
مقصر اصلی گرانی فعلی 
مسکن، کیست؟
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در ماههــای اخیــر بــازار مســکن شــوک هــای بزرگــی را 
تجربــه کــرده بگونــه ای کــه در ســال گذشــته و همزمــان 
 بــا تحــوالت بــازار ارز، مســکن انفجــاری عظیــم داشــت.

تاثیــرات  بدلیــل  بتــوان گفــت  شــاید  اول  نــگاه  در 
زنجیــروار تحــوالت اقتصــادی برهمدیگــر در صــورت 
ــازار ســرمایه  ــر یکــی از عناصــر ب هــر تغییــر و تحولــی ب
بطــور حتــم بقیــه هــم متاثــر گشــته و در برخــی مــوارد 
 هــم بازارهــای مختلــف وارد رقابــت بــا هــم مــی شــوند.

از ســوی دیگــر از آنجــا کــه بــازار مســکن در جامعــه مــا 
بعنــوان یــک کاالی ســرمایه ای بــه ان نــگاه مــی شــود 
ــود  ــه خ ــه همیش ــش از جامع ــن بخ ــر ای ــن خاط بهمی
ــا  ــرار داده ت ــا ق ــازار ه ــر ب ــانات دیگ ــرض نوس را در مع
ــت. ــوده اس ــران ب ــه روی دیگ ــب دنبال ــه اغل ــی ک  جای

سینوســی  هــای  حرکــت  ایــران  در  مســکن  بــازار 
ناگهانــی  اوج  یکبــار  ســال  چنــد  هــر  و  داشــته 
جــاری  هــای  سیاســت  بــه  توجــه  بــا  و  گرفتــه 
یــک  بــه  جامعــه،  تقاضــای  و  عرضــه  و  کشــور 
از نظــر قیمــت مــی رســد. تثبیــت جدیــد   مرحلــه 

ــن و  ــه زمی ــردم ب ــگی م ــش همیش ــل کش ــه بدلی البت
مســکن مجموعــه ای از کســانی کــه در ایــن بــازار دســت 
دارنــد همیشــه ســعی در ایجــاد التهــاب و بحرانــی 
کــردن ایــن فضــا داشــته تــا قیمــت هــا افزایــش یافتــه 
 و در نتیجــه آنهــا بــه نــون و نوایــی بیشــتر برســند.

ــردش آن  ــوه گ ــی و نح ــزان نقدینگ ــا می ــر اینه ــاوه ب ع
ــازار  ــای ب ــیب ه ــراز و نش ــر در ف ــل موث ــه عوام از جمل
ــته در  ــور توانس ــن حض ــه ای ــا ک ــا انج ــوده ت ــکن ب مس
چنــد مرحلــه تاکنــون موجــب افزایــش لجــام گســیخته 
ســازد. آشــفته  را  بــازار  ایــن  و  شــده  هــا   قیمــت 

سیاســت هــای دولــت حاکــم نیــز از دیگــر عناصــر مهــم 
تاثیرگــذار بــر فضــای بــازار مســکن اســت تــا جایــی کــه 
بهــره گیــری از تســهیات ، ارائــه وام هــای بهینــه و وارد 
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دالر             134.390

یورو         154.200

درهم          36.359
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ما را در تلگرام 
 10 تا  16دنبال کنید

چالش اطالعاتی در نرم  افزارهای ایرانی
شرکت »تپسی«با انتشار اطالعیه ای، هک شدن اطالعات 60 هزار راننده را پذیرفت

مدیـرکل دفتـر کنترل سـیاب و آبخوان داری سـازمان 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری ضمن اشـاره به آخرین 
وضعیت آبخوان های کشـور پـس از بارندگی های اخیر 
گفـت: عمـده آبخوان هـای دشـت های مهـم و اصلـی 
کشـور بیان منفی و تراز آبی بسـیار پایینی دارند که به 
 هیچ وجـه با یک دوره بارش خوب متعادل نمی شـوند.

ابوالقاسـم حسـین پـور بـا بیـان اینکـه بارش هـای 
اخیـر سـال خوبـی را بـرای آبخوان هـای کشـور رقـم 
زد، اظهـار کـرد: بـر اسـاس آخریـن ارزیابی سـازمان 
جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری بیـش از دو میلیـارد 
متـر مکعـب افزایـش تغذیـه در آبخوان هـا بـه علـت 
اثربخشـی فعالیت هـای آبخیـزداری و آبخـوان داری 

اتفـاق افتاده اسـت.
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اولین نمایشگاه 
سازهای بازیافتی 

آغاز شد
اولین نمایشــگاه سازهای 

ساخته شده از مواد 
ابن  تاالر  بازیافتی در 

ســینای مرکز همایش های 
آغاز شد کیش، 

تشریح فعالیت های 
»میدکو« در نمایشگاه 

محیط زیست
اجرای یکی از 

پیشــرفته ترین کارخانه های 
یکی  فاضالب  تصفیه 

میدکو  فعالیت های  از 
با  برای سازگاری 
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یادداشت  مهمان
حسن السجردی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1427

شنبه 31 فروردین 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

با وجود بارش های خوب کشور در 
چند وقت اخیر اما گفته می شود 
هنوز وضعیت سفره های آب زیر 
زمینی به حد مطلوب نرسیده است

سفره های آب 

زیرزمینی،هنوز 

تشنه اند
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رشد ۵.۵ درصدی سفرهای 
نوروزی در سال جاری

معاون میراث فرهنگی: حدود ۲۰ میلیون نفر در 
طول ایام ۱۶ روزه عید، سفر کردند

وزیر اطالعات:

290 جاسوس سیا، 
شناسایی شدند

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

فرآیند شماره 0۱ /الف/۹۸
نوبت دوم 

جهت تهیه لیست کوتاه به منظور انتخاب پیمانکار پروژه آبرسانی 
به جیرفت و عنبر آباد از سد جیرفت

فراخوان ارزیابی کیفی 

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد فراخـوان عمومـی ارزیابـی کیفی انتخاب پیمانـکار پروژه آبرسـانی به جیرفت و عنبـر آباد از 
سـد جیرفـت بـه شـماره )۲0۹۸00۱۲۵000000۱( را از طریق سـامانه تـدارکات دولت برگزار نماید . کلیـه مراحل برگزاری فراخـوان عمومی ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اسـناد اسـتعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیسـت پیشـنهاد دهندگان دارای صالحیت ، از طریق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )سـتاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد. الزم اسـت پیشـنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی 

، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در فراخوان محقق سـازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 98/1/29 میباشد .

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 15 روز چهارشنبه تاریخ 98/2/4
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 10 روز شنبه تاریخ 98/2/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس کرمان - خیابان پاسداران - شرکت آب منطقه ای کرمان - تلفن 32224482-4 - 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934

هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

شناسه آگهی 437163

نوبت دومفراخوان مناقصـه

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

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

ملی 14000275775

برآوردتضمین شرکت  در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوانکلید واژه

98/7/0022098003501000002
تخريب ساختمان موجود، گودبرداري و اجراي سازه نگهبان، 

زهكشي، اجراي اسكلت و سقف هاي پروژه مركز جامع 
خونگيري مشتاق شهر كرمان
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بر اساس فهرست بهای 002ر745ر197ر00026ر000ر310ر1
ابنيه 1398

98/7/0032098003501000003
تكميل راه روستايي ده فياض- كريم آباد)احداث و تكميل و 

آسفالت راه روستايي ده فياض شهرستان زرند(
522ر010ر499ر0004ر000ر365230

بر اساس فهرست راه، باند 
فرودگاه و زیرسازی راه 

آهن 1398

98/7/0042098003501000004
مطالعه و امكان سنجي زمين واقع در بلوار جمهوري اسامي 

جنب شهرك بانك صادرات شهر كرمان
000ر500ر868ندارد120

براساس بخشنامه دستور 
العمل تعيين حق الزحمه 

مشاوران اعتباري
و سرمايه گذاري

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

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

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

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

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

کــردن ســرمایه مناســب در ایــن بخــش توانســته انــد در 
برخــی مــوارد ایــن بــازار را مدیریــت کننــد ولــی در برخــی 
مواقــع هــم بــدون داشــتن هــر گونــه مداخلــه مدیریتــی 
و پولــی ایــن بــازار را رهــا کــرده تــا خودبخــود بــه ارامــش 
ــت. ــوده اس ــاز ب ــه س ــیار هزین ــز بس ــن نی ــه ای ــد ک  برس

بــازار  بــه  اقتصــادی  مختلــف  هــای  بخــش  ورود 
ــان  ــه دردســرهای آن اســت کــه این ــز از جمل مســکن نی
ــک  ــاز ی ــه آغ ــرب و در نتیج ــت مخ ــای رقاب ــث فض باع
ــت  ــده اس ــت ش ــوزه قیم ــاال در ح ــرعت ب ــا س ــی ب رال
ادامــه داشــته اســت. نیــز  اکنــون  ایــن فضــا   کــه 

ــل  ــکن عوام ــازار مس ــر در ب ــیار موث ــر بس ــل دیگ از عوام
روانــی جامعــه اســت کــه در آن مــردم بــه انــواع و 
اقســام شــایعات و یــا حــاالت انتظــار توجــه کــرده 
در  پنهــان  رقابــت  یــک  ضمــن کلیــدزدن  بنوعــی  و 
نمــی  انجــام  خاصــی  عمــل کار  در  قیمــت  بخــش 
ــا و  ــت تماش ــکن از حال ــت مس ــوزه قیم ــی ح ــود ول ش
ــن  ــردد و ای ــی گ ــو م ــتریان ممل ــان و مش ــار صاحب انتظ
ــی قیمــت هاســت کــه ایــن  وضعیــت نقطــه اغــاز طوفان
ــت. ــته اس ــار گش ــدان دچ ــه ب ــت جامع ــی اس ــر مدت  ام

در نقطــه پایانــی نیــز برخــی مــردم بــا حســاب احتمــال 

و اقدامــات غیــر قابــل پیــش بینــی چنیــن وانمــود 
مــی کننــد تحوالتــی بــا قیــد شــاید و بایــد مطــرح 
ــکن در  ــازار مس ــر ب ــوع ب ــن موض ــرات ای ــت و تاثی اس
حــد تصــور تاکنــون باقــی مانــده  کــه البتــه ایــن 
بویــژه  بــه مســائل حــوزه سیاســت  بخــش بیشــتر 
شــود. مــی  مربــوط  المللــی  بیــن  هــای   سیاســت 

ــک  ــا ی ــته ب ــای گذش ــا در ماهه ــه م ــر اینک ــخن اخ س
ــم  ــزرگ قیمــت در حــوزه مســکن مواجــه بودی شــوک ب
و کــه حداقــل تــا دو برابــر قیمــت در مــدت مشــابه 
ســال گذشــته رشــد داشــته ولــی اینــک بــازار در شــوک 

روانــی امــا و اگــر مــردم بســر مــی بــرد و همــه بنوعــی 
ــی  ــی نم ــه کس ــی ک ــتند اقدام ــه هس ــک حادث ــر ی منتظ
ــه اســت، شــاید اصــا  ــد چیســت و نهایــت آن چگون دان
ــی  ــازار گرم ــوداگر ب ــل س ــی عوام ــد و برخ ــزی نباش چی
مــی کنــد و شــاید هــم مشــکات اقتصــادی پیــش روی 
هزینــه هــای خــود را بــر مســکن خــراب کنــد کــه در آن 
صــورت تدبیــر و هنــر مــردان حــوزه سیاســت و اقتصــاد 
را جامعــه انتظــار مــی کشــد ولــی هــر چــه هســت ایــن 
حالــت صبــر و انتظــار خیلــی کشــنده اســت./خبرآناین
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چالش اطالعاتی در نرم  افزارهای ایرانی
شرکت »تپسی«با انتشار اطالعیه ای، هک شدن اطالعات 60 هزار راننده را پذیرفت

اطالعات 60 هزار راننده تپسی، هک شد

انتشـارخبری که حکایت از آسـیب پذیری 
امنیتی یک شـرکت حمـل و نقل اینترنتی 
داشـت، بـه همـراه گـزارش یـک محقـق 
آلمانـی غوغای زیـادی را در فضای مجازی 
برپـا کـرد. ایـن محقق مدعی شـده اسـت 
کـه اطاعـات بیـش از 6.7 میلیـون نفر از 
راننـدگان یـک شـرکت آژانـس اینترنتـی 
ایرانـی لـو رفتـه اسـت. بررسـی اطاعـات 
منتشر شـده، نشـان می دهد تعداد زیادی 
از ایـن اطاعـات تکـراری بـوده اسـت وبـا 
توجـه بـه تکـراری بـودن ایـن اطاعـات، 
احتمـاال اطاعـات یـک تـا دو میلیـون نفر 
در ایـن فایل بوده اسـت.اطاعات منتشـر 
شـده شامل، اسم، شـماره تلفن و کد ملی 
راننـدگان و همچنیـن تاریـخ فاکتورهـای 

مرتبـط بـا سـال های 95 و 96 بـوده اسـت 
حریـم  از  سواسـتفاده  بـرای   نگرانـی  و 

شـخصی افراداحسـاس مـی شـود.
بعـد از انتشـار ایـن خبـر، وزیـر اطاعـات 
واکنش سـریعی به آن نشان داد، »محمد 
ارتباطـات و  جـواد آذری جهرمـی« وزیـر 
فنـاوری اطاعـات در توییتـر خود نوشـت: 
مـورد وجـود  در  منتشـر شـده  »گـزارش 
آسـیب پذیری در نگهـداری اطاعـات یـک 
شـرکت حمل و نقل اینترنتی، صحت دارد. 
بررسـی تکمیلی در جریان اسـت و گزارش 
آن رسـما از طریـق مرکـز ماهـر منتشـر 
خواهـد شـد. این یک هشـدار جـدی برای 
کسـب و کارهای اینترنتی اسـت،در امنیت 

اطاعـات کاربـران جدی تـر باشـید«. 

بر اسـاس گزارش های منتشـر شده،»باب 
دیاچنکـو«، محقق امنیتـی آلمانی که برای 
اولین بـار بـه ایـن نقـض اطاعاتـی اشـاره 
کـرده، در ایـن بـاره توضیـح داده اسـت: 
» بـرای پیـدا کـردن سـرنخ های مرتبـط 
بـا نقـض اطاعـات در اینترنـت جسـتجو 
مـی کـردم کـه بـا پایگاه هـای داده حـاوی 
اطاعـات حسـاس و در دسـترس عمـوم 
برخـورد کردم،همیشـه در این مواقع تاش 
می کنـم تـا بـا صاحبان پایـگاه هـا مکاتبه 
کنـم تـا دسترسـی عمومـی بـه اطاعـات 
حسـاس، محـدود شـود. از آنجـا کـه دو 
شـرکت فعـال و بـزرگ در ایـران در زمینـه 
احتمـال  دارنـد،  فعالیـت  نقـل  و  حمـل 
مـی رود کـه ایـن داده ها متعلق به شـرکت 

اسـنپ یا شـرکت تپسی باشـد. من به هر 
دوی ایـن شـرکت ها بـرای محـدود کـردن 
دسترسـی عمومـی بـه این اطاعـات پیام 
فرسـتادم، امـا مشـخص نیسـت کـه این 
اطاعـات مربـوط بـه کـدام یـک از آن هـا 

اسـت.« بوده 
بعـد از انتشـار  ایـن خبر، اسـنپ بافاصله 
ایـن  اعـام کـرد  و  داد  نشـان  واکنـش 
اطاعـات متعلـق به این شـرکت نیسـت. 
شـرکت تپسـی امـا واکنـش محتاطانه ای 
بـه ایـن خبر داشـته و اعام کـرد قطعا این 
اطاعات مربوط به مسـافران نیسـت، بعد 
از گذشـت چند سـاعت، تپسـی  با انتشـار 
اطاعیـه ای نفـوذ هکرهایـی بـه سیسـتم 
اطاعاتـی ایـن شـرکت را پذیرفـت و بیان 
کـرد که اطاعـات 60 هزار راننـده در آی پی 

هـک شـده وجود داشـته اسـت. 
نیـز    securitydiscovery سـایت 
مدعـی  خـود  مجـدد  بررسـی های  در 
تـا  بـه 1  نزدیـک  اطاعـات  اسـت  شـده 
منحصربه فـرد  ایرانـی  راننـده  میلیـون   2
در ایـن بانـک اطاعاتـی لـو رفتـه اسـت 
شـده  منتشـر  فاکتورهـای  مابقـی  و 
سـایت  اسـت.محققان  آن هـا  نـام  بـه 
گـزارش  سـریعا   securitydiscovery
خـود را بـه مرکـز ماهـر )CERT( ایـران 
ارسـال کردند و هنوز دارند روی این پرونده 
کار می کننـد. گفتـه می شـود کـه محققان 
امنیتـی ایـن سـایت با چندیـن راننـده در 
ایـران هـم تماس گرفتـه و اطاعـات آن ها 
را تطبیـق دادنـد. همچنیـن یکـی از گـروه 
هایـی که در حوزه امنیت سـایبری فعالیت 
دارد، بـا توجـه بـه سـرچ هـای تخصصـی، 
توانسـته اسـت ضعفـی را در دیتـا بیـس 
مانگـو )MongoDB یـک پایـگاه داده اپن 

سـورس و رایـگان( کشـف کننـد.

الیحه »صیانت از داده های 
شخصی« در انتظار  تصویب 

فنـاوری  سـازمان  حقوقـی  کل  مدیـر 
اطاعـات ایـران بـا توجـه بـه انتشـار ایـن 
خبـر، معتقـد اسـت اگـر الیحه صیانـت از 
داده های شـخصی که نزدیک 5ماه اسـت 
در کمیسـیون فرعـی هیات دولـت مطرح 
شـده، زودتر تصویب شـود، قطعـا از پیش 
جلوگیـری  چنینـی  ایـن  مسـائل  آمـدن 
خواهـد کرد.»محمدجعفرنعنـاکار« گفـت: 
مـا در ایـن مـورد بـا چنـد چالـش رو بـه 
رو هسـتیم کـه مـدت هاسـت از سـوی 
حقوقـدان هـای حـوزه آی تـی پیگیـری 
می شـود. سـازمان فناوری اطاعات ایران 
و مراکـز دیگـر پیگیر این مسـئله هسـتند 
امـا بـرای رسـیدن بـه نتیجـه، نیـاز اسـت 
سـازمان هـای مختلـف بـه شـکل جمعی 
بـه ایـن مسـئله ورود کننـد.وی در ادامـه 
گفـت: هر نوع سـفر درون شـهری کـه قرار 
اسـت اتفـاق بیفتـد باید از سـوی سـازمان 
تاکسـیرانی مـورد بررسـی قـرار بگیـرد و 
ممیـزی هـای الزم در خصـوص راننـدگان، 
شـیوه کار و پلتفـرم اعمـال شـود. در واقـع 
موضـوع اصلی بحث در ایـن حوزه، پلتفرم 
هـا هسـتند که نقص هـای جـدی متوجه 
آن هاسـت.این کارشـناس حقوقـی ادامـه 
داد: از آن جایـی کـه پلتفـرم هـای ارائـه 
خدمات تاکسـی اینترنتی اطاعات راننده، 
بخشـی از اطاعـات مسـافر و نیـز آدرس 
هـای افـراد را دریافـت و ضبـط مـی کنند، 
نیاز اسـت که روی شـیوه کار آن ها بررسی 
هایـی صـورت بگیـرد، بررسـی هایـی کـه 
موجب می شـود هـم امنیت ایـن داده ها 
حفـظ و هـم کارکرد نرم افزارها تائید شـود. 
مدیرکل حقوقی سـازمان فناوری اطاعات 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه مراکـزی در ایـران 
هسـتند که روی این مسـائل کار می کنند، 
افـزود: سـازمان »افتـا« کـه کار اصلـی آن 
صدور گواهی های امنیت اسـت و شـورای 

عالـی انفورماتیک سـابق کـه تاییدیه فنی، 
نـرم افزارهـا را صادر می کنـد و همین طور 
سـازمان نظـام صنفـی رایانه ای کشـور که 
بـه ایـن پلتفـرم هـا گواهـی فعالیـت می 
دهـد، مجموعـه هایـی هسـتند کـه روی 
چنیـن مسـائلی کار مـی کننـد. نعنـاکار در 
ادامـه بـه یک نقص قانونی که باعث شـده 
دسـتگاه ها نتوانند به خوبـی روی فعالیت 
پلتفـرم هـای اینترنتی نظارت کنند، اشـاره 
کـرد و گفـت: از آذر ماه سـال گذشـته دایره 
حقوقی سـازمان فناوری اطاعـات ایران با 
جدیـت دنبـال تصویـب الیحـه ای در ایـن 
خصـوص بوده اسـت.پیش نویـس الیحه 
»صیانـت از داده هـای شـخصی افـراد« 
سـال گذشـته در وزارت ارتباطـات نوشـته 
شـد و متن آن به کمیسـیون فرعی هیات 
دولـت رفـت. متـن نهایـی الیحـه در حـال 
حاضـر آمـاده ارائـه بـه کمیسـیون اصلـی 
اسـت. زمانـی کـه ایـن الیحـه بـا تصویب 
مجلـس بـه شـکل قانـون در بیایـد، مـی 
توانـد نقـش موثـری در زمینـه صیانـت از 

داده هـای شـخصی کاربـران ایفـا کند.
افـراد  شـخصی  هـای  داده  الیحـه  ایـن 
را تعریـف و مشـخص مـی کنـد کـه هـر 
نهـادی بایـد بـه چـه شـکل بـه ایـن داده 
هـا دسترسـی پیـدا کننـد و بر اسـاس چه 
اسـتانداردی آن را نگهداری کنند، چه زمانی 
نوبـت معـدوم سـازی داده هـا می رسـد و 
اگـر این اطاعـات به هر طریق نشـت کرد، 
بایـد چطـور بـا آن برخـورد شـود.این الیحه 
مـی تواند بـه قانون مترقی ای تبدیل شـود 
کـه هـم اکنـون در اتحادیـه اروپـا در حـال 
اجراسـت و اجرایی شدن آن در ایران،قانون 
آی تـی کشـور را چنـد پله ارتقا می بخشـد. 
چـرا کـه ایـن الیحـه همـگام بـا نظـرات و 
کنش های بین المللی اسـت. اگر کارهای 
مربـوط به تصویب ایـن الیحه هر چه زودتر 
انجـام شـود، می تـوان اقدامـات تامینی را 
در نظـر گرفـت تـا دیگر شـاهد بروز نشـت 

اطاعـات کاربران نباشـیم. 

حلقه توزیع کمک ها در خوزستان نامنظم استپیام خبر
نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه »کمک ها و خدمات زیادی به سیل زدگان خوزستان 
داده می شود«، در عین حال حلقه توزیع این کمک ها را نامنظم دانست و خواستار ساماندهی دقیق 
آن از سوی دولت شد.
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وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعات با بیان 
اینکـه »دوقطبـی پیر و جـوان معنـا ندارد 
و از ظرفیـت باتجربه هـا و نیـروی جوانـی 
بایـد در جـای خـودش اسـتفاده کـرد«، 
سـطح  در  ایـران  جایـگاه  ترقـی  گفـت: 
جهـان کـه مـورد انتظـار همه مردم اسـت 
از بطـن تحـول و جوان گرایـی بر مـی آید. 
محمدجـواد آذری جهرمـی بـه مناسـبت 
میـاد مسـعود حضـرت علی اکبـر )ع( و 
روز جـوان، میزبـان جمعـی از مدیـران و 

دسـتیاران جـوان دولت تدبیـر و امید بود.
جوانتریـن وزیـر دولـت تدبیـر و امیـد در 
جمـع مدیـران و دسـتیاران جـوان دولـت 
تدبیـر و امیـد بـا اشـاره بـه تمـام موانـع 
و سـنگ اندازی ها، بـه آنهـا توصیـه کـرد 
که دلسـرد نشـوند؛ چـرا کـه در »گام دوم 
انقـاب« امیـد همـه و در رأس آنهـا مقام 
معظـم رهبـری بـه جوانـان ایـن کشـور 

است.
آذری جهرمـی بـا گرامیداشـت روز جـوان 

تأکیـد کـرد: مـا در زمـان خاصـی بـه سـر 
می بریـم؛ زمانـی کـه رهبـر معظـم انقاب 
و  نامیده انـد  انقـاب«  دوم  »گام  را  آن 
مسـؤولیت ایـن گام را نیز بـر عهده جوانان 
فنـاوری  و  ارتباطـات  گذاشـته اند.وزیر 
در  »می دانـم  اینکـه  بیـان  بـا  اطاعـات 
عرصـه کار و تـاش محدودیت های زیادی 
برایتـان ایجادشـده و خواهد شـد« گفت: 
شـاید افـرادی هسـتند که به میزهایشـان 
چسـبیده اند و حاضـر نیسـتند آنهـا را رهـا 
کننـد و شـاید کسـانی که شـانس حضور 
در عرصـه مدیریتی پیدا کرده انـد، با وجود 
آنکـه ایده هـای بکـری برای بهبود شـرایط 
کشـور دارنـد، اجـازه اجـرای کـردن ایـده 

هایشـان را پیـدا نمی کننـد.

