
حمایت از کاالی ایرانی  

 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

نوبت دوم

فراخوان مناقصه  عمومي يک مرحله ای با ارزيابي کيفي
 شـركت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان كرمـان در نظـر دارد فعالیت مربـوط به انتقـال نیرو و برقرسـانی  شـبکه و  تاسیسـات توزیع نیروی بـرق حوزه 

عملیاتـی شـرق کرمان)چمـران( را  از طریـق مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفی به شـرح زیر بـه پیمانکار واجـد صالحیت واگـذار نماید.

1- ارائـه گواهـی رتبـه بنـدی نیرو معتبر از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور /سـازمان برنامه 
و بودجه الزامی میباشـد.

2- ارائـه گواهینامـه تائیـد صالحیـت ایمنـی مرتبـط و معتبـر از اداره تعـاون ،کار ورفـاه اجتماعی 
الزامی میباشـد.

3- زمـان واریـز وجـه بابـت خریـد اسـناد مناقصـه : از روز سـه شـنبه  بـه تاریـخ  1398/03/28  
لغایـت  دو شـنبه مـورخ  1398/04/03

4- محـل فـروش اسـناد : كرمـان- خیابان خواجـوی کرمانی - خیابـان توانیر - شـركت توزیع 
نیـروی بـرق شـمال اسـتان کرمان - سـاختمان شـماره 3 - اداره تـداركات و قرادادهـا  -  تلفن 

03432520003-
5- مـدارك مـورد نیاز جهت تحویل اسـناد فیش واریـزی به مبلغ 500.000  ریال واریز به حسـاب 

سـپهر شـماره 0101824764005 بانك صادرات شعبه صنعتی كرمان ،كد شعبه 3280
6- زمان تحویل پاکات مناقصه : حداکثر تا ساعت 09:00 صبح روز شنبه به تاریخ 1398/04/15 

7- زمان بازگشایی پاکات مناقصه : از ساعت 11:00 صبح روز شنبه به تاریخ 1398/04/15 

8- محـل تحویـل پاکات مناقصـه: كرمان ، خیابـان خواجوی کرمانـی، خیابان توانیـر ، دبیرخانه 
شـركت توزیع برق شـمال اسـتان كرمان.

9- محـل بازگشـایی پـاکات مناقصـه  براسـاس سـاعت و تاریخ منـدرج در باال و در محل سـالن 
کنفرانس شـرکت.

10- شـركت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان كرمـان در رد یـا قبول یـك یا كلیه پیشـنهادات 
مختـار می باشـد .

11- پیشـنهادهای فاقـد امضاء ،مشـروط ، مخدوش و پیشـنهاداتی كـه بعد از موعـد مقرر واصل 
شـود ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد و حضـور پیشـنهاد دهندگان در جلسـه بـا ارائه معرفـی نامه 

بالمانع میباشـد .                          
12-  مناقصه به صورت یک مرحله ای با ارزیابی کیفی می باشد

13- سایر اطالعات و جزئیات و شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است . 
ضمنا این آگهی عینا در سایت های اینترنتی به شرح زیر در دسترس میباشد.

سایت اینترنتی شرکت توزیع  شمال به آدرس : www.nked.co.ir  می باشد 
شبكه اطالع رسانی معامالت توانیربه نشانی www.tavanir.org.ir می باشد
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR     می باشد 

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرايند ارجاع کار  )لاير(موضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

264,700,000انتقال نيرو و برقرساني شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق حوزه عملیاتی شرق کرمان )به صورت کلید در دست(181-98

راهکار غلبه بر سودجویی 
بانک ها چیست؟
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تنهـــا  انتخـــاب  حـــق  داشـــتن  صـــورت  در  بانکهـــا 

اکنـــون  و  کننـــد  مـــی  تامیـــن  را  خـــود  منافـــع 

بـــه  عمومـــی  منافـــع  کـــه  رســـیده  آن  زمـــان 

. شـــود  داده  ترجیـــح  و گروهـــی  شـــخصی   منافـــع 

ــا  ــث آن تنهـ ــه بحـ ــت کـ ــده اسـ ــی پیچیـ ــاد علمـ اقتصـ

ــتم  ــت. سیسـ ــی اسـ ــا عملـ ــتم هـ ــوب سیسـ در چارچـ

اقتصـــادی بـــه معنـــای اجـــزای تشـــکیل دهنـــد نظامـــی 

ــی  ــناخته مـ ــازار شـ ــوان بـ ــه عنـ ــون بـ ــه اکنـ ــت کـ اسـ

شـــوند، ماننـــد بـــازار پـــول، کاال و ارز. بـــه ایـــن اعتبـــار 

ــد  ــود بایـ ــای خـ ــود دارد در جـ ــه وجـ ــازاری کـ ــر بـ هـ

ــد  ــرار کنـ ــف برقـ ــای مختلـ ــش هـ ــن بخـ ــادل را بیـ تعـ

تـــا سیســـتم بتوانـــد بـــا ثبـــات بـــه کار خویـــش ادامـــه 

دهـــد. چنانچـــه تعـــادل در هـــر بخـــش از بیـــن بـــرود، 

ــد  ــی کنـ ــوخ مـ ــز رسـ ــر نیـ ــای دیگـ ــه بازارهـ ــان بـ نوسـ

ــد. ــد شـ ــف خواهـ ــی مختلـ ــه کلـ ــتم بـ ــا سیسـ  و عمـ

ــاد  ــوان نهـ ــه عنـ ــزی بـ ــک مرکـ ــرد بانـ ــی عملکـ بررسـ

متولـــی پولـــی در کشـــور  نشـــان مـــی دهـــد ایـــن 

عملکـــرد  هـــا  بخـــش  دیگـــر  بـــه  نســـبت  بخـــش 

ــی  ــدم هماهنگـ ــل عـ ــه دلیـ ــی بـ ــته ولـ ــری را داشـ بهتـ

میـــان ارکان مختلـــف رویـــه مثبـــت بانـــک مرکـــزی 

ــت  ــه سیاسـ ــی کـ ــد. هنگامـ ــی دهـ ــان نمـ ــود را نشـ خـ

ندارنـــد  همپوشـــانی  یکدیگـــر  بـــا  مختلـــف  ارکان 

بـــه اصطـــاح دولـــت جزیـــره ای اداره مـــی شـــود، 

عمـــا راهـــکار چندانـــی بـــرای رفـــع مشـــکات وجـــود 

نخواهـــد داشـــت جـــز آن کـــه در اولیـــن گام خواهـــان 

باشـــیم. هـــا  بخـــش  میـــان  در  جمعـــی   وفـــاق 

ایـــران در تحریـــم قـــرار دارد و ایـــن ســـبب مـــی شـــود 

ایـــن  بـــا  اتخـــاذ سیاســـتهای متناســـب  انتظـــارات 

ـــزی  ـــک مرک ـــا از بان ـــر مث ـــان دیگ ـــه بی ـــد. ب ـــرایط باش ش

ــه و  ــا هزینـ ــد تـ ــل تولیـ ــام مراحـ ــی رود تمـ ــار مـ انتظـ

ــد  ــت کنـ ــت مدیریـ ــه دقـ ــی را بـ ــداز نقدینگـ ــس انـ پـ

ــران  ــت در ایـ ــن سیاسـ ــود. ایـ ــی شـ ــن نمـ ــی چنیـ ولـ

ـــد  ـــت محم ـــان دول ـــا پای ـــی ت ـــده و حت ـــه ش ـــالها تجرب س

خاتمـــی هـــم ادامـــه یافـــت یعنـــی بانـــک هـــا موظـــف 

بـــه رعایـــت ســـقف تســـهیات دهـــی بـــه بخـــش هـــا 

ـــود  ـــع خ ـــاس مناف ـــتند براس ـــق نداش ـــا ح ـــد و بانکه بودن

اعتبـــارات را تخصیـــص دهنـــد. در ایـــن سیاســـت نیـــاز 

ـــار گذاشـــتند  ـــی آن را کن بخـــش هـــا بررســـی مـــی شـــد ول

ـــه  ـــه نتیج ـــد ک ـــف دادن ـــن تکلی ـــار تعیی ـــا اختی ـــه بانکه و ب

آن را امـــروز مـــی بینیـــم واحدهـــای متعـــدد مســـکونی 

ــه  ــود کـ ــن بـ ــول ایـ ــترش واردات محصـ ــی و گسـ خالـ

بانکهـــا ترجیـــح دادنـــد بـــه جـــای تولیـــد بـــه واردات و 

ــهیات  ــتند تسـ ــتری داشـ ــوددهی بیشـ ــه سـ مســـکن کـ

 دهنـــد و عمـــا اشـــتغال و تولیـــد کشـــور زیـــان دیدنـــد.

بـــه نظـــر مـــی رســـد در ایـــن شـــرایط بانـــک مرکـــزی 

بایـــد دوبـــاره بـــه سیاســـتی بازگـــردد کـــه در گذشـــته 

ــی  ــد فعلـ ــه رونـ ــه ادامـ ــه بـ ــرا کـ ــت چـ ــود داشـ وجـ

احتمـــاال تعـــادل بـــه بازارهـــا بـــاز نخواهـــد گشـــت. 

بانک هـــا  بـــه  کـــردن  تکلیـــف  و  دهـــی  جهـــت 

ــش  ــر بخـ ــکل کان هـ ــه شـ ــا بـ ــد تـ ــی دهـ ــازه مـ اجـ

 براســـاس نیـــاز و نقشـــی کـــه دارد حمایـــت شـــود.

از ســـوی دیگـــر بـــا وجـــود اینکـــه در ۶ ســـال گذشـــته 

ـــود  ـــی ش ـــنیده م ـــده، ش ـــر ش ـــد براب ـــی چن ـــل نقدینگ عم

از کمبـــود  بانکهـــا  و  و متوســـط  بنگاههـــای کوچـــک 

ـــه  ـــاله ب ـــن مس ـــل ای ـــد. دلی ـــی کنن ـــت م ـــی صحب نقدینگ

انس طا         1.380.210

مثقال طا     18.990.250

گرم طای 18  4.3۶1.192

گرم طای 24   5.815.200

بهار آزادی      44.590.000

امامی          47.030.000

نیم       24.250.000

ربع         1۶.270.000

گرمی       10.080.000

دالر             132.390

یورو         151.200

درهم          3۶.359

لیر ترکیه           23.423

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

ما را در تلگرام 
 24 تا  36دنبال کنید

پرهیز از شوک جدید به قیمت ها
رئیس کل بانک مرکزی : بعد از شوک ارزی از  اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها شود، پرهیز خواهد شد

دادسـتان عمومی و انقاب گرگان پنجشـنبه گذشته در 
حاشـیه بازدیـد از تـاالب بین الملـی آالگل، خـروج آب 
از ایـن تـاالب را ممنـوع کـرد. بـه گفتـه حجت االسـام 
سـیدرضا سیدحسـینی، برای حفظ گونه هـای جانوری 
و جلوگیـری از بـه خطر افتادن حیـات پرندگان، خروج 
آب از تاالب بین المللی آالگل ممنوع اسـت و با کسـانی 
 کـه خـاف ایـن دسـتور عمـل کنند برخـورد می شـود.

گفتنی اسـت، در این بازدید مسـووالن محیط زیسـت 
از دغدغه هـا و مشکات شـان گفتنـد و از دادسـتانی 
زیسـت  فعـاالن  پیـش  چنـدی  خواسـتند.  کمـک 
بـرای مصـارف  از خـروج آب تـاالب آالگل  محیطـی 
کشـاورزی کـه حیـات جانداران ایـن تـاالب را به خطر 

انداختـه بـود بـه دادسـتانی گـزارش کـرده بودنـد.
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نصب تابلوهای 
هشداردهنده مسير تردد 

يوز آسيايی در سمنان
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان سمنان گفت: نصب 
تابلو هشدار دهنده محل تردد 

یوز پلنگ آسیای در  راه های 
مواصالتی استان در دستور کار 

قرار گرفت.

نمره قبولی ايران در 
حفاظت از آثار موزه ای
مدیرکل موزه های کشور با بیان 
اینکه ایران در موضوع حفاظت 

آثار نمره قبولی را از کشورها اخذ 
کرده است، گفت: درغیر این 
صورت سازمان های جهانی 

عالقه ای به برگزاری موزه مشترک 
با ایران نشان نمی دادند.
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یادداشت  مهمان
حیدر مستخدمین حسینی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1476
شنبه 1 تیر  1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

به دستور دادستان عمومی و 
انقالب گرگان در جهت حفظ 
گونه های جانوری، خروج آب از 
تاالب بین المللی آالگل ممنوع شد

ممنوعیت خروج 

آب از تاالب 

بین المللی آالگل
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45 و

برپایی شب »یزد« 
در دانشگاه سوربن

نشست شب یزد در دانشگاه سوربن فرانسه، 
برگزار شد.

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی:

از آمريکا به دليل تجاوز 
نظامی شکايت می کنيم

ــی  ــادی از نقدینگـ ــش زیـ ــودن بخـ ــل بـ قفـ

بـــاز مـــی گـــردد یعنـــی بـــرج ســـازی 

ــون  ــا چـ ــاخته امـ ــرج سـ ــهیات بـ ــا تسـ بـ

ــر  ــد و منتظـ ــی دانـ ــوب نمـ ــا را مطلـ قیمتهـ

ـــویه  ـــه تس ـــر ب ـــت، حاض ـــاره اس ـــش دوب افزای

بـــا بانـــک نیســـت و تنهـــا ســـود وام خـــود 

را مـــی دهـــد. در مقابـــل گفتـــه مـــی شـــود 

کـــه ســـال گذشـــته475 هـــزار میلیـــارد 

ــه  ــورت گرفتـ ــی صـ ــهیات دهـ ــان تسـ تومـ

لبتـــه 80 درصـــد آن مربـــوط بـــه یـــک  کـــه ا

دهـــه اخیـــر اســـت کـــه گیرنـــدگان ترجیـــح 

نکننـــد. حســـاب  تســـویه  دهنـــد   مـــی 

ــرایط  ــه در شـ ــده کـ ــت شـ ــم ثابـ ــن مهـ ایـ

و  بـــود  بســـتانکار  اســـت  بهتـــر  تورمـــی 

ــت  ــت پرداخـ ــه فعالیـ ــتر بـ ــول بیشـ ــا پـ بـ

نیـــز  ایـــران  در  تـــورم  بـــاالی  نـــرخ  و 

ســـبب شـــده تـــا بســـیاری از پرداخـــت  

کننـــد. خـــودداری  حســـاب  تســـویه   و 

بـــه هـــر روی تکلیـــف کـــردن تســـهیات 

ــه  ــی خدشـ ــا ضرورتـ ــک هـ ــه بانـ ــی بـ دهـ

بـــه  دادن  تـــن  عمـــا  و  اســـت  ناپذیـــر 

انتخـــاب بانـــک هـــا بحـــران نوســـانی را 

تشـــدید مـــی کنـــد. مادامـــی کـــه سیاســـت 

ــق  ــد رونـ ــود، تولیـ ــح نشـ ــاری تصحیـ اعتبـ

نمـــی گیـــرد و در ســـال حمایـــت از تولیـــد 

بایـــد حمایـــت واقعـــی از ایـــن بخـــش 

صـــورت گیـــرد. بانکهـــا در صـــورت داشـــتن 

ـــن  ـــود را تامی ـــع خ ـــا مناف ـــاب تنه ـــق انتخ ح

ـــه  ـــیده ک ـــان آن رس ـــون زم کن ـــد و ا ـــی کنن م

منافـــع عمومـــی بـــه منافـــع شـــخصی و 

ـــه  ـــه جامع ـــود وگرن ـــح داده ش ـــی ترجی گروه

خشـــمگین ایـــران مـــی توانـــد دســـت بـــه 

ــارش را  ــون انتظـ ــه اکنـ ــد کـ ــی بزنـ کارهایـ

ندارند./خبرآنایـــن دولتمـــردان 
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شیرها دندان های خود را برای لبخند به نمایش نمی گذارندپیام خبر
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه توئیترش نوشت: امروز ناظرین و 
تحلیلگران متوجه شدند که ما عراِق صدام حسین نیستیم. آمریکایی ها و متحدان آنها بدانند که 
شیرها دندان های خود را برای لبخند به نمایش نمی گذارند.

پرهيز از شوک جديد به قيمت ها
رئیس کل بانک مرکزی : بعد از شوک ارزی از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها شود، پرهیز خواهد شد

فاصله نرخ ارز سامانه نیما با بازار آزاد، کمتر شده است

رئیــس کل بانــک مرکــزی ســه مســیر 
تشــریح  را  بودجــه  تامیــن کســری 
کل  رئیــس  همتــی،  کرد.عبدالناصــر 
بانــک مرکــزی بــا تشــریح ســه مســیر 
در  دولــت،  بودجــه  تامیــن کســری 
ــرد:  ــام ک ــتاگرامی اع ــت اینس یادداش
ــا مــردم و فعــاالن اقتصــادی،  ارتبــاط ب
ــرا  ــذاری و اج ــت گ ــفافیت در سیاس ش
ــال مــردم، اجــزای  و پاســخگویی در قب
ــرای  ــوب ب ــی خ ــک حکمران ــی ی اصل

ــت. ــدرن اس ــزی م ــای مرک ــک ه بان
تجربــه ســاماندهی بــازار ارز و برقــراری 
ثبــات نســبی در اقتصــاد کشــور کــه 
فشــار  حداکثــر  طراحــان  ناامیــدی 
خــود  داشــت،  پــی  در  را  اقتصــادی 

ــذا،  ــوده و ل ــدگاه ب محصــول همیــن دی
طبیعــی اســت کــه همیــن رویــه بــرای 
 98 بودجــه  کســری  تامیــن  نحــوه 
اعمــال شــود. در شــرایط پیچیــده ای 
کــه اقتصــاد کشــور بــا آن روبــرو اســت، 
تــاش داشــته ام بــرای بــرون رفــت 
از وضعیــت ســخت و پیچیــده ولــی 
گــذرای ایــن روزهــا، مــوارد یــاد شــده را 
ســرلوحه فعالیــت هــای بانــک مرکــزی 
ــری  ــرای جلوگی ــاش ب ــم. ت ــرار ده ق
از پولــی شــدن تامیــن کســری بودجــه 
ــه  ــی ک ــز از اقدامات ــار آن، پرهی و در کن
ــا،  ــه قیمت ه ــد ب ــوک جدی ــب ش موج
در دوره زمانــی کــه اثــر شــوک ارزی 
ــی  ــود، بخش ــه می ش ــج تخلی ــه تدری ب

ــم  ــذا تصمی ــت؛ ل ــت اس ــن سیاس از ای
ــن  ــر تامی ــام ب ــه نظ ــت و مجموع دول
ــده  ــق عم ــه طری ــه از س ــری بودج کس
از  اســتفاده  بــرای  تــاش  شــامل 
بیشــتر  صــدور  مختلــف  مســیرهای 
نفــت، انتشــار اوراق دولتــی و برداشــت 
از منابــع صنــدوق توســعه ملــی، متمرکز 
اســت.علیرغم اینکــه بانــک مرکــزی 
ــن  ــد، لیک ــی می کن ــختی را ط دوره س
ــا  ــکات، ب ــر مش ــه ب ــوص غلب در خص
ــدام بســیار  ــای در دســت اق ــه ه برنام
گذشــته  ماهــه  ســه  در  امیــدوارم. 
ــن  ــرای تامی ــارد دالر ب ــک 5 میلی نزدی
ــش از ۶  ــی و دارو و بی ــای اساس کااله
میلیــارد دالر از طریــق نیمــا و واردات در 

ــن شــده اســت. ــل صــادرات تامی مقاب

 کاهش نرخ در بازار آزاد، 
همزمان با رشد قیمت در 

سامانه نیما
کاهــش ســه هــزار تومانــی فاصلــه 
نــرخ ارز ســامانه نیمــا بــا بــازار آزاد 
باعــث  تاکنــون،  امســال  ابتــدای  از 
صادرکننــدگان  انگیــزه  افزایــش 
و  صادراتــی  ارز  بازگردانــدن  بــرای 
ــت.  ــده اس ــامانه ش ــن س ــه در ای عرض
ــث  ــرای ارز باع ــرخ ب ــن ن ــود چندی وج
و  فســاد  حتــی  و  مشــکات  بــروز 
اســت؛  شــده  سوءاســتفاده هایی 
ــد  ــه می کنن ــن کارشناســان توصی بنابرای
کــه دامنــه تفــاوت نــرخ بــرای انــواع ارز 
ــورت  ــه و در ص ــش یافت ــور کاه در کش
امــکان از بیــن بــرود. بــا توجــه بــه 
ــور،  ــادی در کش ــاص اقتص ــرایط خ ش
اکنــون امــکان حــذف ارزهــای 4200 
ــا  ــدارد، ام ــود ن ــی وج ــی و نیمای تومان
تــاش شــده اســت کــه گســتره توزیــع 
ارز 4200 تومانــی بــه کاالهــای اساســی 
محــدود شــده و فاصلــه ارز نیمایــی بــا 
ــا  ــد ت ــش یاب ــز کاه ــازار آزاد نی ــرخ ب ن
بدیــن ترتیــب بــازار ارز تــا حــد ممکــن 

ســاماندهی شــود.
در  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
نــرخ  ســو  یــک  از  اخیــر  ماه هــای 
بــه کاهــش  رو  آزاد  بــازار  در  یــورو 
ــه  ــی ب ــزار تومان ــال 1۶ ه ــوده و از کان ب
ســوی کانــال 14 هــزار تومانــی حرکــت 
ــورو در  ــرخ ی ــر ن ــرده و از ســوی دیگ ک
ســامانه نیمــا نیــز از کانــال 9 هــزار 
تومانــی وارد کانــال 12 هــزار تومانــی 

ــورو در  ــرخ ی ــن ن ــت. میانگی ــده اس ش
اردیبهشــت  آزاد در فروردیــن و  بــازار 
ــان  ــزار توم ــدوده 1۶ ه ــال در مح امس
بــوده کــه اکنــون بــه مــرز 15 هــزار 
ــروش  ــرخ ف ــت. ن ــیده اس ــان رس توم
ــورو در صرافی هــای بانکــی در روز 29  ی
ــت  ــان ثب ــزار توم ــم 15 ه ــن رق فروردی
ــورو در ســامانه  ــرخ ی ــن ن شــد. میانگی
نیمــا نیــز از 9 هــزار و 500 تومــان در 
زمــان آغــاز معامــات ســامانه نیمــا در 
ــون  ــن( اکن ــم فروردی ــال 98 )پنج س
تومــان   400 و  هــزار   12 حــدود  بــه 
نشــان  اســت کــه  یافتــه  افزایــش 
تومانــی  هــزار   ۶ فاصلــه  می دهــد 
ــاز  ــازار آزاد در آغ ــی از ب ــرخ ارز نیمای ن
ــر از ســه هــزار  ــه کمت ــون ب امســال اکن
ــرخ  ــن ن ــت. باالتری ــیده اس ــان رس توم
ابتــدای امســال  از  در ســامانه نیمــا 
ــت  ــا قیم ــه روز 25 خــرداد ب ــون ب تاکن
13 هــزار و 271 تومــان بــرای هــر یــورو 
اختصــاص داشــته اســت.پایین ترین 
بــه روز پنجــم  نیــز مربــوط  قیمــت 
 492 و  هــزار   9 نــرخ  بــا  فروردیــن 

ــت. ــوده اس ــان ب توم
بــا توجــه بــه راه انــدازی بــازار متشــکل 
ارز در روزهــای آینــده، برخــی شــایعات 
مطــرح شــد مبنــی بــر اینکــه قــرار 
اســت ســامانه نیمــا کنــار گذاشــته شــود 
کــه ایــن موضــوع تکذیــب شــده اســت. 
رئیــس کل بانــک مرکــزی در واکنــش 
بــه ایــن موضــوع، گفــت: ســامانه نیمــا 
حــذف نمی شــود. در واقــع، قــرار اســت 
ــازار متشــکل ارزی  ــده ب در روزهــای آین
ــکناس  ــد و اس ــات نق ــدف معام ــا ه ب
ــا  ــدازی شــود، ام ــده راه ان ــای عم ارزه
معامــات حواله هــای ارزی همچنــان 

ــد. ــا باقــی خواهــد مان در ســامانه نیم

مزایای کاهش فاصله نرخ ارز 
نیمایی و بازار آزاد

نزدیــک شــدن قیمــت حواله هــای 

ارزی در نیمــا بــه نــرخ بــازار نقــد 
یکسان ســازی  بــه  می توانــد 
کنــد.  کمــک  آینــده  در  قیمت هــا 
در  برنامــه ای  چنیــن  فعــًا  البتــه 
فاصلــه  نــدارد.  قــرار  کار  دســتور 
زیــاد ارز در نیمــا نســبت بــه بــازار 
ــزار  ــش از ۶ ه ــه بی ــی ب ــه گاه آزاد ک
می شــد  باعــث  می رســید  تومــان 
کــه صادرکننــدگان انگیــزه ای بــرای 
نیمــا  ســامانه  در  خــود  ارز  عرضــه 
نداشــته باشــند؛ بنابرایــن آنهــا بــه هــر 
ــی متوســل  ــی و غیرقانون شــیوه قانون
می شــدند کــه بتواننــد ارز خــود را بــه 
نــرخ آزاد بــه فــروش برســانند.اما 
ــازار  ــا ب ــی ب ــه ارز نیمای کاهــش فاصل
ــدگان  ــه صادرکنن ــده ک ــبب ش آزاد س
ســامانه  روانــه  را  بیشــتری  ارز 
اخیــر،  روزهــای  در  کننــد،  نیمــا 
ارزی  حواله هــای  از  زیــادی  حجــم 
غیــر  و  پتروشــیمی  صادرکننــدگان 
ــا  ــه ســوی ســامانه نیم پتروشــیمی ب
رئیــس کل  اســت.  شــده  ســرازیر 
ــش  ــاره کاه ــز درب ــزی نی ــک مرک بان
آزاد  بــازار  بــا  نیمایــی  ارز  فاصلــه 
ــازار آزاد  ــه قیمــت ب گفــت: نــرخ آن ب
ــرخ  ــون ن ــت. اکن ــده اس ــک ش نزدی
ــازار  ــه ب ــرخ حوال ــا ن ــا ب ــه نیم حوال
آزاد تفاوتــی نــدارد. وی خاطــر نشــان 
کــرد: دلیــل اینکــه در روزهــای اخیــر 
ــه  ــا عرض ــامانه نیم ــادی در س ارز زی
عرضــه  اســت کــه  ایــن  می شــود 
نیمــا  ســامانه  در  ارزی  حواله هــای 
مطلوب تــر  صادرکننــدگان  بــرای 
ــد  اســت. برخــی کارشناســان می گوین
کــه قــرار اســت رونــد نزدیــک شــدن 
ــا  ــازار آزاد ت ــرخ ب ــه ن ــرخ ارز نیمــا ب ن
زمــان یکســان شــدن نرخ هــا در ایــن 
دو بــازار تــداوم یابــد تــا بدیــن ترتیــب 
امــکان تــک نرخــی شــدن ارز فراهــم 

ــود. ش

عضــو فراکســیون والیــی مجلــس گفت: 
ــک  ــی ی ــاد آمریکای ــدن پهپ ــاقط ش س
اقــدام شــجاعانه از ســوی نیروهــای 
پدافنــد جمهــوری اســامی بــوده اســت 
و ایــن حرکــت مهــم نشــان داد کــه 

ــت. ــات اس ــن و ثب ــره ام ــران جزی ای
ــدن  ــاقط ش ــه س ــودرزی ،ب ــاس گ عب
پدافنــد  ســوی  از  آمریکایــی  پهپــاد 
ایــران  اســامی  جمهــوری  هوایــی 
اشــاره کــرد و گفــت: درآمــوزه هــای 
ــت  ــده اس ــت آم ــه صراح ــا ب ــی م دین
ــاوز و  ــما تج ــه ش ــمنان ب ــر دش ــه اگ ک

تعــدی کــرده اند،هماننــد خــود آنهــا 
رفتــار کنید،بنابرایــن اینهــا بــه ســرزمین 
مــا تجــاوز کــرده انــد و بایســتی پاســخ 

ــود. ــا داده ش ــه آنه ــکنی ب ــدان ش دن
ــدر  ــت، مقت ــا صاب ــران ب ــزود: ای وی اف
و مجهــز امــروز متفــاوت از گذشــته 
اســت، روزگاری کــه ایــران نــه تنهــا 
ــاده  ــه س ــت بلک ــکی نداش ــوان موش ت
ــی  ــم نم ــی را ه ــات دفاع ــن امکان تری
امــروزه  امــا  تولیــد کنــد  توانســت 
کشــورمان  بلکــه  نیســت  اینچنیــن 
مجهــز بــه ســاح هــای پیشــرفته، 

داخــل  نقطــه زن ســاخت  و  دقیــق 
اســت.

