: طبــق پیــش بینی هــای 
صــورت گرفتــه، مقــرر اســت مابــه التفــاوت ریالــی 
نــرخ  بنزیــن ســهمیه ای و آزاد بــر اســاس ســهمیه 
ــه  ــواری كرای ــاوگان س ــر ن ــه ه ــه ب ــص یافت تخصی
ــاوگان  ــكان ن ــه حســاب مال ــاری ب ــه صــورت اعتب ب

ــز شــود. فــوق  واری
نــاوگان  حقیقــی  مالــكان  كــرد:  تصریــح  وی 
ســواری كرایــه بیــن شــهری)پالك ع( حداكثــر  
ــد  ــاه ســال جاری فرصــت دارن ــورخ 20 دی م ــا م ت
smartcard. ضمــن مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی
rmto.ir  قســمت خدمــات غیــر حضــوری و  ورود 
ــت  ــرای ثب ــبا،  ب ــماره ش ــام ش ــت ن ــش ثب ــه بخ ب
ــود  ــه خ ــق ب ــی متعل ــاب بانك ــبای حس ــماره ش ش

ــد.  ــدام كنن اق

اسـماعیل نجـار روز سه شـنبه در حاشـیه همایش همدان اسـتان 
تـاب آور در گفـت و گـو بـا خبرنگار ایرنا اظهار داشـت: بروز سـیالب 
فروردیـن بـه چنـد بخـش شـامل مسـکن، کشـاورزی، صنایـع، 

زیرسـاخت هـا و سـایر حـوزه هـا خسـارت وارد کرد.
وی بـا بیـان اینکـه مشـکلی در پرداخت خسـارت بخش مسـکن 
وجـود نـدارد افـزود: اعتبار مورد نیاز این بخش تامین شـده اسـت 
و بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی از نظر تسـهیالتی و بالعوض ها، 

اعتبـار مورد نیـاز را پرداخـت می کند.
رییس سـازمان مدیریت بحران کشـور بیان کرد: بیش از 160 هزار 
واحـد مسـکونی در سـیالب فروردین امسـال آسـیب دیدنـد که از 

ایـن تعـداد حدود 70 هزار واحد مسـکونی تعمیـری بودند.
وی ادامـه داد: تسـهالت مـورد نیـاز بـرای تعمیـر ایـن واحدهـای 
مسـکونی پرداخـت شـده اسـت امـا در زمینـه سـاخت واحدهـا 
امیدواریـم تـا پایـان سـال مابقـی کارهـای مورد نیـاز انجام شـود.
نجـار گفت: همچنین در بخش کشـاورزی بسـیاری از پرداخت ها 
انجام شـده اسـت اما با توجه به اینکه برای نخسـتین بار پرداخت 

خسـارت صـورت مـی گرفـت بایـد سـاز و کار مناسـب پیـش می 
گرفتیـم تـا دقیق و منطقی تـر پرداخت ها صـورت گیرد.

معـاون وزیـر کشـور ادامـه داد: عـالوه بـر اینکـه از دولـت مصوبات 
الزم بـرای پرداخـت خسـارت بـه کشـاورزان دریافـت شـد و تـوان 
پژوهشـگاه هـوا فضا را نیز بـه خدمت گرفتیم تا در بررسـی میزان 

خسـارت و پرداختـی هـا دقـت بـاال برود.
وی اضافـه کـرد: بـا ثبـت درخواسـت در سـامانه »سـجاد«، ثبـت 
مختصـات ملـک و اعالم میزان خسـارت ها، ایـن اطالعات انطباق 
داده شـده و در صـورت صحـت اطالعـات، خسـارت افـراد توسـط 

جهـاد کشـاورزی پرداخـت می شـود.
رییـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور بیـان کـرد: بـرآورد اولیه 
میـزان خسـارت وارد شـده در ایـن بخش پنج هزار میلیـارد تومان 
بـود کـه تسـهیالت مـورد نیـاز تامیـن شـد ولی بـا توجه بـه دقت 
صـورت گرفتـه در زمینه میزان خسـارت وارده، کمتـر از رقم اولیه در 

حـال پرداخت اسـت.
نجـار دربـاره زیرسـاخت ها نیـز گفت: سـیالب فروردین خسـارت 

سـنگینی بـه زیـر سـاخت هـای حـوزه وزارت نیـرو، بـرق، آب، آب 
روسـتایی و فاضـالب و دیـواره های سـاحلی وارد کرد بنابراین یک 
هـزار و 500 میلیـارد تومان اعتبار برای این بخش اختصاص یافت.
وی ادامـه داد: ایـن میـزان اعتبار با اولویـت الیروبی و ترمیم داکت 
هـا و آب برهـا و دیـواره هـای سـاحلی اختصـاص یافـت هر چند 
بـرای جابجایـی اعتبـارات این بخـش، مجوزهایی الزم داده شـده 
اسـت تـا بتواننـد آن را در شـتاب بخشـی بـه فراینـد فعالیـت هـا 