ترقی جایگاه ایران از بطن 
تحول و جوان گرایی بر می آید

290 جاسوس سیا، شناسایی شدند

وزیـر اطاعـات از شناسـایی 290 جاسـوس سـازمان اطاعـات مرکـزی آمریـکا در 
کشـورهای مختلـف از سـوی سـربازان گمنـام امـام زمـان )عـج( خبـر داد و گفـت: 
نیروهـای سـیا در ایـن کشـورها شناسـایی و دسـتگیر شـدند و ارتبـاط ایـن سـازمان 
اطاعاتـی بـا منابـع خـود بـه هـم ریخـت بـه گونـه ای کـه در آمریکا کمیته شکسـت 
تشـکیل شـد. حجت االسـام و المسـلمین »سـید محمود علـوی« پیـش از خطبه 
هـای نمـاز جمعـه تهـران کـه در دانشـگاه تهـران برگـزار شـد، در جمـع نمازگـزاران در 
سـخنانی بـه مناسـبت روز سـربازان گمنـام امـام زمـان )عـج( بـه تشـریح اقدامات 
اطاعاتـی و امنیتی این وزارتخانـه پرداخت.وی اظهارداشـت: وزارت اطاعات در عرصه 
ضـد جاسوسـی راهبرد خـود را از ضد جاسوسـی پدافندی به ضدجاسوسـی آفندی و 
تهاجمـی تغییـر داده و در مصـاف با سـرویس هـای اطاعاتی بیگانه و دشـمن ضربه 
هـای کاری را بـر آنهـا وارد کـرده اسـت. وی بـه مصاحبـه اخیـرا یاهو نیـوز بـا 11 نفر از 
صاحـب نظـران امنیتـی آمریکا اشـاره کـرد و افزود: اغلب مصاحبه شـونده هـا در این 
مصاحبـه از ذکـر نـام خـود خـودداری کردنـد – یکـی از آنهـا کـه نـام خـود را ذکـر کرد 
»ارویـن مـک لـو« تحلیلگـر امنیت ملی آمریکا بـود که گفت این موضوع )شناسـایی 
290 جاسـوس سـیا در کشـورهای مختلف( یکی از فاجعه آمیز ترین شکسـت های 

بعد از 11 سـپتامبر اسـت.

سیاست

سیاست

دولت

پارلمان

FATF را نباید سیاسی کرد

صدر:هیات نظارت مجمع عملکردخوبی نداشت

تهیه آیین نامه تشکیل فوری کالس های 
درس در زمان بحران

7 وزیر به کمیسیون های تخصصی مجلس می روند

سیاسـت  کمیتـه  رییـس 
خارجـی کمیسـیون امنیت ملی 
مجلـس  خارجـی  سیاسـت  و 
شـورای اسـامی بـا تاکیـد بـر 
بـا FATF در  لوایـح مرتبـط  این کـه »موضـوع بررسـی 
مجمـع تشـخیص بـا اقـدام آمریکا علیـه سـپاه دو مقوله 
را   FATF موضـوع  نبایـد  گفـت:  اسـت«،  جداگانـه ای 

سیاسـی کـرد.
مرتضـی صفـاری نطنزی در گفت وگو با ایسـنا، در واکنش 
بـه برخـی اظهارنظرهـا مبنـی بـر این کـه بـا اقـدام آمریکا 
در قـراردادن نـام سـپاه در لیسـت گروه هـای تروریسـتی، 
لوایـح مرتبـط بـا FATF در مجمـع تشـخیص تصویـب 

نخواهـد شـد، اظهـار کـرد: ایـن حرف هـا هیچ گونـه منبـع 
و پایـگاه مشـخصی نـدارد کما این کـه باید ایـن دو مقوله 
را از یکدیگـر جـدا کـرد.وی بـا تاکیـد بـر این کـه »موضوع 
مربـوط بـه FATF را نبایـد سیاسـی کـرد«، ادامـه داد: 
برخـی بـه اشـتباه ایـن موضوع را بـه صحن جامعـه آورده 
و سیاسـی کردنـد حـال این کـه ایـن مباحـث کارشناسـی 
اسـت کـه باید مسـیر خود را طـی کند. قطعا ما براسـاس 
کمیتـه  کرد.رییـس  خواهیـم  تصمیم گیـری  منافع مـان 
سیاسـت خارجـی کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت 
خارجـی مجلس شـورای اسـامی تاکیـد کرد کـه اگر این 
موضـوع بـه نفع کشـور و در راسـتای منافع ملـی نبود این 

کار صـورت نمی گرفـت.  

عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا 
اشـاره بـه بررسـی همزمـان لوایـح پالرمـو و 
CFT در مجمـع گفـت: بنـا اسـت موضـوع 
قبـل از پایـان مهلـت FATF تعییـن تکلیـف 
شـود امـا اینکـه بـازه زمانـی طبق آییـن نامه بـرای مجمع تعیین شـده باشـد، 
ایـن طـور نیسـت.تنها 2 مـاه از مهلـت FATF بـه ایـران بـرای تعییـن تکلیـف 
لوایـح مرتبـط بـا آن باقـی مانـده اسـت، بـا ایـن حـال هنـوز لوایـح مذکـور بـه 
نتیجه نهایی نرسـیده اسـت. مجمع تشـخیص چندین جلسـه بررسـی پالرمو 
را در دسـتور کار قـرار داد امـا پرونـده CFT هنـوز در صحـن مجمـع بـاز نشـده 
اسـت، موضوعـی کـه نگرانـی هایـی را بـه دنبال داشـته بـه این دلیل کـه گفته 
مـی شـود ممکن اسـت مهلت چهـارم  FATF به پایان برسـد  و ایـن دوالیحه 
تعییـن تکلیف نشـوند. عـده ای این تعلـل و تاخیر در تصویب پالرمـو و CFT را 
بـه ضـرر کشـور می داننـد و معتقدند هـر چه سـریع تر باید وضعیت پیوسـتن 
ایـران بـه FATF مشـخص شـود. موضوعی که به نظر می رسـد اعضای مجمع 
هـم نسـبت بـه آن حسـاس شـده و بر همیـن اسـاس و به گفتـه محمد صدر 
در تاشـند تـا بررسـی لوایح پالرمـو و CFT را به طور همزمـان در صحن مجمع 

پیگیـری کنند.

محمـد صـدر درباره دالیل تعلل مجمع تشـخیص در رسـیدگی و تعیین تکلیف 
لوایـح مرتبـط بـا FATF بـه خبرآنایـن، گفـت: بـه طـور معمـول وقتـی بیـن 
شـورای نگهبان و مجلس در جریان بررسـی طرحی اختاف نظر وجود داشـته 
و مجلـس بـر نظـر خـود اصـرار ورزد ایـن طـرح بـه مجمـع تشـخیص ارسـال 
می شـود، در مجمـع نیـز بسـته بـه موضـوع ابتدا در کمیسـیون تخصصـی و در 
نهایت در شـورای مجمع مطرح می شـود.وی با بیان اینکه در گذشـته اختاف 
نظـر هماننـد اختاف دربـاره لوایح مرتبط با FATF وجود نداشـته اسـت، ادامه 
داد: واقـع امـر این اسـت که هـر دو الیحه پالرمـو و CFT موافق و مخالفانی در 
مجمـع دارنـد کـه با هـم اختافدنظر دارنـد به همین دلیـل تاکنـون رای گیری 
نهایـی بـه تعویـق افتاده اسـت.برای جلوگیـری از فوت فرصت مقرر شـد هر دو 
الیحـه پالرمـو و CFT بـه صـورت همزمـان در صحـن مجمـع بررسـی و نتیجه 

نهایی اعام شـود.
ایـن عضـو مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام بـا بیـان اینکه بـازه زمانـی برای 
رسـیدگی بـه طرح هـا و لوایـح ارسـالی بـه مجمع وجـود نـدارد، تاکید کـرد: در 
مـورد دو الیحـه پالرمـو و CFT هـم بـا توجـه بـه مهلت چهـار ماهـه FATF بنا 
اسـت موضـوع قبـل از آن تعییـن تکلیف شـود اما اینکـه بازه زمانـی طبق آیین 

نامـه بـرای مجمـع تعیین شـده باشـد این طور نیسـت.

وزیـر آمـوزش و پـرورش از دایـر 
درس  تمـام کاس هـای  شـدن 
بـه  سـیل زده  اسـتان های  در 
جـز مناطقـی از خوزسـتان خبـر 
داد و گفـت: بـا تأکیـد رئیس جمهـور در مناطقـی از خوزسـتان 
کـه امـکان تشـکیل کاس درس فراهـم نشـده باشـد، حتـی 
بـا تشـکیل چـادر در مناطـق اسـتقرار هموطنـان سـیل زده، 
در  بطحائـی  می شود.سـیدمحمد  برگـزار  درس  کاس هـای 
گفت وگـو با ایسـنا، درباره اقدامات انجام شـده برای بازگشـایی 
مدارس در شـهرهای درگیر سـیل در استان های مختلف گفت: 
به غیر از اسـتان خوزسـتان، تمام مدارس آسـیب دیده از سیل، 
به موقع بازسـازی شـده یـا کاس های جایگزین بـرای آنها در 

نظـر گرفته شـده اسـت؛ بنابراین کلیـه مدارس در اسـتان های 
گلسـتان و لرسـتان به فعالیت خود ادامه می دهنـد.وی درباره 
وضعیـت مـدارس و نحـوه فعالیـت آنها در اسـتان خوزسـتان 
نیـز گفـت: در ایـن اسـتان بـا تأکیـدات رئیس جمهـور محترم 
در مناطقـی کـه بـه خاطـر آسـیب ناشـی از سـیل یـا اسـکان، 
امـکان تشـکیل کاس درس فراهـم نشـده باشـد، حتـی بـا 
تشـکیل چـادر در مناطـق اسـتقرار هموطنـان عزیـز سـیل زده، 
در خصـوص برگـزاری کاس هـای درس اقـدام خواهد شـد.به 
گفتـه وزیـر آمـوزش و پـرورش، ایـن موضوع روز گذشـته طی 
بخشـنامه ای به اسـتان خوزسـتان اباغ شـده و کانکس هایی 
مجهز به وسـایل سرمایشـی و گرمایشـی به این استان ارسال 

است. شـده 

ــرورش،  ــوزش و پ ــات، آم ــران اطاع  وزی
نیــرو،  اجتماعــی،  رفــاه  و  تعــاون، کار 
جهــاد  و  شهرســازی  و  راه  کشــور، 
کشــاورزی هفتــه جــاری بــرای پاســخ بــه 
ــی  ــای تخصص ــیون ه ــس در کمیس ــدگان مجل ــدادی از نماین ــوال تع س
حضــور مــی یابنــد. ا، کمیســیون هــای تخصصــی مجلــس شــورای 
اســامی هفتــه جــاری از روز شــنبه تــا چهارشــنبه جلســه دارنــد، 
ــام  ــاد ام ــل می ــه دلی ــنبه ب ــا در روز یکش ــیون ه ــن کمیس ــات ای جلس

زمان)عــج( تعطیــل اســت.
آخریــن تحــوالت امنیتــی بــا حضــور حجــت االســام والمســلمین 
ــیون  ــنبه در کمیس ــش دوش ــات و معاونان ــر اطاع ــوی وزی ــود عل محم
ــی  ــامی بررس ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل امنی
مــی شــود. ســید محمــد بطحایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش بــرای ارائــه 
گزارشــی در مــورد آســیب هــای ناشــی از ســیل در اســتان هــای ســیل 
زده دوشــنبه آینــده در کمســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای 

اســامی حضــور مــی یابد.فیروزآبــادی رییــس مرکــز ملــی فضــای 
مجــازی جهــت ارائــه گــزارش دربــاره تحــوالت فضــای مجــازی و تاثیــر 
ــد. ــی یاب ــور م ــیون حض ــن کمیس ــنبه در ای ــوزش دوش ــوزه آم ــر ح آن ب

محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دوشــنبه آینــده 
پیرامــون مســائل جــاری کشــور در کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای 
ــنبه  ــیون در روز چهارش ــن کمیس ــای ای ــی یابد.اعض ــور م ــامی حض اس
آینــده از مناطــق ســیل زده کشــورمان بازدیــد مــی کننــد. رضــا اردکانیــان، 
ــور و  ــرو، کش ــران نی ــامی وزی ــد اس ــی و محم ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
راه و شهرســازی بــرای بررســی علــت وقــوع و چگونگــی مدیریــت 
بحــران در مناطــق ســیل زده در جلســه روز دوشــنبه کمیســیون عمــران 
ــی  ــی یابند.الیحــه مشــارکت عموم ــس شــورای اســامی حضــور م مجل
ــود  ــود. محم ــی ش ــی م ــیون بررس ــن کمیس ــنبهدر ای ــی دوش و خصوص
ــا و  ــه ه ــی زمین ــرای بررس ــنبه ب ــاورزی دوش ــاد کش ــر جه ــی وزی حجت
راهکارهــای رونــق تولیــد در بخــش کشــاورزی در کمیســیون کشــاورزی 

ــد. ــی یاب ــس شــورای اســامی حضــور م مجل

سنا
 ای

س:
عک

 دفتـر نمایندگـی صندوق کـودکان ملل متحد )یونیسـف( در 
ایـران اعـام کـرد: اولین محمولـه کمک های یونیسـف برای 
کـودکان سـیل زده، شـامل دویسـت جعبـه حمـل واکسـن 
و صـد جعبـه نگهـداری در دمـای پاییـن، شـب گذشـته وارد 
ایـران شـد. دفتـر نمایندگـی صنـدوق کـودکان ملـل متحـد 
)یونیسـف( در ایـران در حسـاب توییتـری خـود اعـام کـرد: 
ایـن تجهیـزات در ارائـه خدمـات اولیـه واکسیناسـیون بـه 
کـودکان در اسـتان های سـیل زده اسـتفاده خواهد شـد تا از 

شـیوع بیماری هـا جلوگیـری شـود.

رییـس قـوه قضائیـه گفـت: برخـی از سـیل سـال 95 خاطـره 
خوبـی نداشـتند امـا با وعـده دولـت و پیگیری مسـئوالن نگران 
نباشـند و پیگیـری خواهیم کرد تا خسـارت های مـردم پرداخت 
شـود؛ البتـه طبیعتـًا همه خسـارت ها قابـل جبران نیسـت اما تا 
جایـی که ممکن اسـت بـا امکانات موجـود خسـارت های مردم 
بـا سـرعت پرداخت می شـود. رئیسـی تصریـح کرد: مسـئولین 
بازسـازی و برگشـت زندگـی مـردم بـه حالـت عـادی را دنبـال 
خواهنـد کـرد و فکـر می کنـم در برخـی نقاط شـرایط بـه گونه ای 
اسـت کـه شـاید به زودی شـرایط عادی شـود و مـردم به زندگی 

عـادی خـود برگردند.

اولین محموله کمک های 
یونسیف وارد ایران شد

مردم نگران جبران 
خسارات سیل نباشند

وزارت نفـت از ورود آب بـه هـور العظیـم را دروغ خوانـد و اعـام کـرد: 
اخبـار، مصاحبه هـا، تصاویـر و فیلم های منتشـر شـده در رسـانه های 
مختلف کشـور همگی حکایت از این دارد که آب به سـوی هورالعظیم 
هدایـت شـده و بسـیاری از تاسیسـات صنعت نفـت در محاصره آب 
قـرار گرفتـه  اسـت. »بیـژن زنگنـه« در سـفر هفتـه گذشـته خـود بـه 
اسـتان خوزسـتان بـرای بررسـی شـرایط مناطـق سـیل زده و بازدیـد 
از کریـدور نفتـی اهـواز، بـر هدایـت سـیاب های اخیـر بـه سـمت 
هورالعظیـم تاکیـد کرده بود اما باوجود اطاع رسـانی شـفاف و پخش 
فیلم هـا و تصاویر مختلف همچنان شـاهد شـیطنت های رسـانه ای و 
تاکیـد بـر دروغ 'ممعانـت صنعـت نفـت از ورود آب بـه هورالعظیم 'و 

تحریـف سـخنان وزیر نفت هسـتیم.

شـورای نگهبـان طـرح استفسـاریه برخـورداری رزمنـدگان 
تحصیلـی  مقطـع  یـک  اسـتخدامی  و  مالـی  امتیـازات  از 
باالتـر را تایید کرد. عباسـعلی کدخدایی سـخنگوی شـورای 
نگهبـان در حسـاب توئیتـری خـود نوشـت: 'در جلسـه روز 
چهارشـنبه شـورای نگهبان، طرح استفسـاریه جزء )6( بند 
»ث« مـاده )88( قانـون برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسـامی ایران 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت و عـدم مغایر)بـا شـرع و قانون 

اساسـی( شـناخته شد.'

 ممانعت از ورود آب به 
هورالعظیم دروغ است

بهره مندی رزمندگان از امتیازات 
یک مقطع تحصیلی باالتر
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

گردشگریگردشگری

پیش بینی سرمایه گذاری 13 میلیاردی  در گردشگری کرمانشاه»اکو« فاقد استراتژی جامع منطقه ای برای گردشگری است
همــکاری  ســازمان  کل  دبیــر  معــاون 
وجــود  بــا  گفــت:  اکــو  اقتصــادی 
رویدادهــای  و  مختلــف  فعالیت هــای 
یــک  فاقــد  هنــوز  اکــو  گردشــگری، 
ــرای توســعه  اســتراتژی جامــع منطقــه ای ب
ــن  ــنبه در آیی ــامگاه پنجش ــروف ش ــن نظ ــت. کان ــدار اس ــگری پای گردش
ــان  ــم در زنج ــاده ابریش ــو ج ــذای اک ــی غ ــن الملل ــنواره بی ــن جش پنجمی
افــزود: بــه منظــور بهره گیــری از ظرفیــت هــای منطقــه، تنــوع فعالیت هــای 
گردشــگری، در دســترس بــودن خدمــات کیفــی و آشــنایی بــا منطقــه، یــک 

نیــاز ضــروری محســوب مــی شــود.
ــن  ــوده و ای ــل  توجهــی ب ــار داشــت: حــوزه اکــو دارای ظرفیــت قاب وی اظه
ــن مناطــق  ــراث تاریخــی و فرهنگــی یکــی از ثروتمندتری حــوزه از نظــر می
ــازار مهــم  ــر آن حــوزه اکــو بیــن 2 ب جهــان محســوب مــی شــود، عــاوه ب

ــرار دارد. ــن ق ــا و چی ــی اروپ گردشــگری و جهان
معــاون دبیــر کل ســازمان اکــو ادامــه داد: گردشــگری نقــش بســیار مهمــی 

در رشــد اقتصــادی کشــورها از هــزاره جدیــد داشــته  بطــوری کــه در 6 دهــه 
گذشــته، گردشــگری، گســترش و تنــوع زیســتی را در سراســر جهــان تجربــه 

کــرده  اســت.
وی اضافــه کــرد: بیــش از 60 میلیــون گردشــگر بیــن المللــی در ســال 2017 
بــه منطقــه اکــو ســفر کــرده انــد کــه 4.5 درصــد از کل آمــار گردشــگری در 
جهــان را تشــکیل مــی دهــد. نظــروف اظهــار داشــت: ایــن امــر در درآمــد 
گردشــگری منطقــه منعکــس شــده اســت کــه نشــان مــی دهــد منطقــه بــه 
طــور کلــی تنهــا 2.84 درصــد از کل هزینــه هــای گردشــگری بیــن المللــی را 
جــذب مــی کنــد امــا متاســفانه بــا توجــه بــه پتانســیل منطقــه و جمعیــت، 

ایــن نســبت کــم اســت.
وی ادامــه داد: براســاس برآوردهــای شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری در 
منطقــه اکــو بیــش از ســه میلیــون نفــر بــه طــور مســتقیم و 6.2 میلیــون 
ــه  ــغول ب ــگری مش ــاد گردش ــال 2017 در اقتص ــتقیم در س ــر مس ــر غی نف
فعالیــت بودنــد کــه درآمــد گردشــگری حاصــل شــده در ســال 2017 حــدود 

بــه42.7 میلیــارد دالر رســید.  

صنایـــع  فرهنگـــی،  میـــراث  کل  مدیـــر 
ـــاه از  ـــتان کرمانش ـــگری اس ـــتی و گردش دس
ـــگری  ـــدور گردش ـــت کری ـــاز نخس ـــب ف تصوی
بیســـتون – طـــاق بســـتان در کارگـــروه 

ــر داد. ــتان خبـ ــن اسـ ــگری ایـ گردشـ
ـــروه  ـــت کارگ ـــاتاندر نشس ـــن س ـــی ای ـــراث فرهنگ ـــر کل می ـــادری مدی ـــد ق امی
ـــزار  ـــتانداری برگ ـــر اس ـــرای تدبی ـــه در سرس ـــاه ک ـــتان کرمانش ـــگری اس گردش
ــول 30  ــا طـ ــتان بـ ــاق بسـ ــتون – تـ ــور بیسـ ــت: »محـ ــار داشـ ــد، اظهـ شـ
ـــت هـــای خـــوب گردشـــری و مســـتعد توســـعه و ایجـــاد  ـــر دارای ظرفی کیلومت

ـــت.« ـــی اس ـــتی و تفریح ـــای توریس ـــاخت ه زیرس
وی ادامـــه داد: »امـــروز در کارگـــروه گردشـــگری اســـتان فـــاز نخســـت کریـــدور 
ـــت  ـــرار گرف ـــب ق ـــورد تصوی ـــود م ـــف ب ـــنهادهات مختل ـــات و پیش ـــه مطالع ک
ـــدا  ـــری پی ـــر کارب ـــگری تغیی ـــه گردش ـــر ب ـــورد نظ ـــی م ـــد اراض ـــرر گردی و مق

ـــد.« کنن
ـــه انتفـــاع مـــردم و ســـاکنین ایـــن منطقـــه در جهـــت ســـرمایه  ـــا اشـــاره ب وی ب

ـــا صـــدور  ـــی ب ـــراث فرهنگ ـــار داشـــت: »می ـــوزه گردشـــگری، اظه ـــذاری در ح گ
ـــردم  ـــی م ـــردی و پرداخـــت تســـهیات ارزان قیمـــت حام ـــوم گ ـــای ب مجـــوز ه

ـــود.« ـــه و ایجـــاد اشـــتغالزایی خواهـــد ب منطق
وی همچنیـــن از تهیـــه بســـته هـــای ســـرمایه گـــذاری ارزان قیمـــت بـــرای 
ــد  ــه عاقمنـ ــی کـ ــرمایه گذارانـ ــزود: »سـ ــر داد و افـ ــذاران خبـ ــرمایه گـ سـ
ســـرمایه گـــذاری در ایـــن بخـــش هســـتند مـــی تواننـــد بـــه مراجعـــه بـــه 
ـــای  ـــته ه ـــتان، بس ـــی اس ـــراث فرهنگ ـــذاری اداره کل می ـــرمایه گ ـــت س معاون

پیشـــنهادی را مطلعـــه کننـــد.«
مدیـــر کل میـــراث فرهنگـــی اســـتان از پیـــش بینـــی 12 هـــزار و 800 
ـــر داد و  ـــگری خب ـــدور گردش ـــن کری ـــذاری در ای ـــرمایه گ ـــان س ـــارد توم میلی
ـــر  ـــم نظی ـــتان ک ـــذاری در اس ـــرمایه گ ـــوع س ـــن ن ـــاخت: »ای ـــان س خاطرنش
ـــتان  ـــرای اس ـــده ب ـــی در آین ـــات خوب ـــاهد اتفاق ـــم ش ـــود و امیدواری ـــد ب خواه
باشـــیم.«قادری در ادامـــه گفـــت: »در فـــاز دوم طـــرح، بـــه دنبـــال ایجـــاد 
ــرح  ــن طـ ــکات ایـ ــری مشـ ــرای پیگیـ ــد بـ ــران جدیـ ــازمان عمـ یـــک سـ

هســـتیم کـــه مشـــکات زیرســـاختی اولیـــه برطـــرف شـــود.«

 پیام
 میراث

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردبیل از کشف و ضبط 95 قلم شی تاریخی مربوط به عصر 
آهن در این شهرستان خبر داد.

رنا
 ای

س:
عک

معـاون صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی اداره کل میـراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری چهارمحـال و بختیاری 
گفـت: در سـال گذشـته دو هـزار و 345 شـغل در رشـته های 

مختلـف صنایـع دسـتی ایـن اسـتان ایجاد شـد.
معـاون صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی اداره کل میـراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری چهارمحـال و بختیاری 
گفـت: در سـال گذشـته دو هـزار و 345 شـغل در رشـته های 

مختلـف صنایـع دسـتی ایـن اسـتان ایجاد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا – مهـرداد رئیسـی اظهار کـرد: از ایـن تعداد 
یـک هـزار و 259 شـغل براسـاس صـدور مجوزهـای صنایـع 
دسـتی و یـک هـزار و 86 شـغل از طریـق پرداخت تسـهیات 

بانکـی ایجاد شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال گذشـته دو هـزار و 172 مجوز 
صنایـع دسـتی بـرای متقاضیـان و صنعتگـران صنایع دسـتی 
چهارمحـال و بختیـاری صـادر شـد، افـزود: از این تعـداد 785 
فقـره پروانه تولید انفرادی، هشـت فقـره پروانه تولید کارگاهی، 
33 جواز تاسـیس کارگاهی و یک هزار و 346 کارت شناسـایی 
بـرای فعـاالن حـوزه صنایع دسـتی بـوده است.رئیسـی گفت: 
ایـن مجوزهـا در راسـتای توسـعه کارگاه هـای صنایـع دسـتی، 
ایجـاد اشـتغال، ایجاد فرصت های جدید شـغلی، گسـترش و 
توسـعه صنایع دسـتی در اسـتان صادر شده اسـت.وی با بیان 
اینکـه سـال گذشـته تعهـد ایجـاد اشـتغال ایـن اداره کل، یک 
هـزار و 68 نفـر بوده اسـت، تصریـح کرد: با تاش هـای صورت 
گرفتـه یک هزار و 259 شـغل محقق شـد که ایـن میزان تعهد، 

18 درصد رشـد داشـته اسـت.
معـاون صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی اداره کل میـراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان گفت: در سـال 
گذشـته 95 میلیـارد ریـال تسـهیات در حـوزه صنایـع دسـتی 
بـه متقاضیـان واجـد شـرایط پرداخت شـد که از ایـن مبلغ 42 
میلیـارد ریـال در حـوزه مشـاغل خانگـی و 53 میلیـارد ریال از 
محل تسـهیات توسـعه روسـتایی و عشـایری بوده اسـت، با 
پرداخـت ایـن میزان تسـهیات، اشـتغال یـک هـزار و 86 نفر 

فراهم شـد.