ــه  ــس ب ــی مجل ــیون والی ــو فراکس عض
ــکا از ســوی  ــاد آمری ســاقط شــدن پهپ
اســامی  جمهــوری  هوایــی  نیــروی 
ــدن  ــاقط ش ــرد: س ــح ک ــاره و تصری اش
پهپــاد آمریــکا پیــام مهمــی را بــه دنیــا 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــرد و آن ه صــادر ک
آســمان ایــران امــن تریــن آســمان 
دنیــا اســت و هــر شــی پرنــده ای 
ــران  ــی ای ــم هوای ــه حری کــه بخواهــد ب
هــدف  مــورد  قطعــا  کنــد  تجــاوز 
ــران  ــدار ای ــا اقت ــد و ب ــای پدافن نیروه

ــود. ــد ب ــامی خواه اس

ايران جزيره امن و ثبات است

سفراء به سمت جذب سرمایه گذاران 
ایرانی خارج نشین حرکت کنند

محمدابراهیــم رضایــی   در رابطــه بــا اقدامــات وزارت امــور خارجــه در حــوزه اجــرای 
دیپلماســی اقتصــادی، گفــت: وزارت امــور خارجــه حــدود یــک ســال اســت کــه 
معاونــت اقتصــادی را راه انــدازی کــرده از ایــن رو بــه دلیــل نوپــا بــودن نمــی تــوان 

بــه درســتی میــزان اثربخشــی و عملکــرد را در شــرایط کنونــی ســنجید.
تمــام ســفارتخانه هــای ایــران در خارج از کشــور باید بــه فعالیت در حوزه دیپلماســی 
اقتصــادی بپردازند.نماینــده مــردم خمیــن در مجلــس شــورای اســامی اظهــار کرد: 
بــر اســاس عــزم و تحــول ایجــاد شــده در حــوزه دیپلماســی، تمــام ســفارتخانه های 
ایــران در خــارج از کشــور بایــد بــه فعالیــت در حــوزه دیپلماســی اقتصــادی بپردازند.

هــم اکنــون ســفراء کشــورمان در حــال تــاش هســتند از طریــق رایزنی بــا هموطنان 
ســرمایه گــذار کشــور، زمینــه ورود ســرمایه ایــن افــراد در میهــن اســامی را فراهــم 
کننــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق سیاســت هــای پیــش بینــی شــده بــرای حوزه 
دیپلماســی اقتصــادی، ســفارتخانه هــای کشــورمان بایــد بــه ســمت جذب ســرمایه 
گــذاران ایرانــی خــارج نشــین حرکــت کننــد، ادامــه داد: در واقــع هــم اکنــون ســفراء 
کشــورمان در حــال تــاش هســتند از طریــق رایزنــی بــا هموطنــان ســرمایه گــذار 

کشــور، زمینــه ورود ســرمایه ایــن افــراد در میهــن اســامی را فراهــم کننــد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم تصریــح کــرد: بــرای افزایــش میزان ســرمایه 
ــی  ــه هــم افزایــی در بیــن دســتگاه هــای داخل ــاز ب گــذاری خارجــی در کشــور نی

اســت.

مجلس

دولت 

سیاست

دولت 

نگذاريم بيگانگان، ما رابه جان هم بيندازند

رشد فراينده تشکل های کارگری در سايه حمايت دولت

فرمانده هوافضای سپاه: 
اجازه نمی دهيم سرزمين مان جوالنگاه دشمن باشد

تصميم جديد وزارت  نيرو  برای استخراج کنندگان ارز مجازی

مجلـــس  رئیـــس  نایـــب 
گفـــت:  اســـامی  شـــورای 
برنامه هـــای  در  امـــروز 
تلویزیونـــی شـــاهد دعـــوا و 
ـــتیم.  ـــامی هس ـــورهای اس ـــیاری از کش ـــاف در بس اخت
ـــاب  ـــی کت ـــه حت ـــانی ک ـــگان و کس ـــم بیگان ـــازه ندهی اج
ـــم  ـــان ه ـــه ج ـــا را ب ـــت، م ـــی نیس ـــم یک ـــان ه دینی ش

بیاندازنـــد.
مســـعود پزشـــکیان در مراســـم اختتامیـــه چهارمیـــن 
ــز  ــوآوری تبریـ ــت و نـ ــی خاقیـ ــنواره بین المللـ جشـ
ــان  ــا بیـ ــتی بـ ــع دسـ ــامی و صنایـ ــای اسـ در هنرهـ
ــم  ــازه دهیـ ــد اجـ ــرد: نبایـ ــار کـ ــب اظهـ ــن مطلـ ایـ

رئیس جمهـــور آمریـــکا کـــه معلـــوم نیســـت چگونـــه 
فکـــر می کنـــد، مـــا را بـــه جـــان هـــم بیانـــدازد. بـــا 
تمامـــی مســـلمانان دســـت خواهیـــم داد، امـــا در 
ــه  ــرا کـ ــتاد؛ چـ ــم ایسـ ــدری خواهیـ ــل زور و قلـ مقابـ
ـــت. ـــلمانان داده اس ـــا مس ـــه م ـــن اراده را ب ـــد ای خداون

ـــی  ـــر در جای ـــی هن ـــه وقت ـــان اینک ـــا بی ـــه ب وی در ادام
حـــک می شـــود، پیامـــش را بـــه نســـل های بعـــدی 
منتقـــل می کنـــد، اظهـــار کـــرد: بایـــد ایـــن هنرهـــا را 
قـــدر بدانیـــم، هنرمنـــدان مختلـــف از چندیـــن کشـــور 
ـــتند،  ـــر هس ـــنواره حاض ـــن جش ـــه در ای ـــام ک ـــان اس جه
می تواننـــد پیـــام وحـــدت، انســـجام، همدلـــی و 

قـــدرت مســـلمانان را بـــه جهانیـــان برســـانند.

ــاه  ــاون، کار و رفـ ــاون روابـــط وزارت تعـ معـ
ــد  ــه چنـ ــه بـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ اجتماعـ
ـــاد داریم،گفـــت:  ـــی در جامعـــه کار اعتق صدای
ـــری  ـــکلهای کارگ ـــداد تش ـــده تع ـــد فزاین رش
ـــت  ـــه دول ـــی از توج ـــر، ناش ـــالهای اخی در س

بـــه حضـــور کارگـــران در تشـــکل هـــای قانونـــی اســـت.
ـــدار  ـــاکرمی در دی ـــم ش ـــی، حات ـــاه اجتماع ـــاون، کار و رف ـــزارش وزارت تع ـــه گ  ب
ـــزود:  ـــو اف ـــی کار در ژن ـــن الملل ـــازمان بی ـــن س ـــه آزادی انجم ـــس کمیت ـــا رئی ب
ـــامی  ـــوری اس ـــه جمه ـــت ک ـــن اس ـــه آزادی انجم ـــه کمیت ـــک ب ـــا کم ـــدف م ه
ایـــران اقدامـــات مناســـبی را بـــرای اصـــاح مقـــررات و آئیـــن نامه هـــای 

ـــت. ـــام داده اس ـــون کار انج قان
ـــرا  ـــرای اج ـــب و ب ـــران تصوی ـــته در ای ـــند کار شایس ـــه س ـــام اینک ـــا اع وی ب
ـــوی  ـــت و گ ـــت گف ـــه تقوی ـــن ســـند ب ـــار داشـــت: در ای ـــاغ شـــده اســـت اظه اب

ـــت. ـــده اس ـــد ش ـــی تاکی ـــرکتی اجتماع ـــت و ش ـــان دول ـــی می اجتماع
ـــان  ـــا بی ـــل ب ـــن المل ـــور بی ـــرکل ام ـــی حســـن شـــهریور مدی ـــدار، عل ـــن دی در ای
ـــو  ـــت گفتگ ـــا و تقوی ـــول آزادی انجمن ه ـــت اص ـــه رعای ـــران ب ـــت ای ـــه دول اینک

ـــرای  ـــه را ب ـــات اولی ـــران اقدام ـــت ای ـــت: دول ـــد دارد، گف ـــی تاکی ـــای اجتماع ه
ـــه  ـــه ١٤٤ را ب ـــه نام ـــه مقاول ـــه از جمل ـــای مربوط ـــه نامه ه ـــه مقاول ـــتن ب پیوس

ـــل آورده اســـت. عم
ـــود  ـــری وج ـــات کارگ ـــا اعتراض ـــای دنی ـــه ج ـــه در هم ـــا اینک ـــاره ب ـــا اش وی ب
دارد و ایـــن حـــق طبیعـــی کارگـــران و تشـــکل ها اســـت افـــزود: در ایـــران 
ـــت  ـــز آزاد اس ـــالمت آمی ـــات مس ـــی و اعتراض ـــای صنف ـــام فعالیت ه ـــز انج نی
و در همیـــن راســـتا دولـــت شـــرایط را بـــرای اینگونـــه فعالیت هـــا فراهـــم 

ـــت. ـــرده اس ک
ـــررات  ـــون و مق ـــرای اصـــاح قان ـــت اراده الزم را ب ـــر اینکـــه دول ـــد ب ـــا تاکی وی ب
کار دارد تصریـــح کـــرد: فراینـــد قانـــون گـــذاری کمـــی طوالنـــی اســـت امـــا 
ـــاز شـــده  ـــی آغ ـــری و کارفرمای ـــا مشـــارکت تشـــکلهای کارگ گام هـــای مهمـــی ب

ـــت. اس
ــای  ــی ادعاهـ ــه در بررسـ ــی کمیتـ ــی طرفـ ــت بـ ــتار رعایـ ــهریور خواسـ شـ
مطروحـــه علیـــه ایـــران شـــد و گفـــت: شـــرایط کار شایســـته بـــرای کارگـــر 
و کارفرمـــا بـــه دلیـــل تحریم هـــای یکجانبـــه آمریـــکا بـــه مخاطـــره افتـــاده 
ـــد. ـــته باش ـــه داش ـــز توج ـــم نی ـــن مه ـــه ای ـــه ب ـــرورت دارد کمیت ـــت و ض اس

سـردار حاجـی زاده با تاکیـد بر اینکه 

بارهابه پهپـاد آمریکایی اخطـار داده  

بودیـم گفـت: امنیـت ملـی مـا خط 

قرمـز مـا اسـت و اجـازه نمی دهیـم 

سـرزمین مان جوالنـگاه کشـورهای فرامنطقـه ای و دشـمن باشـد.

بـه گـزارش ایلنـا، سـردار امیرعلـی حاجـی زاده فرمانـده هوافضای 

سـپاه در گفت وگویـی در خصـوص سـرنگونی پهپـاد آمریکایـی 

اظهـار داشـت: الشـه پهپاد جاسوسـی آمریـکا را توسـط قایق هایی 

توانسـتیم منتقـل کنیم.

فرمانده هوافضای سـپاه تصریح کرد: توسـط قرارگاه پدافند ارتش، 

سـاعت 03:55 بـه »گلوبالهاوک«اخطار دادیـم و زمانی که از نزدیک 

شـدن به آب های ما صرفنظر نکردند، سـاعت 04:05 مجبور شـدیم 

آن را سـرنگون کنیـم. وی افـزود: امـروز از نزدیک ماحظه می کنید 

کـه بخش هـای مختلـف این هواپیمـا که گویـای این اسـت که به 

فضـای سـرزمینی مـا این هواپیما جاسوسـی تجاوز کـرده و اکنون 

قطعـات آن در اختیـار ما اسـت.فرمانده هوافضای سـپاه ادامه داد: 

همان طـور کـه در گذشـته هـم نیروهـای مسـلح نشـان دادنـد و 

تجربـه ملـت ایـران اسـت امنیـت ملی ما خـط قرمز ما اسـت و ما 

اجـازه نمی دهیـم سـرزمین مان جوالنگاه کشـورهای فرامنطقه ای و 

دشـمن باشد.سـردار حاجی  زاده همچنین خاطرنشـان کرد: طبیعتًا 

در ایـن دور هـم بـه ایـن هواپیما در  مرحله چندین بـار اخطار دادیم 

یعنـی ایـن هواپیما سیسـتم هایی دارد کـه زمانی که تمـاس گرفته 

می شـود ایـن اطاعـات را بـه ایسـتگاه های مرکـزی خـود مخابره 

می کنـد اما متأسـفانه پاسـخ ندادند.

بـــرای  ایـــران  ارزان  بـــرق  از  بهره گیـــری 
اســـتخراج غیرقانونـــی ارز مجـــازی کـــه 
تبعاتـــی همچـــون آســـیب رســـاندن بـــه 
وزارت  دارد،  درپـــی  را  بـــرق  شـــبکه های 
ـــع  ـــه قط ـــدام ب ـــا اق ـــت ت ـــر آن داش ـــرو را ب نی
بـــرق انشـــعاب اســـتخراج کننـــدگان ارز مجـــازی )ماینرهـــا( بـــرای حفـــظ 

ــد. ــبکه کنـ ــداری شـ پایـ
ـــن در  ـــر بیت کوی ـــتخراج ه ـــت اس ـــه قیم ـــت ک ـــی از آن اس ـــام حاک ـــار و ارق آم
ـــاعت  ـــووات س ـــزار کیل ـــن 72 ه ـــر بیت کوی ـــرای ه ـــت و ب ـــان 7000 دالر اس جه
ــت. ــترک اسـ ــرف 28 مشـ ــدازه مصـ ــه انـ ــه بـ ــود کـ ــرف می شـ ــرق مصـ بـ

ـــرای  ـــرق ب ـــودن قیمـــت ب ـــل ارزان ب ـــه دلی ـــران ب ـــه آن در ای ـــه هزین ـــدی ک فرآین
ـــل  ـــن دلی ـــه همی ـــوده و ب ـــه ب ـــه صرف ـــیار ب ـــوزه بس ـــن ح ـــذاران ای ـــرمایه گ س

ـــت دارد. ـــور حکای ـــه کش ـــراد ب ـــن اف ـــوم ای ـــار از هج اخب
ـــری  ـــت خب ـــک نشس ـــری در ی ـــون حائ ـــش، همای ـــدی پی ـــتا چن ـــن راس در ای
ـــتخراج ارز  ـــرای اس ـــرق ب ـــتفاده از ب ـــورد اس ـــه در م ـــی ک ـــه مباحث ـــاره ب ـــا اش ب
ـــت،  ـــیار ارزان اس ـــران بس ـــرق در ای ـــت: ب ـــت، گف ـــده اس ـــرح ش ـــی مط دیجیتال

ـــراد  ـــن اف ـــرای ای ـــرخ مناســـبی ب ـــد ن ـــه بای ـــرو پیشـــنهاد داده اســـت ک وزارت نی
ـــد و از  ـــور می کنن ـــتگاه هایی را وارد کش ـــا دس ـــرا آنه ـــود، زی ـــه ش ـــر گرفت در نظ
ـــارت  ـــد نظ ـــه بای ـــم ک ـــد کردی ـــا تاکی ـــوند. م ـــد می ش ـــا بهره من ـــردم م ـــق م ح
ـــاز  ـــش آغ ـــال پی ـــات از س ـــن اقدام ـــرد. ای ـــورت بگی ـــش ص ـــده و پای ـــاز ش آغ
شـــده و پیشـــنهاد کرده ایـــم کـــه تعرفـــه ای بـــا نـــرخ صادراتـــی بـــرای ایـــن 

ـــود. ـــه ش ـــر گرفت ـــراد در نظ اف
در ایـــن راســـتا، ســـخنگوی صنعـــت بـــرق در آخریـــن اظهـــار نظـــر خـــود 
ـــار  ـــاز در اختی ـــورت غیرمج ـــه ص ـــه ب ـــرق ک ـــعاب های ب ـــه انش ـــت ک ـــه اس گفت
ـــتای  ـــت، در راس ـــه اس ـــرار گرفت ـــا( ق ـــازی )ماینره ـــدگان ارز مج ـــتخراج کنن اس
ـــورد  ـــهدی در م ـــی مش ـــی رجب ـــود. مصطف ـــع می ش ـــبکه قط ـــداری ش ـــظ پای حف
ابـــاغ قطـــع بـــرق ماینرهـــا یـــا اســـتخراج کننـــدگان ارز مجـــازی گفـــت: در 
ـــدگان  ـــرف کنن ـــروه از مص ـــن گ ـــرای ای ـــی ب ـــه قانون ـــچ تعرف ـــر هی ـــال حاض ح
تعریـــف نشـــده اســـت. بـــر اســـاس بنـــد »د« مـــاده 50-4 آئیـــن نامـــه 
تکمیلـــی تعرفه هـــای بـــرق، در صورتیکـــه بـــرق بـــه صـــورت غیرمجـــاز )در 
بخشـــی بـــه غیـــر از مـــورد ذکـــر شـــده در پروانـــه انشـــعاب( بـــه مصـــرف 

ـــت. برســـد، شـــرکت بـــرق موظـــف بـــه قطـــع انشـــعاب مذکـــور اس

انا
یک

س: ا
عک

سـخنگوی دولـت تاکید کـرد که تا پایان سـال 98، هیچ تغییری 
در تصمیـم دولـت در رابطـه با تأمیـن کاالهای اساسـی و نرخ ارز 

صـورت نمی گیرد.
علی ربیعی در حسـاب کاربری خود در توئیتر نوشت: »این روزها، 
برخـی گمانه زنی هـای اقتصـادی، به التهاب بـازار دامـن می زند. 
تـا پایـان سـال 98، هیچ تغییـری در تصمیـم دولـت در رابطه با 
تأمیـن کاالهای اساسـی و نرخ ارز صـورت نخواهد گرفت. تأمین 

برخـی از کاالهـا به سـیاق قبل ادامـه می یابد.«

سـخنگوی شـورای عالـی امنیت ملـی جمهوری اسـامی ایران 
بـر دفاع ایـران از حریم هوایـی خودتأکید کـرد و گفت:تهران از 
آمریکابـه دلیـل تجـاوز نظامی،به سـازمان ملل متحد شـکایت 
خواهـد کرد.خسـروی به »اسـپوتنیک« گفت:نیروهای مسـلح 
ایـران بـر اسـاس مأموریـت ذاتـی خـود از مرزهـای هوایـی 
پاسـخ  آمریکایـی  پهپـاد  تجـاوز  وبـه  دفـاع کرده انـد  کشـور 
داده انـد.وی افزود:آمریکاهیـچ توجیهـی بـرای واکنش نظامی 
نسـبت بـه مقابلـه ایـران بـا ایـن تجـاوز ندارد.خسـروی تاکید 
کـرد ایـران بـا آمادگـی کامل آمـاده مواجهـه قاطع با هـر اقدام 

اسـت. تجاوزگرایانه ای 

تصمیم دولت برای تأمین 
کاالهای اساسی، تاپایان سال 

تغییر نمی کند

از آمریکا به دلیل تجاوز 
نظامی شکایت می کنیم

سـاقط  بـه  درواکنـش  صهیونیسـتی  رژیـم  نخسـت وزیر 
هـوا  پدافندنیـروی  آمریکاتوسـط  پهپادجاسوسـی  شـدن 
او  آنچـه  شـدایران  ایران،مدعـی  پاسـداران  سـپاه  فضـای 
جامعـه   و  آمریـکا  علیـه  خشـونت آمیزش  را»رفتـار  آن 
نتانیاهـو،  اسـت.بنیامین  بخشـیده  جهانی«می خواند،شـدت 
دراظهاراتـی خصمانه درصفحه توییترش نوشـت: در 24سـاعت 
گذشـته رژیـم ایـران اعمال»خشـونت آمیز« خود علیـه ایاالت 
متحـده آمریـکا و جامعـه جهانـی را شـدت بخشـید.بار دیگـر 
همـه ملت هایـی خواهـان صلح وامنیت هسـتند را بـه حمایت 
از تاش هـای ایـاالت متحـده علیه خشـونت گری رژیـم ایران 

می خوانـم. فـرا 

از سـوی خبرگـزاری  اعـام شـده  آگاه، خبـر  منبـع  یـک 
رویتـرز دربـاره ارسـال پیـام رییـس جمهـوری آمریـکا از 

طریـق عمـان بـه ایـران را تکذیـب کـرد.
ایـن منبـع آگاه اعام کرد: خبر اعام شـده از سـوی رویترز 
کامـًا کـذب اسـت. رویتـرز بـه نقـل از یـک مقـام ایرانـی 
نوشـت: ترامـپ از طریـق عمـان پیامـی بـه ایـران داده و 
گفتـه اسـت »خواهـان جنـگ نیسـت، امـا دنبـال مذاکـره 

بـا ایران اسـت.«

واکنش نتانیاهو به سقوط 
پهپاد جاسوسی آمریکا

ارسال پیام ترامپ به ایران 
توسط عمان تکذیب شد
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

ايران جزء ۱۰ کشور برتر دنيا در عرصه ميراث ملموس استنمره قبولی ايران در حفاظت از آثار موزه ای
ــان  ــا بیـ ــور بـ ــای کشـ ــوزه هـ ــرکل مـ مدیـ
ــره  ــار نمـ ــت آثـ ــوع حفاظـ ــه در موضـ اینکـ
ــرده  ــذ کـ ــورها اخـ ــی کشـ ــی از برخـ قبولـ
ایـــن صـــورت  اســـت، گفـــت: درغیـــر 
ـــوزه  ـــزاری م ـــه برگ ـــه ای ب ـــورها عاق ـــر کش ـــی و دیگ ـــای جهان ـــازمان ه س

ــد. ــی دادنـ ــان نمـ ــران نشـ ــا ایـ ــترک بـ مشـ
ـــوزه  ـــی م ـــت کل ـــوان وضعی ـــی ت ـــه نم ـــان اینک ـــا بی ـــر« ب ـــا کارگ ـــد رض »محم
ـــال  ـــوان مث ـــه عن ـــزود: ب ـــرد، اف ـــه ک ـــر مقایس ـــا یکدیگ ـــور را ب ـــای دو کش ه
ـــتفاده  ـــرفته اس ـــوژی پیش ـــس از تکنول ـــهر پاری ـــای ش ـــوزه ه ـــی از م در برخ
شـــده و برخـــی نیـــز همچنـــان از وســـایل قدیمـــی همچـــون قفـــل هـــا 
چوبـــی دارنـــد.وی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــران نیـــز برخـــی از مـــوزه هـــا 
از تکنولـــوژی بـــروز دنیـــا دارا هســـتند، گفـــت: در مخـــازن مـــوزه ملـــی از 
جدیدتریـــن تکنولـــوژی مـــوزه داری جهـــان اســـتفاده مـــی شـــود کـــه در 
ـــان  ـــا بی ـــن ب ـــت.او همچنی ـــاوم اس ـــت مق ـــرقت و رطوب ـــار، س ـــل انفج مقاب
ـــه  ـــی شـــود، ک ـــوری طراحـــی م ـــا ط ـــوزه ه ـــد مخـــازن م ـــگاه جدی ـــه در ن اینک

ـــازن  ـــون مخ ـــم اکن ـــرد: ه ـــه ک ـــت، اضاف ـــاهده اس ـــل مش ـــار قاب ـــرون آث از بی
ـــی  ـــدگان م ـــد کنن ـــت و بازدی ـــکان اس ـــن ام ـــماره 2 دارای ای ـــوور ش ـــوزه ل م
ـــاهده  ـــتند را مش ـــل هس ـــه در آن مح ـــرادی ک ـــازن و اف ـــوای مخ ـــد محت توان
کنند.کارگـــر ایـــن نـــگاه ســـلیقه ای را دانســـت و گفـــت: فعـــًا اروپـــا بـــه 
ایـــن ســـمت رفتـــه و موزهـــا هـــای آمریـــکا چنیـــن امکانـــی را ندارنـــد و 
ـــناس  ـــود.این کارش ـــی ش ـــور طراح ـــرایط کش ـــگ و ش ـــاس فرهن ـــر اس ـــد ب بای
ـــران در شـــرایط و اســـتاندارد  ـــوزه داری در ای ـــش م ـــان اینکـــه دان ـــا بی ـــوزه ب م
ـــس  ـــران و تدری ـــوزه در ای ـــدود 700 م ـــود ح ـــت: وج ـــرار دارد، گف ـــی ق جهان
ـــرار  ـــی ق ـــت خوب ـــران در وضعی ـــرایط ای ـــگاه ش ـــوزه داری در 10 دانش ـــم م عل
ـــی  ـــره قبول ـــار نم ـــت آث ـــوع حفاظ ـــران در موض ـــر ای ـــه کارگ ـــت.به گفت داده اس
مـــی گیـــرد زیـــرا در غیـــر ایـــن صـــورت ســـازمان هـــای جهانـــی و دیگـــر 
کشـــوری عاقـــه ای بـــه برگـــزاری مـــوزه مشـــترک بـــا ایـــران نداشـــتند.

