
آگهی مجدد مناقصه عمومی
شماره ط- پ- 1398/3-2 

دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی شهرسـتان بم در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای دانشـجویان پردیس 
را از تاریـخ 98/05/01 لغایـت 99/04/31 از طریـق مناقصـه عمومـی یک مرحله ای به بخـش خصوصی واگذار نماید. لذا از شـرکتهای 
واجـد شـرایط دعـوت بعمل می آید جهت دریافت اسـناد و اطالعات بیشـتر مناقصه بـه آدرس اینترنتـی  www. Mubam.ac.ir یا 

دانشـگاه علـوم پزشـکی بم به آدرس بلوار شـهید رجائی- سـایت اداری- واحد مناقصـات مراجعه نمایند.

* برآورد اولیه به مبلغ 43/663/629/360ریال میباشد.
* مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه 2/183/182/000ریال 
میباشـد کـه الزامـًا به صـورت ضمانـت نامـه بانکی یـا واریز 
 IR170100004101095052135266 نقدی بـه حسـاب شـماره
بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه نـام رد وجـوه 

سـپرده  دانشـگاه علـوم پزشـکی بم میباشـد.
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پایـان وقت اداری روز شـنبه 98/04/01 
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شــركت معدنــی و صنعتــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد " بومی ســازی و ســاخت کابل 
6 کیلوولــت مربــوط بــه دســتگاه های شــاول معــدن " خــود را از طریــق فراخــوان عمومــی بــه 
شــركت ها ی واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا كلیــه متقاضیــان می تواننــد جهــت اخــذ اســناد 
ــمت  ــور را از قس ــناد مذک ــه و اس ــی WWW.GEG.IR  مراجع ــه آدرس الكترونیك ــوان ب فراخ
تأمیــن كننــدگان و مشــتریان - مناقصــه هــا دانلــود نماینــد. مهلــت تحویــل پــاكات ســاعت 
9 الی 14 روز دوشــنبه مــــورخ 98/03/27 در محــــل دفتركمیســیون معـــامالت مجتمع و یا 

مدیریت قراردادها و معامالتدبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی باشــد. 
 شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

نوبت دوم

اصالحیـه
بدینوسـیله درآگهی تشـخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی 

چـاپ مـورخ 98/3/13 واحد مسـاحت اعالم شـده بـه متر مربع 
صحیح می باشـد که اشـتباها هکتـار اعالم گردیده اسـت.

مهدی رجبی زاده-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
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پیک مصرف برق 
از مرز 53 هزار مگاوات گذشت

همزمــان بــا آغــاز زودهنــگام روزهــای 

بــرق  پیــک مصــرف  گــرم ســال، 

در نوزدهــم خردادمــاه بــا افزایــش 

بــه  نســبت  مگاواتــی  هــزار  چهــار 

بــه  ســال گذشــته  مشــابه  مــدت 

بیــش از 53 هــزار مــگاوات رســید.

به گــزارش ایلنــا از وزارت نیــرو، در 

پــی افزایــش دمــا در نقــاط مختلــف 

ــتر از  ــه بیش ــتفاده هرچ ــور و اس کش

پیــک  سرمایشــی،  سیســتم های 

مصــرف در نوزدهمیــن روز خردادمــاه 

امســال از مــرز 53 هــزار مــگاوات 

ــرد. ــور ک عب

ــرف در  ــک مص ــته پی ــر روز گذش ظه

ــزار  ــه 53 ه ــه ب ــاعت 15:16 دقیق س

و 176 مــگاوات رســیده بــود کــه ایــن 

اوج مصــرف  بــا  مقایســه  در  رقــم 

مــدت مشــابه ســال گذشــته، بیش از 

ــدا  ــش پی ــگاوات افزای ــزار م ــار ه چه

ــرده اســت. ک

ــرق  ــادالت ب ــی مب ــته تمام روز گذش

ــک  ــدود ی ــک ح ــان پی ــور در زم کش

ــت  ــوده اس ــگاوات ب ــزار و 584 م ه

و  یــک هــزار  میــزان  ایــن  از  کــه 

ــادرات  ــه ص ــوط ب ــگاوات مرب 259 م

ــه واردات  ــوط ب ــگاوات مرب و 325 م

ــن در روز  ــت. همچنی ــوده اس ــرق ب ب

گذشــته میــزان ذخیــره نیروگاه هــا 

و  مــگاوات   425 و  هــزار  دو  بــه 

ــار  ــه چه ــز ب ــع نی ــرق صنای مصــرف ب

هــزار و 502 مــگاوات رســیده بــود.

ــدود  ــال ح ــن امس ــل تامی ــوان قاب ت

59 هــزار مــگاوات اســت و براســاس 

پیش بینی هــای اولیــه اوج مصــرف 

بــرق تابســتان بــه 62 هــزار مــگاوات 

صنعــت  کــه  رســید  خواهــد  نیــز 

اجــرای  بــا  اســت  درصــدد  بــرق 

و  مصــرف  مدیریــت  برنامه هــای 

همــکاری مــردم بتوانــد بــا همــان 

تــوان قابــل تامیــن، پیــک امســال را 

ــد. ــپری کن ــی س ــدون خاموش ب

خوش گذرانی مفهومی تقلیل 
یافته به پیچ و خم جاده
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همیشــه بعــد از هــر تعطیــات باالتــر از دو روز، نیمــی از کشــور مــا با 
مشــکل بســته شــدن راه هــای ارتباطــی مواجــه می شــود.

ــام  ــدارد، عــادت کــرده ایــم در ای دیگــر زمســتان و تابســتان هــم ن
ــه اســتان هــای شــمالی  ــه ضــرورت ب تعطیــل، دور رفتــن حتــی ب
ــان و  ــا گی ــه تنه ــن مشــکل ن ــه ای ــرا ک ــران را خــط بکشــیم چ ای
مازنــدران بلکــه اســتان هــای همجــوار مثــل البــرز، قزویــن، زنجــان 
ــوخی و  ــک ش ــرده و از ی ــود ک ــر خ ــل و..... را درگی ــتان، اردبی گلس
ــه مشــکلی ملــی تبدیــل شــده اســت.  یــک معضــل منطقــه ای ب
ایــن موضــوع کــه محورهــای شــمالی کشــور مــا ظرفیــت ایــن حجم 
از اتومبیــل را نــدارد درســت اســت ، حتــی انتقادات از تکمیل نشــدن 
بزرگــراه تهــران- شــمال و تکمیــل نشــدن آزاد راه قزویــن – رشــت ، 
نقــص، کمبــود و گرانــی حمــل و نقــل هوایــی و ناکارآمد بــودن ناوگان 
ریلــی بــرای شــمال کشــور هــم انتقاداتــی بــه جــا  اســت و پرسشــی 
 اســت که مســئوالن امر باید پاســخ در خوری برای آن داشــته باشــند.
هیــچ  امــا  شــده  شــنیده  بارهــا  کــه  دیگــر  موضــوع  امــا 
کــس بــرای آن طــرح و برنامــه ای نریختــه اســت تقلیــل 
 مفهــوم خــوش گذرانــی در ایــران بــه شــمال رفتــن اســت .
حقیقــت ایــن اســت کــه اســتان تهــران حــدود 20 در صــد جمعیــت 
کل کشــور را در خــود جــای داده  و بــا احتســاب اســتان هــای اطراف 
ماننــد البــرز ایــن جمعیــت بیشــتر هــم مــی شــود  .ایــن جمعیــت 
ســاکن ،در تعطیــات ،ارزان تریــن و مقــرون بــه صرفــه ترین مفهوم 
ــد. ــی دانن ــمالی  م ــای ش ــتان ه ــه اس ــفر ب ــگذرانی را در س  خوش
در ســال گذشــته و ســال جــاری همزمــان بــا رشــد افســار گســیخته 
قیمــت ارز و برخــی الزامــات اقتصــادی، ســفر بــه خــارج از کشــوراز 
دایــره تفریحــات قشــر متوســط خــارج شــد و حتــی برخــی اظهــار 
نظرهــا در مــورد اینکــه نبایــد ارز کشــور را در هنــگام تحریــم در خــارج 
ــه  ــت ک ــه کاری ناشایس ــی را ب ــم خارج ــدر داد، توریس ــور ه از کش
ــک اســت  ــره و ذال ــی و غی مســتوجب دادن عــوارض خــروج پلکان
تنــزل داد و بــه تفریحــی از مــا بهترانــی تبدیــل کــرد . ضمــن آنکــه 
ایــن وضــع شــامل حــال مقاصــد توریســتی جــذاب داخلــی نظیــر 
کیــش ، قشــم و شــیراز هــم شــد و گرانــی خرج رفــت آمــد و هتل و 
 خــورد و خــوراک، آن مقاصــد را هــم بــه مقاصــد لوکــس تبدیــل کــرد.
گــردی  رســتوران   ، غذایــی  مــواد  گرانــی  دیگــر  طــرف  از 
همــه  اشــتراک  نقطــه  تقریبــا  کــه  خوراکــی  توریســم  و 
داد. تقلیــل  نیــز  را  اســت  خوشــگذرانی  مفهــوم  در   ایرانیــان 
تفریحــات فرهنگــی نیــز دقیقــا بــه دلیــل کوچــک شــدن اقتصــاد 
خانــوار معمــوال اول از همــه از اولویــت خــارج می شــود چــرا که رفتن 
بــه کنســرت، تئاتــرو ســینما همراه با یک شــام ســبک هــم تقریبا از 
 تــوان برخــی خانوارهــا خــارج شــده و یــا در حال خارج شــدن اســت.
در ایــن شــرایط آن هــم در اســتان تهــران کــه قلــب ایــران 
اســت، اکثریــت جمعیــت در هنــگام تعطیــات بــا ســئوال 
 بزرگــی مواجــه مــی شــوند کــه "حــاال بایــد چــه کار کنیــم."
داشــتن تفریــح و خوشــگذرانی مخصوصــا در شــرایطی کــه فشــار 
اقتصادی مســتقیما روح و روان خانواده ها را نشــانه رفته اســت یک 
ضــرورت اجتماعــی اســت. امــا متاســفانه ایــن ضــرورت هیــچ وقت 
در کشــور مــا جــدی گرفتــه نشــده و یــا اگــر هم بــه آن توجهی شــده 
همــراه بــا طــرح ها و ایــده آل هــای ســلیقه ای و آرمــان گرایانه بوده 
 کــه بــا واقعیــت هــای فرهنگــی جامعه مــا فاصلــه ای معنــا دار دارد.
لــذا در ایــن شــرایط تنهــا مفــر جمعیــت باتکلیــف ،زدن بــه 
ــگل  ــده جن ــب پذیرن ــی و قل ــت مجان ــتفاده از طبیع ــاده و اس ج
ــث  ــود باع ــه خ ــه نوب ــه ب ــت ک ــزر اس ــای خ ــمال و دری ــای ش ه
ــران  ــاص ای ــت خ ــک از طبیع ــوار باری ــن ن ــه ای ــک ب ــه مهل ضرب
 اســت کــه در تمــام خاورمیانــه نظیــر آن پیــدا نمــی شــود.
ــی  ــیاری حت ــه بس ــت ک ــده اس ــث ش ــاده باع ــرورت س ــن ض ای
ــرای  ــری  از زمــان الزم ب ــا ســه براب ــدن در ترافیــک هــای دو ی مان
ــد و قســمت اعظــم زمــان  ــه جــان بخرن ایــن ســفر تفریحــی را ب
ــل  ــگذرانی را در اتومبی ــح و خوش ــه تفری ــده ب ــاص داده ش اختص
ــد. ــری ندارن ــاره دیگ ــون چ ــت بگذرانند.چ ــه بطال ــان ب  شخصیش
ــا کاف در هــم  ــه ایــن ســئوال ســاده نیســت چــرا کــه ب پاســخ ب
پیچیــده ای از متغیرهــا رو بــه رو هســتیم. از تمرکــز گرائــی 
ــگذرانی  ــح و خوش ــگ تفری ــا فرهن ــه ت ــران گرفت ــت در ته جمعی
. از وضعیــت اقتصــادی گرفتــه تــا  روانشناســی اجتماعــی 
ــدن 24  ــد و مان ــی زنن ــاده م ــه ج ــرایطی ب ــر ش ــه در ه ــرادی ک اف
ســاعته در ترافیــک رفــت و برگشــت و زدن کبــاب و اتــراق در 
شــرایط پارتیزانــی را بــه مانــدن در خانــه و مطالعــه و دیــدن 
 اقــوام و دیــدن نادیدهــای شــهر خــود ترجیــح مــی دهنــد.
گرچــه بهینــه ســازی جــاده هــا و توســعه نــاوگان ریلــی و بــه صرفــه 
شــدن نــاوگان هوایــی در کنــار بهبــود وضعیــت اقتصــادی خانــواده 
هــا هــم در بهبــود ایــن شــرایط  موثــر اســت امــا توجــه بــه ایــن 
ــمیت  ــه رس ــگذرانی را ب ــح و خوش ــوم تفری ــد مفه ــه بای ــه ک نکت
شــناخت و آن را بــا نگاهــی بازتــر و واقــع بینانــه تــر دوبــاره تعریــف 
کــرد نیــز از موضوعاتیســت کــه بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه 

واقــع شــود./خبرآناین

انس طا         1.329.210

مثقال طا     17.900.250

گرم طای 18  4.126.192

گرم طای 24   5.498.200

بهار آزادی      43.990.000

امامی          45.210.000

نیم       24.450.000

ربع         16.420.000

گرمی       10.300.000

دالر             128.390

یورو         147.200

درهم          35.359

لیر ترکیه           23.423

دالر استرالیا      90.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 22 تا  33دنبال کنید

 کاهش تنش در گرو توقف جنگ اقتصادی 
ظریف: کسانی که جنگ را به راه انداخته اند، در امان نیستند

انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان  گذشـته  روز 
شهرسـتان انزلـی از توقـف طـرح احیـای تـاالب 
انزلـی با اسـتفاده از فناوری نانـو ذرات تیتانیوم 
خبـر داد و اعـام کـرد بـر اسـاس بررسـی های 
مخاطـرات  بـه  توجـه  بـا  و  گرفتـه  صـورت 
احتمالـی ناشـی از اسـتفاده از طـرح بایوجمـی 
بـرای احیـای ایـن تـاالب، دسـتور توقـف ایـن 
طـرح داده شـده اسـت. بـه گفتـه سـیدرحمان 
سـیدزاده براسـاس دسـتورالعمل نحـوه نظـارت 
اقداماتـی کـه سـبب  و پیگیـری حقـوق عامـه، 
مسـتلزم  شـود  مـی  زیسـت  محیـط  تخریـب 
و  العمـوم  مدعـی  عنـوان  بـه  دادسـتان  ورود 

اسـت. قانونـی  برخـورد 

5

3

30  تاالب با رویکرد 
بومی در کشور 

مدیریت می شود
مدیر دفتر اکوسیستم های 

تاالبی سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: در حال حاضر 

30 تاالب با رویکرد بومی در 
کشور مدیریت می شود.

سند مالکیت خانه موزه 
استاد شهریار، اخذ شد
مدیرکل امالک و مستغالت 
شهرداری تبریز گفت: سند 
مالکیت خانه موزه استاد 

شهریار مربوط به دوره پهلوی 
دوم، در محله مقصودیه این 

شهر به مساحت 221 متر 
مربع، اخذ شد.
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یادداشت  مهمان
هادی معیری نژاد

تهران
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دادستان عمومی و انقالب انزلی 
دستور توقف طرح »بایوجمی« 
را با توجه به مخاطرات احتمالی 
ناشی از آن صادر کرد

 طرح  احیای تاالب 

انزلی به روش نانو 

متوقف شد

2

45 و

گیت ویژه تورهای گردشگری 
فعال می شود

گیت ویژه تورهای گردشگری در پایانه مرزی 
مهران، فعال می شود

اسحاق جهانگیری:

نباید مدیران کشور را در 
جبهه های داخلی  هم درگیر کنیم



021-88019846

پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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الیحه موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و عراق تصویب شدپیام خبر
نمایندگان مجلس شورای اسامی الیحه موافتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین 
دولت جمهوری اسامی ایران و جمهوری عراق را تصویب کردند.نمایندگان مجلس شورای اسامی الیحه 
موافقنامه و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسامی ایران و دولت جمهوری عراق را 
با 160 رای موافق، 5 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر در جلسه، تصویب کردند.
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 کاهش تنش در گرو توقف جنگ اقتصادی 
ظریف: کسانی که جنگ را به راه انداخته اند ،در امان نیستند

ظریف: اقدامات ایران منطبق با حقوق شناخته شده در ماده 36 برجام است

راه  تنهــا  خارجــه گفــت:  امــور  وزیــر 
کاهــش تنــش، توقــف جنــگ اقتصــادی 
اســت. نمــی شــود توقــع داشــت جنــگ 
ــان  ــران در جری اقتصــادی علیــه مــردم ای
باشــد و کســانی کــه ایــن جنــگ را بــه راه 
انداختــه انــد یــا از آن حمایــت مــی کننــد، 

ــند. ــان باش در ام
ــنبه در  ــر دوش ــف« ظه ــواد ظری »محمدج
نشســت خبــری مشــترک کــه بــه همــراه 
»هایکــو مــاس« همتــای آلمانــی وی 
برگــزار شــد، اظهارداشــت: ایــران، آلمــان و 
ــد و  ــا هــدف مشــترکی دارن ــه اروپ اتحادی
ــش و  ــری از تن ــظ برجــام، جلوگی آن، حف
ــردم  ــورداری م ــه و برخ ــری در منطق درگی
ایــران از مزایــای توافــق هســته ای اســت.

وزیــر امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه آمریــکا 
اعــام جنــگ اقتصــادی علیــه ایــران کــرده 
اســت، اظهــار داشــت: ایــن جنــگ بســیار 
بــرای منطقــه و جهــان و نظــم بین المللــی 
ــاالت  ــه ای ــی ک ــت. اقدامات ــاک اس خطرن
متحــده پــس از خــروج از برجــام انجــام 
داده، هــدف قــرار دادن مــردم ایــران اســت 
کــه قــرار بــود بیــش از هــر کــس دیگــری 

از ایــن توافــق منفعــت ببرنــد.
رئیــس دســتگاه دیپلماســی خاطرنشــان 
کــرد: جمهــوری اســامی ایــران ثابــت 
کــرده کــه بــه تعهــدات خــود پایبنــد اســت 
و 15 گــزارش آژانــس بیــن المللــی انــرژی 
اتمــی ایــن مســئله را ثابــت کــرده اســت. 
امــا ایــران موظــف اســت بــه همــان میزان 

کــه بــه تعهداتــش پایبنــد اســت از حقــوق 
مــردم ایــران نیــز دفــاع کنــد. یکــی از ایــن 
حقــوق همــان مســاله ای کــه درمــاده 36 
برجام به رســمیت شــناخته شــده، اســت.

اقدامات ایران منطبق با حقوق 
شناخته شده در ماده 36 برجام 

است
وزیــر امــور خارجــه یــادآور شــد: اقدامــات 
ــوق  ــا حق ــق ب ــاً منطب ــران کام ــد ای جدی
شناخته شــده در مــاده 36 برجــام اســت. 
مــا آمادگــی داریــم ایــن اقدامــات را 
برحســب اقدامــات عملــی شــرکای برجام 
ادامــه بدهیــم و برخــی را متوقــف کــرده یا 

بازگشــت دهیــم.
ظریــف بــا بیــان اینکــه مــا فرصــت 

ــه ای  ــتیم درخصــوص مســائل منطق داش
و  کــرده  گفت وگــو  بین المللــی  و 
دیدگاه هــای خودمــان را بــه صراحــت 
مطــرح کنیــم، خاطرنشــان کــرد: امیدواریم 
تاش هــای دوســتان مــا در آلمــان و 
ــظ  ــرای حف ــا در 1+4 ب ــرکای م ــایر ش س
برجــام بــه نتیجــه برســد و حتمــًا مــا نیــز 
ــا آنهــا همــکاری مــی  در ایــن تاش هــا ب

ــم. کنی
بــه  محمــد جــواد ظریــف در پاســخ 
ــه  ــر اینک ــی ب ــد« مبن ســوال خبرنگار»بیل
بــا  المللــی  بیــن  از توافقــات  خیلــی 
ایــران منــوط بــه نــگاه ایــران بــه اســرائیل 
ــد  ــی گویی ــما م ــه ش ــی ک ــت در حال اس
اســرائیل بایــد نابــود شــود، نــگاه شــما بــه 
ــه اســت؟ گفــت: مشــکل  اســرائیل چگون
تجاوزکارانــه  سیاســت های  خاورمیانــه، 
رژیــم صهیونیســتی و حمایــت بــدون حــد 
ــا اســت.  ــن جنایت ه ــکا از ای ــرز آمری و م
ــه  ــاف هم ــه برخ ــت ک ــن اس ــکل ای مش
قواعــد حقــوق بین الملــل اشــغال قــدس 
شــریف و بلندی هــای جــوالن بــه رســمیت 
شــناخته شــده و سیاســت های ضــد 
حقــوق بشــری رژیــم صهیونیســتی علیــه 
مــردم فلســطین فرامــوش شــده اســت.
وی افــزود: مشــکل منطقــه مــا این اســت 
کــه آمریــکا تــاش کــرده بــا یــک جنایــت 
جدیــد بــه نــام معاملــه قــرن حقــوق مردم 
ــت  ــا اس ــذارد. اینه ــا بگ ــطین را زیرپ فلس
کــه موجــب مشــکل در منطقــه مــا شــده 

اســت. 
ــد  ــا تاکی ــی ب ــتگاه دیپلماس ــس دس رئی
بــر اینکــه هیچکــس نمی توانــد علیــه 
مــردم مــا اقدامــی بکنــد مگــر اینکــه 
پاســخ قاطعــی دریافــت کنــد، گفــت: مــا 

شــروع کننده هیــچ جنگــی نبوده ایــم و 
ــد  ــر کســی بخواه ــا اگ ــود ام ــم ب نخواهی
جنــگ را علیــه مــا شــروع کنــد، آن کشــور 

ــود. ــد ب ــگ نخواه ــده جن ــان دهن پای

خواسته ایران صرفًا اجرای برجام 
است

ــه ســوالی  ــن در پاســخ ب ــف همچنی ظری
ــان در  ــران از آلم ــارات ای ــر انتظ ــی ب مبن
ــای  ــرکت ه ــکاری ش ــداوم هم ــه ت زمین
ــی گفــت: مــن در ماقــات  ــی و آلمان ایران
بــه دوســت و همــکارم گفتــم کــه خواســته 
ایــران صرفــًا اجــرای برجــام اســت. توجــه 
ــا  ــک ت ــواد ی ــه م ــی را ب ــتان اروپای دوس
ســه ضمیمــه دوم برجــام و همینطــور 
بیانیه هــای کمیســیون مشــترک در ســطح 
وزرا و مدیــران سیاســی جلــب کــردم کــه 
بعــد از خــروج آمریــکا از توافــق هســته ای 

صــادر شــده اســت.

اگر قرار است درباره رفتار تنش 
آفرین در منطقه صحبت شود 

دیگران باید پاسخ دهند
رئیــس دســتگاه دیپلماســی ادامــه داد: 
آیــا مــا مناطــق اشــغالی دیگــران را  بــه 
ــوالن  ــدس و ج ــیدیم؟ ق ــران بخش دیگ
ــی و  ــا در لیب ــا م ــیدیم؟ آی ــا بخش را م
ســودان شــر بــه پــا می کنیــم؟ اگــر 
قــرار باشــد دربــاره رفتــار تنــش آفرین در 
منطقــه صحبــت شــود دیگــران هســتند 
ــد.  ــخ دهن ــواالت پاس ــه س ــد ب ــه بای ک
ــا  ــم ب ــر ه ــاوت دیگ ــک تف ــا ی ــًا م ضمن
ــال  ــزار س ــت ه ــا هف ــم. م ــران داری دیگ
اســت کــه در ایــن منطقــه هســتیم. 

ــد؟ ــا آمدن ــران از کج دیگ
وزیــر خارجــه همچنیــن دربــاره اظهــارات 
همتــای آلمانــی خــود مبنــی بــر تــاش 
هــای ایــن کشــور بــرای کاهــش تنــش 
ــت و  ــا گف ــت: م ــم گف ــه ه در خاورمیان
گــوی خوبــی بــا آقــای »مــاس« دربــاره 
نحــوه کاهــش تنــش در منطقه داشــتیم. 

