
جناب آقای سرهنگ 
علی اکبر نصیری

رییس محترم پلیس راه استان کرمان
ــه ریاســت پلیــس  ــی ب بدین  وســیله انتصــاب شایســته جنابعال
راه اســتان کرمــان کــه بیانگــر تعهــد، کارآمــدی و شایســتگی های 
حضرتعالــی اســت، تبریــک عــرض نمــوده و موفقیــت روزافــزون 

شــما را در مســوولیت جدیــد از خداونــد متعــال خواســتارم.

از طرف علی یوسفی مقدم

آگهی فراخوان عمومی

شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان در نظــر دارد باغــات 
و زمین هــای زراعــی بــه مســاحت کل تقریبــی 150 هکتــار 
و تعــداد تقریبــی 12000 اصلــه درخــت »بــه« و »پســته« و 
همچنیــن بوته هــای گل محمــدی و زرشــک و زمیــن یونجه 
ــردار )مســتاجر(  ــه عنــوان بهره ب ــه بخــش خصوصــی ب را ب

واگــذار نمایــد.

آدرس: کرمان- بلوار جمهوری اسالمی- روبروی بلوار حمزه
ساختمان میدکو- طبقه چهارم- آقای خشنود

تلفن تماس: 03431245707 و 09137057240 آقای خشنود

شناسایی بهره بردار )مستاجر( باغات
 و زمین های زراعی بردسیر

بدیــن وســیله از کلیــه واجدین شــرایط کــه در این زمینــه دارای 
تخصــص، تجربــه، حســن اجرایــی، ســرمایه مالــی و امکانــات 
الزم بــوده و قــادر بــه ارائــه مــدارک مثبتــه باشــند دعــوت بــه 
ــای  ــی و هماهنگی ه ــام آمادگ ــت اع ــد جه ــل می نمای عم
الزم از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت ده روز بــا شــماره های زیــر 
تمــاس حاصــل فرماینــد و یا بــه آدرس ذیــل مراجعــه نمایند.

مانده کل سپرده های بانکی 
25.۶ درصد افزایش یافت

بانــک مرکــزی در  ایرنــا-  تهــران- 
گــزارش وضعیــت مانــده ســپرده ها 
موسســه های  و  بانک هــا  نــزد 
اعتبــاری در پایــان اســفند مــاه ۹۷ 
۹۶ خبــر  پایــان ســال  بــه  نســبت 
داد. درصــدی   ۲۵.۶ افزایــش   از 

براســاس جــدول آمــاری ایــن بانــک، 
و  بانــک  ســپرده های  کل  مانــده 
پایــان  در  اعتبــاری  موسســه های 
 ۲۰۶۷۳.۴ از  بیــش   ۹۷ اســفندماه 
ــه نســبت  ــود ک ــال ب ــارد ری ــزار میلی ه
ــان ســال ۹۶ معــادل ۴۲۰۹.۳  ــه پای ب
ــا ۲۵.۶  ــر ب ــال )براب ــارد ری ــزار میلی ه
کــرد. ثبــت  را  افزایــش   درصــد( 

گرفتــه،  صــورت  بررســی  برپایــه 
بیشــترین مبلــغ ســپرده ها مربــوط 
مانــده  بــا  تهــران  اســتان  بــه 
و  ریــال  میلیــارد  هــزار   ۱۱۳۱۸.۷
کمتریــن مبلــغ مربــوط بــه اســتان 
معــادل  احمــد  بویــر  و  کهگیلویــه 
بــود. ریــال  میلیــارد  هــزار   ۵۵.۲ 

مانــده کل تســهیالت بیش از ۱۵۰۹۰.۲ 
ــه نســبت  ــود ک ــال ب ــارد ری ــزار میلی ه
 ۲۵۰۳.۱ ۹۶ رقــم  پایــان ســال  بــه 
هــزار میلیــارد ریــال )بــه میــزان ۱۹.۹ 
افزایــش نشــان می دهــد.  درصــد( 

بیشــترین مبلــغ تســهیالت مربــوط 

مانــده  بــا  تهــران  اســتان  بــه 
و  ریــال  میلیــارد  هــزار   ۹۷۵۲.۱
کمتریــن مبلــغ مربــوط بــه اســتان 
معــادل  احمــد  بویــر  و  کهگیلویــه 
بــود. ریــال  میلیــارد  هــزار   ۵۱.۸ 

توضیحــات  در  مرکــزی  بانــک 
نســبت  اســت،  آورده  خــود 
بعــد  ســپرده ها  بــه  تســهیالت 
 ۸۱.۳ قانونــی  ســپرده  کســر  از 
درصــد بــود کــه نســبت بــه پایــان 
واحــد   ۴.۱ میــزان  بــه   ۹۶ ســال 
می دهــد. نشــان  کاهــش   درصــد 

نســبت مزبــور در اســتان تهــران ۹۴.۹ 
درصــد و اســتان کهگیلویــه و بویراحمد 
ــت. ــده اس ــزارش ش ــد گ  ۱۰۵.۶ درص

ــاخت،  ــان س ــزی خاطرنش ــک مرک بان
بــودن  بــاال  مهــم  علــل  از  یکــی 
در  ســپرده ها  و  تســهیالت  رقــم 
دفاتــر  اســتقرار  تهــران  اســتان 
شــرکت ها  از  بســیاری  مرکــزی 
ســایر  تولیــدی  موسســه های  و 
بــوده  تهــران  اســتان  در  اســتان ها 
بانکــی  فعالیت هــای  عمــده  و 
و  بانک هــا  شــعب  توســط  آنهــا 
اســتان  اعتبــاری  موسســه های 

می شــود. انجــام  تهــران 

قانون گذاری برای مردم 
یا علیه مردم!
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بــا  برابــر  یک شــنبه  روز  در  مجلــس  نماینــدگان 
الحــاق  منظــور  بــه  جــاری  ســال  تیرمــاه  دوم 
قانــون   ۴۹ اصــل  اجــرای  قانــون  بــه  مــوادی 
شــهروندان  از  "هریــک  کردنــد:  تصویــب  اساســی 
اطالعــات  می تواننــد  نهــاد  مــردم  ســازمان های  و 
ــن  ــخاص ای ــروع اش ــوال نامش ــوص ام ــود در خص خ
اعــالم کننــد". دادســتان کل کشــور  بــه  را   بخــش 

دولــت   « مــی گویــد:   اساســی  قانــون   ۴۹ اصــل 
موظــف اســت ثــروت هــای ناشــی از ربــا، غصــب، 
ءاســتفاده  ســو  قمــار،  ســرقت،  اختــالس،  رشــوه، 
از موقوفــات، ســو ء اســتفاده از مقاطعــه کاری هــا 
مــوات  هــای  زمیــن  فــروش  دولتــی،  معامــالت  و 
ــر کــردن اماکــن فســاد و ســایر  ــی، دای ومباحــات اصل
رد  بــه صاحــب حــق  و  را گرفتــه  نامشــروع  مــوارد 
ــال  ــت الم ــه بی ــودن او ب ــوم نب ــورت معل ــد و در ص کن
بایــد بــا رســیدگی و تحقیــق و  بدهــد ایــن حکــم 
شــود.«. اجــرا  دولــت  وســیله  بــه  شــرعی   ثبــوت 

ــی  ــهروندان م ــی از ش ــس در حال ــه مجل ــب نام تصوی
خواهــد کــه اطالعات خــود در خصــوص اموال نامشــروع 
را بــه دادســتان کل کشــور بدهنــد کــه قانــون اساســی، 
آن هنــگام کــه از تکالیــف دولــت در ایــن خصــوص 
ســخن می گویــد از عبــارت مهــم  » ایــن حکــم بایــد بــا 
رســیدگی و تحقیــق و ثبــوت شــرعی بــه وســیله دولــت 
 اجــرا شــود« اســتفاده و مــورد تاکیــد قــرار مــی گیــرد.

ــی  ــا نم ــه ای ی ــب نام ــن تصوی ــا چنی ــدگان ب - نماین
داننــد کــه عمــوم موکلینشــان بــا موازیــن شــرعی 
و  مشــروع  امــر  نیســتند  قــادر  و  ندارنــد  آشــنایی 
نامشــروع را از یکدیگــر تمیــز دهنــد یــا اینکــه بــه 
اهمیــت ثبــوت شــرعی واقــف نیســتند کــه هــردو 
احتمــال، مصیبــت بزرگــی اســت کــه متاســفانه در 
ــه هــا کشــور را دچــار بحــران کــرده اســت!!  تمــام زمین
ــت  ــن نیس ــم دور از ذه ــومی ه ــال س ــه احتم ــه البت ک
ــودن و  ــص و کاردان ب ــش و تخص ــت و پژوه ــه، دق ک
قــدرت فهــم دینــی و سیاســی و جامعــه شــناختی 
از صحــن مجلــس رخــت بربســته همانطــور کــه در 
بدیهــی تریــن امــور، مــردم و نیازهایشــان فهمیــده 
ــدگان  ــاقول نماین ــم ش ــه ه ــن زمین ــود در ای ــی ش نم
انحــراف  بــه  بحــث  رد  مــو  الحاقیــه  بــا  موافــق 
 رفتــه و بــا واقعیــت جامعــه ســازگار نمــی باشــد.

ــراد  ــروی اف ــوم آب ــل معل ــه دالی ــه ب ــوری ک - در کش
ــن و  ــک تری ــورد کوچ ــود و درم ــی ش ــاد داده م ــه ب ب
ــی  ــه راحت ــراد ب ــات خصوصــی اف ــن موضوع ــزرگ تری ب
ســخن گفتــه و نســبت هــای موهــوم و زشــت داده 
ــه و  ــن و فق ــم دی ــه اس ــز ب ــده ای نی ــود و ع ــی ش م
بــر  را  تکفیــر  چمــاق  مباهتــه«  اصــل   « شــریعت! 
ــد ،  ــی کوبن ــود م ــری خ ــی و فک ــان سیاس ــر مخالف س
چگونــه نماینــدگان  راه را بــرای گســترش و تعمیــق 
ــه هــم ریختــن  ــار هــا و بدگویــی هــا و ب ــوع رفت ایــن ن
ســازند؟ مــی  فراهــم  را  جامعــه  افــراد   ســامانه 

ــب  ــر صاح ــه ه ــبت ب ــی نس ــداره کاف ــه ان ــه ب - جامع
باشــد  مــی  بدبیــن  موقعیتــی  و  منصــب  و  مقــام 
و انتظــار ایــن اســت کــه نماینــدگان بــا مصوبــات 
نــه  کننــد  اصــالح  و  ســالم  را  هــا  رابطــه  خــود 
ــن  ــت گرفت ــا دس ــد ب ــی بتوان ــر کس ــردا ه ــه از ف اینک
ــروع  ــران ش ــی دیگ ــر زندگ ــن آن ب ــور و انداخت پرژکت
گذاشــتن  حــراج  وبــه   چرانــی  چشــم  بــه  کنــد 
 امنیــت و آبــرو و زندگــی بخــش دیگــری از مــردم!