سوژه ایجاد بیش از 
۲000 شغل در 

حوزه صنایع دستی

رشد ۵.۵ درصدی سفرهای نوروزی در سال جاری
معاون میراث فرهنگی: حدود ۲0 میلیون نفر در طول ایام ۱6 روزه عید سفر کردند

تیموری: اقامتگاه های بوم گردی نقش مهمی در توسعه گردشگری دارد

میـراث  سـازمان  گردشـگری  معـاون 
فرهنگـی کشـور گفـت: بـا وجود شـرایط 
خـاص جـوی در ایـام تعطیـات نـوروز 
98 شـاهد رشـد 5.5 درصدی سـفرهای 
نـوروزی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

قبـل بودیـم.
در  پنجشـنبه  شـامگاه  تیمـوری  ولـی   
المللـی  بیـن  آئیـن پنجمیـن جشـنواره 
در  زنجـان  ابریشـم  جـاده  اکـو  غـذای 
اینکـه طـی  بیـان  بـا  جمـع خبرنـگاران 
سـال 97 شـاهد کاهـش آمار سـفرهای 
طـی  افـزود:  بودیـم،  ایرانیـان  خارجـی 

نفـر  میلیـون  هفـت  تعـداد   97 سـال 
شـده اند کـه  خـارج  ایـران  از  گردشـگر 
ایـن رقـم در سـال 96 تعـداد 10 میلیون 
ارائـه  آمـار  بـه  توجـه  بـا  بـود کـه  نفـر 
شـده شـاهد کاهـش سـفرهای خارجی 

هسـتیم. ایرانـی  گردشـگران 
شـرایط  و  ارز  نـرخ  رفتـن  بـاال  وی 
بـه عنـوان دالیـل کاهـش  را  اقتصـادی 
ایرانـی  گردشـگران  خارجـی  سـفرهای 
خوشـبختانه  داد:  ادامـه  و  عنـوان کـرد 
مـردم  اقبـال  اخیـر  سـال های  طـی 
و  شـده  زیـاد  داخلـی  سـفرهای  بـه 
گردشـگری داخلـی و توجـه بـه مقاصـد 
بـه  شـده  شـناخته  کمتـر  گردشـگری 
رویکردهـا  مهم تریـن  از  یکـی  عنـوان 

حجـم  توانسـت  گذشـته  سـال  طـی 
بسـیار خوبـی از گردشـگری را بـه خـود 

دهـد. اختصـاص 

در  نفـر  میلیـون   ۲0 حـدود 
طـول ایـام ۱6 روزه عید سـفر 

کردنـد
تیمـوری بـا بیـان اینکـه در ایـام نـوروز 
میلیـون   77 مجمـوع  در  جـاری  سـال 
اقامـت شـب در کشـور ثبت شـد، افزود: 
جمعیـت  نفـر  میلیـون   20 حـدود  در 
ایـران در طـول ایـام 16 روزه عیـد سـفر 
کردنـد کـه ایـن عدد بـا توجه به شـرایط 
آب هوایـی حاکـم بـر کشـور رشـد 5.5 
درصـدی نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 

نشـان می دهـد. قبـل 

میـراث  سـازمان  گردشـگری  معـاون 
فرهنگی کشـور گفت: طی سـال گذشـته 
گردشـگر  هـزار   800 و  میلیـون  هفـت 
خارجـی وارد ایـران شـدند کـه بـا توجـه 
بـه تعـداد پنـج میلیـون و 100 هـزار نفـر 
گردشـگر خارجـی در سـال 96، این آمار 
رشـد 52.5 درصـدی را نشـان می دهـد.

گردشـگران  اینکـه  بیـان  بـا  تیمـوری 
خارجی با توجه به شـرایط خاص کشـور 
و  منطقـه  کشـورهای  از  بیشـتر  ایـران 
برخی از کشـورهای اروپایـی و امریکایی 
بودنـد، گفـت: خوشـبختانه ظرفیت هـای 
کشـور  در  زمینـه گردشـگری  در  خوبـی 
فراهـم شـده ولـی بـا ایـن وجـود بـرای 
توسـعه هر چـه بیشـتر نیازمنـد افزایش 

هسـتیم. گردشـگری  زیرسـاخت های 

اقامتگاه های بوم گردی 
نقش مهمی در توسعه 

گردشگری دارد
میـراث  سـازمان  گردشـگری  معـاون 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اینکـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  کشـور 
اقامتگاه هـای بـوم گـردی نقـش مهمـی 
دارد،  کشـور  در  توسـعه گردشـگری  در 
از  گـردی  بـوم  اقامتگاه هـای  گفـت: 
جملـه اولویت هـای مهم سـازمان میراث 
شـهرهای  در  گردشـگری  و  فرهنگـی 
اسـت. هـدف  روسـتاهای  و  کوچـک 

گـردی  بـوم  اینکـه  بیـان  بـا  تیمـوری 
ایجـاد  پایین تـری  سـرمایه های  بـا  کـه 
جـذب  در  بسـزایی  تأثیـر  می شـود، 
گردشـگر، توسـعه پایـدار گردشـگری و 
معرفـی فرهنگ عمومـی دارد، افزود: در 
حـال حاضـر بـا کمبـود ظرفیـت اقامتـی 

مواجـه هسـتیم کـه در چنیـن شـرایطی 
نظیـر  سـاخت هایی  زیـر  ایجـاد  حتـی 
هتـل و هتـل آپارتمـان جوابگـو نیسـت.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه توزیـع سـفر در 
اصلـی  سیاسـت های  از  یکـی  کشـور 
شـمار  بـه  کشـور  گردشـگری  حـوزه 
بخش هـای  داد:  ادامـه  مـی رود، 
مختلفـی از کشـورمان حجـم باالیـی از 
گردشـگر را دارد و بخش هـای دیگـر از 
منافـع گردشـگری و درآمدهـای حاصـل 
از آن، بـی بهـره هسـتند، در ایـن راسـتا 
و  گسـترش  بـرای  راهکارهایـی  بایـد 

داشـت. سـفر  مناسـب  توزیـع 
میـراث  سـازمان  گردشـگری  معـاون 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
کشـور در ادامـه بـه برگـزاری جشـنواره 
و  کـرد  اشـاره  زنجـان  در  اکـو  غـذای 
نـوع  ایـن  برگـزاری  اینکـه  بیـان  بـا 

توسـعه  در  مهمـی  سـهم  جشـنواره ها 
دارد،  خارجـی  و  داخلـی  گردشـگری 
گفـت: جشـنواره اکو در زنجـان عاوه بر 
ویژگـی توزیـع سـفر گردشـگر داخلی، از 
نظـر گردشـگری بین المللـی نیـز اهمیت 
در  مهـم  ایـن  کـه  چـرا  دارد  ویـژه ای 
چارچـوب سـازمان منطقه ای اکـو برگزار 

. د می شـو
اینکـه جشـنواره های  بیـان  بـا  تیمـوری 
بـه  سـفر  بـرای  بهانـه ای  اکـو  غـذای 
اسـتان زنجـان و آشـنایی مـردم ایران و 
کشـورهای جهـان بـا فرهنگ و پیشـینه 
تاریخـی اسـتان زنجـان اسـت، افـزود: 
10 کشـور  بـر  عـاوه  19 کشـور  حـدود 
عضـو سـازمان اقتصـادی اکـو، در ایـن 
یـک  کـه  یافته انـد  حضـور  جشـنواره 
فرصـت منطقـه ای و بین المللـی بسـیار 

اسـت. خـوب 

مدیــرکل موزه هــای ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
بــا تاکیــد بــر اهتمــام ویــژه دولــت بــه 
ــر و  ــت تدبی ــت: در دول ــوزه داری، گف م
امیــد و در پنــج ســال اخیــر 270 مــوزه 
بــه مجمــوع مــوزه هــای کشــور اضافــه 
شــده و ایــن رقــم هــم اکنــون بــه 670 
ــر روز  ــا کارگ ــت. محمدرض ــیده اس رس
چهارشــنبه در آییــن گشــایش کارگاه 
دو روزه آمــوزش شــیوه هــای نویــن 

مــوزه داری شــمال غــرب کشــور بــا 
بیــان اینکــه یکــی از مهمتریــن محیــط 
ــی و  ــته های فرهنگ ــی داش ــای معرف ه
 تاریخــی موزه هــا اســت، اظهــار داشــت: 
ــد  ــاهد رش ــر ش ــای اخی ــال ه ــی س ط
ــتیم و  ــور هس ــا در کش ــداث موزه ه اح
ــدای  ــا در ابت ــوزه ه ــداد م ــه تع مقایس
دولــت تدبیــر و امیــد بــا زمــان حاضــر 
نشــان دهنــده رشــد قابــل ماحظــه در 

ــن حــوزه اســت. ای

ــد  ــه بای ــراد جامع ــام اف ــزود: تم وی اف
نقــش داشــته  امــور مــوزه داری  در 
ــه  ــی ب ــا زمان ــوزه ه ــه م ــرا ک باشــند زی
عنــوان نهــاد اجتماعــی نقــش ایفــا مــی 
کننــد کــه تمــام مــردم در ایــن موضــوع 

ــند. ــهیم باش ــته و س ــارکت داش مش
ــول  ــا را محص ــوزه ه ــعه م ــر توس کارگ
ــه داد:  ــت و ادام ــه دانس ــعه جامع توس
ــوزه   ــاله م ــخ 300 س ــه تاری ــرور ب ــا م ب
ــان، شــاهد یــک وضعیــت  داری در جه
ــران  ــوزه داری ای ــه م ــوب در عرص مطل
از  مــوزه  معتقدیــم  چــون  هســتیم 
ارکان فرهنگــی جامعــه و  مهمتریــن 

ــت. ــعه اس ــار توس معی

270 موزه جدید در ۵ سال 
گذشته در کشور دایر شده است

»پنجشنبه های گردشگری بدون 
خودرو« در پایتخت کلید خورد

 در ادامـه پویـش سـه شـنبه هـای بـدون خـودرو، برنامـه »پنجشـنبه هـای 
گردشـگری بـدون خودرو« نیـز از امـروز )29 فروردین( با هـدف معرفی جاذبه 
هـا و ظرفیـت هـای گردشـگری پایتخت شـروع بـه کار کرد. طی چندمـاه اخیر 
»پیـروز حناچـی« پـس از انتخاب به عنوان شـهردار تهران به پویش سـه شـنبه 
هـای بـدون خودرو پیوسـته و دیشـب نیـز توئیت کرد کـه از این پس اسـتفاده 
از دوچرخـه هـای هوشـمند اشـتراکی »بیدود« در روزهای سـه شـنبه هر هفته 
رایگان شـده اسـت.حاال سـتاد گردشـگری شـهرداری تهران در ادامه این برنامه 
هـا، پنجشـنبه هـای گردشـگری بـدون خـودرو را طراحـی و عملیاتـی کـرده و 
امیـدوار اسـت کـه در صـورت اسـتقبال شـهروندان هـم از یکسـو زمینـه معرفی 
بیشـتر شـهر پایتخـت و توسـعه فرهنـگ گردشـگری در آن فراهـم و هـم بـه 
رونـد کاهـش ترافیـک و آلودگـی هوای این کانشـهر کمک شـود.رئیس سـتاد 
گردشـگری شـهرداری تهـران مـی گویـد ایـن طـرح در ادامه »پرسـه در شـهر« 
کـه در تعطیـات نـوروز مـورد اسـتقبال شـهروندان قـرار گرفـت، اجرایـی شـده 
اسـت.»مهدی سـیف« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا توضیـح داد: در طـرح 
پرسـه در شـهر 18 مسـیر گردشـگری از سـاعت 10 تـا 18 تعییـن شـده بـود که 
شـهروندان و گردشـگران بـه همـراه راهنمایـان بـا ایـن مـکان هـا بیشـتر آشـنا 

می شـدند.

ته
نک

معاون گردشـگری سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری کشـور در ادامـه بـا بیـان اینکـه اقامتگاه هـای بوم 
گـردی نقـش مهمـی در توسـعه گردشـگری در کشـور دارد، 
گفـت: اقامتگاه هـای بـوم گـردی از جملـه اولویت هـای مهـم 
سـازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگری در شـهرهای کوچـک 
و روسـتاهای هـدف اسـت.تیموری بـا بیـان اینکه بـوم گردی 
کـه بـا سـرمایه های پایین تری ایجـاد می شـود، تأثیر بسـزایی 
در جذب گردشـگر، توسـعه پایدار گردشـگری و معرفی فرهنگ 
بـا کمبـود ظرفیـت  حـال حاضـر  در  افـزود:  دارد،  عمومـی 
اقامتـی مواجه هسـتیم که در چنین شـرایطی حتـی ایجاد زیر 
سـاخت هایی نظیـر هتـل و هتل آپارتمـان جوابگو نیسـت.وی 
بـا تاکیـد بـر اینکه توزیع سـفر در کشـور یکـی از سیاسـت های 
اصلـی حوزه گردشـگری کشـور بـه شـمار مـی رود، ادامـه داد: 
بخش هـای مختلفـی از کشـورمان حجـم باالیـی از گردشـگر 
را دارد و بخش هـای دیگـر از منافـع گردشـگری و درآمدهـای 
حاصـل از آن، بـی بهره هسـتند، در این راسـتا بایـد راهکارهایی 

بـرای گسـترش و توزیع مناسـب سـفر داشـت.

میراثمیراث

لوح ثبت خانه »محمد منصور فالمکی« اهدا شدکسب رتبه برتر در تورنمنت جهانی چوب
معـاون صنایـع دسـتی اداره کل 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمانشـاه 
گفت: »اثـر علیرضـا باوندپور پور 
هنرمند و صنعتگر کرمانشـاهی به عنوان اثر برتر مسـابقات 
جهانـی چـوب در کشـور اتریـش معرفـی شـد. « پروانـه 
حیـدری معاون صنایع دسـتی ایـن اداره  کل  بـا بیان اینکه 
مسـابقات جهانـی چـوب هر سـاله 21 مـارس بـه میزبانی 
یکـی از کشـور های دنیـا برگزار می شـود، اظهار کـرد: »این 
مسـابقات امسـال بـه میزبانی کشـور اتریش برگزار شـد.«

او بـا اشـاره بـه اینکه تنهـا نماینده کشـورمان علیرضـا باوند 
پـور از هنرمنـدان برجسـته کرمانشـاهی بـود، افـزود: »ایـن 

گردهمایـی بـا حضـور 100 هنرمنـد برجسـته از 100 کشـور 
دنیـا در شـهر گـراس اتریش برگـزار شـد.«وی اضافـه کرد: 
»اثـری کـه نماینـده ایـران در ایـن رقابت ها خلق کـرد با تم 
تغییر محیط زیسـت بسـیار مورد توجـه داوران قـرار گرفت، 
بطوریکـه اثـر برتر سـال 2019 را کسـب کرد.«معـاون صنایع 
دسـتی اداره کل میراث فرهنگی اسـتان کرمانشـاه در ادامه 
بیـان داشـت: »یکـی از آیتـم های این مسـابقات سـاخت 
یـک اثـر چوبـی توسـط هنرمنـدان کشـورهای مختلـف از 
مهمترین جاذبه های گردشـگری کشورهایشـان بوده که آن 
را در مـوزه کنگـره بتهـوون قـرار دهنـد و نماینده مـردم ایران 
و اسـتان کرمانشـاه اثـر فاخر منبت طاق بسـتان خـود را به 

ایـن مـوزه اهـدا کرده اسـت.«

بـه مناسـبت فـرا رسـیدن 29 
فروردیـن، روز جهانـی بناهـا و 
لـوح  تاریخـی،  محوطـه هـای 
منصـور  محمـد  خانـه  ثبـت 
فامکـی، در فهرسـت میـراث ملی به او اهدا شـد. در این 
مراسـم محمـد حسـن طالبیـان معـاون میـراث فرهنگی 
کشـور، مصطفـی پورعلـی سرپرسـت دفتـر ثبـت آثـار و 
حفـظ و احیـای میـراث معنـوی و طبیعـی و تعـدادی از 
کارشناسـان حـوزه میـراث فرهنگـی حضور داشـتند.خانه 
دکتـر »محمدمنصور فامکی« اسـتاد پیشکسـوت مرمت 
و معمـاری واقـع در منطقـه هفـت تهـران بـه عنـوان یک 
اثـر ملـی اردیبهشـت سـال گذشـته در فهرسـت میـراث 

ملـی کشـور ثبت شـد.
لـوح ثبـت ملـی خانـه ایـن اسـتاد پیشکسـوت مرمت و 
معمـاری از سـوی محمـد حسـن طالبیـان، امـروز بـه او 
اهدا شـد.محمد حسـن طالبیـان معاون میـراث فرهنگی 
کشـور، هـدف از ثبت خانه اسـتاد فامکـی را ثبت هویت 
تاریخـی و زنـده نگه داشـتن مواریث فرهنگـی ذکر کرد و 
از شـخصیت اسـتاد فامکی به عنوان اسـتاد پیشکوست 
مرمـت و معمـاری تجلیـل کـرد. ایـن بنـای ملـی سـوم 
اردیبهشـت 97 با شـماره 31697 در فهرسـت میراث ملی 
کشـور بـه ثبـت رسـید. خانـه اسـتاد فامکـی در خیابـان 
عبدالکریـم شـریعتی منطقـه هفـت تهـران مربـوط بـه 

دوران پهلـوی دوم اسـت.
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 پیام
زیست

خبر

نمایشــگاه بین المللــی محیط  زیســت بزرگتریــن 
ــوالت و  ــه محص ــد و عرض ــه تولی ــداد در عرص روی
ــت  ــور اس ــت کش ــا محیط زیس ــط ب ــات مرتب خدم
ــگاه های  ــی نمایش ــل دائم ــال در مح ــر س ــه ه ک
ــن  ــود. هجدهمی ــزار می ش ــران برگ ــی ته بین الملل
دوره ایــن رویــداد امســال از 24 تــا 27 فروردیــن 
ــا حضــور بیــش از 600 شــرکت و نهــاد در قالــب  ب
ــگاه  ــت و جای ــی اهمی ــدف معرف ــا ه ــالن ب 7 س
در  پایــدار  توســعه  و  محیط زیســت  موضــوع 

ــد. ــزار ش ــد برگ ــق تولی ــداوم و رون ت
یکــی از مجموعه هــای صنعتــی حاضــر در ایــن 
ــادن و  ــعه مع ــگ توس ــرکت هلدین ــگاه، ش نمایش
ــه  ــت ک ــو( اس ــه )میدک ــی خاورمیان ــع معدن صنای
فعالیت هــای  دربــاره  اطاع رســانی  بــر  عــاوه 
خــود، 2 کارگاه تخصصــی بــا موضــوع فناوری هــای 
ــا  ــتر ب ــازگاری بیش ــرای س ــرکت ب ــن ش ــد ای جدی

محیط زیســت را هــم برگــزار کــرد. 
ــطح  ــت محیطی در س ــای زیس ــات فعالیت ه جزئی
ــامل  ــای آن ش ــو در زیرمجموعه ه ــگ میدک هلدین
»مجتمــع  زرنــد«،  پاالیشــگاه  و  »کُک ســازی 
ــع  ــیرجان«، »مجتم ــازی س ــتانتره و گندله س کنس
کنســتانتره و گندلــه  زرنــد«، »مجتمــع احیــا و 
ــرآوری زغال ســنگ  ــه ف ــوالد بردســیر«، »کارخان ف
ــه فروســیلیس غــرب پــارس«،  ــا«، »کارخان پابدان
ــک  »مجتمــع مــس چــاه موســی«، »مجتمــع باب
ــه  ــا« ب ــوالد بوتی ــع ف ــان« و »مجتم ــس ایرانی م
صــورت مجــزا در غرفــه ایــن شــرکت در نمایشــگاه 

شــد.  اطاع رســانی  محیط زیســت 

تولیــد ۱۵ مگاوات برق در نیروگاه 
)CDQ(

روش خشــک  بــه  خاموش ســازی کُک  پــروژه 
ــه  ــد« ب )CDQ( در »کُک ســازی و پاالیشــگاه زرن
عنــوان یکــی از زیرمجموعه هــای میدکــو یکــی 
ایــن  محیط زیســتی  فعالیت هــای  مهم تریــن  از 
ــی  ــزاری کارگاه ــوع برگ ــه موض ــت ک ــرکت اس ش
ــود.  ــم ب ــت ه ــگاه محیط زیس ــی در نمایش تخصص
کاهــش مصــرف انــرژی و تولیــد 15 مــگاوات 
 )CDQ( بــرق بــر ســاعت در نیــروگاه مربــوط بــه

بــا اســتفاده از سیســتم بازیابــی حرارتــی کُک 
مهم تریــن مزیــت ایــن روش اســت. 

و  کُک ســازی  محیط زیســت  واحــد  مســئول 
ــان(  ــد ایرانی ــد )شــرکت فــوالد زرن پاالیشــگاه زرن
بــود، گفــت:  کــرده  برگــزار  را  ایــن کارگاه  کــه 
محصــول اصلــی شــرکت، کُک )کُک از حــرارت 
 1150 بــا دمــای  دادن زغال ســنگ بــدون هــوا 
درجــه ســانتیگراد و تحــت زمــان معیــن بــا فشــار 
ــادی در  ــت زی ــد و اهمی ــت می آی ــه دس ــی ب منف
تولیــد فــوالد دارد( اســت. کُک وقتــی از کــوره 
تــا   900 بیــن  باالیــی  دمــای  می آیــد  بیــرون 
1000 درجــه دارد و بــه همیــن دلیــل بــه بــرج 

خاموش کننــد ًتــر منتقــل می شــود تــا دمــای 
ــن کُک  ــر ت ــد. ه ــن بیای ــپری آب پایی ــا اس آن ب
پســاب  )از  آب  مکعــب  متــر  نیــم  حــدود  بــا 

می شــود.  خنــک  مجموعــه(  تصفیه شــده 
خشــک،  روش  در  افــزود:  نیــک ورز  علیرضــا 
ــم و پســاب تصفیه شــده  ــاز نداری ــه آب نی اصــا ب
ــد.  ــری برس ــرف دیگ ــه مص ــد ب ــه می توان مجموع
ــرای خنک ســازی  ــروژن ب ــن روش از گاز نیت در ای
ــک  ــد از خن ــروژن بع ــم. نیت کُک اســتفاده می کنی
کــردن کُک دمــای باالیــی پیــدا می کنــد و بعــد از 
ــرژی و ســوخت  ــع ان ــوان منب ــه عن ــه ب ــن مرحل ای
ــل  ــد بخــار( منتق ــگ تولی ــر )دی ــه دســتگاه بویل ب

می شــود. بخــار آب تولیــد شــده از ایــن دســتگاه 
بــه نیــروگاه منتقــل می شــود و از آن 15 مــگاوات 

ــود.  ــد می ش ــرق تولی ــاعت ب ــر س ب

بهره برداری از )CDQ( تا پایان ســال
ایــن کارشــناس ارشــد محیط زیســت بــا بیــان 
اینکــه بــرق تولیــد شــده بــا روش خشــک 2 برابــر 
مصــرف مجموعــه اســت،  اظهــار کــرد: در واقــع در 
ــرق  ــرژی ب ــه از ان ــر اینک ــاوه ب ــا ع ــن روش م ای
ــد  ــرق تولی ــازاد ب ــش م ــم، بخ ــتفاده نمی  کنی اس
شــده را هــم می توانیــم در بخش هــای دیگــر 
ــذار  ــرق واگ ــری ب ــبکه سراس ــه ش ــا ب ــتفاده ی اس
روش  ایــن  در  مصرفــی  آب  همچنیــن  کنیــم. 

تشریح فعالیت های »میدکو« در نمایشگاه محیط زیست
اجرای یکی از پیشرفته ترین کارخانه های تصفیه فاضالب یکی از فعالیت های میدکو برای سازگاری با محیط زیست است

یکــی از مجموعه هــای صنعتــی حاضــر در ایــن نمایشــگاه، شــرکت هلدینــگ توســعه معــادن و صنایــع معدنــی 
ــا  ــی ب ــود، 2 کارگاه تخصص ــای خ ــاره فعالیت ه ــانی درب ــر اطاع رس ــاوه ب ــه ع ــت ک ــو( اس ــه )میدک خاورمیان

ــا محیط زیســت را هــم برگــزار کــرد.  ــرای ســازگاری بیشــتر ب ــد ایــن شــرکت ب موضــوع فناوری هــای جدی
شــامل  آن  زیرمجموعه هــای  در  میدکــو  هلدینــگ  ســطح  در  زیســت محیطی  فعالیت هــای  جزئیــات 
ــتانتره  ــع کنس ــیرجان«، »مجتم ــازی س ــتانتره و گندله س ــع کنس ــد«، »مجتم ــگاه زرن ــازی و پاالیش »کُک س
ــه  ــا«، »کارخان ــنگ پابدان ــرآوری زغال س ــه ف ــیر«، »کارخان ــوالد بردس ــا و ف ــع احی ــد«، »مجتم ــه  زرن و گندل
فروســیلیس غــرب پــارس«، »مجتمــع مــس چــاه موســی«، »مجتمــع بابــک مــس ایرانیــان« و »مجتمــع 
ــد.  ــانی ش ــت اطاع رس ــگاه محیط زیس ــرکت در نمایش ــن ش ــه ای ــزا در غرف ــورت مج ــه ص ــا« ب ــوالد بوتی ف

پــروژه خاموش ســازی کُک بــه روش خشــک 
ــه  ــد« ب ــگاه زرن ــازی و پاالیش )CDQ( در »کُک س
عنــوان یکــی از زیرمجموعه هــای میدکــو یکــی از 
مهم تریــن فعالیت هــای محیط زیســتی ایــن 
ــی  ــزاری کارگاه ــوع برگ ــه موض ــت ک ــرکت اس ش
تخصصــی در نمایشــگاه محیط زیســت هــم بــود. 