ــنهاد  ــه ای پیش ــای منطق ــت و گوه گف
همیشــگی ایــران بــه همســایگانش بوده 
و خوشــحالیم کــه آقــای مــاس بــه عنوان 
وزیــر امــور خارجــه آلمــان از آن حمایــت 
مــی کنــد. ظریــف اضافــه کــرد: همــواره 
ــم  ــه همســایگان خــود اعــام کــرده ای ب
کــه آمــاده مذاکــره هســتیم و پیشــنهاد 
مــا بــرای ایجــاد مجمــع گفــت و گوهــای 

منطقــه ای همیشــه روی میــز اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تنــش جدیــد در 
منطقــه نتیجــه جنــگ اقتصــادی آمریــکا 
ــران اســت گفــت: ترامــپ اعــام  علیــه ای
کــرده اســت مــا در جنــگ بــا ایــران قــرار 
داریــم، اظهارداشــت: تنهــا راه کاهــش 
ــت  ــادی اس ــگ اقتص ــف جن ــش توق تن
نمــی شــود توقع داشــت جنــگ اقتصادی 
علیــه مــردم عــادی ایــران در جریان باشــد 
و کســانی کــه ایــن جنــگ را بــه راه انداخته 
انــد یــا از آن حمایــت مــی کننــد در امــان 

باشــند.
رییــس دســتگاه دیپلماســی تصریــح 
ــه  ــان و اتحادی ــم آلم ــا معتقدی ــرد: م ک
اروپــا مــی تواننــد نقــش مهمــی در پایــان 
دادن بــه جنــگ اقتصــادی ایفــا کننــد و از 
ایــن تــاش و نقــش آنهــا اســتقبال مــی 
کنیــم. وزیــر امــور خارجــه در حاشــیه ایــن 
ــوال  ــه س ــخ ب ــری در پاس ــس خب کنفران
ــا اهــداف  ــاط ب ــرگ در ارتب ــگار بلومب خبرن
ــه تهــران و برخــی از  ــه ب ســفر شــینزو آب
ــه،  ــن زمین ــده در ای ــرح ش ــب مط مطال
ــه  ــه« ب ــینزو آب ــای »ش ــرد: آق ــار ک اظه
ــده  ــن و نماین ــر ژاپ ــت وزی ــوان نخس عن
ایــن کشــور بــه ایــران می آیــد. وی افــزود: 
دهه هاســت کــه تعامــل دوســتانه ای بیــن 
دو کشــور ایــران و ژاپــن وجــود دارد، انتظار 
داریــم در جریــان ســفر آقــای شــینزو آبــه 
بــه تهــران مذاکــرات خوبــی بیــن مقامات 
موضوعــات  بــا  ارتبــاط  در  کشــور  دو 
مختلــف از جملــه مســائل اقتصــادی 

ــرد. صــورت بگی

ــس  ــرژی مجل ســخنگوی کمیســیون ان
ــر این کــه  ــا تاکیــد ب شــورای اســامی ب
ــاوت  ــت متف ــیمی از نف ــت پتروش صنع
اســت،اظهار کــرد:از آنجــا که پتروشــیمی 
ــوع  ــازار گســترده ای اســت و تن دارای ب
مشــخص  باالســت  درآن  محصــوالت 
ــن  ــکا در ای ــای آمری ــت محدودیته اس
بخــش راه بــه جایــی نخواهــد بــرد.
ــال  ــه اعم ــاره ب ــی بااش ــدهللا قره خان اس
آمریکاعلیــه  جدیــد  تحریم هــای 
ــمن اراده  ــرد: دش ــان ک ــیمی، بی پتروش
خــود را بــرای ضربــه زدن بــه جمهــوری 

اســامی و کشــورمان متمرکــز کــرده 
کــه  اســتراتژی  بــار  ایــن  و  اســت 
تعریــف کــرده جنــگ اقتصــادی اســت. 
ارزی  دارددرآمدهــای  قصــد  دشــمن 
ــروش  ــق ف ــا از طری ــه عمدت کشــور را ک
ــت و محصــوالت پتروشــیمی اســت  نف
اظهــار  ادامــه  در  کنــد.وی  محــدود 
کــرد:در گام اول فــروش نفــت را مــورد 
هــدف قــرار داد کــه حــدود یکســال 
نفــت  از  بعــد  از آن می گــذرد  اســت 
انتظــار می رفــت تــا پتروشــیمی را مــورد 
هــدف قــرار دهنــد کــه ایــن موضــوع را 

علی آبــاد  مــردم  اعــام کرد.نماینــده 
اســامی  شــورای  درمجلــس  کتــول 
هلدینــگ  دشــمن  کرد:امــروز  اظهــار 
ــرده اســت  ــم ک ــارس را تحری ــج ف خلی
بخش هــای  نیــز  آینــده  در  شــاید  و 
تحریــم کنــد.  را  پتروشــیمی  دیگــر 
ــا  ــردن تحریم ه ــو ب ــت تدریجــی جل عل
ایــن اســت کــه می خواهــد در  نیــز 
بــازار خــاء یــا کمبــودی ایجــاد نشــود. 
تحریمهــای  داد:  ادامــه  قره خانــی 
را  مــا  هزینه هــای  شــاید  آمریــکا 
ــی را  ــکات کوچک ــش داده و مش افزای
ــد  ــا نمی توان ــد، ام ــاد کن ــا ایج ــرای م ب
از  جلــوی درآمدهــای ارزی کشــور را 

بخــش پتروشــیمی بگیــرد.

پتروشیمی ایران، تحریم پذیر نیست

سفر نخست  وزیر ژاپن به ایران در 
قالب مناسبات دو جانبه است

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس ســفر قریــب 
الوقــوع نخســت وزیــر ژاپــن بــه ایــران را بســیار مهــم خوانــد و در عیــن حــال 
از تاش هــای برخــی بــرای کــم اهمیــت جلــوه دادن ایــن ســفر انتقــاد کــرد 
و گفــت: متأســفم کــه در ایــران عــده ای بــه خاطــر منافــع خــود حاضرنــد کــه 
کشــور را دوبــاره ذیــل فصــل هفــت شــورای امنیــت قــرار دهند.حشــمت هللا 
فاحــت پیشــه بــا اشــاره بــه ســفر چنــد روز آینــده نخســت وزیــر ژاپــن بــه 
ایــران گفــت: در آســتانه ایــن ســفر برخــی تاش هــای خــاف منافــع ملــی را 
انجــام می دهنــد امــروز یکــی از رســانه ها نوشــت کــه بــه صــورت مصنوعــی 
دالر را پاییــن نگــه  می دارنــد، نمی دانــم چــرا برخــی از جریانــات سیاســی از 
ــه مــردم ناراحــت می شــوند.وی افــزود: ایــن  کــم شــدن فشــار اقتصــادی ب
کــه چنیــن حســی در ایــن دنیــا شــکل گرفتــه کــه بایــد مانــع از یــک جانبــه 
ــا ایــران شــوند نشــان دهنــده اهمیــت و جایــگاه  گرایــی و تقابــل آمریــکا ب
جمهــوری اســامی ایــران اســت. ســفر نخســت وزیــر ژاپــن نیــز از نظــر روابــط 
ــژه ای محســوب  ــم و ســفر وی ــی بســیار مه ــن الملل ــه و مســائل بی دو جانب

ــژه اســت. ــران وی می شــود و نشــان می دهــد کــه موضــوع ای
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تصویب کلیات الیحه معافیت دهیاری ها از 
پرداخت مالیات

نباید مدیران کشور را در جبهه های داخلی هم درگیر کنیم

مذاکره با  این دولت آمریکا، سم مهلک است

برای برجام اهمیت و احترام قائل هستیم

نماینـــدگان مجلـــس شـــورای 
ــه  ــات الیحـ ــا کلیـ ــامی بـ اسـ
از  هـــا  دهیـــاری  معافیـــت 
ــت  ــات موافقـ ــت مالیـ پرداخـ

ــد. کردنـ
ـــا  ـــامی ب ـــورای اس ـــس ش ـــس درمجل ـــدگان مجل نماین
191 رأی موافـــق، 2رأی مخالـــف و 3 رأی ممتنـــع از 219 
ـــاح  ـــه اص ـــات الیح ـــا کلی ـــه ب ـــر در جلس ـــده حاض نماین
ــتقیم  ــای مسـ ــون مالیات هـ ــاده )2( قانـ ــد )3(مـ بنـ

ـــد. ـــت کردن ـــای موافق ـــی دهیاره ـــت مالیات ـــا معافی ب
ــد )3( ــه،در بنـ ــده ایـــن الیحـ ــاده واحـ براســـاس مـ
مـــاده )2(قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم مـــوب 

1366 بـــا اصاحـــات بعـــدی آن، بعـــد از عبـــارت 
»شـــهرداری ها«عبـــارت »و ســـازمان های وابســـته 
ـــیس  ـــان تأس ـــا از زم ـــن دهیاری ه ـــا و همچنی ـــه آنه ب

می شـــود. شـــأن«افزوده 
جـــال محمـــود زاده، نماینـــده مـــردم مهابـــاد در 
مجلـــس شـــورای اســـامی در موافقـــت بـــا کلیـــات 
ایـــن الیحـــه گفت:بیـــش از 137 هـــزار دهیـــاری 
در ســـطح کشـــور وجـــود دارد کـــه بـــه عنـــوان نهـــاد 
ـــت  ـــای دول ـــک ه ـــاس کم ـــر اس ـــی و ب ـــی دولت عموم
و مـــردم روســـتاها فعالیـــت مـــی کننـــد و عـــوارض 
و درآمدهـــا آنهـــا تابـــع قانـــون بـــوده و بـــه مصـــرف 

همـــان روســـتاها مـــی رســـد.

ــان  ــا بیـ ــور بـ ــاون اول رئیـــس جمهـ معـ
ــاش و  ــرای تـ ــا را بـ ــد فضـ ــه نبایـ اینکـ
ابتـــکار عمـــل مدیـــران کشـــور در جبهـــه 
ـــادی  ـــار اقتص ـــام عی ـــگ تم ـــا جن ـــه ب مقابل
ــت:  ــار داشـ ــم، اظهـ ــن کنیـ ــمن ناامـ دشـ
ـــا  ـــه ب ـــدم مقابل ـــه در خـــط مق ـــن وزارتخان ـــان ای ـــت و کارکن ـــر نف ـــروز وزی ام
تحریم هـــا قـــرار دارنـــد و نبایـــد آن هـــا را عـــاوه بـــر جبهـــه مقابلـــه بـــا 

ــم. ــر کنیـ ــی درگیـ ــای داخلـ ــمن در جبهه هـ ــادی دشـ ــار اقتصـ فشـ
اســـحاق جهانگیـــری گفـــت: درســـت اســـت کـــه بـــا شـــرایط تحریـــم 
ـــت  ـــه از دل محدودی ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــر مدیری ـــا هن ـــتیم ام ـــه هس مواج
هـــا فرصـــت خلـــق کند.معـــاون اول رئیـــس بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه 
ـــا  ـــتی از آنه ـــه درس ـــر ب ـــه اگ ـــم ک ـــور داری ـــادی در کش ـــای زی ـــت ه فرص
اســـتفاده کنیـــم مـــی توانیـــم از دل همیـــن شـــرایط ســـخت کارهـــای 
ـــای  ـــدی ه ـــروز توانمن ـــزود: ام ـــم، اف ـــام دهی ـــور انج ـــرای کش ـــدگاری ب مان
خوبـــی در کشـــور شـــکل گرفتـــه اســـت و شـــاهکارهای مهندســـی در گوشـــه 

ـــا  ـــتن ی ـــک انگاش ـــت و کوچ ـــاهده اس ـــل مش ـــرزمین قاب ـــن س ـــار ای و کن
ـــار داشـــت:در  ـــه کشـــور اســـت.جهانگیری اظه ـــم ب ـــا ظل ـــن آنه ـــده گرفت نادی
شـــرایط جنـــگ اقتصـــادی و فشـــار همـــه جانبـــه دشـــمن نبایـــد 
ـــای  ـــدی ه ـــری از توانمن ـــری حداکث ـــره گی ـــال به ـــه دنب ـــه ب مســـئوالنی را ک
ـــه  ـــا دشـــمن خارجـــی، در جبه ـــه ب ـــر مقابل ـــاوه ب داخـــل کشـــور هســـتند ع
ـــل  ـــکار عم ـــرای ابت ـــا را ب ـــم و فض ـــر کنی ـــز درگی ـــی نی ـــف داخل ـــای مختل ه

ـــم. ـــاد کنی ـــان ایج ـــی کاری برایش ـــرده و ناامن ـــدود ک ـــان مح آن
ـــط  ـــه در خ ـــن وزارتخان ـــان ای ـــت و کارکن ـــر نف ـــروز وزی ـــه داد: ام وی ادام
مقـــدم مقابلـــه در جنـــگ اقتصـــادی تمـــام عیـــار قـــرار دارنـــد و بایـــد 
ـــد  ـــا بتوانن ـــند ت ـــته باش ـــش داش ـــاس آرام ـــان احس ـــاش هایش ـــرای ت ب
ـــا  ـــری ب ـــد. جهانگی ـــادر کنن ـــد و ص ـــت تولی ـــتر نف ـــکه بیش ـــک بش ـــی ی حت
ـــور از شـــرایط ســـخت اقتصـــادی  ـــدی هـــای عب ـــه توانمن ـــن ک ـــه ای اشـــاره ب
ـــور از  ـــد عب ـــروز بای ـــرد: ام ـــان ک ـــت خاطرنش ـــه اس ـــل توج ـــور قاب در کش
ـــی  ـــن کمک ـــرف و گفت ـــرف ح ـــد و ص ـــا باش ـــه م ـــه هم ـــرایط دغدغ ـــن ش ای

ـــد. ـــی کن ـــور نم ـــه کش ب

سیاســـی  فعـــال  یـــک 
آمریـــکا  وقتـــی  گفـــت: 
از  و  می کنـــد  قلـــدری 
فرمـــان  بـــاال  موضـــع 
ایـــران  می خواهـــد  یعنـــی  می دهـــد  مذاکـــره 

شـــود. تســـلیم 
ــی  ــه »در دیپلماسـ ــان اینکـ ــا بیـ ــی بـ ــی صوفـ علـ
مســـیر خوبـــی را پیـــش گرفته ایـــم« اظهـــار کـــرد: 
ــترک  ــور مشـ ــول محـ ــی را حـ ــر روال منطقـ پیش تـ
منافـــع ملـــی در مذاکـــرات 1+5 طـــی کردیـــم کـــه 
منجـــر بـــه برجـــام و موفقیت هـــای چشـــمگیری 
ـــور  ـــت منش ـــل هف ـــل فص ـــه ذی ـــو 6 قطعنام ـــون لغ چ
تهدیـــد  قطعنامه هـــا  آن  بـــود.  ملـــل  ســـازمان 
ـــران  ـــه ای ـــی ب ـــه نظام ـــرای حمل ـــوزی ب ـــدی و مج ج

بـــود کـــه از بیـــن رفـــت.
ـــام  ـــکا از برج ـــروج آمری ـــم خ ـــه داد: علی رغ وی ادام
همچنـــان اعـــام کردیـــم در برجـــام هســـتیم و 
ـــام  ـــو برج ـــورهای عض ـــایر کش ـــدی س ـــان پایبن خواه
بـــه تعهدات شـــان هســـتیم.این فعـــال سیاســـی 
بیـــان کـــرد: آمریـــکا بـــه خاطـــر دشـــمنی هایی 
کـــه بـــا مـــا داشـــت عـــاوه بـــر خـــروج از برجـــام، 
تحریم هایـــش را بـــا شـــدت بیش تـــری پیـــش 
موضـــع  و  تهدیدهـــا  بـــار  ایـــن  امـــا  گرفـــت؛ 
را  بین المللـــی  اجمـــاع  پشـــتوانه  گیری هایـــش 
ـــه  ـــده ک ـــوم ش ـــه داد: معل ـــت. وی ادام ـــته اس نداش
ـــا  ـــره ب ـــدارد و مذاک ـــه ای ن ـــکا نتیج ـــا آمری ـــره ب مذاک

ایـــن دولـــت ســـم مهلـــک اســـت.

وزارت  خاورمیانـــه  و  آفریقـــا  مدیـــرکل 
ــام  ــت برجـ ــد، اهمیـ ــه فنانـ ــور خارجـ امـ
ــت و  ــل درک دانسـ ــد را قابـ ــرای فنانـ بـ
ــا  ــا بـ گفـــت: در ایـــن رابطـــه مواضـــع مـ
مواضـــع آمریـــکا متفـــاوت اســـت و هـــم 
ـــل  ـــرام قائ ـــق احت ـــن تواف ـــرای ای ـــا ب ـــه اروپ ـــم در اتحادی ـــد و ه در فنان

ــتیم.  هسـ
ـــس  ـــه« رئی ـــت پیش ـــمت هللا فاح ـــدار »حش ـــوال«در دی ـــا میک ـــا کاپس »لین
ـــورای اســـامی  ـــس ش ـــی و سیاســـت خارجـــی مجل ـــت مل کمیســـیون امنی
اظهـــار داشـــت: همکاری هـــای پارلمانـــی بـــا جمهـــوری اســـامی ایـــران 
بـــرای فنانـــد حائـــز اهمیـــت بـــوده و بـــا وجـــود تشـــکیل پارلمـــان و 
ـــد  ـــور مانن ـــان دو کش ـــای می ـــًا همکاری ه ـــد مطمئن ـــد در فنان ـــت جدی دول
ـــورش  ـــع کش ـــه مواض ـــاره ب ـــا اش ـــرد.وی ب ـــد ک ـــدا خواه ـــه پی ـــته ادام گذش
در رابطـــه بـــا توافـــق بیـــن المللـــی برجـــام خاطرنشـــان کـــرد: اهمیـــت 
برجـــام بـــرای فنانـــد قابـــل درک بـــوده و در ایـــن رابطـــه مواضـــع مـــا 
ــه  ــا و خاورمیانـ ــت.مدیرکل آفریقـ ــاوت اسـ ــکا متفـ ــع آمریـ ــا مواضـ بـ

وزارت امـــور خارجـــه فنانـــد گفـــت: هـــم در فنانـــد و هـــم در اتحادیـــه 
ـــم  ـــه معتقدی ـــرا ک ـــتیم چ ـــل هس ـــرام قائ ـــق احت ـــن تواف ـــرای ای ـــا ب اروپ
ـــوده  ـــل ب ـــن المل ـــع بی ـــول و مواض ـــا اص ـــق ب ـــی مطاب ـــق، توافق ـــن تواف ای
کـــه بایـــد آن را محتـــرم شمرد.»حشـــمت هللا فاحـــت پیشـــه« رئیـــس 
ـــورای اســـامی  ـــس ش ـــی و سیاســـت خارجـــی مجل ـــت مل کمیســـیون امنی
ـــته ای  ـــق هس ـــکا از تواف ـــروج آمری ـــه خ ـــاره ب ـــا اش ـــدار ب ـــن دی ـــز در ای نی
ـــت:  ـــق گف ـــن تواف ـــو ای ـــورهای عض ـــایر کش ـــی س ـــات ناکاف ـــام و اقدام برج
جمهـــوری اســـامی ایـــران در حـــال حاضـــر در شـــرایط خاصـــی اســـت 
ـــی رود. ـــش م ـــن شـــرایط خـــاص پی ـــا ای ـــا ب ـــه بســـیاری از تحـــوالت دنی ک
وی افـــزود: عمـــر افراطی گـــری در دنیـــا طوالنـــی نخواهـــد بـــود و بـــا 
سیاســـت های منطقـــه ای جمهـــوری اســـامی ایـــران از ایـــن دوران نیـــز 
ـــی و  ـــت مل ـــیون امنی ـــس کمیس ـــم کرد.رئی ـــذار خواهی ـــه گ ـــد دان ـــر بلن س
سیاســـت خارجـــی مجلـــس بیـــان کـــرد: جمهـــوری اســـامی ایـــران در 
ـــر آن  ـــود ب ـــوق خ ـــن حق ـــتای تأمی ـــات و در راس ـــن اقدام ـــه ای ـــش ب واکن
ـــی  ـــی بخش ـــی ت ـــب ان پ ـــم در قال ـــام و ه ـــب برج ـــم در قال ـــا ه ـــت ت اس

از برنامه هـــای خـــود را بـــا یـــک گام رو بـــه جلـــو از ســـر گیـــرد.

سنا
 ای

س:
عک

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس 
بـه  فرهنگیـان  یکسـاله  معوقـات  اسـامی گفـت:  شـورای 
بیـش از 10هـزار میلیـارد تومان رسـیده اسـت؛دولت به وعده 
هـای خـود دربـاره فرهنگیـان عمـل کند.مجتبـی ذوالنـوری 
در مجلـس شـورای اسـامی در تذکـری خطـاب بـه رئیـس 
جمهـوری گفـت: شـما وعـده داده بودیـد بـا مـردم صادقانـه 
رفتـار کنیـد، تعـداد اسـاتید، کارمنـدان و شـاگردان در وزارت 
آمـوزش و پـرورش حـدود 16 میلیـون نفـر و جمعیـت ایـن 
وزارتخانه بیشـتر از جمعیت برخی کشـورهای اروپایی اسـت.

علـی ربیعـی گفـت کـه قـرار نیسـت در دولـت تغییـری 
انجـام شـود.

علـی ربیعـی در خصـوص تغییـرات احتمالـی در کابینـه 
دوازدهـم بیـان کـرد: هرگونـه تغییـر در دولـت را تکذیـب 

می کنـم.
سـخنگوی دولـت خاطرنشـان کرد: قـرار نیسـت تغییراتی 
در دولـت اتفـاق بیفتـد و بایـد بگویـم آقایـان رحمانـی و 

غامـی از ایـن شـایعات ناراحـت هسـتند.

دولت به وعده خوددرباره 
فرهنگیان عمل کند

هرگونه تغییر در دولت را 
تکذیب می کنم

وزیرصنعت،معـدن وتجـارت گفت:کشـور درپنـج سـال آینـده 
بـه 40 هـزار دسـتگاه لوکوموتیـو و واگـن باری،مسـافری و 
مترویـی نیازضـروری دارد.رضا رحمانی اظهار داشـت:نیازهای 
ریلـی کشـور بایـد در وهلـه اول مدیریـت، جمـع بنـدی و 
تجمیع شـود و پس از آن تمامی تقاضاها بر اسـاس اولویت 
بنـدی بـه واحدهـای واگن سـاز ارائه شـود.وی با بیـان اینکه 
هـم اکنـون هفـت واحد بـزرگ واگن سـازی در کشـور فعال 
اسـت، اظهـار داشـت: ایـن شـرکت های واگن سـاز بـه دلیل 
کمبـود منابـع مالـی از تمامی ظرفیت هـا اسـتفاده نمی کنند.

بـه گـزارش ایلنا به نقل از پایـگاه اینترنتی آژانـس بین المللی 
انـرژی اتمـی، یوکیـا آمانو مدیـرکل آژانس بین المللـی انرژی 
اتمـی در سـخنرانی خـود در نشسـت شـورای حـکام در ویـن 
در مـورد تعهـدات ایـران بـه برجـام گفـت: مـن نسـبت بـه 
افزایـش تنش هـا در خصوص موضوع هسـته ای ایـران نگران 
هسـتم.وی گفـت: بارهـا  تاکیـد کـرده ام کـه اجـرای تعهدات 
راسـتی آزمایی  بـرای  مهـم  دسـتاورد  یـک  ایـران  هسـته ای 
هسـته ای اسـت. بنابرایـن، امیـدوارم کـه تنش هـای فعلی از 
راه گفت وگـو کاهـش یابـد. مـن از ایـران می خواهم کـه به طور 

کامـل تعهـدات خـود در برجـام را اجـرا کند.