ــه ان  ــد ک ــردم را داری ــوق م ــای حق ــد احی ــر قص - اگ
شــاء هللا ایــن چنیــن اســت ، بــه جــای انتشــار بغــض و 
کینــه و بدبینــی و بدگویــی میــان آحــاد مــردم، مطالعــه 
ــدون  ــه ب ــورهایی ک ــایر کش ــه س ــیم ب ــته باش ای داش
ــل  ــه عم ــی را جام ــت اجتماع ــد عدال ــته ان ــا توانس ادع
ــی  ــه، زندگ ــن زمین ــا در ای ــن خط ــا کمتری بپوشــانند و ب
آرام و شــاد و پــر امیــد ی را بــرای مــردم کشــور خــود 
ــتی  ــاد، دوس ــت ب ــای کاش ــه ج ــد. وب ــود آورده ان بوج
بکاریــم زیــرا امــر تجربــه شــده ای در آرشــیو سیاســی 
و اجتماعــی کشــور در زمــان هــای مختلــف وجــود دارد 
کــه  » بــاد کاشــتند و طوفــان درو کردنــد«. /خبرآنالیــن
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افزایش مشروط وام مسکن
بانک مرکزی با طرح افزایش تسهیات مسکن به شرط توان پرداخت اقساط با مبلغ بیشتر، موافقت کرد

بـه دنبال انتشـار تصاویری دلخراش از تلفـات تعدادی از 
گونه هـای حیـات وحش بر اثـر مالچ پاشـی در منطقه ای 
در ُبسـتان اسـتان خوزسـتان، معـاون محیـط زیسـت 
انسـانی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا تاکیـد بـر 
اینکـه به طور جدی پیگیـر این ماجرا هسـتیم، گفت: قرار 
شـد  سـتاد ملـی مقابلـه بـا گـرد و غبار ضمـن بازدیـد از 
محـل، گزارشـی جامع در مورد این ماجـرا ارائه دهد. هفته 
گذشـته یـک گزارش تصویـری در یکـی از خبرگزاری های 
داخلـی منتشـر شـد که نشـان مـی داد بر اثر مالچ پاشـی 
تعـدادی از گونه هـای حیـات وحش از جملـه خزندگان و 
پرنـدگان تلف شـده اند و این منطقه به گورسـتانی سـیاه 

بـرای حیـات وحش بدل شـده اسـت.
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نمایندگان اتحادیه اروپا 
از کانون های گرد و غبار 
شرق اهواز دیدن کردند
هیات پنج نفره در حوزه محیط 

زیست از اتحادیه اروپا، به منظور 
بررسی روش های نوین انتقال 

اطاعات و تکنولوژی در حوزه 
محیط زیست از کانون های گرد 

و غبار شرق اهواز دیدن کردند.

تسهیالت گردشگری 
تا ۳۰ درصد افزایش 

می یابد
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی 

معاون اول رئیس جمهورگفت: 
طبق برنامه ریزی های انجام شده 

تسهیات طرح های حوزه گردشگری 
که به علت تورم داخلی کشور با 

مشکل کمبود اعتبار مواجه شدند، 
25 تا ۳0 درصد افزایش می یابد.
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معاون سازمان محیط زیست 
می گوید ماجرای تلف شدن 
تعدادی از گونه های حیات وحش 
خوزستان در اثر مالچ پاشی در 
حال پیگیری است.

سازمان محیط زیست 

پیگیر ماجرای مالچ پاشی 

خوزستان است
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45 و

جشن نیمه شعبان 
ثبت ملی شد

جشن نیمه شعبان و 8 اثر ناملموس دیگر
 در استان قم  به ثبت ملی رسیدند

سخنگوی وزارت خارجه:

پایبندی اروپا مهمترین دلیل 
ماندن ایران در برجام است
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افزایش مشروط وام مسکن
بانک مرکزی با طرح افزایش تسهیات مسکن به شرط توان پرداخت اقساط با مبلغ بیشتر، موافقت کرد

وزیر راه و شهرسازی: دولت برای توسعه تولید و عرضه مسکن سه سیاست دارد

وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه 
ــهیالت  ــقف تس ــش س ــب »افزای تصوی
ســاخت مســکن بــا قابلیــت تبدیــل بــه 
فــروش اقســاطی در بانک هــای تجــاری 
ــفند ۹۷، از  ــکن« در ۱۴ اس ــک مس و بان
پیگیــری بــرای تصویــب مصوبــه تکمیلی 
ــکن  ــهیالت مس ــش تس ــرای افزای آن، ب
ــا  ــاط ب ــت اقس ــوان پرداخ ــرط ت ــه ش ب
مبلــغ بیشــتر خبــر داد کــه مــورد موافقت 

ــه اســت. ــرار گرفت ــک مرکــزی ق بان
بــه گــزارش ایلنــا، »محمــد اســالمی« در 
ــن نمایشــگاه  ــه بیســت و دومی اختتامی
صنعــت ســاختمان در مشــهد اظهــار 
داشــت: وزارت راه وشهرســازی تــالش 
ــی در  ــهیالت بانک ــه تس ــت ک ــرده اس ک

حــوزه ســاخت مســکن قابــل انتقــال بــه 
ــه  ــده مصوب ــه آین ــد و هفت ــدار باش خری
ــر  ــه اگ ــت ک ــم داش ــی خواهی ای تکمیل
زوجــی تــا پنــج میلیــون تومــان توانایــی 
بازپرداخــت وام مســکن در ماه را داشــته 
باشــد، بتوانــد در قالــب توافــق ســه 
ــدار  ــک، ســازنده و خری ــن بان ــه بی جانب
بیشــتر از ۱۶۰ میلیــون تومــان تســهیالت 

ــد. ــت کن ــک دریاف مســکن از بان

طرح اقدام ملی مسکن 
ــه  ــان اینک ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس وزی
ــکن  ــه مس ــد و عرض ــعه تولی ــرای توس ب
در کشــور ســه تصمیــم یــا سیاســت 
اتخــاذ شــده اســت افــزود: در سیاســت 
نخســت، زمیــن بــرای تولیــد مســکن را 

ــوه  ــه انب ــارکتی ب ــرارداد مش ــب ق در قال
ایــن  و  خواهیــم کــرد  واگــذار  ســاز 
موضــوع بــه سراســر کشــور ابــالغ شــده و 
در قالــب طــرح اقــدام ملــی مســکن در 

ــت. ــال اجراس ح
وی ادامــه داد: سیاســت دوم ایــن اســت 
کــه طبــق تصمیمــی کــه در شــورای پــول 
ــار طــی اســفندماه ســال گذشــته  و اعتب
اتخــاذ شــد بانک هــا ۸۰ درصــد از میــزان 
پولــی کــه بــرای ســاخت مســکن مــورد 
ــن  ــت زمی ــر قیم ــا کس ــت را ب ــاز اس نی
بــه ســازنده واگــذار خواهنــد کــرد یعنــی 
یــک مــدل مالــی نســبت ۸۰ بــه ۲۰ کــه 
ــازی  ــاده س ــکن پی ــاخت مس ــرای س ب

می شــود.

ــال  ــت: پارس ــازی گف ــر راه و شهرس وزی
بانک هــا در کشــور ۱۰۳ هــزار میلیــارد 
تومــان تســهیالت در بخــش مســکن 
میــزان  ایــن  کــه  کردنــد  پرداخــت 
ــی  ــردش پول ــد گ ــهیالت ۱۳.۵ درص تس
ــود  ــه خ ــی را ب ــهیالت بانک ــوزه تس در ح
ــه  ــم ک ــا کردی ــذا تقاض ــاص داد ل اختص
ایــن ســهم ۲۰ درصــد افزایــش یابــد 
ــتوانه  ــب تری پش ــی مناس ــوان مال ــا ت ت
عرضــه  و  تولیــد  بخــش  در  حرکــت 
ــط  ــن تســهیالت فق ــکن باشــد و ای مس
بــه ســاخت و ســازها در مکان هایــی 
کــه تقاضــای مســکن در آن وجــود دارد 

پرداخــت شــود. 
وی ادامــه داد: سیاســت ســوم ایــن 
ایجــاد  مســکن،  بــازار  در  وزارتخانــه 
ــورای  ــات ش ــد مصوب ــایش در فرآین گش
عالــی شهرســازی اســت بــه نحــوی کــه 
در شــهرهایی کــه معابــر اجــازه می دهــد 
یعنــی بارگذاری هــای ســنگینی نــدارد 
زیربنایــی  تأسیســات  و  تجهیــزات  و 
کافــی وجــود دارد تراکــم افزایــش یابــد 
ــاخت و  ــعه س ــرای توس ــت ب ــا جذابی ت
ســاز شــکل گیــرد امــا در شــهرهایی کــه 
ــت  ــیده اس ــار رس ــد انفج ــه ح ــم ب تراک
حتمــًا عــوارض مضاعــف بــرای ســاخت 
و ســاز بایــد ایجــاد شــود کــه از جذابیــت 
ــا در  ــود ام ــته ش ــاز کاس ــاخت و س س
ــکونی  ــهرک های مس ــاد ش ــار آن ایج کن
کوچــک، باکیفیــت و بــا تراکــم پاییــن در 
حریــم شــهرها دنبــال  مــی شــود.  وزیــر 
ــش  ــرای کاه ــت: ب ــازی گف راه و شهرس
ــب  ــاختمانی در قال ــح س ــه مصال هزین
ــک  ــاد مســکن و بان ــن بنی مشــارکت بی
ــا پیــش خریــد یــا ســفارش  مســکن، ب

دادن مصالــح بــه صــورت انبــوه بــه 
ــح  ــه مصال ــه عرض ــدگان، زمین تولیدکنن
ســاختمانی بــا تخفیــف مناســب بــه 
ــه  ــه چرخ ــوی ک ــه نح ــدگان ب تولیدکنن
تولیــد بــرای تأمیــن ســرمایه در گــردش 
حمایــت شــود و بتــوان چرخــه صنعــت 
داشــت،  نــگاه  فعــال  را  ســاختمان 
فراهــم مــی شــود.  وی اضافــه کــرد: در 
ایــن شــرایط بیــش از هــر زمــان دیگــر 
بایــد صنعــت ســاختمان بــه عنــوان 
ــال  ــور فع ــد در کش ــع مول ــی از صنای یک
ــودن  ــرای قــوی ب نگــه داشــته شــود و ب
ــرای زنــده و پابرجــا  بایــد اراده خــود را ب
نــگاه داشــتن صنعــت ســاختمان نشــان 

ــم. دهی

کاهش اتکاء به بودجه 
عمرانی دولت  

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: دولــت 
ــی و  ــع مال ــوع ســازی مناب در حــال متن
ــه  ــی ب ــای عمران ــکاء پروژه ه ــش ات کاه
بودجــه عمرانــی دولــت اســت و در ســه 
ــرای دو  ــته اج ــال گذش ــی س ــاه پایان م
ــاز  ــی در کشــور آغ ــزرگ آزادراه ــروژه ب پ
ــتا  ــن راس ــزود: در ای ــالمی اف ــد.  اس ش
شــرکت های  توســط   کنسرســیومی 
پیمانــکاری داخلــی )بخــش خصوصــی( 
تشــکیل شــد کــه منابــع مالــی نیــز بــرای 
اســتفاده بــه ایــن کنسرســیوم متصــل و 
عملیــات اجرایــی بــر ایــن اســاس آغــاز 
شــد کــه نمونــه بــارز آن آزاد راه تبریــز – 
ــرد: آزادراه  ــه ک ــت . وی اضاف ــو اس ماک
تبریــز – ماکــو یــک جــاده بیــن المللــی 
ــال  ــد ۳۰ س ــاخت آن بای ــه س ــت ک اس
ــن  ــا در فرودی ــد ام ــروع می ش ــل ش قب
مــاه امســال بــا بهــره گیــری از ســرمایه 
ــذار  ــک ســرمایه گ بخــش خصوصــی، ی
و پیمانــکار را بــرای ســاخت ایــن جــاده 
افــزود:  اســالمی  کردیــم.   مســتقر 
اتــکاء بــه بودجــه عمرانــی دولتــی بــرای 
ــه  ــائلی ک ــایر مس ــا  و س ــاخت راه ه س

و ســاز  پروژه هــای ســاخت  در  قبــاًل 
راه هــا وجــود داشــت و موجــب طوالنــی 
شــدن اجــرای پــروژه و افزایــش قیمــت 
ــت  ــا سیاس ــد ب ــده آن می ش ــام ش تم
جدیــد دولــت مبنــی بــر واگــذاری کار بــه 
ــرده اســت.   ــر ک بخــش خصوصــی تغیی