اسـتفاده کنند.
رییـس سـازمان مدیریـت بحران کشـور اظهار داشـت: در سـیالب 
فرودیـن امسـال بسـیاری از راه ها از جملـه راه خرم آبـاد - پل زال 
شسـته شـد و زیـر سـاخت هـا و پـل هـای زیـادی شکسـته و از 

بیـن رفتند.
نجـار بیـان کـرد: هـر چنـد معتقدیـم همـه مراکـز تولیـد در برابـر 
حـوادث باید بیمه باشـند با این وجود تسـهیالتی در اختیـار وزارت 
صنعـت، معـدن و تجارت قرار گرفت و مقداری تسـهیالت نیز برای 

گردشـگری پیش بینی شـد.
وی ادامـه داد: یـک هـزار میلیـارد تومـان تسـهیالت نیـز بـرای 
شـهرداری هـا مناطـق سـیل زده تخصیص یافت اما طبق بررسـی 
هـای صـورت گرفته ایـن رقم یک چهارم بـرآوردی صورت گرفته در 

زمینـه خسـارت سـیالب بود.

بــا  بهشــت  فیلــم  جشــنواره  دومیــن 

رضــوی«  ســیره  و  »فرهنــگ  محوریــت 

گــزارش  کرد.بــه  کار  بــه  آغــاز  مشــهد  در 

ــی  ــالم مصطف ــا، حجت االس ــام م ــه پی روزنام

دومیــن  خبــری  نشســت  در  یوســف زاده، 

نگارخانــه  در  کــه  بهشــت  فیلــم  جشــنواره 

گفت:دبیــر  شــد،   برگــزار  مشــهد  رضــوان 

گفــت:  بهشــت  فیلــم  جشــنواره   دومیــن 

ــران و  ــر در ای ــا نف ــود ارادت میلیون ه ــا وج ب

ــا)ع(،  ــام رض ــی ام ــارگاه ملکوت ــه ب ــان ب جه

هنــوز  آن  زائــران  و  نورانــی  بــارگاه  ایــن 

ــران؛ چــه  ــگاه شایســته ای در ســینمای ای جای

ســینمای داســتانی و چــه مســتند ندارنــد.وی 

بــه اهــداف مؤسســه آفرینش هــای هنــری 

ــن  ــزاری دومی ــوی از برگ ــدس رض ــتان ق آس

ــرد:  ــان ک ــاره و بی ــم بهشــت اش ــنواره فیل جش

ــن  ــنواره ای ــپ در جش ــگ و کلی ــش نماهن بخ

ــده  ــزوده ش ــتند اف ــش مس ــار بخ دوره در کن

اســت.دبیر دومیــن جشــنواره فیلــم بهشــت از 

ــوان موضــوع  ــه عن ــگ و ســیره رضــوی ب فرهن

بهشــت  فیلــم  جشــنواره  دومیــن  اصلــی 

ــید«،  ــایه خورش ــر س ــت: »زی ــرد و گف ــام ب ن

و  »زیــارت  و  رضــوی«  پیــاده  »زائریــن 

موضوع هــای  نیــز  نــوروزی«  آیین هــای 

ویــژه ایــن جشــنواره بــه شــمار می رونــد.

فیلــم  اینکــه جشــنواره  بــر  تأکیــد  بــا  وی 

بهشــت در دو بخــش مســابقه و جنبــی در 

حــال برگــزاری اســت، افــزود: بخــش مســابقه 

ــی  ــپ مفهوم ــن کلی ــتند و همچنی ــامل مس ش

ــه  ــز ب ــی نی ــش جنب ــود. بخ ــگ می ش و نماهن

حمایــت از تولیــدات نیمــه تمــام و کارگاه هــای 

دارد. اختصــاص  ایده پــردازی   آموزشــی 

بــر  اشــاره  بــا  یوســف زاده  حجت االســالم 

ــنواره  ــز جش ــزان جوای ــده می ــالش ش ــه ت اینک

برســد،  جشــنواره های کشــوری  ســطح  بــه 

ــا 7  ــد ت ــدان می توانن ــرد: عالقه من ــح ک تصری

خــرداد 1399 آثــار خــود را بــه دبیرخانــه ایــن 

ــال  ــایت ارس ــه وب س ــه ب ــا مراجع ــنواره ب جش

ــد.  کنن

همچنیــن، مهــدی ســیم ریز معــاون هنــری 

آســتان  هنــری  آفرینش هــای  مؤسســه 

ایــن  همــت  بــه  گفــت:  رضــوی  قــدس 

مؤسســه تمهیداتــی بــه منظــور تســهیل کار 

ــژه فیلم ســازان در محــدوده  ــه وی ــدان ب هنرمن

تــا  شــده  ســنجیده  رضــوی  مطهــر  حــرم 

فضــای مســاعدتری بــرای فعالیــت آنــان و 

ــرم  ــری ح ــوی و هن ــری از فضــای معن بهره گی

مطهــر فراهــم شــود.