حمل و نقل ریلی نیازمند 
40هزار واگن و لوکوموتیو

 ایران تعهدات برجامی 
خود را اجرا کند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 میراث

درحالی که هر سال حدود 50 درصد از عملیات پروازی حج با مسؤولیت و تعهد شرکت هواپیمایی عربستان سعودی انجام 
می شد، رییس سازمان حج و زیارت اعام کرده است: »پروازهای حج امسال توسط شرکت های هواپیمایی ایران انجام 

می شود.«ایران و عربستان یک توافق دیرینه دارند که هر سال در زمان حج 50 درصد پروازهای حج را شرکت های هواپیمایی 
سعودی و 50 درصد دیگر را ایرالین های ایرانی انجام دهند

رنا
 ای

س:
عک

یـک مـاه مانـده بـه فروش مجسـمه سـنگی » تـوت عنخ آمـون« در 

حراجی کریسـتیز،  باستان شناسـان و مقامات این کشـور در تاشـند 

ایـن اثـر باسـتانی را بـه خانـه بازگردانند.»زاهیحواس« مصر شـناس 

نامـدار و دبیـر پیشـین شـورای عالـی آثـار باسـتانی مصـر اسـت کـه 

کمپین هـای مختلفـی بـرای بازگردانـدن آثـار باسـتانی مصـر بـه راه 

انداختـه اسـت و معتقـد اسـت مجسـمه سـنگی » توت عنـخ آمون« 

از مصـر دزدیـده شـده اسـت و مصـر ایـن حـق را دارد کـه مجسـمه 

سـنگی » تـوت عنـخ آمـون« را پیـش از آن کـه در حراجـی مـاه آینده 

»کریسـتیز« به مزایده گذاشته شود به کشـور بازگرداند.»حواس«بیان 

کـرد: »به نظر می رسـد مجسـمه سـنگی » تـوت عنخ آمـون« از معبد 

»کرنک« غارت شـده باشـد. »کریسـتیز« هیچ سـندی دال بر اثبات 

مالکیـت خـود بـر این مجسـمه سـنگی ندارد.«مجسـمه سـنگی این 

فرعـون مشـهور مصـری کـه در سـال های 1332 تـا 1323 پیـش از 

میـاد مسـح بـر مصـر حکم فرمایـی می کـرد، قـرار اسـت در چهـارم 

جـوالی سـال جـاری به فروش برسـد.با توجـه به اطاعات ارائه شـده 

توسـط حراجـی کریسـتیز، ایـن مجسـمه سـنگی کـه فرعـون جوان 

مصـر را بـه عنـوان »آمـون« خـدای آفتاب و آسـمان مصر باسـتان به 

تصویـر می کشـد، تخمیـن زده می شـود حداقل به قیمـت 4 میلیون 

پونـد فروخته شود.»شـعبان عبدالجـواد« مدیر دپارتمان اسـترداد آثار 

باسـتانی مصـر هفته ی گذشـته طی بیانیه ای اعـام کـرد: »وزارت آثار 

باسـتانی مصـر تحقیقات خـود در رابطه فروش این اثر باسـتانی آغاز 

کـرده اسـت تـا در صورت لزوم اقدامات قانونـی را در همکاری با وزارت 

خارجـه ایـن کشـور بـه عمـل آورد. ایـن حقیقت اثبات شـده کـه این 

مجسـمه بـه صـورت غیـر قانونـی از کشـور خـارج شـده اسـت و مـا 

اقدامـات قانونـی را توسـط پلیـس اینترپـول پیگیـری می کنیـم. مـا 

هرگـز بـه هیچ فـردی اجـازه نخواهیم داد که آثار باسـتانی مصـر را به 

فـروش برسـاند.« »حـواس« بیـان کـرد: »این مجسـمه از کشـور به 

صورت قاچاق خارج شـده اسـت و حراجی کریسـتیز نمی تواند خاف 

ایـن امـر را ثابـت کند.«

کشمکش مصر  
و کریستیز بر سر مجسمه 

»توت عنخ آمون«

کاروانسرای قلعه نصیر، اثری تاریخی و بدون مراقب

کاروانسرای قلعه نصیرخان مربوط به دوران صفوی در سال 1379  به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است 

کاروانسـراهای لرسـتان راویـان حکایتهـای 
ناگفته ازتاریخ و مسـافران شـمال به جنوب 
ایران هسـتند کـه در این میان کاروانسـرای 
قلعـه نصیـر ششـمین منزلگه در این سـفر 
تاریخی بوده است.سـرزمین کهن لرسـتان، 
عـاوه بر بهره گیـری از ظرفیت های منحصر 
شـاهراه  مسـیر  در  گردشـگری  فـرد  بـه 
ترانزیتـی شـمال به جنوب کشـور قـرار دارد 
که این موقعیت جغرافیایی از گذشـته های 
دور تاکنـون ایـن اسـتان را به معبـری برای 
این مسـیر تبدیل کرده اسـت.در این راسـتا 
یکـی از آثـار و جاذبه هـای تاریخـی قابـل 
توجـه در این اسـتان وجود کاروانسـراهایی 
اسـت کـه به طـور منظم هر 6 و نیم فرسـخ 
یـک کاروانسـرا بـرای اقامـت و اسـتراحت 

مسـافران در ایـن مسـیر در دوره صفـوی 
سـاخته شـده اسـت.اکنون پس از گذشـت 
سـالیان، وجود 15 کاروانسـرا در این مسـیر 
هـر کـدام دریچـه ای به تاریخ کهـن و تمدن 
مردمـان ایـن دیـار مهمان نواز شـده اسـت.
از مهمتریـن ایـن کاروانسـراها می تـوان بـه 
کاروانسـرای میـرزا سـید رضا در مرکز شـهر 
خـرم آباد، قـارزه )قلعه رزمان یـا رزمانان(، 
می شـوند، قلعه نصیر، چمشـک و گوشـه ی 
شهنشـاه نـام بـرد کـه بیـش از 50 درصد از 
ایـن کاروانسـراها بـه ثبـت ملی رسـیده اند. 
یکـی از کاروانسـراهای مسـیر شـمال بـه 
جنـوب کشـور کاروانسـرای قلعـه نصیرخان 
دوران  بـه  مربـوط  پلدختـر  درشهرسـتان 
صفوی اسـت کـه در 55 کیلومتری پلدختر 

به طرف جاده اندیمشـک واقع شـده است، 
ایـن اثـر کهن در 25 اسـفند سـال 1379 با 
شـماره ثبت 3051 به عنـوان یکی از آثار ملی 
ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.در مسـیر آزاد 
راه خـرم آبـاد –پـل زال درروسـتای خـوش 
آب و هـوای قلعـه نصیر پس از پشـت سـر 
گذاشـتن سـفرخانه های سـنتی و عبـور از 
کوچـه باغـی زیبا، قلعـه ای اسـتوار از تاریخ 
کهـن لرسـتان دیـده می شـود.قلعه نصیـر 
روی تپـه ای قـرار دارد کـه از غـرب بـه کـوه 
چیل محدود شـده اسـت و ابعـاد حصار آن 
30 در 30 متـر و چهـار بـرج دارد کـه هر یک 
از آن هـا 15 متـر ارتفـاع دارند، بلنـدی دیوار 
قلعـه نیـز 10متر و پهنـای آن 5.1متر اسـت.
اطـراف  در  طبقه اندکـه   2 قلعـه  برج هـای 

طبقـه باالی هربـرج، محلی بـرای دیده بانی 
بـا تیرانـدازی ساخته شـده اسـت این قلعه 
فقـط یـک در بـزرگ دارد و آب آن از چاهـی 
کـه درون قلعـه کنده شـده، تهیـه می شـده 
است،سـاختمان قلعه از سـنگ و گچ اسـت 

ولـی اکنـون در حـال تخریـب می باشـد.

قلعه نصیر حلقه ای از زنجیره 
کاروانسراهای لرستان

بیـان  لرسـتانی  شـناس  باسـتان  یـک 
کـرد: قلعـه نصیـر خان کـه بنـای اولیه آن 
کاروانسـرایی مربوط به دوره صفوی اسـت 
در دوره قاجـار توسـط فـردی به نـام نصیر 
خانـه از طایفـه جودکـی به شـکل امروزی 
درآمـده اسـت کـه در حقیقـت ایـن مکان 
کدخداگـذاری  بـرای  مکانـی  بـه  تبدیـل 
وی شـده اسـت.عطا حسـن پـور افـزود: 
و  بـزرگان  پهلـوی  و  قاجـار  دوران  در 
کدخداهـای مناطـق در قلعه هایـی زندگـی 
مـی کرنـد و در واقـع محـل سـکونت آنهـا 
مکانـی برای اقامـت کاروان ها و مسـافران 
ایـن  در  داشـت:  اظهـار  اسـت.وی  بـوده 
راسـتا کاروانسـرای قلعـه نصیـر تبدیـل به 
قلعـه شـده اسـت کـه در دوران پهلـوی در 
اثـر جنـگ میـان 2 طایفـه میـر و جودکی 
ایـن قلعـه کاربـری خـود را از دسـت داده 
راسـتا  ایـن  در  داشـت:  اظهـار  اسـت.وی 
عـاوه بر قلعـه نصیر خان، 2چنـار تاریخی 
بـا قدمـت 400 سـال در فهرسـت میـراث 
طبیعـی کشـور، آسـیاب وسـرآب قدیمی، 
ثبـت شـده  اکبـر  قلعـه خلیـل  و  مقبـره 

ست. ا

مرمت قلعه نصیر خان نیازمند 
طرح مطالعاتی دقیق است

معـاون میـراث فرهنگـی،اداره کل میـراث 
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری لرستان 
کاروانسـرای  تاریخـی  بنـای  کـرد:  بیـان 
قلعـه نصیر متعلـق بـه دوره صفوی،یکی از 
کاروانسراهای مسـیر خوزستان است که در 
روسـتای قلعـه نصیر و پس از کاروانسـرای 
چشـمک قرار دارد.زهـرا بهاروند افـزود: این 
کاروانسـرا در ادامـه کاروانسـراهای مسـیر 
خوزسـتان، یکـی از اسـتراحتگاه های بیـن 
راهـی اسـت و معمـاری ایـن اثـر تاریخـی 
بـه صـورت چهار گوش اسـت که متأسـفانه 
در طـی سـالیان قسـمت داخلـی آن از بین 
رفتـه اسـت.وی بـا بیـان اینکـه ایـن اثـر 
تاریخـی دارای تزئینـات آجـری و سـنگی 
اسـت و دارای 2 بـرج ضلـع جنوبـی و 2 

بـرج ضلـع شـمالی اسـت، اظهار داشـت: از 
ایـن اثـر تاریخـی حصـار و چنـد بـرج باقی 
مانـده اسـت کـه 2 برج قابـل نگهـداری آن 
مرمـت شـده اسـت. وی بـا اینکـه اداره کل 
میـراث فرهنگـی اقـدام بـه تخلیه ایـن اثر 
پذیـر  امـکان  مرمت هـای  و  اسـت  کـرده 
در ایـن اثـر انجـام شـده اسـت، افـزود: در 
ایـن راسـتا نمـای بیرونـی این اثـر تاریخی 
قابلیـت نگهـداری دارد و حفظ شـده اسـت 
امـا فضـای داخلـی آن دچـار تخریب هایـی 
شـده اسـت کـه مرمـت آن نیازمنـد طـرح 
مطالعاتی دقیق اسـت.بهاروند اظهار داشت: 
بـه دلیـل تخریب زیـاد فضای داخلـی این 
اثـر بازسـازی و مرمـت آن بـا انجـام طـرح 
مطالعاتـی و اجرایـی بایـد انجـام شـودو در 
حـد گمانـه زنـی امـکان مرمـت آن وجـود 

ندارد.

"شــهر ســوخته"  فیلــم ســینمایی 
بــه کارگردانــی ناصــر پویــش کــه 
ســاختاری مســتند داســتانی دارد 
بعــد از 18 مــاه کار مــداوم بــرای 

نمایــش آمــاده شــد.
ایــن فیلــم دربــاره منطقــه "شــهر 
ــه  ــهری ک ــت. ش ــل اس ــوخته" زاب س
هــای  تمــدن  بلندتریــن  از  یکــی 
ــته  ــخ را داش ــپیده دم تاری دوران س
اســت و بیــش از 1400 ســال دوام 
یافتــه اســت. بــا کاوش هایــی کــه در 
ــهر  ــن ش ــر در ای ــه اخی ــن ده چندی

صــورت گرفتــه بســیاری از یافتههــای 
باســتان شناســان و تاریــخ نویســان 

ــت. ــرده اس ــون ک را دگرگ
 ایــن فیلــم تــاش دارد تــا بخشــی 
تصویــر  بــه  را  یافته هــا  ایــن  از 
بکشــد.همزمان بــا کاوش باســتان 
ــی  ــوخته صدای ــهر س ــی در ش شناس
ــود.  ــنیده می ش ــاک ش ــاق خ از اعم
بــا  همــراه  حالــی کــه  در  فیلــم 
روایــت  بــه  شناســان  باســتان 
از کاوش هــا می پــردازد  گزارشــی 
ــه جســتجوی صــدا  ــا آن ب ــوازی ب م

اعمــاق  بــه  و  خــاک  اعمــاق  در 
مــردم  بــا  تــا  رود  مــی  تاریــخ 
همــراه  ســوخته  شــهر  کهنســال 
شــود.این فیلــم دومیــن فیلــم بلنــد 
"ناصــر پویــش" بعــد از فیلــم "شــبیه 
شــیدایی" اســت کــه بخاطــر پــاره ای 
ــال  ــد از 5 س ــوز بع ــا هن از ممیزی ه

فرصــت نمایــش نیافتــه اســت.
ناصــر پویــش فعالیــت هنــری خــود 
را از ســال 1369در رســانه ها و بــه 
ســردبیر  و  فیلــم  منتقــد  عنــوان 
ــی دســتیار  ــرد. ســپس مدت ــاز ک آغ
فیلمســازانی   و کارگــردان  نــگارش 
در  را  فیلم هایــی  ســاخت  و  بــود 

دارد. کاری اش  ســابقه 

»شهر سوخته«آماده نمایش شد

گیت ویژه تورهای گردشگری 
فعال می شود

مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان ایــام از فعــال 
شــدن گیــت ویــژه تورهــای گردشــگری در مــرز مهــران خبــر داد.»عبدالمالــک 
ــری  ــرای جلوگی ــار کرد:ب ــران اظه ــرزی مه ــه م ــد از پایان ــنبه زاده«در بازدی ش
ــه ایــام گیــت ورود و خــروج ویــژه  از مشــکات ورود گردشــگران عراقــی ب
ــدازی می شــود. ــه مــرزی مهــران راه ان تورهــای گردشــگری عراقــی در پایان
وی گفــت: بــا هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده بــا فرمانــدار شهرســتان مهــران 
ــه  ــراق ب ــای گردشــگری ع ــت ورود توره ــی جه ــر دســتگاه های اجرای و دیگ
اســتان ایــام، گیــت اختصاصــی در آینــده نزدیــک محقــق می شــود.مدیرکل 
میــراث فرهنگــی، اســتان ایام،وجــود مشــترکات فرهنگی،دینــی و تاریخــی 
را از مهمتریــن زمینه هــا و دالیــل توســعه همکاری هــای بیــن ایــران و عــراق 
در بحــث گردشــگری دانســت و تاکیــد کرد:مراکــز اقامتــی، دفاتــر خدمــات 
ــز آمــاده اســتقبال و پذیرایــی از  مســافرتی و ســایر بخش هــای اســتان نی
ــژه  گردشــگران عراقــی هســتند.در ســفر اســتاندار ایــام و ســپس تیــم وی
ــه کشــور عــراق و اســتان های نجــف اشــرف،المثنی و  گردشــگری اســتان ب
دیوانیــه و عقــد قــرارداد بــا بخــش خصوصــی عــراق مبنــی بــر ورود تورهــای 
ــد  ــت بازدی ــره گردشــگری جه ــور 47نف ــام، نخســتین ت ــه ای گردشــگری ب
ــر وارد  ــد فط ــات عی ــام تعطی ــی ای ــار تاریخ ــگری، آث ــای گردش از جاذبه ه

اســتان شــدند.

ته
نک

در   توجـه  قابـل  تاریخـی  جاذبه هـای  و  آثـار  از  یکـی 
اسـتان لرسـتان وجـود کاروانسـراهایی اسـت کـه به طور 
منظـم هـر 6 ونیم فرسـخ یـک کاروانسـرا بـرای اقامت و 
اسـتراحت مسـافران در این مسـیر در دوره صفوی ساخته 
شـده اسـت.اکنون پـس از گذشـت سـالیان، وجـود 15 
کاروانسـرا در ایـن مسـیر هـر کـدام دریچـه ای بـه تاریخ 
کهـن و تمـدن مردمان این دیار مهمان نواز شـده اسـت.
از مهمتریـن ایـن کاروانسـراها می تـوان بـه کاروانسـرای 
میـرزا سـید رضـا در مرکـز شـهر خـرم آبـاد، قـالرزه )قلعه 
رزمـان یـا رزمانـان(، می شـوند، قلعـه نصیر، چمشـک و 
گوشـه ی شهنشـاه نـام برد کـه بیـش از 50 درصـد از این 

کاروانسـراها بـه ثبـت ملـی رسـیده اند.

میراثمیراث

سکه رومی باستانی 700هزار دالر فروخته شدسند مالکیت خانه موزه استاد شهریار، اخذ شد
و  امـــاک  مدیـــرکل 
شـــهرداری  مســـتغات 
ســـند  گفـــت:  تبریـــز 
مالکیـــت خانـــه مـــوزه اســـتاد شـــهریار،مربوط بـــه 
ـــهر  ـــن ش ـــه ای ـــه مقصودی ـــوی دوم، در محل دوره پهل
بـــه مســـاحت 221 متـــر مربـــع اخـــذ شـــد.علیرضا 
منظـــور  بـــه  اقـــدام  ایـــن  افـــزود:  داســـتان 
ــه  ــاختمان ها و خانـ ــر سـ ــداری بهتـ ــظ و نگهـ حفـ
ـــاش  ـــت و ت ـــده اس ـــام ش ـــی انج ـــای تاریخ موزه ه
ــای  ــت موزه هـ ــناد مالکیـ ــذ اسـ ــا اخـ ــود بـ می شـ
ــی از  ــی و فرهنگـ ــاختمان های تاریخـ ــز و سـ تبریـ
ــار  ــرد.وی اظهـ ــداری کـ ــر نگهـ ــتر و بهتـ ــا بیشـ آنهـ
داشـــت: ایـــن اســـناد حاکـــی از هویـــت گذشـــته 

شـــهری و ســـندی بـــر ماهیـــت آینـــده تبریـــز 
ــای  ــا و خانه هـ ــناد موزه هـ ــذ اسـ ــا اخـ ــوده و بـ بـ
تاریخـــی شـــهر، از تخریـــب و ورود آســـیب های 
احتمالـــی بـــه ایـــن امـــکان جلوگیـــری می شـــود.
خانـــه مـــوزه اســـتاد شـــهریار در محلـــه تاریخـــی 
ـــماره  ـــا ش ـــفند 1386 ب ـــز در 27 اس ـــه تبری مقصودی
ــی  ــار ملـ ــی از آثـ ــوان یکـ ــه عنـ ــت 22729 بـ ثبـ
ایـــران بـــه ثبـــت رســـیده اســـت. در ایـــن خانـــه 
بیـــش از 500 قطعـــه از آثـــار و وســـایل شـــخصی 
ـــواع  ـــتخط و ان ـــاب، دس ـــامل کت ـــهریار ش ـــتاد ش اس
ـــراه  ـــه هم ـــی و خارجـــی ب ـــای داخل ـــا و هدای یادبوده
ـــش  ـــه نمای ـــزی ب ـــاعر تبری ـــن ش ـــی ای ـــوازم زندگ ل

شده اســـت. گذاشـــته 

ـــش  ـــاله منق ـــکه  1700 س س
ـــروای روم  ـــره  فرمان ـــه چه ب
باســـتان » آلکتـــوس« کـــه 
ــراف  ــای اطـ ــاب در زمین هـ ــک فلزیـ ــط یـ توسـ
ـــود  ـــده ب ـــف ش ـــتان کش ـــع در انگلس ـــت«   واق »کن
بـــا قیمتـــی نجومـــی در جریـــان یـــک حراجـــی 
ــکه  ــن سـ ــید. ایـ ــروش رسـ ــه فـ ــا بـ در بریتانیـ
ـــک  ـــان ی ـــادر، در جری ـــیار ن ـــتانی بس ـــی باس طای
ـــم  ـــده را در ه ـــی ش ـــش بین ـــت پی ـــی، قیم حراج
ــام آور  ــت سرسـ ــه قیمـ ــت بـ ــت و در نهایـ شکسـ
700 هـــزار دالر بـــه فـــروش رســـید. ایـــن ســـکه 
ــروش  ــه فـ ــدن بـ ــع در لنـ ــی واقـ ــه در حراجـ کـ
ــر  ــن اثـ ــروش ایـ ــت فـ ــدا قیمـ ــید، در ابتـ رسـ

ـــن زده  ـــزار دالر تخمی ـــی 127 ه ـــزار ال ـــدود 90 ه ح
شـــده بود.کارشناســـان مـــوزه بریتانیـــا پـــس از 
بررســـی های اولیـــه ایـــن ســـکه اعـــام کردنـــد 
ــاله از جنـــس  ــر، یـــک ســـکه 1700 سـ ایـــن اثـ
ــتان  ــروای روم باسـ ــره فرمانـ ــه چهـ ــت کـ طاسـ
ــی  ــن یکـ ــت. ایـ ــده اسـ ــک شـ ــر روی آن حـ بـ
از معـــدود ســـکه هایی از ایـــن دســـت اســـت 
کـــه تاکنـــون باقـــی مانـــده اســـت. بنابرگـــزارش 
ــن  ــه ایـ ــه بـ ــکه هایی کـ ــر سـ ــت« دیگـ »آرت نـ
دوره تعلـــق دارنـــد در مـــوزه بریتانیـــا نگهـــداری 
می شـــوند. مبلـــغ پرداخـــت شـــده، ایـــن اثـــر را 
ــرح  ــا طـ ــی بـ ــکه رومـ ــن سـ ــه گران قیمت تریـ بـ

»آلکتـــوس« بـــدل می کنـــد.
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 پیام
زیست

خبر

ــتان  ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم ــته دادس روز گذش
انزلــی از توقــف طــرح احیــای تــاالب انزلــی بــا اســتفاده 
ــر داد و اعــام کــرد  ــو ذرات تیتانیــوم خب ــاوری نان از فن
ــه  ــا توج ــه و ب ــورت گرفت ــی های ص ــاس بررس ــر اس ب
ــرح  ــتفاده از ط ــی از اس ــی ناش ــرات احتمال ــه مخاط ب
بایوجمــی بــرای احیــای ایــن تاالب، دســتور توقــف این 
طــرح داده شــده اســت. بــه گفته ســیدرحمان ســیدزاده 
براســاس دســتورالعمل نحــوه نظــارت و پیگیــری حقوق 
ــی کــه ســبب تخریــب محیــط زیســت  عامــه، اقدامات
مــی شــود مســتلزم ورود دادســتان بــه عنــوان مدعــی 
ــن راســتا و  ــی اســت. در همی ــورد قانون ــوم و برخ العم
ــه ای  ــا نام ــه ب ــه بررســی های صــورت گرفت ــا توجــه ب ب
ــتور  ــان دس ــتان گی ــت اس ــط زیس ــه اداره کل محی ب
ــه  ــت. ب ــده اس ــاغ ش ــرح اب ــن ط ــرای ای ــف اج توق
گــزارش مهــر وی بــه نظــرات کارشناســان، اســاتید 
دانشــگاه در ایــن زمینــه نیــز اشــاره کــرده و مــی گویــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــن اســت ب ــاالب ممک ــرح در ت ــرای ط اج
وجــود گونه هــای مختلــف جانــوری، گیاهــی و وضعیــت 
پیچیــده، دینامیــک و شــکننده تــاالب انزلــی، ضررهــای 
انســان ها، محیــط زیســت،  بــر  ناپذیــری  جبــران 
زیســت مندان و ســایر موجــودات زنــده داشــته باشــد. 
از ایــن رو بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از وظایــف دادســتان 
حفــظ حقــوق عامــه و پیشــگیری از وقــوع جــرم اســت 
ــاغ دســتور توقــف اجــرای  ــا اب ــان ب ــرر شــد همزم مق
ایــن طــرح، از ریختــن هــر گونــه مــاده شــیمیایی بــه 
ویــژه نانــو ذره دی اکســید تیتانیــوم یــا هــر اقــدام دیگر 
بــه طــور کامــل توســط مجریــان طــرح یــا هــر شــخص 
ــات بی ضــرر  ــا زمــان اثب ــا حقیقــی دیگــر ت حقوقــی ی
بــودن آن بــرای تمــام مولفه هــای شــبکه غذایــی تــاالب 
اعــم از پانکتــون، موجــودات کفــزی، ماهیــان و نهایتــًا 

ــی اســت ایــن مقــام  انســان ها خــودداری شــود. گفتن
مســوول تاکیــد کــرده اســت، اجــرای ایــن طــرح پیــش 
ــه  ــد علی ــه تهدی ــه منزل ــودن، ب ــرر ب ــی ض ــات ب از اثب
محیــط زیســت و آلودگــی آن محســوب خواهد شــد، که 
ضــرورت اقــدام قانونــی علیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی 
را اجتنــاب ناپذیــر می کنــد. دادســتان عمومــی و انقاب 
شهرســتان انزلــی در حالــی خبــر از توقــف احیــای طرح 
تــاالب انزلــی بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو ذرات تیتانیوم 

معــروف بــه »بایوجمــی« خبــر مــی دهــد کــه پیشــتر 
مديــركل حفاظــت محيــط زيســت اســتان گيــان اعام 
ــركت  ــک ش ــاركت ي ــا مش ــي ب ــاالب انزل ــود ت ــرده ب ک
دولتــی از كشــور ژاپــن و در قالــب كارگروهــي فعــال در 
ــا  ــو احي ــاوري نان ــا اســتفاده از فن ــان ب اســتانداري گي

مي شــود.