ـــد  ـــا مانن ـــور ه ـــر کش ـــا دیگ ـــان را ب ـــم خودم ـــی توانی ـــه نم ـــزود: البت وی اف
ـــوزه داری  ـــث م ـــع در بح ـــور قط ـــی بط ـــم ول ـــه کین ـــیه مقایس ـــه و روس فرانس

در منطقـــه اول هســـتیم.

مناطـــق  و  روســـتایی  توســـعه  معـــاون 
محـــروم ریاســـت جمهـــوری گفـــت: ایـــران 
ـــوس  ـــراث ملم ـــت درصـــد می ـــا داشـــتن هف ب

جهانـــی جـــزء 10 کشـــور برتـــر دنیاســـت.
ــای  ــنواره بازی هـ ــن جشـ ــه چهارمیـ ــن افتتاحیـ ــد« در آییـ ــد امیـ »محمـ
بومـــی محلـــی ســـیلوانای ارومیـــه افـــزود: کشـــور مـــا در بخـــش ثبـــت 
ـــی  ـــبی دارد ول ـــرد مناس ـــات عملک ـــه و امکان ـــون ابنی ـــوس همچ ـــراث ملم می
ـــرده  ـــن بخـــش کســـب نک ـــون ســـهم مناســـبی در جـــذب گردشـــگران ای تاکن

ـــت. اس
وی ادامـــه داد: برگـــزاری جشـــنواره های مختلـــف فرهنگـــی و هنـــری در 
نقـــاط مختلـــف کشـــور از میـــراث ناملمـــوس مـــا بـــه شـــمار مـــی رود و 
می تـــوان از ایـــن بخـــش بـــرای توســـعه گردشـــگری نهایـــت اســـتفاده را 

ـــرد. ب
ـــش  ـــه بخ ـــه ب ـــور توج ـــی کش ـــرایط کنون ـــک در ش ـــدون ش ـــرد: ب ـــان ک وی بی
ـــد از مراســـم های  ـــی در توســـعه اقتصـــادی دارد و بای ـــر مثبت گردشـــگری تأثی

ـــره  ـــترین به ـــور بیش ـــف کش ـــق مختل ـــی در مناط ـــری و تاریخ ـــی، هن فرهنگ
ـــه  ـــد ک ـــه کنن ـــر توج ـــن ام ـــه ای ـــئوالن ب ـــت: مس ـــار داش ـــود.وی اظه ـــرده ش ب
ــر  ــرای هـ ــی بـ ــه قوتـ ــری نقطـ ــی و هنـ ــنواره های فرهنگـ ــزاری جشـ برگـ
منطقـــه اســـت و مـــردم بایـــد کمـــک کننـــد تـــا ایـــن جشـــنواره ها هـــر 

ســـاله پربارتـــر از ســـال های قبـــل برگـــزار شـــود.
ــا  ــوری بـ ــتایی و مناطـــق محـــروم ریاســـت جمهـ ــاون توســـعه روسـ معـ
ـــه،  ـــت نامناســـب مســـیر ارتباطـــی بخـــش ســـیلوانای ارومی ـــه وضعی اشـــاره ب
ـــر تخصیـــص  ـــن ام ـــرای ای ـــه مســـئوالن اســـتانی منابعـــی ب ـــق گفت گفـــت: طب
ـــاز  ـــده آغ ـــاه آین ـــک م ـــا ی ـــه ت ـــن منطق ـــات آســـفالت ای ـــه اســـت و عملی یافت
می شـــود.امید ادامـــه داد: اگـــر در بخـــش تأمیـــن اعتبـــار نیـــز مشـــکلی 
ـــود. ـــی ش ـــمند اجرای ـــن کار ارزش ـــا ای ـــم ت ـــک می کنی ـــا کم ـــت م ـــود داش وج

ـــز  ـــه شـــهر نی ـــه ب ـــل ســـیلوانای ارومی ـــده تبدی ـــه پرون ـــه اینک ـــا اشـــاره ب وی ب
ـــت  ـــرع وق ـــئله در اس ـــن مس ـــرد: ای ـــان ک ـــده، بی ـــال ش ـــور ارس ـــه وزارت کش ب
پیگیـــری می شـــود تـــا ســـیلوانا بـــه شـــهر تبدیـــل شـــود و شـــاهد رونـــق 

ـــد. ـــزون باش روزاف

 پیام
 میراث

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ما هیچگونه محدودیتی برای تورهای طبیعت گردی در 
کشور ایجاد نکردیم و در قالب برنامه های مشخص و هماهنگ شده به فعالیت خود ادامه می دهیم.

ولی تیموری در حاشیه برگزاری اجاس اکو در اردبیل اظهار کرد: ما هیچ نظارتی بر تورهایی که بدون مجوز و از طریق فضای مجازی 
برگزار می شود نداریم چرا که فعالیت آنها غیرقانونی بوده و در کنار میراث فرهنگی سایر نهادها نیز مخالف فعالیت آنها هستند.

سنا
 ای

س:
عک

نشسـت شـب یـزد بـا حضـور عاقه منـدان بـه فرهنـگ و 
تمـدن ایـران در دانشـگاه سـوربن فرانسـه، برگـزار و ابعـاد 
یـزد معرفـی شد.محسـن  مختلـف فرهنگـی و معمـاری 
عباسـی هرفتـه عضـو و نماینده شـورای اسـامی شـهر یزد 
و محمدحسـین پاپلـی یـزدی نویسـنده و محقـق ایرانی به 
عنـوان سـخنرانان اصلـی ایـن مراسـم دربـاره یـزد سـخن 
جهانـی«  میـراث  شـهر  »یـزد،  دربـاره  گفتند.عباسـی کـه 
اقلیـم، معمـاری و سـبک زندگـی مـردم یـزد سـخنرانی 
بـا  یـزد  شـب  داد:  توضیـح  نشسـت  ایـن  دربـاره  کـرد، 
حضـور ١20 نفـر از اندیشـمندان و عاقه منـدان بـه فرهنـگ 
و تمـدن ایـران بـه طـور عـام و یـزد بـه طـور خـاص برگـزار 
شـد و محـور صحبت هـا بـه هم آهنگـی و انسـجام میـان 
سـه مولفـه اقلیـم، معماری و سـبک زندگی در یـزد مربوط 
می شـد. ایـن موضوع از یـک مقیاس کان سـرزمینی آغاز 
شـد کـه در آن بـه نقـش بیابـان، کوه هـای پیرامـون شـهر، 
نحـوه اسـتحصال آب و انتقـال آن بـه شـهر، ویژگی هـای 
دشـتی کـه یزد در آن قـرار گرفته و دشـواری زندگی در این 
منطقـه اشـاره شـد.نماینده شـورای شـهر یـزد در نشسـت 
شـب یـزد دانشـگاه فرانسـه اظهـار کـرد: معیشـت یزدی ها 
بـر مـدار تجـارت و صنایـع سـنتی بـوده چـرا کـه فقـدان 
آب کافـی بـرای کشـاورزی و دامـداری در مقیـاس وسـیع 
از یـک سـو و قرارگیـری بـر سـر راه هـای تاریخـی ایـران از 
سـوی دیگـر موجبـات ایـن امـر را فراهـم آورده اسـت.هنر 
یزدی هـا موضـوع دیگـری بود که عباسـی در سـخنان خود 
بـه آن پرداخـت و افـزود: هنـر در تبدیـل محدودیت هـا بـه 
امـکان نقـش دارد و معمـاری و صنایـع سـنتی یزد شـاهد 
ایـن امـر اسـت.وی بیـان کـرد: طـرح نـام یـزد و فرهنگ و 
تمـدن آن در دانشـگاه کهنسـال و معتبـر سـوربون، اتفـاق 
بزرگـی بـود که بایـد با برنامه ای مشـخص در آینـده در این 
دانشـگاه و سـایر مراکـز علمـی و فرهنگـی اروپـا بـه عنوان 
قـاره ای عاقـه منـد و مدعی پرچمـداری فرهنـگ و تمدن 
باسـتانی تکرار شـود. محمدحسـین پاپلی یـزد« درباره این 
نشسـت کـه بـا حضور اعضای شـورای شـهر یزد همـراه بود 
گفت:معرفـی ابعـاد مختلـف معمـاری یزدی هـا و فرهنـگ 
حاکـم در بافـت تاریخی این شـهر میـراث جهانـی از جمله 
مهمتریـن مباحثـی بود که در این نشسـت بـرای مخاطبان 
و اسـاتید خارجـی دانشـگاه سـوربن پاریـس مطـرح شـد.

برپایی شب »یزد« در 
دانشگاه سوربن فرانسه

اين شاه بانو تنهاست...

کتیبه ای از ایزد بانوی ایالمی که حدود 3000 سال قبل روی سنگی در محوطه های باستانی استان فارس حجاری شد 

و  ســنگ نگاره ها  همــه ی  میــاِن  در 
کتیبه هــای باســتانی قــرار گرفتــه در 
محوطه هــای باســتانی مختلــف اســتان 
ــده؛  ــا مان ــنگ نگاره تنه ــک س ــارس، ی ف
کتیبــه ای از ایــزد بانــوی ایامــی کــه 
حــدود 3000ســال قبــل روی ســنگی 
بــه  وسال هاســت  شــد  حجــاری 
ــا شــاید روزی  حــال خــود رهــا شــده ت
ــک  ــه ی ــال آن را ب ــی اجــازه ی انتق قانون
جــای امــن بدهند!دشــتی درمرودشــت 
ــن  ــان ای ــون نگهب ــا کن ــارس ت اســتان ف
همان طــور  بوده،امــا  نــگاره  ســنگ 
ــر  ــِت زی ــته دش ــالهای گذش ــه در س ک
ســنگ نگاره ی شــاه بانوی ایامــی دچــار 
چنــد حفــاری غیرمجــاز شــد و آفتــاب و 
ــه  ــی ب ــیب های مختلف ــاران آس ــاد وب ب
ــز  ــد نی ــه بع ــن ب ــًا از ای آن وارد کرد،قطع
ــد  ــی می توان ــه راحت ــوع آســیبی ب ــر ن ه
گریبــان او را بگیرد.ایــن اثــر تاریخــی 

ــا وجــود تنهــا ماندنــش در محوطــه ای  ب
ــه  ــورد توج ــترده،باالخره م ــزرگ و گس ب
قرارگرفــت و 23مهــر 1384بــه شــماره ی 
13507در فهرســت آثارملــی بــه ثبــت 
ــوه ی  ــر ونح ــن اث ــه ای ــید.اماتوجه ب رس
حفاظــت از آن مســأله ای اســت کــه 
ــه آن  ــزان ب ــه می ــت چ ــخص نیس مش
ــی  ــال جابجای ــود،آیا احتم ــه می ش توج
ایــن اثــر از ان محوطــه بــه فضــای 
ــتان  ــای اس ــی ازموزه ه ــد یک امن ترمانن
فــارس بعدازانجــام مســتند نگاری هــای 

الزم ازمحوطــه و اثــر وجــود دارد؟

جابه جایی سنگ نگاره در حوزه 
اختیارات ما نیست

باستان شــناس  قلعه نویــی کارشــناس 
ایــن  می گوید:جابه جایــی  مرودشــت 
ســنگ نوشــته بــه عنــوان یــک اثــر 
ــراث  ــارات اداره می ــوزه اختی ــی،در ح مل

فرهنگــی مرودشــت نیســت،برای انجــام 
ایــن کار بایدhیــن طــرح در شــورای فنــی 
اداری بررســی شــود و آســیب هایی کــه 
بــه ایــن ســنگ نگاره وارد می شــود را 
ــم. ــا از آن نتیجــه بگیری مطــرح کنیــم ت

بررسی های علمی و مطالعاتی 
آن را به شاه بانوی ایالمی 

نسبت می دهند
باســتان   ارشــد  کارشــناس  بارانــی 
می گوید:ایــن  مرودشــت  شناســی 
نقش برجســته،هرچند شــکل خاصــی 
تاریــخ   و  ازنظرتاریخ نــگاری  ندارد،امــا 
گــذاری نســبی انجــام شــده در گذشــته 
و بــا توجــه بــه اینکــه شــبیه بــه نقــش 
درنقــش  کــه  اســت  برجســته هایی 
بــه  رامتعلــق  دارنــد،آن  قــرار  رســتم 
می دانند.اوبابیــان  ایامــی  دوره ی 
این کــه باقاطعیــت نمی توانــم بگویــم 

ایــن ســنگ نــگاره ایامــی اســت، ادامــه 
می دهــد: امــا براســاس بررســی های 
علمــی و پیشــینه مطالعــات در ایــن 
ــده  ــام ش ــای انج ــه و حجاری ه محوط
روی ســنگ آن رابــه شــاه بانــوی ایامــی 
تاکیدبــر  بــا  می دهنــد.وی  نســبت 
این کــه هــر چندنقــش برجســته ی ایجاد 
شــده، شــکل و شــمایل کامًا مشــخصی 
نــدارد کــه بــا قاطعیــت دربــاره ی آن نظــر 
دهیــم امــا چــون یــک ســنگ تراشــی و 
یــک حجــاری روی آن انجــام شــده،این 
ــت  ــه ثب ــز ب ــی نی ــر در فهرســت آثارمل اث
رســیده اســت،ادامه می دهد:باتوجــه بــه 
گســتردگی دشــت فرهنگــی و تاریخــی 
ــرض  ــیب و تع ــال آس ــت احتم مرودش
بــه آثــار میــراث فرهنگــی بیشــتر وجــود 
دارد و بایــد بــرای جلوگیــری از ایــن 
ــازی  ــانه ها فرهنگ س ــط رس ــاق توس اتف
و نحــوه حفاظــت معرفــی و آشــنایی 
ــه گســتردگی  الزم انجــام شــود،باتوجه ب
ــه  ــت و ب ــت مرودش ــا در دش محوطه ه
ــرل  ــکان کنت ــًا ام ــار زیاد،قطع واســطه آث
ــن  ــش از ای ــدارد. پی ــرروزه اثروجودن ه
پاسعیدباستان شــناِس  کتایــون  نیــز 
میانــه  ایامی)کهنــه،  دوره ی  گرایــش 
ــام  ــنگ نگاره  اع ــن س ــاره ی ای ونو(درب
کــرده بود:»ایــن ســنگ نــگاره یــک 
ــراوان  ــان ف ــه گم ــی و ب ــوی ایام ایزدبان
ــا  ــه م ــو را ب ــام ن ــه دوره ی ای وابســته ب
ــش  ــال نیای ــه در ح ــد ک ــان می ده نش
ــتان  ــگران و باس ــرای پژوهش ــت و ب اس
بســیار  جایــگاه  و  ارزش  از  شناســان 
باالیــی برخــوردار اســت،چون نمونــه  های 
کمــی ازآن دراختیــار داریم.ایــن یادمــان 
پایــان  می توانــد  ارزشــمند  تاریخــی 
ــرار  ــته ق ــن رش ــجویان ای ــه ی دانش نام
گیــرد و بایــد مســؤوالن فرهنگــی کشــور 
ارزش آن را درک کــرده و بهتریــن روش 
پاســداری و نگاهبانــی را دربــاره ی آن 

ــد.« ــکار گیرن ب

این نقش برجسته را با 
مجسمه طالیی از معبد 

اینشوشیناک مقایسه می کنند
ــناس  ــراف باستان ش ــم ص ــد رحی محم
در  1372و  نیزدرســال  پیشکســوت 
کتــاب نقــوش برجســته ایامــی دربــاره  
نوشــته  این طــور  سنگ نوشــته  ایــن 
نقــش  تخت ســنِگ  روی  اســت:»آن 
برجســته ای بــه وســیله ی»گ. گــروپ« 
باستان شناســی  بررســی  دریــک 
نقش برجســته  شــد.ارتفاع  کشــف 
58 ســانت و عــرض آن 22 ســانت و 
ــاس  ــا لب ــخصی ب ــش، ش ــوع نق موض
بنــد ایســتاده و هیــکل وی از طــرف 
نظــر  حالیکه)بــه  در  و  بــدن  راســت 
کاشــف(به طــرف راســت برگشته،نشــان 
و  ســاده  وکاه  اســت  شــده  داده 
گــردی احتمــااًل بــر ســر دارد،بــازوی 
ســمت راســت هرچنــد شــدیدصدمه 
نظرمی رسددســت  بــه  ولــی  دیــده 
قــرار  صــورت  یــا  دهــان  مقابــل  او 

گرفتــه اســت، حالتــی کــه دربعضــی 
از نقــوش ایامــی مخصوصــًا درکــول 
هخامنشــی  دوره  در  ســپس  و  فــرح 
ــت. ــده اس ــده ش ــید دی ــت جمش درتخ

ــوری  ــت بط ــاده و بلنداس ــاس وی س لب
کــه حتــی پاهــا را در قســمت عقــب 
جلوبــرای  درقســمت  می پوشــاند،ولی 
نشــان دادن جزئیــات بیشــترلباس کوتاه 
می شــود.خطوطی در حاشــیه پایینــی 
لبــاس دیــده می شــود کــه احتمــااًل 
ــات لبــاس اســت و بنظــر کاشــف  تزئین
ــت  ــت درحال ــی اس ــاهزاده ایام وی ش
ــش  ــف نق ــده می شود،کاش ــش دی نیای
برجســته مذکــور را بامجســمه مکشــوفه 
ازمعبداینشوشــیانک در شــوش مقایســه 
نســبت  میانــه  ایــام  دوره  رابــه  وآن 
»پ.کالمیر«نقــش  ولــی  می دهــد. 
برجســته را بــا نقــوش برجســته روی 
از  را  آن  و  مقایســه  هخامنشــی  قبــر 
از  یــادوره پیــش  ایــام متاخــر  دوره 

می دانــد. هخامنشــی 

وزیــر امــور خارجــه کشــور بــا بیــان اینکــه 
کشــور بعــد از برجــام بــا جهش گردشــگر 
ــری از  ــرای جلوگی ــد، گفت:ب ــه ش مواج
ــه  ــدم ورود ب ــت ع ــکا جه شــیطنت آمری
ــزای  ــه وی ــدام ب کشــور،وزارت خارجــه اق
بــرای گردشــگران کــرد. الکترونیکــی 

محمدجوادظریــف دربازدیــد ازیازدهمیــن 
نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتی اصفه ــع دس صنای
اینکــه وزارت خارجــه وظیفــه تصــدی 

ــرد:  ــار ک ــری درگردشــگری ندارد،اظه گ
نمایشــگاه گردشــگری فرصــت بــرای 
آشــناکردن مردم ایــران بافرهنــگ وآداب 
مختلــف شهرهاواســتانهای کشــور اســت.

المللــی  بیــن  افزود:نمایشــگاه  وی 
مختلفــی  کارکردهــای  گردشــگری 
ــردی واســتفاده  ــی ایرانگ همچــون معرف
از امکانــات و ظرفیت هــای کشــور دارد 
و در کنــار آن نشــان دهنــده فرهنــگ 
کهــن مــردم کشــور مــا بــه همــه جهــان 

ــون  ــهری همچ ــه داد:ش ــت.وی ادام اس
تمدنــی  ازشــهرهای  یکــی  اصفهــان 
کشــور اســت و نشــان دهنــده عمــق 
ــرای  ــهر ب ــت،این ش ــران اس ــی ای تاریخ
کشــورارزش اقتصــادی داردو باجــذب 
درکشــورمی تواندجهش  گردشــگر 
ــد. ــته باش ــگری داش ــده ای درگردش عم

وزیرامورخارجــه کشــور تصریــح کرد:ایــن 
تشــویق  رابــرای  بخشــی  وزارتخانــه 
گردشــگری ایجــاد کرده،ایــن امرهمزمــان 
بــرای  راهبــردی  ارزش  می تواندیــک 
کشــور داشــته باشــد.این ارزش راهبــردی 
ازطریــق نزدیــک کــردن فرهنگ هــا و 
تمدن هــا بــه یکدیگــر و آشــنا کــردن 

ــت.  ــی اس ــگ ایران ــا فرهن ــان ب جه

کشور پس از برجام 
با جهش گردشگر مواجه شد

پرداخت400میلیارد ریال تسهیالت 
گردشگری و صنایع دستی در لرستان

ــت:  ــتان گف ــگری لرس ــتی وگردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــال  ــتی س ــع دس ــگری و صنای ــهیات گردش ــال تس ــارد ری ــش از 400میلی بی

ــت. ــده اس ــت ش ــتان پرداخ ــن اس ــته در ای گذش
ســید امیــن قاســمی بیــان کرد:ایــن تســهیات بــه منظــور توســعه تأسیســات 
ــان  ــار متقاضی ــع دســتی اســتان در اختی ــق تولیــدات صنای گردشــگری و رون
ــق ســتاد  ــه اســت.وی همچنیــن برگــزاری جلســات مکــرر از طری قــرار گرفت
تســهیل ســرمایه گذاری،شــورای گفتگــوی بخــش خصــوص و دولــت، 
ــرمایه  ــتغال و سرماس ــروه اش ــتان و کارگ ــدی اس ــای کلی ــات پروژه ه جلس
گــذاری اســتان را از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای رفــع مشــکل 
ســرمایه گــذاران تأسیســات گردشــگری و صنایــع دســتی عنــوان کرد.مدیــرکل 
ــع  ــت صنای ــان مرغوبی ــت: 32 نش ــن گف ــتان همچنی ــی لرس ــراث فرهنگ می
ــی و  ــان مل ــداد 2۶ نش ــن تع ــه از ای ــده ک ــب ش ــتان کس ــط اس ــتی توس دس
8 نشــان یونســکو و جهانــی اســت.وی افــزود: اهــداف برگــزاری نشــان ملــی 
مرغوبیــت کاالی صنایــع دســتی، کمــک بــه ارتقــا و بهبــود کیفــی محصــوالت 
ــع  ــی مرغوبیــت صنای ــر اســاس فاکتورهــای تعییــن شــده نشــان بین الملل ب
دســتی یونســکو اســت. وی اظهــار داشــت: ایــن تســهیات بــه میــزان یــک 
تــا پنــج میلیــارد ریــال بــا نــرخ 10 درصــد بــوده و مــدت بازپرداخــت آن نیــز 

3۶ مــاه اســت.

ته
نک

در میـاِن همـه ی سـنگ نگاره ها و کتیبه های باسـتانی قرار 
گرفتـه در محوطه هـای باسـتانی مختلـف اسـتان فارس، 
یـک سـنگ نگاره تنهـا مانده؛کتیبه ای از ایـزد بانوی ایالمی 
کـه حـدود 3000 سـال قبـل روی سـنگی حجـاری شـد و 
سال هاسـت بـه حـال خـود رهـا شـده تـا شـاید روزی 
قانونـی اجـازه ی انتقـال آن را بـه یـک جای امـن بدهند!
باستان شـناس  کارشـناس  قلعه نویـی  محمدتقـی 
مرودشـت می گویـد: جابه جایـی ایـن سـنگ نوشـته به 
عنـوان یـک اثـر ملـی، در حـوزه اختیـارات اداره میـراث 
فرهنگی مرودشـت نیسـت، برای انجام ایـن کار باید این 
طرح در شـورای فنی اداری بررسـی شـود و آسـیب هایی 
کـه به این سـنگ نگاره وارد می شـود را مطـرح کنیم تا از 

آن نتیجـه بگیریم.

گردشگریفرهنگ

سرمايه گذاری فرهنگی درکشورهای جهان 
اسالم، قابل قبول نيست

سامانه گردشگری سالمت استان قم 
راه اندازی می شود

توســـعه  برنامـــه  رئیـــس 
ـــام  ـــان اس ـــتی جه ـــع دس صنای
ی  ر ا یه گذ ســـرما : کیدکرد تا
فرهنگـــی درکشـــورهای جهـــان 

ــت. ــول نیسـ ــل قبـ ــام قابـ اسـ
»نزیـــه معـــروف«در مراســـم اختتامیـــه چهارمیـــن 
جشـــنواره بین المللـــی خاقیـــت و نـــوآوری تبریـــز در 
ـــان  ـــار کرد:جه ـــتی اظه ـــع دس ـــامی و صنای ـــای اس هنره
و  بـــوده  اول  دســـتی  صنایـــع  زمینـــه  در  اســـام 
هیچ یـــک از هنرمنـــدان در کشـــورهای غیـــر اســـامی 
نمی توانندبـــه ســـطح هنرمنـــدان کشـــورهای اســـامی 
ـــه  ـــد ب ـــردم بای ـــم م ـــت و ه ـــم دول ـــن رو ه ـــند، از ای برس

هنـــر اســـامی اهمیـــت دهنـــد.
ـــر  ـــران، هن ـــوری اســـامی ای ـــه در جمه ـــان اینک ـــا بی وی ب
فـــرش میلیاردهـــا دالر بـــرای ایـــن کشـــور درآمدزایـــی 
ــن  ــوان در ایـ ــی می تـ ــه راحتـ ــت، گفت:بـ ــته اسـ داشـ
زمینـــه ســـرمایه گذاری کـــرد و ایـــن هنـــر را رونـــق داد.

ـــپانیا از  ـــد اس ـــامی مانن ـــر اس ـــور غی ـــه کرد:کش وی اضاف
آثـــار و هنرهـــای اســـامی میلیاردهـــا دالر درآمـــد دارد. 
ــی  ــات منفـ ــه تبلیغـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــروف در ادامـ معـ
رســـانه های جهانـــی علیـــه جهـــان اســـام،تصریح 
کرد:حضـــور هنرمنـــدان مختلـــف از کشـــورهای جهـــان 
اســـام در ایـــن جشـــنواره نشـــان دهنـــده اتحـــاد در 

جهـــان اســـام اســـت.