 معاون وزیر کشور:

 ۲۰ هزار میلیارد تومان از خسارت سیل جبران شد

 آغاز به کار دومین جشنواره فیلم بهشت در مشهد

اصفهان 

ذخیره سدهای کشور پنج میلیارد متر مکعب بیشتر از پارسال است
وزارت نیـرو آذر امسـال اعالم کرد که 
ظرفیـت کل مخـازن سـدهای ایران 
50.5 میلیـارد مترمکعـب و در زمان 
حاضـر بیـش از 51 درصـد از حجـم 
سـدهای کشـور پر است و میزان آب ذخیره شـده در مخازن یاد 
شـده بـا افزایش 10 درصدی نسـبت به سـال گذشـته بـه 25.7 

میلیارد مترمکعب رسـید.
از جملـه زاینـده رود، داریـان،  کشـور حـدود 193 سـد بـزرگ 
سـتارخان، اسـتقالل، الر و مالصدرا دارد.قاسـم تقی زاده خامسی 
روز سه شـنبه در حاشـیه نخسـتین دوره مسـابقات کشـوری 
مهارت هـای فنـی و مهندسـی شـرکت های آب و فاضـالب در 
اصفهـان در جمـع خبرنگاران در پاسـخ به سـووال خبرنـگار ایرنا 
افزود: امسـال از نظر بارندگی شـبیه پارسـال اسـت و نسـبت به 

دوره نرمـال مقـداری جلوتر هسـتیم اما همچنان به مـردم برای 
مصـرف درسـت آب تاکیـد می شـود زیـرا در کشـوری خشـک 
و نیمه خشـک زندگـی می کنیم.معـاون وزیـر نیـرو در پاسـخ به 
پرسشـی دربـاره کیفیـت آب تاکید کرد: به همه شـهروندان قول 

می دهیـم کـه آب سـالم در اختیـار آنهـا قـرار می گیـرد.
وی بـا بیـان اینکـه وزارت نیـرو مسـوول تامیـن آب در سراسـر 
کشـور اسـت، اظهـار داشـت: در زمـان حاضـر وضعیـت آب در 
اصفهـان مناسـب و ذخیـره سـد زاینـده رود  بـاالی 300 میلیـون 
متـر مکعب اسـت و برف خوبی در باالدسـت زاینده رود انباشـته 
شـده اسـت.تقی زاده خامسـی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه 
امسـال در تامین آب دچار مشـکل نشـویم، گفت: سد زاینده رود 
در دوره ای تـا حـدود 1.5 میلیـارد متـر مکعـب آب داشـت امـا 
اکنـون بـه یـک میلیـارد رسـیده و از طرفـی، جمعیـت و میـزان 

تقاضـا زیـاد شـده اسـت.به گفتـه وی، میـزان آب تخصیصی از 
سـد زاینده رود برای آشـامیدنی از 30 به 400 میلیون متر مکعب 
افزایـش یافتـه و هنـوز هـم کـم اسـت و جمعیـت موجـود، آب 

می خواهد. بیشـتری 
معـاون وزیـر نیـرو در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره یکپارچگـی 
مدیریـت حوضـه آبریـز زاینـده رود، تصریـح کـرد: ایـن موضـوع 
نیـاز بـه مصوبه مجلـس دارد .وی بـا بیان اینکـه در زمان حاضر 
تغییرات سـاختاری را از خود وزارت نیرو آغاز کردیم و اگر به آن 
نقطـه رسـیدیم، قطعا انجـام می دهیـم، افـزود: در زمان حاضر 
برنامه ای برای تغییر سـاختار اسـتانی نداریم.تقی زاده خامسـی 
ادامـه داد: در حـال بازنگری سـاختار وزارت نیـرو در بخش آب و 

فاضـالب هسـتیم و هنـوز به جمـع بندی نرسـیده ایم.
وی همچنیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه بومی سـازی در بخـش آب و 
فاضـالب کشـور بسـیار جلو اسـت، خاطرنشـان کـرد: پمپ های 
بزرگـی کـه قبال از خـارج وارد می کردیم در زمان حاضر در کشـور 