احیای تاالب انزلی با فناوری نانو
ــيه  ــور در حاش ــي محمدپ ــه قربانعل ــود ک ــاه 97 ب مهرم
ــتارا  ــگري آس ــي و گردش ــاي صنعت ــرح ه ــد از ط بازدي
اعــام کــرد کــه احيــاي تــاالب انزلــي در فــاز نخســت از 

محــل پاكســازي رســوبات آلــي آن انجــام خواهــد شــد 
و بــراي ايــن ايــن منظــور 10 هــزار ميليــارد لاير اعتبــار 
اختصــاص يافتــه اســت. آن طــور کــه وی بــه ایرنــا گفته 
بــود، تــاالب انزلــي بــا وســعت حــدود 20 هــزار هكتــار از 
مهــم تريــن زيســتگاه هــاي پرنــدگان مهاجــر بــه شــمار 
مــي رود از ایــن رو اجــراي طــرح هــاي بــوم گــردي در 
تــاالب هــاي انزلــي، اســتيل و اميــر كايــه و همچنيــن 
ــت و  ــط زيس ــظ محي ــا حف ــاق ب ــي بوج ــارك مل در پ
طبيعــت آن مــكان هــا در دســتور كار قــرار گرفتــه و براي 

ايــن منظــور 20 ميليــارد لاير اعتبــار بــراي تاالب اســتيل 
اختصــاص يافتــه اســت. بــه گفتــه مديــركل حفاظــت 
محيــط زيســت اســتان گيــان دو واحــد كارخانــه 
بازيافــت زبالــه بــا ظرفيــت 500 تــن در شهرســتان هــاي 
ــز ســه  تالــش و لنگــرود در حــال ســاخت اســت و ني
ــا ظرفيــت يكهــزار و 600 تــن در  دســتگاه زبالــه ســوز ب
ــدازي  ــه زودي راه ان ــان ب ــرب گي ــرق و غ ــق ش مناط
ــراي  ــود ب خواهــد شــد. محمدپــور در آن زمــان گفتــه ب
ــان، 15  ــت پســماند در گي اجــراي طــرح هــاي مديري

 طرح  احیای تاالب انزلی به روش نانو متوقف شد
دادستان عمومی و انقالب انزلی دستور توقف استفاده از طرح »بایوجمی« را با توجه 

به مخاطرات احتمالی ناشی از آن صادر کرد

دادســتان عمومــی و انقــالب انزلــی: اجــرای طــرح یادشــده در تــاالب ممکــن اســت بــا توجــه 
ــه وجــود گونه هــای مختلــف جانــوری، گیاهــی و وضعیــت پیچیــده، دینامیــک و شــکننده  ب
ــت مندان و  ــت، زیس ــط زیس ــان ها، محی ــر انس ــری ب ــای جبران ناپذی ــی، ضرره ــاالب انزل ت
ســایر موجــودات زنــده داشــته باشــد. از ایــن رو بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از وظایــف دادســتان 
حفــظ حقــوق عامــه و پیشــگیری از وقــوع جــرم اســت مقــرر شــد همزمــان بــا ابــالغ دســتور 
ــو ذره دی  ــژه نان ــه وی ــیمیایی ب ــاده ش ــه م ــر گون ــن ه ــرح، از ریخت ــن ط ــرای ای ــف اج توق
اکســید تیتانیــوم یــا هــر اقــدام دیگــر تــا زمــان اثبــات بی ضــرر بــودن آن خــودداری شــود.

ــی  ــتان عموم ــیدزاده، دادس ــیدرحمان س س
ــت  ــد اس ــی معتق ــتان انزل ــالب شهرس و انق
و  نظــارت  نحــوه  براســاس دســتورالعمل 
پیگیــری حقــوق عامــه، اقداماتــی کــه ســبب 
ــط زیســت می شــود مســتلزم  ــب محی تخری
ورود دادســتان بــه عنــوان مدعــی العمــوم و 

ــت. ــی اس ــورد قانون برخ

رنا
 ای

س:
عک

ــتان  ــت اس ــط زیس ــازمان محی ــس س رئی
ــاز  ــکار غیرمج ــث ش ــت: در بح ــن گف قزوی
ــده،  ــورد شــکار پرن در ســال گذشــته 138م
28مورد شــکار پســتانداران را داشــتیم و 45 
قبضــه ســاح غیرمجــاز کشــف و ضبــط شــد 
ــی  ــاز در اراض ــف غیرمج ــورد تعلی و از 18م
مربــوط بــه محیــط زیســت جلوگیــری شــد. 
بــه گــزارش شــاخص، حســن پســندیده در 
نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه کــه ظهر 
امــروز در ســالن جلســات ســازمان محیــط 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــن برگ ــت قزوی زیس
ــط  ــررات ســازمان محی ــن و مق ــق قوانی طب
زیســت، همــه دســتگاه ها و ســازمان ها 
ــند  ــته باش ــدی داش ــزی ج ــد برنامه ری بای
کــه قوانیــن محیــط زیســتی را در ارگان 
مربوطــه رعایــت کننــد. وی بــا بیــان اینکــه 
آگاه ســازی عمومــی دربــاره مســائل محیــط 
زیســتی بســیار مهــم اســت، افــزود: قزویــن 
ــه  ــرد در زمین ــه ف ــر ب ــتان های منحص از اس
ــوش  ــد فرام ــت، نبای ــتی اس ــط زیس محی
ــات وحــش هــم  ــه طبیعــت و حی ــم ک کنی
ــان ها  ــط انس ــد توس ــه بای ــی دارد ک حقوق
رعایــت شــود. رئیــس ســازمان محیــط 
زیســت اســتان قزویــن بــا اشــاره بــه اینکــه 
در کل در ســال 10تــا15 واحــد صنعتــی 
ــراز  ــم ســنگین می شــوند، اب مشــمول جرای
کــرد: قزویــن قطــب صنعتی کشــور اســت و 
رعایــت مســائل زیســت محیطــی در بخــش 
تولیــد بســیار حائــز اهمیــت اســت و در ایــن 
راســتا اســتانداردهای محیــط زیســتی از 

ــت شــود. ــد رعای ــدگان بای ســوی تولیدکنن
ــه  ــد توجــه داشــت ک ــزود: بای پســندیده اف
توســط  آالیندگــی  عــوارض  پرداخــت  در 
واحدهــای صنعتــی، هیــچ یــک از ایــن 
زیســت  محیــط  حســاب  بــه  جرایــم 
واریــز نمی شــود بلکــه فقــط مــا بحــث 
و  می دهیــم  انجــام  را  قوانیــن  اعمــال 
ــه ســازمان امــور  ــرای پرداخــت جریمــه ب ب
ــح  ــوند. وی تصری ــی می ش ــی معرف مالیات
کــرد:  بخــش عمــده ای از واحدهــا هــم 
هســتند کــه الزامــات زیســت محیطــی 
ــد  ــه رش ــه ب ــا توج ــد و ب ــت می کنن را رعای
تکنولــوژی تولیــد نیــز در مقابــل تکنولــوژی 
هــم  آالیندگــی  از  جلوگیــری  و  کنتــرل 

پیشــرفت کــرده اســت.

دن
نشست زیست محیطی معدن بوکسیت فقط در معا

شاهرود، برگزار شود
ــط  ــاد محی ــردم نه ــازمان های م ــبکه س ــر ش دبی
ــدور  ــی ص ــت: در پ ــمنان گف ــتان س ــت اس زیس
بوکســیت  معــدن  ســوی  از  نامــه ای  دعــوت 
ســمن های  زیســت،  محیــط  فعــاالن  بــرای  تــاش 
اســتان خواســتار برگــزاری ایــن نشســت در شــاهرود هســتند.
ــه  ــان اینک ــن بی ــی ضم ــین برنج ــر، عبدالحس ــزارش مه ــه گ ب
معــدن بوکســیت تــاش در قلــه آب ســاز و حیات بخــش تــاش 
ــود  ــداوم خ ــای م ــه تخریب ه ــت ک ــال اس ــش س ــاهرود ش ش
ــد مجــوز  ــدم تمدی ــه زمزمه هــای ع ــرده و حــال ک ــل ک را تحمی
ــی  ــت و آالیندگ ــط زیس ــب محی ــل تخری ــه دلی ــدن ب ــن مع ای
ــزاری نشســت  ــر برگ ــه فک ــد ب ــوش می رس ــه گ ــاهرود ب آب ش
بــا ســمن های محیــط زیســتی آن هــم در تهــران افتــاده 
ــت در  ــن نشس ــزاری ای ــتار برگ ــا خواس ــرد: م ــد ک ــت، تاکی اس
شــاهرود هســتیم. وی افــزود: بــر اســاس درخواســت شــرکت 
آلومینــا مبنــی بــر برگــزاری جلســه ای بــرای گفتمــان پیرامــون 
مواضــع تشــکل های محیــط زیســتی اســتان ســمنان در زمینــه 

ــع  ــاش، موض ــیت ت ــدن بوکس ــده مع ــاد ش ــای ایج تخریب ه
شــبکه اســتان ســمنان در تمــام مســائل زیســت محیطــی بــر 
گفتمــان ســازنده مبنــی بــر مســتندات و اســتداالت در راســتای 

ــت.  ــه اس ــت منطق ــط زیس ــظ محی ــدار و حف ــعه پای توس
دبیــر شــبکه ســازمان های مــردم نهــاد محیــط زیســت و منابــع 
طبیعــی اســتان ســمنان، گفــت: جمــع بنــدی تشــکل های 
ــر  ــی ب ــه مبن ــن عرص ــاالن ای ــاهرود و فع ــی ش ــت محیط زیس
برگــزاری ایــن نشســت در شــاهرود همــراه بــا بازدیــد از معــدن 
ــذا  ــرات اســت ل ــر مذاک ــرف ب ــی ط ــران ب ــور ناظ ــاش و حض ت
از شــبکه ملــی درخواســت شــده اســت تــا جلســه دوم در 

ــود.  ــزار ش ــتان برگ شهرس
برنجــی بیــان کــرد: حضــور ناظــران دولتــی از جملــه نماینــدگان 
فرمانــدار، امــام جمعــه، نماینــده و ارگان هــای مســئول در ایــن 
ــرکت  ــن ش ــرات بی ــدی مذاک ــع بن ــا جم ــوده ت ــت الزم ب نشس
ــه  ــرای منطق ــفافی ب ــر و ش ــی مؤث ــکل ها خروج ــا و تش آلومین

در پــی داشــته باشــد. 

شهرســتان اردکان از جایــگاه ویــژه ای در حــوزه حفاظــت محیــط 
زیســت برخــوردار اســت و از ایــن رو نیــاز بــه توجــه ویــژه هــم 
ــوالد،  ــدد ف ــع متع ــودن صنای ــا دارا ب ــتان اردکان ب دارد. شهرس
کاشــی، شیشــه، نســاجی و بیشــترین تعــداد کــوره پخــت آهک، 
آســفالت، آجــر و صنایــع تولیــد شــن و ماســه و بیشــترین تعداد 
ــیع و  ــر وس ــای بک ــود کویره ــزی و وج ــزی و غیرفل ــادن فل مع
مناطــق و زیســتگاه های طبیعــی در اســتان از اهمیــت و جایــگاه 
مهمــی برخــوردار می باشــد و رتبــه اول صنعتــی و معدنــی و 
ــه خــود اختصــاص  وســعت را دربیــن شهرســتان های اســتان ب
داده اســت. در بخــش تجهیــزات و پرســنل اداری و اجرایــی 
متأســفانه بــا توجــه بــه پتانســیل ها ویــژه ای کــه در شهرســتان 
وجــود دارد نســبت بــه دیگــر شهرســتان ها یــا هــم وزن یــا کمتــر 
از بعضــی از مناطــق اســت. بــر اســاس نتایــج حاصــل از طــرح 
ــتان، در  ــار اس ــرد و غب ــد گ ــای مول ــایی کانون ه ــه شناس مطالع
شهرســتان اردکان ســهم اصلــی ایجــاد کانون هــای آلودگــی هــوا 
ــادن و  ــامل، مع ــه ای ش ــع نقط ــه مناب ــوط ب ــب مرب ــه ترتی در ب
صنایــع و نقــاط دفــن و دپــو نخاله هــای ســاختمانی و صنعتــی 
ــی  ــع صفحــه ای شــامل اراضــی مل ــل دوم مناب می باشــد و عام
و طبیعــی و اراضــی ملــی تغییــر کاربــری داده شــده و کویرهــا 
می باشــد. عامــل ســوم منابــع خطــی شــامل، جاده هــای 
خاکــی معــادن و جاده هــای مــزارع و راه هــای خاکــی ای ایجــاد 
ــوان  ــا ت شــده درمراتــع می باشــد. بیــش از 90 درصــد معــادن ب
ــن 10  ــه و از بی ــرار گرفت ــتان اردکان ق ــاال در شهرس ــی ب غبارزای
شهرســتان اســتان )اردکان، اشــکذر، میبــد و یــزد در گــروه 

شــهرهای درمعــرض شــدید گــردو غبــار می باشــند کــه از 200 روز 
ســال حداقــل یــک ســاعت گــردو غبــار را در شــبانه روز دارنــد.
ــاالی  ــه همــت مســئوالن و حساســیت های ب امــا خوشــبختانه ب
ــی رغــم تمــام  مــردم شهرســتان در بخــش محیــط زیســت عل
شــاخصه های بــاال در بخــش محیــط زیســت و توســعه صنعتــی 
ــروع  ــرای ش ــی ب ــاظ اولویت ــه لح ــذا ب ــتان ل ــعت شهرس و وس
مبــارزه بــا رفــع آلودگــی در اســتان، اشــکذر بــا 93 امتیــاز رتبــه 
اول، میبــد بــا 89 امتیــاز رتبــه دوم و یــزد بــا 76 امتیازرتبه ســوم 
ــارم را در بیــن شهرســتان های  ــه چه ــاز رتب ــا 75 امتی و اردکان ب
در معــرض شــدید گــرد و غبــار قــرار دارد. علــی رغــم فشــارهای 
ــن اداره  ــاد ســرمایه گذاران وبرخــی مســئوالن خوشــبختانه ای زی
ــتان  ــرق شهرس ــمال ش ــمال و ش ــیر ش ــه در مس ــار دارد ک افتخ
کــه تنهــا مســیر تنفســی و تغذیــه هــوای ســالم بــه شهرســتان 
ــط و  ــامت محی ــظ س ــرای حف ــتان ب ــه شهرس ــوان ری ــه عن و ب
هــوای شــهر و شــهروندان می باشــد از اســتقرار هرگونــه صنعــت 
جلوگیــری بــه عمــل آورده و پیشــنهاد بــه حفــظ کاربــری اراضــی 
یــا توســعه فضــای ســبز و مراکــز تفریحــی را در مســیر داشــته 
اســت. اقدامــات مؤثــر و تأثیرگــذار و فعالیت هــای محیــط 
ــا و  زیســت شهرســتان در ســال های گذشــته: تشــدید نظارت ه
پایــش هــای شــبانه روزی تیــم پایــش شهرســتان بــر فعالیــت 
ــروی  ــود نی ــم کمب ــی رغ ــه عل ــتان ک ــتقر در شهرس ــع مس صنای
ــداد 1809  ــون تع ــال 97 تاکن ــدای س ــات از ابت ــانی و امکان انس
ــه و 482  ــش روزان ــورد پای ــداد 1327 م ــه تع ــش ک ــورد پای م
ــی  ــع االیندگ ــار رف ــع اخط ــورد صنای ــداد 90 م ــورد شــبانه و تع م

از اداره محیــط زیســت دریافــت و تعــداد هشــت مــورد صنایــع 
خاطــی بــه دادگاه معرفــی و تعــداد 29 مــورد صنایــع درلیســت 
ــورد  ــک م ــد و ی ــرار گرفتن ــت ق ــط زیس ــده محی ــع االین صنای
صنعــت االینــده بــا حکــم قضائــی و پیگیــری ایــن اداره پلمــپ 
و 3 صنعــت بــزرگ فــوالدی بــه پایــش انایبــن متصــل گردیــده 
اســت. بــا پیگیــری ایــن اداره و حمایت مســئوالن و قــوه قضائیه 
بــرای اولیــن بــار در کشــور سیســتم های نویــن کنتــرل آلودگــی 
ــه  ــه ب ــی شهرســتان اجــرا ک ــوالد القای ــرار دود در 2و احــد ف و ف
عنــوان طــرح پایلــوت و الگــو در کشــور مطــرح می باشــد. نصــب 

ــب 2  ــتان و نص ــی شهرس ــت آلودگ ــش وضعی ــگر نمای 2 نمایش
دســتگاه پاالیــش آالیندگــی کــه یــک مــورد دســتگاه ســنجش 
ــتای  ــت. در راس ــده اس ــارج ش ــدار خ ــی و از م ــص فن دارای نق
ــکن های  ــنگ ش ــد س ــق 99 درص ــش ذرات معل ــرل و کاه کنت
واحدهــای کاشــی شهرســتان مســقف و دارای سیســتم کنتــرل 
از  ناشــی  آلودگــی  الودگــی می باشــد. در راســتای کاهــش 
ــام ســنگ  ــد شــن و ماســه در شهرســتان تم کارخانجــات تولی
ــه اجــرای  ــزم ب ــد شــن و ماســه مل ــای تولی شــکن ها و واحده

ــد. حصــار کشــی مناســب و ایجــاد فضــای ســبز گردیدن

صنعــت هواپیمایــی تحــت فشــار هشــدارهای تغییــرات اقلیمــی 
نســبت بــه پروازهــای مکــرر اعــام کــرده کــه حاضــر اســت بــه 
هــر قیمتــی میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای خــود را کاهــش 
ــرات  ــرای کاهــش شــدید تأثی ــاز ب ــورد نی ــاوری م ــا فن ــد ام ده

ــوز در دســترس نیســت.  ــی هن کربن
اقلیمــی  فعــاالن  اخیــر  ماه هــای  در  ایســنا،  بــه گــزارش 
تاش هایــی بــرای متقاعــد کــردن مســافران نســبت بــه تحریــم 
مســافرت های پــروازی ترتیــب داده انــد کــه در ایــن میــان "گرتــا 
تانبــرگ"، دانش آمــوز و فعــال اقلیمــی ســوئدی کمپیــن "قطــار 

حفاظت محیط زیست اردکان، نیازمند 
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تاالب

مشاهده فسیل زنده میلیون ها سال پیش 
در تاالب آق گل مالیر

تولید فیلم حاوی نانو ذرات برای 
افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی

ــط  ــت محی ــرکل حفاظ مدی
زیســت همــدان گفــت: یــک 
فســیل زنــده بــا نــام علمــی 
 »tripos canceriformis«
مربــوط بــه میلیــون ها ســال پیــش در تــاالب آق گل 
مایــر دیــده شــد. عــادل عربــی در نشســت تحلیــل 
ــس از  ــرد: پ ــان ک ــر بی ــاالب آق گل مای ــان ت ذینفع
بــروز ســیاب فروردیــن مــاه ایــن گونــه ســخت زی 
و در معــرض انقــراض از دل خــاک خــارج شــد. وی 
ــاره تــاالب آق گل بیــان کــرد: ایــن تــاالب پــس  درب
ــا ایــن  از یــک دهــه آبگیــری 100 درصــدی شــد و ب
وجــود وســعت آن از 2 هــزار هکتــار بــه علــت تصــرف 
ــش  ــار کاه ــه 830 هکت ــاورزان ب ــط کش ــن توس زمی
یافتــه اســت مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
ــاالب  ــن ت ــه در ای ــه 46 گون ــان اینک ــا بی ــدان ب هم
ــد گفــت: از نظــر کنوانســیون رامســر  زندگــی می کنن

تــاالب بــه عرصه هایــی اطــاق می شــود کــه آب 
عامــل اصلــی شــکل گیــری محیــط زیســت و حیــات 

ــوری آن باشــد.  گیاهــی و جان
ــی  ــه وجــود م ــی ب ــا زمان ــه داد: تاالب ه ــی ادام عرب
آینــد کــه پهنــه آبــی روی عرصــه ای از خشــکی 
ــه  ــرار گرفت ــی از آن ق ــق کم ــا در عم ــانده ی را پوش
باشــد، پیامــد چنیــن شــرایطی ســبب پدیــد آمــدن 
طیــف متنوعــی از اشــکال تاالبــی اســت. وی گفــت: 
را  زیســتی  تنــوع  و  تولیــد  بیشــترین  تاالب هــا 
ــت برخــورداری از  ــه عل ــاالب هــا ب ــد در واقــع ت دارن
ــت  ــن زیس ــد تری ــر تولی ــف از پ ــای مختل بخش ه
بوم هــای جهــان هســتند و نقــش مهمــی در تصفیــه 
و پاکســازی آب از مــواد دارنــد. وی افــزود: بــا توجــه 
بــه تغییــر مســاحت تــاالب آق گل در فصــول و 
ســالیان مختلــف آن را در گــروه تاالب هــای آب 

ــد. ــدی کردن ــه بن ــیرین طبق ش

در  نوپــا  شــرکت  یــک 
ــکا  ــی آمری ــه نیوجرس منطق
فیلــم  ارائــه  بــه  موفــق 
ــوذرات شــده کــه  حــاوی نان
ــوالت  ــره وری محص ــوان به ــتفاده از آن می ت ــا اس ب
کشــاورزی را افزایــش داد. ایــن فیلــم می توانــد 
ــه  ــد. ب ــش ده ــره وری را افزای ــد به ــا 300 درص 20 ت
گــزارش ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو، شــرکت 
کــه  بــوده  نانویــی  اســتارت آپ  یــک  ســولگرو 
ــره وری  ــش به ــرای افزای ــوذرات ب ــاوی نان ــم ح فیل
محصــوالت کشــاورزی تولیــد کــرده اســت. ایــن 
شــرکت اخیــرًا توســط انکوباتــور نــوآوری والــز فارگــو 
ــد  ــاب ش ــر انتخ ــرکت های برت ــی از ش ــوان یک به عن
 MassChallenge Texas ــش ــن در چال و همچنی
نیــز در لیســت اســتارت آپ های برگزیــده قــرار دارد.
ــت:  ــولگرو گف ــرکت س ــل ش ــیکلز، مدیرعام ــر س تیل

ــم،  ــام دادی ــتارت آپ انج ــن اس ــا در ای ــه م ــه ک آنچ
تبدیــل طــول موج هــای غیرقابــل اســتفاده بــه 
رنگ هــای آبــی و قرمــز بــود، ایــن نانوفیلــم موجــب 
ــز و  ــای قرم ــش رنگ ه ــوج و افزای ــول م ــر ط تغیی

آبــی در گیاهــان می شــود. 
ــیرهای  ــا مس ــن رویداده ــاب در ای ــزود: انتخ وی اف
ــاز  ــا ب ــازار محصــول م ــه ســوی توســعه ب ــازه ای ب ت
رویــداد  ایــن  از  کــه  شــتاب دهنده ای  می کنــد، 
پشــتیبانی می کنــد فرآینــد تســت و ارزیابــی فیلــم 
ــیکلز  ــاد س ــه اعتق ــد. ب ــریع می کن ــوذرات را تس نان
بــه ســولگرو کمــک   MassChallenge چالــش 
می کنــد تــا جنبه هــای کســب و کار ایــن شــرکت بــه 
ــز  ــورم ول ــور و پلت ف ــه پیــش رود. انکوبات درســتی ب
ــز فارگــو تاســیس شــد کــه  ــاد ول فارگــو توســط بنی
بــا کمــک آزمایشــگاه ملــی انرژی هــای تجدیدپذیــر 

مدیریــت می شــود.