تله مالی خانه های گران 
قیمت خالی 

ــری از  ــش دیگ ــالمی در بخ ــد اس محم
ــه  ــه قص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــخنانش ب س
غــم انگیــز خانه هــای گــران قیمــت 
خالــی بــه عنــوان »تلــه مالــی«، منجــر 
در  ســرمایه ها  کــردن  غیرمولــد  بــه 
کشــور شــده و ورود ســوداگران بــه ایــن 
ــا و  ــس دارایی ه ــه حب ــر ب ــه منج عرص
ــد شــدن  ــر مول ــی و غی ســرمایه های مل
ــاس  ــر اس ــزود: ب ــت، اف ــده اس ــا ش آنه
ــر  ــی ب ــه مبتن ــت هایی ک ــاذ سیاس اتخ
قوانیــن کشــور اســت رونــدی ایجــاد 
مــی شــود کــه اعیــان نشــین هــا صرفــا 
بتواننــد شــخصی ســازی کننــد، و ســهم 
ــرل  ــکن کنت ــرمایه مس ــازار س ــا از ب آنه
حضــور  شهرســازی  و  راه  شــود.وزیر 
اعیــان نشــینان در عرصــه مســکن را 
ــازار  ــدگان در ب ــور صادرکنن ــابه حض مش
ــوع  ــان موض ــن هم ــت: ای ــت و گف دانس
کســب و کار و تجــارت در صــادرات اســت 
کــه یــک کوچــه یــک طرفــه نیســت کــه 
ــت  ــی دول ــز صادرات ــدگان جوای صادرکنن
ــور  ــرای کش ــی ب ــچ نفع ــد و هی را بگیرن
بلکــه صادرکننــدگان  باشــند  نداشــته 
ضمــن بهــره منــدی از مزایــا بایــد در 
ــاج  ــن مایحت ــور و تأمی ــع کش ــت نف جه
مــردم گام بردارنــد. وزیر راه و شهرســازی 
در پایــان ســخنانش بــا تأکید بــر آمادگی 
وزارت راه و شهرســازی بــرای رونــق تولید 
مســکن، تصریــح کــرد: از تمــام افــرادی 
ــت هســتند  ــت و اهلی ــه دارای صالحی ک
ــی  ــدام مل ــرح اق ــارکت در ط ــرای مش ب

ــم. ــی کنی ــتقبال م ــکن اس ــد مس تولی

چه راحت آبروی مردم را می بریم!پیام خبر
در یادداشت توئیتری علی ربیعی آمده است: چندی پیش اطالع رسانی  غیرمسئوالنه ای از رابطه یک زن 
جاسوس با برخی مدیران نفتی دیدیم. دیروز نام یکی از زنان میهنمان را در همین راستا به شکل زشتی 
منتشر کردند. مطلعم دستگیر شده این خانم نیست و او هم اصال معلوم نیست جاسوس باشد. به کجا 
رسیده ایم؟ چه راحت آبروی مردم را می بریم!

ــای  ــم افش ــی در مراس ــزت هللا ضرغام ع
ــام  ــجد ام ــرآمریکایی درمس ــوق بش حق
ســجاد)ع(کرج افزود:ایــن بــار دشــمنان 
بــا تحریــم مقــام معظــم رهبــری و وزیــر 
امــور خارجــه قصــد فشــار آوردن بــه مــا 
ــول  ــا در ط ــن تحریم ه ــه ای ــد ک را دارن
تاریــخ نظیــر نداشــته، امــا دشــمنان 
ــود  ــا وج ــا ب ــردم م ــه م ــد ک ــد بدانن بای
مشــکالت پــای نظــام و انقــالب هســتند.

ــران اســالمی  وی اضافــه کــرد: امــروز ای

بســیار  دفاعــی  و  نظامــی  حــوزه  در 
ــد  ــر مانن ــوده، دیگ ــته ب ــر از گذش قوی ت
قبــل نیســت کــه کشــورهایی ماننــد 
آمریــکا هواپیمــای مســافربری مــا را 

ــد. ــرار دهن ــدف ق ــورد ه م
بازدارندگــی  ضرغامــی گفــت: قــدرت 
ــاد  ــه پهپ ــه حــدی اســت ک ــروز ب ــا ام م
رادار گریــز و فــوق پیشــرفته آمریــکا بــه 
محــض ورود بــه مرزهــای کشــورمان 
داد:  ادامــه  می شــود.وی  ســرنگون 

ــد  ــمنان می دانن ــا را دش ــدرت م ــن ق ای
ــا  ــده ت ــب ش ــان موج ــن اقتدارم وهمی
جنگــی صــورت نگیــرد، اقتــداری کــه 
ــز  ــری نی ــم رهب ــام معظ ــات مق فرمایش
ــان  ــا بی ــای آن اســت.ضرغامی ب ــر مبن ب
از  آمریــکا  از جملــه  اینکــه دشــمنان 
ــالح  ــک س ــوان ی ــه عن ــر ب ــوق بش حق
کشــنده اســتفاده می کنند،خاطــر نشــان 
ــگاه  ــران هیچ ــی ای ــدرت نظام ــرد: ق ک
بازدارندگــی  جنبــه  و  نیســت  تهدیــد 
دارد،دشــمنان بــه خوبــی از ایــن قــدرت 
بازدارندگــی، نظامــی و دفاعــی ایــران 
اســالمی آگاهــی دارنــد و بــه خوبــی 
ــان  ــی برایش ــر جنگ ــوع ه ــد وق می دانن

ــدارد. ــر ن ــزی در ب ــرر چی ــز ض ج

قدرت نظامی ایران هیچگاه تهدید 
نیست و جنبه بازدارندگی دارد

ترامپ: 
برای توافق با ایران زمان دارم

ــن  ــروه ۲۰ در اوزاکا ژاپ ــران گ ــالس س ــد از اج ــکا بع ــوری آمری ــس جمه رئی
گفــت بــرای توافــق بــا ایــران زمــان زیــادی دارد و در عیــن حــال بــرای ایــن 
ــری خــود در اوزاکا افــزود:  ــه ای ندارد.ترامــپ در ادامــه کنفرانــس خب کار عجل
بــا »امانوئــل مکــرون« رئیــس جمهــوری فرانســه هــم در مــورد ایــران صحبــت 
ــرای  ــای خــود ب ــرار رویاه ــا تک ــر ب ــار دیگ ــکا ب ــوری آمری ــس جمه کردیم.رئی
مذاکــره بــا ایــران و گرفتــن عکــس یــادگاری بــا مقامــات جمهــوری اســالمی 
ایــران مدعــی شــد کــه ایــران وضعیــت بــدی دارد و ممکــن اســت بخواهنــد بــا 
مــا مذاکــره کننــد.او نیــز در حاشــیه دیــدار بــا »نارنــدرا مــودی« نخســت وزیــر 
ــت  ــا وق ــه بود:»آنه ــگاران گفت ــه ســوال خبرن ــن در پاســخ ب ــد در اوزاکا ژاپ هن
ــه ای هــم در کار نیســت فشــار زمانــی هــم وجــود ندارد.«رئیــس  ــد عجل دارن
جمهــوری آمریــکا گفتــه بــود: »مــن فکــر می کنــم در پایــان، امیــدوارم، ایــن 
کار را انجــام دهیــم آنهــا اگــر ایــن کار را انجــام دهنــد خیلــی عالــی اســت و اگر 
انجــام ندهنــد شــما در مــورد آن خواهیــد شــنید.« ترامــپ همچنیــن در پاســخ 
بــه ســوالی دربــاره واکنــش احتمالــی آمریــکا بــه تهدیــد ایــران دربــاره تخطــی 
از تعهــدات برجــام بــاز هــم در ادعاهایــی که مــدام از ســوی وی و مقامــات کاخ 
ســفید مطــرح می شــود، گفــت کــه »خواهیــد دیــد اجــازه نمی دهیــم ایــران 

ــه سالح هســته ای دســت پیــدا کنــد.« ب
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سیاست

باید به اینستکس فرصت داد

 برجام دنیا را به مکانی امن تبدیل می کند

اعضای گروه ۲۰ ، بر اصالحات در تجارت جهانی توافق کردند

پایبندی اروپا مهمترین دلیل ماندن ایران در برجام است

مجلـــس  نماینـــده  یـــک 
گفـــت  اســـالمی  شـــورای 
و کاری  ســـاز  :اینســـتکس 
اســـت کـــه اثـــر سیاســـی 
از  مهم تـــر  افراطیـــون  دام  از  گـــذر  بـــرای  آن 
گشـــایش های اقتصـــادی آن اســـت، پـــس بایـــد 
ــه  ــت پیشـ ــمت هللا فالحـ ــت داد.حشـ ــه آن فرصـ بـ
و سیاســـت  ملـــی  امنیـــت  عضـــو کمیســـیبون 
ـــت:  ـــود نوش ـــر خ ـــه توئیت ـــس در صفح ـــی مجل خارج
ــاز و کاری  ــت داد؛ سـ ــتکس فرصـ ــه اینسـ ــد بـ بایـ
ـــون  ـــذر از دام افراطی ـــرای گ ـــی آن ب ـــر سیاس ـــه اث ک
اســـت. آن  اقتصـــادی  ازگشایشـــهای  مهم تـــر 

ـــه  ـــور خارج ـــر ام ـــاون وزی ـــی مع ـــیدعباس عراقچ س
ــأت ایرانـــی در نشســـت  ــورمان و رئیـــس هیـ کشـ

ـــن نشســـت  ـــن ای کمیســـیون مشـــترک برجـــام در وی
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــرد و گف ـــوان ک ـــازنده عن ـــت و س را مثب
نشســـت نســـبت بـــه جلســـات گذشـــته یـــک گام 
ــا  ــوز تـ ــه هنـ ــود. البتـ ــوب می شـ ــو محسـ ــه جلـ بـ
خواســـته های ایـــران فاصلـــه قابـــل توجـــه وجـــود 
دارد بـــا ایـــن حـــال بنـــده ایـــن قدم هـــای رو بـــه 
ـــل  ـــران منتق ـــه ته ـــا را ب ـــل و آنه ـــی کام ـــو را بررس جل
می کنـــم. وی گفـــت: اینســـتکس االن عملیاتـــی 
ـــال  ـــم االن در ح ـــورد کاری ه ـــا م ـــه ت ـــده و دو س ش
ــده  ــای آینـ ــرف روزهـ ــت و ظـ ــدن اسـ ــام شـ انجـ
ــر  ــورهای دیگـ ــام می شود.کشـ ــی انجـ ــادل مالـ تبـ
هـــم قبـــول کردنـــد کـــه بـــه عنـــوان ســـهامدار بـــه 

ــد. ــال بپیوندنـ ــن کانـ ایـ

ـــت  ـــر اهمی ـــس ب ـــر انگلی ـــرزا می«نخســـت وزی »ت
ـــن  ـــم ای ـــه معتقدی ـــت ک ـــرد و گف ـــد ک ـــام تاکی برج
توافـــق دنیـــا را بـــه مکانـــی امـــن تبدیـــل مـــی 
کنـــد ومـــی خواهـــم شـــاهد باشـــم کـــه ایـــران 
ـــروه  ـــران گ ـــت س ـــخنان را در نشس ـــن س ـــد.وی ای ـــد باش ـــش پایبن ـــه تعهدات ب
ـــه  ـــام ادام ـــا اعضابرج ـــکاری ب ـــه هم ـــس ب ـــرد و افزود:انگلی ـــان ک ـــی ۲۰ بی ج
می دهـــد و تمـــام تـــالش خـــود را بـــرای حفاظـــت از ایـــن توافـــق انجـــام 
ــاره تحـــوالت در منطقـــه خلیج فـــارس  می دهد.نخســـت وزیر انگلیـــس دربـ
هـــم اظهارنظـــر کـــرد و گفـــت: درحالی کـــه تنشـــها در ایـــن منطقـــه رو بـــه 
ـــه  ـــان اینک ـــتیم.»می« بابی ـــر بایس ـــار یکدیگ ـــتی کن ـــا بایس ـــت م ـــش اس افزای
افزایـــش تنش هـــا بـــه نفـــع هیچ کـــس نیســـت، بـــر لـــزوم پیـــدا کـــردن 
ــس در  ــت وزیر انگلیـ ــد کرد.نخسـ ــه تأکیـ ــن زمینـ ــی در ایـ ــل سیاسـ راه حـ
ـــرد  ـــوان ک ـــاره و عن ـــن اش ـــوالت یم ـــه تح ـــود ب ـــارات خ ـــری از اظه ـــش دیگ بخ
ـــه  ـــاره ضـــرورت ادام ـــد ســـعودی درب ـــن ســـلمان ولیعه ـــد ب ـــا محم ـــدار ب در دی
ـــت. ـــرده اس ـــو ک ـــد گفتگ ـــل متح ـــازمان مل ـــری س ـــه رهب ـــن ب ـــح یم ـــد صل رون