تامیـن می شـود و برنـد ملی روی تاسیسـات اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه تعـداد تصفیه خانه هـای آب در کشـور از 
27 واحـد در اوائـل انقالب اسـالمی بـه 250 و تعداد تصفیه خانه 
هـای فاضـالب از چهار به حدود 250 واحد افزایش یافته اسـت، 
اظهـار داشـت: ایـران دارای شـبکه انتقـال آب بزرگی به وسـعت 
460 هـزار کیلومتـر و خطوط جمع آوری فاضالب شـامل 66 هزار 
کیلومتـر اسـت به همیـن دلیل مهـارت برای تامیـن و نگهداری 
ایـن شـبکه عظیـم بـه ویـژه در حوادث غیـر مترقبه بسـیار مهم 
اسـت.معاون امور آب و آبفا وزیر نیرو، پاسـخی به پرسـش های 
خبرنـگاران درباره سـامانه دوم آبرسـانی به اصفهان بـزرگ نداد.

نخسـتین دوره مسـابقات کشـوری مهارت های فنی و مهندسی 
شـرکت های آب و فاضالب روز سه شـنبه در دانشـکده آب و برق 

وزارت نیـرو در اصفهان آغاز شـد.
این دوره از مسـابقات توسـط شـرکت مهندسـی آب و فاضالب 
کشـور و آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان بـا همـکاری سـازمان 
یونسـکو بـا حضـور 167 نفـر در قالب 70 تیم از همه اسـتان های 

کشـور بـه مـدت 2 روز تـا 11 دی برگـزار می شـود.

توزیع سه میلیارد ریال 
کتاب در مناطق 

محروم استان ایالم
یونـس قیطانـی افـزود: ایـن کتـاب هـا 
بیـن باشـگاه هـای کتابخوانـی، کتابخانه 
هـای اسـتان، موسسـات مـردم نهـاد و 
اشـخاص حقیقی و حقوقی توزیع شـده 

است.
بـه گفتـه وی ایـن کتـاب هـا بـه صـورت 
هدفمنـد بیـن نهادهـای فرهنگـی، مراکز 
افتـاده  آموزشـی، مناطـق دور  و  علمـی 
مـرزی، مروجـان و تشـکل هـای فعـال 
کتابخوانـی،  ترویـج  و  توسـعه  حـوزه 
هـای  کتابخانـه  و  روسـتاها  مـدارس، 

عمومـی اسـتان توزیـع شـده اسـت.
اداره کل  معـاون فرهنگـی و رسـانه ای 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان ایـالم 
و  ادبیـات  را  هـا  ایـن کتـاب  موضـوع 
فرهنـگ بومـی، دفـاع مقدس، کـودک و 
نوجـوان، دینی و مذهبی و عمومی عنوان 
کـرد و گفـت: اولویت ایـن اداره کل جذب 
کتـاب های کـودک و نوجـوان و تاکید بر 

کتـاب هـای تولیـدی و تالیفی اسـت.
قیطانـی حمایت پیش از چـاپ برای آثار 
فاخـر و ارزشـمند کـه دارای شـرایط ویژه 
از لحـاظ پژوهشـی بـودن، نـو بـودن، آثار 
فاخـر مرتبـط بـه فرهنگ بومـی و محلی 
را از دیگـر حمایـت های ایـن اداره کل در 
حـوزه نشـر عنوان کـرد و افزود: بـا رایزنی 
هـای صورت گرفته بـه زودی میزان قابل 
توجهی کتاب آموزشـی درسـی نیز جذب 
و بـرای ارائـه در مناطـق محـروم اسـتان 

توزیع خواهد شـد.
بـه گفتـه وی، ایـن اقدامـات بـا هـدف 
و  کتـاب  فرهنـگ  ترویـج  و  توسـعه 
کتابخوانـی و ارتقـای فرهنـگ مطالعه در 
اسـتان و حمایـت از حـوزه تولید و نشـر 

کتـاب انجـام گرفتـه اسـت.