پرداخت شهریه مدرسه با پسماندهای پالستیکی
مسووالن مدرسه ای در نیجریه از والدین دانش آموزان در ازای پرداخت شهریه، بطری های 
پاستیکی خالی دریافت می کنند. به گزارش ایسنا، طبق این طرح والدین دانش آموزانی که 
توانایی پرداخت شهریه و مخارج مدرسه فرزندانشان را ندارند، می توانند با جمع آوری بطری های 
پاستیکی و تحویل آن ها، شهریه فرزندشان را تامین کنند.

گزارش

کشف بیش از 40 
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تولید روزانه 750 ُتن زباله در چهارمحال و بختیاری
مدیــرکل محیط زیســت چهارمحــال و بختیــاری بــا 
بیــان اینکــه روزانــه 750 ُتــن زبالــه در چهارمحــال 
ــرد:  ــان ک ــود، خاطرنش ــد می ش ــاری تولی و بختی
ســرانه تولیــد زبالــه بــرای هر نفــر در اســتان روزانه 
700 گــرم اســت. بــه گــزارش فارس، شــهرام احمــدی روز 
ــان  ــا بی گذشــته به مناســبت هفتــه حفاظــت از محیط زیســت ب
ــماند-  ــا و پس ــش آالینده ه ــعار کاه ــا ش ــه ب ــن هفت ــه ای اینک
آســمان آبــی، زمیــن ســبز از 15 خــرداد آغــاز شــده، گفــت: یکــی 
ــر حفاظــت از  ــه ام ــری توجــه ب ــام معظــم رهب ــدات مق از تأکی
محیط زیســت اســت؛ الزم اســت بــرای تحقــق ایــن امــر تمامــی 
ــوزه  ــن ح ــی نگری در ای ــم و از بخش ــر بگیری ــب را در نظ جوان

بپرهیزیــم. 
مدیــرکل محیط زیســت چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه در 
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــت از محیط بان ــه حمای ــوص الیح خص
ــت  ــتاریم جه ــس خواس ــدگان مجل ــزود: از نماین ــامی، اف اس
ــوم  ــرز و ب ــداری م ــرای پای ــان ب ــه از محیط بان ــت قاطعان حمای
ــی  ــون موانع ــرا در قان ــد؛ زی ــت بدهن ــه رأی مثب ــن الیج ــه ای ب

بــرای حمایــت از ایــن قشــر وجــود دارد. وی در خصــوص 
آالیندگــی صنایــع چهارمحــال و بختیــاری، خاطرنشــان کــرد: 37 
ــات  ــا اقدام ــه ب ــود دارد ک ــن اســتان وج ــده در ای ــت آالین صنع
صــورت گرفتــه ایــن عــدد بــه 15 صنعــت آالینــده در پنــج ســال 
ــه واحدهــا  گذشــته کاهــش پیــدا کــرده اســت؛ تذکــرات الزم ب
ــع نشــود  ــرادات رف ــر ای ــده داده می شــود اگ ــای آالین و کارگاه ه
ایــن واحدهــا بــه دســتگاه قضایــی معرفــی می شــوند. احمــدی 
در ادامــه بــا بیــان اینکــه روزانــه 750 ُتــن زبالــه در چهارمحــال 
ــد  ــرانه تولی ــرد: س ــد می شــود، خاطرنشــان ک ــاری تولی و بختی
ــت، در  ــرم اس ــه 700 گ ــتان روزان ــر در اس ــر نف ــرای ه ــه ب زبال
ســال گذشــته 24 شــهردار و دهیــار متخلــف به علــت تخطــی از 

ــی شــدند.  ــی معرف ــه مراجــع قضای ــت پســماند ب مدیری
مدیــرکل محیط زیســت چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه 
در ســال 97، هــوای اســتان به علــت پدیــده گــرد و غبــار دچــار 
ــه یــک روز  ــود، گفــت: ایــن عــدد از ابتــدای ســال ب آلودگــی ب
کاهــش پیــدا کــرده اســت. وی افــزود: در بارندگی هــای اخیــر 

ــا شــدند. ــاری احی تمامــی تاالب هــای چهارمحــال و بختی

ب ها
تاال

ــی ســازمان  ــای تاالب ــر اکوسیســتم ه ــر دفت مدی
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: در حــال حاضــر 
30 تــاالب بــا رویکــرد بومــی در کشــور مدیریــت 
مســعود  فــارس،  گــزارش  بــه  می شــود. 
ــان  ــل ذینفع ــت تحلی ــروز در نشس ــر ام ــی ظه ــرزاده کریم باق
ــرد:  ــار ک ــاالب آق گل اظه ــع ت ــت جام ــه مدیری ــن برنام تدوی
ــام  ــرای انج ــا ب ــد تاالب ه ــن ح ــا تعیی ــه تاالب ه در آیین نام
ــت. وی  ــده اس ــخص ش ــت مش ــط زیس ــف اداره محی تکالی
ــط  ــام در حــوزه محی ــی نظ ــه سیاســت های کم ــان اینک ــا بی ب
زیســت 15 سیاســت اســت کــه هفــت سیاســت آن در مــورد 
ــه  ــن آیین نام ــا تدوی ــم ب ــت یازده ــزود: دول ــت اف تاالب هاس
ــن امــر در برنامــه  ــه ای ــای تاالب هــا درصــدد پرداختــن ب احی
ششــم توســعه اســت. مدیــر دفتــر اکوسیســتم هــای تاالبــی 
موضــوع  داد:  ادامــه  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
مدیریــت زیســت بومــی در تاالب هــا رویکــردی اســت کــه از 
دولــت هشــتم ایــن تفکــر ایجــاد شــده کــه بایــد بــه صــورت 
حــوزه ای مدیریــت شــود. باقــرزاده کریمــی بــا اشــاره بــه اینکه 
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ايــن منظــور 20 ميليــارد لاير اعتبــار بــراي تاالب اســتيل 
اختصــاص يافتــه اســت. بــه گفتــه مديــركل حفاظــت 
محيــط زيســت اســتان گيــان دو واحــد كارخانــه 
بازيافــت زبالــه بــا ظرفيــت 500 تــن در شهرســتان هــاي 
ــز ســه  تالــش و لنگــرود در حــال ســاخت اســت و ني
ــا ظرفيــت يكهــزار و 600 تــن در  دســتگاه زبالــه ســوز ب
ــدازي  ــه زودي راه ان ــان ب ــرب گي ــرق و غ ــق ش مناط
ــراي  ــود ب خواهــد شــد. محمدپــور در آن زمــان گفتــه ب
ــان، 15  ــت پســماند در گي اجــراي طــرح هــاي مديري

هــزار ميليــارد لاير اعتبــار اختصــاص يافتــه و همچنیــن 
مشــكل پســاب و فاضــاب بيمارســتان هــاي دولتــي 
و مراكــز اداري در اســتان گيــان بــا راه انــدازي شــبكه 
ــه برطــرف شــده اســت. طــي ســه  ــه خان هــاي تصفي
دهــه گذشــته بــه دليــل ورود حجــم زيــادي از رســوبات 
و رشــد بــي رويــه گياهــان مهاجــم ميانگيــن عمــق آب 
ايــن تــاالب از 11 متــر بــه كمتــر از دو متــر و در مناطقــي 
ــر  ــزون ب ــرده اســت. اف ــدا ك ــش پي ــر كاه ــي كمت حت
مقاديــر زيــادي ســم و كــود شــيميايي روزانــه بيــش از 

400 هــزار متــر مكعــب فاضــاب بــه تــاالب بيــن 
ــن ســازه  ــر اي ــاوه ب ــي شــود. ع ــي وارد م ــي انزل الملل
هــاي غيرضــروري و كارشناســي نشــده و قطــع جريــان 
ــه  ــاوز ب ــي ، تج ــم واردات ــان مهاج ــي آب ، گياه طبيع
ــه دم  ــزر دم ب ــاي خ ــش آب دري ــاالب و كاه ــم ت حري
بــر رگ حيــات تــاالب انزلــي زخــم مــي زنــد. از ســال 
89 بحــث پرطمطــراق احيــاي تــاالب انزلــي بــا حضــور 
مســئوالن و متوليــان امــر در بــوق و كرنــا دميــده شــد. 
طــرح احيــاي تــاالب بيــن المللــي انزلــي ســال 89 بــا 

اعتبــاري افــزون بــر 900 ميليــارد لاير بــراي پنــج ســال 
از محــل رديــف هــاي خــاص معاونــت برنامــه ريــزي و 
نظــارت راهبــردي بــه تصويــب رســيد اما مرحله نخســت 
مطالعاتــي احيــاي تــاالب انزلــي كــه در حوزه شناســايي 
ــع آن از ســال 89  ــراي رف ــات ب ــده و اقدام ــع آالين مناب
تــا 91 انجــام شــده بــود، منتهــي بــه نقشــه هــاي فنــي 
و اجرايــي نشــد. ســال 93 نيــز طــرح جامــع مديريــت 
حــوزه آبريــز تــاالب انزلــي مبتنــي بــر اصــول مديريــت 
ــر  ــا تمركــز ب ــي ب ــاالب انزل ــك در حــوزه آبخيزت اكولوژي
ســه محــور پســماند، فاضاب هــا و رســوبات آغــاز شــد . 
بــا ايــن همــه رييــس ســازمان محيــط زيســت در ســفر 
ســال 97 بــه گيــان، وضعيــت تــاالب انزلــي را بحرانــي 

اعــام كــرد.

دغدغه  فعاالن محیط زیست
احیــای تــاالب انزلــی بــا فنــاوری »بایوجمــی« دغدغــه 
تــازه ای بــرای فعــاالن محیط زیســت ایجــاد کــرده، 
ــن شــیوه در اکوسیســتم های مشــابه  ــرا نشــدن ای اج
و وضعیــت حســاس تــاالب روبه مــرگ انزلــی، بــر 
نگرانی هــا افــزوده اســت. نگاهــی بــه یادداشــت ها 
حــوزه  فعــاالن  و  دانشــگاهیان  اظهارنظرهــای  و 
محیط زیســت نشــان می دهــد کــه ایــن روزهــا توجــه 
آن هــا از مســئله هجــوم انــواع فاضــاب ، انباشــت 
ــاالب، گیاهــان مهاجــم،  ــم ت ــه حری رســوبات، تجــاوز ب
آب بندان هــا کــه  بــه  بی توجهــی  و  ســدها  اثــرات 
ــمت  ــه س ــت ب ــی اس ــاالب انزل ــای ت ــه درده از جمل
ــن  ــری ای ــیب های به کارگی ــرات و آس ــی خط پیش بین
روش جدیــد ســوق یافتــه اســت. مردادمــاه 97 رئیــس 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت در نامــه ای بــه رئیــس 
ســازمان برنامه وبودجــه کشــور خواســتار تخصیــص 
بودجــه بــرای احیــای تــاالب انزلــی بــا شــیوه ای نویــن 
از زیســت پاالیــی شــد. در ادامــه مهرمــاه 97 نیــز شــاهد 
بازتــاب گســترده خبــر احیــای تــاالب انزلــی بــا فنــاوری 
ــک  ــه ی ــه گفت ــه ب ــی ک ــانه ها بودیم.طرح ــو در رس نان
کارشــناس محیــط زیســت بایــد اثــرات آن بــر ســامت 
ــاره  ــن ب ــوری در ای ــد اله ــود. محم ــی ش ــردم بررس م
ــو ذرات اکســید  ــه اســت، نان ــر گفت ــزاری مه ــه خبرگ ب
تیتانیــوم در آب حل نشــده و بعــد از فرآینــد تصفیــه بــه 
ــوند. از ســوی  ــف ته نشــین می ش شــکل رســوب در ک
دیگــر شــرکت یادشــده، هنــوز پاســخی دربــاره تکلیــف 
ــن  ــه در ای ــی ک ــید تیتانیوم ــوب اکس ــن رس ــزاران ت ه
فرآینــد نشســت کــرده و بــه همــراه غــذای آبزیــان بــه 
ــهرها و  ــایر ش ــی س ــینان و حت ــفره های حاشیه نش س

ــت. ــداده اس ــد، ن ــد ش ــل خواه ــتان ها منتق اس
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 طرح  احیای تاالب انزلی به روش نانو متوقف شد
دادستان عمومی و انقالب انزلی دستور توقف استفاده از طرح »بایوجمی« را با توجه 

به مخاطرات احتمالی ناشی از آن صادر کرد

صنعــت هواپیمایــی تحــت فشــار هشــدارهای تغییــرات اقلیمــی 
نســبت بــه پروازهــای مکــرر اعــام کــرده کــه حاضــر اســت بــه 
هــر قیمتــی میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای خــود را کاهــش 
ــرات  ــرای کاهــش شــدید تأثی ــاز ب ــورد نی ــاوری م ــا فن ــد ام ده

ــوز در دســترس نیســت.  ــی هن کربن
اقلیمــی  فعــاالن  اخیــر  ماه هــای  در  ایســنا،  بــه گــزارش 
تاش هایــی بــرای متقاعــد کــردن مســافران نســبت بــه تحریــم 
مســافرت های پــروازی ترتیــب داده انــد کــه در ایــن میــان "گرتــا 
تانبــرگ"، دانش آمــوز و فعــال اقلیمــی ســوئدی کمپیــن "قطــار 

ــروازی  ــفرهای پ ــش س ــور کاه ــه منظ ــا" را ب ــای هواپیم ــه ج ب
راه انــدازی کــرده اســت. مدیــر اجرایــی انجمــن بین المللــی 
ــه در  ــن هفت ــه اعضــای آن ای ــی )IATA( ک ــل هوای حمــل  و نق
ســئول دیــدار داشــتند، اعــام کرده کــه صنعــت هواپیمــای از این 
لحــاظ بــه شــدت تحــت فشــار قــرار گرفتــه اســت.  ایــن صنعــت 
ــن مــورد انتقــاد قــرار  ــه دلیــل ســهم خــود در انتشــار گاز کرب ب
دارد کــه بــا 285 گــرم کربــن دی اکســید در هــر کیلومتــر طــی 
شــده بــرای هــر مســافر از هــر نــوع حمــل و نقــل دیگــر، میــزان 
انتشــار بیشــتری دارد. طبــق آمارهــای آژانــس اروپایــی محیــط 

زیســت ایــن میــزان بــرای حمــل و نقــل جــاده ای 158 گــرم و 
بــرای حمــل و نقــل ریلــی 14 گــرم اســت. صنعــت هواپیمایــی 
بــا وجــود ایــن کــه بــه هــر قیمتــی حاضــر بــه کاهــش میــزان 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای خــود اســت امــا بــه کــم توجهــی بــه 
ــرات زیســت محیطــی کــه برجــای می گــذارد متهــم شــده  تاثی
و رییــس انجمــن بین المللــی حمــل  و نقــل هوایــی بــه شــدت 
ــل و  ــه حم ــبز" در زمین ــات س ــه "مالی ــی علی ــال مذاکرات در ح
نقــل هوایــی تحــت حمایــت چندیــن کشــور از جملــه هلند اســت 
چــرا کــه بــه گفتــه رییــس ایــن انجمــن، در اغلــب کشــورها ایــن 
مالیات هــا جــذب بودجه هــای دولتــی شــده و خــرج هــر چیــزی 
ــود.  ــت می ش ــط زیس ــز محی ــه ج ــد ب ــا می خواهن ــه دولت ه ک
ســازمان بین المللــی هوانــوردی غیرنظامــی )ایکائــو( نیــز بــرآورد 
کــرده کــه حمــل و نقــل هوایــی مســوول انتشــار دو درصــد از کل 
انتشــار گاز کربــن دی اکســید جهــان بــوده کــه تقریبــا برابــر بــا 
کل میــزان انتشــار کشــور آلمــان اســت. امــا هواپیماهــا بــه جــز 
ــید را  ــروژن اکس ــد نیت ــری مانن ــید، ذرات دیگ ــن دی  اکس کرب
منتشــر می کننــد کــه گرمــا را در ارتفــاع زیــاد بــه دام می اندازنــد. 
ایــن بــدان معناســت کــه صنعــت هواپیمایــی در واقــع مســوول 
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــز هس ــی نی ــش جهان ــد از گرمای ــج درص پن
ــزان  ــه می ــره وری ســوخت ب ــود به ــه بهب ــد ب ــن صنعــت متعه ای
ــات  ــادی و ثب ــا 2020 می ــال 2009 ت ــال از س ــد در س 1.5 درص
ــاده ســازی  ــا آم ــن دی اکســید خــود ب ــزان انتشــار گاز کرب می
کاهــش 50 درصــدی تــا ســال 2050 میــادی نســبت بــه ســال 
ــد چالشــی  ــدات می توان ــن تعه ــادی شــده اســت. ای 2005 می

بــزرگ بــرای ایــن صنعــت باشــد چــرا کــه انتظــار مــی رود تعــداد 
مســافران هوایــی تــا دو دهــه آینــده دو برابــر شــده و در ســال 
ــر برســد.  در حــال حاضــر  ــارد نف ــه 8.2 میلی ــادی ب 2037 می
شــرکت های هواپیمایــی بــا اقداماتــی چــون ســرمایه گذاری 
روی نســل جدیــدی از هواپیماهــا بــا آلودگــی کمتــر و موتورهــای 
بــه روز شــده، اصاحــات آیرودینامیکــی و لوازمــی کــه وزن 
کمتــری دارنــد، تــاش بــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای 
خــود دارنــد. همچنیــن چندیــن شــرکت هواپیمایــی شــروع بــه 
ــد  ــای تولی ــا هزینه ه ــد ام ــش ســوختهای زیســتی کرده ان آزمای
همچنــان بــاال اســت و کارشناســان ایــن صنعــت معتقدنــد 
موتورهــای الکتریکــی بــرای دو دهــه دیگــر بــه صــورت تجــاری 
از بــازار جمــع آوری خواهنــد شــد. ایکائــو ادعــا کــرده اســت کــه 
ــد و نســل  ــد کمــک کن ــی می توان ــر ترافیــک هوای ــت بهت مدیری
جدیــدی از هواپیماهــا بــا طراحی هــای کارآمدتــر در عــرض پنــج 
ــر گــزارش  ــا ب ــا 10 ســال آینــده پیــش بینــی شــده اســت. بن ی
ــی  ــی خیل ــا صنعــت هواپیمای ــان ب ــا زم ــزاری فرانســه، ام خبرگ
همــراه نیســت. چــرا کــه گــزارش ســالیانه ســازمان ملــل متحــد 
ــا  ــد ت ــن دی اکســید بای ــه انتشــار گاز کرب ــد ک ــی ده نشــان م
ســال 2030 میــادی تــا 45 درصــد کاهــش یافتــه و ســال 2050 
میــادی بــه صفــر خالــص برســد تــا  افزایــش دمــای زمیــن در 
محــدوده امــن 1.5 درجــه ســانتی گــراد باقــی بمانــد. از همیــن 
ــت  ــداف زیس ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــت هواپیمای رو صنع
محیطــی خــود تــا ســال 2050 میــادی بایــد اقدامــات خــود را 

فــوری و از همیــن امــروز آغــاز کنــد.

صنعت هواپیمایی تحت فشار هشدارهای 
»تغییرات اقلیمی«

ــت:  ــی گف ــان جنوب ــت خراس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
ــت  ــال اس ــتان فع ــادی در اس ــایش ب ــون فرس ــون 28 کان اکن
و شهرســتان هــای بشــرویه و نهبنــدان از بیشــترین کانــون 
ــه  ــری ب ــا، حســن اکب ــزارش ایرن ــه گ ــوردار هســتند. ب ــا برخ ه
ــزود: خشکســالی هــای 20  ــه محیــط زیســت اف مناســبت هفت
ســاله تاثیــر قابــل توجهــی بــر افزایــش و بحرانــی شــدن کانــون 
هــا فرســایش بــادی اســتان گذاشــته اســت امــا افزایــش میزان 
ــر  ــدی ب ــد امی ــن رون ــه ای ــا در ســال جــاری و ادام ــی ه بارندگ
کاهــش بحــران در ایــن کانــون هــا خواهد بــود. وی ادامــه داد: در 
حــال حاضــر بــه جــز شهرســتان بیرجنــد کانــون هــای فرســایش 
بــادی در تمــام شهرســتان هــا فعــال اســت بــه طــوری کــه ســال 
ــم. گذشــته شــاهد 25 روز ناســالم از لحــاظ کیفیــت هــوا بودی

اکبــری بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون 2 ایســتگاه ســنجش 
ــرد:  ــح ک ــال اســت، تصری ــی فع ــار در خراســان جنوب ــرد و غب گ
ــد و  ــای بیرجن ــا از ســال 93 در شهرســتان ه ــن ایســتگاه ه ای
نهبنــدان فعالیــت مــی کننــد و 2 ایســتگاه دیگــر بــه زودی در 2 
شهرســتان دیگــر اســتان فعــال خواهنــد شــد. وی بیابــان زایــی، 
ــل  ــن عوام ــا را از مهمتری ــش ریزگرده ــع و افزای ــش مرات کاه
فرســایش بــادی بیــان کــرد و گفــت: آمــوزش و فرهنگســازی در 
کنــار اقدامــات عملیاتــی ادارات ذیربــط مــی توانــد تــا حــدودی 
ــد  ــر اینصــورت بای ــد، در غی ــا بکاه ــون ه ــن کان ــش ای ــر افزای ب
منتظــر ریزگردهــا همچــون اســتان هــای سیســتان بلوچســتان و 
خوزســتان باشــیم. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
ــون  ــش کان ــی افزای ــل اصل ــرون را معض ــی، ذرات 10 میک جنوب
ــای تنفســی،  ــاری ه ــزود: بیم ــار دانســت و اف ــرد و غب ــای گ ه
چشــم و گــوش و خطــرات بهداشــتی بــرای گــروه هــای 
حســاس، افــراد مســن و کــودکان از مهمتریــن عــوارض افزایــش 

ــون هــا اســت. ایــن کان

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوب:

28 کانون فرسایش بادی در 
خراسان جنوبی فعال است

خبر
هیوالهای گهواره، بزمجه 

از آب درآمدند
روابــط عمومــی حفاظــت محیط زیســت شهرســتان 
ــده در  ــاهده ش ــوان مش ــرد 2 حی ــام ک ــو اع دااله
ــره  ــه تی ــق ب ــمار متعل ــی سوس ــواره نوع ــهر گه ش
ــه  ــه بزمج ــن گون ــه بزرگ تری ــن گون ــر، ای ــزارش مه ــه گ ــت. ب ــان اس بزمجه ای
اســت کــه در مــوارد نــادری تــا ســه مترهــم رشــد می کنــد و وزن آن بــه حــدود 
70 کیلوگــرم نیــز می رســد. گفتنــی اســت میانگیــن عمــر ایــن موجــودات در 
ــی  ــتره پراکندگ ــش، گس ــات وح ــت، در حی ــال اس ــا 9 س ــت ت ــت هش طبیع

ــرده اســت. ــدا ک ــای انســانی کاهــش پی ــت فعالیت ه ــه عل ــا ب آن ه

دستگیری صیادان غیرمجاز 
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  سرپرســت 
صیــادان  گفــت:  ســرا  صومعــه  شهرســتان 
ــات وحــش ســلکه صومعــه  ــو درحی غیرمجــاز زال
ســرا دســتگیر شــدند. بــه گــزارش ایســنا، هــادی 
اصغــرآزاد از شناســایی متخلفــان صیــد غیرمجــاز زالــو در پناهــگاه حیــات 
وحــش ســلکه خبــر داد. اصغــرآزاد بــا اشــاره بــه اینکــه صیــادان بــا ادوات 
ــش  ــات وح ــگاه حی ــو از پناه ــع آوری زال ــه جم ــدام ب ــاز اق ــد غیرمج صی
ــات الزم  ــراد اقدام ــن اف ــا ای ــود ب ــه داد: در برخ ــد، ادام ــی کنن ــلکه م س
جهــت معرفــی متخلفیــن بــه مراجــع قضایــی بــه عمــل آمــد. وی تصریــح 
ــو شــکار  ــف غیرمجــاز صومعــه ســرایی 100 قطعــه زال ــادان متخل کــرد: صی

ــد. ــرده بودن ک

رهاسازی 23 قطعه کبک
همزمــان بــا ششــمین روز از هفتــه محیــط زیســت 
ــان  ــش از متخلف ــدی پی ــه چن ــک ک ــه کب 23 قطع
ــود، در  ــده ب ــط ش ــاز کشــف و ضب ــر مج ــد غی صی
ــازی  ــا س ــار ره ــدره و بیج ــی دیوان ــق طبیع مناط
ــط  ــف و ضب ــار از کش ــت بیج ــط زیس ــت محی ــت اداره حفاظ ــدند. سرپرس ش
9 قطعــه کبــک از یــک متخلــف شــکار و صیــد خبــر داد و گفــت: ایــن کبــک 
هــا در ششــمین روز از هفتــه محیــط زیســت در طبیعــت ایــن شهرســتان رهــا 
ــار داشــت:  ــت زاده اظه ــر هدای ــی اصغ ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ســازی شــدند. ب
در جریــان گشــت و کنتــرل یــگان حفاظــت ایــن واحــد از یــک متخلــف کــه 
اقــدام بــه زنــده گیــری غیــر مجــاز پرنــدگان مــی کــرد، 9 قطعــه کبــک کشــف 

و ضبــط شــد.