او همچنیـــن راه حـــل دیپلماتیـــک را تنهـــا راه خـــروج از درگیریهـــا در ایـــن 
ـــردو  ـــوری روســـیه اشـــاره ک ـــا رئیس جمه ـــدار ب ـــه دی ـــوان کرد»می«ب کشـــور عن
ـــط دو  ـــازی رواب ـــه عادی س ـــت ک ـــه اس ـــن گفت ـــه پوتی ـــدار ب ـــن دی ـــت در ای گف
ـــس و  ـــه انگلی ـــی ک ـــت از اقدامات ـــیه دس ـــدداد روس ـــی رخ خواه ـــور زمان کش
متحدانـــش را تهدیـــد می کنـــد بردارد.نخســـت وزیر انگلیـــس مدعـــی شـــد 
ـــه  ـــرطی ک ـــه ش ـــی دارد،ب ـــاوت آمادگ ـــه متف ـــتن رابط ـــرای داش ـــور ب ـــن کش ای
ـــو  ـــی عض ـــور اروپای ـــه کش ـــاب کند.س ـــری را انتخ ـــیر دیگ ـــیه مس ـــت روس دول
برجـــام ســـرانجام یکســـال پـــس از خـــروج غیرقانونـــی آمریـــکا از ایـــن توافـــق 
و اعمـــال تحریمهـــای یک جانبـــه علیـــه ایران،بـــا اعـــالم عملیاتـــی شـــدن 
ـــد  ـــالش کردن ـــه اینســـتکس ت ـــران موســـوم ب ـــا و ای ـــی اروپ ـــژه مال ســـازوکار وی
ایـــران را از تصمیـــم خـــود بـــرای کاهـــش تعهداتـــش در برجـــام منصـــرف 
ـــترک  ـــیون مش ـــت کمیس ـــن نشس ـــی دوازدهمی ـــه پایان ـــاس بیانی ـــر اس کنند.ب
برجـــام کـــه برگـــزار شد،نمایندگان»فرانســـه،آلمان و انگلســـتان، بـــه اطـــالع 
اعضـــا رســـاندند کـــه اینســـتکس عملیاتـــی شـــده و در دســـترس تمامـــی 

ـــرار دارد.« ـــی ق ـــه اروپای ـــو اتحادی ـــای عض دولته

رئیـــس جمهـــوری روســـیه 
در نشســـت خبـــری پایـــان 
در   ۲۰ گـــروه  نشســـت 
اوزاکای ژاپـــن بـــا اشـــاره 
ــالس  ــن اجـ ــی در ایـ ــتاورد خاصـ ــه دسـ ــه اینکـ بـ
همـــه  امـــا  داشـــت:  اظهـــار  نیامـــد،  بدســـت 
شـــرکت کننـــدگان آمادگـــی خـــود را بـــرای انجـــام 
ـــارت  ـــازمان تج ـــی و س ـــارت جهان ـــات در تج اصالح

ــد. ــالم کردنـ ــی اعـ جهانـ
والدیمیـــر پوتیـــن بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب افـــزود: 
ــران  ــا سـ ــددی بـ ــای متعـ ــن دو روز دیدارهـ در ایـ
کشـــورهای مختلـــف داشـــتم و در دیـــدار بـــا 
ــکا، در  ــوری آمریـ ــس جمهـ ــپ رئیـ ــد ترامـ دونالـ
ــت  ــی صحبـ ــان اوکراینـ ــوع ملوانـ ــوص موضـ خصـ

کردیـــم و توضیـــح دادم کـــه چـــه اتفاقـــی افتـــاده 
ــا در روســـیه محاکمـــه شـــده اند.وی  اســـت و آنهـ
ــازنده  ــه بخـــش و سـ ــپ را نتیجـ ــا ترامـ ــدار بـ دیـ
ـــا  ـــو ه ـــت وگ ـــزودی گف ـــت: ب ـــار داش ـــد و اظه خوان
ـــیه  ـــان روس ـــتارت ۲ می ـــان اس ـــد پیم ـــر تمدی ـــر س ب
ــان  ــا بیـ ــد.پوتین بـ ــد شـ ــاز خواهـ ــکا آغـ و آمریـ
اینکـــه تروریســـم در ســـوریه هنـــوز نابـــود نشـــده 
ــتمر  ــاس مسـ ــا در تمـ ــت: مـ ــار داشـ ــت، اظهـ اسـ
و  هســـتیم  ســـوریه  دربـــاره  آمریکایی هـــا  بـــا 
هماهنگـــی میدانـــی بـــا آنهـــا داریـــم. وی بـــه 
دیـــدار خـــود بـــا رئیـــس جمهـــوری ترکیـــه نیـــز 
ــه  ــا ترکیـ ــا بـ ــکاری مـ ــت: همـ ــرد و گفـ ــاره کـ اشـ
نزدیـــک تـــر از همـــکاری بـــا آمریکایی هـــا اســـت.

خبرگـــزاری اناتولـــی بـــه نقـــل از ســـخنگوی 
ــه  ــرد کـ ــالم کـ ــران اعـ ــه ایـ وزارت خارجـ
اجـــرای تعهـــد کشـــورهای اروپایـــی بـــه 
ــته ای مهـــم تریـــن دلیـــل  توافـــق هسـ

مانـــدن ایـــران در ایـــن توافـــق اســـت.
ـــد  ـــه  در صـــورت اجـــرای تعه ـــت ک ـــه موســـوی گف ـــه نوشـــت ک ـــی ترکی اناتول
ـــد. ـــی مان ـــی م ـــق باق ـــن تواف ـــان در ای ـــران همچن ـــی، ای ـــورهای اروپای کش

وی در ادامـــه افـــزود: اگـــر نتوانیـــم در ایـــن زمینـــه اطمینانـــی حاصـــل 
کنیـــم، یکـــی از گزینه هـــا خـــروج ایـــران از توافـــق هســـته ای و گرفتـــن 

ـــت. ـــی اس ـــات آت تصمیم
ـــی  ـــران آمادگ ـــت: ته ـــران گف ـــی ای ـــس اتم ـــس آژان ـــر صالحـــی رئی ـــی اکب عل
ــازی  ــی سـ ــای غنـ ــد، فعالیت هـ ــه الزم باشـ ــی کـ ــر زمانـ ــه  هـ دارد کـ

اورانیـــوم خـــود را از ســـر بگیـــرد.
کشـــورهای اروپایـــی آلمـــان، فرانســـه و انگلیـــس مصمـــم بـــه ادامـــه 
ــط  ــا توسـ ــد تحریم هـ ــتند و از تجدیـ ــران هسـ ــا ایـ ــروع بـ ــارت مشـ تجـ

آمریـــکا پشـــیمان شـــده اند.موســـوی بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری نشســـت 
ـــق  ـــده تواف ـــورد آین ـــی در م ـــم نهای ـــه تصمی ـــم ک ـــار داری ـــا انتظ ـــن گفت،م وی

هســـته ای از ایـــن نشســـت خـــارج شـــود.
ســـخنگوی وزارت خارجـــه ایـــران افـــزود: پاســـخ ســـوال باقـــی مانـــدن 
ـــان  ـــه در پای ـــت ک ـــی اس ـــه تصمیمات ـــتگی ب ـــته ای بس ـــق هس ـــران در تواف ای

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــت گرفت ـــن نشس ای
ـــاد  ـــی ابع ـــه اجـــرای برجـــام در تمام ـــن نشســـت،اطمینان از ادام هـــدف از ای
آن و تبادل نظـــر دربـــاره راه هـــای مقابلـــه بـــا چالش هـــای ناشـــی از 
خـــروج و اعمـــال تحریم هـــای آمریـــکا علیـــه ایـــران عنوان شـــده بـــود.

نماینـــده روســـیه در نـــزد ســـازمان های بین المللـــی در ویـــن، نشســـت 
ــرد. ــف کـ ــش توصیـ ــام را رضایت بخـ ــترک برجـ ــیون مشـ ــروز کمیسـ امـ

میخائیـــل اولیانـــوف در توئیتـــر خـــود نوشـــت: البتـــه هرچنـــد پیشـــرفت 
ــه  ــود. همـ ــت نبـ ــک شکسـ ــًا یـ ــا قطعـ ــد امـ ــل نشـ ــر حاصـ ــورد نظـ مـ
ـــکالت  ـــود مش ـــم وج ـــه رغ ـــام ب ـــه برج ـــل ب ـــد کام ـــر تعه ـــرکت کنندگان ب ش

تأکیـــد کردنـــد.

سنا
 ای

س:
عک

شـیمیایی  سـالروزحمالت  کشـورمان  وزیرامورخارجـه 
هولنـاک صـدام حسـین علیـه مردم سردشـت را با انتشـار 
پیامـی در توییتـر یـادآور شـدو گفـت ماهیـچ وقـت حمایت 
غـرب ازصـدام رافرامـوش نخواهیـم کرد.محمدجوادظریـف 
ژوئن،سـالگردحمله   ۲۸ نوشـت:"در  توییتـری  پیـام  در 
دهشـتناک شـیمیایی به غیرنظامیان ایرانی در سردشـت را 
گرامـی می داریم.هرگـز فرامـوش نخواهیـم کرددنیای غرب 
ازصـدام پشـتیبانی و حتـی وی را بـه تسـلیحات شـیمیایی 
مسـلح کرد.شـورای امنیـت هرگـز حملـه شـیمیایی صـدام 
قـدم  زمان،ثابـت  آن  نکرد.مـا  محکـوم  را  مـا  مـردم  بـه 

ماندیم؛اکنـون هـم خواهیـم مانـد."

مصطفـی کواکبیـان، دبیـرکل حزب مـردم سـاالری و نماینده 
تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی در یادداشـتی بـا اشـاره 
بـا  تجـارت  بـرای  اروپایی هـا  مالـی  کانـال  راه انـدازی  بـه 

اسـت: نوشـته  ایران)اینسـتکس( 
»تـداوم برجـام بـا اروپـا نبایـد صرفـًا در قالب اینسـتکس و 
آن هـم کاالهـای غیرتحریمـی و فقـط در محـدوده تجارت با 
اروپـا خالصـه شـود! بلکه باید فـروش نفت و انـواع تراکنش 

بانکـی را نیز شـامل شـود«.

هیچ وقت حمایت غرب از 
صدام را فراموش نخواهیم کرد

تداوم برجام با اروپا 
نباید صرفًا در قالب 

اینستکس باشد

سـنای آمریـکا در رای گیـری ۱۰ سـاعت و ۵۸ دقیقـه ای 
نتوانسـت بـه تبصـره ای کـه هرگونـه حملـه به ایـران را بدون 
مجـوز کنگـره ممنـوع مـی کـرد، رای دهد.سـناتور تـام یودال 
هنـگام بررسـی الیحـه بودجـه وزارت دفاع آمریـکا تبصره ای 
ارائـه داد کـه بـه موجـب آن، رئیـس جمهـوری آمریـکا نمی 
توانـد از اختیـارات سـال ۲۰۰۱ بـرای حملـه به ایران اسـتفاده 
کنـد. در نهایـت تبصـره یـا اصالحیـه یـودال پـس از بحث به 
رای گذاشـته شـد و پس از ۱۰ سـاعت ۵۰ سـناتور به آن رای 

مثبـت و ۴۰ نفـر هـم رای منفـی دادند.

محمدعلـی پورمختـار، نماینـده کبـودر آهنـگ در مجلـس 
شـورای اسـالمی بیـان کـرد: پرداخـت حقوق هـای نجومی 
همچنـان وجـود دارد و آنچـه کـه در روزهـای اخیـر منتشـر 
شـده بخشـی از آن اسـت، ولـی اطـالع رسـانی بـه تنهایـی 
کافـی نیسـت و بایـد به شـکل قانونی با آن برخورد شـود و 
نتیجـه آن بـه اطـالع مـردم برسـد.وی افزود: قانـون خوبی 
در مجلـس بـرای جلوگیـری از ایـن اتفـاق تصویـب شـد و 
بـر اسـاس آن بایـد همـه ی ایـن حقوق هـا به بیـت المال 
بازگـردد، و کسـانی کـه حقـوق های غیـر قانونـی گرفتند به 

مراجـع قضایـی معرفی شـوند.