رییـــس جهـــاد دانشـــگاهی قـــم 
ـــگری  ـــامانه گردش ـــدازی س از راه ان
در  قـــم  اســـتان  ســـامت 
ـــاد  ـــط جه ـــک توس ـــده ای نزدی آین
ـــار  ـــدری اظه ـــد حی ـــر محم ـــر داد.دکت ـــم خب ـــگاهی ق دانش
کـــرد: در ســـال رونـــق تولیـــد و بـــا توجـــه بـــه اولویـــت 
قـــرار گرفتـــن طرح هایـــی کـــه بازدهـــی اقتصـــادی 
ــامانه  ــرح سـ ــگاهی طـ ــاد دانشـ ــد، جهـ ــبی دارنـ مناسـ
ــی  ــاد مقاومتـ ــتاد اقتصـ ــامت را در سـ ــگری سـ گردشـ
ــامانه  ــرح سـ ــزود: طـ ــرد.وی افـ ــه کـ ــم ارائـ ــتان قـ اسـ
ــاد  ــتاد اقتصـ ــم در سـ ــتان قـ ــامت اسـ ــگری سـ گردشـ
مقاومتـــی بـــه تصویـــب رســـید و بنـــا شـــد تـــا طـــرح 

ــی  ــش و بررسـ ــور پایـ ــه منظـ ــه بـ ــا کـ ــامانه نیپـ در سـ
طرح هـــای اقتصـــادی کشـــور راه انـــدازی شـــده اســـت، 
ثبـــت شـــود و ســـپس مراحـــل اجرایـــی آغـــاز شـــود.

ـــم  ـــرد: اســـتان ق ـــار ک ـــم اظه ـــاد دانشـــگاهی ق ـــس جه رئی
در بخـــش درمانـــی و ســـامت ظرفیـــت بـــاال و بســـیار 
ـــاروری  ـــان ناب ـــی درم ـــوق تخصص ـــز ف ـــی را دارد و مرک خوب
ـــن  ـــت؛ همچنی ـــه ای از آن اس ـــم نمون ـــگاهی ق ـــاد دانش جه
بـــا توجـــه بـــه هزینـــه پاییـــن درمـــان و حضـــور تعـــداد 
ـــا  ـــوان ب ـــم، می ت ـــتان ق ـــی در اس ـــران خارج ـــادی از زائ زی
ـــدن  ـــک ش ـــامت و لین ـــگری س ـــامانه گردش ـــدازی س راه ان
ــتر  ــر، بسـ ــا یکدیگـ ــف بـ ــای مختلـ ــات بخش هـ اطاعـ
ـــرد. ـــا ک ـــم مهی ـــتان ق ـــادی را در اس ـــوب اقتص ـــیار خ بس
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دادســتان عمومــی و انقــاب گــرگان پنجشــنبه گذشــته در 
ــروج آب  ــی آالگل، خ ــاالب بین المل ــد از ت ــیه بازدی حاش
ــام  ــه حجت االس ــه گفت ــرد. ب ــوع ک ــاالب را ممن ــن ت از ای
ســیدرضا سیدحســینی، بــرای حفــظ گونه هــای جانــوری و 
جلوگیــری از بــه خطر افتــادن حیــات پرندگان، خــروج آب 
از تــاالب بین المللــی آالگل ممنــوع اســت و بــا کســانی کــه 

خــاف ایــن دســتور عمــل کننــد برخــورد می شــود.
گفتنــی اســت، در ایــن بازدیــد مســئوالن محیــط زیســت 
از دادســتانی  از دغدغه هــا و مشکات شــان گفتنــد و 
کمــک خواســتند. چنــدی پیــش فعــاالن زیســت محیطی 
ــرای مصــارف کشــاورزی کــه  از خــروج آب تــاالب آالگل ب
ــود  ــه ب ــه خطــر انداخت ــاالب را ب ــن ت ــداران ای ــات جان حی
ــه گــزارش ایســنا،  ــد. ب ــه دادســتانی گــزارش کــرده بودن ب
دادســتان کل گلســتان و معاونــان او بــه همــراه مســووالن 
محیــط زیســت اســتان از  ســه تــاالب بین المللــی آالگل، 

آلمــاگل و آجــی گل بازدیــد کردنــد.

آوای خوش زندگی در تاالب  آالگل
ناگفتــه آشــکار بــود کــه قبــل از وقــوع ســیاب های 
ــر در  ــک دهــه اخی ماه هــای گذشــته، خشکســالی های ی
ــی  ــاالب بین الملل ــه ت ــر آب در س ــودن تبخی ــاال ب ــار ب کن
ــی  ــه آب آالگل، آلمــا گل و آجــی گل، نفــس ایــن ســه پهن
ــای  ــد بارش ه ــدون تردی ــود. ب ــه ب ــماره انداخت ــه ش را ب
ــان و در  ــاالب  نیمه ج ــه ت ــن س ــه ای ــته ب ــتان گذش زمس
ــاره داد و  ــی دوب ــتان جان ــتان گلس ــکیدن اس ــال خش ح
زندگــی را بــه ایــن پهنه هــای آبــی مهــم طبیعــی و جانوری 
بازگردانــد. در اســتان گلســتان تاالب هــای فراوانــی وجــود 
دارد کــه مهمتریــن آنهــا چهــار تــاالب بین المللی گُمیشــان، 
آلمــاگل، آالگل و آجــی گل زیــر حفاظــت یــا ثبــت 
ــا مشــارکت 1۶9 کشــور  کنوانســیون بین المللــی رامســر ب
ــول از  ــرداری معق ــر حفاظــت و بهره ب ــه ب ــان اســت ک جه

ــی  ــاگل، آج ــای آالگل، آلم ــد دارد. تاالب ه ــا تاکی تاالب ه
گل گنبــدکاووس اگرچه براســاس کنوانســیون رامســر جزو 
تاالب هــای نیمــه خشــک دســته بنــدی شــده انــد امــا بــه 
ــژه در  ــه بوی ــی ک ــی و آب خوب ــت جغرافیای ــل موقعی دلی
گذشــته داشــته اند، عــاوه بــر اینکــه پناهــگاه خوبــی بــرای 
رشــد و نمــو گونه هــای مختلــف جانــوری و گیاهــی منطقــه 
بــوده و بــه آن حیــات می بخشــند، هرســاله میزبــان 
ــور  ــیبری کش ــه س ــر از منطق ــده مهاج ــزار پرن ــا ه صده

روســیه نیــز هســتند. ایــن تاالب هــا در مواقعــی کــه پــر آب 
هســتند، اســتراحتگاه بســیار خوبــی بــرای تفریــح اهالــی 
مرزنشــین، مســافران و گردشــگران در چهــار فصــل ســال 

ــوند. ــوب می ش محس
ــی از  ــتان ناش ــدهای گلس ــفند 97 س ــر اس ــری اواخ آبگی
هدایــت روان آب هــای ناشــی از بارندگــی و انتقــال ســرریز 
آب پشــت ســد بــه تاالب هــا زندگــی را بــار دیگــر در ایــن 
زیســتگاه های ارزشــمند و در حــال احتضــار جــاری کــرد.

گرمــای کــم ســابقه ســال های گذشــته، کاهــش شــدید 
منابــع آبــی و زیرزمینــی در نتیجــه تبخیــر و یــا اســتفاده 

بی رویــه بــرای مصــارف کشــاورزی و آشــامیدنی، گلســتان 
ــرار داده کــه تاالب هــا  ــی شــدید ق را در معــرض تنــش آب

ــد.  ــان نبودن ــز از آســیب های آن در ام نی
کاهــش ژرفــای آب و خشــکیدن بخش هــای وســیعی از 
پهنــه ایــن زیســتگاه های ارزشــمند بــه موضوعــی تکــراری 
و رنــج آور تبدیــل شــده و دیگــر رودخانه هــا رمــق و توانــی 
ــط  ــن شــرایط فق ــا نداشــتند. در ای ــای تاالب ه ــرای احی ب
معجــزه ای می توانســت تاالب هــای گلســتان را احیــا کنــد؛ 
ــفندماه 97 رخ داد و  ــه اس ــی ک ــل پیش بین ــاق غیرقاب اتف

رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفــت.

نقش تاالب ها در اکوسیستم
اواخــر زمســتان 97 بــود کــه رئیــس اداره حفاظــت 
محیــط زیســت شهرســتان گنبــد کاووس نیــز در خصــوص 
ــرد  ــام ک ــفند 97 اع ــی اس ــب بارندگ ــدی از مواه بهره من
ــرون  ــلی ب ــرزی داش ــش م ــاالب بخ ــه ت ــری س ــا آبگی ب
ــب و  ــون مترمکع ــاگل 5 میلی ــاالب آلم ــدکاووس، ت گنب
آجــی گل 4 میلیــون متــر مکعــب آب دارد و حــدود نیمــی 

 ممنوعیت خروج آب از تاالب بین المللی آالگل
به دستور دادستان عمومی و انقالب گرگان در جهت حفظ گونه های جانوری، خروج 

آب از تاالب بین المللی آالگل ممنوع شد

چنــدی پیــش فعــاالن زیســت محیطــی از خــروج آب تــاالب آالگل بــرای مصــارف کشــاورزی 
ــرده  ــزارش ک ــه دادســتانی گ ــود ب ــه ب ــه خطــر انداخت ــاالب را ب ــن ت ــداران ای ــات جان ــه حی ک
ــط  ــه همــراه مســووالن محی ــش  ب ــن راســتا دادســتان کل گلســتان و معاونان ــد. در ای بودن
ــد. در  ــد کردن ــی گل بازدی ــاگل و آج ــی آالگل، آلم ــاالب بین الملل ــه ت ــتان از  س ــت اس زیس
حاشــیه ایــن بازدیــد حجت االســالم ســیدرضا سیدحســینی اعــالم کــرد بــرای حفــظ گونه هــای 
جانــوری و جلوگیــری از بــه خطــر افتــادن حیــات پرنــدگان، خــروج آب از تــاالب بین المللــی 

ــا کســانی کــه خــالف ایــن دســتور عمــل کننــد برخــورد می شــود. آالگل ممنــوع اســت و ب

ســیدرضا  حجت االســالم  دســتور  بــه 
ــالب  ــی و انق ــتان عموم ــینی، دادس سیدحس
گــرگان، بــرای حفــظ گونه هــای جانــوری 
و جلوگیــری از بــه خطــر افتــادن حیــات 
ــی  ــاالب بین الملل ــروج آب از ت ــدگان، خ پرن
آالگل ممنــوع اســت و بــا کســانی کــه خــالف 
ایــن دســتور عمــل کننــد برخــورد می شــود.

رنا
 ای

س:
عک

نشســت ســتاد مدیریــت بحــران بــا موضــوع 
مبــارزه بــا ملخ هــای صحرایــی کــه بــه نقــاط 
ــران  ــه دهل ــام در منطق ــتان ای ــرزی اس م
وارد شــده اند، برگــزار و در آن تاکیــد شــد 
زمــان طایــی بــرای مبــارزه بــا ایــن پدیــده 

2 هفتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا، ســید محمــد تــراب 
ــاد کشــاورزی  ــس ســازمان جه ــری، رئی می
اســتان ایــام در ایــن نشســت اظهــار کــرد: 
در گام اول 300 میلیــون تومــان اعتبــار بــرای 
تهیــه تجهیزاتــی چــون نیــروی انســانی، ســم 
ــت.  ــاز اس ــورد نی ــاش م ــم پ ــتگاه س و دس
ــا  ــن ملخ ه ــودی ای ــرای ناب ــه داد: ب وی ادام
از  مختلــف  دســتگاه های  همــکاری  بــه 
ــری از  ــرای جلوگی ــت ب ــط زیس ــه محی جمل
مســمومیت احتمالــی وحــوش منطقــه و 
ــوم  ــی و دانشــگاه عل ــه کمــک مرزبان ــز ب نی
پزشــکی بــرای جلوگیــری از مســمومیت 
منابــع  و  انســانی  جمعیــت  احتمالــی 
غذایــی و آبــی نیازمندیــم. میــری بــا اشــاره 
بــه اینکــه وضعیــت موجــود و نیازهــای 
ــه  ــخ ب ــت مل ــا اف ــارزه ب ــرای مب ــتان ب اس
از  ابــاغ شــده،  وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــن  ــت در تأمی ــف خواس ــتگاه های مختل دس
ــکاپ  ــوع پی ــردار از ن ــک فن ــای کم خودروه
ــر روی  ــاش ب ــرای نصــب دســتگاه ســم پ ب
ــا ســازمان  ایــن دســتگاه ها همــکاری الزم ب
ــاد کشــاورزی داشــته باشــند. ســیامک  جه
بیگــی، مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد 
کشــاورزی ایــام هــم در ایــن نشســت، 
اظهــار کــرد: تاکنــون ســه کانــون آلــوده 
»فکــه«  و  »موســیان«  »شــرهانی«،  در 
شناســایی شــده ولی حجــم اصلــی کانون در 
آن ســوی مــرز و در خــاک عــراق واقــع شــده 
ــه  ــن حشــرات ب ــت ای ــر لحظــه حرک ــه ه ک
ــوار مــرزی مــا نزدیک تــر می شــود.  ســوی ن
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر مناطــق 
آلــوده فاقــد مســیر ماشــین رو اســت و بایــد 
بــا هواپیمــای ســمپاش و نیــروی انســانی از 
طریــق هــوا و زمیــن منطقــه را ســم پاشــی 
ــاره  ــدد اج ــور در ص ــن منظ ــرای ای ــرد و ب ک
دســتگاه های ســم پــاش بــه کشــاورزان 
ــازی  ــرای پاکس ــرد: ب ــح ک ــتیم، تصری هس
ــدون آب  ــص ب ــر ســم خال ــه 5000 لیت منطق

ــاز اســت. نی

ان
چی

کار
چهار صیاد غیرمجاز ماهی توسط محیط بانان ش

»ایجرود« دستگیر شدند
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
ایجــرود، از دســتگیری چهــار صیــاد ماهــی از 
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــان ای ــط بان ــوی محی س

ــن  ــت: ای ــو گف ــی گل ــی ب ــد تق ــا، حام ــزارش ایرن ــه گ ب
صیــادان متخلــف، ســاعت چهــار بامــداد امــروز / پنجشــنبه 30 
ــر  ــد گاب ــی در س ــاز ماه ــد غیرمج ــن صی ــاری / حی ــرداد ج خ
شهرســتان ایجــرود توســط محیــط بانــان در دام قانــون گرفتــار 
شــدند. وی بــا بیــان اینکــه در بازرســی از خــودروی ایــن صیــادان 
متخلــف تعــداد 19 قطعــه ماهــی کپــور و 2 رشــته تــور ماهیگیــری 
پرتابــی، 2 رشــته تــور ماهیگــری دیــواری بــزرگ بــه طــول قریــب 
ــواری  ــور دی ــتفاده از ت ــزود: اس ــد، اف ــت آم ــه دس ــر ب 250 مت
ــاظ  ــه لح ــان ب ــدهای زنج ــی در س ــد ماه ــرای صی ــری ب ماهیگ
تأثیرگــذاری در کاهــش جمعیــت ماهیــان، ممنــوع اســت و بــه 
هیــچ صیــادی نیــز مجــوز اســتفاده از ایــن تــور داده نمی شــود. 
تقــی بــی گلــو اظهــار داشــت: متخلفــان دســتگیر شــده، بومــی 
ــم  ــان تنظی ــرای آن ــف ب ــده تخل ــن شهرســتان هســتند و پرون ای

ــی  ــع قضائ ــه مراج ــون ب ــال قان ــیدگی و اعم ــور رس ــه منظ و ب
ــی شــدند.  شهرســتان ایجــرود معرف

وی خاطرنشــان کــرد: االن فصــل تخــم گــذاری ماهیــان و 
ــادان  ــه متأســفانه صی ــدگان و پســتانداران اســت ک زادآوری پرن
ــوع  ــن ن ــت ای ــا، جمعی ــد غیرمجــاز ماهی ه ــه صی ــادرت ب ــا مب ب
آبــزی را کاهــش داده و از طرفــی نیــز زنجیــره غذایــی را برهــم 
ــد  ــن صی ــف حی ــاد متخل ــز ۶ صی ــت نی ــد. 22 اردیبهش می زنن
ماهــی در ســد گابــر از ســوی محیــط بانــان شهرســتان ایجــرود 
ــب 2  ــادان در قال ــن صی ــدند و ای ــار ش ــاهده و در دام گرفت مش
گــروه چهــار و 2 نفــره در حــال صیــد ماهــی بودنــد کــه از گــروه 
چهــار نفــری کــه غیربومــی نیــز بودنــد 40 قطعــه ماهــی کپــور، 
پنــج دســتگاه لنســر، 9 عــدد چــوب ماهیگیــری کاســی، کشــف 

و ضبــط شــد.
از گــروه 2 نفــره کــه بومــی اســتان نیــز بودنــد 1۶ قطعــه ماهــی، 
یــک دســتگاه لنســر، 2 عــدد چــوب ماهیگیــری کاســی و ســه 

عــدد قــاب ماهیگیــری بــه دســت آمــد. 

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان شــمالی گفــت: بــه 
منظــور مقابلــه بــا آتــش ســوزی مراتــع و جنــگل هــا پــارک ملــی 
ــه  ــای گرم ــتان ه ــریع در شهرس ــش س ــروی واکن ــتان نی گلس
ــن اســتان شــمال شــرق کشــور  ــع در ای ــه و ســملقان واق و مان
تشــکیل شــد. بــه گــزارش ایرنــا، ســیداصغر مطهــری در نشســت 
بــا فرمانــداران شهرســتان هــای گرمــه و مانــه و ســملقان اظهــار 
داشــت: در ایــن شهرســتان هــا 100 نفــر نیــروی واکنــش ســریع 
اعــم از نیروهــای محیــط زیســت، منابــع طبیعــی، هــال احمــر 
ــش  ــروز آت ــا در صــورت ب ــاده هســتند ت ــی آم ــای مردم و نیروه

ــه محــل اعــزام شــوند. ســوزی در مناطــق ب
ــت:  ــمالی گف ــان ش ــت خراس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
اهمیــت پــارک ملــی بــر کســی پوشــیده نیســت و بــا توجــه بــه 
بارندگــی هــای امســال پوشــش گیاهــی مناســبی را در مناطــق 
داریــم کــه خشــک شــدن ایــن گیاهــان مرتعــی میتوانــد باعــث 
ــداران  ــر از فرمان ــا تقدی ــری ب ــود. مطه ــوزی ش ــش س ــروز آت ب
شهرســتان هــای مانــه و ســملقان و گرمــه در خصــوص هماهنگی 
ــع  ــن جوام ــی بی ــزود: هماهنگ ــن دو شهرســتان، اف ــای ای نیروه
محلــی در کنــار نیروهــای واکنــش ســریع بــا مدیریــت فرمانداری 
ــه  ــوص برنام ــکات را در خص ــیاری از مش ــد بس ــی توان ــا م ه
ریــزی و پشــتیبانی نیروهــا مرتفــع کنــد. وی خاطــر نشــان کــرد 
تجهیــزات انفــردای مناســبی از طریــق ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت خریــداری شــده و بــزودی در اختیــار ادارات قــرار خواهــد 
ــا بیــان اینکــه هــم اکنــون یــک دســتگاه کامیــون  گرفــت. وی ب

اطفــای حریــق و یــک دســتگاه خــودروی ســبک اطفــا حریــق در 
پاســگاه محیــط بانــی چمــن بیــد مســتقر هســتند افــزود: ایجــاد 
ــود  ــده قرخ ــت ش ــه حفاظ ــق در منطق ــای حری ــز اطف ــک مرک ی
ــه اســتان پیشــنهاد شــده  در ســفر ریاســت محتــرم جمهــوری ب
اســت کــه امیدواریــم بــا ایجــاد ایــن مرکــز پوشــش مناســبی بــه 
ــه حفاظــت شــده قرخــود  ــی منطق ــای احتمال ــش ســوزی ه آت
و پــارک ملــی گلســتان داشــته باشــیم. در ایــن دیــدار فرمانــدار 
ــان اینکــه نیروهــای مردمــی  ــا بی ــه و ســملقان ب شهرســتان مان
ــزود:  ــتند، اف ــوزی هس ــش س ــرل آت ــرای کنت ــی ب ــت خوب ظرفی
ــد  ــد م ــول ســال بای ــور پیوســته در ط ــا بط ــن نیروه ــوزش ای آم

نظــر قــرار گیــرد. 
معمــوری افــزود: در حــال حاظــر 2 پــد فــرود بالگــرد در منطقــه 
ایجــاد شــده و شناســایی محــل هــای جدیــد ایجــاد پــد فــرود 
ــدار شهرســتان  ــدام اســت. فرمان ــرد در دســت بررســی و اق بالگ
گرمــه نیــز در ایــن نشســت گفــت: آمــوزش بــرای پیشــگیری از 
ــع  ــکات را مرتف ــیاری از مش ــد بس ــوزی میتوان ــش س ــوع آت وق
ســازد. عبــدهللا قدرتــی افــزود: امکانــات و تجهیــزات و نیروهــای 
انســانی پــارک ملــی گلســتان بــه هیــچ وجــه پاســخگوی 
مشــکاتی از قبیــل آتــش ســوزی نبــوده و ایــن پــارک ملــی کــه 
دارای حساســیت جهانــی اســت نیازمنــد حضــور نیــروی انســانی 

و پشــتیبانی بیشــتری اســت. 
رییــس اداره محیــط زیســت پــارک ملــی گلســتان نیــز در 
ــع  ــتان در جوام ــی گلس ــارک مل ــت پ ــت: اهمی ــه گف ــن جلس ای

ــا  ــا اخبــار و حــوادث ایــن منطقــه ب بیــن المللــی باعــث شــده ت
ــزود:  ــوری اف ــی تیم ــود. عل ــال ش ــی دنب ــن الملل ــیت بی حساس
ــع و ایجــاد چشــمه  ــای مرات بارندگــی هــای امســال باعــث احی
ــی  ــبختانه نگران ــه خوش ــده ک ــارک ش ــن پ ــادی در ای ــای زی ه

ــم.  ــش نداری ــات وح ــی حی ــم آب ــت ک ــی باب خاص
ــاد  ــه ایج ــاعات اولی ــرد در س ــور بالگ ــه حض ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــزود: در ح ــد اف ــر باش ــر ثم ــیار مثم ــد بس ــی توان ــق م حری
حاضــر یــک چــادر مخصــوص آتشــبان در پــارک ملــی گلســتان 
مســتقر شــده امــا نیــاز داریــم تعــداد آتشــبانان را در چنــد ماهــه 

ــش  ــریع آت ــور س ــا حض ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــش دهی ــده افزای آین
ــم.  ــرل کنی ــی را کنت ــای احتمال ــوزی ه س

ــارک  ــن پ ــی تری ــتان قدیم ــی گلس ــارک مل ــا پ ــزارش ایرن ــه گ ب
ملــی ثبــت شــده در ایــران و پناهگاهــی کــم نظیــر بــرای حیــات 
ــوری از  ــه جان ــه گیاهــی و 302 گون ــه 1350 گون وحــش اســت ک
ــران را در حــدود 900  ــه هــای پســتانداران ای ــه نیمــی از گون جمل
کیلومتــر مربــع گســتره خــود جــای داده و بــه همیــن دلیــل بــه 
ــه  ــی یونســکو ب ــره گاه زیســت کــره در میــراث جهان ــوان ذخی عن

ثبــت رســیده اســت.

ــتان  ــته در اس ــال گذش ــگل« از س ــس جن ــرح »تنف ــرای ط اج
مازنــدران و بــه دنبــال آن ممنوعیــت بهره بــرداری تجــاری از 
ــدت 10  ــه م ــوب ب ــت چ ــه برداش ــمال و هرگون ــای ش ــگل ھ جن
ســال در راســتای احیــای جنگل هــا هرچنــد موجــب خوشــحالی 
ــایندی را  ــوارض ناخوش ــا ع ــد ام ــت ش ــتداران محیط زیس دوس
ــری  ــای چوب ب ــاغل در کارخانه ه ــران ش ــیاری از کارگ ــرای بس ب
ــکا  ــرکت ن ــن، ش ــدس آنای ــزارش ق ــه گ ــت. ب ــراه داش ــه هم ب
ــزه از  ــرداری علمــی و مکانی چــوب در ســال 1350 باهــدف بهره ب
ــه و انجــام  ــکا به شــرط احیــای جنگل هــای مخروب جنگل هــای ن

نیروی واکنش سریع برای مقابله با آتش سوزی 

احتمالی پارک گلستان تشکیل شد
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پسماند

تاالب

برنامه جامع مديريت زيست بوم تاالب 
بين المللی »گندمان« نهايی شد

پسماند و فاضالب مهمترين 
چالش زيست محيطی پل دختر

مدیــرکل حفاظــت محیــط  
و  چهارمحــال  زیســت 
برنامــه  گفــت:  بختیــاری 
زیســت  مدیریــت  جامــع 
ــده و  ــی ش ــان نهای ــی گندم ــن الملل ــاالب بی ــوم ت ب
پــس از تائیــد نهایــی در شــورای برنامــه ریزی اســتان 
ــاک  ــزارش تابن ــه گ ــود. ب ــی ش ــی م ــال اجرای امس
ــت  ــزود: در گام نخس ــدی اف ــهرام احم ــهرکرد- ش ش
ایــن برنامــه تحلیــل ذینفعــان تــاالب مــورد بررســی، 
در گام دوم و ســوم تهدیــدات و مشــکات تــاالب 
گندمــان شناســایی و مشــکات ترســیم و راهکارهــای 
مقابلــه بــا آنهــا در پیــش نویــس اولیــه تدویــن شــده 
اســت. وی بــا اشــاره بــه تهیــه پروتــکل پایــش 
تــاالب در 3 ســطح، آب و خــاک، تنــوع زیســتی 
و معیشــت جوامــع محلــی در گام چهــار افــزود: 
ــف و  ــاله تعری ــداز 25 س ــم ان ــا چش ــه ب ــن برنام ای

ــن  ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب ــن شــده اســت. وی ب تدوی
تهیــه ایــن طــرح از اوایــل ســال گذشــته در راســتای 
تهیــه برنامــه جامــع مدیریــت تاالب هــای ایــران آغاز 
شــده اســت، افــزود: در ایــن طــرح بــا همــکاری بهــره 
بــرداران محلــی و ذینفعــان تــاالب در حفاظــت پایــدار 
و خردمندانــه بــرای دســتیابی و رســیدن بــه توســعه 
ــاالب برنامــه ریــزی مــی شــود.  ــدار ت و حفاظــت پای
احمــدی گفــت: 2 ســال گذشــته نیــز طــرح مدیریــت 
تــاالب بیــن المللــی چغاخــور در اســتان تهیــه و 
ــل  ــال قب ــد س ــت چن ــه وضعی ــد. وی ب ــن ش تدوی
ــون  ــه کان ــالی ب ــل خشکس ــه دلی ــه ب ــاالب ک ــن ت ای
گــرد و غبــار محلــی تبدیــل شــده بــود، اشــاره کــرد و 
گفــت: بــا اجــرای برنامــه هــای مدیریتــی و همچنین 
ــان از  ــی و ذینفع ــع محل ــی جوام ــکاری و همراه هم
ــاالب بهبــود یافتــه اســت. ســال گذشــته وضعیــت ت

ــد در  ــی بیرانون ــرداد فتح مه
ــگان  ــده ی ــا فرمان نشســت ب
زیســت  محیــط  حفاظــت 
و  هــا  انجمــن  و  کشــور 
فعالیــن زیســت محیطــی شهرســتان پلدختــر اظهــار 
ــق  ــا عش ــی ب ــت محیط ــای زیس ــکل ه ــت: تش داش
ــود را  ــوان خ ــام ت ــت تم ــط زیس ــردم و محی ــه م ب
ــار  ــرات زیانب در راســتای کمــک رســانی و کاهــش اث
ناشــی از ســیل در پلدختــر بــکار گرفتنــد. بــا توجــه بــه 
اینکــه تخریــب زیــر ســاخت هــا در اثــر ســیل، باعــث 
بــروز مشــکات فراوانــی شــده و محیــط زیســت هــم 
ــی  ــت ول ــوده اس ــب نب ــی نصی ــکات ب ــن مش از ای
امیدواریــم در رفــع ایــن مشــکات بکوشــیم. مدیــرکل 
ــماند  ــت: پس ــتان گف ــت لرس ــط زیس ــت محی حفاظ
زیســت  انســانی مهمتریــن چالــش  فاضــاب  و 
محیطــی پلدختــر اســت. مهــرداد فتحــی بیرانونــد در 

نشســت بــا فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــی  ــت محیط ــن زیس ــا و فعالی ــن ه ــور و انجم کش
شهرســتان پلدختــر اظهــار داشــت: تشــکل هــای 
زیســت محیطــی بــا عشــق بــه مــردم و محیــط 
زیســت تمــام تــوان خــود را در راســتای کمک رســانی 
و کاهــش اثــرات زیانبــار ناشــی از ســیل در پلدختــر 
بــکار گرفتنــد. وی بیــان داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
تخریــب زیــر ســاخت هــا در اثــر ســیل، باعــث بــروز 
مشــکات فراوانــی شــده در ســطح شهرســتان شــده 
و محیــط زیســت هــم از ایــن مشــکات بــی نصیــب 
نبــوده اســت ولــی امیدواریــم بــا تــاش همــه جانبــه 
ــد  ــی بیرانون ــیم. فتح ــکات بکوش ــن مش ــع ای در رف
افــزود: عــاوه بــر خســارت هــای ســیل، کــم توجهــی 
بــه محیــط زیســت و تخریــب عرصــه هــای طبیعــی، 
خســارات شــدید تــری را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

حکم آلوده کننده محیط زیست در مشگین شهر  اعالم شد
فردی که در شهر الهرود مشگین شهر اقدام به تخلیه زباله در رودخانه انار چایی کرده بود از سوی 
دادگاه به انجام خدمات عموم ، پاکسازی محیط زیست و جمع آوری زباله محکوم شد. به گزارش 
ایرنا، قاضی افشین ورزند گفت: در پی انعکاس خبر آلوده سازی رودخانه انار چایی به موضوع ورود 
کرده و در ادامه فرد خاطی شناسایی، احضار و براساس ماده 340 قانون با وی برخورد شد.