گونه ها

آبزیان

پرندگان

مرگ ماهی ها در سد »گالبر« زنجان
به گزارش ایسنا، چند روزی است که مرگ ماهیان در دریاچه ی سد گابر، در 50 کیلومتری جنوب شرقی استان 

زنجان، نگرانی هایی را بر انگیخته است. سد گابر یکی از بزرگترین سدهای این استان است که از نظر اقتصادی و 
کشاورزی اهمیت زیادی دارد. این دریاچه که ظرفیت باالیی برای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری دارد اما امروزه 

با خطر آلودگی مواجه است. 

رنا
: ا

س
عک

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان لنگــرود 
گفت:ســه بهلــه جغــد انبــاری پــس از مــداوا و اطمینــان از 
ــت  ــازی در طبیع ــب رهاس ــرایط مناس ــمانی و ش ــامت جس س
بــه زیســتگاه اصلــی بازگردانــده شــدند. بــه گــزارش ایرنــا، 
ســیدامین نجــات اظهــار داشــت: ایــن ســه بهلــه جغــد توســط 
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــه ی ــانی ب ــش نش ــای آت نیروه
ــل داده  ــرود تحوی ــه لنگ ــاف و چمخال ــی چ ــط بان ــگاه محی پاس
ــمانی، در  ــامت جس ــان از س ــس از اطمین ــه پ ــد ک ــده بودن ش
ــار  ــد انب ــزود : جغ ــا ســازی شــدند. وی اف ــی ره زیســتگاه اصل
بــا نــام علمــی Tyto alba بیشــترین گســتردگی را میــان 
ــدگان  ــایر پرن ــان س ــزان گســتردگی آن در می ــا دارد و می جغده
ــواده  ــی از دو خان ــواده یک ــن خان ــت و ای ــی اس ــال زدن ــز مث نی
ــد  ــرد: جغ ــح ک ــد. وی تصری ــکیل می ده ــا را تش ــی جغده اصل
ــدگان  ــه جغــد ســفید نیــز معــروف اســت جــزو پرن ــار کــه ب انب
کمیــاب و حمایــت شــده محســوب می شــود، ایــن حیــوان 
ــاه و  ــد و دمــی کوت ــی بلن ــزرگ، پاهای ــب ب ــه شــکل قل ســری ب
ــا و  ــه، انباره ــاختمان های متروک ــب در س ــوش دارد و اغل چهارگ
ســوله های قدیمــی زیســت می کنــد. وی یادآورشــد: ایــن پرنــده 
در مناطــق بــاز بــا درختــان پراکنــده )درمناطــق نیمــه بیابانــی( و 
حاشــیه ی جنگل هــا بــه ســرمی بــرد و اغلــب نزدیــک ســکونت 
گاه هــای انســانی دیــده می شــود. رئیــس اداره محیــط زیســت 
لنگــرود بــا اشــاره بــه اهمیــت حیــات وحــش در زندگــی انســان 
ــظ  ــود در حف ــا حساســیت خ ــراد می بایســت ب ــه اف ــت: هم گف
ــوع زیســتی شهرســتان مشــارکت داشــته باشــند و در حفــظ  تن
ــد.  ــن ســازمان همــکاری نماین ــا ای ــان ب گونه هــای طبیعــت گی
ــه  ــت از س ــر جمعی ــزار نف ــدود 140 ه ــا ح ــرود ب ــتان لنگ شهرس
بخــش مرکــزی، کوملــه و اطاقــور و پنــج شــهر لنگــرود، شــلمان، 

ــه تشــکیل شــده اســت. ــاف و چمخال ــور و چ ــه، اطاق کومل

رییس حفاظت محیط زیست 
شهرستان لنگرود خبر داد:

رهاسازی سه جغد انباری 
پس از مداوا در لنگرود

رنا
 ای

س:
عک

ب ها
30 تاالب با رویکرد بومی در کشور مدیریت می شودتاال

ــی ســازمان  ــای تاالب ــر اکوسیســتم ه ــر دفت مدی
حفاظــت محیــط زیســت گفــت: در حــال حاضــر 
30 تــاالب بــا رویکــرد بومــی در کشــور مدیریــت 
مســعود  فــارس،  گــزارش  بــه  می شــود. 
ــان  ــل ذینفع ــت تحلی ــروز در نشس ــر ام ــی ظه ــرزاده کریم باق
ــرد:  ــار ک ــاالب آق گل اظه ــع ت ــت جام ــه مدیری ــن برنام تدوی
ــام  ــرای انج ــا ب ــد تاالب ه ــن ح ــا تعیی ــه تاالب ه در آیین نام
ــت. وی  ــده اس ــخص ش ــت مش ــط زیس ــف اداره محی تکالی
ــط  ــام در حــوزه محی ــی نظ ــه سیاســت های کم ــان اینک ــا بی ب
زیســت 15 سیاســت اســت کــه هفــت سیاســت آن در مــورد 
ــه  ــن آیین نام ــا تدوی ــم ب ــت یازده ــزود: دول ــت اف تاالب هاس
ــن امــر در برنامــه  ــه ای ــای تاالب هــا درصــدد پرداختــن ب احی
ششــم توســعه اســت. مدیــر دفتــر اکوسیســتم هــای تاالبــی 
موضــوع  داد:  ادامــه  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
مدیریــت زیســت بومــی در تاالب هــا رویکــردی اســت کــه از 
دولــت هشــتم ایــن تفکــر ایجــاد شــده کــه بایــد بــه صــورت 
حــوزه ای مدیریــت شــود. باقــرزاده کریمــی بــا اشــاره بــه اینکه 

ــان  ــارکت ذی نفع ــا مش ــد ب ــی بای ــت بوم ــول زیس ــام اص انج
ــارکتی  ــورت مش ــه ص ــاالب ب ــت ت ــد مدیری ــت: بای ــد گف باش
ــه فرهنگســازی، ایجــاد  ــاز ب ــگاه نی انجــام شــود البتــه ایــن ن
ســاختار اجرایــی و مدیریتــی و زمینه ســازی قانونــی دارد. 
ــاخص کار  ــد ش ــا می توانن ــه تاالب ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه آلودگــی زیســت  ــرد: هرگون ــی باشــد خاطرنشــان ک مدیریت
محیطــی، ایجــاد رســوب و حفــر چــاه غیرمجــاز در باالدســتی 
بــر روی تاالب هــا اثرگــذار اســت. باقــرزاده کریمــی بــا اشــاره 
ــرزی  ــت فرام ــک ظرفی ــی ی ــت زیســت بوم ــه مدیری ــه اینک ب
ــد  ــگاه مدیریت هــا بای ــت تاریخــی در ن اســت ادامــه داد: غفل
بــه ســرعت بازنگــری شــود چراکــه تصمیمــات دولتــی گاهــی 
کــرده  بی مســوولیتی  دچــار  را  ذی نفعــان  و  بهره بــرداران 

اســت.
ــودن  ــک ب ــود کوچ ــا وج ــاالب آق گل ب ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
پرنــدگان  مختلــف  گونه هــای  بــرای  مطلوبــی  زیســتگاه 
ــده  ــده نش ــه دی ــا آیین ــرد: تاالب ه ــح ک ــت تصری ــر اس مهاج

ــتند. ــخ هس ــوه ی ک

ب ها
تدوین طرح مدیریت جامع تاالب در هرمزگانتاال

اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
هرمــزگان، از تدویــن طــرح مدیریــت جامع تاالب 
خبــر داد و گفــت: در ایــن طــرح معیشــت افــراد 
کنــار تــاالب و مســئله حفاظــت تاالب هــا در نظــر 
ــب  ــارس، حبی ــزارش ف ــه گ ــت. ب ــده اس ــه ش گرفت
ــی ظهــر امــروز در همایــش بزرگداشــت  مســیحی تازیان
روز جهانــی محیــط زیســت اظهــار داشــت: هرمــزگان یکــی از 
اســتان های اســت کــه دارای دو اکوسیســتم خشــکی و دریــا 
ــن اکوسیســتم  ــه ای ــتان کشــور اســت ک ــزو 7 اس ــوده و ج ب
اســتان  در  داد:  ادامــه  وی  داراســت.  را  وســیع  و  پهنــاور 
هرمــزگان از ذخایــر ژنتیکــی گوناگونــی برخــوردار هســتیم کــه 
پشــت های  الک  آب ســنگ ها،  ماننــد  دریــا گونه هایــی  در 
پســتانداران  و  دلفین هــا  انقــراض،  معــرض  در  دریایــِی 
ــواردی  ــتند و م ــی هس ــز جهان ــت قرم ــه در فهرس ــی ک دریای
مثــل ماهــی آفانیــوس کــه بی نظیــر اســت و بانــک ژن ایــن 
ــرد،  ــه ف ــر ب ــکاری منحص ــدگان ش ــو اســت، پرن ــی در گن ماه
خــرس ســیاه بلوچــی کــه شــاخص زیســتی اســتان هرمــزگان 
اســت و ســایر گونــه هــا کــه در اینجــا یافــت می شــوند. 

ــع  ــزود: مناب ــزگان اف ــت هرم ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
غنــِی تنــوع زیســتی و چشــم اندازهای بی بدیــل اکوتوریســتی 
را در ســواحل بــه طــول بیــش از 2 هــزار و200 کیلومتــر داریــم 
کــه ایــن مســئله توانایــی اســتان بــرای مباحــث توریســتی را 
ــم کــه هــر کــدام  ــه را داری ــر 14گان ــاد کــرده اســت و جزای زی
ــن  ــود را دارد؛ همچنی ــه خ ــر ب ــاص و منحص ــتم خ اکوسیس
ــا از  ــه دو ت ــم ک ــت را داری ــت مدیری ــه تح ــدود 21 منطق ح
ــت و  ــارس اس ــهر و ف ــتان های بوش ــا اس ــترک ب ــا مش آن ه
ــار و 12 درصــد کل اســتان اســت کــه  ــر 900 هــزار هکت ــغ ب بال
ــیحی  ــت. مس ــت اس ــط زیس ــت محی ــت حفاظ ــت مدیری تح
تازیانــی افــزود: دو ذخیــره زیســت کــره در اســتان داریــم کــه 
ــتند و  ــتان هس ــک ژن اس ــد و بان ــی دارن ــای خاص قابلیت ه
ایــن مســئله اســتان را منحصــر بــه فــرد کــرده اســت کــه دو 
ــو و حــرا در  بانــک ژن هــم دریایــی و هــم در خشــکی در گن
اســتان وجــود دارد و از مجمــوع 25 تــاالب کشــوری 4 تــاالب 
ــدود 16  ــه ح ــم ک ــزگان داری ــتان هرم ــی را در اس ــن الملل بی

درصــد کل تاالب هــای کشــور را در بــر می گیــرد.
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 کمک - واژه افســوس و دریغ

14- نخســتین پادشــاه ماد که بر ایران 

فرمانروایی داشــت - برده زن - فلز 

 ارتجاعی

15- مهمتریــن رود چین - چه وقت؟

عمودی 
1- یکی از هفت آتشــکده اصلی ایران 

 باســتان - بی میلی

2- جای پرتاب موشــک - گستاخ - 

 دارو - خواجه و ســرور

3- مرکز گیان - برگه هشــدار قانونی 

 - اشاره به دور

4- خالص - جاده - شــکل نهفته و 

باکتری  مقاوم 

5- عالم بزرگ شــیعی سده پنجم 

معروف بــه علم الهدی - فرش نازک 

 امروزی

6- حرکتــی برای زدن توپ در فوتبال 

- توپ چــوگان - تبدیل جامد به 

 مایع - از قبایل صدر اســام

7- پدر از دســت داده - ایستادن 

 نظامیان

8- گشــوده - آرواره - سخنانی با 

ظاهــر کفرآمیز کــه صوفیان گویند - 

 پهلوان - حشــره گزنده

9- از نقاط دیدنی اصفهان - آغشــته 

 به خون

10- پشــت خمیده - قطار - خط 

 روزنامه ای - حرف پرســش

11- بــی رونــق - نامی که پیامبر )ص( 

 به ســال دهم بعثت دادند

12- واحــد پول کره - چاپار امروزی 

 - خورشید

13- حرف ندا - نام تجاری ســولفات 

 مس آبدار - رعیت

14- جناح لشــکر - سلطان - ارزش 

 و اعتبــار - نازک و لطیف

15- اجــداد - هنر بریدن نقش های 

زینتی روی چوب

جدول شماره 1467

رحیـم بناموالئـی در نشسـت کارگـروه شـورای 
گفـت و گـوی دولت و بخـش خصوصی گفت: 
ایـن بسـته حمایتـی طـی بخشـنامه ای در 17 
مـاده توسـط وزیر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
بـه سـازمان تأمین اجتماعـی اباغ شـده تا با 
اجرای آن شـاهد تحول در کسـب و کار و رونق 
تولید باشـیم.وی افزود: با این حال متأسـفانه 
برخی شـرکت های حسابرسـی برون سـپاری 
دریافـت  در  اجتماعـی کـه  تأمیـن  سـازمان 
درصـدی از جریمه ها ذینفع هسـتند در اجرای 
کامل این بخشـنامه دسـت انـداز ایجـاد کرده 
انـد تـا از ایـن طریـق درآمد بیشـتری کسـب 
کنند.بنـا موالئـی گفـت: البتـه سـازمان تأمین 
اجتماعـی انعطاف هـا و دسـتور العمـل هـای 
صـادره در بحـث رونـق تولیـد را بـه شـعب و 
عوامل حسابرسـی خود در سـطح کشـور اباغ 
کـرده اسـت، اما عملکـرد بدنه کارشناسـی این 
سـازمان در این زمینه بسـیار ضعیف است.وی 

افزود: در مفاد بخشـنامه اشاره شـده پاره ای از 
مشـکات تولیـد کننـدگان همـراه بـا راه حـل 
های مناسـب جهت هموار شـدن مسـیر رونق 
تولیـد بـه صـورت واضـح مطرح شـده اسـت، 
ولـی در اجـرا متأسـفانه دخالـت سـلیقه های 
شـخصی برخـی عوامـل کارشناسـی را شـاهد 
هسـتیم.وی اظهـار امیـدواری کـرد، سـازمان 
تأمین اجتماعی رفع مشـکات و نارسایی های 
موجـود در اجـرای صحیـح و بـدون نقص این 
بخشـنامه کارآمـد را بـا اولویت ویژه در دسـتور 
کار قـرار دهد.رئیـس اتـاق بازرگانـی البـرز در 
در  دارایـی  وزارت  اباغیـه  سـخنانش  ادامـه 
خصـوص دریافت بیسـت هزار میلیـارد تومان 
را  البـرز  اسـتان  تولیـد کننـدگان  از  مالیـات 
حرکتی کارشناسـی نشـده و غیـر منطقی ذکر 
کـرد و گفـت: گرفتـن ایـن مالیـات از بخـش 
تولیـد، در شـرایط کنونـی تعطیـل کارخانه ها و 
بیـکار شـدن کارگـران را درپـی خواهد داشـت.

وی بـا تاکیـد بر ضـرورت حاکم شـدن اعتماد 
کامـل بین دولـت و بخش خصوصی گفت: در 
شـهرک های صنعتـی اسـتان از تولید کنندگان 
ارزش  درصدمالیـات   9 مسـتمر  صـورت  بـه 
افـزوده دریافـت می شـود، امـا از ارائه خدمات 
درمقابـل وجوه دریافتی خبری نیسـت.رئیس 
اتـاق بازرگانـی البـرز در ادامـه سـخنانش بـه 
اجـرای ناقـص و ناکارآمـد »ایـران کد« اشـاره 
کـرد و افـزود: متأسـفانه شـاهد ایـن واقعیت 
تلـخ هسـتیم که »ایـران کد« از اهـداف پیش 
بینـی شـده فاصلـه گرفتـه و کارایـی نـدارد.
در  مشـترک  زبـان  ایجـاد  بناموالئـی گفـت: 
میـان  ارتبـاط  در  تسـهیل  کاال،  شناسـایی 
بنگاه هـای اقتصـادی و بـازار و زمینـه سـازی 
بـرای حضـور در عرصـه تجـارت الکترونیک از 
جملـه اهدافـی اسـت کـه بایـد در پوشـش 
»ایـران کـد« عملیاتـی شـود.وی افـزود: تـا 
زمانـی کـه از مزایای یک بانـک اطاعاتی قوی 

و کارآمد برخوردار نشـویم، شـعار حرکت مثبت 
در چارچوب »ایران کد« عملیاتی نخواهد شـد. 
بـه گفته رئیس اتاق بازرگانـی البرز، در صورتی 
کـه از بانک اطاعاتی مناسـب برخوردار شـویم 
می توانیـم در پوشـش »ایران کـد« برای ایجاد 
و انسـجام عناصر مدیریت زنجیـره تأمین کاال 
و خدمـات و ارتبـاط بـا سیسـتم های کدینـگ 

بیـن المللی بسترسـازی کنیم.بناموالئی گفت: 
در شـرایط کنونـی هزینـه هایـی کـه تولیـد 
کننـدگان بـرای »ایـران کـد« پرداخت می کنند 
جنبـه تشـریفاتی دارد، چراکه اسـتفاده از این 
بارکـد از نظـر تولیـد، توزیـع، مصـرف و الیافی 
کاالی فـروش نرفتـه جهـت برنامـه ریـزی و 

استفاده کاربردی ندارد.

تحول در فضای کسب و کار مستلزم اجرای کامل و 
بدون نقص مفاد بسته حمایت از  رونق تولید است

خبراصفهان 

بازسازی اتوبوس های 
فرسوده ناوگان حمل و نقل 

عمومی كشور 
مدیرعامـل ایـران خـودرو دیزل گفت: سـهم ایران خـودرو دیزل در 
بازار خودروهای تجاری و سـنگین از سـه و نیم درصد در سـال 96 
به حدود 16 درصد در سـال 97 رسـیده كه بیش از پنج برابر اسـت. 
ایـن افزایـش در بـازه زمانـی 12 مـاه محقق شـده اسـت.به گزارش 
ایكوپـرس،  مهـدی یونسـیان بـا بیان این كه تولید سـال 97 نسـبت به 
96 بیـش از 70 درصـد رشـد داشـته گفت: ظرفیت سـاالنه ایـران خودرو 
دیـزل 30 تـا 35 هزار دسـتگاه اسـت كـه در حال حاضر بـه دلیل برخی 
مشـكات بهره برداری از تمام این ظرفیت امكانپذیر نیسـت.وی برنامه 
تولیـد امسـال ایران خودرو دیـزل را تولید 4 هزار دسـتگاه خودرو اعام 
كـرد و گفـت: انواع كامیون، كشـنده، كامیون سـبك، پیـكاپ، ون، مینی 
بـوس و اتوبـوس در سـبد تولیـدات ایـن شـركت قـرار دارند.یونسـیان 
تصریـح كـرد: ایـران خـودرو دیـزل تنهـا شـركت ایرانی اسـت كـه توان 
تولیـد انـوع محصـوالت تجـاری و سـنگین و نیمـه سـنگین بـاری و 
مسـافری را بـه صـورت هـم زمـان دارد.وی بازسـازی اتوبـوس هـای 
فرسـوده را از برنامـه هـای مهم این شـركت عنوان كـرد و گفت: با توجه 
بـه نبـود بودجه كافـی برای نوسـازی و خرید اتوبوس از سـوی شـركت 
اتوبوسـرانی، ایـران خـودرو دیـزل بازسـازی اتوبوس های فعلـی ناوگان 
اتوبوسـرانی را در دسـتور كار قرار داده است.مدیرعامل ایران خودرو دیزل 
صرفـه اقتصـادی و صرفـه جویـی در منابع مالـی را از مزایـای این اقدام 
دانسـت و گفـت: بازسـازی اتوبـوس و تبدیل آن از شـرایط فرسـودگی و 
آالیندگـی بـاال به خودروی دارای اسـتاندارد آالیندگی یـورو 3 و 4 بودجه 
ای كـم تـر از یـك سـوم خریـد اتوبـوس نـو نیـاز دارد كـه ایـران خودرو 
دیـزل بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع مالی و مشـكات نقدینگـی این 
روش را در دسـتور كار قرار داده است.یونسـیان ادامه داد:  درحال حاضر 
همـكاری هایـی را بـا شـهرداری هـای برخی شـهرها بـرای اجـرای این 
پـروژه آغـاز كـرده ایـم .وی بـا تاكید بـر این كه تـوان خرید و نوسـازی 
مینـی بـوس و اتوبـوس در شـركت هـای خصوصـی وجـود نـدارد توان 
نوسـازی در ایـن بخـش توسـط ایـران خـودرو دیـزل را سـاالنه دوهـزار 
دسـتگاه عنوان كرد و گفت: اتوبوس شـهری در اقتصاد و سـاختار حمل 
و نقل ایران به گونه ای اسـت كه نوسـازی آن نیازمند حمایت مسـتقیم 
اسـت. مناسـب  تسـهیات  و  بودجـه  اختصـاص  و   دولـت 
یونسـیان واردات اتوبـوس كاركـرده را اقدامـی غیرتخصصـی و عجوالنـه 
خواند و گفت: هر اتوبوس وارداتی دسـت دوم نیازمند شـبكه خدماتی، 
ابـزار مخصـوص، آمـوزش نیـروی انسـانی و قطعـات یدكـی اسـت كـه 
اسـت. توجهـی  قابـل  و  سـنگین  گـذاری  سـرمایه   مسـتلزم 
وی اضافـه كـرد: بازسـازی اتوبوس های فرسـوده عاوه بر هزینه بسـیار 
كـم تـر از واردات دسـت دوم، شـبكه خدماتـی مناسـبی نیـز در اختیـار 
مصرف كنندگان قرار می دهد.یونسـیان خاطرنشـان كـرد: اتوبوس های 

بازسازی شده تا 12 ماه از مزایای گارانتی نیز بهره مند می شوند.

مدیر ناحیۀ نورد سرد 
فوالد مبارکه:

رشد 11 درصدی تولید 
محصوالت نورد سرد

بـا همـت کارکنان سـخت کوش ناحیـۀ نورد 

سـرد در دوماهـۀ اول سـال »رونـق تولید«، 

میـزان تولید محصوالت سـرد در این ناحیه 

اول سـال  بـا 11 درصـد رشـد در دوماهـه 

جاری به 274 هزار تن رسید.

مدیـر ناحیـۀ نـورد سـرد ضمـن اعـام ایـن 

خبـر گفـت: محصـوالت پوشـش دار به طـور 

متوسـط 4 درصد رشـد داشته و تولید آن به 

70 هـزار تـن طـی دوماهـۀ ابتدایـی سـال 

جاری رسـیده اسـت. ضمـن این کـه میزان 

تولیـد محصول قلع اندود به رشـد قابل توجه 

9 درصد رسیده است.

توقفـات  کاهـش  از  نقـوی  مهـدی  سـید 

خطـوط ناحیۀ نـورد، افزایش تن بر سـاعت 

تولیـد، بهبـود برنامه ریـزی تولیـد و حمـل 

محصـول به عنـوان مهم تریـن دالیل کسـب 

این رکورد یاد کرد.