تبصره بودجه نظامی آمریکا 
درباره ایران تصویب نشد

 هنوز برخی حقوق های 
نجومی می گيرند
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

پیشنهاد گردشگری مجموعه تاریخی ارگ بم پذیرفته شدآمادگی ایران و تاجیکستان برای توسعه همکاری های گردشگری

تاجیکســـتان و ایـــران بـــرای افزایـــش 
همکاریهـــای  رفت وآمدوتوســـعه 
ــی  ــالم آمادگـ ــره و اعـ ــگری، مذاکـ گردشـ
ـــگری، در  ـــاون گردش ـــالم مع ـــق اع کردند.طب
ـــران ســـفر  ـــه ای ـــر از تاجیکســـتان ب ـــر ۴۹۹۳ نف ـــغ ب ـــی بال ســـال ۱۳۹۶ جمعت
ـــدد  ـــه ع ـــت و ب ـــش یاف ـــد کاه ـــداد ۹ درص ـــن تع ـــال ۹۷ ای ـــه در س ـــد ک کردن
۴۰۸۵ نفـــر رســـید.همچنین در ســـال ۹۶ از ایـــران ۶۲۶۱ نفـــر بـــه تاجکســـتان 
ـــور ۱۴  ـــن کش ـــه ای ـــا ب ـــفر ایرانی ه ـــال ،۹۷ س ـــه در س ـــد ک ـــرده بودن ـــفر ک س
درصـــد افـــت کـــرد و آمـــار مســـافران ایرانـــی در تاجیکســـتان بـــه ۴۸۵۳ 
ـــت  ـــر آن داش ـــتان را ب ـــور، تاجیکس ـــاع دو کش ـــفر اتب ـــید.کاهش س ـــر رس نف
ـــاون گردشـــگری کشـــور  ـــران بنشـــیند.ولی تیموری،مع ـــا ای ـــره ب ـــه مذاک ـــا ب ت
ــگری  ــای گردشـ ــش رفت وآمدهـ ــرای افزایـ ــا بـ ــدی تاجیک هـ از عالقه منـ
ســـخن گفـــت و افـــزود: مذاکراتـــی بـــا معـــاون گردشـــگری تاجیکســـتان 
ـــور  ـــی دو کش ـــتراکات فرهنگ ـــه اش ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــعه همکاری ه ـــرای توس ب
ـــد  ـــت و آم ـــت رف ـــد اس ـــیار عالقمن ـــتان بس ـــت. تاجیکس ـــه اس ـــورت گرفت ص

ـــه  ـــود آن ک ـــا وج ـــگری ب ـــود.معاون گردش ـــتر ش ـــور بیش ـــگران دو کش گردش
ـــد  ـــش خواه ـــور افزای ـــگری دو کش ـــادالت گردش ـــده تب ـــت در آین ـــد اس معتق
یافـــت، ناهمخوانـــی »خـــط نوشـــتاری« ایـــران و تاجیکســـتان را مشـــکل 
عمـــده ای در ســـرعت بـــه نتیجـــه رســـیدن تعامـــالت دانســـت و افـــزود: 
ـــتاری  ـــط نوش ـــا خ ـــت ام ـــی اس ـــور فارس ـــان دو کش ـــه زب ـــت ک ـــت اس درس
ـــود  ـــی موج ـــالم تبلیغات ـــن اق ـــرای همی ـــرق دارد، ب ـــا ف ـــی م ـــا فارس ـــا ب آن ه
ـــی  ـــل اســـتفاده نیســـت و الزم اســـت محصـــوالت تبلیغات در تاجیکســـتان قاب
تـــازه ای بـــا خـــط نوشـــتاری تاجیک هـــا داشـــته باشـــیم.او گفـــت: 
تاجیکســـتان جـــزو بازارهـــای در اولویـــت نخســـت گردشـــگری نبـــوده و 
ـــن  ـــن ای ـــرای همی ـــت، ب ـــگر نیس ـــذب گردش ـــرای ج ـــران ب ـــی ای ـــدف اصل ه
ـــا  ـــو و ی ـــل لغ ـــزا مث ـــدور وی ـــهیالتی در ص ـــاد تس ـــا ایج ـــود دارد ب ـــی وج نگران
ـــل  ـــور مقاب ـــمت کش ـــه س ـــران ب ـــی از ای ـــه آن، خروج ـــش هزین ـــی کاه حت
بیشـــتر شـــود؛ بنابرایـــن در مذاکـــره بـــا مقـــام گردشـــگری تاجیکســـتان 
ـــای  ـــزاری توره ـــران و برگ ـــی ای ـــه معرف ـــت ب ـــه در گام نخس ـــد ک ـــد ش تاکی
ـــم.  ـــور بپردازی ـــن کش ـــگری ای ـــاالن گردش ـــانه ها و فع ـــرای رس ـــازی ب آشناس

معـــاون امـــور عمرانـــی اســـتانداری کرمـــان بـــا 
ــهر  ــگری شـ ــای گردشـ ــه ظرفیـــت هـ ــاره بـ اشـ
ــر  ــی بـ ــده مبنـ ــرح شـ ــنهاد مطـ ــم گفت:پیشـ بـ
ـــم و  ـــی ارگ ب ـــه تاریخ ـــگری مجموع ـــرح گردش ط
ـــون آن بســـیار خـــوب اســـت  ـــای پیرام ـــه ه محوط
ـــا ایـــن طـــرح موافقـــت شد.ســـید مصطفـــی  و در کارگـــروه گردشـــگری اســـتان ب
ـــه  ـــان افزود:دررابط ـــتان کرم ـــگری اس ـــروه گردش ـــی در کارگ ـــت الله ـــوی آی موس
باجزئیـــات طـــرح گردشـــگری مجموعـــه تاریخـــی ارگ بـــم و محوطه هـــای 
پیرامـــون آن بایدراهـــکاری اندیشـــده شـــود تابامشـــارکت بخـــش خصوصـــی 
ــرح  ــن طـ ــی ایـ ــع مالـ ــهرداری منابـ ــر شـ ــتگاه هایی نظیـ ــا دسـ ــل بـ وتعامـ
ـــم  ـــراف ارگ ب ـــا در اط ـــای خرم ـــود باغ ه ـــه وج ـــاره ب ـــا اش ـــود.وی ب ـــن ش تأمی
ـــگر  ـــذب گردش ـــرای ج ـــبی ب ـــای مناس ـــا فض ـــن باغ ه ـــود ای ـــرد: وج ـــح ک تصری
ـــه راه  ـــن منطق ـــردی در ای ـــز بومگ ـــر مراک ـــی نظی ـــد امکانات ـــرده و بای ـــم ک فراه
ـــات  ـــرد: باغ ـــد ک ـــان تاکی ـــتانداری کرم ـــی اس ـــور عمران ـــود.معاون ام ـــدازی ش ان
ـــک  ـــهرداری از تفکی ـــوند وش ـــب ش ـــاماندهی و تخری ـــد س ـــم نبای ـــراف ارگ ب اط
و نماســـازی ایـــن باغ هـــا جلوگیـــری کنـــد.وی افزود:کاربـــری و ســـاماندهی 

پیرامـــون محیـــط ارگ بـــم بایـــد بـــا جزئیـــات تهیـــه و بـــه تأییـــد کارگـــروه 
گردشـــگری اســـتان کرمـــان برســـد.فرماندار بـــم گفت:وجودچهـــار اثـــر ثبـــت 
ــن  ــت ایـ ــم موقعیـ ــادر بـ ــای خرمـ ــی نظیرباغهـ ــای طبیعـ ــی وجاذبه هـ جهانـ
منطقـــه را بـــه لحـــاظ گردشـــگری ممتـــاز کـــرده اســـت.هادی شهســـوار پـــور 
ــور کلیـــات طـــرح  ــان و کشـ ــه اهمیـــت ارگ بـــم در جهـ ــه بـ ــا توجـ افزود:بـ
گردشـــگری مجموعـــه تاریخـــی ارگ بـــم و محوطه هـــای پیرامونـــی آن بـــرای 
ـــه شـــده کـــه در کارگـــروه گردشـــگری اســـتان  ـــم تهی ـــق بیشـــتر گردشـــگری ب رون
ـــال و در ۲  ـــه س ـــدت س ـــه م ـــرح ب ـــن ط ـــان کرد:ای ـــد.وی بی ـــرح ش ـــان مط کرم
ـــال  ـــاز دوم آن یکس ـــال و ف ـــدت ۲س ـــاز اول آن در م ـــه ف ـــود ک ـــرا می ش ـــاز اج ف
طـــول خواهـــد کشـــید.فرماندار بـــم ادامـــه داد:مبلـــغ ۵۳۷ میلیـــار دریـــال 
بـــرای اجـــرای ایـــن طـــرح پیـــش بینـــی شـــده و مطالعـــات طـــرح توســـط 
ـــه  ـــگری مجموع ـــرح گردش ـــت. وی افزود:درط ـــده اس ـــام ش ـــم انج ـــهرداری ب ش
ـــنتی  ـــای س ـــاد اقامتگاه ه ـــون آن ازایج ـــای پیرام ـــم ومحوطه ه ـــی ارگ ب تاریخ
ـــت حداقـــل  ـــه ۱۰واحـــد اقامتـــی بـــه ظرفی و بومگـــردی اســـتفاده می شـــود ک

ـــد. ـــد ش ـــاد خواه ـــار ایج ـــال اعتب ـــارد ری ـــا ۵۰ میلی ـــر ب ۲۰نف

 پیام
 میراث

نخستین موزه تخصصی شهاب سنگ ایران با بیش از یک هزار و ۲۰۰ قطعه شهاب سنگ ۱۱ تیر ماه در مجموعه فرهنگی هنری 
برج آزادی افتتاح می شود.

حجت کمالی دارنده مجوز مجموعه داری شهاب سنگ در ایران برگزار کننده و اجرا کننده این موزه شهاب سنگ است که با ثبت 
این مجموعه نفیس در سال ۲۰۱۶ در بولتن بین المللی شهاب سنگ رتبه دوم جهان را در زمینه ثبت شهاب سنگ از آن ایران کرد.

لنا
 ای

س:
عک

مدیـرکل میراث فرهنگی اسـتان قم با اشـاره بـه ثبت ۹ اثر 
معنـوی اسـتان قم گفت: جشـن نیمه شـعبان بـا محوریت 
مسـجد مقـدس جمکـران از جمله آثار معنـوی و ناملموس 
ایـن اسـتان اسـت کـه بـه ثبـت ملـی رسـید.حمید یزدانی 
ادامه داد: مهارت انگشـتر سـازی، مهارت سـاخت کاشی ۷ 
رنـگ، مهارت سـاخت لعاب سـبز قمـی، مهـارت چلنگری، 
مهـارت عصـاری، مهارت پخت آبگوشـت یخنـی، و دو بازی 
الـک دولـک و توپ مـره در اجالس ثبت آثار معنوی کشـور 
کـه در اسـتان اردبیـل برگـزار شـد واجـد ارزش شـناخته و 
در فهرسـت آثـار ناملمـوس کشـور بـه ثبـت رسـید.مدیرکل 
میـراث فرهنگـی قـم بـا بیـان اینکـه جشـن نیمه شـعبان 
باعـث وفاق ملـی و اجتماعی و ایجاد حس همبسـتگی در 
جامعـه مـی گـردد، افـزود: این جشـن بـزرگ و فرخنده به 
مناسـبت تولـد حضـرت مهـدی )عـج( اگـر چه در سراسـر 
ایـران بـا شـور و شـعور برگـزار می شـود، امـا مرکزیـت این 
جشـن کـه سـاالنه میزبان هـزاران زائر از ایران و کشـورهای 
مختلـف جهـان اسـت، مسـجد مقـدس جمکـران قـم می 
باشـد.یزدانی ضمـن اشـاره بـه رواج رشـته انگشترسـازی 
در شـهر قـم بـه دلیل حضـور گسـترده گردشـگران مذهبی، 
گفـت: بـر اسـاس شـواهد موجـود و آثـار بـه دسـت آمـده 
از تپـه صـرم، تولیـد و اسـتفاده از انگشـتر بیـش از ۲ هـزار 
سـال پیـش از میالد مسـیح در قم معمول بوده اسـت.وی 
بـا بیـان اینکـه مهارت پخت کاشـی هفت رنگ قـم از جمله 
پرونـده هایـی بـود که در فهرسـت میراث ملی ثبـت گردید، 
ادامـه داد: قدمـت کاشـی در اسـتان قـم بـه دلیـل وجـود 
مـزارات متعـدد امامـزادگان مقرب بسـیار کهن می باشـد و 
مـدارک بسـیاری از کاشـی هفـت رنگ در جای جای شـهر 
قـم نمایـان مـی باشـد. مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان 
قـم گفـت: مهـارت سـاخت لعاب سـبز قمی بسـیار قدیمی 
اسـت امـا از آنجایـی که سـفال در طول زمان شکسـته و از 
بیـن مـی رود اطالعـات ما از منشـا و قدمـت واقعی این بر 
اسـاس اطالعات شـفاهی اسـت اما طبق اطالعات مسـتند 
اسـتاد هنرمنـد رضـا سـرکار پور، پدر بـزرگ ایشـان در دوره 
قاجـار اقـدام بـه سـاخت ایـن نـوع لعـاب مـی کـرده انـد، 

قدمـت آن حداقـل بـه دوره قاجار می رسـد.