گزارش

ملخ ها در حال 
ه هاپیشروی به ایران

خان
ود

کارگروهی برای احیای زاینده رود تشکیل می شودر
ــده  ــای زاین ــروه احی ــکیل کارگ ــرو از تش ــر نی وزی
ــارات الزم  ــذاری اختی ــت: واگ ــر داد و گف رود خب
ــت.  ــری اس ــال پیگی ــتانی در ح ــه اس ــه کمیت ب
مســووالن بــه جــد در تــاش بــرای رفــع مشــکل 
ــارت،  ــل تج ــزارش فص ــه گ ــتند. ب ــده رود هس زاین
ــدار  ــان پای ــا و جری ــرد: احی ــار ک ــان، اظه ــا اردکانی رض
زاینــده رود مســاله مهمــی بــرای دولــت اســت، همــان انــدازه 
کــه زاینــده رود و حفــظ حیــات آن در شــرایط روحــی روانــی 
ــظ  ــری دارد، حف ــش مؤث ــه نق ــن منطق ــان و ای ــردم اصفه م
ــز تأثیرگــذار  ــاط کشــور نی ــات و طــراوت در ســایر نق ــن حی ای
ــر داد  ــده رود خب ــای زاین اســت. وی از تشــکیل کارگــروه احی
و گفــت: واگــذاری اختیــارات الزم بــه کمیتــه اســتانی در 
ــد  ــه ج ــان ب ــردم اصفه ــدگان م ــت. نماین ــری اس ــال پیگی ح
ــده  ــع مشــکل زاین ــرای رف ــاش ب ــه شــکل دلســوزانه در ت و ب
رود هســتند. اردکانیــان افــزود: ایــن موضــوع بــا ســطح 
ــه  ــئول از جمل ــازمان های مس ــن س ــکاری بی ــری از هم باالت
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــاورزی، صنع ــاد کش ــرو، جه وزارت نی
ریــزی،  برنامــه  و  مدیریــت  زیســت،  محیــط  از  حفاظــت 

ــد.  ــد آم ــدار درخواه ــت پای ــه وضعی ــردم ب ــور و م وزارت کش
ــرف  ــا مص ــرد ب ــم ک ــعی خواهی ــرد: س ــح ک ــرو تصری ــر نی وزی
ــه ای  ــه گون ــت ب ــد، وضعی ــی جدی ــع آب ــن مناب ــح و تأمی صحی
باشــد کــه نــه تنهــا بــرای ایــن ســال ها بلکــه ســال های 
ــه  ــیم ک ــن باش ــد و مطمئ ــوده باش ــان آس ــز خاطرم ــده نی آین
ــته  ــه نداش ــده رود دغدغ ــرای زاین ــور ب ــم کش ــه مه ــن خط ای
ــا بیــان اینکــه اولیــن اولویــت مــا تأمیــن  باشــد. اردکانیــان ب
ــرد: امســال  ــار ک آب شــرب و ســپس کشــاورزی اســت، اظه
ــال در  ــک ترین س ــم، خش ــپری می کنی ــی را س ــرایط خاص ش
50 ســال اخیــر را بــا ترتریــن ســال در 50 ســال اخیــر ســپری 
بررســی می کنیــم و  را  می کنیــم. در عیــن حــال شــرایط 
درنظــر داریــم معیشــت کشــاورزان و شــرایط محیــط زیســت 
ــا هــر تغییــر مثبتــی  ــم ب ــان داری دچــار آســیب نشــود. اطمین
ــه  وضعیــت بهتــر خواهــد شــد. وی در خصــوص تأمیــن حقاب
ــن  ــی ای ــت بوم ــند زیس ــب س ــت: تصوی ــی گف ــاالب گاوخون ت
ــک  ــی ی ــاالب گاوخون ــای ت ــت. احی ــی اس ــن الملل ــاالب بی ت
مطالبــه ملــی اســت، زیــرا گاوخونــی متعلــق بــه همــه کشــور 

اســت.

ب
ضال

فا

اســتاندار مازنــدران از ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــه  ــی را ک ــهیات یوروی ــا تس ــت ت ــور خواس کش
ــاب  ــای فاض ــرح ه ــرای ط ــرای اج ــود ب ــرار ب ق
ــر  ــد ه ــاص یاب ــتان اختص ــن اس ــه ای ــهری ب ش

ــد. ــی کن ــر اجرای ــه زودت چ
ــا، احمــد حســین زادگان در جلســه شــورای  ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه در  ــل زبال ــزود: معض ــاری اف ــتان در س ــزی اس ــه ری برنام
اســتان هــای شــمالی بویــژه مازنــدران تبدیــل بــه فــوق 
بحــران شــده اســت. وی یکــی از دالیــل الینحــل مانــدن 
بویــژه  معضــل زبالــه در مازنــدران را تولیــد مضاعــف آن 
ــه  ــاک نگ ــگ پ ــدن فرهن ــه نش ــگران و نهادین ــط گردش توس
داشــتن محیــط زیســت عمومــی دانســت و تاکیــد کــرد: 
ــل،  ــن معض ــل ای ــرای ح ــی ب ــات زیربنای ــار اقدام ــد در کن بای
فرهنــگ ســازی هــم بــه صــورت جــدی انجــام شــود. نماینــده 
عالــی دولــت در مازنــدران بــا اشــاره بــه وضعیــت اقتصــادی 
ــا  ــرش ه ــر نگ ــرورت تغیی ــر ض ــم، ب ــرایط تحری ــور در ش کش
ــرد:  ــد ک ــماند تاکی ــه و پس ــد زبال ــی مانن ــل معضات ــرای ح ب
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رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفــت.

نقش تاالب ها در اکوسیستم
اواخــر زمســتان 97 بــود کــه رئیــس اداره حفاظــت 
محیــط زیســت شهرســتان گنبــد کاووس نیــز در خصــوص 
ــرد  ــام ک ــفند 97 اع ــی اس ــب بارندگ ــدی از مواه بهره من
ــرون  ــلی ب ــرزی داش ــش م ــاالب بخ ــه ت ــری س ــا آبگی ب
ــب و  ــون مترمکع ــاگل 5 میلی ــاالب آلم ــدکاووس، ت گنب
آجــی گل 4 میلیــون متــر مکعــب آب دارد و حــدود نیمــی 

از ظرفیــت 70 میلیــون مترمکعبــی تــاالب آالگل بــه عنــوان 
بزرگتریــن تــاالب منطقــه مــرزی گلســتان آبگیری شــده و 
ورود آب بــه ایــن تــاالب بــا توجــه بــه تــداوم بارش هــای 
ــا اشــاره  ــه دارد. غامرضــا کریمــی ب ــان ادام ــر همچن اخی
ــود  ــه ب ــه گفت ــتم منطق ــا در اکوسیس ــش تاالب ه ــه نق ب
گیاهــان آبــزی موجــود در تاالب هــا ماننــد بومــادران آبــی، 
نــی، گوشــاب شــانه ای و یــا حتــی گونه هــای خشــک زی 
بوتــه ای یــا علفــی، تاالب هــا را بــه کانــون زادآوری پرنــدگان 
ــه  ــا ب ــه وی تاالب ه ــه گفت ــرده اســت. ب ــل ک مهاجــر تبدی

عنــوان یکــی از مهمتریــن زیســتگاه   های طبیعــی جهــان 
نقــش مهمــی در دوام و بقــای حیــات وحــش، تامیــن آب 
ــه  ــا توجــه ب ــد و ب شــیرین و حفــظ تعــادل زیســتی دارن
ــدگان مهاجــر  ــده و کاهــش زیســتگاه   های پرن ــاز فزاین نی
ــان، ارزش  ــزی ماهی ــرای تخم   ری ــب ب ــای مناس و محل   ه

ــای موجــود بیشــتر شــده اســت.  تاالب ه
ــد  ــط زیســت شهرســتان گنب رئیــس اداره حفاظــت محی
کاووس می افزایــد: پیونــد انســان بــا تــاالب نیــز هماننــد 
ــه  ــه ب ــش از اینک ــی پی ــای زیســت محیط ــه مقوله ه بقی

دســتاوردهای فنــی دگرگــون ســازی و مهــار طبیعــت 
مربــوط باشــد موضوعــی اجتماعــی اســت و بایــد از طریــق 
ســاختارهای اقتصــادی اجتماعــی و فرهنگــی ایــن رابطــه 
هماهنــگ و مــوزون شــود چراکــه اکنــون بــا حیــات مجدد 
ــن  ــق گرفت ــر رون ــزون ب ــتان اف ــتان گلس ــا در اس تاالب ه
ــرداری از گیاهــان و  صنعــت گردشــگری، ظرفیــت بهــره ب
جانــوران تاالبــی و بــه دنبــال آن ایجــاد درآمــد بــرای جوامع 

پیرامونــی فراهــم شــده اســت.

تامین حق آبه تاالب آالگل
ــط  ــت محی ــرکل حفاظ ــه مدی ــود ک ــت ماه 97 ب اردیبهش
زیســت اســتان گلســتان بــا اعــام تامیــن حق آبــه تــاالب 
ــم اســتان  ــاالب مه ــن ت ــرد ای ــام ک ــی آالگل اع بین الملل
گلســتان در حــال احیــا و در وضعیــت مناســب قــرار دارد.

ــارات طــرح  ــا اســتفاده از اعتب ــه گفتــه امیــر عبــدوس ب ب
ــیر  ــور مس ــای کش ــا و دریاچه ه ــای تاالب ه ــظ و احی حف
ورودی آب بــه تــاالب آالگل الیروبــی و بــا بارش هــای 
وی  اســت.  آبگیــری  حــال  در  تــاالب  ایــن  خــوب، 
ــد  ــان از س ــال آبرس ــع کان ــه موق ــی ب ــد: الیروب می افزای
دانشــمند و هماهنگی هــای انجــام شــده بــا شــرکت 
ســهامی آب منطقــه ای اســتان گلســتان بــه منظــور انتقال 
بــه موقــع ســیاب های ســطحی در پــی بارش هــای 
اخیــر، ســیاب را قبــل از آبگیری ســد دانشــمند به ســمت 

ــاالب گســیل داشــته اســت.  ــن ت ای
عبــدوس در آن زمــان ضمــن تشــکر از همــکاری شــرکت 
ســهامی آب منطقــه ای گلســتان در اولویــت بخشــی حــق 
آبــه محیــط زیســت بــه ســایر مصــارف گفتــه بــود آخریــن 
آبگیــری ایــن تــاالب مربــوط بــه تابســتان ســال 95 
ــاالی ســیاب و  ــل رســوبات ب ــه دلی ــوده و پــس از آن ب ب
مســدود بــودن کانــال آبرســان، هیــچ ســیابی بــه ســمت 
تــاالب جــاری نشــده بــود کــه بــا اقدامــات اجرایــی ایــن 
ــال،  ــال انتق ــی کان اداره کل از اســفندماه ســال 9۶ و الیروب
ــه  ــاه ب ــن م ــان فروردی ــا پای ــی آن ت ــات اجرای ــه عملی ک
طــول انجامیــد موفقیــت آبگیــری مجــدد تــاالب موجــی 
ــط  ــتداران محی ــاالب و دوس ــان ت ــادی را در محیطبان از ش
زیســت ایجــاد و ایــن تــاالب را کــه در وضعیــت کــم آبــی 
و یکــی از کانون هــای احتمالــی ایجــاد گــرد و غبــار بــود، از 

خشــکیدگی قطعــی نجــات داد. 
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان گلســتان در آن 
زمــان بــا اعــام اینکــه تــاالب آالگل در حــال آبگیری شــدن 
ــاالب،  ــن ت ــری ای ــس از آبگی ــود پ ــرده ب ــام ک ــت، اع اس
تمــام تــاش خــود را بــرای پیگیــری و احیــای حــق آبــه 
دو تــاالب آجــی گل و آلمــاگل مصــروف خواهیــم داشــت.

تاالب  آالگل اگرچه 
براساس کنوانسیون 

رامسر جزو تاالب های 
نیمه خشک دسته بندی 
شده است اما به دلیل 
موقعیت جغرافیایی و 

آب خوبی که در گذشته 
داشته ، عالوه بر اینکه 

پناهگاه خوبی برای 
رشد و نمو گونه های 

مختلف جانوری و 
گیاهی بوده که به آن 

حیات می بخشند، 
هرساله میزبان صدها 

هزار پرنده مهاجر از 
منطقه سیبری کشور 

روسیه نیز هست.

 ممنوعیت خروج آب از تاالب بین المللی آالگل
به دستور دادستان عمومی و انقالب گرگان در جهت حفظ گونه های جانوری، خروج 

آب از تاالب بین المللی آالگل ممنوع شد

ــتان  ــته در اس ــال گذش ــگل« از س ــس جن ــرح »تنف ــرای ط اج
مازنــدران و بــه دنبــال آن ممنوعیــت بهره بــرداری تجــاری از 
ــدت 10  ــه م ــوب ب ــت چ ــه برداش ــمال و هرگون ــای ش ــگل ھ جن
ســال در راســتای احیــای جنگل هــا هرچنــد موجــب خوشــحالی 
ــایندی را  ــوارض ناخوش ــا ع ــد ام ــت ش ــتداران محیط زیس دوس
ــری  ــای چوب ب ــاغل در کارخانه ه ــران ش ــیاری از کارگ ــرای بس ب
ــکا  ــرکت ن ــن، ش ــدس آنای ــزارش ق ــه گ ــت. ب ــراه داش ــه هم ب
ــزه از  ــرداری علمــی و مکانی چــوب در ســال 1350 باهــدف بهره ب
ــه و انجــام  ــکا به شــرط احیــای جنگل هــای مخروب جنگل هــای ن

ــیس  ــی تأس ــاط طبیع ــد حی ــظ تجدی ــی و حف ــات پرورش عملی
شــد. ایــن شــرکت ازجملــه شــرکت های بهره بــردار جنگلــی 
ــای شــمالی و  ــرداری از جنگل ه ــه ســالیان ســال بهره ب اســت ک
ــده داشــت  ــر عه ــال ب ــروی کار فع ــا نی ــا را ب حفاظــت از جنگل ه
ــس ســازمان  ــا  دســتور رئی ــه ب ــا از اردیبهشــت ماه امســال ک ام
جنگل هــا قراردادهــای حفاظــت از جنگل هــا کــه بــه اتمــام 
ــن  ــد در ای ــرای تولی ــی ب ــا چوب ــون تنفــس جنگل ه رســید  و قان
ــد  ــرارداد بســیاری از کارگــران آن تمدی ــذا ق ــه نگذاشــت ل کارخان
ــد  ــی جدی ــه ای و بحران ــب مناقش ــوع موج ــن موض ــد و همی نش

ــس در  ــون تنف ــرای قان ــا اج ــان ب ــد. هم زم ــرکت ش ــن ش در ای
ــکا چــوب شــدت  ــه ن ــی کارخان ســال گذشــته زمزمه هــای تعطیل
ــدن  ــد نش ــا تمدی ــال ب ــت امس ــه اردیبهش ــی ک ــا جای ــت ت گرف
قــرارداد بســیاری از کارگــران و باتکلیفــی هــزاران کارگــر نــان آور 
ــد.  ــدید ش ــکل تش ــن مش ــترده ای ــات گس ــن اعتراض و هم چنی
ــه باســابقه 40  ــن کارخان ــا ای ــه موجــب شــد ت ــود مــواد اولی کمب
ــر شــود و در مســیر  ــه زمین گی ــواد اولی ــود م ــل نب ــه دلی ســال ب

ــرد. ــرار گی ــه بخــش خصوصــی ق ــذاری ســهام ب ــده و واگ مزای
بــا  ســال گذشــته  دی مــاه  از  اخــراج کارگــران  از  نگرانــی 
نامه نگاری هــای متعــدد بــه وزیــر جهــاد و دیگــر مســئوالن 
ــاد کشــاورزی اعــام کــرد  ــر جه شــروع شــد و باوجوداینکــه وزی
کــه بنــا نیســت کارگــران را اخــراج کنیــم امــا بســیاری از کارگــران 

ــد. ــل ش ــوب تعطی ــکا چ ــکار و ن ــرکت از کار بی ــن ش ای

وضعیت معیشتی کارگران
در ایــن رابطــه یکــی از کارگــران اخــراج شــده ایــن شــرکت 
می گویــد: بــا توجــه بــه اینکــه ســازمان جنگل هــای کشــور 
ــه  ــرکت ب ــت ش ــذا مدیری ــرد ل ــد نک ــا تمدی ــا م ــراردادش را ب ق
ــم  ــرکار نیایی ــر س ــت دیگ ــم اردیبهش ــه از یک ــرد ک ــام ک ــا اع م
چراکــه نــه چوبــی بــرای شــرکت می آیــد و نــه قــرارداد حفاظتــی 

تمدیدشــده اســت و درآمدهــای شــرکت قطع شــده اســت.
علــی مازنــی بابیــان اینکــه افــزون بــر دو هــزار نفــر بــه 
بهانه هــای مختلــف بیــکار شــده اند اظهــار می کنــد: بســیاری 
ــل  ــا حداق ــی ب ــل شــرایط نامســاعد مال ــه دلی ــران ب ــن کارگ از ای
دســتمزد در دل جنگل هــا کار می کردنــد و لــذا تــوان خریــد 

یــک خــودروی مدل پائیــن بــرای مسافرکشــی را هــم ندارنــد و از 
همــه مهم تــر عــدم برخــورداری از بیمــه اســت کــه خانواده هــا را 

ــت. ــرده اس ــران ک ــدت نگ به ش

نکا چوب تعطیل است
ــا  ــه م ــه ب ــن رابط ــدران در همی ــر مازن ــه کارگ ــی خان ــر اجرای دبی
ــا  ــه تمامــی کارخانه ه ــکا چــوب بلک ــا شــرکت ن ــد:  نه تنه می گوی
ــتان  ــن اس ــد در ای ــلولزی کار می کنن ــا س ــه ب ــرکت هایی ک و ش
تعطیل شــده اند. نصــرهللا دریــا بیگــی در ایــن رابطــه بیــان 
می کنــد: تمامــی واحدهــای تولیــد ایــن کارخانــه ازجملــه نئونــان، 
درو پنجــره و ســایر بخش هــای تولیــد تعطیل شــده اســت و 
تمامــی کارگــران بیــکار شــدند. وی بابیــان اینکــه تمامــی صنایــع 
چوبــی در ایــن اســتان در وضعیــت بحرانــی و تعطیلــی بــه 
ــئولیت  ــه مس ــرادی ک ــی اف ــد: حت ــه می ده ــد ادام ــر می برن س
حفاظــت از جنگل هــا را در ایــن اســتان بــر عهــده داشــتند بیــکار 
شــدند و تنهــا تعــداد 1400 کارگــر در مناطقــی هــم چــون نوشــهر، 
ــه  ــد ک ــی ماندن ــا باق ــدران در دل جنگل ه ــرب مازن ــوس و غ چال
وضعیــت آن هــا نیــز نامعلــوم اســت. وی بیــان می کنــد: از 
ــا  ــازمان جنگل ه ــتور س ــر دس ــا ب ــه بن ــال ک ــت ماه امس اردیبهش
ــد  ــدام ش ــان اق ــرارداد جنگلبان ــد ق ــت تمدی ــه ممنوعی ــبت ب نس
ــه  ــکار شــدند. وی ادام ــز بی ــگل نی ــذا بســیاری از حافظــان جن ل
می دهــد: در حــال حاضــر بــا همیــن تعــداد انــدک از جنگلبانــان 
ــام  ــس از اتم ــه پ ــت ک ــده اس ــته  ش ــاه بس ــک م ــای ی قرارداده
ــه خیابان هــا  ــت شــغلی آن هــا را ب ــود امنی ــل نب ــه دلی ــرارداد ب ق

ــود. ــن می ش ــا تأمی ــرارداد آن ه ــر ق ــاه دیگ ــک م ــانده و ی کش

قانون »تنفس جنگل ها« 
نفس»نکا چوب« را برید

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ســمنان گفــت: نصــب 
چهــار عــدد تابلــو هشــدار دهنــده محــل تــردد یــوز پلنــگ آســیای 
در راه هــای مواصاتــی اســتان بــا رویکــرد پیشــگیری از تصادفات 
ــر  ــر، امی ــزارش مه ــه گ ــت. ب ــرار گرف ــه در دســتور کارق ــن گون ای
عبــدوس ضمــن اشــاره بــه نصــب تابلوهــای بــزرگ هشــدار عبــور 
حیوانــات وحشــی و نــادر در راه هــای مواصاتــی اســتان ســمنان، 
تاکیــد کــرد: چهــار عــدد تابلــو هشــدار دهنــده بــرای پیشــگیری 
تصادفــات جــاده ای یوزپلنــگ در محــور میاندشــت-عباس آبــاد 
ــی  ــاده ترانزیت ــور و ج ــردد کش ــی و پرت ــای اصل ــی از محوره یک
ــه مســیر  ــران- مشــهد در شهرســتان میامــی ک ــی ته و مواصات
ــزود: در  ــد. وی اف ــب ش ــود، نص ــوب می ش ــا محس ــردد یوزه ت
ــدور  ــه کری ــاد ک ــاس آب ــت عب ــور میاندش ــر مح ــال های اخی س
ارتباطــی و مهاجــرت حیــات وحــش بیــن زیســتگاه های تــوران 
ــار  ــت چه ــه عل ــاق و میاندشــت اســت، ب شــاهرود، خــوش یی
بانــد شــدن و فراهــم شــدن امــکان افزایــش ســرعت خودروهــا 
یوزپلنــگ  نــادر کشــورمان همچــون  قتلــگاه گونه هــای  بــه 
ــاده ای و  ــات ج ــش تصادف ــبب افزای ــه س ــذا ب ــده ل ــل ش تبدی
مــرگ و میــر حیــات وحــش خصوصــًا گونــه در معــرض انقــراض 
ــرکل  ــد. مدی ــب ش ــو نص ــل تابل ــن مح ــی در ای ــگ ایران یوزپلن
محیــط زیســت اســتان ســمنان گفــت: هفــت قــاده یوزپلنــگ 
محــور میــان دشــت طــی ســال هــای٨٩ تــا ٩٧ تلــف شــده انــد 
ــادر در  ــه ن ــن گون ــت ای ــبت کل جمعی ــه نس ــی ب ــار باالی ــه آم ک
ــذا ایــن امــر ضــرورت اجــرای طــرح  معــرض انقــراض اســت ل
ــوع  ــرای حفــظ باقیمانده هــای تن ــدور، ب ــن کری ایمــن ســازی ای
ــرد:  ــان ک ــدوس بی ــد. عب ــان می ده ــورمان را نش ــتی کش زیس
ــو  ــار نصــب تابل ــان دشــت در کن طــرح ایمــن ســازی محــور می
شــاهد اجــرای فنــس کشــی دو ســوی جــاده در چهــار هــزار متــر 

ــود. مســیر خواهــد ب

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان سمنان خبر داد:

نصب تابلوهای هشدار تردد 
یوز آسیایی در سمنان

خبر

انتقال پسماند ۱۷۰ روستا در 
قزوين به مجتمع محمدآباد

معــاون نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط 
ــتا و 22  ــماند 170 روس ــت: پس ــن گف ــت قزوی زیس
شــهر اســتان قزویــن بــرای ســاماندهی و بازیافــت 

بــه مجتمــع محمدآبــاد منتقــل مــی شــود. 
ــروری  ــم و ض ــیار مه ــماند را بس ــت پس ــری مدیری ــا، مظف ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه عــزم جــدی مســووالن  ــوان کــرد: تحقــق مدیریــت پســماند ب دانســت و عن
ــت  ــال و مدیری ــور انتق ــه منظ ــازوکارهای الزم ب ــه س ــت ک ــاز دارد و الزم اس نی

ــود. ــاد ش ــتان ایج ــف اس ــاط مختل ــماند در نق پس

جوجه آوری در زاينده رود
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
آوری  جوجــه  و  تخمگــذاری  آغــاز  از  چــادگان 
کاکایــی ارمنــی و پرســتوی دریایــی در دریاچــه ســد 
ــی  ــا، مجتب ــزارش ایمن ــه گ ــر داد. ب ــده رود خب زاین
ــه فراهــم  ــا توجــه ب ــا آغــاز فصــل تابســتان ب حاجتــی اظهــار کــرد: همزمــان ب
ــی،  ــتوی دریای ــد پرس ــا مانن ــه ه ــی گون ــرای برخ ــتگاه ب ــرایط زیس ــودن ش ب
کاکایــی ارمنــی و کاکایــی پــازرد زادآوری ایــن گونــه هــا در جزایــر دریاچــه ســد 
زاینــده رود شــروع شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه موقعیــت دریاچــه ســد زاینده 
رود افــزود: هــر ســال دســته هــای بزرگــی از انــواع پرنــدگان بــه ایــن زیســتگاه 

ــد. ــی کنن ــذاری م ــی شــوند و تخمگ وارد م

حمله خرس به چوپان چيتابی
مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی کهگیلویــه و 
بویراحمــد گفــت: چوپانــی کــه مــورد حملــه خــرس 
ــکی  ــات پزش ــه خدم ــد از ارائ ــود بع ــه ب ــرار گرفت ق
بیمارســتان  بــه  دمچنــار   115 اورژانــس  توســط 
ــه  ــاده ب ــی ج ــودن دسترس ــت نب ــه عل ــرد: ب ــار ک ــد. وی اظه ــال داده ش انتق
مصــدوم دو تکنســین فــداکار و ایثارگــر اورژانــس جهــت نجــات جــان مصــدوم 
ــا کمــک  ــه مصــدوم رســانده و ب بعــد از چندیــن ســاعت پیــاده روی خــود را ب
یکــی از اهالــی روســتا مصــدوم را بــه وســیله النــگ تــا آمبوالنــس حمــل کردنــد 
و بعــد از ارائــه خدمــات پزشــکی بــه بیمارســتان شــهید بهشــتی یاســوج انتقــال 
دادنــد. بــه گفتــه وی مصــدوم از ناحیــه ران و پهلــو دچــار مصدومیــت شــده بــود 

کــه در هنــگام حملــه خــرس توانســته بــود فــرار کنــد.