مدیر كل راهداری و حمل ونقل ایالم
جاده ای شمال کرمان:

شرایط بهره مندی از سهمیه 
سوخت ناوگان سواری 

كرایه بین شهری اعالم شد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور

امضاء تفاهم نامه همکاری سازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها با ذوب آهن اصفهان جهت تأمین ریل

امضاء تفاهم نامه همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با ذوب آهن اصفهان جهت تأمین ریل

دکتــر مهــدی جمالــی نــژاد معــاون عمران 
و توســعه امــور شــهری و روســتایی وزیــر 
کشــور و رییــس ســازمان شــهرداری هــا و 
ــاری هــای کشــور از امضــای تفاهــم  دهی
ــازمان  ــن س ــکاری مشــترک ای ــه هم نام
و کارخانــه ذوب آهــن در زمینــه تولیــد 
ــاز مجموعــه هــای  ــل موردنی و تأمیــن ری

ــر داد. قطــار شــهری کشــور خب
ــر  ــن خب ــان ای ــا بی ــژاد ب ــی ن دکترجمال
نامــه  تفاهــم  ایــن  امضــای  گفــت: 

ســازمان  عالــی  اهــداف  درراســتای 
شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور در زمینــه 
توســعه حمــل و نقــل ریلــی درون شــهری 
و حومــه و نیــز نــگاه ملــی مجموعــه وزارت 
کشــور در حمایــت از صنایــع داخلی کشــور 
و اســتفاده حداکثــری از توانمنــدی هــای 
بومــی و ایجــاد ظرفیــت  و توانمنــدی  
تولیــد ریــل در ذوب آهــن اصفهــان، طــی 
فرآینــد ارزشــمند طــی شــده در ســال 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــر، ص ــای اخی ه

وی ابــراز امیــدواری نمــود کــه کــه بــا 
ــل و  ــه و تعام ــم نام ــن تفاه ــای ای امض
همــکاری متقابلــی کــه میــان دولــت، 
مدیریــت شــهری و صنعــت ایجــاد خواهد 
ــل  ــل و نق ــعه حم ــر توس ــالوه ب ــد، ع ش
عمومــی شــهری کــه از دغدغــه هــای 
مســووالن  همــه  اولویتهــای  و  مــردم 
اســت و تاثیــر زیــادی در کاهــش آلودگــی 
شــهرهای بــزرگ دارد، شــاهد توســعه 
ــاز  ــل موردنی ــی ری ــد مل و حمایــت از تولی

خطــوط متــروی کالنشــهرهای کشــور 
ــیم. باش

ــزات  ــن تجهی ــه تامی ــان اینک ــا بی وی ب
موردنیــاز قطارشــهری هــا از اولویتهــای 
ــره  ــرد: به ــد ک ــت اســت، تاکی ــی دول اصل
گیــری از توانمنــدی شــرکت های داخلــی 
در توســعه خطــوط و ایســتگاه هــای قطار 
ــورد  ــزات م ــن تجهی ــا و تامی ــهری ه ش
ــرو  ــای مت ــن ه ــه واگ ــا از جمل ــاز آنه نی
ــت  ــی در اولوی ــوان داخل ــا اســتفاده از ت ب
ــا و  وزارت کشــور و ســازمان شــهرداری ه

ــرار دارد. ــور ق ــای کش ــاری ه دهی
وی اضافــه کــرد: در راســتای اجرایــی 
شــدن مفــاد ایــن تفاهــم نامــه، اطالعــات 
مربــوط بــه ریــل موردنیــاز قطــار شــهری ها 
توســط ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری 
هــای کشــور اســتخراج و پــس از بــرآورد 
الزم  ســعی مــی کنیــم در اســرع وقــت، 
زمینــه انعقــاد و مبادلــه قــرارداد واحــد هــر 
یــک از قطــار شــهری ها بــا شــرکت ذوب 

آهــن اصفهــان را فراهــم نماییــم.

جمالــی نــژاد بــا بیــان اینکــه توانمنــدی ها 
ــای  ــرکت ه ــبی در ش ــای مناس و ظرفیته
تولیدکننــده داخلــی وجــود دارد، تصریــح 
ــه  ــهرداریها ب ــاز ش ــه نی ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــزات حــوزه  ــن ماشــین آالت و تجهی تامی
توســعه خطــوط  از جملــه  آنهــا  کاری 
ــای  ــا امض ــم ب ــالش کردی ــهری، ت قطارش
ایــن تفاهــم نامــه زمینــه حضــور بخــش 
خصوصــی داخــل کشــور بــه عنــوان موتــور 
اصلــی تامیــن کننــده ایــن نیازهــا را فراهم 

نماییــم.
وی افــزود: هــم اکنــون بیــش از 500 
کیلومتــر خطــوط مترویــی مصــوب در 
ــی  ــه و اجرم ــال مطالع ــهرها در ح کالنش
باشــد کــه برهمیــن اســاس حــدودا 2هزار 
کیلومتــر خطــوط ریلــی بــرای اجــرای این 
پــروژه هــا نیازمند اســت کــه در مرحله اول 
بــرای خطــوط ریلــی در حــال ســاخت هزار 
کیلومتــر بــرای دو ســال آینــده نیازمندیــم 
ــن  ــه ذوب آه ــوی کارخان ــد از س ــه بای ک