یم
سن

س:ت
عک

 مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت خراســان 
رضــوی از دســتگیری هــزار و 39 شــکارچی 
ــلحه در  ــه اس ــف 202 قبض ــف و کش متخل

اســتان طــی ســال گذشــته خبــرداد.
یــگان  مامــوران  افــزود:  همتــی  تــورج 
ــال  ــتان پارس ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
و  مناطــق  در  مســتمر  گشــتهای  طــی 
زیســتگاههای اســتان ایــن تعــداد شــکارچی 
ــع  ــل مراج ــتگیر و تحوی ــاز را دس ــر مج غی

قضایــی دادنــد.
وی ادامــه داد: ایــن متخلفــان در قالــب 700 
ــه مراجــع قضایــی معرفــی  ــده ب فقــره پرون
شــدند و از آنــان 202 قبضــه ســاح شــکاری 
و ســه هــزار تیــر فشــنگ شــکاری نیــز 

ــط شــد. کشــف و ضب
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
رضــوی گفــت: از ایــن شــکارچیان الشــه 
238 راس پســتاندار وحشــی از قبیــل قــوچ، 
ــراز و  ــز و گ ــی، کل، ب ــوی وحش ــش، آه می
407 قطعــه پرنــده وحشــی صیــد شــده بــه 
دســت آمــد. بیــش از 10 هــزار قطعــه ماهــی 
و 19 هــزار قطعــه انــواع گونــه هــای جانــوری 
از قبیــل 16 هــزار عقــرب نیــز ســال گذشــته 

از صیــادان کشــف شــده اســت.
ــان  ــان خراس ــط بان ــرد: محی ــه ک وی اضاف
رضــوی پارســال موفــق شــدند 71 متخلــف 
ــه  ــتگیر و ب ــکار دس ــه ش ــدام ب ــل از اق را قب
جــرم شــروع بــه شــکار بــه مراجــع قضایــی 

ــد. معرفــی کنن
او ادامــه داد: یــگان حفاظــت محیــط 
ــال  ــی س ــوی ط ــان رض ــت خراس زیس
راس  هــزار   30 بــه  نزدیــک  گذشــته 
بــه  کــه  بــز  و  ســبک گوســفند  دام 
ــه  ــار گان ــق چه ــاز در مناط ــور غیرمج ط
ــرا  ــال چ ــتان در ح ــت اس ــط زیس محی
ــرد و  ــارج ک ــن مناطــق خ ــد را از ای بودن
ــا تشــکیل  ــف دامه ــکان متخل ــرای مال ب

داد. پرونــده 
مــدی کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
رضــوی گفــت: در ســال گذشــته از 728 مــورد 
آلودگــی منابــع آب، هــوا و خــاک جلوگیــری 
بــه عمــل آمــد و بــرای 567 واحــد صنعتــی 
جهــت رفــع آلودگــی اخطاریــه هــای زیســت 

محیطــی صــادر شــد.

ت
هرا

تداوم تظاهرات فعاالن محیط  زیست تظا
پاشنه آشیل پلیس لندن

 چهارمیــن روز از تظاهــرات اعتراضــی هــزاران تــن 
ــس  ــت انگلی ــت در پایتخ ــط  زیس ــاالن محی از فع
در حالــی ســپری شــد کــه پلیــس لنــدن تاکنــون 
صدهــا تــن را بــه اتهــام ایجــاد بی نظمــی در لنــدن 

بازداشــت کــرده و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد.
بــه گــزارش روز پنجشــنبه ایرنــا، گــروه قیــام برضــد انقــراض کــه 
در ابتــدا بــا شــعار »اعتــراض مســالمت آمیز« علیــه کم توجهــی 
ــرات  ــه تظاه ــت ب ــی دس ــرات آب و هوای ــه تغیی ــردان ب دولتم
زد، تاکنــون 460 عضــو خــود را روانــه بازداشــتگاه کــرده و فــردا 
ــس  ــرودگاه انگلی ــن ف ــت بزرگ تری ــا فعالی ــد دارد ت ــم قص ه

»هیتــرو« را مختــل کنــد. 
براســاس بیانیــه جدیــد گــروه قیــام علیــه انقــراض، معترضــان 
فــردا از مرکــز لنــدن بــه ســمت فــرودگاه هیتــرو روانــه شــده تــا 
بــا ایجــاد فنــس هــای آهنــی مانــع فعالیــت فــرودگاه شــوند. 
ــده  ــراد بازداشت ش ــار اف ــا آم ــی رود ت ــار م ــب انتظ ــه  این ترتی ب

توســط پلیــس بازهــم افزایــش یابــد.
ــه  ــن بیانی ــه ای ــش ب ــرو در واکن ــرودگاه هیت ــک ســخنگوی ف ی

اعــام کــرد: به رغــم احترامــی کــه بــرای اعتــراض دربــاره 
ــا ایجــاد اخــال در  ــا ب ــل اســت ام ــی قائ ــرات اب و هوای تغیی

ــت. ــق نیس ــرودگاه مواف ــن ف ــافران ای ــرواز مس پ
گزارش هــا حاکــی اســت کــه فــردا 247 هــزار مســافر بــه 
ــا  ــرو جابه ج ــرودگاه هیت ــاک در ف ــد پ ــات عی ــبت تعطی مناس
ــر کشــور  ــد‹ وزی ــد ›ســاجد جاوی خواهنــد شــد. در همیــن پیون
انگلیــس بــه پلیــس دســتور داده تــا از تمــام تــوان خــود 
ــد. او امــروز پــس  ــران اســتفاده کن ــا اخــال گ ــه ب ــرای مقابل ب
از ماقــات بــا رئیــس پلیــس لنــدن تصریــح کــرد کــه هرگونــه 
اقدامــی را کــه خــارج از محــدوده قانــون باشــد محکــوم 

. می کنــد
پلیــس لنــدن از دوشــنبه گذشــته در تــاش اســت تــا تظاهــرات 
ــهر  ــی در ش ــترش بی نظم ــدود و از گس ــه مح ــک نقط ــه ی را ب
جلوگیــری کنــد، امــا تاکنــون موفــق نبــوده اســت. صــادق خــان 
ــه دلیــل کاهــش بودجــه پلیــس و  شــهردار لنــدن ، دولــت را ب

ــد. ــر می دان ــای آن مقص ــل نیروه تعدی

بــا توجــه بــه آبگیــری تــاالب هامــون در یــک مــاه گذشــته، مدیر 
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان سیســتان و بلوچســتان بــا 
ــه اینکــه وضعیــت هامــون مثــل بیمــاری اســت کــه از  اشــاره ب
ICU بــه بخــش منتقــل شــده اســت، گفــت: حــدود 20 درصــد 

کل مســاحت هامــون آبگیــری شــده اســت. 
وحیــد پورمــردان در مــورد آخریــن وضعیــت آبــی هامــون 
ــاران  تصریــح کــرد: در حــدود 45 روز گذشــته، بــارش بــرف و ب
ــمت  ــه س ــیاب ها را ب ــتان، س ــون در افغانس ــت هام در باالدس
هامــون در بخــش ایرانــی هدایــت کــرد و باعــث آبگیــری ایــن 
تــاالب شــد. در حــال حاضــر نیــز ایــن آب هــا بــه ســمت هامــون 
ــن اســت. ــا ســرعت و حجــم ورودی آب پایی ــد ام ــران می آی ای

ــون  ــاالب هام ــی کل ت ــش آب ــه گنجای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــارد مت ــر 11 میلی ــغ ب ــتان بال ــران و افغانس ــش ای در دو بخ
ــه  ــران ب ــش ای ــر در بخ ــال حاض ــت: در ح ــت، گف ــب اس مکع
ــاالب  ــاحت کل ت ــد مس ــدود 20 درص ــا ح ــاحت، تنه ــاظ مس لح
آبگیــری شــده اســت کــه عــدد باالیــی نیســت البتــه بــا توجــه 
ــه  ــالی مواج ــا خشکس ــون ب ــر هام ــه اخی ــه در دو ده ــه اینک ب
ــاالب  ــتم ت ــدت در اکوسیس ــم به ش ــدر آب ه ــن ق ــت، همی اس
ــه  ــاری ک ــت. آخرین ب ــوده اس ــذار ب ــی تاثیرگ ــاط اجتماع و نش
ــا همیــن 20 درصــد هــم آبگیــری کــرد، ســال  ــاالب هامــون ت ت
91 بــود. بعــد از آن دوره ورودی آب هامــون به تدریــج کــم شــده 

اســت.
و  سیســتان  اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
بلوچســتان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا آبگیــری 
تــاالب هامــون در بخــش افغانســتان تکمیــل شــده اســت، 
ــوری و  ــد، صاب ــه ســه قســمت هیرمن ــان اینکــه هامــون ب ــا بی ب

ــون  ــری در هام ــرد: آبگی ــح ک ــود، تصری ــیم می ش ــوزک تقس پ
ــه نســبت هامــون ایــران بیشــتر اســت امــا هنــوز  افغانســتان ب
ــع  ــران واق ــل در ای ــور کام ــد به ط ــش هیرمن ــت. بخ ــل نیس کام
شــده اســت و تاکنــون هامــون ایــران بیشــترین آب را در بخــش 
هیرمنــد گرفتــه اســت امــا بخــش پــوزک ایــران اصــًا آب نگرفته 

ــتان آب دارد. ــوزک افغانس ــی پ ــت، ول اس
پورمــردان بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش هامــون صابــوری بخــش 
شــمالی تــاالب را تشــکیل می دهــد کــه نیمــی از آن در ایــران و 
نیمــی در افغانســتان اســت و آب خوبــی دریافــت کــرده اســت، 
ــا  ــه دلیــل مجــاورت ب تاکیــد کــرد: ورود آب هامــون صابــوری ب
ــه  ــده کــه ب ــار اســت، در کنتــرل ایــن پدی کانون هــای گــرد و غب
شــدت سیســتان را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد، تاثیرگــذار 
ــر  ــار باالت ــرد و غب ــای گ ــه کانون ه ــه از آنجــا ک ــود البت ــد ب خواه
از ســطح بســتر اســت و بــه طــور متوســط دو متــر ارتفــاع دارد، 
ســعی داریــم از طریــق کانال هایــی و رفــع اختــاف ارتفــاع، آب 
را بــه ایــن نقــاط برســانیم و آب وارد شــده بــه هامــون صابــوری 

از ایــن جهــت اثــر مثبتــی داشــته اســت.
کنتــرل  در  هامــون  آبگیــری  تاثیــر  میــزان  مــورد  در  وی 
کانون هــای گــرد و غبــار بــا تاکیــد بــر اینکــه کم بارشــی و 
خشکســالی در دو دهــه گذشــته باعــث فقــر در پوشــش گیاهــی 
ــده  ــتان ش ــتان و بلوچس ــاک در سیس ــدید خ ــایش ش و فرس
ــور  ــتان کش ــن اس ــتان کم بارش تری ــتان و بلوچس ــت: سیس گف
اســت و امســال هــم بــا وجــود ترســالی و بــارش بــاالی نرمــال 
ــا  ــان ب ــتان همچن ــتان و بلوچس ــتان ها سیس ــدادی از اس در تع
کمبــود بــارش مواجــه بــوده اســت بنابرایــن بــا وجــود آبگیــری 
تــاالب هامــون، نمی توانــم ادعــا کنیــم کــه امســال مشــکل گــرد 

ــار در سیســتان نخواهیــم داشــت. وضعیــت هامــون مثــل  و غب
بیمــاری اســت کــه از ICU بــه بخــش منتقــل شــده اســت و تــا 
بهبــودی کامــل فاصلــه دارد. مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان سیســتان و بلوچســتان تاکیــد کــرد: شــاید اگــر آبگیــری 
ــد  ــه یاب ــت ادام ــا در باالدس ــدن برف ه ــر ذوب ش ــر اث ــون ب هام
ــر  ــد ب ــدی بتوان ــا ح ــود، ت ــتر ش ــون بیش ــه هام و ورودی آب ب

ــر بگــذارد. ــه اث ــن منطق کاهــش خیــزش خــاک در ای
بــه گــزارش ایســنا، هامــون یــک تــاالب مشــترک بیــن ایــران و 

افغانســتان اســت کــه دو ســوم آن در ایــران واقــع شــده اســت. 
ــد  ــاب می آی ــه حس ــتی ب ــاالب پایین دس ــک ت ــران ی ــون ای هام
کــه از باالدســت یعنــی از افغانســتان تغذیــه می شــود. فــراه رود 
هامــون  تاالب هــای  بــه  آب  ورودی  مســیر  دو  هیرمنــد  و 
ــا  ــاه نیمه ه ــدا وارد چ ــد ابت ــون از هیرمن اســت. آب ورودی هام
ــل و زاهــدان مــورد  ــرای مدیریــت آب شــرب زاب می شــود کــه ب

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق اس

ــا  ــر ام ــت اخی ــد وق ــور در چن ــوب کش ــای خ ــود بارش ه ــا وج ب
ــه  گفتــه می شــود هنــوز وضعیــت ســفره های آب زیــرز مینــی ب

حــد مطلــوب نرســیده اســت.
ســازمان  آبخــوان داری  و  ســیاب  کنتــرل  دفتــر  مدیــرکل 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری ضمــن اشــاره بــه آخریــن 
اخیــر  بارندگی هــای  از  پــس  آبخوان هــای کشــور  وضعیــت 
اصلــی  و  مهــم  دشــت های  آبخوان هــای  عمــده  گفــت: 
ــه  ــد کــه ب ــی بســیار پایینــی دارن ــراز آب کشــور بیــان منفــی و ت

حال »هامون« چطور است؟
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محیط زیست

خسارت 10 میلیارد تومانی بارش ها به بخش 
کشاورزی  » ابهر«

سیل به ۸ هزار خانه در خوزستان آسیب زد

جهادکشــاورزی  رئیــس 
گفــت:  ابهــر  شهرســتان 
ــش  ــر بی ــای اخی بارندگی ه
بــه  تومــان  میلیــارد   10 از 
بخــش کشــاورزی در ابهــر خســارت وارد کــرده 

اســت.
ــار  ــنا، اظه ــا ایس ــو ب ــان در گفت وگ ــد قزوینی مجی
 800 از  بیــش  اخیــر  بارندگی هــای  در  کــرد: 
میلیــون تومــان خســارت بــه 320 واحــد انبــار 
ــتی  ــنتی خش ــی س ــد دام ــطبل و واح ــه، اس علوف
ــن  ــا بی ــیب دیدگی آن ه ــزان آس ــه می ــد ک وارد ش

ــت. ــد اس ــا 60 درص 30 ت
اثــر  در  دام  راس   25 شــدن  تلــف  از  وی 
ــر داد  ــر خب ــتان ابه ــر در شهرس ــای اخی بارندگی ه
و گفــت: کلنی هــای زنبــور عســل نیــز در طــی ایــن 
10 میلیــون تومــان خســارت دیدنــد. بارش هــا 

ایــن مســئول بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه 
ــی  ــی زراع ــار از اراض ــه 280 هکت ــیل ب ــر س ــر اث ب
ــر 600 میلیــون تومــان خســارت  شهرســتان بالــغ ب
وارد آمــده اســت، ادامــه داد: ســیل همچنیــن بــه 
30 هکتــار از باغــات و قلم ســتان های ابهــر 300 

ــت. ــرده اس ــارت وارد ک ــان خس ــون توم میلی
قزوینیــان بــا اشــاره بــه اینکــه بارندگی هــای اخیــر 
بــه 12 کیلومتــر از راه هــای بیــن مــزارع شهرســتان 
آبیــاری و تاسیســات ســدهای  و ایســتگاه های 
خاکــی شهرســتان در حــدود 380 میلیــون تومــان 
ــه داد: مســاحت  ــرده اســت، ادام خســارت وارد ک
ــه  ــیه رودخان ــی حاش ــی آب ــی از اراض ــل توجه قاب
ابهــررود نیــز توســط ســیل منهــدم و تخریــب 
ــد از  ــارات بع ــن خس ــی ای ــزان ریال ــه می ــده ک ش

ــی اعــام خواهــد شــد. ارزیاب

ــام  ــات اع ــر گزارش ــا ب بن
شــده بیــش از 8 هــزار 
مســکونی  واحــد   700 و 
ســیل  در  روســتایی 
خوزســتان آســیب دیــده انــد کــه تعــداد کمــی 
ندارنــد. در راســتای بازســازی منــازل از طــرف مراکــز 
مختلــف اعــام آمادگــی شــده اســت کــه امیدواریــم 
ــد  ــم بهره من ــی ه ــای مردم ــتا از کمکه ــن راس در ای

شــویم.
ــی  ــد عل ــید محم ــت هللا س ــنا، آی ــزارش ایس ــه گ ب
بحــران  ســتاد  جلســه  در  جزایــری  موســوی 
خوزســتان کــه بــا حضــور رئیــس قــوه قضائیــه 
در اهــواز برگــزار شــد، اظهــار کــرد: در خصــوص 
شــود.  تاکیــد  زدگان  ســیل  خســارات  پرداخــت 
ــه  ــه ب ــه باشــد و ن ــد عادالن پرداخــت خســارت ها بای
دولــت فشــار بیــش از حــدی وارد شــود و نــه حقــی 

ــود. ــع ش ــردم ضای از م
 در آینــده ای نزدیــک امیدواریــم ســیل فروکــش 

کنــد و مــا پــس از آن بــا مســاله احــداث و بازســازی 
ــازل مواجــه هســتیم. من

ــام  ــر گزارشــات اع ــا ب ــت: بن ــری گف موســوی جزای
700 واحــد مســکونی  از 8 هــزار و  بیــش  شــده 
کمــی  تعــداد  کــه  دیده انــد  آســیب  روســتایی 
طــرف  از  منــازل  بازســازی  راســتای  در  ندارنــد. 
مراکــز مختلــف پیشــنهاد آمادگــی شــده اســت کــه 
امیدواریــم در ایــن راســتا از کمک هــای مردمــی 

بهره منــد شــویم. هــم 
ــرای  ــیل ب ــن س ــارت ای ــار خس ــرد: ب ــح ک وی تصری
دولــت ســنگین بــوده اســت کــه امیدواریم خســارات 
ــر گزارشــات  ــا ب ــن شــوند. بن ــه نحــو احســن تعیی ب
اعــام شــده بیــش از 8 هــزار و 700 واحــد مســکونی 
روســتایی در ســیل خوزســتان آســیب دیــده انــد کــه 
تعــداد کمــی ندارنــد. در راســتای بازســازی منــازل از 
ــف اعــام آمادگــی شــده اســت  طــرف مراکــز مختل
ــی  ــای مردم ــن راســتا از کمکه ــم در ای ــه امیدواری ک

ــویم. ــد ش ــم بهره من ه

به گفته مدیرعامل شرکت »متن« )مهندسی و توسعه نفت( 10 چاه به دلیل باال آمدن سطح آب تاالب 
هورالعظیم بسته شده اند. تعدادی از جاده های دسترسی به چاه های نفتی این تاالب نیز بر اثر فشار 
آب از بین رفته اند. در حال حاضر بیش از 90 درصد هورالعظیم آبگیری شده است.

گزارش
پیام ما

۱03۹ شکارچی متخلف 
در خراسان  رضوی 

دستگیر شدند

بررسی چالش های مدیریت پایدار آب های آب
زیرزمینی کشور

تربیــت  دانشــگاه  آب  مهندســی  پژوهشــکده 
 " عنــوان  بــا  را  روزه ای  یــک  نشســت  مــدرس 
ــزار  ــر گ ــی" ب ــع آب زیرزمین ــدار مناب ــت پای مدیری
ــی و  ــات تکمیل ــجویان تحصی ــنایی دانش ــه آش ــد ک می کن
کارشناســان صنعــت آب بــا وضعیــت کنونــی و چالش هــای 
عمــده مدیریــت پایــدار آب هــای زیرزمینــی کشــور را هــدف قــرار 

داده اســت.
بــه گــزارش ایســنا، پژوهشــکده مهندســی آب دانشــگاه تربیــت 
ــدار  ــت پای ــوان " مدیری ــا عن ــک روزه ای را ب ــدرس نشســت ی م
منابــع آب زیرزمینــی" در تاریــخ 4 اردیبهشــت مــاه امســال 

برگــزار می کنــد.
دانشــجویان  آشــنایی  نشســت،  ایــن  برگــزاری  از  هــدف 
تحصیــات تکمیلــی و کارشناســان صنعــت آب بــا وضعیــت 
آب هــای  پایــدار  مدیریــت  عمــده  چالش هــای  و  کنونــی 
خصــوص  در  تجربیــات  تبــادل  نیــز  و  کشــور  زیرزمینــی 
ســخنرانان  چالش هاســت.  ایــن  بــا  مواجهــه  راهکارهــای 

ــر کل  ــدی )مدی ــواد میب ــدس ج ــی مهن ــت تخصص ــن نشس ای
ــا(،  ــت آب و آبف ــرداری و حفاظ ــای بهره ب ــر نظام ه ــابق دفت س
دکتــر رضــا نامــور )کارشــناس ارشــد و مدیــر پــروژه در شــرکت 
دکتــر  آمریــکا(،   Woodard & Curran مشــاور  مهندســی 
پایــه منابــع آب  بهــروز )مدیــر دفتــر مطالعــات  ســیاوش 
ــو  ــی )عض ــد کتابچ ــر حام ــارس(، دکت ــه ای ف ــرکت آب منطق ش
هیــأت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس(، دکتــر محمــد مهــدی 
مــدرس(،  تربیــت  دانشــگاه  علمــی  رجبــی )عضــو هیــأت 
ــت و  ــر حفاظ ــرکل دفت ــوی )مدی ــی مصطف ــدس محمدعل مهن
امــور مشــترکین منابــع آب زیرزمینــی شــرکت مدیریــت منابــع 
ــود. ــد ب ــران خواهن ــاک ته ــرکت آب و خ ــده ش ــران( و نماین آب ای

بیشــتر  اطاعــات  دریافــت  و  ثبت نــام  بــه  عاقه منــدان 
ــگاه  ــایت دانش ــه س ــاه ب ــن م ــخ 31 فروردی ــا تاری ــد ت می توانن
weri.modares.ac.ir مراجعــه  تربیــت مــدرس بــه آدرس 

ــد. کنن

میه
ارو

ــی  ــت: دب ــه گف ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل ــس پ ریی
چشــمه هــای موجــود در جزایــر ایــن پــارک در پــی 
ــش  ــر افزای ــش از 30 براب ــر بی ــای اخی ــی ه بارندگ
ــا  ــو ب ــت و گ ــه در گف ــیرپنجه روز جمع ــزاد ش ــت. به یاف
ــره »اشــک« از  ــا در جزی ــی چشــمه ه ــزود: دب ــا اف ــگار ایرن خبرن
ــه 6  ــمگیر ب ــش چش ــک جه ــا ی ــبانه روز ب ــر ش ــی ه ــر ط 200 لیت

ــت.  ــیده اس ــر رس ــزار و 500 لیت ه
وی اظهارداشــت: دبــی در چشــمه »دامدامــا« نیــز از 240 لیتــر در 
شــبانه روز بــه 2 هــزار و 160 لیتــر رســیده کــه نویــد بســیار خوبــی 
بــرای تــداوم حیــات جانــداران در ایــن منطقــه بــه شــمار مــی رود. 
وی بیــان کــرد: دبــی چشــمه هــا در »کهریــز« نیــز از 300 لیتــر در 
ــی چشــمه »شــکاربان«  ــر و دب ــج هــزار لیت ــه پن هــر شــبانه روز ب
هــم کــه بســیار انــدک بــود بــه پنــج هــزار لیتــر در هــر شــبانه روز 

افزایــش یافتــه اســت. 
انبارهــا در جزایــر چهارگانــه و بــه ویــژه  وی بیــان کــرد: آب 
ــال ســرریز شــدن  ــر شــده و در ح ــی پ ــوزن زرد ایران زیســتگاه گ
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می شــود. بخــار آب تولیــد شــده از ایــن دســتگاه 
بــه نیــروگاه منتقــل می شــود و از آن 15 مــگاوات 

ــود.  ــد می ش ــرق تولی ــاعت ب ــر س ب

بهره برداری از )CDQ( تا پایان ســال
ایــن کارشــناس ارشــد محیط زیســت بــا بیــان 
اینکــه بــرق تولیــد شــده بــا روش خشــک 2 برابــر 
مصــرف مجموعــه اســت،  اظهــار کــرد: در واقــع در 
ــرق  ــرژی ب ــه از ان ــر اینک ــاوه ب ــا ع ــن روش م ای
ــد  ــرق تولی ــازاد ب ــش م ــم، بخ ــتفاده نمی  کنی اس
شــده را هــم می توانیــم در بخش هــای دیگــر 
ــذار  ــرق واگ ــری ب ــبکه سراس ــه ش ــا ب ــتفاده ی اس
روش  ایــن  در  مصرفــی  آب  همچنیــن  کنیــم. 