پسماند

پرندگان

حیوانات

برخورد قانونی با سوزانندگان ضایعات پالستیک در لنگرود
 رییس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود گفت: با افرادی که مبادرت به آتش زدن )سوزاندن( ضایعات می کنند، 

برخورد قاطع خواهد شد. به گزارش ایسنا-منطقه گیان، امین نجات گفت: اداره حفاظت محیط زیست لنگرود با 
استفاده از پایش های شبانه روزی در راستای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، افرادی که مبادرت به آتش زدن 

)سوزاندن( ضایعات می کنند، ضمن برخورد قاطع، به دادسرای عمومی و انقاب اسامی لنگرود معرفی خواهد کرد. 
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زیســت  محیــط  و  ایمنــی  بهداشــت،  مدیریــت  سرپرســت 
ــظ  ــت: حف ــیمی گف ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــی( ش )اچ اس ی
ــم مجتمع هــا  ــردی و مه ــط زیســت یکــی از الزام هــای راهب محی

و طرح هــای پتروشــیمی اســت.
ــط زیســت  ــی رؤســای محی ــا، نشســت گردهمای ــه گــزارش برن ب
بــا حضــور مســئوالن محیــط زیســت  صنعــت پتروشــیمی 
اداره کل  زیســت  محیــط  معــاون  پتروشــیمی،  شــرکت های 
ــی( وزارت نفــت و  ــط زیســت )اچ اس ی ــی و محی بهداشــت، ایمن
کارشناســان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در شــرکت ملــی 
صنایــع پتروشــیمی برگــزار شــد. علــی عمــادی، سرپرســت 
ــن  ــع پتروشــیمی در ای ــی صنای ــی شــرکت مل ــت اچ اس ی مدیری
نشســت بــا اشــاره بــه وجــود نیروهــای کارآمــد و متخصــص در 
ــرد:  ــار ک ــیمی اظه ــرکت های پتروش ــت ش ــط زیس ــش محی بخ
ــر  ــه و س ــورد توج ــدی م ــور ج ــد به ط ــت بای ــط زیس ــظ محی حف
لوحــه همــه فعالیت هــا قــرار گیــرد و در ایــن مســیر بایــد 
ــه فعالیت هــا توجــه  ــه اینگون ــت ب ــا جدی ــی ب واحدهــای اچ اس ی
ــع  ــی صنای ــرکت مل ــی ش ــت اچ اس ی ــت مدیری ــد. سرپرس کنن
ــودن آن  ــور ب ــه مح ــرد، برنام ــن راهب ــزود: بهتری ــیمی اف پتروش
اســت زیــرا برنامه ریزی هــای جامــع و کان محیــط زیســتی 
ــن  ــر ای ــد ب ــد و بای ــد ش ــا خواه ــن فعالیت ه ــود ای ــبب بهب س
نکتــه تاکیــد کــرد کــه در چنــد ســال اخیــر از ســوی شــرکت ملــی 
صنایــع پتروشــیمی برنامه هــای جامــع و مختلفــی بــرای صیانــت 
از محیــط زیســت تعریــف شــده اســت. عمــادی ادامــه داد: 
ــازمان  ــز س ــیمی و نی ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــت، ش وزارت نف
ــا و اقدام هــای شــرکت های  ــط زیســت از برنامه ه حفاظــت محی
ــد. در  ــت می کنن ــط زیســت حمای ــرای حفــظ محی پتروشــیمی ب
ــت  ــط زیســتی  و صنع ــون مســائل محی ــی، پیرام ــن گردهمای ای

پتروشــیمی بحــث و گفت وگــو شــد.

سرپرست ایمنی و محیط زیست 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

حفظ محیط زیست؛ اولویت 
صنعت پتروشیمی است

رنا
: ب

س
عک

ب
ضال

استاندار مازندران خواستار اجرایی شدن تسهیالت فا
یورویی فاضالب شد

اســتاندار مازنــدران از ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــه  ــی را ک ــهیات یوروی ــا تس ــت ت ــور خواس کش
ــاب  ــای فاض ــرح ه ــرای ط ــرای اج ــود ب ــرار ب ق
ــر  ــد ه ــاص یاب ــتان اختص ــن اس ــه ای ــهری ب ش

ــد. ــی کن ــر اجرای ــه زودت چ
ــا، احمــد حســین زادگان در جلســه شــورای  ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه در  ــل زبال ــزود: معض ــاری اف ــتان در س ــزی اس ــه ری برنام
اســتان هــای شــمالی بویــژه مازنــدران تبدیــل بــه فــوق 
بحــران شــده اســت. وی یکــی از دالیــل الینحــل مانــدن 
بویــژه  معضــل زبالــه در مازنــدران را تولیــد مضاعــف آن 
ــه  ــاک نگ ــگ پ ــدن فرهن ــه نش ــگران و نهادین ــط گردش توس
داشــتن محیــط زیســت عمومــی دانســت و تاکیــد کــرد: 
ــل،  ــن معض ــل ای ــرای ح ــی ب ــات زیربنای ــار اقدام ــد در کن بای
فرهنــگ ســازی هــم بــه صــورت جــدی انجــام شــود. نماینــده 
عالــی دولــت در مازنــدران بــا اشــاره بــه وضعیــت اقتصــادی 
ــا  ــرش ه ــر نگ ــرورت تغیی ــر ض ــم، ب ــرایط تحری ــور در ش کش
ــرد:  ــد ک ــماند تاکی ــه و پس ــد زبال ــی مانن ــل معضات ــرای ح ب

ــل  ــرای ح ــز ب ــی را نی ــه ای دولت ــر بودج ــای غی ــد راهکاره بای
ــین زادگان  ــم. حس ــر بگیری ــتان در نظ ــی اس ــکات اصل مش
ــه ســوز در  ــای زبال ــد ســاخت نیروگاهه ــی شــدن رون از طوالن
ــزود:  ــرد و اف ــاد ک ــابه انتق ــای مش ــرح ه ــر ط ــتان و دیگ اس
ایــن کنــدی ســرعت ســبب شــد تــا مشــکل پســماند در 
ــدران  ــی برســد. اســتاندار مازن ــه حالــت فــوق بحران اســتان ب
ــه  ــر از زبال ــده هــا در اســتان را فرات ــت آلودگــی و آالین وضعی
ــای  ــی پیگیری ه ــتگاه های متول ــد دس ــت: بای ــت و گف دانس
ــواحل  ــا و س ــی رودخانه ه ــکل آلودگ ــع مش ــرای رف الزم را ب
آب  بــودن  بــاال  دهنــد. وی گفــت:  انجــام  دریــای خــزر 
ســطحی و مشــکات فاضــاب، ســبب مشــکات بهداشــتی و 
درمانــی در اســتان شــده اســت و الزم اســت ســازمان برنامــه 
و بودجــه کشــور تخصیــص و پرداخــت اعتبــار تســهیاتی 
ــتان را  ــاب اس ــای فاض ــرای طرح ه ــی ب ــون یوروی 281 میلی
عملیاتــی کنــد. بــر اســاس آمارهــای رســمی در حــال حاضــر 
ــدران تحــت پوشــش  ــر از 15 درصــد جمیعــت مازن فقــط کمت

ــد. ــرار دارن ــهری ق ــاب ش فاض

ه ها
خان

ود
جابه جایی ابنیه های بحرانی حریم ر

رودخانه های آستارا
ــداری  ــی فرمان معــاون برنامــه ریــزی و امــور عمران
ــورت  ــاماندهی و در ص ــازی، س ــن س ــتارا از ایم آس
حریــم  بحرانــی  ابینه هــای  جابجایــی  از  ضــرورت 

ــر داد.  ــتان خب ــای شهرس ــه ه رودخان
ــی  ــه بررس ــدم، در جلس ــی مق ــز لقمان ــنا، کامبی ــزارش ایس ــه گ ب
ســاخت و ســازهای غیرمجــاز حریــم رودخانــه هــای شهرســتان 
کــه در فرمانــداری آســتارا برگــزار شــد، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
ــاه 98 در برخــی اســتان  ــن م ــوادث رخ داده در ســیل فروردی ح
ــان، وزارت کشــور دســتورالعملی در  ــی از اســتان گی هــا و مناطق
ــر  ــای غی خصــوص پیشــگیری و ســاماندهی ســاخت و ســاز ه
مجــاز ابــاغ کــرد. وی ادامــه داد: در همیــن راســتا، جلســه ای بــا 
حضــور بخشــداران مرکــزی و لوندویــل و ادارات راه و شهرســازی، 
ــزداری و  ــی و آبخی ــع طبیع ــه ای، مناب ــکن، آب منطق ــاد مس بنی
محیــط زیســت تشــکیل شــد. لقمانــی مقــدم بــا تأکیــد بــر اینکــه 
در ایــن جلســه چارچــوب عملیاتــی اقدامــات و فرآیندهــای انجــام 
کار مشــخص گردیــد، افــزود: آب منطقــه ای بــا کمــک دهیــاران 

ــع در  ــان واق ــه و اعی ــات عرص ــداران، مختص ــی بخش و هماهنگ
ــد. وی  ــه هــا را شناســایی مــی کن حریــم کمــی و کیفــی رودخان
خاطرنشــان کــرد: ســپس پاالیــش، احصــاء نقشــه و مختصــات 
ابنیــه هــا برابــر الویــت و بحرانــی بــودن نقــاط آســیب پذیــر و در 
معــرض خطــر ســیل، ایمــن ســازی و ســاماندهی و در صــورت 

نیــاز بــه مــکان دیگــر منتقــل خواهــد شــد. 
معــاون برنامــه ریــزی و امــور عمرانــی فرمانــداری آســتارا بــا بیــان 
ــا  ــوار هــا، ب ــه خان ــا تخصیــص وام مناســب ب اینکــه ایــن مهــم ب
ــتانی  ــدات اس ــد تأیی ــه نیازمن ــوارد ک ــایر م ــا و س ــکاری اعض هم
ــه  ــر تجرب ــه کــرد: ســیل اخی ــی مــی شــوند، اضاف ــد، عملیات دارن
ای تلــخ بــود کــه بایــد از آن در راســتای تغییــر شــرایط موجــود و 
کاهــش خطــرات بایــای طبیعــی بــه شــکل ایــده آلــی بهــره منــد 
شــویم. بــه گــزارش ایســنا، در جلســه مذکــور، هــر یــک از اعضــا 
راهکارهــا و پیشــنهادات خــود را در جهــت هــر چــه بهتر اجــرا کردن 

ایــن طــرح ارائــه کردنــد.
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مدیـرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان ایـام، گفت: 
مسـابقات  دوره  دومیـن  و  چهـل  رقابت هـای 
امـور  و  اوقـاف  سـازمان  قـرآن کریـم  سراسـری 
خیریـه مرحلـه شهرسـتانی در این اسـتان از هفته 

گذشته کلیه شهرستان ها آغازشده است.
ایـن  عزیزی«،بابیـان  »مرتضـی  حجت االسـام   
مطلـب، اظهـار کـرد: در این دوره از مسـابقات 350 
نفـر بـرادر و خواهـر بـاالی 18 سـال در رشـته های 
حفـظ 5، 10، 20 جـزء، حفـظ کل، قرائـت تحقیق و 
رقابـت  بـه  دعاخوانـی  و  اذان، همخوانـی  ترتیـل، 

خواهند پرداخت.
 وی، بابیـان اینکـه این دوره از مسـابقات در مرحله 
نقـاط  در  جـاری  سـال  خـرداد   20 از  شهرسـتانی 
اسـت، گفـت: مرحلـه  آغازشـده  اسـتان  مختلـف 
شهرسـتان این دوره از مسـابقات تـا چند روز آینده 

نیـز ادامـه دارد و افـراد برگزیده مرحله شهرسـتانی 
سـال  تیرمـاه  دهـه سـوم  در  اسـتانی  مرحلـه  در 

جاری در مرکز استان باهم به رقابت می پردازند.
مدیـرکل اوقاف و امور خیریه اسـتان ایـام، یادآور 
سـنی  رده  در  مسـابقات  از  دوره  ایـن  شـد: 
بزرگ سـاالن و بـاالی 18 سـال صـورت می گیـرد و 
مسـابقات بخش دانش آمـوزی )شـکوفه ها( طبق 
تفاهم نامـه،  بـه وزارت آموزش وپرورش واگذارشـده 

است.
 حجت االسـام عزیـزی، تصریـح کـرد: بیشـترین 
مسـابقات  از  دوره  ایـن  در  شـرکت کننده  میـزان 
و  اسـت  قـرآن کریـم  حفـظ  رشـته  بـه  مربـوط 
مسـابقات  ایـن  از  اسـتقبال  میـزان  خوشـبختانه 
چشـم گیری  افزایـش  سـال گذشـته  بـه  نسـبت 

داشته است.

شرکت 350 نفر در چهل و دومین 
دوره مسابقات قرآن کریم
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جدول شماره 1476

اصفهان

معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری  اصفهان:

حل مشكل نیازمندی های مسكن 
و خدمات شهر» خور« در قالب 
اصالح طرح تفصیلی پیشنهادی

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره كل 

جلســه  در  اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه 

ــه ریاســت حجــت  كمیســیون مــاده 5 اســتان كــه ب

عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون  غامــی   هللا 

امیرخانــی  حمیدرضــا  حضــور  بــا  و  اســتانداری 

ــر  ــان و دیگ ــركل راه و شهرســازی اســتان اصفه مدی

اعضــا برگــزار شــد طــرح تفصیلــی پیشــنهادی شــهر 

خور مورد بررســی قرار گرفت.

حجــت الــه غامــی معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 

اســتانداری در خصــوص طــرح تفصیلــی شــهر خــور 

گفــت : در بازدیــدی كــه بــه اتفــاق اســتاندار از شــهر 

ــه عمــل آمــد مشــكات مــردم ایــن شــهر در  خــور ب

ــورد  ــی م ــدی هــای مســكونی و خدمات حــوزه نیازمن

ایــن  اســت كــه  امیــد  و  گرفــت  قــرار  بررســی 

مشــكات در قالــب طــرح تفصیلــی شــهر خــور قابــل 

حل باشد .

ــده ای از  ــش عم ــه بخ ــاظ اینك ــه لح ــزود : ب وی اف

اراضــی شــهر خــور متعلــق بــه شــهرداری بــوده و در 

دوره هــای گذشــته در قالــب مزایــده و فراخــوان بــه 

بخــش خصوصــی واگــذار شــده و بــر روی ایــن 

اراضی طــرح خاصی نمی توان قرارداد .

ــه  ــی ك ــا آنجای ــه ت ــن رابط ــه داد : در ای ــی ادام غام

ممكــن باشــد ، بــا اصــاح محــدوده پیشــنهادی 

ــه محــدوده  ــا در قالــب الحــاق ب طــرح تفصیلــی و ی

شــهر مشــكل مــردم شــهر خــور در حــوزه خدمــات و 

مســكن حل خواهد شد .

گفتنــی اســت طــرح تفصیلــی پیشــنهادی شــهر 

ــه  ــی ب ــه فن ــزاری 13 جلســه كمیت ــس از برگ خــور پ

ــیده  ــج رس ــاده پن ــیون م ــی در كمیس ــه بررس مرحل

اســت و در ایــن جلســه پیشــنهادات شــبكه معابــر و 

مغایــرت هــای آن بــا طــرح جامــع و همچنیــن 

پیشــنهادات كاربــری هــای آموزشــی ، ورزشــی ، 

ــای  ــرت ه ــگری و مغای ــی و گردش ــی ، درمان فرهنگ

ــی  ــورد بررس ــد و م ــرح ش ــع مط ــرح جام ــا ط آن ب

قرار گرفت .

 پیام
استان ها

مشارکت شرکت گاز مازندران در کمک به سیل زدگان قابل تقدیر است
معاون هماهنگ کننده سپاه کربای مازندران گفت: مشارکت کارکنان شرکت گاز مازندران در کمک به سیل زدگان قابل 
تقدیر است." سرهنگ پاسدار جواد بخشی " معاون هماهنگ کننده سپاه کربای مازندران در نشست با مدیرعامل شرکت 
گاز استان گفت: کارکنان بسیجی و جهادی شرکت گاز مازندران به مانند همیشه در کنار هموطنان سیل زده بودند و از هیچ 
کمکی دریغ نکردند.

مديـر عمليـات شـركت بهـره بـرداري نفـت و گاز 
آرايـش  تغييـر  اصاحيـه  اجـراي  از  آغاجـاري 
تفكيـك گرهـاي نفت شـيرين واحد بهـره برداري 

رامشـير توسط كارشناسان اين شركت خبر داد.
مهنـدس محمـد رضا گـودرزي در اين بـاره گفت: 
عمليـات،  ایمنـی  ضریـب  افزایـش  راسـتای  در 
دوم  و  اول  مرحلـه  گرهـای  تفکیـک  آرایـش 
گیـر  نمونـه  شـیرهای  و  كـرد  تغييـر  شـیرین 
گاز  و  نفـت  لولـه  خطـوط  روی  بـر  اسـتاندارد 
واحـد  و مخـازن  تفکیـک گرهـا  خروجـی کلیـه 

بهره برداری رامشیر نصب شد.
وي ايـن پـروژه را بسـيار حائـز اهميت داشـنت و 
در  محدودیـت  بدلیـل  ايـن،  از  پيـش  افـزود: 
ظرفیـت فـرآورش واحـد رامشـیر، یـک تفکیـک 
گـر جدیـد به مجموعـه تفکیک گرهـای آن اضافه 
در  موجـود  هـای  محدودیـت  بدلیـل  کـه  شـد 
محوطـه و آرایـش اتصـاالت واحـد بهره بـرداری، 
بـه عنـوان تفکیـک گـر مرحلـه اول در سـرویس 

قـرار گرفـت امـا در مهرمـاه 1394 طـرح کوتـاه 
مـدت نفـت نمکـی با هـدف امـکان تولیـد از چاه 
هـای نمکـی میـدان رامشـیر راه انـدازی گردید و 
دو دسـتگاه تفکیـک گـر جدیـد به واحـد انتقال و 

ردیف نمکی واحد رامشـیر راه اندازی گرديد.
مديـر عمليـات شـركت بهـره بـرداري نفـت و گاز 
آغاجـاري اذعـان داشـت : جهت رفـع محدودیت 
هـای پیـش گفتـه و در راسـتای افزایـش ضریب 
ایمنـی عملیاتـی، بـا اجـرای طـرح اصاحیـه اي 
که توسـط مهندسـی تولید ارائه شـد، بـا همکاری 
ادارات تعمیـر و نگهـداری خطـوط لولـه، بازرسـی 
فنـی، مهندسـی تولیـد، نگهـداری و تعمیـرات و 
عملیـات بهـره بـرداری، آرایـش تفکیـک گرهـای 
مراحـل اول و دوم نفـت شـیرین واحـد تغييـر 

داده شد.
وي در پايـان يـادآور شـد: همچنیـن بـا اجـرای 
اصاحیـه نصـب شـیرهای نمونـه گیـر اسـتاندارد 
بـر روی خطـوط لولـه نفـت و گاز خروجـی کلیـه 

تفکیـک گـر ها و خـط لوله نفـت خروجی مخزن 
بـرداری،  )بهـره  دوکاره  مخـزن  و  بـرداری  بهـره 
از  اسـتاندارد  گیـری  نمونـه  امـکان  آزمایـش(، 

سـیاالت خروجی این تجهیزات میسر گردید.
  آییـن تودیـع و معارفـه فرمانـده حـوزه مقاومت 

بسـیج شهید عباسپور برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان آب و بـرق 
خوزسـتان، در آیینـی بـا حضـور معـاون هماهنگ 
کننـده و مسـئول بسـیج کارمندی سـپاه حضرت 
ولـی عصر)عـج(، معاونان و مدیران سـازمان آب 
بسـیج  فرماندهـان  و  عامـل  مدیـران  بـرق،  و 
از  چنـد  تنـی  و  قـرارداد  طـرف  هـای  شـرکت 
"ابراهیـم  هـای  تـاش  از  حـوزه،  بسـیجیان 
حـوزه  فرماندهـی  تصـدی  زمـان  در  سـاعدی" 
و  قدردانـی  عباسـپور،  شـهید  بسـیج  مقاومـت 
"عبـاس بنگانـی" بـه عنـوان فرمانـده جدیـد این 

حوزه معرفی شد.