تهیــه شــود

ته
نک

جمالـی نـژاد بـا بیـان اینکـه توانمنـدی هـا و ظرفیتهـای 
وجـود  داخلـی  تولیدکننـده  هـای  شـرکت  در  مناسـبی 
دارد، تصریـح کـرد: بـا توجه بـه نیاز شـهرداریها بـه تامین 
جملـه  از  آنهـا  کاری  حـوزه  تجهیـزات  و  آالت  ماشـین 
امضـای  بـا  تـالش کردیـم  قطارشـهری،  خطـوط  توسـعه 
ایـن تفاهـم نامـه زمینـه حضـور بخـش خصوصـی داخـل 
کشـور بـه عنـوان موتـور اصلی تامیـن کننـده ایـن نیازها 

نماییـم. را فراهـم 
خطـوط  5٠٠ کیلومتـر  از  بیـش  اکنـون  هـم  افـزود:  وی 
مترویـی مصـوب در کالنشـهرها در حال مطالعـه و اجرمی 
باشـد کـه برهمین اسـاس حـدودا ٢هـزار کیلومتـر خطوط 
ریلـی بـرای اجـرای ایـن پـروژه هـا نیازمنـد اسـت که در 
ریلـی در حـال سـاخت هـزار  بـرای خطـوط  اول  مرحلـه 
کیلومتـر بـرای دو سـال آینـده نیازمندیم که باید از سـوی 

کارخانـه ذوب آهـن تهیـه شـود
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سال گذشته در این تاریخ 

پیام ما از سهم ناچیز پرستاران در 
بودجه وزارت بهداشت نوشت.

سال گشت

 3/14
16 دی تا 11 بهمن در تئاتر هامون 

اجرا  می شود.

بیژن کامکار 
) دفنوازان ماهور (

26 دی تاالر اندیشه برگزار می شود.

ئازا 
12 دی در تماشاخانه استاد جمشید 

مشایخی اجرا می شود.

- من حالم از همه چیزای موقتی
 به هم می خوره!

+ تو هر کاری بکنی آخرش همه چی 
موقتیه!

بیگانه

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

روی زمین و خون دلم نم گرفته است
پشت فلک ز بار غمم خم گرفته است
اشکم چه دیده است که مانند خونیان
پیوسته دامن من پرغم گرفته است
مسکین دلم که حلقٔه آن زلف تابدار

بگرفت و غافلست که ارقم گرفته است
انفاس روح می دمد از باد صبحدم

گوئی که بوی عیسی مریم گرفته است
چون جام می گرفت نگارم زمانه گفت
خورشید بین که ماه محرم گرفته است

همدم به جز صراحی و جام شراب نیست
خرم کسی که دامن همدم گرفته است
هر کو ز دست یار گرفتست جام می

روشن بدان که مملکت جم گرفته است
ملک دلم گرفت و بجورش خراب کرد
آری غریب نیست مگر کم گرفته است

خواجو ز پا درآمد و هیچش بدست نیست
جز دامن امید که محکم گرفته است

از وی متاب روی که مانند آفتاب
تیغ زبان کشیده و عالم گرفته است

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

پدر چین باستان و جلب 
دوستی ایران ـ نام »چین« را 
که جهانی شده است ایرانیان 

بر آن کشور گذاشتند
دودمـان  از  چیـن  امپراتـور  هوانگـدی«  »شـی 
»كین = شـین = هسـین = چین« متولد سـال 
259 و متوفـا در سـال 210 پیـش از میـالد كـه 
موفـق شـده بـود بـرای نخسـتین بـار چینیان را 
زیـر یـك پرچـم یكپارچـه كنـد و نوسـازی دیوار 
چیـن را بـه انجـام برسـاند و هماننـد كـوروش 
خـود  بـه  واحـدرا  چیـن  موسـس  عنـوان  مـا، 
اختصـاص دهـد درصـدد جلـب دوسـتی ایـران 
برآمـد و در زمسـتان سـال 21۸ پیـش از میـالد 
)طبـق برخـی محاسـبات تـازه تقویمـی ژانویـه 
217 پیـش از میـالد و بیسـت و دوم ایـن ماه( 
یکـی از درباریـان خـودرا مامـور سـفر بـه ایـران 
امپراتـور  و برقـراری مناسـبات دیپلمـات کـرد. 
چیـن پـس از دریافـت ایـن خبـر کـه ایرانیـان 
بپاخاسـته انـد و سـلوکیها ]جانشـینان اسـکندر 
را  تصمیـم  ایـن  انـد  رانـده  عقـب  مقدونـی[را 
گرفتـه بـود. ایـن فرسـتاده دو ماه بعد در شـهر 
»آپاوارتـا ـ كالت نـادری امـروز« با تیـرداد یكم 