قیمـت  اختـاف  باتوجـه  بـه  افـزود:  وی 

محصـوالت داخلی و مشـابه خارجـی و عزم 

کشـور بـرای کاهش واردات محصوالت سـرد 

و جلوگیـری از خـروج ارز، تولیـد حداکثـری 

به منظـور   98 سـال  در  محصـوالت کیفـی 

تأمین نیاز مشـتریان پایین دسـت در دستور 

کار ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه قرار گرفت.

مدیر ناحیۀ نورد سـرد از صنایع خودروسازی، 

فیلترسـازان،  لوازم خانگـی،  تولیدکننـدگان 

بشکه سـازان و سـایر صنایـع پایین دسـتی 

به عنـوان مشـتریان عمـدۀ ناحیـۀ نورد سـرد 

نـام بـرد و گفـت: برنامه ریـزی برای تـداوم و 

بهبـود هرچـه بیشـتر ظرفیـت تولیـد در این 

ناحیه در حال انجام است.

 پیام
استان ها

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
13آئیــن  مــاده  و  قانــون  مــاده3  موضــوع  آگهــی 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 
برابــررای  رســمی  فاقدســند  ســاختمانهای  و  واراضــی 
اول  شــماره139760319091000646-97/11/7هیات 
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــی  ــد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبت و ســاختمانهای فاق
ــه  ــات مالکان ــاد تصرف ــر آب ــهر عنب ــک ش ــت مل ــوزه ثب ح
بامعــارض متقاضــی آقــای محمــد قاعــدی فرزنــد رمضــان  
بشــماره شناســنامه 2صــادره ازمردهــک درششــدانگ یــک 
ــع  ــر مرب ــاحت 1229/50مت ــه مس ــه ب ــه و باغچ ــاب خان ب
ــروز و مجــزی شــده از  ــی مف ــی از412-اصل ــاک - فرع پ
پــاک 54فرعــی از 412- اصلــی واقــع در مردهــک اراضــی 
ــدی  ــاه قاع ــک رســمی دادش ــداری از مال ــل خری پشــت ت
ــب  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــده اســت.لذا ب محرزگردی
دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی ب آگه
ــاه  ــک م ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند 

ــف:2133   ــد ./م ال ــادر خواهدش ــت ص مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول:98/3/21

تاریخ انتشارنوبت دوم :98/04/10
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون 
ــی واراضــی و ســاختمانهای  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقدســند رســمی برابــررای شــماره139760319091000637-
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  97/11/7هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــاد  ــر آب مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهر عنب
ــه بامعــارض متقاضــی آقــای علــی علــی  تصرفــات مالکان
توکلــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 6060100872صــادره 
ــر  ــتمل ب ــه مش ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاد درشش ــر اب ازعنب
ــاک -  ــع پ ــر مرب ــاحت 193مت ــه مس ــی  ب ــه فوقان طبق
فرعــی از46-اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 46- 
اصلــی قطعــه یــک بخــش 45کرمــان واقــع دراراضــی عنبــر 
ــک رســمی شــرکت  ــداری از مال ــج  خری ــاد شــهرک نارن اب
کشــت وصنعــت محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع 
ــی  ــی م ــه 15روزآگه ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات عم
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ش
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود 
ــی اســت در  ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای را ب
صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:2129-   

ــت اول:98/3/21 ــخ انتشــار نوب تاری
 تاریخ انتشارنوبت دوم :98/04/10

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون 
ــاختمانهای  ــی واراضــی و س ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقدســند رســمی برابررای شــماره139760319091000634-
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  97/11/7هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــاد  ــر آب مســتقردرواحد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهر عنب
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای مهــدی 
علــی توکلــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 363صــادره 
ازعنبــر ابــاد درششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل برطبقــه 
فوقانــی  بــه مســاحت 188/25متــر مربــع پــاک - فرعــی 
از46-اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 46 - اصلــی 
ــاد  ــی عنبراب ــع دراراض ــان واق ــش 45کرم ــک بخ ــه ی قطع
شــهرک نارنــج  خریــداری از مالــک رســمی کشــت وصنعــت  
ــب  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــده اســت.لذا ب محرزگردی
دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود در صورتــی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــاراولین 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم ــه م ــی ب آگه
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــلیم اعتراض،دادخواس ــخ تس تاری
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت ســند 

ــف:2131-  مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م ال
تاریخ انتشار نوبت اول:98/3/21

 تاریخ انتشارنوبت دوم :98/04/10
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
آگهــی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون 
ــاختمانهای  ــی و س ــی واراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقدســند رســمی برابــررای شــماره139760319091000942-
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اول  97/12/20هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
ــاد  ــر آب ــک شــهر عنب ــت مل ــی حــوزه ثب مســتقردرواحد ثبت
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای خانــم مــژده 
جهــان بینــی فرزنــد محمدبشــماره شناســنامه 6202صــادره 
ــی 3031794338 درششــدانگ یــک  ــا کــد مل ازجیرفــت ب
بــاب خانــه بــه مســاحت 405/30متــر مربــع پــاک - 
فرعــی از49-اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 49- 
ــاد  ــر اب ــی قطعــه یــک بخــش 45کرمــان واقــع در عنب اصل
ــک  ــداری از مال ــی شــهری خری ــی ب ــاد ب اراضــی محمــد اب
ــه منظــور  ــده اســت.لذا ب رســمی محمــود کنــت  محرزگردی
ــی  ــه 15روزآگه ــه فاصل ــت ب ــب دردو نوب ــوم مرات اطــاع عم
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود 
ــت در  ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررا ت ســند مالکیــت صــادر خواهدشــد ./م الــف:2139-   

ــت اول:98/3/21 ــار نوب ــخ انتش تاری
 تاریخ انتشارنوبت دوم :98/04/10

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

مفقودی

مفقودی

 1391 مــدل  پیــکان   وانــت  ســبز  بــرگ 
ــماره   ــه ش ــگ ب ــی  رن ــیری –روغن ــفید ش س
شاســی شــماره  و   11491005319 موتــور 
بــه شــماره   NAAA36AA5CG287349
پــالک 66R 418ایــران 65 متعلــق بــه گوهــر 
جرگــه مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط 

گردیــده اســت .

ــین  ــبز –کارت ماش ــرگ س ــی –ب ــند کمپان س
رنــگ  مدل1384ســفید   پرایــد  ســواری 
و  موتــور141284689157  شــماره   بــه 
ــالک  ــماره پ ــه ش ــی 1341215 ب ــماره شاس ش
مرتضــی  بــه  متعلــق   16 59ب346ایــران 
آهــوی زریــن  مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط 

گردیــده اســت .

آگهی مزایده 
ــه  ــده کاس ــر دارد در پرون ــی در نظ ــرای عموم ــکام دادس ــرای اح اج
980292اجــرا نیابــت ارســالی از دادســرای عمومــی بندرعبــا س 
ــان  ــی بخــش 45کرم ــی از 343اصل ــی 2فرع ــاک ثبت ــردارد پ درنظ
ملکــی آقــای مرادابراهیــم پورســلطان ابــاد فرزنــد ابراهیــم واقــع دربلــوک پشــت 
ــه  ــی و30/000عرصــه داری 200اصل ــع اعیان ــه مســاحت 185مترمرب ــن ب پمــپ بنزی
ــی  ــه کارشناس ــت پای ــا قیم ــده ب ــق مزای ــات را از طری ــات ونخیل ــت مرکب درخ
5/150/000/000ریــال از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند لذا متقاضیــان میتوانند از 
پــاک فــوق بازدیــد ونظــرات خــود را تــا تاریــخ- 1398/4/17- بــه همــراه واریــزی 
ده درصــد بهــای پیشــنهادی بــه حســاب 2171293839004ســپرده دادگســتری در 
پاکــت سربســته بــه اجــرای احــکام دادســراتحویل ورســید دریافــت نماینــد جلســه 
مزایــده درتاریــخ-  1398/04/18-ســاعت 10صبــح – بــا حضــور نماینــده دادســتان 
در محــل اجــرای احــکام برگــزار میگــردد ضمنــا برنــده مزایــده بایــد پــس از انجــام 
مزایــده مابقــی قیمــت ملــک را نقــدا بــه حســاب مربوطــه واریــز نمایــد چنانچــه 
برنــده مزایــده انصــراف دهــد ســپرده وی بــه نفــع دولــت ضبــط شــخص بعــدی بــه 
عنــوان برنــده معرفــی میگــردد هزینــه انتقــال ســند برعهــده برنــده مزایــده میباشــد .
مسلمی – مدیر دفتر اجرای احکام دادسرای عمومی جیرفت

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

نیاز ساالنه کشور به گوشت قرمز بیش از 950 هزار تن است
معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت: ساالنه 850 هزار تن گوشت قرمز تولید می شود ولی نیاز کشور 
بیش از 950 هزار تن است.مرتضی رضایی در بازدید از مجتمع گوشت زیاران آبیک افزود: این میزان کمبود 
گوشت  هر ساله از طریق واردات جبران می شود و با وجودی که کشور ظرفیت خوبی در زمینه گوشت دارد اما 
در شرایط فعلی ناچار هستیم تا رسیدن به مرز خودکفایی از دام های خارج  نیازهای گوشتی را تامین کنیم.

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

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

ــات  ــماره 139860318019000521 -1398/02/08 هی ــر رای ش براب
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی ملــک تالــش 
ــی  ــای علیرضــا کاظم ــارض متقاضــی آق ــه بالمع ــات مالکان تصرف
ــش  ــادره از تال ــنامه 1441 ص ــماره شناس ــه ش ــه ب ــد حمدال فرزن
ــر  ــاحت 1227/45 مت ــه مس ــه ب ــه و محوط ــدانگ یکبابخان شش
ــده  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 127 از 40 اصل ــالک فرع ــع پ مرب
از پــالک 57 واقــع در قریــه ییالقــی میانکــوه بخــش 28 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای عزیــز مــرادی میانکــوه محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
ــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک  ب
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  
ــررات ســند مالکیــت  ــق مق ــراض طب ــور  و عــدم وصــول اعت مذک

صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/03/07     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/21
2861 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش فردین نور زاده     

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

سند رسمی 
ــر رای شــماره 139860318020000379 -1398/2/8 هیــات  براب
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــم  ــه بالمعــارض متقاضــی خان ملــک کالچــای تصرفــات مالکان
ــه شــماره  ــد حســین ب ــد محم ســوده واعظــی رودســری فرزن
ــی 2691305929  ــد مل ــر و ک ــادره از رودس ــنامه 316 ص شناس
بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا بنــای 
ــی از  ــالک 1219 فرع ــع پ ــر مرب ــای 328/5 مت ــه بن ــی ب احداث
ــی  ــی از اصل ــده از 758 فرع ــزی ش ــروز و مج ــی مف 218 اصل
29 گیــالن  بخــش  ســفلی  آبــاد  قاســم  در  واقــع  مذکــور 
ــده  ــرز گردی ــی مح ــود متقاض ــمی خ ــک رس ــداری از مال خری
ــه فاصلــه 15 روز  ــه منظــور اطــالع در دو نوبــت  ب ــذا ب اســت. ل
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع 
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 98/3/7   
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 98/3/21

رئیس اداله ثبت اسناد و امالک کالچای 
حسین میرشکار     2862

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و مشاعی 

ــات  ــم تصرف ــه دو ق ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــالف مس ــل اخت ــأت ح هی
ــاس  ــور را براس ــون مذک ــق قان ــکیلی طب ــای تش ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف مالکان
گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد 

نموده انــد. 
1ـ رأی شــماره 139860330002004068 مربــوط بــه پرونــده کالســه 1391114430002019250 
آقای/خانــم محرمعلــی عزیــزی فرزنــد حســن در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن 
کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120 مترمربــع پــالک شــماره فرعــی از باقیمانــده 
2184 اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند 
مالکیــت مشــاعی مــع الواســطه از علــی نــوروزی خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1117 (
2ـ رأی شــماره 139860330002004183 مربوط به پرونده کالســه 1397114430002002237 
آقای/خانــم اعظــم صادقــی فرزنــد علــی در قســمتی از / ششــدانگ قطعــه زمیــن کــه در آن 
احــداث بنــا شــده بمســاحت 45/46 مترمربــع پــالک شــماره 4/65 فرعــی از 2607 اصلــی 
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی / ســند رســمی / ســند مالکیت مشــاعی 

مــع الواســطه از مرتضــی فــرخ پــور خریــداری کــرده اســت. )م الــف 1118 (
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء 
موعــد مقــرر ســند مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن 
ــع  ــخاص ذینف ــه اش ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات مش
اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت 2 مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض 
خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت 
یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را 
بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــور مان ــون مذک ــاس قان ــر اس ــند ب ــدور س ــه ص ــت ک اس

نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(
تاریخ انتشار اول: 1398/03/21          تاریخ انتشار دوم: 1398/04/05

3241 مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم 

اخطاریه دفتر خانه 
ــول  ــگاه و آدرس:مجه ــغل:-  اقامت ــور ش ــدی قربانپ ــی مه ــب: عل مخاط
ــم  ــی خان ــی جنابعال ــه دوم همســر قانون ــه رتب ــکان موضــوع: اخطاری الم
ــه  ــالق و ارائ ــر ط ــه دفت ــه ب ــا مراجع ــرائی ب ــه س ــاهی صومع ــال گلش لی
دادنامــه طــالق از دادگاه عمومــی حقوقــی بنــدر انزلــی تقاضــای اجــرای 
صیغــه طــالق را دارد بدینوســیله بــه جنابعالــی اخطــار مــی شــود ظــرف 
مــدت یــک هفتــه پــس از رویــت در ایــن دفتــر خانــه حضــور پیــدا کنیــد 

ــون عمــل خواهــد شــد. در غیــر اینصــورت طبــق قان
دفتر طالق شماره چهار خمام     3240
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

تخصیص 200میلیون تومان اعتبار برای مبارزه باملخ ها در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون از محل اعتبارات استانی برای مبارزه و پایش 

ملخ های صحرائی 200 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده است . الیاس تاج الدینی در جمع خبرنگاران افزود: 
مقرر شده است که در راستای مبارزه با این آفت 100میلیون تومان دیگر نیز اختصاص یابد. همچنین اختصاص 

260میلیون تومان اعتبار برای مبارزه با این آفت نیز در برنامه وزارت جهاد کشاورزی است .

ــس اداره راه  ــور رئی ــی پ ــه تق ــاری /حنظل ــدی راد - س اس
و شهرســازی شهرســتان  بابــل بــا اشــاره بــه اینکــه از 
ابتــدای ســال 98 تاکنــون بیــش از 15 کیلومتــر از راه هــای 

ــتایی آســفالت شــده اســت. روس
مقــدار   ایــن   : پــور خاطرنشــان کــرد  تقــی  مهنــدس 
آســفالت در 12 نقطــه روســتایی صــورت گرفتــه اســت کــه 
بــا توجــه وســعت بــاال و گســتردگی محــور هــای مواصاتــی 
شهرســتان بابــل لــذا توســعه ایــن مهــم  یکــی از دغدغــه هــا 

ــم   مــی باشــد و اولویــت هــای مه
ــل  از   ــتان باب ــورداری شهرس ــل برخ ــه دلی ــزود:  ب وی اف
ظرفیــت هــای فــراوان در  كشــاورزي و صنعــت گردشــگری،  
مســئله راههــاي مناســب روســتايي بــه منظــور حمــل ونقــل 
ــه  ــن برنام ــي تري ــي از اصل ــانتر يك ــريعتر ، آس ــه س هرچ
ــي  ــتانی م ــتانی و شهرس ــئولين اس ــی  مس ــای مدیریت ه

باشــد.
وي يــادآور شــد: بــا توجــه بــه اينكــه بيــش قابل توجهــی  از 
راههــاي روســتایی  تحــت پوشــش  اداره كل راه شهرســازی  
در بابــل   قــرار دارد لــذا مــي طلبــد تــا نــگاه ويــژه و خاصــي 

بــه ايــن محورها شــود.
ــای روســتایی  اســبوکا بطــول  زیرســازی و آســفالت راهه
 ، بطول5/2کیلومتــر  هنــدوری  روســتای   ، 3/1کیلومتــر 
فوالدکا-هلــی دشــت بطــول 2کیلومتــر، خواجــه کا-
امیرکابطــول 7/1کیلومتــر ، تراجــی کابطول5/3کیلومتــر ، 
ــول  ــه خوشــرودپی بط ــر ، خراب گرجــی آبادبطول5/1کیلومت
600متــر ، تنهاکا-ولیــک بطول2500متــر ، امیــن آبــاد-
میاندســته بطــول 500متــر، راهکا-نــی کا بطــول 500متــر، 
کریــم کا-درزی کابطــول 600متــر، کبریاکا-ریــگ چشــمه 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــل  از جمل ــر در شهرســتان باب بطــول 500مت
ــورت  ــا ص ــفالت  آنه ــازی و آس ــه بهس ــد. ک ــی باش ــا م ه
ــت . ــرار گرف ــز ق ــورد اســتفاده روســتائیان عزی ــه و م گرفت
تقــی پــور اظهــار کــرد : حمایــت و همدلــی مســئولین امــر 
ــد   ــب ش ــتاییان موج ــترده روس ــوب و گس ــارکت خ و مش
ــای روســتایی  ــادی  از راهه ــن اداره کل بخــش هــای زی اي
ــرم  ــفالت گ ــال 98  آس ــدای س ــل را در ابت ــتان باب شهرس
کنــد تــا عزیــزان روســتایی از نعمــت داشــتن راه دسترســی 

ــد شــوند . ایمــن و مناســب بهــره من

ــه  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ای خوزســتان گفــت: بــا توجــه بــه 
ــوا  ــای ه ــابقه دم ــی س ــش ب افزای
ــرف  ــد مص ــی و رش ــای آت در روزه
بــرق، روز چهارشــنبه هفتــه جــاری 
تعطیــل و ســاعت کاری روز ســه 
شــنبه تــا ســاعت 12 خواهــد بــود.
اظهــار  بــزرگ  دشــت  محمــود 
ــی  ــش بین ــر اســاس پی داشــت: ب
هــا دمــای هــوا از 50 درجــه عبــور 

خواهــد کــرد و وقتــی کــه دمــا 
ــه ازای  ــد ب ــور کن ــه عب از 47 درج
هــر درجــه افزایــش 250 مــگاوات 
بــار در شــبکه صــورت  افزایــش 

خواهــد گرفــت.
هفتــه  در شــنبه  داد:  ادامــه  وی 
جــاری نیــز بــا مصــرف 7 هــزار 
ــزار  ــک 7 ه ــگاوات از پی و 951 م
و 917 مــگاوات ســال 97 عبــور 
بــرق  مصــرف  رکــورد  و  کردیــم 

شکســته شــد.
ــه  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
بــه  تاکیــد کــرد:  خوزســتان  ای 
جلوگیــری  بــرای  دلیــل  همیــن 
شــبکه  در  ناخواســته  حــوادث  از 
بــا درخواســت بــرق منطقــه ای 
ــتانداری  ــت اس ــتان و موافق خوزس
ــه  ســاعات اداری روز ســه شــنبه ب
ســاعت 12 کاهــش یافــت و روز 
چهارشــنبه تعطیــل اعــام شــد.

بــا  البــرز  اســتان  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر 
اشــاره بــه پرونده هــای کشــف شــده تخلــف ارزی 
ــا  ــراد ی ــن اف ــت: ای ــرز گف ــاه گذشــته در الب ــی 9 م ط
شــرکت ها علی رغــم دریافــت حــدود 872 میلیــارد 
ریــال ارز 4200 تومانــی بــرای واردات کاالهــای خــاص، 

ــد. ــرده بودن ــور وارد نک ــه کش ــی ب کاالی
ــاه  ــی 9 م ــه ط ــان اینک ــا بی ــاری ب ــر مخت ــی اکب عل
ــه ارزش حــدود 871  ــف ارزی ب ــورد تخل گذشــته 9 م
میلیــارد و 752 میلیــون ریــال در اســتان البــرز کشــف 
شــده اســت گفــت: ایــن میــزان ارز بــه منظــور واردات 
ــن  ــان توســط ای ــرخ 4200 توم ــا ن ــاص ب ــای خ کااله
ــق گــزارش  ــا شــرکت دریافــت شــده امــا طب 9 فــرد ی
هیــچ  دریافتــی  ارز  قبــال  در  شــاکی،  بانک هــای 

ــت. ــده اس ــه نش ــص کاال ارائ ــه ترخی ــا برگ ــند و ی س
مختــاری افــزود: بــا ایــن حســاب ایــن شــرکت ها یــا 
ــزان  ــده اند، می ــور ش ــروج ارز از کش ــب خ ــراد مرتک اف
ارزهــای دریافــت شــده 20 میلیــون و 345 هــزار 
ــارد و 916  ــیه، 15 میلی ــل روس ــون روب ــورو، 15 میلی ی
ــوآن  ــزار  ی ــون و 424 ه ــی و 19 میلی ــره جنوب وون ک

ــن اســت. چی
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن 9 فــرد یــا شــرکت متخلــف 
بــه  بازرگانــی،  کارت  یکســاله  تعلیــق  بــر  عــاوه 
اســترداد همــان میــزان ارز بــه سیســتم بانکــی کشــور 
و پرداخــت 871 میلیــارد و 751 میلیــون و 859 هــزار 

ــدند. ــوم ش ــدی محک ــزای نق ــال ج و 274 ری

 به دلیل گرمای هوا چهارشنبه 22 خرداد ادارات 
خوزستان، تعطیل شدند

پایان رسیدگی به 9 تخلف ارزی در البرز

ایالم 
کرمان

راه اندازی و نصب 30 شتاب نگار در استان کرمان نوسان برق در ایالم ناشی از سرقت تجهیزات و انشعابات غیرمجاز است

با مشارکت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شـــرکت  مدیرعامـــل 

ایـــام  بـــرق  توزیـــع 

گفـــت: افـــت، نوســـان 

هـــای  قطعـــی  یـــا 

ــل  ــتان حاصـ ــاط اسـ ــی نقـ ــرق در برخـ ــرر بـ مکـ

ســـرقت یـــا کشـــیدن انشـــعاب هـــای غیرمجـــاز 

ــط  ــرق توسـ ــی بـ ــای اصلـ ــبکه هـ ــارج از شـ خـ

ـــف  ـــاری متخل ـــا تج ـــی ی ـــترکان خانگ ـــراد و مش اف

ــت. اسـ

هـــادی شـــیرخانی اظهـــار داشـــت: مشـــترکان 

ــه  ــت هزینـ ــدم پرداخـ ــور عـ ــه منظـ ــف بـ متخلـ

بهـــای بـــرق مصرفـــی اقـــدام بـــه ســـرقت بـــرق 

بـــه  انشـــعاب کشـــی غیـــر مجـــاز  ایجـــاد  و 

ــد  ــود می کننـ ــکونی خـ ــا مسـ ــاری یـ ــک تجـ ملـ

ــاد اختـــال  ــا باعـــث ایجـ کـــه ایـــن اقـــدام آنهـ

ـــترکان  ــرق ســـایر مش ـــع بـ در شـــبکه های توزی

. د می شـــو

وی افـــزود: بـــه علـــت وجـــود انشـــعاب های 

غیـــر مجـــاز بـــرق، شـــبکه های توزیـــع بـــرق بـــا 

ــود و  ــراه می شـ ــدید همـ ــان شـ ــال و نوسـ اختـ

ایـــن موضـــوع قطـــع و وصل هـــای مکـــرر بـــرق 

ســـایر مشـــترکان در طـــول شـــبانه روز را بـــه 

ــراه دارد. همـ

ـــی های  ـــاس بررس ـــر اس ـــد: ب ـــادآور ش ـــیرخانی ی ش

ـــور  ـــدی کش ـــرق تولی ـــد از ب ـــه 11 درص ـــام گرفت انج

ــرقت آن  ــه سـ ــف از جملـ ــیوه های مختلـ ــه شـ بـ

ــز از ایـــن  ــتان ایـــام نیـ اتـــاف می شـــود و اسـ

قابـــل  حجـــم  و  نیســـت  مســـتثنی  قاعـــده 

ـــرقت  ـــه س ـــدی ب ـــرژی تولی ـــن ان ـــه ای از ای ماحظ

مـــی رود.