تغییر آرایش تفکیک گرهای واحد بهره برداری رامشیر توسط نفت و گاز آغاجاری

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند  
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1397۶0319014003453-97/0۶/13هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبر آبـاد تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی آقـای رمضـان جوکاراکبر ابادی 
فرزنـد مرادبشـماره شناسـنامه 2صـادره کهنوج در موازی 7/4142سـهم مشـاع از ششـدانگ یـک قطعه باغ 
بـه مسـاحت ششـدانگ ۶۶180/34متـر مربـع  پـاک فرعـی  - از32- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 9فرعـی از 32- اصلـی قطعـه یـک بخش45کرمـان واقع در احمـد آباد طیـاری  خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای کامبوزیـا سـنجری محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 
صـادر خواهدشـد ./م الـف:2155-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/04/01 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/04/1۶
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 

و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1397۶0319091000۶57-97/11/08هیات اول موضـوع قانون 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 

شـهر عنبر آباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مسـعود سـاالری فرزند حسـین  بشـماره شناسـنامه 

315صـادره ازرودبـار جنـوب با کد ملی 53۶959۶311 درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 227/10متر مربع 

پـاک - فرعـی از48- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک 3فرعی از 48- اصلـی قطعه یک بخش45کرمان 

خریـداری از مالـک رسـمی خانـم بی بی فرخنـده امیـری  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتب 

دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 

اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 

تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 

تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت 

98/04/1۶: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/04/01  نوبـت  انتشـار  تاریـخ  الـف:2151-  ./م  صـادر خواهدشـد 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند  
رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- برابر رای شـماره 1398۶03190۶2000002هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای عبـاس محمد خانـی فرزند علی پشـماره 
شناسـنامه 1۶0 صادره از گلباف در یک باب مغازه به مسـاحت20/10متر مربع پاک 5 فرعی از 219۶- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 219۶اصلـی واقـع در گلبـاف خیابان انقاب جنب کوچه شـهید هوشـمندی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـید محمـد علی میریوسـفی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـیده ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
مـدت انقضـای  صـورت  در  اسـت  بدیهـی  نماینـد.  تقدیـم  قضایـی  مراجـع  بـه  را  خـود 

 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/1-تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/4/1۶
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1398۶0319091000521-98/02/03ورای اصاحـی شـماره 
1398۶0319091000۶20-98/03/19هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقای محمود عباسـی پاگدار فرزند خدا مراد بشـماره شناسـنامه 1۶0صـادره ازعنبر اباد با کد ملـی ۶0۶9983254 
درششـدانگ یـک بـاب مغـازه  به مسـاحت 123متـر مربع پـاک - فرعـی از47- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک 47- اصلـی قطعـه یـک واقع در احمـد آباد عنبر اباد خریداری از مالک رسـمی آقای منوچهرسـلمانزاده 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
الـف:2153 ./م  خواهدشـد  صـادر  مالکیـت  سـند  ت  مقـررا  طبـق  اعتـراض  وصـول 

تاریخ انتشار نوبت اول:98/04/01– تاریخ انتشارنوبت دوم :98/04/1۶
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139860318019000651 -1398/02/15 هیــات 
ــی  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ملــک 
ــوره  ــم منص ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــش تصرف تال
محرمــی مریــان فرزنــد احمــد بــه شــماره شناســنامه 1602 صــادره 
ــای  ــر بن ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــش در شش از تال
مســکونی بــه  مســاحت 266/65 متــر مربــع پــالک فرعــی 9977 
از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 543 واقــع در قریــه 
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری ــش 28 گی ــوال رود بخ ط
ــه منظــور اطــالع در  ــذا ب ــده اســت. ل ــی محــرز گردی ــم وانوای کری
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت  ب دو نوب
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی اشــخاص نســبت ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد 
خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/03/18    

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/04/01
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     3142

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
برابــر آراء صــادره هیات/هیاتهــاي موضــوع قانــون تعییــن و تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهاي فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــان و  ــخصات متقاضی ــذا مش ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ــان ذی متقاضی
ــه  ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــالع عم ــور اط ــه منظ ــا ب ــورد تقاض ــالك م ام
15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری آگهــی مــی شــود . در 
ــان  ــت متقاضی ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــالك محــل  ــت اســناد و ام ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــخ تســلیم  تســلیم و پــس از از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاری
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــاي مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

ــد . ــی باش ــی نم ــالح قضائ ــع ذیص ــه مراج ــرر ب ــع متض مراج
1 – خانــم هــا ماریــا و مرضیــه و راضیــه جملگــی بــا نــام خانوادگــی 
ــن  ــه زمی ــان یکقطع ــدانگ اعی ــورت شش ــد بص ــدان محم ــامی فرزن احتش
ــه  ــع ب ــدانگ 348/96 مترمرب ــاحت شش ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب مش
ــاعا  ــالن مش ــش 15 گی ــهر بخ ــع در ش ــی واق ــی از 40 اصل ــالک 3 فرع پ

بالســویه از مالکیــت وراث مســیحا
ــا نــام خانوادگــی باروتچــی  2 – آقــای حســین و خانــم فاطمــه جملگــی ب
لنگــرودی فرزنــدان حســن بصــورت یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان 
ــی از 196  ــالک 5 فرع ــه پ ــع ب ــاحت ششــدانگ 204/89 مترمرب ــه مس ب
اصلــی واقــع در شــهر بخــش 15 گیــالن مشــاعا بالســویه از مالکیــت آقــای 

محمدرضــا رشــتی

ــورت  ــن بص ــد عابدی ــرودی فرزن ــان لنگ ــم کپورچی ــد کاظ ــای محم 3– آق
ــاحت 100/50  ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــدانگ یکقطع شش
ــرود  ــهر لنگ ــع در ش ــی واق ــی از 837  اصل ــالک 31 فرع ــه پ ــع ب مترمرب

ــی ــت وراث نوغانچ ــالن از مالکی ــش 15 گی بخ
4 – آقــای فرهــاد شــکوهی نــژاد دیوشــلی فرزنــد جمشــید بصــورت 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــر یکب ــن مشــتمل ب ــه زمی ششــدانگ یکقطع
ــالك  ــروز از پ ــی مف ــی از 1  اصل ــالک 2953 فرع ــه پ ــع ب 115/48 مترمرب
فرعــی 19 واقــع در درب مســجد بخــش 15 گیــالن از مالکیــت آقــای 

ــرادی ــان م ــی خ رجبعل
5– آقــای فخرالدیــن شــریفی فرزنــد ســرمعلی بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 243/65 مترمربــع بــه پــالک 
2875 فرعــی از 8  اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 5 واقــع در قریــه دکانبــرک 
بخــش 15 گیــالن از مالکیــت آقــای غالمعلــی و کریــم و حســینعلی و 
محمــد حســین و حســن جملگــی بانــام خانوادگــی اخــوان رضایــت و خانــم 
حمیــده و خانــم حاجــی آقــازاده وحیــدی و خانــم طوســی طبیبــی و رقیــه 

خانــم واعــظ محمــدی
ــد جمــال بصــورت ششــدانگ  ــد ســورکوهی فرزن  6– آقــای جلیــل غیرتمن
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 150/10 
ــی   ــالك 5 فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 8 اصل ــالک  2876 فرع ــه پ ــع ب مترمرب
واقــع در قریــه دکانبــرک بخــش 15 گیــالن از مالکیــت آقایــان غالمعلــی و 
کریــم و حســینعلی و محمــد حســین و حســن جملگــی بانــام خانوادگــی 
اخــوان رضایــت و خانــم حمیــده و خانــم حاجــی آقــازاده وحیــدی و خانــم 

ــم واعــظ محمــدی ــی و رقیــه خان طوســی طبیب
7– آقــای امیرحســین رمضانپــور کوملــه فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 125/01 مترمربــع بــه 
پــالک 5285 فرعــی از 14 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 910 واقــع در قریــه 
کوملــه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت آقایــان محمــد ضیائــی 

چوالبــی و محمدحســن عمویــی گاوچرســرایی
 8 – خانــم یاســمن پوررجــب قاضــی محلــه فرزنــد مهــدی بصــورت 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــتمل بریکب ــن مش ــه زمی ــدانگ یکقطع شش
334/64 مترمربــع بــه پــالک 642 فرعــی از 40 اصلــی واقــع درقریــه 
ــد  ــن و محم ــان محمدحس ــت آقای ــالن از مالکی ــش 15 گی ــکالم بخ گالش

ــی ــین صوف حس
9– آقــای صــادق بخشــی قاضــی محلــه فرزنــد محمدباقــر بصــورت 
ــاحت 216/81  ــه مس ــاختمان ب ــتمل برس ــن مش ــه زمی ــدانگ یکقطع شش
مترمربــع بــه پــالک 5931 فرعــی از 53 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 266 
واقــع در قریــه کیاکالیــه حومــه لنگــرود بخــش 15گیــالن از مالکیــت ســید 

ــم ناظــم ســادات  ابراهی
ــلیمانی  ــی س ــام خانوادگ ــا ن ــی ب ــه جملگ ــه و فاطم ــا امین ــم ه 10– خان
کورنــده  فرزنــدان حســین بصــورت یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان 
ــی از 54  ــالک 7909 فرع ــه پ ــع ب ــدانگ 112/14 مترمرب ــاحت شش ــه مس ب
اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 22 واقــع در قریــه چالکیاســر حومــه لنگــرود 

ــدی ــت وراث ابواله ــویه از مالکی ــالن مشاعابالس ــش 15گی بخ
11– آقــای مهــران صــادق نیــا فرزنــد محمدکاظــم بصــورت ششــدانگ 
ــه  ــع ب ــه مســاحت 161/67 مترمرب یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان ب
پــالک 4349 فرعــی از 56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 11 واقــع در قریــه 

ــدی  ــت وراث ابواله ــالن از مالکی ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ ــدان حوم موبن
ــه  ــدانگ یکقطع ــورت شش ــر بص ــد ناص ــدی  فرزن ــد محم ــای احم 12– آق
ــالک  ــه پ ــع ب ــاحت 155/71 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــتمل برس ــن مش زمی
4350 فرعــی از 56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 25 واقــع درقریــه موبنــدان 

ــی مشــکوتی   حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت آقــای ول
ــدانگ  ــورت شش ــفندیار بص ــد اس ــی زاده  فرزن ــن عل ــای ابوالحس 13– آق
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 112/52 مترمربــع بــه 
پــالک 4351 فرعــی از 56 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 11 واقــع درقریــه 

موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث ابوالهــدی 
ــره ــرودی و غی لنگ

ــد یحیــی بصــورت ششــدانگ  ــا نالکیاشــری فرزن ــای محمــد پورباب 14– آق
ــع  ــاحت 197/61 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــر س ــتمل ب ــن مش ــه زمی یکقطع
بــه پــالک 930 فرعــی از 58 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 75 واقــع 
درقریــه نالکیاشــر حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت آقایــان علــی 

ــره  ــان دیلمــی و غی محمــدی منجمــی و شــاه جه
ــد مســعود بصــورت ششــدانگ یکقطعــه  ــای آرش آل شــعبان فرزن 15– آق
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 163/15 متــر مربــع بــه پــالک 
1522 فرعــی از 64 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 101 واقــع درقریــه متعلــق 
محلــه حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن  از مالکیــت ســید حســن چوبچیــان 

لنگــرودی  
16– آقــای ســیدبیژن صدرائــی فرزنــد ســیدجمال بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 92/67 متــر مربــع بــه 
پــالک 3734 فرعــی از 65 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 1 واقــع درقریــه 

ــت وراث مســیحا ــالن  از مالکی ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ درویشــانبر حوم
17– آقــای علــی پــور غالمــی چافــی فرزنــد حســینعلی بصــورت ششــدانگ 
ــه  ــع ب ــه مســاحت 950/21 مترمرب یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان ب
پــالک 5499 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 1 واقــع درقریــه 

چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث جورابچــی
ــد محمــد بصــورت ششــدانگ یکقطعــه  ــی فرزن ــم ســرور فریدون 18 – خان
ــه پــالک  ــع ب ــه مســاحت 540/18 مترمرب ــر ســاختمان ب زمیــن مشــتمل ب
ــه چــاف  ــع درقری ــی 1 واق ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 184 اصل 5500 فرع

ــت وراث جورابچــی   ــالن از مالکی ــرود بخــش 15 گی ــه لنگ حوم
19 – آقــای حســین شــریفی فرزنــد ولــی مــراد بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل برســاختمان بــه مســاحت 308/25 مترمربــع بــه 
پــالک 5528 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 1 واقــع درقریــه 

ــی  ــت وراث جورابچ ــالن از مالکی ــش 15 گی ــرود بخ ــه لنگ ــاف حوم چ
20 – خانــم روزا دســتا فرزنــد محمــد حســین بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
ــه پــالک  ــع ب ــه مســاحت 835/88 مترمرب زمیــن مشــتمل برســاختمان ب
5529 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 30 واقــع درقریــه چــاف 

حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث محســن جورابچــی
21 – خانــم روزا دســتا فرزنــد محمــد حســین بصــورت ششــدانگ یکقطعــه 
ــالک  ــه پ ــع ب ــاحت 165/05 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــتمل برس ــن مش زمی
5530 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 30 واقــع درقریــه چــاف 

حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث محســن جورابچــی
ــورت  ــی بص ــد صفرعل ــی فرزن ــت کچالم ــالح دوس ــه ف ــم مهدی 22 – خان
ــه مســاحت 420/41  ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب ــه زمی ششــدانگ یکقطع
ــی  ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 184 اصل ــالک 5531 فرع ــه پ ــع ب مترمرب
30 واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث 

محســن جورابچــی
23 – خانــم مــژگان پورمیــرزا لنگــرودی فرزنــد محمــود بصــورت ششــدانگ 
یکقطعــه زمیــن مشــتمل بریکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 740/57 
ــی  ــالك فرع ــروز از پ ــی مف ــی از 184 اصل ــالک 5532 فرع ــه پ ــع ب مترمرب
30 واقــع درقریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث 

محســن جورابچــی
بصــورت  اســماعیل  فرزنــد  اصغــری کچالمــی  علینقــی  آقــای   -  24
ــه  ــع ب ــه مســاحت 625 مترمرب ــاب ســاختمان و محوطــه ب ششــدانگ یکب
پــالک 5533 فرعــی از 184 اصلــی مفــروز از پــالك فرعــی 30 واقــع درقریــه 
چــاف حومــه لنگــرود بخــش 15 گیــالن از مالکیــت وراث محســن جورابچــی
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون بــه اســتناد رای شــماره 139860318013000346 
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع   1398/02/16 مــورخ 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
قانــون تعییــن تکلیــف ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــر  ــه مســاحت 318/50 مت ــی ب ــاری احداث ــر انب مشــتمل ب
ــاک  ــروز از پ ــی 1306 مف ــاک فرع ــماره پ ــه ش ــع ب مرب
63 ســنگ اصلــی 97 واقــع در قریــه چالکســرا بخــش 16 
گیــان در مالکیــت خانــم عــذرا حســن نــژاد اســتقرار یافتــه 
ــده اســت.  ــل نیام ــوز بعم ــوق هن ــاک ف ــد حــدود پ تحدی
ــک  ــور حــدود مل ــک مذک ــی مال ــه تقاضــای کتب ــا ب ــذا بن ل
ــح  ــاعت 9 صب ــورخ 98/4/23 س ــنبه م ــوق در روز یکش ف
در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل خواهــد آمــد . لــذا 
چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــاک 
فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــد حــدود باســتناد مــاده 20 قانــون 
ــن  ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــرف س ــت ظ ثب
ــه  ــت ب ــی اس ــد بدیه ــت نمای ــید دریاف ــلیم و رس اداره تس
اعتراضــات خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد 
شــد. ضمنــا از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف 
یــک مــاه دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم 
نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی 
ــدم  ــی ع ــه و گواه ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان م
تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم 
نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی 

ــد داد. ــه خواه ــررات ادام ــر مق را براب
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل           3562
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

مهنـدس حمیدرضا عظیمیـان مدیرعامل فـوالد مبارکه در 
نشسـت بررسـی برنامـۀ تولیـد 10 میلیـون تـن فـوالد در 
منطقـۀ خلیـج فارس که بـا حضور خـداداد غریبپور رئیس 
هیئـت عامل ایمیدرو، مشـاور طـرح جامع فـوالد، مدیران 
عامـل شـرکتهای ملی فـوالد ایران، گل گهـر، منطقه خلیج 
فـارس،  مادکـوش،  صبا فوالد خلیج فـارس و کاوه جنوب 
برگزار شـد، گفت: با توجه به ظرفیتهای مناسـب موجود در 
منطقۀ هرمزگان و با تأمین زیرسـاختهای مناسـب از قبیل 
معـدن، آب، بـرق، ریـل و جاده، طرح ایجـاد 10 میلیون تن 
ظرفیـت تولید فـوالد در منطقۀ خلیجفارس که در راسـتای 
منافـع ملـی اسـت میتوانـد در دسـتیابی به اهداف سـند 
چشـمانداز افـق 1404 فـوالد کشـور و ایجـاد ظرفیـت 55 

میلیـون تـن فـوالد و همچنیـن توسـعۀ صـادرات و خارج 
شدن هرچه بیشتر از اقتصاد متکی به نفت مؤثر باشد.

وی بـا اشـاره بـه دانش فنی موجود در بخشـهای مختلف 
گروه فوالد مبارکه تصریح کرد: بزرگترین گروه فوالدسـازی 
کشـور و خاورمیانـه ایـن آمادگـی را دارد تـا از طـرح مذکور 

حمایت الزم را به عمل آورد.
بـه گـزارش خبرنگار فوالد، در این نشسـت خداداد غریبپور 
رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو نیـز تصریـح کـرد: در ایـن 
خصـوص بـا مشـخص شـدن سـاختار طـرح، تفاهمنامۀ 
امـوری همچـون سـرمایهگذاری در بخـش تأمیـن آب، 

انرژی، بندر و نوع سرمایهگذاریها تعیین خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه باید از تجربۀ شـرکتهای سـرمایهگذار 

در منطقـۀ خلیـج فارس اسـتفاده شـود، گفت: الزم اسـت 
نـگاه جامعـی بـه توسـعه در این منطقه داشـته باشـیم و 
ارائـه  نحـوۀ  ازجملـه  بسـتۀ سـرمایهگذاری  تکلیـف کل 

زیرساختها روشن شود.
مدیرعامـل  ابـکا  محمـد  همچنیـن  نشسـت  ایـن  در 
فوالدتکنیک و مشـاور در طرح جامع فوالد جزئیات برنامۀ 
10 میلیـون تنـی فـوالد را ارائه کرد و گفت: بـرای تحقق این 
برنامـه نیـاز به 18 میلیون تن گندله و 11,9 میلیون تن آهن 

اسفنجی داریم.
وی بـا بیان اینکه ظرفیت تولید گندلۀ سـنگآهن در منطقۀ 
خلیجفـارس بایـد 13 میلیـون تـن افزایـش یابـد،  افزود: 
یکـی از نـکات موردتوجـه، مقیاسـهای تولیـد اسـت، بـه 

گونهای که بتوان تولیدی رقابتی و با هزینۀ کم داشت.
ابـکا افـزود: بـرای تحقـق این برنامه هـزار مـگاوات باید به 

ظرفیت تولید برق منطقه اضافه شود.
وی بـه میـزان سـرمایهگذاری این طرح اشـاره کرد و گفت: 
بـرآورد کل سـرمایهگذاری ایـن برنامـه 5,3 میلیـون یـورو 

اسـت کـه 1,۶ میلیـون یـورو مربـوط به بخش زیرسـاخت 
خواهد بود.

مشـاور طـرح جامـع فـوالد با تأکیـد بـر ورود مـواد اولیه و 
صـدور محصـوالت بـا ارزشـافزوده از ایـن منطقـه اظهـار 
داشـت: 10 میلیـون تن از مـواد اولیۀ این برنامه قرار اسـت 
از طریـق واردات تأمیـن و درعینحـال 5 میلیـون تـن از 

محصوالت ساختهشده به خارج کشور صادر شود.
وی تأکیـد کـرد: تاکنون مـواردی همچون جانمایـی اجرای 
پروژههـا، بررسـی مبـادی تأمیـن مـواد اولیـه و تأمیـن 

زیرساختها بهویژه بهصورت »متمرکز« انجام شده است.
حسـن خلـج طهرانی مدیر عامل منطقۀ خلیـج فارس نیز 
دربـارۀ زیرسـاختها گفـت: مکاتبـات مربـوط بـه اجـرای 
طرحهای توسـعه با مقامات ذیربط و سـرمایهگذاران انجام 

شده است.
 وی ادامـه داد: در برنامـۀ کان منطقـۀ ویژۀ صنایع معدنی 
و فلـزی خلیـج فـارس، برنامـۀ ایجـاد 35 میلیـون تـن 

ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر پیشبینیشده است.

ایجاد 10 میلیون تن ظرفیت تولید فوالد 
در منطقۀ خلیج فارس

جراحی زیبایی و قصور پزشکی رتبه نخست شکایت های مردمی از حوزه سالمت را دارد
رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه رسیدگی به شکایت های مردمی در نظام پزشکی یک اولویت اخاقی و 

تکلیفی است بیان داشت: شکایت از جراحی زیبایی و قصور پزشکان در حوزه زنان در رتبه نخست شکایت ها در کشور 
قرار دارد.

مشــارکت  جلــب  بــرای  کرمــان کــه  شــهردار 
»جشــنواره  برگــزاری  در  دخیــل  دســتگاه های 
تابســتانی کرمــان« بــه تهــران ســفر کــرده اســت، 
ــا شــرکت ســرمایه گــذاری ایرانگــردی  از توافــق ب

و جهانگــردی خبــر داد.
ــگاه  ــا پای ــو ب ــم زاده در گفت وگ ــران عال ــید مه  س
ــت:  ــن خصــوص گف ــن در ای ــان آنای ــری کرم خب
در دیــداری کــه بــا آقــای دکتــر رضــا براتــی 
سرپرســت محتــرم شــرکت مذکــور داشــتم مقــرر 
مالــک هتل هــای  کــه  مذکــور  شــد مجموعــه 
ایرانگــردی و جهانگــردی در ســطح کشــور اســت، 
ــاه  ــا پنج ــود را ب ــی خ ــت اقامت ــی از ظرفی بخش
درصــد تخفیــف در خدمــت گردشــگرانی قــرار 
ــفر  ــان س ــه کرم ــنواره ب ــام جش ــه در ای ــد ک ده
می نماینــد.وی در توضیــح جشــنواره تابســتانی 
ــب  ــرای مناس ــس از اج ــرد: پ ــح ک ــان تصری کرم
جشــنواره نوبهــار کرمــان در نــوروز ســال جاری 
تــا  هســتیم  آن  پــی  در  شــهرداری،  توســط 
مرتبــط  مجموعه هــای  همــه ی  همراهــی  بــا 
»جشــنواره تابســتانی کرمــان« را شــکل داده و 
بــا هــم افزایــی همــه ی ظرفیت هــای کرمــان 
را  امســال  تابســتان  گردشــگری،  بخــش  در 
ــهر  ــه ش ــافرت ب ــرای مس ــاوت ب ــی متف ــه فصل ب

کرمــان تبدیــل کنیــم .
ظرفیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  شــهردار 
ــاد  ــه داد: اعتق ــان ادام ــگرِی کرم ــف گردش مختل
ــرای  ــی ب ــت اصل ــگری ظرفی ــش گردش دارم، بخ
ــاد  ــن اعتق ــا ای توســعه ی شــهر کرمــان اســت و ب
ایــن صنعــت در شــهر کرمــان  بــرای توســعه 
اداره کل  نظیــر  هــا  مجموعــه  ســایر  کنــار  در 
ــگری،  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
کمیســیون گردشــگری اتــاق بازرگانــی و ... تمــام 
ــی  ــاهد تحول ــا ش ــته ت ــه کار بس ــود را ب ــوان خ ت

ــیم. ــش باش ــن بخ ــی در ای اساس

مدیــرکل ورزش و جوانــان کهگیلویــه 
انــواع  بویراحمــد گفــت: کاهــش  و 
ــای  ــه ه ــه در زمین ــا از جمل ــیب ه آس
سیاســی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
یکــی از نتایــج مهــم توســعه ورزش 

روســتایی در ایــن اســتان اســت.
ســید محمدتقــی علــوی اظهــار داشــت: 
ــزار  ــت 713 ه ــی از جمعی ــدود نیم ح
را  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  نفــری 
و  دهنــد  مــی  تشــکیل  روســتائیان 
ــان در  ــمگیر آن ــهم چش ــوان س ــی ت نم

ــده  ــتان را نادی ــن اس ــه ورزش ای عرص
ــت. گرف

وی افــزود: دولــت بــرای رونــق ورزش 
روســتایی در تمامــی اســتان هــای 
کشــور از جملــه کهگیلویــه و بویراحمــد 
تاکنــون از هیــچ تاشــی دریــغ نکــرده 

اســت.
مدیــرکل ورزش و جوانــان کهگیلویــه 
ــلم  ــق مس ــرد: ح ــان ک ــد بی و بویراحم
ــن اســتان اســت کــه از  روســتائیان ای
ــات و زیرســاخت هــای مناســب  امکان

ــند. ــوردار باش ــی برخ ورزش
ــردن در  ــه ک ــرد: هزین ــوان ک ــوی عن عل
ــرای  ــذاری ب ــرمایه گ ــی س ورزش نوع
کمــک بــه ارتقــای روزافــزون امیــد بــه 
زندگــی و ســامت عمومــی در کشــور و 

ــد اســت. ــه و بویراحم کهگیلوی
عامــل  ورزش  داشــت:  ابــراز  وی 
اتحــاد، انســجام، همدلــی، همبســتگی 
ــد  ــی اســت و بای ــرور مل ــش غ و افزای
زمینــه  مــدون  ریــزی  برنامــه  بــا 
توســعه بیــش از پیــش آن در کشــور و 
ــه و بویراحمــد را فراهــم کــرد. کهگیلوی

ــر 50  ــزون ب ــد اف ــه و بویراحم کهگیلوی
هــزار ورزشــکار ســاماندهی شــده مــرد 

ــف دارد. ــای مختل و زن در رشــته ه

 کاهش انواع آسيب ها نتيجه توسعه ورزش 

روستايی در کهگيلويه و بويراحمد  است

رکوردزنی های مصرف برق 
در خوزستان ادامه دارد

مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان بـا بیـان اینکـه رونـد مصرف بـرق در 
اسـتان همچنـان در مـدار افزایـش اسـت، افزود: در یکشـنبه هفته جاری رشـد هزار و 
117 مگاواتـی را تجربـه و بـرای دومیـن بـار در خـرداد ماه امسـال از رکورد پیک سـال 
گذشـته عبـور کـرده ایم.محمود دشـت بزرگ اظهار داشـت: در 24 سـاعت گذشـته با 
مصـرف هشـت هـزار و 27 مـگاوات رشـد 13.91 درصـدی نسـبت به مدت مشـابه در 
سـال قبـل رخ داده اسـت.وی بیـان کـرد: ایـن رشـد مصـرف کـه عـددی قابـل تامل 
اسـت رکـورد پیـک هفـت هزار 951 مـگاوات هفته قبل را نیز شکسـته اسـتمدیرعامل 
شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان عنوان کـرد: پیک بار در سـال های 94 تـا 97 در 
مـاه هـای تیـر و مـرداد رخ داده بود ولی امسـال بـه دلیل گرمای هوا و رشـد مصرف 
، تاکنـون 2 بـار در خـرداد مـاه اتفـاق افتاده است.دشـت بزرگ با ابراز نگرانی نسـبت 
بـه رشـد قابـل توجه مصرف بـرق، تاکید کـرد: اگر مصرف بـرق بر همین مـدار ادامه 
داشـته باشـد پربـاری بـرای شـبکه خطراتـی خواهد داشـت و ممکن اسـت بعضی 
از تجهیـزات دچـار مشـکل شـوند و نیـاز بـه جایگزینـی یا تعمیر داشـته باشـند.وی 
تصریـح کـرد: مدیریـت مصـرف به معنـای مصرف نکردن نیسـت بلکه بـه معنای 
اسـتفاده صحیـح از وسـایل برقی مورد نیاز به خصوص در سـاعت هـای اوج مصرف 

) سـاعت 13 تـا 17 و 20 تـا 23( اسـت.
مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان پایداری و مدیریت شـبکه را یک مقوله 
مشـارکتی بـا همکاری مصـرف کنندگان توصیف کـرد و گفت: مصـرف کننده ها نقش 
اصلی را در مدیریت شـبکه بر عهده دارند و از آنها می خواهیم در پایداری شـبکه برق 

حتـی بـا خاموش کردن یک المپ غیر ضروری سـهیم باشـند.

سـید مهـران عالـم زاده در گفت وگـو با پایـگاه خبری 
کرمـان آنالین در ایـن خصوص گفـت: در دیداری که 
بـا آقـای دکتـر رضـا براتی سرپرسـت محترم شـرکت 
مذکـور داشـتم مقرر شـد مجموعـه مذکور کـه مالک 
هتل هـای ایرانگـردی و جهانگـردی در سـطح کشـور 
اسـت، بخشـی از ظرفیـت اقامتـی خـود را بـا پنجـاه 
درصـد تخفیـف در خدمـت گردشـگرانی قـرار دهـد 
 کـه در ایـام جشـنواره بـه کرمـان سـفر می نماینـد.
وی در توضیـح جشـنواره تابسـتانی کرمـان تصریـح 
کـرد: پـس از اجرای مناسـب جشـنواره نوبهـار کرمان 
در نـوروز سـال جاری توسـط شـهرداری، در پـی آن 
هسـتیم تا بـا همراهی همـه ی مجموعه هـای مرتبط 
بـا  تابسـتانی کرمـان« را شـکل داده و  »جشـنواره 
هـم افزایـی همـه ی ظرفیت هـای کرمـان در بخـش 
گردشـگری، تابسـتان امسـال را بـه فصلـی متفاوت 

بـرای مسـافرت بـه شـهر کرمـان تبدیـل کنیم .