جشن نیمه شعبان 
ثبت ملی شد

موزه عروسک ها در چالش با معتادان و تره بار

دو سـال از انتقال موزه عروسـک ها به بن بسـت فیات می گذرد و این روزها چالش های خاص این منطقه گریبانگیر این موزه شـده است.

ــک ها  ــوزه عروس ــال م ــال از انتق دو س
و  می گــذرد  فیــات  بســت  بــن  بــه 
ــن  ــاص ای ــای خ ــا چالش ه ــن روزه ای
منطقــه گریبانگیــر ایــن مــوزه شــده 
ــوزه  ــه م ــود ک ــال ۹۶ ب ــت.مرداد س اس
عروســکها از محــل قبلــی خــود بــه 
خیابــان ســعدی،کمی پاییــن تــر از 
دروازه دولــت بــه بــن بســت فیــات 
همــکاری  بــا  و  کــرد  مــکان  نقــل 
شــهرداری، ســاختمان دوره پهلــوی اول 
در انتهــای کوچــه فیــات در اختیــار ایــن 
ــز  ــا نی ــن روزه ــت. ای ــرار گرف ــوزه ق م
ــه  ــن ک ــپ بنزی ــوزه پم ــا بازگشــایی م ب
ــرار دارد،  ــات ق ــه فی ــر کوچ ــم س آن ه
ــا  ــاع موزه ه ــری اجم ــکل گی ــاهد ش ش
در دروازه دولــت هســتیم. البتــه خبرهــا 
ــد توســعه فرهنگــی دروازه  از ادامــه رون

ــت  ــرار اس ــد و ق ــت دارن ــت حکای دول
تنهــا  نــه  جــاری  ســال  پایــان  تــا 
شــاهد احیــای دروازه دولــت کــه یکــی 
تهــران  دروزاه هــای  تریــن  ازقدیمــی 
اســت باشــیم بلکــه مجســمه ســعدی 
نیــز در خیابــان ســعدی نصــب خواهــد 
ــری  ــکل گی ــب شاهدش ــد.بدین ترتی ش
گــذر فرهنگــی در دورازه دولــت خواهیــم 
ــپ  ــوزه پم ــت دو م ــا فعالی ــه ب ــود ک ب
بنزیــن و مــوزه عروســک ها و البتــه 
مــوزه نقاشــی پشــت شیشــه در خیابــان 
بیشــتری  رونــق  می تــوان  هدایــت 
یابــد. امــا اکنــون بعــد ازگذشــت حــدود 
ــوزه عروســکها در  دو ســال از حضــور م
کوچــه فیــات، علــی گلشــن )مدیــر 
ــا  ــه ب ــکالتی ک ــکها(از مش ــوزه عروس م
می گویــد.او  شــده اند  رو  روبــه  آن 

بــا اشــاره بــه فعالیــت قهوه خانــه ای 
روبــه روی مــوزه عروســک ها گفــت: 
ــه  ــه ب ــوه خان ــن قه ــد فعالیــت ای هرچن
خــودی خــود مشــکل ســاز نیســت 
امــا بــه واســطه حضــور مشــتریان ایــن 
ــا موتــور  قهــوه خانــه کــه بیشــتر آنهــا ب
تــردد می کنند،کوچــه فیــات تبدیــل 
بــه پارکینــگ موتــور شــده اســت و 
از  بازدیدکننــدگان  و  بچه هــا  تــردد 
میــان ایــن تعــداد موتــور بامشــکل 
در  گلشــن  می شــود.البته  رو  روبــه 
ــز اشــاره  ــه معضــل دیگــری نی ادامــه ب
ــوزه  ــه م ــه آنک ــه ب ــت: باتوج ــرد و گف ک
ــرار  ــات ق ــت فی ــن بس ــکها درب عروس
شــاهد  روز  پایانــی  ســاعات  در  دارد، 
حضــور معتــادان در بخــش انتهایــی بــن 
ــه مامنــی  بســت هســتیم کــه تبدیــل ب

ــا بــه کارهــا و امــور  بــرای آنهــا شــده ت
ــدودی  ــا ح ــر ت ــن ام ــود بپردازند.ای خ
فعالیــت مــوزه را بــا مشــکل روبــه 
ــور  ــا حض ــت ت ــاز اس ــاخته و نی رو س
معتــادان کــه در برخــی مواقــع درحــال 
اســتعمال مــواد مخدردیــده می شــوند، 
ســاماندهی شــود.ضمن آنهــا بعضــا 
آثــار بــه جــا مانــده از اســتفاده از مــواد 
ــر  ــه منظ ــد ک ــی می مان ــه باق در کوچ
بصــری را مخــدوش می کنــد.او یــادآور 
ــره  ــت ت شــد:ضمن آنکــه شــاهد فعالی
بــار دروازه دولــت هســتیم و در بیشــتر 
مواقــع مــواد اضافــه و آشــغال های 
ــی  ــات خال ــه فی ــار در کوچ ــن تره ب ای
می شــودکه عــالوه بــر چهــره نازیبــا 
ــه آن  ــه بایدب ــدی داردک ــیار ب ــوی بس ب
رســیدگی شــود. ایــن مــوزه دار تصریــح 
ــوزه  ــام م ــت بان ــوزه دروازه دول ــرد: م ک
عروســک و فرهنــگ ایرانــی افتتــاح 
شــده اســت و مــا در کنــار عروســک ها، 
صنایــع دســتی و لباس هــای ســنتی را 
ــه  ــته ایم.با توج ــش گذاش ــه نمای ــز ب نی
بــه آنکــه کــودکان و نوجوانــان بیشــترین 
مخاطبــان مــوزه را دربــر می گیرنــد، 
ــه  ــادان منطق ــت معت ــت وضعی نیازاس
ســاماندهی شــود و مســئوالن بــه ایــن 

ــد. ــیدگی کنن ــر رس ام

ساماندهی کوچه فیات 
امــور  )معــاون  شــاهمیر  ســعید 
منطقــه  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
ــه  ١٢شــهرداری تهــران(  گفــت قهوه خان
و تره بــار دروازه دولــت در کوچــه فیــات 
قبــل از آنکــه مــوزه عروســکها بــه ایــن 
ــال  ــا فع ــود، در آنج ــل ش ــه منتق کوچ
ــد  ــه بع ــت ک ــه نیس ــن گون ــد و ای بودن
ــدازی  از آغــاز کار مــوزه عروســکها،راه ان
ــت  ــاز اس ــن وجودنی ــند.با ای ــده باش ش

منطقــه ســاماندهی شــود.که در برنامــه 
ــرد.  ــرار می گی ــر ق ــد نظ ــی م ــزی آت ری
بیشــترین  آنکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
مســئله ای کــه درخصــوص فعالیــت 
اســت،  مطــرح  عروســکها  مــوزه 
ــات  ــه فی ــه در کوچ ــت ک ــی اس معتادان
ــه داد:  ــق می شــوند، ادام مشــغول تزری
ــون اســت  ــا خــالف قان ــه تنه ــن امرن ای
بلکــه رفــت و آمــد بازدیدکننــدگان را بــه 
ــه رو  ــا مشــکل روب مــوزه عروســک ها ب
موتورهایــی  آنکــه  می ســازد. ضمــن 
ــوند  ــارک می ش ــات پ ــه فی ــه در کوچ ک
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــرای اف ــا ب ــا ی بعض
از تره بــار آمده انــد یــا  بــرای خریــد 
بــرای مشــتریان قهوه خانــه اســت و 
ــان  ــودن موتوری ــاقی ب ــه س ــی ب ارتباط

ــدارد. ن

قهوه خانه نیز بخشی از تاریخ 
اجتماعی شهر است

)عضــو  حق شــناس  محمدجــواد 

ــران و ری و  ــهر ته ــالمی ش ــورای اس ش
خانــه  قهــوه  تجریش(باتاکیدبرآنکــه 
بخشــی از تاریــخ شــهر و از جملــه بافــت 
اجتماعــی اســت و وجــود آنهــا مشــکلی 
بــرای فعالیــت سایربخشــهای فرهنگــی 
ایجــاد نمی کند،گفــت: ضمــن آنکــه اگــر 
شــاهد حضــور قشــر فرهنگــی در قهــوه 
ــوزه  ــک ها و م ــوزه عروس ــار م ــه کن خان
پمــپ بنزیــن باشــیم، قطعــا شــکل 
ــد  ــر خواه ــز تغیی ــه نی ــی منطق فرهنگ
ــل  ــه دلی ــد ب ــادآور شــد: نبای ــرد. او ی ک
عالقــه ای کــه نســل جدیــد ممکــن 
ــر  ــد، منک ــته باش ــه داش ــه کاف ــت ب اس
ــه  ــد قهوه خان ــی مانن ــت مکان های فعالی
کــه مــورد عالقــه نســل دیگــری اســت، 
بشــویم. قهوه خانه هــا نیــز طرفــداران 
خــود را دارنــد و مــا نمی توانیــم ســلیقه 
ــی  ــا جای ــم. ت ــل کنی ــان را تحمی خودم
ــم  ــود، نمی توانی ــام نش ــف انج ــه تخل ک

ــویم. ــران ش ــت دیگ ــع فعالی مان

ســازمان  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
گردشــگری از ثبــت ملــی ۲۱۴ اثــر در 
فهرســت میــراث ناملمــوس کشــور خبــر 
ــان در حاشــیه  داد.محمــد حســن طالبی
نشســت سراســری معاونــان میــراث 
فرهنگــی ادارات کل میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان هــا 
در ســرعین گفــت: میــراث ناملمــوس در 
ــش  ــور نق ــی کش ــدار فرهنگ ــعه پای توس

بســزایی دارد و ثبــت ملــی فرصتــی 
جهــت صیانــت و احیــا ایــن آثار اســت.او 
افــزود: در همایــش دو روزه ثبــت میــراث 
ــل  ــی اردبی ــه میزبان ــور ب ــوس کش ناملم
پرونــده هــای پیشــنهادی کل اســتان 
ــای  ــی اعض ــی کارشناس ــورد بررس ــا م ه
شــورای ثبــت قــرار گرفت.معــاون میــراث 
فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی، 
ــت: از  ــگری گف ــتی و گردش ــع دس صنای
ــده پیشــنهادی، ۲۱۴  مجمــوع ۲۴۵ پرون

مــورد بــه ثبــت ملــی رســید.طالبیان 
گفــت: از جملــه آثــار شــاخص ثبــت 
ــن همایــش شــیوه مداحــی  شــده در ای
ــوذن  ــلیم م ــتاد س ــی اس ــه خوان و نوح
زاده اردبیلــی، فــن و مهــارت دانــش 
ــس ســازی، جشــن نیمــه  ســنتی مقرن
هنــر  جمکــران،  مســجد  در  شــعبان 
ــه  ــزد، تهی ــالی ی ــورآالت ط ــاخت زی س
پوشــاک و البســه مــردم محلــی مــردان 
ــه  ــی، برخــی شــیوه هــای تهی ــل بهمئ ای
ــن از  ــد آیی ــالن، چن ــی گی غذاهــای محل
منطقــه جیرفــت کرمــان، فــن و مهــارت 
از  قزلبــاش  قــوم  پوشــاک  دوخــت 
ــی  ــم ن ــد قل ــن آوری تولی ــتان و ف گلس