ــود  ــر می ش ــزن بویل ــه مخ ــدود ب ــط مح فق
ــد مطالعاتــی و اجرایــی  ــه گفتــه نیــک ورز، فرآین ب
روش خشــک  بــه  خاموش ســازی کُک  پــروژه 
)CDQ( از ســال 93 بــا اعتبــار 31 میلیــون و 
ــا  ــرفت دارد و ب ــد پیش ــورو 85 درص ــزار ی 750 ه
تــا  صورت گرفتــه  پیش بینی هــای  بــه  توجــه 

ــید.  ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــال ب ــان س پای
در  ســرمایه  بازگشــت  تصریــح کــرد:  البتــه  او 
ــل از  ــن دلی ــه همی ــر اســت و ب ــن روش زمان ب ای
مجتمع هــای تولیــد فــوالد زیــادی کــه در سراســر 
واحــد   111 در  فقــط  می کننــد  فعالیــت  جهــان 

کُک ســازی از ایــن روش اســتفاده می شــود.

 

اولیــن  زرنــد  پاالیشــگاه  و  کُک ســازی  مجتمــع 
ــازگاری  ــدف س ــا ه ــه ب ــت ک ــران اس ــه در ای مجموع
کیفیــت  افزایــش  و  محیط  زیســت  بــا  بیشــتر 
محصــول نهایــی بــه ایــن روش مجهــز خواهــد شــد. 

اســتحصال کاتد مس با باکتری 
موضــوع کارگاه دیگــر برگزارشــده در غرفــه شــرکت 
معدنــی  صنایــع  و  معــادن  توســعه  هلدینــگ 
»اســتحصال  پــروژه  )میدکــو(،  خاورمیانــه 
)تانــک  باکتــری  از  اســتفاده  بــا  مــس  کاتــد 

بــود. بایولیچینــگ(« 
ــس  ــک م ــرکت »باب ــش )HSEC( ش ــر بخ مدی

ایرانیــان« از زیــر مجموعه هــای میدکــو بــه عنــوان 
برگــزار کننــده ایــن کارگاه گفــت: مهم تریــن روش 
ــب  ــه در اغل ــورژی اســت ک ــد مــس پیرومتال تولی
کشــورهای جهــان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

ــاوی  ــاک ح ــس )خ ــانتره م ــن روش کنس  در ای
مــس بعــد از طــی فرآینــدی بــه کنســانتره مــس 
ــرار  ــاال ق ــرارت ب ــرض ح ــود( در مع ــل می ش تبدی
ــد  ــل شــود. تولی ــز مــس تبدی ــه فل ــا ب ــرد ت می گی
بــاالی گاز SO2 و آلودگــی بســیار از معایــب ایــن 

روش اســت. 
ــه روش اســتفاده  ــور در ادامــه ب علیرضــا احمدی پ
شــده در »بابــک مــس ایرانیــان« اشــاره کــرد 
بــه  مــس  روش کنســانتره  ایــن  در  افــزود:  و 
ــل  ــرارت داخ ــرض ح ــن در مع ــرار گرفت ــای ق ج
ــی در  ــه باکتری های ــرد ک ــرار می گی ــی ق تانک های
آن وجــود دارد. ایــن باکتری هــا مــس داخــل 
ــس  ــن م ــد ای ــد و بع ــذب می کنن ــانتره را ج کنس

از باکتــری جــدا می شــود. 
او بــا بیــان اینکــه اســتحصال کاتــد مــس بــا 
ــای  ــه دور از آلودگی ه ــاک و ب ــی پ ــری روش باکت
و  خــاک  آب،  بخش هــای  در  زیســت محیطی 
هواســت، توضیــح داد: بــا ایــن روش ســاالنه 
انــرژی ای هــم  و  تولیــد  تــن مــس  هــزار   50
ــود،  ــتفاده ش ــرارت اس ــاد ح ــرای ایج ــد ب ــه بای ک

می شــود.  صرفه جویــی 
احمدی پــور بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن روش از 
ســوی »بابــک مــس ایرانیــان« ثبــت جهانــی 
مطالعاتــی  داد: کارهــای  ادامــه  اســت،  شــده 
از ســال 89 آغــاز و تولیــد بــا ایــن روش از 20 

اســفند ســال گذشــته شــروع شــده اســت .
ــوری  ــاون رئیس جمه ــری، مع ــی کانت ــر عیس دکت
ــط زیســت هــم  و رئیــس ســازمان حفاظــت محی
از  نمایشــگاه محیط زیســت  برگــزاری  زمــان  در 
ــات  ــان جزئی ــد کــرد و در جری غرفــه میدکــو بازدی

ــرار گرفــت. ــن روش ق ای
 تامیــن آب مــورد نیــاز مجتمــع فــوالد بوتیــا 
از  یکــی  اجــرای  و  کرمــان  شــهر  فاضــاب  از 
فاضــاب  تصفیــه  کارخانه هــای  پیشــرفته ترین 
مصــرف  بــرای  فاضــاب  پســاب  کنتــرل  و 
کشــاورزی یکــی دیگــر از فعالیت هــای میدکــو 
محســوب  محیط زیســت  بــا  ســازگاری  بــرای 

 . د می شــو

رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست در زمان 

برگزاری نمایشگاه 
محیط زیست از غرفه 

میدکو بازدید کرد. تامین 
آب مورد نیاز مجتمع 
فوالد بوتیا از فاضالب 

شهر کرمان و اجرای 
یکی از پیشرفته ترین 

کارخانه های تصفیه 
فاضالب و کنترل پساب 

فاضالب برای مصرف 
کشاورزی یکی از 

فعالیت های میدکو برای 
سازگاری با محیط زیست 

محسوب می شود.

تشریح فعالیت های »میدکو« در نمایشگاه محیط زیست
اجرای یکی از پیشرفته ترین کارخانه های تصفیه فاضالب یکی از فعالیت های میدکو برای سازگاری با محیط زیست است

ــا  ــر ام ــت اخی ــد وق ــور در چن ــوب کش ــای خ ــود بارش ه ــا وج ب
ــه  گفتــه می شــود هنــوز وضعیــت ســفره های آب زیــرز مینــی ب

حــد مطلــوب نرســیده اســت.
ســازمان  آبخــوان داری  و  ســیاب  کنتــرل  دفتــر  مدیــرکل 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری ضمــن اشــاره بــه آخریــن 
اخیــر  بارندگی هــای  از  پــس  آبخوان هــای کشــور  وضعیــت 
اصلــی  و  مهــم  دشــت های  آبخوان هــای  عمــده  گفــت: 
ــه  ــد کــه ب ــی بســیار پایینــی دارن ــراز آب کشــور بیــان منفــی و ت

هیچ وجــه بــا یــک دوره بــارش خــوب متعــادل نمی شــوند.
ابوالقاســم حســین پــور بــا بیــان اینکــه بارش هــای اخیــر 
ــرای آبخوان هــای کشــور رقــم زد، اظهــار کــرد:  ســال خوبــی را ب
بــر اســاس آخریــن ارزیابــی ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
ــه  ــر مکعــب افزایــش تغذی ــارد مت ــزداری بیــش از دو میلی آبخی
ــزداری و  ــای آبخی ــی فعالیت ه ــت اثربخش ــه عل ــا ب در آبخوان ه

ــت. ــاده اس ــاق افت ــوان داری اتف آبخ
بیــان  نیســت کــه  آن  معنــای  بــه  ایــن  داد:  ادامــه  وی 

ــای  ــده آبخوان ه ــت. عم ــده اس ــت ش ــور مثب ــای کش آبخوان ه
ــی  ــراز آب ــی و ت ــان منف ــور بی ــی کش ــم و اصل ــت های مه دش
ــارش  ــک دوره ب ــا ی ــه ب ــه هیچ وج ــه ب ــد ک ــی دارن ــیار پایین بس
خــوب متعــادل نمی شــود هــر چنــد کــه شــاید بعضــی از 
آبخوان هــای کوچــک کــه فشــار زیــادی روی آن هــا نبــود و 
ــی  ــه طبیع ــه واســطه تغذی ــادی نداشــتند ب کســری مخــزن زی
ــده  ــادل ش ــوان داری متع ــای آبخ ــا و طرح ه ــی از بارش ه ناش

ــند. باش
ســازمان  آبخــوان داری  و  ســیاب  کنتــرل  دفتــر  مدیــرکل 
ــه شــاید در  ــه اینک ــا اشــاره ب ــزداری ب ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
حــال حاضــر آب هــای منابــع ســطحی کشــور در شــرایط خوبــی 
ــالی  ــع خشکس ــی رف ــه معن ــن ب ــا ای ــند ام ــته باش ــرار داش ق
ــه  ــم ب ــن مــورد را در نظــر بگیری ــد ای ــح کــرد: بای نیســت، تصری
ــه در ســال های بعــد  ــل نوســانات اقلیمــی ممکــن اســت ک دلی
بــا کــم بارشــی و کمبــود منابــع آب هــای ســطحی مواجــه شــویم.

و  زیرزمینــی  آب  منابــع  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  حســین پور 
در  مســتمری  حمایت هــای  بــه  نیــاز  کشــور  آبخوان هــای 
آبخوان هــای کشــور  از  بســیاری  دارنــد، گفــت:  بلندمــدت 
ــت ها  ــه برداش ــار اضاف ــذف فش ــتر و ح ــه بیش ــار تغذی در انتظ
هســتند بــرای مثــال اگــر 20 درصــد آبخوان هــا را بیشــتر تغذیــه 
کنیــم نبایــد 80 درصــد اضافــه برداشــت چــه از روش هــای مجــاز 

ــیم. ــته باش ــاز داش ــای غیرمج ــه از روش ه و چ
ــره  ــن ذخی ــر آب را در دل زمی ــه اگ ــان اینک ــا بی ــان ب وی در پای
کنیــم عــاوه بــر حفــظ رطوبــت خــاک جلــوی وزش گــرد و غبــار 
ــظ آب  ــوان داری حف ــدف آبخ ــرد: ه ــار ک ــم، اظه ــز می گیری را نی

در طبیعــت و پایــداری چرخــه اکوسیســتم های طبیعــی اســت.

هنوز وارد ترسالی نشدیم
در پــی بارش هــای خــوب مهرمــاه در کشــور بســیاری ایــن 
ــاز دوره  ــانه ای از آغ ــها نش ــن بارش ــد ای ــرح کردن ــوع را مط موض

ــت.  ــور اس ــالی در کش ترس
بــه دنبــال اظهــار نظرهــای اینچنینــی بــود کــه کاوه مدنــی 
ــا  ــدان ب ــه چن ــرد ک ــام ک ــت اع ــط زیس ــناس آب و محی کارش

ــتم .  ــق نیس ــه مواف ــن  گفت ای
او گفــت:  ورود بــه دوره ترســالی درســت نیســت چراکــه ســال 
تــر بــا دوره ترســالی و ســال خشــک بــا دوره خشکســالی 
تفــاوت دارد.هــرگاه ســطح آبهــای زیــر زمینــی بــه حالــت اولیــه 
ــدند و آب در  ــا ش ــا احی ــت، تاالبه ــود بازگش ــول خ ــل قب و قاب
ــورت  ــن ص ــد  در ای ــاری ش ــی ج ــدت طوالن ــه م ــا ب رودخانه ه
میتوانیــم پایــان  ورشکســتگی آبــی در کشــور را جشــن بگیریــم. 
ــا مصــرف آب بیشــتر از موجــودی اســت و  ــه در کشــور م چراک
حــاال کــه ایــن موجــودی  احتمــاال بــرای مدتــی افزایــش پیــدا 
ــوز مدیریــت مصــرف  ــه ایــن داریــم کــه هن ــاز ب کــرده اســت نی

داشــته باشــیم.
پــس بــا ایــن وجــود و بــه دنبــال خالــی بــودن ســفره های زیــر 

ــه ســر می بریــم. ــوان گفــت در دوره ترســالی ب زمینــی نمی ت
ــر شــده  ــس ذک ــز پژوهشــهای مجل ــزارش مرک ــه در گ ــور ک آنط
ــرداری مناســب از آب هــای زیــر زمینــی، نیازمنــد  اســت بهــره ب
مدیریتــی قــوی اســت تــا بتــوان محدودیت هــای بهــره بــرداری 
را  قبــل از ایجــاد وضعیــت بحرانــی تعییــن و از ایجــاد خســارت 

جلوگیــری کــرد.

سفره های آب زیرزمینی،هنوز تشنه اند

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی محیط زیســت 
ــش در  ــوچ و می ــدن 160 رأس ق ــف ش ــت تل ــوز عل ــت: هن گف
پــارک ملــی گلســتان مشــخص نشــده امــا احتمــال مســمومیت 
ــن امســال  ــل اســت. 10 فروردی ــات وحــش محتم ــدی حی عم
ــان پــارک ملــی گلســتان زمــان گشــت زنی  ــود کــه محیــط بان ب
بیــن دشــت و تپــه ماهورهــا در منطقــه ای معــروف بــه »آبریــز 

میرزابایلــو« بــا الشــه چنــد قــوچ و میــش مواجــه شــدند.
امــا پایش هــای کوتــاه اولیــه نشــان داد آمــار قــوچ و میش هــای 
تلــف شــده از مــرز 100 رأس هــم گذشــته اســت؛ تعــداد نیروهای 
پایــش در پــارک ملــی گلســتان و تیم هــای کارشناســی از 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و دامپزشــکی وارد پــارک ملی 

گلســتان شــدند.
چنــد روز بعــد مســئوالن ســازمان حفاظــت محیط زیســت تعداد 
ــی گلســتان را 160  ــارک مل ــف شــده در پ ــوچ و میش هــای تل ق
ــکاری  ــا هم ــن بهداشــتی الشــه ها ب ــد و از دف ــام کردن رأس اع
ــط  ــاون محی ــا مع ــد ب ــر می نویس ــر دادند.مه ــکی خب دامپزش
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــتی س ــوع زیس ــی و تن ــت طبیع زیس
ــود  ــد ب ــی معتق ــد ظهراب ــتیم و حمی ــو نشس ــه گفتگ ــت ب زیس
هرچنــد مســئوالن محلــی دامپزشــکی ســرمازدگی را عامــل تلــف 
ــمومیت  ــال مس ــا احتم ــد ام ــا می دانن ــوچ و میش  ه ــدن ق ش

ــی وجــود دارد. ــارک مل ــات وحــش در پ عمــدی حی
*علــت مــرگ 160 قــوچ و میــش تلــف شــده در پارک ملی گلســتان 

مشــخص شد؟
ــوچ و میش هــا اواخــر اســفند  ــن ق گمــان مــی رود زمــان مــرگ ای
و اوایــل فروردیــن اتفــاق افتــاده باشــد چندیــن گــروه دامپزشــکی از 
محــل بازدیــد و نمونه بــرداری کردنــد آنچــه تاکنــون از نمونه برداری هــا 
مشــخص شــده ایــن اســت کــه در آنجــا طاعــون نشــخوارکنندگان 

کوچــک عامــل مــرگ نبــوده اســت.
*پس این فرضیه کاماً رد شده است؟

بلــه. موضــوع دیگــری کــه می توانــد عامــل مــرگ در حیــات وحــش 
باشــد بیمــاری »آنتروتوکســمی« یــا بیمــاری علفی اســت.

احتمال مسمومیت عمدی 
قوچ و میش های گلستان 

خبر
احتمال تغییرفاز 

اقلیمی ایران 
ــوع  ــه وق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــناس ب ــم ش ــتاد اقلی ــک اس ی
ــه  ــه ب ــتر از آنک ــر بیش ــدید اخی ــنگین و ش ــای س بارش ه
تغییــر اقلیــم ارتبــاط داشــته باشــد، بــه تغییــر فــاز اقلیــم از 
آب و هوایــی گــرم و خشــک بــه اقلیمــی مرطــوب و معتــدل 
حکایــت دارد، گفــت: در صــورت اســتمرار زمانــی و گســترش مکانــی ایــن بارش هــا، ممکــن 
اســت منجــر بــه تغییــر اقلیــم شــود. یوســف قویــدل رحیمــی، دانشــیار آب و هواشناســی 
ــرای مــا  ــودن چنیــن بارشــی ب ــودن و بی ســابقه ب ــازه ب دانشــگاه تربیــت مــدرس گفــت:  ت
ــی در  ــن بارش های ــدن چنی ــود و نباری ــر نب ــی ب ــد دلیل ــار ناقــص 60 ســاله مان نمی توان و آم
حافضــه اقلیمــی جــّو باشــد و بنابــر ایــن حــدوث ایــن بارش هــا نمــی توانــد دلیلــی بــر تغییر 

اقلیــم باشــد.

توقیف خودروهای حامل مصالح 

غیرمجاز در رضوانشهر
 دو دســتگاه خــودرو حامــل مصالح غیرمجاز توســط پرســنل 
یــگان حفاظــت محیــط زیســت رضوانشــهر کشــف و ضبــط و 
طــی تنظیــم صــورت  مجلــس بــرای ســیر مراحــل قانونــی 
بــه دادگاه شهرســتان معرفــی شــدند. رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت رضوانشــهر در این 
رابطــه بیــان داشــت: ماموریــن یــگان حفاظــت شهرســتان در دو مرحلــه گشــت مشــترک بــا 
نیروهــای نظامــی موفــق بــه کشــف دو مــورد تخلــف برداشــت و حمــل غیــر مجــاز مصالــح 
ــا نیروهــای نظامــی و انتظامــی  ــه عمــل آمــده ب ســاحلی شــدند. طــی هماهنگــی هــای ب
ــت  ــات زیس ــا تخلف ــورد ب ــری و برخ ــت جلوگی ــترک در جه ــای مش ــت ه ــتان گش شهرس
محیطــی جهــت بهــره منــدی از ظرفیــت هــای شهرســتان همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.

هیچ تلفات حیات وحشی 
در سیل اخیر نداشتیم

مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش و آبزیــان آب هــای 
داخلــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: 
تاکنــون گزارشــی مبنــی بــر تلــف شــدن حیــات وحــش 
ــان  در مناطــق حفاظــت شــده واقــع در اســتان های ســیل زده نداشــتیم.مجید خرازی
مقــدم مدیــرکل دفتــر حیــات وحــش و آبزیــان آب هــای داخلــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت در گفتگــو بــا خبرنــگار حــوزه محیــط زیســت گــروه اجتماعــی باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، بــا اشــاره بــه تلفــات حیــات وحــش در اثــر وقــوع ســیل اخیــر اظهار 
کــرد: تمــام هشــدار ها بــه اســتان هایی کــه مســتعد ســیل بودنــد، داده و از آن هــا بــرای 

ــود. ــر و  تمهیــدات الزم درخواســت شــده ب اتخــاذ تدابی

اقلیم

مصالح

سیل

سازمان جهادکشاورزی استان فارس به کشاورزان، دامپروران و زنبورداران فعال در این استان درخصوص خطر هجوم ملخ 
هشداری جدی داد.

رنا
 ای

س:
عک

اولیــن نمایشــگاه ســازهای ســاخته شــده از مــواد بازیافتــی 
در تــاالر ابــن ســینای مرکــز همایــش هــای کیــش آغــاز شــد.

بــه گــزارش ایرنــا، مدیــر امــور هنــری ســازمان منطقــه آزاد کیــش 
شــامگاه پنجشــنبه در آییــن گشــایش ایــن نمایشــگاه گفــت: بــا 
ــگ  ــر فرهن ــی و تاثی ــت محیط ــائل زیس ــت مس ــه اهمی ــه ب توج
ــه  ــن بخــش، ســازمان منطق ــای ای ــود شــاخص ه ــر در بهب و هن
ــام  ــه و پی ــا دغدغ ــه در آنه ــای فرهنگــی ک ــش از رویداده آزاد کی

زیســت محیطــی وجــود دارد حمایــت همــه جانبــه مــی کنــد.
مســعود رهبــری افــزود: ایــن حمایــت در بخــش هــای مختلفــی 
از جملــه تســهیل و تســریع در صــدور مجوزهــا و تخصیــص اعتبــار 
ــه برنامــه  ــن گون ــرای برگــزاری ای و اختصــاص مــکان مناســب ب

هاســت.
وی ادامــه داد: بــرای بیــان پیــام هــای اخاقــی، هنــر بــه دلیــل 
ــازی  ــه نی ــان اســت ک ــن زب ــا فطــرت انســانی بهتری ســازگاری ب

ــه ترجمــه نــدارد. ب
وی حفاظــت محیــط زیســت را از مهمتریــن چالــش هــای پیــش 
ــه  ــدا ب ــود ابت ــی نش ــاره اندیش ــرای آن چ ــر ب ــه اگ ــت ک رو دانس

بحــران و ســپس بــه فاجعــه تبدیــل مــی شــود.
ــت  ــن وضعی ــز از ای ــره کیــش نی ــری خاطرنشــان شــد، جزی رهب
ــا  ــه ه ــت از موسس ــل حمای ــن دلی ــه همی ــت و ب ــتثنی نیس مس
ــف  ــای مختل ــه از ابزاره ــره ک ــری جزی ــی و هن ــاالن فرهنگ و فع
ــره مــی  ــام هــای زیســت محیطــی به ــرای رســاندن پی ــری ب هن
ــش اســت. ــه آزاد کی ــم ســازمان منطق ــای مه ــد، از رویکرده برن

وی بــا اشــاره بــه پیــش قدمــی موسســه نــوا بــرای برگــزاری 
ــن  ــرد: ای ــدواری ک ــراز امی ــی، اب ــازهای بازیافت ــگاه س نمایش
حرکــت خاقانــه در ابتــدای ســال جدیــد، آغازگــر چنیــن 
ــی توســط ســایر موسســه هــا و فعــاالن فرهنگــی  برنامــه های

ــد. ــری باش و هن

اولین نمایشگاه سازهای 
بازیافتی آغاز شد

هر
س:م

عک

میه
ِدبی چشمه های پارک ملی دریاچه ارومیه تا 30 برابر ارو

افزایش یافت
ــی  ــت: دب ــه گف ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل ــس پ ریی
چشــمه هــای موجــود در جزایــر ایــن پــارک در پــی 
ــش  ــر افزای ــش از 30 براب ــر بی ــای اخی ــی ه بارندگ
ــا  ــو ب ــت و گ ــه در گف ــیرپنجه روز جمع ــزاد ش ــت. به یاف
ــره »اشــک« از  ــا در جزی ــی چشــمه ه ــزود: دب ــا اف ــگار ایرن خبرن
ــه 6  ــمگیر ب ــش چش ــک جه ــا ی ــبانه روز ب ــر ش ــی ه ــر ط 200 لیت

ــت.  ــیده اس ــر رس ــزار و 500 لیت ه
وی اظهارداشــت: دبــی در چشــمه »دامدامــا« نیــز از 240 لیتــر در 
شــبانه روز بــه 2 هــزار و 160 لیتــر رســیده کــه نویــد بســیار خوبــی 
بــرای تــداوم حیــات جانــداران در ایــن منطقــه بــه شــمار مــی رود. 
وی بیــان کــرد: دبــی چشــمه هــا در »کهریــز« نیــز از 300 لیتــر در 
ــی چشــمه »شــکاربان«  ــر و دب ــج هــزار لیت ــه پن هــر شــبانه روز ب
هــم کــه بســیار انــدک بــود بــه پنــج هــزار لیتــر در هــر شــبانه روز 

افزایــش یافتــه اســت. 
انبارهــا در جزایــر چهارگانــه و بــه ویــژه  وی بیــان کــرد: آب 
ــال ســرریز شــدن  ــر شــده و در ح ــی پ ــوزن زرد ایران زیســتگاه گ

ــدارد.  ــود ن ــر وج ــرب در جزای ــکل آب ش ــه مش ــت و هیچگون اس
»شــیرپنجه« بیــان کــرد: پوشــش گیاهــی در جزایــر اســپیر آرزو، 
ــش  ــات وح ــت و حی ــوب اس ــیار مطل ــم بس ــودان ه ــک و کب اش

ــدارد.  ــه ن ــن زمین ــه مشــکلی در ای ــچ گون موجــود هی
ــه  ــش آب دریاچ ــب افزای ــا موج ــارش ه ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
شــده، گفــت: بــا قطــع ارتبــاط جزایــر بــا خشــکی، فضــای بســیار 
امنــی بــرای زندگــی جانــداران بــه ویــژه گــوزن زرد ایرانــی فراهــم 
ــق آب  ــی عم ــارک مل ــاط از پ ــی نق ــروز در برخ ــت.  ام ــده اس ش
بــه یــک و نیــم مترمربــع رســیده و ایــن موضــوع خــروج حیــات 
وحــش از جزایــر را غیرممکــن کــرده اســت. »شــیرپنجه« بــا بیــان 
ــه  اینکــه در ســال هــای اخیــر کــم آبــی موجــب اتصــال جزایــر ب
ــگ و  ــت: ورود پلن ــار داش ــد، اظه ــکی ش ــطح خش ــه س ــم و ب ه
شــغال بــه زیســتگاه هــای جانــوری در پــی ایــن خشــکی، 
تهدیــدی جــدی بــرای حیــات وحــش محســوب مــی شــود ولــی 