اصفهان

اجرای بزرگ ترين طرح آبرسانی قطره ای 
در منطقه8  اصفهان

هاشــمیان  سیدرســول 

اظهــار کــرد: ســال گذشــته 

ــوزه  ــی در ح ــای بزرگ پروژه ه

ــار  ــای انه فضــای ســبز و احی

منطقــه  شــهری  و  محلــی  پارک هــای  حفــظ  و 

ــم در  ــوز ه ــا هن ــیاری از آنه ــه بس ــه ک ــام گرفت انج

حــال اجــرا اســت.

وی تصریــح کــرد: تنهــا در حــوزه آبیــاری تحــت 

فشــار بیــش از 14 کیلومتــر از مســیر تحــت پوشــش 

ــال  ــارد ری ــر 15 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــاری ب آبی

ترمیــم و اصــاح شــده اســت کــه مربــوط بــه رفیــوژ 

ــان بهارســتان شــرقی، چشــمه کســاره،  جنوبــی خیاب

ــارت اســت. ــادی شاپســند و یون م

مدیــر منطقــه هشــت شــهرداری اصفهــان ادامــه 

ــه  ــبز منطق ــای س ــر از فض ــش از 17 کیلومت داد: بی

ــاری  ــتم آبی ــش سیس ــت پوش ــال 97 تح ــز در س نی

قطــره ای قــرار گرفــت و بــا هزینــه ای بالــغ بــر 

ــه،  ــیاب، دوبرج ــای آس ــال مادی ه ــارد ری ــه میلی س

شاپســند و یونــارت، فــردوان و آزادان از ایــن طــرح 

شــدند. بهره منــد 

وی خاطرنشــان کــرد: اجــرای طرح هــای مذکــور 

بــا  داشــت کــه  آبــی  پشــتوانه  یــک  بــه  نیــاز 

ــار  ــتا اعتب ــن راس ــه در ای ــورت گرفت ــای ص تاش ه

یــک میلیــارد ریالــی اختصــاص یافــت و منابــع 

آبــی شــهید ردانــی پــور و پــارک عباســی بــا تجهیــز 

و ایزوله ســازی بــه شــبکه آبیــاری فضــای ســبز 

ــد. ــزوده ش اف

ــرر  ــت های مک ــه درخواس ــاره ب ــا اش ــمیان ب هاش

خودروهــای  ســدمعبر  خصــوص  در  شــهروندان 

حمــل بــار در کنــار پــارک گل محمــدی گفــت: 

در  کــه  باربــری  خودروهــای  و  کامیونت هــا 

پــارک  و  علیخانــی  شــهید  میــدان  محــدوده 

بــزرگ گل محمــدی ســال ها بــرای شــهروندان 

بــا همــکاری  نیــز  ایجــاد مزاحمــت می کردنــد 

مراجــع قضایــی و بــا عملکــرد همــکاران رفــع 

ــدند  ــارج ش ــل خ ــن مح ــه، از ای ــر منطق ــد معب س

ــری  ــینهای بارب ــور ماش ــب حض ــیمای نامناس و س

اصــاح  پــارک  حاشــیه  در  و  محــل  ایــن  در 

ــار  ــا انه شــد.وی افــزود: طــرح ســاماندهی و احی

ــه  1100 اصل ــا کاشــت بیــش از  ــز ب ــه نی ســبز منطق

ــم  ــار بیــش از دو و نی ــا اعتب درخــت و درختچــه ب

میلیــارد ریــال در مادی هــای آزادان، شاپســند، 

آســیاب، دوبرجــه، تیــران و آهنگــران و یونــارت و 

تامــه صــورت گرفــت کــه در نــوع خــود کــم نظیــر 

اســت.مدیر منطقــه هشــت شــهرداری اصفهــان 

ــد شــهردار و اعضــای شــورای  ــه تاکی ــا اشــاره ب ب

ــات  ــودن خدم ــور ب ــه مح ــر محل ــهر ب ــامی ش اس

کلنــگ  نیــز  ســال جاری  در  گفــت:  شــهرداری 

ــتور  ــددی در دس ــی متع ــتان های محل ــاد بوس ایج

کار اســت کــه خبــر خوشــی بــرای شــهروندان ایــن 

ــود. ــد ب ــات خواه مح

ساخت تصفیه خانه 
مهریان یاسوج 
شتاب می گیرد

فاضـاب  و  آب  شـرکت  سرپرسـت 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح سـاخت 
تصفیـه خانـه »تنـگ کبوتـری مهریـان« 
یاسـوج از مصوبـات سـفر هیـات دولـت 
در مردادمـاه سـال 95 بـه ایـن اسـتان 
شـتاب بیشـتری خواهد گرفت.فیض هللا 
پاسـره اظهار داشـت: این طرح هیچ گونه 
مشـکل اعتبـاری نـدارد و یکـی از دالیـل 
طوالنی شـدن رونـد اجـرای آن معارضات 
اجتماعـی برخی از اهالـی منطقه مهریان 
اسـت.وی میـزان اعتبـار تخصیـص یافته 
بـرای اجـرای این طـرح ملی را افـزون بر 
800 میلیـارد ریـال عنـوان کرد و افـزود: با 
اجـرای آن مشـکل تامین آب آشـامیدنی 
بـا  مـادوان  و  بلهـزار  مهریـان،  مناطـق 
جمعیتـی افـزون بـر ۶5 هـزار نفـر مرتفع 

شـد. خواهد 
پاسـره تاکیـد کـرد کـه اقـدام هـای اولیه 
نیـز با هماهنگـی فرماندار، نماینـده مردم 
شهرسـتان بویراحمـد در مجلس شـورای 
اسـامی و بزرگان مهریان نیـز برای پایان 
دادن به مشـکل معارضـات اجتماعی این 

طـرح نیز انجام شـده اسـت.
اینکـه مـردم و کشـاورزان  بـا بیـان  وی 
آب کشـاورزی  تامیـن  دغدغـه  مهریـان 
نداشـته باشـند، ادامـه داد میـزان دبـی 
چشـمه مهریـان حتـی در سـخت تریـن 
شـرایط و در فصل تابسـتان باالی یکهزار و 

200 لیتـر بـر ثانیـه اسـت.
فاضـاب  و  آب  شـرکت  سرپرسـت 
کهگیلویـه وبویراحمد گفت: ایـن در حالی 
اسـت که میزان آب آشـامیدنی مـورد نیاز 
بـرای رفـع مشـکل تنـش آبـی در مناطق 
مهریـان، مادوان و بلهزار کمتـر از 200 لیتر 

بـر ثانیه اسـت.
وی یکـی از چالـش هـای اصلی فـراروی 
تامین آب آشـامیدنی سـالم و بهداشـتی 
را فرسـودگی و شکسـتگی شـبکه هـای 
توزیـن آب دانسـت و گفـت: این مشـکل 
تـا حـدود زیـادی سـبب هـدرروی باالی 
آب در اسـتان به نسبت میانگین کشوری 

شـده است.

مشارکت گروه هتل های یاسوج
ایرانگردی و جهانگردی در 

جشنواره تابستانی کرمان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز :

 مصرف 96 درصد منابع آبی تجديد پذير 
در استان البرز 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز از مصرف 96 درصد منابع آبی تجدید پذیر در استان خبر داد

مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای اسـتان 
البـرز از مصـرف 9۶ درصـد منابـع آبـی 

تجدیـد پذیـر در اسـتان خبـر داد.
داود نجفیـان صبـح سه شـنبه در جلسـه 
شـورای حفاظـت از منابـع آب، متوسـط 
بـارش در اسـتان را 412 میلی متـر اعام 
کـرد و گفت: پتانسـیل آبی در اسـتان دو 
میلیـارد و 18 میلیـون مترمکعـب اسـت 
کـه از این میـزان حدود ۶2 درصـد، برابر 
یـک میلیـارد و 254 میلیـون مترمکعب 
مربـوط به آب هـای سـطحی، رودخانه ها 
 38 حـدود  و  اسـت  سـدها  پشـت  و 
مترمکعـب  میلیـون   7۶4 برابـر  درصـد، 

مربـوط بـه آب هـای زیرزمینی اسـت.
وی بـه میزان مصـرف آب در بخش های 

گفـت:  و  کـرد  اشـاره  اسـتان  مختلـف 
مصـارف آب شـرب، صنعت و کشـاورزی 
درصـد   73 و   4  ،23 برابـر  ترتیـب  بـه 
اسـت، در کل مجموع مصارف در اسـتان 
میلیـون   114 و  میلیـارد  یـک  حـدود 

اسـت. مترمکعـب 
منطقـه ای  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان البـرز اضافـه کـرد: 70۶ میلیـون 
مترمکعـب، برابـر 35 درصـد از پتانسـیل 
آبـی اسـتان البـرز به منظـور تأمیـن آب 
شـرب و کشـاورزی اسـتان قزوین و آب 
می شـود. داده  انتقـال  پایتخـت  شـرب 

نجفیـان در بخـش دیگـری بابیـان اینکه 
11 هـزار و 450 چـاه غیرمجـاز در البـرز 
اکنـون  افـزود:  اسـت،  شناسایی شـده 

دو هـزار و 38 چـاه غیرمجـاز در اسـتان 
مسـدود شـده اسـت، قطع برق چاه های 
در  مشـکات  کاهـش  بـرای  غیرمجـاز 

دسـتور کار اسـت.
آبـی  منابـع  وضعیـت  بـه  ادامـه  در  وی 
تجدیـد پذیـر اسـتان اشـاره کـرد و گفت: 
بـر اسـاس شـاخص کمیسـیون توسـعه 
 40 از  بیـش  اگـر  ملـل  سـازمان  پایـدار 
یـک  پذیـر  تجدیـد  آبـی  منابـع  درصـد 
حوضـه آبریـز به مصرف برسـد آن حوضه 
در شـرایط ناپایـدار بـا تنـش آبـی شـدید 

قـرار دارد.
مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای اسـتان 
البـرز میـزان مصـرف آب تجدیـد پذیر در 
اسـتان البـرز را 9۶ درصـد اعـام کـرد و 

گفـت: ایـن میـزان در کشـور 83 درصـد 
اعام شـده اسـت.

نجفیـان بـه چالش هـای موجـود ازجمله 
افزایـش جمعیـت شهرنشـینی و کمبـود 
آب شـرب اشـاره کـرد و گفـت: تبعـات 
از  برداشـت  کنونـی  وضعیـت  منفـی 
زیرزمینـی، کاهـش کیفیـت  آب  منابـع 
آب هـای  جبهـه  پیشـروی  آبخوان هـا، 
جنوبـی  مناطـق  در  به ویـژه  شـور 
عـدم  و  دشـت ها  فرونشسـت  اسـتان، 
برگشـت پذیری کمـی و کیفی سـفره ها از 
چالش هـای منابـع آبـی در اسـتان البرز 
اسـت.وی تأکیـد کـرد: مطالعـه و اجرای 
طرح هـای آبخیـزداری، خریـد و انسـداد 
چاه هـای کم بازده کشـاورزی، جایگزینی 
بـا  فاضـاب  تصفیه خانه هـای  پسـاب 
دشـت های  در  کشـاورزی  چاه هـای 
دنبـال  اقدامـات  از  بحرانـی  و  ممنوعـه 

شـده در ایـن حـوزه اسـت.
ای  منطقـه  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان البـرز بـا اشـاره بـه اجـرای پروژه 
در  و پخـش سـیاب  تغذیـه مصنوعـی 
مطالعـات  ممنوعـه، گفـت:  دشـت های 
تغذیـه مصنوعـی رودخانـه »فشـند« کـه 

بـوده،  پیشـرفت  درد  دارای 82  تاکنـون 
دنبـال شـده اسـت.

تغذیـه  مطالعـات  نجفیـان  گفتـه  بـه 
پیشـرفت  بـا  رودخانـه کـرج  مصنوعـی 
فیزیکـی 95 درصـد، اجـرای پـروژه سـد 
انحرافـی، کانـال انتقـال و حوضچه هـای 
بـا  هشـتگرد  دشـت  مصنوعـی  تغذیـه 
ازجملـه  فیزیکـی  پیشـرفت  درصـد   75
پیگیـری  جـد  بـه  اسـت کـه  اقداماتـی 

. د می شـو
وی بـا اشـاره بـه توقیـف ۶49 تجهیـزات 
حفـاری غیرمجاز در حدفاصل سـال های 
نصـب  و  تهیـه  گفـت:   ،97 تـا   91
به صـورت  دسـتگاه های کنتـور هوشـمند 

اسـت. پیگیـری شـده  ویـژه 
ای  منطقـه  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان البـرز بـا تأکیـد بـر اینکـه ایجـاد 
و اسـتقرار بـازار محلـی آب و سـاماندهی 
اقدامـات  دیگـر  از  شـرکت های حفـاری 
انجام شـده بـرای حفاظـت از منابـع آبـی 
اسـتان اسـت، گفـت: 20 تیـم کنترل های 
آب هـای  برداشـت  میـزان  بـر  الزم 
و  داده  قـرار  کار  دسـتور  در  زیرزمینـی 

دارنـد. مسـتمر  نظـارت 

ته
نک

نجفیـان بـه چالش هـای موجـود ازجملـه افزایـش جمعیـت 
شهرنشـینی و کمبود آب شـرب اشـاره کرد و گفت: تبعات منفی 
وضعیت کنونی برداشـت از منابـع آب زیرزمینی، کاهش کیفیت 
آبخوان هـا، پیشـروی جبهـه آب هـای شـور به ویـژه در مناطـق 
جنوبـی اسـتان، فرونشسـت دشـت ها و عـدم برگشـت پذیری 
کمـی و کیفـی سـفره ها از چالش هـای منابـع آبـی در اسـتان 

اسـت. البرز 
وی تأکیـد کـرد: مطالعـه و اجـرای طرح های آبخیـزداری، خرید 
و انسـداد چاه هـای کـم بـازده کشـاورزی، جایگزینـی پسـاب 
تصفیه خانه هـای فاضـالب با چاه های کشـاورزی در دشـت های 
ممنوعـه و بحرانـی از اقدامـات دنبال شـده در این حوزه اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان البـرز بـا اشـاره بـه 
اجـرای پـروژه تغذیـه مصنوعی و پخش سـیالب در دشـت های 
ممنوعـه، گفـت: مطالعـات تغذیـه مصنوعی رودخانه »فشـند« 
کـه تاکنـون دارای 82 درد پیشـرفت بـوده، دنبال شـده اسـت.
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سال گذشته در پیام ما از تهدید 
زیستگاه آهو نوشتیم. اکنون خطر 

زیستگاه جانوران زیادی را تهدید می کند.
سال گشت

کنسرت مانجین به رهبری 
 ارسان کامکار

تاالر وحدت - 21 تیر ٩٨ 
ساعت 21:30

»بنفشه افریقایی« به کارگردانی مونا زندی 
حقیقی در ادامه حضور بین المللی خود در 

جشنواره های جهانی، جایزه ویژه هیات داوران 

جشنواره طرابلس را از آن خود کرد. 

 نمایشنامه خوانی بانی بنوک
  تا 2 تیر در تماشاخانه سرو اجرا می شود

 نویسنده: سعید تشکری
کارگردان: سیدمهدی سجادپور

 اون بیرون حق نداری چشات تر بشه!
مردم ببینن چشم پلیسشون ترِ خودشون 

رو میبازن!

میکاییل

فیلمموسیقینمایش دیالوگ

آن شکر لب که نباتش ز شکر می روید
از سمن برگ رخش سنبل تر می روید
می رود آب گل از نسترنش می ریزد
و ارغوان و گلش از راهگذر می روید

بجز آن پسته دهن هیچ سهی سروی را
نار سیمین نشنیدم که ز بر می روید

تا تو در چشم منی از لب سرچشمٔه چشم
الله می چینم و در لحظه دگر می روید
فتنه دور قمر نزد خرد دانی چیست
سبزٔه خط تو کز طرف قمر می روید

تیغ هجرم چه زنی کز دل ریشم هر دم
بی گل روی تو خارم ز بصر می روید
هر زمانم که خط سبز توآید در چشم
سبزه بینم ز لب چشمه که برمی روید
ای بسا برگ شقایق که دمادم در باغ
از سرشک من و خوناب جگر می روید
ظاهر آنست که از خون دل فرهادست
آن همه الله که بر کوه و کمر می روید
اگر از چشم تو خواجو همه گوهر خیزد
از رخ زرد تو چونست که زر می روید

خواجوی کرمانی 

از روی تو دل كندنم

 آموخت زمانه

اين ديده از آن روست كه 

 خونابه فشان است

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی که شاپور دوم زمام 
امور ایران را به دست 

گرفت و مســائل را حل کرد
دودمــان  از  )ذواالكتــاف(  دوم  شــاپور 
ساســانیان كــه 17 ســاله شــده بــود از 
میــادی،   32۶ بهــار ســال  روز  آخریــن 
ــور  ــام ام ــوان شــاه رســما زم ــه عن خــود ب
تنهــا  وی  دســت گرفــت.  بــه  را  ایــران 
رئیــس كشــور بــود كــه پیــش از تولــد 
ایــن عنــوان را بــه دســت آورده بــود و 
ــش از  ــاهی اش بی ــول پادش ــن، ط بنابرای
ــت!.  ــده اس ــاب آورده ش ــه حس ــر او ب عم
شــاپور دوم پســر »آذرنرســی« در ســال 
میــادی   379 ســال  در  و  متولــد   309
ــی  ــانی هنگام ــاه ساس ــن ش ــت. ای درگذش
ــه دســت گرفــت  امــور ســلطنت را، خــود ب
كــه ضعــف نایــب الســلطنه موجــب شــده 
ــرب  ــر از جزیرةالع ــراب مهاج ــه اع ــود ك ب
خلیــج  غربــی  ســواحل  و  بحریــن  بــه 
فــارس ایجــاد ناامنــی كــرده، همچنیــن 
مبــارزه  وارد  داخلــی  بــزرگان  از  برخــی 
قــدرت بــا یكدیگــر شــده، امپراتــور روم در 

ایالــت هــای مــرزی و منطقــه خودمختــار 
ارمنســتان بــه تحریــك پرداختــه و نیــز 
ــرارود  ــه ف ــا در منطق دســته ای از هــون ه
عنــوان  آمریکایــی  جغرافیــون  )کــه 
انــد!(  نهــاده  بــرآن  میانــه«  »آســیای 
ــران  ــرو ای ــه قلم ــدازی ب ــت ان ــای دس بن
پــس  دوم  شــاپور  بودنــد.  گــذارده  را 
ایــن  همــه  قــدرت  گرفتــن  بدســت  از 
دشــواری هــا را برطــرف ســاخت. امپراتــور 
روم در جنــگ بــا ایــران كشــته شــد، هــون 
ــه دســته ای آز  ــده شــدند ک ــب ران ــا عق ه
ــه  ــا ب ــرب ه ــد، ع ــا کردن ــزم اروپ ــان ع آن
ــن  ــرو میه ــدند، قلم ــیده ش ــمان كش ریس
ــاه  ــی آن و رف ــر آبادان ــت و ب ــعت یاف وس

ــد. ــزوده ش ــردم اف م

بزرگترین اشــتباه هیتلر: 
تعرض نظام  به شــوروی

هیتلــر برغــم داشــتن پیمــان عــدم تجــاوز 
ــرال  ــی از ژن ــت برخ ــكو، و مخالف ــا مس ب
هایــش، 21 ژوئــن ســال 1941 دســتور 
داد كــه عملیــات »بارباروســا« و حملــه 
ــه  ــه شــوروی در جبه ــه ب نظامــی غافلگیران

ــر  ــد كیلومت ــزار و نهص ــول دو ه ــه ط ای ب
ــود  ــاز ش ــیاه آغ ــای س ــا دری ــك ت از بالتی
ــداد  ــاعت 3 بام ــد، س ــاعت بع ــد س و چن
ــب از  ــی مرك ــكر آلمان ــن، 150 لش 22 ژوئ
ســه میلیــون و پانصــد هــزار ســرباز، 3 
هــزار و 580 تانــك، هفــت هــزار و 189 
تــوپ و حمایــت 1830 هواپیمــا در ســه 
جنوبــی(  و  مركــزی  )شــمالی،  ســتون 
ــی  ــدند. فرمانده ــوروی ش ــرو ش وارد قلم
ــتون  ــب«، س ــون لی ــمالی را »ف ــتون ش س
مركــزی را »فــون بــك«، و ســتون جنوبــی 
داشــتند  برعهــده  روندشــتد«  »فــون  را 
و ایــن ســتون هــا 3 میلیــون و پانصــد 
هــزار تــن نیــروی ذخیــره نیــز پشــت ســر 
داشــتتند. ژنرالهــای هیتلــر نگــران وســعت 
ــه عــاوه،  ــد و ب زیــاد خــاک شــوروی بودن
یکســره  از  پیــش  داشــتند کــه  عقیــده 
توانــد  مــی  کــه  انگلســتان  کار  کــردن 
نبایــد  آورد  بــه کمــک خــود  را  آمریــکا 
ــر  ــوری دیگ ــه کش ــی ب ــه نظام ــراغ حمل س
رفــت. هیتلــر کــه بــا دولــت واشــنگتن 
ــاور نمــی کــرد  مناســبات حســنه داشــت ب

ــود.  ــان ش ــا آلم ــگ ب ــکا وارد جن آمری

» کلر آدام« جایزه معتبر 

دزموند الیوت را که هرساله به 
نویسندگان نوقلم اهدا می شود را برای 

نگارش رمان » کودک طایی« دریافت کرد.
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کتاب 

بـاب اسـرار یکـی دیگر از رمان هایی اسـت که داسـتان آن بـا زندگی 

موالنـا و شـمس گـره خورده اسـت و همان طـور که می تـوان حدس 

زد، ایـن ارتبـاط بـا شـخصیت اصلـی کتـاب – کـه زنـی اهـل لنـدن 

اسـت – کامـا عارفانـه اسـت. کتاب بـا ترجمه خوب و روان ارسـان 

فصیحـی و در چـاپ اول بـا 7700 نسـخه وارد بـازار شـده اسـت کـه 

ایـن عـدد امـروزه بسـیار قابل توجه اسـت.

در صفحـه اول کتـاب بـا یـک ضرب المثـل هنـدی روبه رو می شـوید 

کـه چنیـن اسـت: »دنیـا خوابـی اسـت در خوابـی دیگـر«. بنابراین 

اسـت کـه  طـرف  رمانـی  بـا  نتیجه گیـری کنـد  می توانـد  خواننـده 

ذهنـش را بـه شـدت درگیـر می کنـد و یـا حتـی در میـان دنیـای 

خـواب و دنیـای واقعـی در داسـتان سـردرگم شـود و یا هـر موضوع 

هیجان انگیـز دیگـر. امـا باید کتـاب را تـا انتها مطالعه کرد و سـپس 

نتیجه گیـری کـرد.

خالصه کتاب باب اسرار:
داسـتان کتـاب دربـاره زنـی بـه نـام کارن کیمیا اسـت کـه درگیر 
گذشـته ای می شـود که به خیال خودش از آن عبور کرده اسـت. 
کارن بـه همـراه مـادرش در لنـدن زندگـی می کنـد و پـدرش، که 
خانقـاه رفتـه و از عاشـقان موالنـا بـود، بعـد از یک مدتـی زندگی 
در لنـدن همـراه یکـی از دوسـتانش آن هـا را ترک می کنـد. کارن 
هرگـز دلیـل ایـن کار را نتوانسـته بـود درک کنـد و پـدرش را بـه 

خاطـر تـرک آن ها نمی بخشـید.
کارن کارشـناس بیمـه اسـت و هنگامـی کـه بـرای شـرکت یـک 
پرونـده در ترکیـه پیـش می آیـد – پرداخـت سـه میلیـون پونـد 
خسـارت ناشـی از آتش سـوزی یـک هتـل – رئیـس شـرکت 
نمی توانـد بـه گزینـه بهتـری بـه جـز کارن فکـر کنـد. او زبـان و 
فرهنـگ مـردم ترکیـه را می دانسـت و بـه راحتی می توانسـت از 
عهـده انجـام کار برآیـد. بنابرایـن کارن راهـی ترکیه می شـود تا از 
ایـن موضـوع سـردرآورد کـه آیـا آتش سـوزی واقعـا یـک حادثه 
بـود یـا نتیجـه یـک خرابکاری عمـدی. پیگیـری این موضـوع از 

سـوی کارن بـه کتـاب یـک تـم معمایـی هـم می دهد.
در کنـار همـه ایـن جریان هـا، وارد شـدن کارن بـه ترکیـه باعـث 
زنـده شـدن خاطره هـای دوران کودکـی و مخصوصـا زنده شـدن 
یـاد پـدرش می شـود. او هنـوز نمی توانـد درک کنـد کـه پـدرش 
چـرا بـا مـرد دیگـری رفته بـود و بـه طور کلـی دنبال چـه چیزی 
بـود؟ کـم و بیـش دربـاره موالنـا و شـمس شـنیده بـود امـا بـه 

دلیـل عصبانیـت هیچ وقـت ایـن موضـوع را دنبـال نکـرده بـود.

جمالتی از کتاب باب اسرار:
اکثـر مواقـع مسـئله ایـن نیسـت کـه خدا چیسـت، مسـئله این 
اسـت کـه مـا او را چگونـه می بینیـم. آدم هـای مهربـان خـدا را 
می بیننـد.  را خشـن  خـدا  ظالـم  آدم هـای  می بیننـد،  مهربـان 
اعتقـاد  ابلـه  آدم هـای  می بیننـد،  را  عقـل  باهـوش  آدم هـای 
کورکورانـه را؛ عالمـان علم را می بینند، جاهان معجـزه را. )کتاب 

بـاب اسـرار – صفحـه 30(
»انسـان کامـل دیگـه یعنـی چـی؟« »یعنـی انسـانی کـه به حق 
واصـل شـده. یعنـی آدمـی کـه بـا خدا یکـی شـده. اما رسـیدن 
بـه اون مرحلـه سـخت ترین کار دنیاسـت.« )کتـاب بـاب اسـرار 

– صفحـه 59(
چـون هـر بچـه ای مایه امید اسـت… زندگی هر قـدر هم بی رحم 
باشـد، انسـان ها هر قدر هم بد باشـند، کسـی نیسـت نجاتشـان 

بدهـد جز خودشـان. )کتاب باب اسـرار – صفحه 44۶(

باب اسرار
نویسنده: احمد امید

ترجمه: ارسالن فصیحی
انتشارات: ققنوس