ــت. ــتان اس خوزس

۲۱۴ اثر در فهرست میراث 

ناملموس کشور ثبت شد

خانه خاندان »موذن زاده اردبیلی« 
به ثبت ملی رسید

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اردبیــل از ثبــت 
ملــی خانــه خانــدان مــوذن زاده اردبیلــی خبــر داد و گفت:شــیوه مداحــی اســتاد 
ســلیم مــوذن زاده بــه ثبــت ملــی رســیده بود.نــادر فالحــی افــزود: موضــوع ثبــت 
ملــی خانــه ایــن خانــدان جلیــل القــدر توســط ودود مــوذن فرزنــد ســلیم مــوذن 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــت ســازمان می ــا موافق ــی مطــرح شــده و ب زاده اردبیل
دســتی و گردشــگری ایــن خانــه تاریخــی بــه ثبــت ملــی رســید.وی اضافــه کــرد: 
ثبــت ایــن خانــه تاریخــی بــه منظــور ادای دیــن بــه خانــدان مــوذن زاده اردبیلــی 
و انتقــال میــراث معنــوی آنهــا بــه نســل هــای آتــی انجــام شــده و بــه عنــوان 
ــوی و فرهنگــی ایــن اســتان محســوب مــی شــود. ــه ای از میــراث معن گنجین

فالحــی گفت:خانــه خانــدان مــوذن زاده اردبیلــی مربــوط بــه اواخــر دوره قاجــار و 
اوایــل دوره پهلــوی اســت کــه در ۴۸۸ متــر مربــع بــه ثبــت رســیده اســت.او بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن خانــه قــرار اســت بــه مــوزه تبدیــل شــود، افــزود: اســتاندار 
اردبیــل درخصــوص تامیــن اعتبــار خریــد ایــن خانــه دســتور الزم را داده تــا بعد از 
خریــد بتــوان نســبت بــه راه انــدازی مــوزه اقــدام کــرد. ســلیم مــوذن زاده اردبیلی 
مشــهورترین عضــو خانــدان مــوذن زاده مــی باشــد کــه در ســال ۱۳۱۵ در محلــه 
تــازه شــهر اردبیــل متولــد شــد و پــس از عمــری مداحــی بــه زبــان هــای ترکــی، 

فارســی و عربــی در ســن ۸۰ ســالگی در گذشــت

ته
نک

ایـن روزهـا نیز با بازگشـایی مـوزه پمپ بنزیـن که آن هم 
سـر کوچـه فیـات قـرار دارد، شـاهد شـکل گیـری اجماع 
موزه هـا در دروازه دولـت هسـتیم. البتـه خبرهـا از ادامـه 
رونـد توسـعه فرهنگـی دروازه دولت حکایـت دارند و قرار 
اسـت تـا پایان سـال جاری  نه تنها شـاهد احیـای دروازه 
دولـت کـه یکـی از قدیمی تریـن دروزاه های تهران اسـت 
باشـیم بلکـه مجسـمه سـعدی نیـز در خیابـان سـعدی 

نصـب خواهد شـد.
سـعید شـاهمیر)معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 
١٢ شـهرداری تهـران( گفـت: قهوه خانـه و تره بـار دروازه 
دولـت در کوچـه فیـات قبل از آنکـه موزه عروسـک ها به 
ایـن کوچـه منتقل شـود، در آنجا فعـال بودنـد واینگونه 
نیسـت کـه بعـد از آغـاز کار مـوزه عروسـک ها، راه اندازی 

شـده باشند.

گردشگریموزه

تسهیالت حوزه گردشگری تا ۳۰ درصد افزایش می یابدزیبایی را نمی توان ضابطه مند کرد

مدیـــرکل مـــوزه هـــای کشـــور، 
ــی  ــودن برخـ ــا بـ ــت: نازیبـ گفـ
موزه هـــا بـــه ســـلیقه مـــوزه 
می شـــود.  مربـــوط  دارهـــا 
نمی تـــوان زیبایـــی را ماننـــد قوانیـــن ضابطه منـــد کـــرد.

محمدرضـــا کارگـــر بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ۶۸۰ مـــوزه در 
ـــر  ـــا زی ـــی از آنه ـــدود نم ـــت: ح ـــت، گف ـــال اس ـــور فع کش
نظـــر ســـازمان میـــراث فرهنگـــی اســـت و بقیـــه آنهـــا 
ــت. ــا و شهرداری هاسـ ــر ارگان هـ ــش دیگـ ــت پوشـ تحـ

ــا  ــن موزه هـ ــد ایـ ــدود ۹۰ درصـ ــه حـ ــزود: البتـ وی افـ
ــداری را  ــی نگهـ ــای چگونگـ ــا و ضابطه هـ ــز مجوزهـ نیـ
ــه  ــد و بقیـ ــرا می کننـ ــذ و اجـ ــی اخـ ــراث فرهنگـ از میـ

ـــتند.کارگر در  ـــا هس ـــا از م ـــن مجوزه ـــن ای ـــدد گرفت درص
ـــی از  ـــه برخ ـــر اینک ـــی ب ـــی مبن ـــن پرسش ـــه ای ـــخ ب پاس
موزه هـــا کـــه تحـــت نظـــارت بخـــش خصوصـــی و یـــا 
دیگـــر ارگان هـــا اســـت، فـــارغ از هـــر گونـــه زیبایـــی و 
ــی  ــوان زیبایـ ــت: نمی تـ ــوند، گفـ ــت اداره می شـ جذابیـ
ـــرد.  ـــزام آور ک ـــداری، ال ـــن نگه ـــد قوانی ـــت را مانن و جذابی
زیبایـــی نســـبی اســـت و نمی تـــوان دیگـــران را ملـــزم 
ـــر  ـــم. کارگ ـــان بکنی ـــورد نظـــر خودم ـــی م ـــت زیبای ـــه رعای ب
ــذاب  ــر جـ ــا و غیـ ــای نازیبـ ــا هـ ــاله موزه هـ گفت:مسـ
ـــن  ـــام قوانی ـــه تم ـــت ک ـــتی اس ـــاختمان های زش ـــد س مانن
ـــا  ـــا زیب ـــد، ام ـــت کردن ـــهرداری را رعای ـــاز ش ـــاخت و س س
نیســـتند و نمی تـــوان بـــه آنهـــا ایـــراد قانونـــی گرفـــت.

معـــاون هماهنگـــی و نظـــارت 
ــاون  ــی معـ ــادی و زیربنایـ اقتصـ
اول رئیـــس جمهورگفـــت: طبـــق 
برنامـــه ریزیهـــای انجـــام شـــده 
ـــت  ـــه عل ـــه ب ـــگری ک ـــوزه گردش ـــای ح ـــرح ه ـــهیالت ط تس
ـــه  ـــار مواج ـــود اعتب ـــکل کمب ـــا مش ـــور ب ـــی کش ـــورم داخل ت
ــعید  ــی یابد.سـ ــش مـ ــد افزایـ ــا ۳۰ درصـ ــدند، ۲۵ تـ شـ
ـــگری در  ـــای گردش ـــد از طرح ه ـــیه بازدی ـــیرکوند در حاش ش
ـــای  ـــی طرح ه ـــت: برخ ـــار داش ـــنندج اظه ـــاخت س ـــال س ح
ــا  ــه آنهـ ــای اولیـ ــات و برآوردهـ ــه مطالعـ ــگری کـ گردشـ
ــورم  ــت تـ ــه علـ ــده بـ ــام شـ ــال های ۹۵ و ۹۶ انجـ در سـ
داخلـــی در ســـال ۹۷ و امســـال دچـــار کمبـــود اعتبـــار و 

ـــه  ـــت.وی اضاف ـــده اس ـــه ش ـــکل مواج ـــا مش ـــا ب ـــل آنه تکمی
ـــا  ـــده ت ـــیده ش ـــی اندیش ـــر اقدامات ـــن خاط ـــه همی ـــرد: ب ک
ـــعه  ـــدوق توس ـــی و صن ـــام بانک ـــق نظ ـــه از طری ـــهیالتی ک تس
ملـــی در اختیـــار ایـــن پروژه هـــا قـــرار می گیـــرد ۲۵ تـــا 
ـــد، بنابرایـــن مقامـــات اســـتانی  ۳۰ درصـــد افزایـــش پیـــدا کن
ـــش  ـــن افزای ـــذب ای ـــر ج ـــد پیگی ـــا بای ـــان پروژه ه و صاحب
منابـــع باشـــند. وی بـــا بیـــان اینکـــه تمـــام هزینه هـــای 
ـــش  ـــای بخ ـــا و تعرفه ه ـــت مجوزه ـــرای دریاف ـــاز ب ـــورد نی م
ـــت  ـــت: دول ـــار داش ـــت، اظه ـــده اس ـــذف ش ـــگری ح گردش
ــه  ــتگاه های مرتبـــط بـ ــیاری دسـ ــهرداری ها و بسـ بـــه شـ
ـــف  ـــگری را مکل ـــوزه گردش ـــه ح ـــوط ب ـــاخت های مرب زیرس
ـــت. ـــرده اس ـــه ک ـــت هزین ـــدون دریاف ـــات ب ـــه خدم ـــه ارائ ب

رنا
 ای
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بــه دنبــال انتشــار تصاویــری دلخــراش از تلفــات تعــدادی 
از گونه هــای حیــات وحــش بــر اثــر مالچ پاشــی در 
منطقــه ای در ُبســتان اســتان خوزســتان، معــاون محیــط 
زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــرا  ــن ماج ــر ای ــدی پیگی ــور ج ــه به ط ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
هســتیم، گفــت: قــرار شــده ســتاد ملــی مقابلــه بــا گــرد و 
غبــار ضمــن بازدیــد از محــل، گزارشــی جامــع در مــورد ایــن 

ــه دهــد. ماجــرا ارائ
هفتــه گذشــته یــک گــزارش تصویــری در یکــی از 
خبرگزاری هــای داخلــی منتشــر شــد کــه نشــان مــی داد 
بــر اثــر مالچ پاشــی تعــدادی از گونه هــای حیــات وحــش 
از جملــه خزنــدگان و پرنــدگان تلــف شــده اند و ایــن 
منطقــه بــه گورســتانی ســیاه بــرای حیــات وحــش بــدل 
شــده اســت. مســعود تجریشــی در پاســخ بــه پرسشــی 
در مــورد صحــت و ســقم ایــن خبــر، بــا اشــاره بــه اینکــه 
ممکــن اســت عکس هــای منتشــر شــده صحــت داشــته 
باشــد و ایــن موضــوع از ســوی معاونــت انســانی در دســت 
بررســی اســت، بــه خبرنــگار ایســنا گفتــه اســت قرار شــده 
مدیــر ســتاد ملــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار ضمــن بازدیــد از 
منطقــه، گزارشــی در مــورد ایــن موضــوع ارائــه دهنــد البتــه 
ــن ماجــرا هســتند.  ــر ای ــی هــم پیگی دســتگاه های نظارت
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مالچ پاشــی تنهــا بایــد در نقاطــی 
کــه شــن روان وجــود دارد انجــام شــود، عنــوان مــی کنــد: 
در شــرایط حاضــر شــن روان در مناطــق محــدودی از 
ــر اســاس گزارش هــای  ــال ب ــرای مث کشــور وجــود دارد. ب
ــدود  ــه ای ح ــا در منطق ــتان تنه ــته، در خوزس ــال گذش س
۴۰۰۰ هکتــاری سوســنگرد شــن روان وجــود دارد کــه 
بــرای  می تــوان  اصــول کارشناســی،  رعایــت  ضمــن 
کنتــرل غبارخیــزی در مناطــق محــدود از مالــچ اســتفاده 
کــرد. معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت 

ــفانه  ــی متاس ــه گاه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت ب ــط زیس محی
روش مالچ پاشــی به صــورت اصولــی اجــرا نمی شــود، 
می افزایــد: نبایــد بــه دلیــل انبــوه مالــچ تولیــدی در کشــور 
و قیمــت ارزان آن، نهادهــا بــه ســمت اســتفاده از آن بــرای 
ــه  ــالً ب ــن روال اص ــد. ای ــت کنن ــار حرک ــرد و غب ــرل گ کنت
صــالح نیســت. بــه ســتاد مقابلــه بــا گــرد و غبار هــم تاکید 
کــرده ام کــه در ســال جــاری بــرای بودجه هایــی کــه قــرار 
ــارت  ــت نظ ــود، نهای ــرف ش ــی ص ــرای مالچ پاش ــت ب اس