ــد رفــع شــده اســت.  ــن تهدی ــون ای هــم اکن

شی
مپا

بیش از 20 هزار هکتار از زمین های کشاورزی هرمزگان س
سمپاشی شدند

ــزگان  ــتانداری هرم ــران اس ــت بح ــرکل مدیری مدی
ــخ هــا  ــا هجــوم مل ــه ب ــه منظــور مقابل گفــت کــه ب
بیــش از 20 هــزار هکتــار از زمیــن هــای کشــاورزی 
اســتان توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی سمپاشــی شــده 
اســت. بــه گــزارش ایرنــا، علیرضــا صفــا ایســینی روز جمعــه در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگاران اظهــار داشــت: سمپاشــی ایــن زمیــن 
هــا بــه وســیله دو فرونــد هواپیمــا، ســمپاش هــای خودرویــی و به 

ــان ادامــه دارد. صــورت دســتی انجــام شــده و همچن
وی افــزود: بــه منظــور ســهولت در امــر سمپاشــی هوایــی بــه غیــر 
از فــرودگاه هــای اســتان ، شــش فــرودگاه ســیار نیــز در مناطــق 

مختلــف اســتان هرمــزگان آمــاده ســازی شــده اســت.
صفــا ایســینی بیــان داشــت: هجــوم ملــخ هــا بــه اســتان تاکنــون 
دو بــار رخ داده کــه بــا توجــه بــه احتمــال وقــوع مــوج ســوم حملــه 
از کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ، هرمــزگان در آمــاده بــاش 

کامــل بســر مــی بــرد.
وی بــا بیــان اینکــه هجــوم ملــخ هــا مختــص اســتان هرمــزگان 

ــتان  ــره عربس ــبه جزی ــا از ش ــخ ه ــن مل ــت: ورود ای ــت، گف نیس
)شــامل کشــور های عربســتان، امــارات و عمــان( بــه داخــل کشــور 
ــر  ــال حاض ــه و در ح ــورت گرفت ــتان ص ــه اس ــره الوان ب و از جزی
برخــی مناطــق هرمــزگان درگیــر آن هســتند و اینکــه مــی گوینــد 
ــت  ــوند، واقعی ــی ش ــاس م ــاد وارد بندرعب ــی آب ــا از حاج ــخ ه مل
ندارد.مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری هرمــزگان اظهــار 
ــه محصــوالت زراعــی  ــا بیشــترین خســارت را ب ــخ ه داشــت: مل
ــچ  ــتان هی ــون در اس ــا کن ــوزه ت ــن ح ــه در ای ــازند ک ــی س وارد م
ــارزه  ــا، کار مب ــزارش ایرن ــه گزارشــی اعــام نشــده اســت.به گ گون
بــا دســته هــای ملــخ بالــدار صحرایــی در هرمــزگان بــا اســتفاده 
ــاش  ــی ، 12دســتگاه ســم پ ــاش وانت از هشــت دســتگاه ســم پ
ــال  ــی درح ــم پاش ــوص س ــای مخص ــد هواپیم ــتی و 2فرون دس
ــی  ــخ هــای مهاجــر صحرای انجــام اســت.وجود اولیــن دســته مل
دریایــی در هرمــزگان چهــارم بهمــن مــاه پارســال )1397هجــری 
خورشــیدی( در بندرنخیلــو از توابــع بندرلنگــه درغــرب ایــن اســتان 

گــزارش شــد.
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افقی
1- ورزشــگاه سنتی - اولین بخش روده 

 کوچک

2- جنبش و تکان شــدید - تن 

پوش،جامه - شــهر و بندری در شمال 

 شرقی ایتالیا

3- پیگیــری و دنبال کردن - مثل و 

 مانند - ویران کننده

4- عشــوه گیری-آزاد و رها-با پاخت 

 تبانی است-تپق زدن

 5- رود آرام - وســط و بین - حاصل

6- کنایه از آدم لجوج - گوســفند جنگی 

 - مذکر

7- شــهر بلغارستان - مدفن ناصر 

 خســرو قبادیانی - دانه نهانزا

8- به رخ کشــیدن احساس - دادن 

امتیاز تشــکیل شرکت ها به خارجیان 

 مطلقًا ... است - خاطر

9- بانــگ جانور درنده - کتابی از 

لئــوواالس آمریکایی - از تیمهای فوتبال 

 ایتالیا

10- یکی از نت های موســیقی - 

 پــاداش و اجرت - حرکتی در جودو

11- پیام آوری - نوعی ترشــی - ناخن 

 چهارپا

12- آب دهــان - پدر مرد آویچ - تکیه 

 کام چوپــان - از جنس نی!

13- شــیفته و شیدا - لباس رسمی 

اروپا - حرکت آونگی داشــتن و تاب 

 خوردن

14- امتحــان - دلداری،آرام یافتن - 

 سازمان فضایی

15- طی کردن - چاشــنی کاهو

عمودی 
1- کشــوری در اقیانوسیه - برای حل 

 برخی از مشــکات باید از آن گذشت

2- زگیــل - فرمانروایان ، جمع امیر - 

 شــفا بخش است اگر خدا بخواهد

3- برنج فروش - حنا - نوعی اســلحه 

 کمری

4- بــه فرموده امام علی )ع( کلید همه 

بدی هاســت - ثروت ، توانگری - فلز 

 رسانا - خرمن بربادده

5- آشــکار - پارچه فروش - گیاه تو 

 خالی

6- برج کج فرانســه - گودال و مغاک 

 - زیر و رو کننده علم شــیمی

 7- بخشــش - زن همنشین - عنکبوت

8- دیروز عرب - دارای آهنگ یکســان 

 - واحد شمارش اسب

9- از القاب رســتم - انسان نمای 

 جنگلی - آهک

10- گویند زاییده احتیاج اســت - خونبها 

 - عدد گلر

11- آب در لغــت محلی - دیگ دهان 

 گشاد - کفش سربازی

12- جوشــن - باالبر ماشین - دستبند 

 زنانه - گنجشک

13- پرگار - بیماری ســگی - نسب 

 شناس

14- ســبک ادبی صائب - پشیمان - 

 دیپلماتیک

15- شــهر و تیم فوتبال معتبر آلمان - 

آسودگی خاطر

جدول شماره ۱4۲7

 پیام
استان ها

 نوبت دوم

شهرداری نجف شهر

 آگهی مناقصه شهرداری نجف شهر 
شـهرداری نجـف شـهر در نظـر دارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره 3۱3/۸40 مورخ ۹۸/۱/۱۸ شـورای محترم اسـالمی نجف شـهر 

قسـمتی از وظایـف خـود را شـامل حمـل و نقل – بخشـی از خدمات اداری – آتش نشـانی – حفـظ و نگهداری و بهره بـرداری برخی 
از تاسیسـات شـهرداری – نگهبانی سـاختمان موتوری و اداری – خدمات شـهری ، شـامل رفت و روب و حفظ و نگهداری و آبیاری 
فضای سـبز و ...را بصورت حجمی به پیمانکار واجد شـرایط واگذاری نماید لذا از کلیه شـرکتهای دارای صالحیت از اداره تعاون ،کار و 
رفـاه اجتماعـی دعـوت بعمل می آیـد حداکثر تا تاریـخ ۹۸/۲/۱0 جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه امور قراردادهای شـهرداری نجف 

شـهر مراجعه نمایند

شرایط شرکت در مناقصه
1-سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد از برآورد مبلغ کل قرارداد می باشد که می بایست به حساب سپرده 12225 

نزد بانک تجارت نجف شهر واریز و با ضمانت نامه معتبر بانکی را عینا در پاکت مربوطه قرار دهند 
2-هرگاه برندگان اول دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد 
3-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد

4-سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه ذکر گردیده است

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 
مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139760319091000666-

97/11/08هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای  مظفـر آتـش 
سـخن فرزند ظهرعلی بشـماره شناسـنامه 4با کد ملی 3031576292صادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 269/81متـر مربع پاک 
- فرعـی از45- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک – فرعی از 45- اصلی 
قطعـه یـک بخش45کرمـان واقـع درعنبرآبـاد اراضی خـدا افریـن خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم پروین السـادات موسـوی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2095-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/01/31 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/02/18
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اخطاریه ماده ۱0۱
آئین نامه اجرا 

یوسـف  آقـای  بـه  بدینوسـیله 
ملـی  شـماره  بـه  جالـی 
3030842509فرزنـد قاسـم کـه آدرس شـما 
شناسـنائی نگردیـده ابـاغ میشـود بـا توجـه 
97مـورخ  37ک  بشـماره  وارده  گـزارش  بـه 
دادگسـتری  رسـمی  97/12/15کارشـناس 
از  316فرعـی  ثبتـی  پـاک  کرمـان  اسـتان 
مبلـغ  بـه  3کرمـان  بخـش  2976اصلـی  
شایسـته  لـذا  قیمـت  3/398/000/000ریـال 
اسـت چنانچـه بـه نتیجـه ارزیابـی اعتـراض 
مـدت  ظـرف  را کتبـا  خـود  اعتـراض  داریـد 
پنـج روز از تاریـخ رویـت ایـن اخطاریـه ضمـن 
7/600/000ریـال  مبلـغ  فعـا  نمـودن  سـپرده 
هزینـه کارشناسـی تجدیـد نظـر بـه ایـن اجـرا 
اعام نمائید بدیهی اسـت بـه اعتراضات خارج 
از مهلـت وفاقـد وجـه سـپرده ترتیـب اثـر داده 
نخواهـد شـد وتاریخ انتشـار این آگهـی ،تاریخ 
ابـاغ محسـوب اسـت که فقـط یک نوبـت در 

. مـی گـردد  ومنتشـر  درج  روزنامـه 
 کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
م الف 37

اداره ثبت اسناد و امالک 
حوزه ثبت ملک رودسر 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیتـی  ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی - آگهـی موضوع مـاده 2 قانون 
و مـاده 12 آئیـن نامـه قانـون ثبتی تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره 139760318008004525-

1397/11/23   هیـات اول/ دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک رودسـر تصرفـات مالکانـه با معـارض متقاضی هاجر صفـری  فرزند 
محمـد حسـین  بشـماره 492 صـادره از رودسـر در ششـدانگ یـک قطعـه 
زمیـن  مشـتمل بـر بنـای احداثـی 210/97 متر مربع به شـماره پـاک2062 
فرعـی قسـمتی از قطعـه 159  تفکیکـی از 71 اصلی واقع  در سـر پل شـرقی 
بخـش 29 گیـان خریـداری از مالـک رسـمی محـرز گردیـده اسـت لـذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.  تاریخ انتشـار نوبـت اول: 

روز شـنبه  98/1/31  
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز شنبه 98/2/14  

رییس اداره ثبت اسناد و امالک رودسر پاک مهر      ۱۵۱۱

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران                                                                                                                                          
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قدس تهران                                                                                                                      
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
 3 مـاده  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و 
قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139760301050001905-

1397/12/12 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قدس 
تهـران تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای خداداد افشـار فرزند عباس 
به شـماره شناسـنامه 285صادره از ابهر در یک  شـش دانگ یک قطعه زمین 
بـا بنـای احداثـی یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت125.62مترمربع 
پـاک 101فرعـی از 15 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک13 فرعـی از اصلی 
قطعـه 94 واقع در شـهر قدس شـهرک دانش خیابان 20 متـری فعال خیابان 
شـورا کوچـه جعفر عباسـی جنب عکاسـی پـاک شـصت و پنج خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای علیرضا قضاتلـو فرزند ایلخانی محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی میشـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از وپس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 
سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبـت اول:1398/1/31   تاریخ 

انتشـار نوبـت دوم : 16/ 1398/2 

۱۵37 سعید هوشنگی رئیس ثبت اسناد و امالک  /م الف/۱6۱ 

رونوشت آگهی حصر وراثت  
آقای قدمعلی قنبری دارای شـماره شناسـنامه شـماره 1678 به شـرح 
داد خواسـت به کاسـه 980005 از این شـورا در خواسـت  گواهی حصر 
وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان قنبـر علـی قنبـری منـش 
بشناسـنامه شـماره 14 در تاریـخ 1397/2/24 اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود 
زندگـی گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن  مرحـوم منحصـر اسـت بـه 1- قدمعلـی 
متوفـی   پسـر  علـی  قنبـر  فرزنـد   1341/10/10 تولـد  قنبـری ش ش 1678 
2-فرشـته قنبـری ش ش 1238 تولـد 1336/12/7 فرزنـد قنبـر علـی دختـر 
متوفـی  3- پرویـن قنبـری ش ش 1976 تولـد  1346/3/4 فرزنـد قنبر علی 
دختـر متوفـی  4- خدیجـه قنبری شـش 1977 تولـد 1347/7/7 فرزند قنبر 
علـی دختـر متوفی 5- نسـاء جمالی منش ش ش 4 تولـد 1323/1/2 فرزند 
نـورز علی همسـر متوفـی 6- معصومه قنبـری ش ش 2701 تولـد 1358/2/1 

فرزنـد قنبـر علی دختـر متوفی 
اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی  در خواسـت مزبور را در یـک نوبت آگهی می 
نمایـد تـا هر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامه از متوفـی نزد او باشـد از تاریخ 
نشـر نخسـتین آگهی ظرف یک ماه به شـورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شـد م الف 97/78691 /ف  
دفتر کل مجتمع شماره ۱ شهرستان  کرج سید محمد صادق  سجادیان    ۱۵۵3

رونوشت آگهی حصر وراثت   
آقای حسـین صادقی توران پشـتی  دارای شـماره شناسنامه شـماره 2106 به 
شـرح داد خواسـت به کاسـه 97/1228/8 از این شـورا در خواسـت  گواهی 
حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه  شـادروان محمـد صادق توران پشـتی 
بشناسـنامه شـماره 3 در تاریـخ 1397/10/7اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن  مرحوم منحصر اسـت به :1- جمیله صادقی توران پشـتی متولد 
1343 ش ش 1163 فرزند محمد دختر متوفی 2- منیژه صادقی توران پشـتی متولد 
1345 ش ش 293 فرزنـد محمـد دختر متوفی 3- اعظم صادقی توران پشـتی متولد 
1347 ش ش 525 فرزنـد محمـد دختـر متوفـی 4- سـکینه صادقـی تـوران پشـتی 
متولـد 1349 ش ش 1201 فرزنـد محمـد دختـر متوفـی  5- حسـن صادقـی تـوران 
پشـتی متولد 1351 ش ش 291 فرزند  محمد پسـر متوفی 6- حسـین صادقی توران 
پشـتی متولـد 1354 ش ش 2106 فرزند محمد پسـر متوفی   7- زهـرا صادقی توران 
پشـتی متولـد 1356 ش ش 2201 فرزنـد محمـد پسـر متوفـی 8- علـی اکبر صادقی 
توران پشـتی متولد 1360 ش ش 2156 فرزند  محمد پسـر متوفی 9- خاتون احمدی 
تـوران پشـتی متولـد 1316 ش ش 6 فرزنـد اسـد الـه همسـر متوفـی اینک بـا انجام 
تشـریفات مقدماتـی  در خواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهی می نماید تا هر کسـی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین آگهی ظرف 

یـک مـاه بـه شـورا تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد م الـف 97/78690/ ف 
رئیس شعبه شورای حل اختالف هشتم کرج  ۱۵۵۵

آگهی مزایده امول غیر منقول 
مرحله اول    

کاسـه  بـه  اجرائـی  پرونـده  در  اینکـه  بـه  نظـر 
9309981820200479 به شـماره بایگانی 961056 شـعبه اجرای 
احکام مدنی دادگسـتری مدنی دادگسـتری شهرسـتان ُآسـترا 
محکـوم علیهـم آقایـان و خانمهـا : اسـام، نـادر، بهـزاد، پرویز، 
ارسـان، فرهاد، سـهیل، بهـروز، لیا، مهـدی، زهره، مریـم ،زهرا، 
فرزیـن، بهروز، سـیم زر، ناهیده، خلیـل، جلیل، محمد جملگی 
نکونـام ،عزیزه سرشـاریان، گلنـاز ، مهناز، رحیمه، مسـتعلی، گل 
کـز، گلـزاره، راحله همگـی نیاکانی قزتمـام فنـدق کار به فروش 
ماتـرک و تقسـیم و تسـهیم وجه حاصل فیمابیـن وراث، اجرت 
المثـل ایـام تصـرف ، هزینـه دادرسـی، دسـتمزد کارشناسـی و 
حـق الوکالـه در حـق خانم مخمل نکونـام بـا وکات آقای امین 
عطائـی محکـوم گردیده اند و در راسـتای عملیـات اجرای حکم 
امـاک بـه مشـخصات ذیـل توقیـف و ارزیابـی گردیـده اسـت 
لهـذا در اجـرای مـواد 137 و 140 قانـون اجرای احـکام مدنی در 
جهـت تادیه محکوم به ملک موصوف در تاریـخ 02/18//98 روز 
چهار شـنبه سـاعت 11 صبح در دفتر شـعبه اجرای احکام مدنی 
دادگسـتری شهرسـتان بنـدر آسـتارا از طریق مزایـده به فروش 
خواهد رسـید قیمـت فروش پایه از بهای ارزیابی شـده شـروع 
و به کسـی که باالترین قیمت را پیشـنهاد نماید فروخته خواهد 
شـد 10 درصـد مبلـغ پیشـنهادی از برنـده مزایده فـی المجلس 
اخـذ و مشـار الیـه ملکـف اسـت ظرف مـدت یکماه نسـبت به 
پرداخـت مـا بقـی ثمـن معامله اقـدام در غیـر اینصـورت ده در 
صـد پرداختـی بـه نفع صنـدوق دولـت ضبـط و مزایـده تجدید 
خواهـد شـد.متقاضیان می توانند در صـورت تمایل پنج روز قبل 
از موعـد مزایـده به دفتر شـعبه مراجعه تا موجبـات بازدید مورد 
مزایـده فراهـم گردد. مشـخصات ملک موضوع فـروش: قطعه 
اول: مسـاحت کل 2000 مترمربـع واقع در شـهرک هجرت تحت 
تصـرف وراث مرحـوم داداش نکونـام بـوده در قسـمت شـمالی 
ایـن قطعه یکدسـتگاه سـاختمان مسـکونی یک طبقه توسـط 
آقـای محمـد نکونـام فرزنـد مرحـوم داداش نکونـام احـداث 
شـده اسـت و ارزش ریالـی هـر متـر مربـع آن 2/200/000 ریـال 
مـی باشـد. جمـع کل ریـال =4/400/000/000 ریـال  = 2/200/000  

*2000 مسـاحت 
2-قطعـه دوم : بـه مسـاحت کل 2000 متـر مربـع واقـع در 

حاشـیه جـاده آسـفالته خانه هـای آسـیاب و اراضـی واگذاری 
اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری آسـتارا به مرحوم سـلطانعلی 
نکونام واگذار شـده اسـت در حال حاضر باکشـت بوده و ارزش 
ریالـی هـر متـر مربـع آن 1/900/000 ریال می باشـد. جمع کل = 

3/800/000/000 = 1/900/000 * 2000 مسـاحت 
3- قطعـه سـوم بـه مسـاحت 3400 متـر مربـع واقـع در حد 
جنوبـی حریـم جـاده آسـفالته خانـه هـای آسـیاب و اراضـی 
ملـی واگـذاری به مرحـوم اصان نکونـام بوده و با سـیم پایه 
ای چوبـی محصـور و یکبـاب خانـه چوبـی و کاه گل بعنـوان 
کاهدانـی در سـنوات گذشـته توسـط آن مرحـوم احـداث و 
در حـال تخریـب مـی باشـد  و حـدودات اربعـه آن: شـماال 
راه  بـه  بـه حریـم جـاده آسـفالته- جنوبـا متصـل  متصـل 
عبـوری جنگلـداری – شـرقا متصـل بـه اراضـی واگـذاری بـه 
اشـخاص- غربـا متصل به اراضی واگذاری اشـخاص- ارزش   
ریالـی هـر متـر مربـع 1/700/000 ریـال مـی باشـد. جمـع کل 

مسـاحت   3400  *  5/780/000/000
4- قطعـه چهـارم : ملـک بصـورت شـالیزار بـوده و مسـاحت 
آن حـدودا 3600 متـر مربـع در هـر دشـت محلـه شـونده چـوال 
واقـع شـده و از امـاک ماتـرک باقیمانده مرحوم رشـید نکونام 
بـوده ایـن قطعـه فاقـد راه دسترسـی بـوده و در داخـل سـری 
4 طـرح جنگلـداری واقـع شـده اسـت و حـدود اربعـه: شـماال 
متصـل بـه اراضی ملی داخـل طرح جنگلـداری – جنوبا متصل 
بـه محـدوده رودخانـه مـا هـادی –شـرقا متصـل به محـدوده 
تصرفـی عظمـت طنـازی- غربـا متصـل بـه اراضـی ملـی مـی 
باشـد. ارزش ریالـی هـر متـر مربـع 250/000 ریـال مـی باشـد. 

جمـع کل ریـال 900/000/000 = 250/000 * 3600 مسـاحت 
توضیحـا قدر السـهم مشـاعی هـر یـک از 5 وراث ذکـور مرحوم 
رشـید نکونام در قطعه شـماره 4 به مقدار دو دوازدهم مشـاع از 
ششـدانگ عرصـه این قطعه معـادل )600( متـر مربع و هر یک 
از 2 وراث اثـاث یـک دوازدهـم مشـاع از ششـدانگ عرصـه این 

قطعـه معـادل )300 ( متر مربع می باشـد.
ارزش امـاک مذکور که توسـط کارشـناس دادگسـتری بـرآورد 
شـده و قیمـت پایـه محسـوب می گـردد. الزم بذکر اسـت کلیه 
هزینـه های نقـل و انتقال امتیازات مورد مزایـده برعهده خریدار 

خواهـد بود.
داد ورز شعبه اجرای احکام مدنی د ادگستری شهرستان آستارا 
خدادادی      ۱۵۱4

آگهی مزایده اموال غیر 
منقول مرحله اول     

اجرایـی  پرونـده  در  اینکـه  بـه  نظـر 
شـماره  بـه   9609981820100437 کاسـه  بـه 
احـکام  اجـرای  اول  شـعبه   970755 بایگانـی 
محکـوم  آسـتارا  شهرسـتان  دادگسـتری  مدنـی 
علیـه آقـای سـید اکبـر علـوی در حـق  خانـم زهرا 
محکـوم  ساسـانیان  امیـر  وکالـت  بـا  مسـئلتی 
گردیـده اسـت و در راسـتای عملیات اجـرای حکم 
9609971820100899  به مشـخصات ذیل ملکی از 
محکـوم علیـه توقیف و ارزیابی گردیده اسـت. لهذا 
در اجـرای مـواد 137 و 140 قانـون اجـرای احـکام 
مدنـی  در جهـت تادیـه محکوم به ملـک موصوف 
در تاریخ 98/02/21 سـاعت 11 صبح در دفتر شـعبه 
اول اجـرای احـکام در دفتـر شـعبه اجـرای احکام 
مدنی دادگسـتری شهرسـتان بندر آسـتارا از طریق 
مزایـده بـه فـروش خواهـد رسـید قیمـت فروش 
پایـه از بهـای ارزیابـی شـده شـروع و به کسـی که 
باالتریـن قیمت را پیشـنهاد نمایـد فروخته خواهد 
شـد 10 درصـد مبلـغ پیشـنهادی از برنـده مزایـده 
فـی المجلـس اخـذ و مشـار الیـه ملکـف اسـت 
ظـرف مـدت یکمـاه نسـبت بـه پرداخـت مـا بقی 
ثمـن معاملـه اقـدام در غیـر اینصـورت ده در صـد 
پرداختـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط و مزایده 
تجدید خواهد شـد.متقاضیان می توانند در صورت 
تمایـل پنـج روز قبل از موعد مزایده به دفتر شـعبه 
مراجعـه تـا موجبـات بازدیـد مـورد مزایـده فراهـم 
گردد. مشـخصات ملـک د موضوع فـروش: ملک 
مذکـور قطعه زمینی به مسـاحت 315 متر مربع به 
وضعیت شـمالی بوده و در حال حاضر سـاختمانی 
بـه قدمـت 32 سـال دارای پایانـکار شـماره 5705 
بـه تاریـخ 1365/07/29 بصـورت یـک طبقـه روی 
پیلـوت به مسـاحت تقریبـی موجـود 151/50 متر 
مربـع بازسـازی شـده طبقـه همکـف شـامل سـه 
قسـمت از سمت شـرق اول راه پله ای  اختصاصی 
بـه عـرض 1/05 متـر بـه طـول 10/70 متـر جهـت 
اسـتفاده و ورود بـه واحـد باالیی یعنـی طبقه روی 

همکـف ) ط اول( قـرار دارد دوم محوطـه انباری به 
عـرض 3/65 متـر بطـول 10/70 متـر به مسـاحت 
تقریبـی 39 متـر مربـع کـه ارتفـاع کـف انبـاری از 
حیاط 40 سـانتی متر می باشـد کف انبـاری دارای 
رطوبـت اسـت ضلـع شـرقی انبـاری زیر پله اسـت 
سـوم یک واحد مسـتقل شـامل سـه اتـاق خواب 
بـا پنجـره آلومینیومـی – آشـپزخانه اوپـن دارای 
کابینت و کاشـیکاری شـده و سـرویس بهداشـتی 
کاشـیکاری شـده- مصالح کف سـالن سـیمانی- 
سـالن بشـکل ال دارای ابزار طاقی شـکل سیمانی 
– دیوارهـا در طبقـه همکـف مـورد بازسـازی قـرار 
گرفتـه و نقاشـی شـده اسـت ارتفـاع مفیـد از کف 
طبقـه همکـف تـا زیـر سـقف 2/40 متـر می باشـد.