ـ دومیـن شـاه اشـكانی ایـران مالقـات كـرد و 
تیـرداد از او خواسـت كـه بـه اقامـت در ایـران 
ادامـه دهـد و  بـه عنـوان سـفیر دائمـی چیـن 
وسـیله ارتبـاط دو امپراتوری باشـد. این سـفیر 
پس از درگذشـت تیرداد در سـال 215 پیش از 
میـالد، همچنـان بـه اقامـت در ایـران ادامه داد 
و رابـط اردوان جانشـین تیـرداد یكـم و امپراتور 
)شـهر  دامغـان  در  او  ثابـت  دفتـر  بـود.  چیـن 
همـان  از  ایرانیـان  قرارداشـت.  صـددروازه( 
را كـه دودمـان چیـن )شـین(  زمـان كشـوری 
بـر آن حكومت داشـتند كشـور »چیـن« خوانده 
قلمـرو  بـه  ایـران  از طریـق  نـام  ایـن  انـد كـه 
باقـی  و  شـد  منتقـل  غـرب  و  روم  امپراتـوری 
مانـده اسـت و جـز خـود چینـی هـا، سـایر ملل 
و  چیـن  ایرانیـان؛  از  اقتبـاس  بـه  آن کشـوررا 

چاینـا مـی خواننـد.
  امپراتـور »شـی هوانگـدی« بـود كـه یكنواخـت 
نوشـتن واژه هـای زبـان چینـی را )صـرف نظـر 
از لهجـه هـای محلـی( اجبـاری كـرد. او بـا ایـن 
قوانیـن،  سـنجش،  هـای  سیسـتم  كـه  بـاور، 
نظامـات و پـول واحـد، موجـب پایـداری وحدت 
برپایـه  را كـه  قوانیـن چیـن  مـی شـود،  ملـت 
سـنت، رسـوم و عـادات ایـن ملـت تدویـن كرده 
بود سراسـری سـاخت و سـكه واحـد ضرب كرد.

انفجار در یك بازار مسـیحیان 
اندونزی و قطع فروش 

گوشت خوك
 2006 آغـاز سـال  و  میـالدی  نـوروز  آسـتانه  در 
»سوالوسـی«  ایالـت  در  مسـیحیان  بـازار  در 
ایـن  اثـر  بـر  منفجـر شـد كـه  بمبـی  اندونـزی 
دیگـر  نفـر   45 و  كشـته  تـن  هشـت  انفجـار 
در  خـوك  فـروش گوشـت  و  شـدند  مجـروح 
متوقـف  منطقـه  مسـیحیان  بازارهـای  سـایر 
گردیـد. رسـم بـر این بوده اسـت كه مسـیحیان 
اندونـزی در شـب سـال نـو خـوراك تهیـه شـده 
در سـفره خـود گذارنـد  هـم  گوشـت خـوك  از 
كـه اسـالم مصـرف آن را حـرام اعـالم، و منـع 
كـرده اسـت. در »سوالوسـی« اندونـزی شـمار 
كـه  كننـد  مـی  زندگـی  مسـیحی  چشـمگیری 
طـول  در  اروپائیـان  دینـی  تبلیغـات  میـراث 
بـه  اسـت.  بـوده  اندونـزی  بـر  هلنـد  اسـتعمار 
دوران  در  اروپایـی »سالوسـی«  سـكنه  عـالوه، 
اسـتعمار زیادتـر از نقـاط دیگـر اندونـزی بـود. 
مسـیحیت در قـرن پانزدهـم بـا اسـتعمار هلند، 
شـد.  هلنـد(  )هنـد  اندونـزی  سـرزمین  وارد 
جمعیـت اندونـزی از هـر كشـور اسـالمی دیگـر 