وی گفـــت: نکتـــه تأســـف آور اینکـــه در پـــاره ای 

ــه  ــدام بـ ــه اقـ ــف کـ ــترکان متخلـ ــوارد مشـ از مـ

ســـرقت بـــرق می کننـــد بـــرای توجیـــه و دفـــاع 

ــوران و  ــا مأمـ ــود بـ ــند خـ ــت ناپسـ ــن حرکـ از ایـ

ــام  ــتان ایـ ــرق اسـ ــع بـ ــرکت توزیـ ــان شـ بازرسـ

می شـــوند. درگیـــر 

ـــی  ـــرق مصرف ـــارقان، ب ـــن س ـــت: ای ـــار داش وی اظه

خـــود را بـــا ســـرقت ســـیم، کابـــل و حتـــی 

دســـتکاری و ســـرقت ترانس هـــا و شـــبکه های 

مدارهـــای  و  تأمیـــن می کننـــد  بـــرق  توزیـــع 

توزیـــع بـــرق قـــادر بـــه تأمیـــن بـــرق مشـــترکان 

ــن  ــه همیـ ــدارد و بـ ــارقان را نـ ــرق سـ ــود و بـ خـ

ــا نوســـان بـــرق در شـــبکه های  علـــت قطعـــی یـ

توزیـــع اتفـــاق می افتـــد.

شـــیرخانی ایـــن اقدام هـــای نابجـــا را ناشـــی 

از فقـــر فرهنگـــی، بـــی توجهـــی ایـــن افـــراد بـــه 

ــش  ــی و دانـ ــدم آگاهـ ــهروندی و عـ ــوق شـ حقـ

اصـــول شهرنشـــینی دانســـت و تاکیـــد کـــرد: 

حفـــظ کرامـــت شـــهروندان و امـــوال عمومـــی از 

اولویت هـــای همـــه مشـــترکان قانونمنـــد اســـت.

ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ت
شــتاب  دســتگاه    30
ــز  ــا مشــارکت مرک ــگار ب ن
ــکن و  ــات راه، مس تحقیق
شهرســازی در اســتان کرمــان راه انــدازی مــی 

ــود. ش
ــانی  ــاع رس ــات و اط ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان ایــن 
مهــم بــا انعقــاد تفاهــم نامــه توســعه ایســتگاه 
هــای شــتاب نــگاری اســتان کرمــان بیــن 
ــازی و  ــکن و شهرس ــات راه، مس ــز تحقیق مرک

ــود. ــی ش ــق م ــان محق ــتانداری کرم اس
بنــا بــر ایــن گــزارش مــکان یابــی، اجــرا و 
سنســور  نــگار  شــتاب  دســتگاه   30 نصــب 
هــای  زیرســاخت  تقویــت  دیجیتایــزر،  و 
مدیریــت بحــران زلزلــه، پایــش و رصــد دقیــق 

ایجــاد  لــرزه ای گســل هــا و  تــر فعالیــت 
نــگار  ایســتگاه هــای شــتاب  بیــن  ارتبــاط 
ــاد  ــن مف ــم تری ــور از مه ــان و کش ــتان کرم اس

ایــن تفاهــم نامــه اســت.
ــارد  ــن تفاهــم نامــه 30 میلی ــه اجــرای ای هزین
ــه 50 درصــد آن توســط  ــرآورد شــده ک ــال ب ری
ــز  ــان و 50 درصــد توســط مرک اســتانداری کرم
تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی تامیــن 

خواهــد شــد.
ــز  ــه خی ــای زلزل ــتان ه ــان از اس ــتان کرم اس
کشــور محســوب مــی شــود کــه یکــی از مــرگ 
بارتریــن زلزلــه هــای 50 ســال اخیــر ایــران بــا 
ــاه 1382 در  ــته، دی م ــزار کش ــش از 40 ه بی

ــم رخ داد.  ــن اســتان و شــهر ب ای

آغاز اجرای طرح ملی 
کنترل فشارخون در 

هرمزگان
و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
خدمـات بهداشـتی درمانی هرمـزگان از 
آغـاز اجرای طرح ملی کنترل فشـارخون 
حسـین  داد.دکتـر  خبـر  اسـتان  در 
ایـن خصـوص در جمـع  فرشـیدی در 
خبرنـگاران گفـت: طـرح ملـی کنتـرل 
فشـارخون در اسـتان از روز گذشـته)18 

خـرداد( عملیاتـی شـد.
را  طـرح  ایـن  اجـرای  از  هـدف  وی 
شناسـایی افـراد و پیشـگیری از عوارض 
فشـارخون در افراد باالی 30 سـال، زنان 
بـاردار و بیماران کلیـوی اعام کرد.رئیس 
خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
بهداشـتی درمانـی هرمـزگان بیـان کرد: 
ایـن طـرح در دو بخـش اطاع رسـانی و 
آمـوزش از 27 اردیبهشـت تـا 17 خـرداد 
اجـرا شـد و بخـش تشـخیص و درمان 
از 18 خـرداد تـا 15 تیـر اجـرا می شـود.
فرشـیدی عنـوان کـرد: گروه هـای هدف 
و  سـامانه  در  فشـارخون  ثبـت  بـرای 
پیگیـری درمـان یـا بـه مراکـز درمانـی 
پایگاه هـای جامـع سـامت و خانه های 
بـا  یـا  و  مراجعـه  مختلـف  بهداشـت 
مراجعـه به سـامانه سـامت به نشـانی 
را  اطاعاتشـان   salamat.gov.ir
فشـارخون  داد:  ادامـه  ثبـت کننـد.وی 
بـا عائـم خامـوش پـس از 15 سـال 
باعـث نارسـایی های کلیـوی، دیابـت و 
بیماری هـای قلبـی و عروقـی می شـود.
و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
هرمـزگان  درمانـی  بهداشـتی  خدمـات 
اضافـه کرد: همه افراد باالی 30 سـال به 
مـدت دو هفته مهلت دارنـد تا با مراجعه 
بـه مراکز بهداشـت و درمـان و خانه های 
بهداشـت و یـا به صـورت خـود اظهـاری 
فشـارخون خود را در سـامانه ملی کنترل 
فشـارخون ثبت کنند.فرشـیدی با اشـاره 
بـه اینکـه بیـش از 22 درصـد جمعیـت 
اسـتان دارای بیماری فشارخون هستند 
که 2 درصد بیشـتر از اسـتاندارد کشوری 
اسـت، اظهار کـرد: علت اصلی مرگ ومیر 
در اسـتان بیماری هـای قلبـی و عروقی 

یـا سـکته های قلبـی و مغـزی اسـت

آسفالت بیش از 15 هرمزگان
کیلومتر از راه های 

روستایی شهرستان بابل 
در سال 98
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رنج مردم خاش از مشکالت کم آبی و بی آبی

شهرستان خاش درگیر بی آبی است 

بـا وجـود اینکـه در اواخـر سـال گذشـته و 
اوایـل امسـال بارشـهای خوبـی در خـاش و 
شـهرهای سیسـتان و بلوچسـتان را شـاهد 
بودیـم، اما خشکسـالی هـای دو دهه اخیر 
و خالـی بـودن سـفره هـای زیرزمینـی بـر 
مشـکات بـی آبی و کـم آبی در شهرسـتان 
خـاش تاثیـر گذاشـته و همچنـان شـاهد 
تـداوم مشـکات و معضـات کم آبـی و بی 
آبـی و قطـع مکـرر آب در مناطـق شـهری 
و روسـتایی و عشـایری خـاش هسـتیم و 
ایـن معضـات شـهروندان این منطقـه را به 

شـدت رنـج مـی دهـد . 
 معضـات بـی آبـی و عـدم تحقـق وعـده 
هـای مسـئوالن از مباحـث روز بـوده کـه در 
خطبـه هـای نمـاز جمعـه از سـوی خطیبان 
عنـوان و امامان جمعه در این شهرسـتان در 
حضـور نماینـده مـردم در مجلـس، فرماندار 
و مقامـات دولتـی تـاش بـرای رفـع ایـن 

معضـات را تذکـر داده انـد . 
مولـوی محمدعلـی شـهنوازی امـام جمعـه 
اهـل سـنت خـاش گفـت: سالهاسـت کـه 

مسـئوالن مختلـف و نماینـدگان مـردم در 
مجلـس مـی آینـد و می رونـد و شـعار آنها 
رفـع مشـکات تامین آب شـرب مـورد نیاز 
مـردم خـاش بـوده، ولـی در عمـل چیـزی 

دیـده نشـده اسـت . 
مولـوی شـهنوازی ادامـه داد: مـردم منطقـه 
بـا ویژگـی مـرز داری و مرزبانـی، وفـاداری 
بـه اسـام و کشـور و از همـه مهمتـر روحیه 
بیگانـه سـتیزی افـزون بـر 12 هزار شـهید را 
تقدیـم ایـن انقـاب و نظـام اسـامی کـرده 
اند لذا شایسـته نیسـت مسـئولین نسـبت 

بـه حقـوق شـان بـی تفـاوت بمانند . 
احمـد شـهنوازی از سـاکنان منطقـه آبترش 
خـاش در گفـت وگـو بـا ایسـنا گفـت: از 
جـوار محلـه مـا آب بـه طـرف روسـتاهای 
حاشـیه شـهر عبـور می کنـد، ولی مـردم ما 
از دسترسـی به خدمات زیرسـاختی و آب و 
بـرق و غیره بی بهـره اند و کمترین توجهات 

بـه مـا می شـود . 
محمد شـهلی بر از سـاکنان حیدرآباد خاش 
هـم گفت: قطـع مکرر آب و معضـل بی آبی 

از دغدغـه هـای مهـم مـردم در ایـن محل و 
شـهر خـاش اسـت کـه اداره آب و فاضـاب 
شـهری نسـبت به امورات خانوارهای خاشی 

بـی تفاوت اسـت . 
محمـد هاشـمزهی از سـاکنان خیابـان امام 
خمینـی خاش هـم گفـت: آب در منطقه ما 
وجـود نـدارد و یکمـاه اسـت در لولـه هـا بـه 

جـای آب، هـوا مکـش می شـود . 
رضـا کرمزهـی از سـاکنان خیابـان حافـظ و 
جمهـوری خاش هـم گفت: بارها مشـکات 
اداره آب  بـه مسـئوالن  را  آب  قطـع مکـرر 
یـادآوری کـرده ایـم، ولـی بـرای حـل آنهـا 

ترتیـب اثـر داده نمـی شـود . 
وی بیـان کرد: در بسـیاری از معابر خاش که 
شـبکه های آبرسانی فرسـوده اند، الزم است 

نواقـص به صورت جدی برطرف شـوند . 
قلندرزهی از سـاکنان خیابـان وحدت خاش 
هـم گفت: چند هفته اسـت که به مسـئوالن 
ایـم کـه  یـادآوری کـرده  خـاش  آب  اداره 
نواقـص لولـه هـای آب را رفـع کننـد، ولی به 
مـا گفته شـده، بایـد بیائیدو فرم پـر کنید تا 

در نوبـت قـرار بگیرید . 
بهـرام قلندرزهـی از سـاکنان روسـتای خان 
بـی بـی خـاش هـم گفت: بـا گذشـت چند 
دهـه از عمـر انقـاب اسـامی همچنـان آب 
مـا بـا تانکـر تامیـن و بخـش بزرگـی از آب 
را از چشـمه با مشـکات فـراوان تامین می 

 . کنیم 
مـراد قلندرزهی از سـاکنان روسـتای شـوگه 
خـاش هم گفـت: در فصل گرمای تابسـتان 
بایـد آب مـورد نیاز خانوارها در این منطقه به 
وسیله تانکر تامین شـود، لذا انتظار داریم از 
سـوی دولت حمایت های الزم از اداره آب و 
فاضاب روسـتایی بشـود تا آنها بتوانند چاه 
حفر شـده از سـوی دولت را هر چه سریعتر 
تکمیـل کننـد و مخـازن ذخیـره آب ایجاد و 
لولـه هـای انتقـال آب و برق مـورد نیاز برای 
پمپـاژ آب خریـداری گردنـد تـا مشـکات 

دولـت و مردم کمتر شـود . 
وی اظهـار کـرد: رانندگان تانکرهـای آب باید 
عشـایری  و  روسـتایی  خانـوار  صدهـا  بـه 
خـاش آبرسـانی کننـد که در شـرایط دشـوار 
اقتصادی کشـور و وسـعت باالی شهرسـتان 
و پراکندگـی جمعیـت باید ایـن منطقه ویژه 

دیده بشـود . 
بـه  رابطـه  ایـن  در  نیـز  خـاش  فرمانـدار 
خبرنـگار مـا گفـت: در یکسـال اخیـر افزون 
بـر 250 پـروژه در ایـن شهرسـتان کار شـده 
کـه بیشـترین آنهـا مربـوط بـه تامیـن آب 
شـرب مـردم و حمایـت از مـردم روسـتایی 
تولیـدات  رونـق  بـه  و کمـک  عشـایری  و 
بخـش  بـه  توجـه  و  دامـی  و  کشـاورزی 
آبخیـزداری و حفـظ منابـع آبی بوده اسـت . 
حمیـد الدیـن یوسـفی افـزود: بـا توجـه به 
وقـوع خشکسـالی های چند دهـه اخیر آثار 
بارش های پارسـال و امسـال بر سفره های 
زیرزمینـی آنچنـان کـه باید و شـاید خـود را 
نشـان نمـی دهـد امـا خداونـد را شـاکریم 
سرسـبزی و نشـاط بـر روی زمیـن مشـهود 
بـوده و بخشـی از فعالیـت هـای دامـداری 

رونـق گرفتـه اند . 
وی اظهـار کـرد: بنابـر گزارشـهایی کـه داریم 
از سـوی مدیریـت آب و فاضاب روسـتایی 
خـاش هم اینـک کار آبرسـانی به بـاالی 80 
روسـتا بـه صورت سـیار انجـام و نیـاز به در 
اختیـار داشـتن خـودرو و تامیـن اعتبـارات 

الزم بـرای ارائـه خدمـت به جامعـه هدف به 
شـدت احسـاس می شـود . 

یوسـفی ادامـه داد: چند پروژه شـاخص آب 
روسـتایی مانند مجتمع های دشـت ابخوان 
و چـاه احمـد خـاش و غیـره در حـال اجـرا 
اسـت کـه امیـد مـی رود در آینـده بخـش 

بزرگـی از مشـکات مـردم حل شـود . 
حـوزه  در  کـرد:  تاکیـد  خـاش  فرمانـدار 
شـهری کـه حجـم باالیـی از شـبکه هایـی 
تامیـن آب شـرب قدیمـی و فرسـوده بوده، 
کارهای خوبی در دسـت اقدام اسـت و برای 
پیشـگیری از قطـع مکـرر آب و مدیریـت 
درسـت توزیـع آب نیازمنـد همـکاری هـای 
مردمـی هسـتیم تـا از اصـراف و هـدر رفـت 

آب جلوگیـری شـود.
وی افـزود: طرحهـای کوتـاه و میـان مـدت 
برای حل مشـکات تامین آب شـرب مردم 

خـاش مـورد توجـه دولت اسـت.
مدیـر آب و فاضـاب شـهری خـاش هم در 
گفـت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا با بیـان اینکه 
اکثر مناطق مشکل دار این شهر مانند محله 
های ، هواشناسـی، محـات قلندرزهی، ولی 
آبـاد، مسـکن مهـر و بخش بزرگی از سـطح 
شـهر کـه در 40 سـال اخیـر با معضـات بی 
آبـی و قطـع مکـرر آب مواجـه بـوده انـد بـا 
تـاش هـای صـورت گرفته، مشـکلی ندارند 
و در بحث اصاح شـبکه های فرسـوده شان 

اقداماتـی در دسـتور کار داریم . 
آقایـی اظهار کرد: بخشـی از مشـکات حوزه 
تامیـن آب به قطع مقطعی بـرق برمی گردد 
کـه ایـن مورد نیـز با همـکاری اداره برق حل 

می شـود . 
بـه گفتـه وی 30 درصـد از شـبکه آبرسـانی 
خـاش فرسـوده اسـت کـه تاش مـی کنیم 
مشـکات این بخش را بـه تدریج رفع کنیم 
و بـا اولویـت بنـدی محـات و معابـر اصاح 

ایـن شـبکه هـا را انجـام مـی دهیم . 
آقایی ادامه داد: مصرف باالی آب مشـکات 
زیـادی را بـرای مـردم ایجـاد مـی کنـد، لـذا 
توصیـه مـی کنیم در مصرف بهینه و درسـت 
آب بـا مـا همکاری بشـود و اگـر در جاهایی 
مشـکاتی وجـود دارد، مـردم بـه مـا گزارش 
کننـد تـا در اسـرع وقـت نواقـص و کمبودها 

را جبـران کنیم.
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یک زن و یک مرد نوشته الکسی 
آربوزوف و به کارگردانی هوشمند هنرکار 

از امروز ساعت 19:30 در تاالر موزه استاد 
انتظامی روی صحنه می رود.

هایکو برای بچه های خالق
نوشته پاتریشیا دانیگن با ترجمه ع.پاشایی 

منتشر شد.

دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

ناشناخته )UNKNOWN( در روسیه، 
چهار فیلم ایرانی را در بخش های مختلف به 

نمایش خواهد گذاشت.

 رویا: این دندونم رو چیکار کنم؟
 خیلی درد میکنه

 ارژنگ: درستش می کنم،
 همسایه مون دندون پزشکه کارش هم خوبه

تورو معرفی می کنم بهش قشنگ کامل دهنتو سرویس کنه

نهنگ عنبر

کتابنمایشجشنواره دیالوگ

صبح چون گلشن جمال تو دید
برعروسان بوستان خندید
نام لعلت چو بر زبان راندم
از لبم آب زندگانی بچکید

صبحدم حرز هفت هیکل چرخ
از سر مهر بر رخ تو دمید

مرغ جان در هوات پر می زد
بال زد وز پیت روان بپرید

هر که شد مشتری مهر رخت
خرمن مه به نیم جو نخرید

وانکه چون دیده دید روی ترا
خویشتن را بهیچ روی ندید

سر مکش زانکه از چمن بیرون
سرو تا سرکشید سرنکشید

در رهت خاک راه شد خواجو
لیک بر گرد مرکبت نرسید

خواجوی کرمانی 

منی که از میان ساقه های تو 

آفتاب را پرستیده ام

بلند باشدم این سایه ات،

نی زار من..

عکس نوشت

عکس: 
زهره صباغ نژاد
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صـدای رنـج و محنـت مردمـی کـه جـای زخـِم جنگ و ظلم و سـتم 

و فجایـع هولنـاک هنـوز بـر تنشـان باقـی مانـده، در آثـار »سـوتانا 

الکسـیویچ« هویداسـت. ایـن نویسـنده ی مسـتند نویس و برنـده ی 

جایـزه نوبـل ادبیـات در کتـاب نیایـش چرنوبیـل قصه ی پـر غصه ی 

مردمـی را روایـت می کنـد کـه در 26 آوریـل سـال 1986 بـا انفجـار 

شـد.  تبـاه  همیشـه  بـرای  زندگی شـان  چرنوبیـل  اتمـی  نیـروگاه 

انفجـاری کـه ابعـاد هولناکـش را نمی تـوان در قالـب کلمـات بیـان 

. کرد

روسـتاییان،  عـادی،  مـردم  از  نفـر  بـا صدهـا  الکسـیویچ  سـوتانا 

آتش نشـان ها، نیروهـای پاکسـازی، سـربازان، دانشـمندان،مورخان 

و… مصاحبـه می کنـد و اینگونـه اثـری خلـق می شـود تـا تصاویـر 

هولنـاک از زندگـی حقیقـی مردمی که تحت  الشـعاع ایـن انفجار قرار 

گرفتنـد بـه جهانیـان ارائـه دهد.

نویسـنده در مـورد آثـارش می گویـد: »مـن جهـان کتاب هایـم را از 

هـزار صـدا و سرنوشـت، و تکه هایـی از وجود و هسـتی چیده ام. من 

هـر کتـاب را در مـدت چهـار تـا هفـت سـال و بـا مصاحبـه بـا بیش 

از هفتصـد نفـر می نویسـم. تاریـخ مـن بـرای ده نسـل کافی اسـت.«

سـوتانا در مـورد ایـن کتـاب بیان مـی دارد: »ایـن کتاب دربـاره خود 

چرنوبیـل نیسـت بلکـه دربـاره دنیـای چرنوبیـل اسـت. دربـاره خود 

واقعـه تـا به حـال هـزاران صفحـه نوشـته اند و صدهـزار متـر فیلـم 

گرفته انـد. مـن مشـغول چیزی هسـتم کـه در تاریـخ از قلـم افتاده، 

شـرح حـاِل زندگـِی مردِم عـادی.«

جمالتی از کتاب نیایش چرنوبیل:
در چرنوبیـل انـگار همـه ی نشـانه های جنـگ را می دیدیـم: کلـی 
سـرباز، تخلیـه و ترک منـازل. حرکت زندگی مختل شـد. همه ی 
اطاعـات چرنوبیلـی در روزنامه هـا از واژه های نظامـی بودند: اتم، 
انفجـار، قهرمان هـا… و ایـن فهـِم ایـن را کـه مـا در مسـیر تاریخ 
جدیـدی قـرار گرفته ایـم سـخت می کنـد… تاریخ فجایع شـروع 
شـده… اما انسـان نمی خواهد درباره ی آن بیندیشـد، هیچ گاه به 
آن فکـر نکـرده اسـت، او پشـت چیزی پنهان می شـود که برایش 
آشناسـت. پشـت گذشـته. حتی یادبود قهرمانان چرنوبیل شـبیه 
یادبـود قهرمانـان جنـگ اسـت… )کتـاب نیایـش چرنوبیـل – 

)45 صفحه 
اولیـن سـفر بـه منطقـه: سـطح رادیواکتیـو در جنـگل به نسـبت 
زمیـن و جـاده پنـج شـش برایر اسـت. همـه جا ُدزش باالسـت. 
شـخم  را  جالیزهایشـان  می کننـد… کشـاورزان  کار  تراکتورهـا 
و  بزرگسـاالن  تیروئیـد  غـده  روسـتاها،  برخـی  در  می زننـد… 
کـودکان را آزمایـش کردیـم: تشعشـع رادیواکتیو، صد، دویسـت، 
سـیصد بار بیشـتر از حد مجاز بود. در گروهمان زن پرتوشناسـی 
داشـتیم کـه وقتـی دیـده بـود بچه هـا روی شـن ها نشسـته اند و 
بـازی می کننـد دچـار حملـه عصبـی شـد، محصـوالت غذایـی را 
انـدازه گرفتیـم: ایـن کـه غذا نیسـت، زبالـه ی رادیو اکتیوی سـت. 
زن جوانـی روی نیمکـت کنـار خانـه می نشـیند، کودکـش را از 
سـینه شـیر می دهد… شـیر ها را آزمایـش می کنیـم: رادیواکتیو 
خالـص. مریـم مقـدس چرنوبیلـی… )کتـاب نیایـش چرنوبیل 

– صفحـه 236(
فقـط یـک ثانیـه بـا خودتـان چشـم انداز را تصـور کنیـد، اگر سـه 
راکتـور دیگـر منفجر شـود… آن هـا قهرمان انـد . قهرمـاِن تاریخی 
نـو. آن هـا را با قهرمانان نبرد اسـتالینگراد یا جنگ واترلو مقایسـه 
می کننـد، امـا آن هـا چیـز بیش تـری را نجـات دادنـد، بیش تر از 
سـرزمین مـادری، آن هـا خـود زندگـی را نجـات دادنـد. )کتـاب 

نیایـش چرنوبیـل – صفحه 46(

نیایش چرنوبیل
نویسنده: سوتالنا الکساندرونا الکسیویچ

ترجمه: الهام کامرانی
انتشارات: چشمه

بیســت و ششمین جشــنواره ملی هنرهای 
تجســمی جوانان ایران به میزبانی اســتان 

ایالم در شــهریور ماه ســال جاری برگزار 
می شود.

جشنواره

سهراب کشی تا 31 خرداد در  
 تماشاخانه شانو اجرا می شود.

 نویسنده: ابوالقاسم فردوسی طوسی
کارگردان: پیمان محمدی می آبادی، 

 امیرعلی قلیپور

نمایش
نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف 

بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم.