طبقـه اول ) روی همکـف( بمسـاحت تقریبی 151 
متـر مربـع دارای دو اتـاق خواب سـقف لمبه کوبی 
شـده از جنـس چـوب کـف سـیمانی کـف هـال و 
پذیرایی از جنس سـرامیک سـقف از نوع سیمانی 
و دیـواره هـای نقاشـی شـده- آشـپزخانه دارای 
کابینـت از نـوع ام دی اف – کفها سـرامیک سـقف 
سـیمانی ابزار سیمانی آشپزخانه مخفی کاشیکاری 
بهداشـتی  سـرویس  لمبـه کوبـی  سـقف  شـده 
مسـتقل کاشـیکاری شـده اسـت ارزش هـر متـر 
مربـع از عرصـه و اعیانی با در نظر گرفتن مسـاحت 
موجـود در پایانـکار )122 متـر مربـع ( یـک طبقـه 
روی همکـف پـاک فوق الذکـر در محـدوده بافت 
مسـکونی منطقـه فلکه گاز که مشـرف بـه خیابان 
فرعـی قـرار داد بـا توجه بـه جمیع عوامـل موثر در 
ارزیابـی بـه میـزان 15/300/000 ریـال تعییـن مـی 
گـرددارزش میانگیـن کل پـاک به مسـاحت 315 
متـر مربع شـامل 151/50 متر مربـع طبقه همکف 
و 151/50 متـر مربع طبقـه اول عبارت خواهد بود از 
4/819/500/000 )چهـار میلیـارد و هشـتصد و نوزده 
میلیـون و پانصـد  هـزار ریـال (. قیمـت پایـه کـه 
مزایده  از آن شـروع می شود 4/819/500/000 ریال 
الزم بذکـر اسـت کلیـه هزینه های نقـل و انتقال بر 

عهـده خریـدار خواهـد بود.
مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان آستارا – مهنا جوان لمر    ۱۵۱3

فرمانـدار نیمـروز گفـت: بـارش بـاران باعـث بـروز 
خسـارت به برخی از واحدهای مسـکونی در روستای 
ماده کاریز بخش سـفیدابه از توابع شهرسـتان نیمروز 
شـد.حاجی حسـینی فـزود: به منظور اسـکان موقت 
روسـتائیان، هـال احمـر بـه امـداد رسـانی در ایـن 
روسـتا مشـغول اسـت و چادرهـای اسـکان در بیـن 

روستائیان آسیب دیده توزیع شده است.
وی ادامه دد: بنیادمسـکن نیز جهت برآورد خسـارات 
وارده بـه واحدهای مسـکونی درمنطقه حاضراسـت و 
جهادکشـاورزی نیز به منظـور برآور خسـارات وارده به 
دامهایـی کـه تلـف شـده انـد بـه منطقـه اعزام شـده 
اسـت.وی ادامه داد: چون روسـتای ماده کاریز طوری 
احـداث شـده که باتوجـه به اینکه کنارجـاده قرارگرفته 
اما در سـرازیری و قسـمت شـیب واقع شـده، ازاینرو 

وارد  بـاران، سـیاب حاصلـه،  بـارش شـدید  وقـت 
روستاشـده و بـه برخـی از منـازل آسـیب جـدی وارد 
کرده اسـت.فرماندار نیمروز ادامه داد: هنوز آماردقیقی 
از خسـارات وارده بـه ایـن روسـتا بـرآورد نشـده ولی 
توسـط  الزم  ازبرآوردهـای  پـس 
بنیادمسکن،جهادکشـاورزی، اطـاع رسـانی خواهـد 
شـد.حاجی حسـینی همچنین در خصـوص آمادگی 
الزم جهـت رویارویـی و مقابلـه باسـیل درشهرسـتان 
نیمـروز گفـت: تمامی تمهیـدات الزم در این خصوص 
نقـاط آسـیر پذیـری کـه  اندیشـیده شـده و همـه 
احسـاس می شـده خطرآفرین هسـتند با همکاری 
و  سـازی  مقـاوم  مـردم،  و  اجرایـی  دسـتگاههای 
اسـتحکام بخشـی شـده و درواقـع تقسـیم کار الزم 

دراین خصوص صورت گرفته است.

تداوم امداد رسانی به ۱۹۱ روستای 
آسیب دیده از سیالب ها

اصفهان

ضــرورت  روند نزولی مصرف 
ســرانه آب شرب در اصفهان 

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش =مدیرعام
ــده رود  ــره ســد زاین ــد افزایشــی حجــم ذخی ــه رون ــه ب توج
ــده رود  ــد زاین ــره س ــم ذخی ــون حج ــم اکن ــرد: ه ــوان ک عن
بیــش از 470 میلیــون مترمکعــب رســیده کــه پیــش بینــی 
ــده  ــار و ذوب ش ــل به ــها در فص ــداوم بارش ــا ت ــود ب ــی ش م

بــرف ها در فصل تابســتان این رقــم نیز افزایش یابد
مهنــدس هاشــم امینــی اعــام کــرد: در ســال آبــی 97و98 
ــل  ــه درفص ــوده بطوریک ــه ب ــل توج ــا قاب ــی ه ــزان بارندگ می
بهــار و تابســتان بــا بحــران شــدید کــم آبــی روبــرو نیســتیم 
ــه آب  ــده گرفتــن مصــرف بهین ــر نادی امــا ایــن امــر دلیــل ب

نمی باشــد همچنان باید آب را درســت مصرف کرد .
وی بــا اشــاره بــه پاییــن بــودن مصــرف ســرانه کشــور هایــی 
ــش از  ــه بی ــن ب ــور میانگی ــا بط ــی در آنه ــزان بارندگ ــه می ک
800 میلیمتــر در ســال مــی رســد تصریــح کــرد : بطــور 
میانگیــن میــزان بارندگــی در کشــور هــای اروپایــی بــه 
بیــش از 800 میلمتــر در ســال مــی رســد امــا بــا ایــن 
وجــود مصــرف ســرانه آب در ایــن کشــور هــا بســیار پاییــن 

اســت. و به کمتر از 150 لیتر در شــبانه روز می رســد
ــه داد:  ــاب ادام ــرکت آب وفاض ــره ش ــات مدی ــس هی رئی
امیــدوار هســتیم دوره خشکســالی در ایــران بــه پاییــن 
برســد و وارد دوره تــر ســالی شــویم امــا آنچــه در ایــن 
میــان بســیار حائــز اهمیــت اســت اســتفاده صحیــح و 
ــع موجــو در کشــور  ــرا مناب ــی باشــد زی ــع م درســت از مناب
ــد  ــز بای ــده گان نی ــا نیســت و ســهم آین ــه م ــق ب ــط متعل فق

بماند. محفوظ 
ــاری  ــال ج ــه در س ــان اینک ــا بی ــی ب ــم امین ــدس هاش مهن
نیــز ماننــد ســالهای گذشــته اعمــال مدیریــت مصــرف 
توســط بخــش هــای مختلــف دنبــال مــی شــود خاطرنشــان 
ــه  ــان ب ــا اصفه ــرکت آبف ــته ش ــالهای گذش ــاخت: در س س
ــد    ــرو ش ــی روب ــع آب ــدید مناب ــود ش ــا کمب ــه ب ــل اینک دلی
هــای  بخــش  در  آب  بهینــه  مصــرف  مدیریــت  اعمــال 
بهــره  ومهندســی،  فنــی  ماننــد  شــرکت  مختلــف 
برداری،مشــترکین و روابــط عمومــی در دســتور کار قــرار 

گرفت و این مهم در ســال جاری نیز ادامه دارد
وی گفت:تــا قبــل از اینکــه اســتان بــا خشــک ســالی شــدید 
ــش از  ــه بی ــتان ب ــرانه آب در اس ــرف س ــود مص ــه ش مواج
189 لیتــر در شــبانه روز رســیده بــود امــا در ســالهای اخیــر 
ــار ناشــی از  ــده خشکســالی ودرک آث ــوع پدی ــت وق ــه جه ب
ــگ ســازی مصــرف  ــز فرهن ــردم ،ونی ــده توســط م ــن پدی ای
قابــل  اســتان کاهــش  در  ،ســرانه مصــرف  آب  صحیــح 

ماحظه ای داشــته است.
ــد  ــان رون ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
ــتار  ــان را خواس ــرب در اصفه ــرانه آب ش ــرف س ــی مص نزول
ــد  ــان  مانن ــتان اصفه ــا اس ــرکت آبف ــت: ش ــد و اظهارداش ش

سنوات گذشته 

نجات دکل بند شرکت ایرانسل در دهدشت
مدیرعامل جمعیت هال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دکل بند شرکت ایرانسل که در 
ارتفاع یکی از این دکل ها در دهدشت گرفتار شده بود، نجات یافت.
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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کشف ۲3 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بندرلنگه
ماموران انتظامی بندرلنگه 23 هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش یک میلیارد و 900 میلیون ریال کشف کردند.

رنا
 ای

س:
عک

هـم زمـان بـا نخسـتین روزهـای کــــاری ســــال جدیــــد، 
حمیــــدرضا عظیمیـان، مدیرعامـل فـوالد مبارکـه، طـی برنامه 
هـای جداگانـه بـا آیت هللا سـید یوسـف طباطبایی نـژاد نمایندۀ 
ولی فقیــــه در استـــان اصفهــــان و امــــام جمعۀ شهــــر 
اصفهــــــان و حجت االسام موسـوی امام جمعه مبارکه دیدار 

و گفـت وگـو کرد.
در ایـــن دیدارهـــا مدیرعامـــل فـــوالد مبارکـــه گزارشـــی 
از دســـتاوردهای ایـــن شـــرکت در حـــوزۀ تولیـــد انـــواع 

محصـــوالت فـــوالدی و اقدامـــات آن در حـــوزۀ 
 97 مســـئولیت های اجتماعـــی شــرکت در ســـال و برنامه 
هـــای گــروه فـــوالد مبارکــه در ســال جدیـــد ارائــه کــرد. 
بــه گـزارش خبرنـگار فــوالد، آیـت هللا سـید یوسـف طباطبایی 
نـژاد امـام جمعـه اصفهان اعیاد شـعبانیه را بــه همــۀ مدیــران 
و کارکنــان فــوالد مبارکــه تبریک گفــت و افـزود: کلیــدواژه و 
راهبـرد »رونـق تولیـد« کـه از سـوی مقـام معظـم رهبـری مـورد 
تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت، راه اصلـی و عـاج واقعـی برون رفـت 
از مشــکات اقتصـادی کشـور اســت. وی بـا اشـاره بـه نقـش 
شــرکت فــوالد مبارکـه در اقتصـاد و جامعـه تصریـح کـرد: هـر 
گامـی کـه در راسـتای عـزت نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی و 

بهبــود وضعیـت اقتصـادی و معیشـتی مـردم 
برداشــته می شــود بـدون شــک در راسـتای رضــای خداونـد 
اســت. این گـزارش حاکی اسـت حجت االسـام والمسـلمین 
موسـوی امـام جمعـه شهرسـتان مبارکـه نیـز ضمـن قدردانی از 
عملکـرد فـوالد مبارکـه تصریـح کرد: نـام گذاری سـال بـا  عنوان 
»رونـق تولیـد« از سـوی مقـام معظـم رهبـری مبیـن آن اسـت 
کـه بایـد بیش ازپیـش به تولیـد و دسـتاوردهای آن توجه کنیم؛ 
ازایـن رو در سـال »رونـق تولیـد« مسـئولیت تولیدکننـدگان و به 
ویژه فوالد مبارکه سنگین تر است. وی خاطرنشــان کــرد: رهبـر 
معظـم انقاب اســامی همـواره بـر توجه حداکثری به صنایــع 
مادر ازجمله صنایع فوالدســازی تأکیـد کرده اند. امــام جمعــه 

مبارکــه رویکــرد و عملکــرد فــوالد 
مبارکــه در مســئولیت های اجتماعــی را ارزشــمند دانســت و 
گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه به عنــوان شــرکتی باثبــات 
در تولیــد و ســودآوری در حــوزۀ مســئولیت های اجتماعــی 
نیـــز به خوبـــی ایفــای نقـــش کـــرده و علی رغــم وجــود 
همــۀ مشــکات، هنــگام حــوادث طبیعــی ازجملــه زلزلــه 
کرمانشـــاه و جــاری شــدن ســـیل در برخــی اســتان های 
کشـــور نیـــز به موقـــع بـــه یـــاری مـــردم آســـیب دیده 
شـــتافته اســـت. وی در پایـــان گفـــت: بـــا درایتـــی کــه 
نــزد مدیریـــت ایــن شــرکت شــاهدیم، امیدواریــم فــوالد 
مبارکـــه همچنـان با همت بیشـــتر کارکنان خود در راســـتای 
خیررســـانی به مردم شـــریف ایران و پویایی اقتصاد کشـــور 

نقش آفرینـــی کنــد.

مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای 
ــال  ــت: از س ــن گف ــتانداری قزوی اس
95 تــا 97 بالــغ بــر 650 میلیــارد 
تفاهــم  قالــب  در  اعتبــار  ریــال 
ــعه  ــت توس ــه معاون ــه جانب ــه س نام
بانــک  و  علــوی  بنیــاد  روســتایی، 
تولیــدی  هــای  طــرح  بــه  ســینا 
تخصیــص  اســتان  روســتاهای  در 
ــل پرداخــت در حــوزه  ــه قاب ــه ک یافت

ــت. ــوده اس ــف ب ــای مختل ه

از  ایلنــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
گفــت:  نجفــی  اکــرم  قزویــن، 
در  اشــتغال  و  تولیــد  از  حمایــت 
مناطــق روســتایی امســال نیــز در 
قالــب ایــن تفاهــم نامــه ســه جانبــه 

ادامــه مــی یابــد.
تخصیــص  ضــرورت  بــر  وی 
از  برخــی  بــه  تکمیلــی  تســهیات 
واحدهــای تولیــدی کــه هنــوز بــه 
ــد  ــد، تاکی ــیده ان ــرداری نرس ــره ب به

تغییــر  بــا  شــد:  یــادآور  و  کــرد 
ــه دوم  ــادی در 6 ماه ــرایط اقتص ش
ــای  ــرح ه ــدادی از ط ــال 97، تع س
بهــره  مرحلــه  بــه  مــورد حمایــت 
نیازمنــد  و  نرســیده اند  بــرداری 
دریافــت تســهیات مکمــل هســتند.

بــه  کــرد:  اضافــه  مســئول  ایــن 
منظــور ایجــاد انگیــزه و رغبــت در 
احــداث  بــرای  گــذاران  ســرمایه 
مناطــق  در  تولیــدی  واحدهــای 
بــا  تســهیات  پرداخــت  محــروم، 
مناطــق  ایــن  در  پاییــن  کارمــزد 
ــا ارایــه طــرح  پیشــنهاد مــی شــود ت
در کارگــروه ملــی و تصویــب آن از 

پذیــرد. اســتان صــورت  ســوی 

تخصیص ۶۵0 میلیارد ریال به 

طرح های اشتغال روستایی

مدیریت های اجرایی کشور باید 
در اختیار جوانان قرار بگیرد

نماینـده مـردم اراک، خنـداب و کمیجـان در مجلس شـورای اسـامی گفـت: مدیریت 
هـای اجرایـی کشـور بایـد در اختیـار جوانـان قرار بگیـرد و از افراد مسـن و بـا تجربه، در 
اتاق های فکر کشـور اسـتفاده شود.سـید مهدی مقدسـی در نشست اسـتاندار مرکزی 
بـا سـمن هـای حـوزه جوانـان اسـتان مرکـزی بـه مناسـبت هفتـه جـوان، با اشـاره به 
تاکیـد مقـام معظم رهبری بر لزوم اعتماد سـازی نسـبت به جوانان کشـور، افزود: این 
اعتمـاد بایـد در عمـل نشـان داده شـود و فقـط آن را صرفا به کام محدود نکـرد. من به 
شـخصه از موافقیـن سرسـخت قانون منـع به کارگیری بازنشسـتگان هسـتم و در این 
زمینه پیگیری های الزم را انجام داده ام.وی بر لزوم اسـتفاده از افراد مسـن و باتجربه 
در اتـاق هـای فکـر کشـور تاکیـد کـرد و گفت: ما بایـد به دنبال این باشـیم تـا از جوانان 
شایسـته و نخبه کشـورمان بیشـترین اسـتفاده را ببریم و نباید در این زمینه دچار افراط 
و تفریط شـویم. مدیریت های اجرایی کشـور باید در اختیار جوانان قرار بگیرد. مجلس 
شـورای اسـامی هـم ایـن موضـوع را پیگیـری خواهد کرد و به مصوبات سـال گذشـته 
اکتفا نمی کند.وی با اشـاره به تصویب طرح تفکیک وزارت ورزش و جوانان و تشـکیل 
مجـدد سـازمان ملی جوانان در کمیسـیون اجتماعی مجلس، اضافه کـرد: این طرح به 
زودی در صحن علنی مجلس شـورای اسـامی مطرح خواهد شـد و در صورت تصویب 
نماینـدگان، در مرحلـه اجـرا قـرار می گیرد. موافقین این طرح معتقد هسـتند که سـایه 
سـنگین ورزش بـر روی جوانـان قـرار گرفتـه اسـت و از طرفـی هـم اعتبـارات کافـی به 

بخـش جوانـان تعلق نگرفته اسـت، که این مشـکلی اساسـی به حسـاب مـی آید.

موسـوی  والمسـلمین  االسـالم  اسـت حجـت 
ضمـن  نیـز  مبارکـه  شهرسـتان  جمعـه  امـام 
قدردانـی از عملکـرد فـوالد مبارکـه تصریح کرد: 
نـام گذاری سـال بـا  عنـوان »رونـق تولید« از 
سـوی مقـام معظم رهبـری مبین آن اسـت که 
بایـد بیـش ازپیش به تولید و دسـتاوردهای آن 
توجـه کنیـم ازایـن رو در سـال »رونـق تولید« 
فـوالد  ویـژه  بـه  و  تولیدکننـدگان  مسـئولیت 
مبارکه سنگین تر است. وی خاطرنشــان کــرد: 
رهبــر معظـم انقالب اســالمی همـواره بر توجه 
ازجملـه صنایـع  مـادر  بـه صنایــع  حداکثـری 

فوالدســازی تأکیــد کرده اند.

حادثهآبیک

جان باختن 2 کودک »کوهسرخی« در مدرسهوزارت اطالعات، وابستگی به جناح و حزبی ندارد

آبیـک  شهرسـتان  فرمانـدار 
طـی  اطاعـات  وزرات  گفـت: 
34 سـال عمرخـود وابسـتگی 
و  حـزب  جنـاح،  هیـچ  بـه 
گروهـی نداشـته و طبـق منویـات رهبـری حرکـت کـرده 
است.شـهرام احمدپـور در سـخنرانی پیـش از خطبه های 
نمـاز جمعـه شـهر آبیـک بـا اشـاره بـه میـاد امـام زمان 
)عـج( و آغازهفتـه سـربازان گمنـام اظهـار کرد:  در سـال 
64 بـه دسـتور معمـار کبیـر انقـاب در مجلـس قانونـی 
افـزود:  شـد.وی  تشـکیل  اطاعـات  وزارت  و  مصـوب 
سـربازان امـام زمان )عـج( به واقع جان خـود را در طبق 
اخـاص گذاشـته و در امنیـت و آسـایش گام برمی دارند 

تـا مـردم بـا خیـال راحـت و آسـوده بـه زندگـی روزمـره 
خـود ادامـه دهند.فرمانـدار شهرسـتان آبیـک امنیـت و 
رفاه و آسـایش کشـور را مرهون 40 سـال مجاهدت های 
مجاهـدان در راه حـق و آرمان هـای نظـام و رهبـری و 
انقـاب دانسـت و ادامـه داد: پایه هـای امنیـت کشـور بر 
روی خـون هزاران شـهید و ایثارگری های هـزاران جانباز، 
آزاده و ایثارگـر بنـا نهـاده شـده کـه اسـتمرار آسـایش و 
امنیـت بر دوش سـربازان گمنـام )عج( اسـت. احمدپور 
علیـه  دشـمنان  توطئه هـای  تمـام  به رغـم  اضافـه کـرد: 
انقـاب اسـامی طـی 40 سـال اخیـر، مایـه خرسـندی 
اسـت کـه در جزیـره ثبـات بـه سـر می بریـم و داعش را 

در سـوریه و عـراق از بیـخ و بـن برچیدیـم.

گفـت:  کوهسـرخ  بخشـدار 
متاسـفانه دو کـودک بـه دلیـل 
سـپتیک  داخـل  در  سـقوط 
فاضـاب مدرسـه جان خـود را 
از دسـت دادند.مجیـد کاریزنویـی در گفت وگو بـا خبرنگار 
ایسـنا عنـوان کـرد: متاسـفانه در ایـن اتفاق ناگـوار که در 
روسـتای سـنجدک بـه وقـوع پیوسـت دو کـودک 4 و 5 
سـاله کـه هر دو پسـر بودند جـان خود را از دسـت دادند.

وی عنـوان کـرد: ایـن دو کـودک در محلـی کـه سـپتیک 
مدرسـه  بهداشـتی های  سـرویس  فاضـاب  جمـع آوری 
اجـرا شـده در حـال بـازی بودنـد کـه سـقف آن ریـزش 
کـرده و داخـل ایـن محوطـه غوطـه ور می شوند.بخشـدار 

کوهسـرخ ادامـه داد: بـه دلیل این که ایـن اتفاق در نقطه 
کـور دیـد مردمـی رخ داده کسـی متوجـه آن نمی شـود و 
پـس از چنـد سـاعت جسـتجو، والدین متوجه می شـوند 
افتاده انـد.وی  کـه کـودکان در داخـل سـپتیک مدرسـه 
بیـان کـرد: یکـی از جنازه هـا همـان ابتـدا پیـدا می شـود 
کـه پـس از اطـاع بـه مـا بافاصلـه نیروهـای اورژانـس 
نجـات  سـت  و  احمـر  هـال  انتظامـی،  نیـروی   ،115
آتـش نشـانی  کاشـمر و آتـش نشـانی ایـور بـه منطقـه 
اعـزام می شـوند.کاریزنوئی گفـت: بـه دلیـل فاصلـه 47 
کیلومتـری روسـتای سـنجدک از مرکـز بخش)ریـوش( 
و فاصلـه بسـیار طوالنی تـر از کاشـمر زمـان می بـرد تـا 

نیروهـا بـه محـل برسـند.

نجات زن جوان از کارون 
پس از اقدام به خودکشی

ــانی و  ــازمان آتش نش ــس س رئی
خدمــات ایمنــی شــهرداری اهــواز 
از نجــات یــک زن پــس از اقــدام 
بــه خودکشــی در رودخانــه کارون 

خبــر داد.
علــی تراب پــور در گفــت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: 
ســاعت 6:52 روز )30 فروردیــن مــاه( یــک زن 27 ســاله 
ــقوط  ــه کارون س ــی در رودخان ــه خودکش ــدام ب ــی اق در پ

کــرد.
افــزود: غواصــان ســازمان  آتش نشــانی در یــک  وی 
عملیــات  جســتجوی ســریع وی را از مــرگ نجــات دادنــد 

ــد. ــل دادن ــل 110 تحوی ــه عوام و ب

خوزستان

در سال »رونق تولید« 
مسوولیت تولیدکنندگان 

سنگین تر است
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رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان:

رتبه کرمان در فضای کسب و کار، خوب نیست

طبیب زاده: صورت های مالی اتاق بازرگانی منتشر می شود

رییـس اتـاق بازرگانـی کرمان گفت: شـاخص های 
توسـعه بـا دارایی هـای اسـتان کرمـان همخوانـی 
نـدارد و سـهم اسـتان در تولیـد ناخالـص کشـور 
کمتـر از 4 درصـد اسـت کـه اتـاق بـه عنـوان یـک 
مطالبه گـر تـاش می کند در این راسـتا موضوعات 
و پتانسـیل های اسـتان را مطالعـه کرده و رسـالت 
بیزینس هـای  توسـعه  در  را  خـود  اجتماعـی 

مطالعه شـده انجـام دهـد.
بـه گـزارش کرمان نـو، سـیدمهدی طبیـب زاده در 
نشسـت خبـری بـا اصحاب رسـانه با اشـاره اینکه 
امسـال سـال رونـق تولید نـام گرفته اسـت، اظهار 
کـرد: تـا وقتـی کـه محیـط را خـوب نشناسـیم 
سـخن  اسـتان  در  تولیـد  رونـق  از  نمی توانیـم 
بگوییـم چراکـه بـرای پیگیـری رونـق تولیـد، باید 
واقعیت هـای قابـل لمسـی کـه در رابطـه بـا تولید 
وجـود دارد، مـرور شـود تـا بدانیـم وضـع تولیـد 
مشـکات گام  رفـع  در  و  اسـت  چگونـه  کشـور 

برداریـم تـا هـدف مـورد نظـر محقـق شـود.
رئیس اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: ارزیابـی نامطلوبی از 
فضـای کسـب وکار و رقابت پذیـری در ایران وجود 
دارد کـه شـعار نیسـت و کشـور مـا رتبـه 128 را در 
رتبـه بنـدی بانـک جهانـی دارد و در شـاخص های 
اتـاق بازرگانـی و مرکـز پژوهش هـای مجلس نیز 

وضعیـت خوبـی نداریم.