اسـت. بیشـتر 

کریملوژی
از 15 دی ماه در تئاتر هامون

اجرا می شود. 
نمایش

کتاب 

بـه  وقت هـا  بعضـی  هسـتم.  یعنـی  بـودم.  بااسـتعداد  مـن 
می توانسـتم  کـه  می کنـم  فکـر  و  می کنـم  نـگاه  دسـت هام 
پیانیسـت بزرگـی بشـوم. یـا یـک چیـز دیگـر. ولی دسـت هام 
نوشـته اند،  چـک  خارانده انـد،  را  یک جایـم  کرده انـد؟  چـه کار 
بنـد کفـش بسـته اند، سـیفون کشـیده اند و غیـره. دسـت هایم 
را حـرام کـرده ام. همین طـور ذهنـم را. )رمـان عامـه پسـند – 
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چیـزی کـه می توانـم بـه شـما بگویـم این اسـت کـه میلیاردها 
بعضی هایشـان  درسـته؟  می کننـد.  زندگـی  زمیـن  روی  زن 
ولـی گاه گـداری  خوب انـد.  زیـادی  خیلی هایشـان  خوب انـد. 
طبیعـت تمـام حقه هـاش را بـه کار می بنـدد تا زنی ویژ بسـازد، 
زنـی باورنکردنـی، منظـورم این اسـت که نگاهـش می کنی ولی 
نمی توانـی بـاور کنـی. همـه ی حرکاتـش مثـل مـوج زیباسـت 
و بی نقـص. مثـل جیـوه، مثـل مـار. مـچ پایـش را می بینـی، 
و  بی نقـص  کلّیتـی  در  تمامشـان  را.  زانویـش  یـا  بازویـش 
باشـکوه به هـم آمیخته انـد. بـا چشـمانی خندان و زیبـا، دهانی 
خوش حالـت و لب هایـی کـه انـگار هرلحظـه منتظرنـد تـا بـه 
می داننـد  زن هـا  این جـور  شـود.  بـاز  درماندگـی ات  بـر  خنـده 
به آتـش  را  لبـاس پوشـید. موهایشـان هـوا  بایـد  کـه چطـور 

می کشـد. )رمـان عامـه پسـند – صفحـه 73(
صبـر کردیـم و صبـر کردیـم. همه مـان. آیـا دکتـر نمی دانسـت 
همیـن  می کنـد  دیوانـه  را  آدم  کـه  چیزهایـی  از  یکـی 
انتظارکشـیدن اسـت؟ مردم تمام عمرشـان انتظار می کشـیدند. 
انتظـار می کشـیدند کـه زندگـی کننـد، انتظـار می کشـیدند کـه 
بمیرنـد. تـوی صـف انتظـار می کشـیدند تـا کاغذتوالـت بخرند. 
تـوی صـف بـرای پـول منتظـر می ماندنـد و اگـر پولـی در کار 
نبـود، سـراغ صف هـای درازتـر می رفتنـد. صبـر می کـردی کـه 
خوابـت ببـرد و بعـد هـم صبـر می کردی تـا بیدار شـوی. انتظار 
می کشـیدی کـه ازدواج کنـی و بعـد هـم منتظـر طالق گرفتـن 
می شـدی. منتظـر بـاران می شـدی و بعـد هـم صبـر می کـردی 
سـیر  وقتـی  و  می شـدی  غذاخـوردن  منتظـر  بیایـد.  بنـد  تـا 
می شـدی بـاز هـم صبـر می کـردی تـا نوبت دوبـاره بـه خوردن 
برسـد. تـوی مطـِب روان پزشـک بـا بقیـه ی روانی هـا انتظـار 
می کشـیدی و  نمی دانسـتی آیـا تـو هـم جـزء آنهـا هسـتی یـا 

نـه. )رمـان عامـه پسـند – صفحـه 9۸(
مشـکالت و رنـج تنهـا چیزهایـی هسـتند کـه یـک مـرد را زنده 
نگـه مـی دارد. یا شـاید هـم اجتناب کـردن از مشـکالت و رنج. 
آدم موقـع  بعضـی وقت هـا  اسـت.  تمام وقـت  خـودش کاری 
خـواب هـم آسـایش نـدارد. آخریـن خوابی کـه دیـدم این بود 
کـه زیـر یـک فیـل خوابیـده ام. )رمـان عامـه پسـند – صفحـه 

)102
تمـام غـم دنیـا در دلـم ریختـه و روی صندلـی نشسـته ام و 
لیـوان پنجـم هم کنار دسـتم اسـت. تلویزیون را روشـن نکردم. 
بـه ایـن نتیجـه رسـیده ام کـه وقتـی حـال آدم بـد اسـت ایـن 
حـرام زاده فقـط حـال آدم را بدتـر می کنـد. یک مشـت چهره ی 
خالـی از روح کـه پشت سـر هم می آینـد و می رونـد و تمامـی 
هـم ندارنـد. احمـق پشـت احمـق، احمق هایی که بعضًا مشـهور 

هـم هسـتند. )رمـان عامـه پسـند – صفحـه 164(
این قـدر  می تونیـد  عوضی هـا  شـما  »چه طـور  پرسـیدم: 
مـا  »ساده سـت،  گفـت:  جانـی  باشـید؟«  بی احسـاس 
همین جـوری به دنیـا اومدیـم.« )رمـان عامـه پسـند – صفحـه 
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