همه از بی ثباتی قوانین و مقررات 
ناالن هستیم

طبیـب زاده افـزود: کرمـان نیـز در پایـش فضـای 

و  نیسـت  خـوب  اسـتان های  جـزو  کسـب وکار 
در زمینـه شـفافیت و رقابـت پذیـری رتبـه خوبـی 
نداریـم و همـه از بی ثباتی قوانیـن و مقررات ناالن 
هسـتیم و فعـاالن اقتصادی نمی داننـد در پایان و 
یـا وسـط سـال چـه اتفاقـی می افتـد. زیـرا مرتب 
قوانیـن و مقـررات تولیـد می شـود و بـه عنـوان 
مثـال یک شـبه محصولـی کـه بازاریابـی را انجام 

داده، صادراتـش ممنـوع می شـود.
وی در ادامـه افـزود: زمانـی کـه افزایـش قیمـت 
در یـک کاال رخ می دهـد، سـراغ مصـرف کننـده 
می رویـم و صـادرات را ممنـوع می کنیـم و توزیـع 
گسـترده از انبارهـا انجـام می دهیـم در حالـی کـه 

سـوال ایـن اسـت کـه تولیـد چـه می شـود؟
رئیس اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
اسـتان کرمـان ادامـه داد: ارز 4200 تومانی به قصد 
رسـاندن قیمـت منطقـی اقـام به دسـت مصرف 
کننـده نهایـی اسـت اما آیـا ایـن اتفـاق می افتد؟ 
ضمـن اینکـه رانت هایی کـه ایجاد می کنـد، منجر 
به فسـاد می شـود از ایـن رو باید نگرش از سـمت 
مصـرف کننـده بـه سـمت تولیـد کننـده باشـد که 

ایـن امـر بـه وضعیـت تولید کمـک می کند.
وی بـا اشـاره بـه مشـکات واحدهـای تولیـدی با 
بیمـه، مالیات و بانک ها، تشـریح کـرد: صرف نظر 
از اینکـه وضعیـت تولیـد و مصـرف چگونه اسـت، 
سیاسـت های  آیـا  امـا  می شـود  وضـع  مالیـات 
اخـذ مالیـات سـراغ شناسـنامه دارهـا مـی رود یا 

فرارهـای مالیاتـی را نیـز دنبـال می کنـد؟
طبیـب زاده اظهـار کـرد: بـه لحاظ کیفیـت و قیمت 
کاالهـا قـدرت رقابـت نداریـم و اگـر دیـر بجنبیم، 
بازارهـای منطقـه بـه دسـت رقبـای مـا می افتـد. 
و …  تحریم هـا  مجوزهـا،  اخـذ  رونـد  مشـکات 
داده  را کاهـش  مـا  پذیـری  رقابـت  و  بهـره وری 

. ست ا
و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  رییـس 
کـرد: همـواره  اظهـار  اسـتان کرمـان  کشـاورزی 
تولیـد حمایت شـده امـا چرا تولید شـکل نگرفته 
و همیشـه در این زمینه مشـکل داشـتیم به دلیل 
فقـدان راهبـرد توسـعه تولیـد در کشـور اسـت و 
ایـن راهبردهـا همـواره با افـراد تهیه شـده و برای 
همین اسـتراتژی توسـعه صنعتی کشـور چند بار 

تعریـف امـا اجرا نشـده اسـت.
اسـتراتژی  هیچوقـت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
توسـعه صنعتـی، تولید و کشـاورزی نداشـته ایم، 
بیـان کـرد: حمایت هـا نیـز هدفـدار نیسـت و بـا 
توجـه بـه اینکـه بـرای سـرمایه گذاری دو مرحلـه 
و فضـای کسـب وکار  در سـرمایه گذاری  امنیـت 
اهمیـت دارد، بـه ایـن دو مقولـه توجـه نمی شـود 
و عـدم احسـاس امنیت در سـرمایه گذاری، تغییر 
سـرمایه گذار  اسـتقبال  عـدم  موجـب  قوانیـن، 

می شـود.

سپرده های بانکی 
رقیبان تولید هستند

جـدی  رقیبـان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  طبیـب زاده 
بـرای تولیـد داریـم، اظهـار کـرد: مسـکن، زمین و 
افزایـش قیمت ها بخش مهمی از سـرمایه کشـور 
را بـه سـمت داللـی سـوق داده و سـرمایه گذاری 
را بـه سـمت زمیـن و مسـکن بـرده و سـکه، طـا 
و سـپرده های بانکـی رقیبـان تولیـد هسـتند و تـا 
زمانـی که سـود بـه سـپرده بانکـی بدهیـم، حتما 

بـه سـمت تولید نمـی رود.
وی در ادامـه تصریـح کـرد: اصـوال تامیـن مالـی 
واحدهـای تولیـدی از طریـق بانک، بازار سـرمایه، 
فاینانـس صـورت  یـا  و  سـرمایه گذاری خارجـی 
می گیـرد کـه هـر کـدام از اینهـا بـه سـهم خـود 

عملـی نمی شـود و ناکارآمـدی را در ایـن حـوزه 
شـاهد هسـتیم در حالـی کـه بایـد تسـهیات بـه 

آسـانی در اختیـار واحدهـا قـرار بگیـرد.

رونق تولید نیازمند 
گام های عملی است

رئیـس اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه اگـر می خواهیم 
رونـق تولیـد ایجـاد کنیـم بایـد ایـن مسـائل حـل 
شـود، گفـت: رونـق تولید بـا سـمینار، سـخنرانی، 
توصیـه و… عملی نمی شـود و باید گام های عملی 
برداشـته شـود تا در پایان سـال ببینیم این مساله 
چگونـه در قوانیـن جـاری کشـور و در بسـته های 
چـه  و  شـده  منعکـس  سـازمان ها  شـده  تهیـه 
تفـاوت معنـی داری بـا سـال قبـل در سیاسـت و 
برنامه هـای بانـک، گمرک، سـازمان صمت و دیگر 

سـازمان های متولـی رخ داده اسـت.

ساختارهای تجاری کشور
 باید اصالح شود

طبیـب زاده بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر می خواهیـم 
رونق تولید در کشـور و اسـتان کرمان اتفاق بیفتد، 
سـاختارهای تجـاری بایـد اصـاح شـود، افـزود: 
هنـوز بـرای صادرات کشـور باور جدی ایجاد نشـده 
زیـرا اگر بـاور بود، نبایـد این همه مشـکل ابتدایی 

در مسـیر صادرات داشـته باشـیم.
رئیـس اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
اسـتان کرمان تصریـح کرد: تحول سـاختاری باید 
و…  بانک هـا  گمـرک،  در  تجـاری  نظام هـای  در 
صـورت بگیـرد و سیاسـت خارجی باید در راسـتا و 
متناسـب با تولید باشـد. سـاختار اقتصادی وزارت 

خارجه سـاختار معناداری نیسـت.

لزوم تحول نظام بانکی و تامین مالی
وی بـا تاکیـد بر اینکـه باید تحولـی در نظام بانکی 
و تامیـن مالـی اتفـاق بیفتد، افـزود: تحـول نظام 
تحقیقات و کسـب فناوری ضروری اسـت و امروز 
بایـد بتوانیـم بـا رقیبـان رقابـت کنیـم زیـرا رشـد 
سـریع فنـاوری و عقـب ماندگـی ما امـکان رقابت 

در بازارهـای بیـن المللـی را سـخت کرده اسـت.
رئیـس اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 
اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: شـرکت های دانـش 
بنیـان علـی رغـم اینکـه خیلـی بـر فعالیـت آنهـا 
نتوانسـته  هنـوز  می شـود،  داده  شـعار  و  تاکیـد 

انـد نقـش مهمـی در اقتصـاد کشـور ایفـا کننـد و 
در کرمـان از چنـد هـزار شـرکت فعـال در حـوزه 
 70 از  و کشـاورزی، کمتـر  صنعتـی  گردشـگری، 
شـرکت دانـش بنیـان داریم که هنوز نتوانسـته اند 

نقشـی در اقتصـاد اسـتان بـازی کننـد.
وی در ادامـه افـزود: سـال هاسـت کـه می گوییـم 
قوانیـن کار و تامیـن اجتماعـی باید تغییـر کند اما 

هیـچ تغییـری به وجـود نیامده اسـت.
طبیـب زاده تصریـح کرد: در اسـتان کرمـان فضای 
اسـت  نامطلـوب  بـه کشـور  نسـبت  کسـب وکار 
مـورد  کرمـان کـه  در  اقدامـی کـه  نخسـتین  و 
بهبـود  انجـام شـود،  بایـد  و  اسـت  اتفـاق همـه 
شـاخص های کسـب وکار و چتر حمایت قضایی از 
فعـاالن اقتصادی اسـت که خوشـبختانه بـا اقبال 
خـوب دسـتگاه قضایـی اسـتان مواجـه شـدیم.

چرخش مالی فعاالن اقتصادی بزرگ 
هنوز در کرمان کامل نیست

طبیـب زاده در ادامـه اظهـار کـرد: بایـد بـه سـمت 
تامیـن مالـی پروژه هـا برویـم کـه پاشـنه آشـیل 
توسـعه اسـتان نبـود منابـع مالـی اسـت. بانک ها 
محدودیـت منابـع دارنـد و چرخش مالـی فعاالن 
اقتصـادی بـزرگ هنـوز در کرمـان کامـل نشـده 
اسـت و درصـد کمـی از نیازهـای مالـی پرژه هـا 
تامیـن می شـود و بایـد بـه شـرکت های دانـش 

بنیـان توجه شـود.
وی ب اشـاره به اینکه باید به سـمت ایجاد فضای 
سـرمایه گذاری پیـش برویـم، افزود: بیـش از 50 
درصـد واحدهـای صنعتی اسـتان زیـر ظرفیت کار 
می کننـد و حـدود 30 درصـد از واحدهـای صنعتی 
راکـد هسـتند و ایـن فرصت هـای خیلـی خوبـی 
اسـت تـا بتوانیـم تولیـد را رونـق داده و اشـتغال 

را بـاال بریم.
طبیـب زاده تصریـح کرد: توسـعه صـادرات یکی از 
کارهـای اساسـی در راسـتای رونـق تولید اسـت و 
در ایـن زمینـه بازارهـای عراق، سـوریه، هند، عمان 
و قطـر را مطالعـه کـرده ایـم و توسـعه صـادرات 
در  ویـژه  اولویت هـای  از  بایـد  ارز  تامیـن  بـرای 
سـال جـاری باشـد و اسـتان کرمـان ظرفیت های 

صادراتـی فراوانـی دارد کـه بایـد فعـال شـود.
وی بیـان کـرد: رونـق تولید ایجـاد شـود، صادرات 
شـکل می گیـرد و اشـتغال ایجـاد می شـود و در 

مجمـوع، اصـل و اسـاس تولید اسـت.

ته
نک

طبیـب زاده اظهـار کـرد: شـاخص های توسـعه بـا دارایی های اسـتان کرمـان همخوانی 
نـدارد و سـهم اسـتان در تولیـد ناخالـص کشـور کمتـر از 4 درصـد اسـت کـه اتـاق بـه 
عنـوان یـک مطالبـه گـر مطلـع تـالش و در آینـده پژوهـی کار می کنـد کـه موضوعات 
پتانسـیل های اسـتان را مطالعـه کـرده و رسـالت اجتماعـی خـود را در توسـعه  و 
بیزینس هـای مطالعـه شـده انجـام می دهـد.وی در پاسـخ بـه سـوالی مبنی بـر اینکه 
بارهـا شـاهد بیان مشـکالت تولید و فعـاالن اقتصادی بـوده ایم. نتیجه آن چـه بوده؟ 
گفـت: موضوعـی که سـال ها بوده و طول کشـیده، اصالح آن سـخت تر خواهـد بود اما 
در پـی بیـان چندباره مشـکالت، در حـال حاضر گفتمان غالب تصمیـم گیران و تصمیم 
سـازان اسـتان این شـده که فضای کسـب وکار باید اصالح شـود.طبیب زاده با اشـاره به 
اینکـه بایـد بـا تکیه بر توانمندی بخـش خصوصی کار کـرد، افزود: رسـیدن به این جمع 
بنـدی طول کشـیده امـا زمانی که گفتمـان غالب مسـووالن این بشـود، مطمئنا نتیجه 
می گیریم.رئیـس اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی اسـتان کرمـان در بخش 
دیگـری از سـخنانش بـا بیان اینکه مشـکل صادرات مربوط به کشـور خودمان اسـت و 
مشـکلی در بیـرون ازکشـور نداریـم، تصریح کـرد: پیش نیـاز اصلی رونـق تولید فضای 
کسـب وکار، تامین مالی، توسـعه صادرات و مهارت آموزی به عنوان مقدمه اشـتغال در 
کیفـی کـردن کارها، تکمیل ظرفیت های خالی، کمـک به واحدهای نیمه تمـام و راکد و 

کمک بـه حفظ وضـع موجود اسـت.

گزارش
کرمان نو
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سال گذشته در پیام ما از رکود بازار 
مسکن نوشتیم. امسال شاهد افزایش 

این رکود هستیم.

نمایشگاهی از آثار محمدعلی 

شیوایی )کاکو ( در آرتیبیشن برگزار 
می شود.این نمایشگاه 13 اردیبهشت ماه 

افتتاح می شود و به مدت 10 روز ادامه دارد.

نقاشیسال گشت

رسانه در آینه تصویر
شمارۂ تازۂ هفته نامه »امید جوان« با بررسی احتمال 

کاندیداتوری »میشل اوباما«در انتخابات آتی ریاست جمهوری 
آمریکا

»سانا صدقی« هنرمند خردسال 6 ساله 
ارومیه ای جایزه نخست مسابقه بین المللی 

نقاشی و پوستر 

بنیاد صلح و همکاری اسپانیا را 
کسب کرد. 

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 

برای فیلم »قصر شیرین« و 

»وکیل مدافع« مجوز نمایش صادر 
کرد. 

گوژپشت نوتردام ویکتور هوگو 
به دنبال آتش گرفتن کلیسای تاریخی 

»نوتردام« پاریس درفهرست پرفروش ترین 
کتاب های ' آمازون' در فرانسه قرار گرفت.

 اگه نمیخوایش مثل مرد بگو نمیخوامت!
 دیگه میخوام ولی نمیشه چه کوفتیه؟!

ممنوعه

سینماجشنوارهکتاب دیالوگ

شبی با یار در خلوت مرا عیشی نهانی بود
که مجلس با وجود او بهشت جاودانی بود

عقیقش از لطافت در قدح چون عکس می افکند
می اندر جام یاقوتی تو گوئی لعل کانی بود

جهان چونروز روشن بود بر چشمم شب تاری
تو گوئی شمع رخسارش چراغ آسمانی بود
ز آه و اشک میگونم شبی تا روز در مجلس

سماع ارغنونی و شراب ارغوانی بود
چو خضرم هر زمان می شد حیات جاودان حاصل

که می در ظلمت شب عین آب زندگانی بود
خیال قد سرو آساش چون در چشم من بنشست

مرا بر جویبار دیده سرو بوستانی بود
میانش را نشان هستی اندر نیستی جستم
چودیدم در کنار آنرا نشان از بی نشانی بود
چنان کاندر پریشانی سرافرازی کند زلفش

توانائی چشم ساحرش در ناتوانی بود
چوچشم خواجوی دلخسته گاه گوهر افشانی

همه شب کار لعل آبدارش درفشانی بود

خواجوی کرمانی 

 با من رجوع کن

 من ناتمام مانده ام از تو

فروغ فرخزاد

عکس نوشت

عکس: 
یاسر خدیشی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

روزی كه شاعر پارسی گوی 
شرق ـ ّعالمه محمد اقبال از 

این دنیا رفت
21 اپریل )یکم اردیبهشـت( سـالروز درگذشت 
فیلسـوف،  اقبـال(  )عاّمـه  اقبـال  محمـد 
سیاسـتمدار و شـاعر فارسـی سرای شـبه قاره 
)پیـش   1938 بسـال  اسـت کـه  هندوسـتان 
پاكسـتان(  ایجـاد كشـور  و  هنـد  اسـتقال  از 
اقبـال كـه نهـم نوامبـر  وفـات یافـت. عاّمـه 
سـال 1877 در سیالكوت )كشـمیر پاكستان( 
بـه دنیـا آمده بـود در كشـورهای پارسـی زبان 
میـان  و  تاجیكسـتان(  و  افغانسـتان  )ایـران، 
پارسـی زبانـان سـمرقند، بخـارا و ... بـه اقبال 
الهـوری معـروف اسـت. اقبـال و محمدعلـی 
جنـاح از پدران موسـس پاكسـتان بشـمار می 
آینـد. اقبـال در دانشـگاه الهور و دانشـگاههای 
انگلسـتان تحصیـل كـرده و از دانشـگاه مونیخ 
را  خـود  دكتـرای  تـز  و  دكتـرا گرفتـه  آلمـان 
اندیشـمندان  دیـدگاه  از  »متافیزیـك  دربـاره 

و فاسـفه ایـران« نوشـته بـود. اقبـال عمیقـا 
و  بـود  جامـی  و  مولـوی  افـكار  تاثیـر  تحـت 
مـی  بـزرگ  متفكـری  را  آلمانـی  »نیچـه« 
پنداشـت و از كارهـای »گوتـه« تمجیـد مـی 
كـرد. اقبـال كـه از طریـق وكالـت دادگسـتری 
و مشـاوره قضایـی امـرار معـاش مـی كـرد از 
دوران جوانـی در فكـر ایجـاد كشـوری مركـب 
از مسـلمانان هندوسـتان در درون ایـن شـبه 
قـاره بـود، و برای تحقق این اندیشـه در سـال 
مسـلمانان  حـزب  تاسـیس  موضـوع   1906
اقبـال  بـود.  سـاخته  مطـرح  را  هندوسـتان 
در برابـر نوشـته گوتـه، كتـاب »پیـام مشـرق 
زمیـن« را نوشـت و در برابـر اشـاره نیچـه بـه 
»سـوپرمن«، »پرفكـت من ـ انسـان كامل« را 
مطـرح كـرد. مجموعه »اسـرار خـودی« تالیف 
اقبـال بـه زبـان پارسـی، آن چنـان نافـذ جلوه 
او لقـب »ِسـر« داد.  بـه  انگلسـتان  كـرد كـه 
شـصت درصـد اشـعار و نوشـته هـای اقبال به 
انگلیسـی  و  اردو  بـه  مابقـی  و  فارسـی  زبـان 
اسـت. تالیـف دیگـر او بـه فارسـی »رمـوز بی 

شـرق«.  »پیـام  نیـز  و  دارد  عنـوان  خـودی« 
اقبـال ضمـن كارهـای ادبـی و فلسـفی اش، 
بـه كار سیاسـت هم پرداخت و در سـال 1926 
وارد مجلـس محلـی الهـور شـد و از آن پـس 
وسـیعا بـرای عملـی سـاختن فكـر خـود بـه 
ایجـاد »پاكسـتان« مركـب از مسـلمانان هنـد 
دسـت بـه اقـدام زد و همـگام »جنـاح« شـد. 
پـس از ایجـاد پاكسـتان، اقبـال لقـب شـاعر 
پاكسـتان و شـاعر شـرق گرفت. بیشـتر اشعار 
ـ زمینـه فلسـفی  اردو  و  پارسـی  بـه  ـ  اقبـال 
دارد. در پاکسـتان، زادروز اقبـال یـک روزملـی 

. ست ا

زاد روز شهر»رم«
21 آوریـل زادروز شـهر رم پایتخـت ایتالیاسـت. 
»پلوتـارك« و »لیـوی« داسـتان ایجاد شـهر رم 
را در تالیفـات خـود، برپایه »شـنیده هـا« تایید 
كرده اند. شـهر رم توسـط دو بـرادر دوقلو به نام 
 Romulusرمولـوس و   Remusرمـوس هـای 
سـاخته شـد و بنـای آن 21 آوریـل سـال 753 

پیـش از میـاد بـه اتمام رسـید.

اگزوتیک تا 4 اردیبهشت در عمارت 
 نوفل لوشاتو اجرا می شود.

 نویسنده: مریم شکرریز
کارگردان: امیرپاشا محمدی
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کتاب 

کتـاب جبیـن بر خـاک نـه خودنـگاره ى زندگى سرخپوسـتان اسـت. 

در آن تنهـا از زبـاِن سرخپوسـتها سـخن بـه میـان آمـده و بیشـتر 

دربـاره ى معاهـدات و عهدشـکنِى مـرد سـفید و کمتـر دربـاره ى خـرد 

و جهان بینـى سرخپوسـتى اسـت. شـاید بتـوان از آن بـه عنـوان یـک 

شـکواییه یـاد کـرد. دادخواسـتى از سـوى قـوِم سـتم دیـده ى سـرخ 

بـه پیشـگاه مـردم جهـان در اعتـراض بـه پایمـال شـدن حقشـان در 

بـه گـوش  ایـن گایـه  سـرزمین هاى مـادرى. و چـه خـوب اسـت 

جهانیـان برسـد. بیـدادى کـه بـر قـوم سـرخ رفـت هرگـز از خاطره ى 

جهـان پـاک نخواهـد شـد و ننـِگ بى حرمتى هـاى مرد سـفید تـا ابد 

بـر پیشـانى اش خواهـد مانـد.

ایـن کتـاب مـرد سـرخ مى کوشـد در هـر محفلـى، در هـر  در 
جایـگاه و فرصتـى دادخواهـى و مظلومیتـش را بـه گـوش حـق 
نیوشـان برسـاند. گاهـى برآشـفته و خشـمگین، گاه ملتمسـانه 
بـا زارى، گاه رهـا از تمنیـات ایـن جهانـى، تنهـا خیـر مى خواهـد 
بـراى کسـانى کـه نمى خواهنـد بفهمنـد، بـراى آن هـا کـه از جهان 
تنهـا مـال و مکنـت مى طلبنـد. و ایـن جایـگاه واقعِى قوم سـرخ 
اسـت؛ ایسـتاده بـر بلنـداى جهـان، بریـده از ایـن عالـم خاکى و 

متوسـل بـه روح بـزرگ.

جمالتی از متن کتاب جبین بر خاک نه:
دلیـل اینکـه واکان تانـکا دو پرنـده، دو حیـوان یـا دو انسـان را 
کامـا شـبیه نمى سـازد ایـن اسـت کـه واکان تانـکا هر کـدام را 
ایـن جـا گذاشـته کـه فـرد مسـتقلى باشـند و روى پـاى خـود 
زمیـن  روى  زندگـى کـردن  بـراى  حیوانـات  بعضـى  بایسـتند. 
سـاخته شـده اند. سـنگ ها و مهدنى هـا را واکان تانـکا در زمیـن 
دیگـران  از  بیشـتر  بعضـى  سـنگ ها  بعضـى  اسـت،  گذاشـته 
بـا  او  دسـده مى شـوند. وقتـى جادوگـر طبیبـى مى گویـد کـه 
سـنگ هاى مقـدس حـرف مى زنـد، بـه خاطـر تمـام آن مـاده 
و در خـاک اسـت کـه این هـا غالبـا در رویاهـا ظاهـر مى شـوند 
و مى تواننـد بـا انسـان ها گفتگـو کننـد. )کتـاب جبیـن بـر خاک 

نـه – صفحـه 30(
از سـاختمان هاى سـنگى اند.  زیباتـر  تپه هـا همیشـه  مى دانیـد، 
زندگـى کردن در شـهر یـک زندگى مصنوعى اسـت. خیلى از مردم 
بـه نـدرت خـاک واقعى را زیر پاى شـان احسـاس مى کنند. رشـد 
گیاهـان را جـز در گلدان هـا نمى بینند، یا آن قدر زیـر چراغ خیابان 
هسـتند کـه از افسـوِن پرسـتاره ى شـب بـى نصیـب مى ماننـد. 
موقعـى کـه مـردم خیلـى دور از مناظـرى کـه روح بزرگ سـاخته 
زندگـى مى کننـد، فرامـوش کـردن قوانیـن او براى شـان آسـان 

اسـت. )کتـاب جبیـن بـر خاک نـه – صفحـه 35(
هیـچ وقـت مرگـى در کار نیسـت. فقـط یـک تغییر دنیاهاسـت. 

)کتـاب جبیـن بـر خاک نـه – صفحـه 42(
ایـن سـاحل ها پـر از مرده هـاى نادیدنـى قبیلـه ى من مى شـوند، 
و موقعـى کـه بچه هـاى بچه هـاى شـما در مزرعـه، انبـار، دکتـن 
یـا در سـکوت جنگل هـاى بـى راه فکـر مى کننـد تنهـا هسـتند، 
تنهـا نیسـتند… شـب موقعى که خیابان هاى شـهرها و روسـتاها 
سـاکت اند و شـما فکـر مى کنیـد کـه متروکنـد، گروه هایـى بـاز 
مى گردنـد و آنهـا را پـر مى کننـد کـه روزگارى پرشـان مى کردنـد 
و هنـوز ایـت سـرزمین زیبـا را دوسـت دارنـد. )کتـاب جبیـن بر 

خـاک نـه – صفحـه 42(
و  نـو  دلپذیـر  زمیـِن  صبحگاهـى،  خورشـید  بایـد  روانـى  هـر 
خاموشـى بـزرگ را خـودش بـه تنهایـى ماقـات کنـد! )کتـاب 

جبیـن بـر خـاک نـه – صفحـه 49(

جبین بر خاک نه
نویسنده: تی. سی. مکلوهان

ترجمه: ع. پاشایی
انتشارات: دیبایه