ــه  ــا ب ــچ در دنی ــی مال ــه تجریش ــه گفت ــود. ب ــال ش اعم
عنــوان یــک کاالی گران قیمــت محســوب می شــود و اگــر 
بــرای اســتفاده از آن برنامه ریــزی اصولــی داشــته باشــیم 

ــد. ــته باش ــی داش ــادی باالی ــد ارزش اقتص می توان
بــه گــزارش ایســنا، اتفاقــی کــه بســتان خوزســتان رخ داده 
و باعــث تلفــات تعــدادی گونه هــای جانــوری شــده اســت، 
تازگــی نــدارد و مســبوق بــه ســابقه اســت. پیــش از ایــن 
ــق  ــی مناط ــی در برخ ــی از مالچ پاش ــر و ویدئوهای تصاوی
اســتان خوزســتان منتشــر شــده بــود کــه نشــان مــی داد 
مالچ پاشــی در مناطقــی دارای پوشــش گیاهــی در حــال 

انجــام اســت. همیــن موضــوع هــم مدتــی پیــش واکنش 
معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــن  ــی ای ــتار بررس ــی خواس ــد ظهراب ــت و حمی را برانگیخ
تصاویــر و محل هــای مالچ پاشــی شــد و تاکیــد کــرد کــه 
عملیــات مالــچ پاشــی بــا هــدف مقابلــه بــا گــرد و غبــار 
ــار و در مناطــق  ــرد و غب ــی گ ــای اصل ــد کانون ه ــًا بای صرف
فاقــد پوشــش گیاهــی طبیعــی انجــام شــود. بــه همیــن 
دلیــل از مســئوالن ســازمان جنگل هــا و مراتــع درخواســت 

ــرای  ــای اج ــاب مکان ه ــارت الزم را در انتخ ــه نظ ــده ک ش
عملیــات مقابلــه بــا گــرد و غبــار انجــام دهنــد. 

ــاره  ــادی درب ــای زی ــرًا گزارش ه ــود: اخی ــه ب ــی گفت ظهراب
ــت  ــه دس ــتان ب ــتان خوزس ــی در اس ــچ پاش ــوه مال نح
ــات  ــن عملی مــا رســیده کــه حکایــت از کــم دقتــی در ای
بویــژه در انتخــاب محل هــای تثبیــت چشــمه های گــرد و 
ــا  ــام حساســیت های ســازمان جنگل ه ــم تم ــار علیرغ غب
ــن گزارش هــا، برخــی  ــر اســاس ای ــع کشــور دارد. ب و مرات

سازمان محیط زیست پیگیر ماجرای مالچ پاشی خوزستان است
معاون سازمان محیط زیست می گوید ماجرای تلف شدن تعدادی از گونه های حیات وحش 

خوزستان در اثر مالچ پاشی در حال پیگیری است.

ــان  ــه نش ــد ک ــر ش ــی منتش ــای داخل ــی از خبرگزاری ه ــری در یک ــزارش تصوی ــک گ ــرًا ی اخی
ــدگان و  ــه خزن ــش از جمل ــات وح ــای حی ــدادی از گونه ه ــی تع ــر مالچ پاش ــر اث ــی داد ب م
پرنــدگان تلــف شــده اند و ایــن منطقــه بــه گورســتانی ســیاه بــرای حیــات وحــش بــدل شــده 
اســت. مســعود تجریشــی در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد صحــت و ســقم ایــن خبــر، با اشــاره 
بــه اینکــه ممکــن اســت عکس هــای منتشــر شــده صحــت داشــته باشــد و ایــن موضــوع از 
ســوی معاونــت انســانی در دســت بررســی اســت، اعــام کــرده قــرار اســت مدیــر ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا گــرد و غبــار ضمــن بازدیــد از منطقــه، گزارشــی در مــورد ایــن موضــوع ارائــه دهنــد.

ــت  ــاون محیط زیس ــی، مع ــعود تجریش مس
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــانی س انس
روش  کشــور  در  گاهــًا  اســت  معتقــد 
اجــرا  اصولــی  به صــورت  مالچ پاشــی 
نمی شــود. همچنیــن نبایــد بــه دلیــل انبــوه 
مالــچ تولیــدی در کشــور و قیمــت ارزان 
ــرای  ــه ســمت اســتفاده از آن ب آن، نهادهــا ب

ــد. ــت کنن ــار حرک ــرد و غب ــرل گ کنت

رنا
 ای

س:
عک

محمــد درویــش در گفتگــو بــا خبرنــگار حوزه 
ــزاری  ــی خبرگ ــروه اجتماع ــت گ محیط زیس
ــودی حیات وحــش  ــی ناب ــا در مــورد چرای آن
توســط برخــی از افــراد گفــت: بایــد بــه 
بــه  آموزش هایــی کــه  نــوع  و  خودمــان 
مــردم داده ایــم نــگاه کنیــم و ببینیــم کجــای 

ــم. ــتباه رفتی کار را اش
وی افــزود: بــه نظــر می رســد اگــر بــا همــان 
هم وطنانــی کــه چنــدی پیــش فیلــم آن در 
ــه  ــه  تول ــد ک ــر ش ــازی منتش ــای مج فض
خــرس را در ســواد کــوه مازنــدران سنگســار 
ــد، علــت کار را جویــا شــویم می گوینــد  کردن
کــه فکــر می کردنــد ایــن خــرس بــه زمیــن 

ــد. ــا خســارت می زن ــاغ هــای آن ه و ب
ــن کارشــناس محیط زیســت خاطرنشــان  ای
ــدی  ــارس چن ــتان ف ــپیدان اس ــرد:  در س ک
پیــش زنبــورداران طعمه هایــی را درســت 
ــود  ــد کــه ظاهــرش شــبیه عســل ب می کردن
ــس  ــا پ ــود و خرس ه ــچ ب ــش گ ــا داخل ام
ــه طــرز فجیعــی کشــته  ــا ب از خــوردن گچ ه
ــن  ــان از ای ــوع نش ــن موض ــدند و ای می ش
داشــت کــه آن هــا از شــرایط خرس هــا و 
ــالع  ــان بی اط ــا در زادآوری گیاه ــر آن ه تأثی
بودنــد. درویــش در مثــال دیگــری توضیــح 
ــه  ــردم ب ــتان م ــه ای از بلوچس داد: در منطق
شــغل دازبافــی مشــغول هســتند و از درخت 
نخــل وحشــی انــواع محصــوالت و پوشــاک 
را تهیــه می کننــد ایــن افــراد نیــز فکــر 
ــرای  ــد کــه خــرس ســیاه بلوچــی ب می کردن
محصــوالت آن هــا مشــکل زا اســت امــا وقتی 
ــا آن هــا گفتگــو شــد و متوجــه شــدند کــه  ب
ــش زادآوری  ــد در افزای ــن خــرس می توان ای
نخــل وحشــی نقــش ایفــا کنــد امــروزه 
ــرده  ــر ک ــوان تغیی ــن حی ــه ای ــان ب نگاهش
ــت  ــن برک ــی را ضام ــیاه بلوچ ــرس س و خ
ســرزمین خــود می داننــد. وی بــا تأکیــد 
ــئوالن  ــر مس ــان مقص ــن می ــه در ای ــر اینک ب
ــای الزم را  ــی و آموزش ه ــه آگاه ــتند ک هس
در اختیــار مــردم قــرار نداده انــد خاطرنشــان 
به عنــوان  محیط زیســت  ســازمان  کــرد: 
متولــی ایــن امــر چــه اقداماتــی انجــام داده 
اســت کــه دانــش مــردم را باالبــرده و ســبب 
شــود شــاهد چنیــن فجایعــی در حــوزه 
ــیم. ــت نباش ــی و محیط زیس ــع طبیع مناب

ب
یا

خسارت بارندگی ها به بیش از 2500 واحد مسکونی س
روستایی زنجان

ــالب اســالمی اســتان  ــاد مســکن انق ــرکل بنی مدی
ــش از  ــه بی ــر ب ــای اخی ــت: بارندگی ه ــان گف زنج
ــارت  ــتان خس ــکونی در دو شهرس ــد مس ۲۵۰۰ واح
زد. بــه گــزارش ایســنا، ســجاد صنعتی منفــرد  اظهــار 
کــرد: بــا توجــه بــه برگــزاری جلســات متعــدد بــا حضــور معــاون 
ــاد مســکن انقــالب اســالمی  بازســازی و مســکن روســتایی بنی
ــد  ــاز هــر چــه ســریع تر رون ــر آغ ــدات اســتاندار زنجــان ب و تأکی
در  بازســازی  ســتادهای  خســارت دیده،  مناطــق  بازســازی 
ــارات  ــران خس ــرای جب ــان ب ــده و ماه نش ــتان های خدابن شهرس
ناشــی از بارندگی هــای اخیــر بــه تصویــب رســید. ایــن مســئول 
ــاد مســکن در  ــن ســتاد از ســوی بنی ــا تشــکیل ای ــه داد: ب ادام
شهرســتان های خدابنــده و ماه نشــان، امــر بازســازی واحدهــای 
آســیب دیده بــا ســرعت بیشــتری انجــام می شــود و بــرای 
انجــام ســریع بازســازی، ســاخت و تعمیــر منــازل آســیب دیده، 
ــن شهرســتان ها  ــران خســارات در ای ــرای جب ســتاد بازســازی ب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــت خ فعالی

بیــش از ۲۵۰۰ واحــد مســکونی روســتایی در شهرســتان های 
ــد  ــیب دیده ان ــر آس ــای اخی ــان در بارندگی ه ــده و ماه نش خدابن
ــرات دارد، گفــت: هــدف از تشــکیل  ــه بازســازی و تعمی ــاز ب و نی
ایــن ســتاد، هماهنگــی و بهره گیــری از همــه ظرفیت هــا بــا 
هــدف انجــام ســریع بازســازی، ســاخت و تعمیــر منــازل بــرای 
ــرد:  ــح ک ــرد تصری ــت. صنعتی منف ــیب ها اس ــع آس ــان به موق پای
بالفاصلــه پــس از بارش هــا، ۲۵ گــروه در قالــب ۳۵ نفــر ارزیــاب 
و ۴ نفــر ســرگروه ارزیابــی از ســوی بنیــاد مســکن اســتان بــرای 
ــدند. وی  ــزام ش ــده اع ــق حادثه دی ــایی مناط ــی و شناس ارزیاب
ــتایی و  ــد روس ــهری و ۳۱۳۶ واح ــد ش ــد: ۵۱۶ واح ــادآور ش ی
ــش  ــتان بی ــطح اس ــکونی در س ــد مس ــوع ۳۶۵۲ واح در مجم
از ۵۰ درصــد آســیب دیده انــد کــه نیــاز بــه احــداث دارنــد. 
همچنیــن ۱۱۵ واحــد شــهری و ۱۷۴۲ واحــد مســکونی روســتایی 
ــه  ــاز ب ــد کــه نی ــر ۵۰ درصــد آســیب دیده ان در ســطح اســتان زی
تعمیــر دارنــد. وی افــزود: در حــال حاضــر آواربــرداری از برخــی 

واحدهــای مســکونی آغــاز شــده اســت.

یــک متخصــص حــوزه آلودگــی هــوا بــر تاثیــر ناچیــز درختــان و 
گیاهــان بــر کاهــش آلودگــی هــوا در محیط هــای شــهری تاکیــد 
و نتایــج تعــدادی از مطالعــات انجام شــده در ایــن بــاره را تشــریح 
ــهرها را  ــوای ش ــی ه ــان آلودگ ــنا، درخت ــزارش ایس ــه گ ــرد. ب ک
کاهــش می دهنــد؟ شــاید ایــن پرســش ســاده به نظــر برســد و 
عمــده پاســخ ها هــم مثبــت باشــد امــا جالــب اســت بدانیــد کــه 
دو دیــدگاه در این بــاره وجــود دارد؛ دیدگاهــی کــه تاثیــر اکســیژن 
تولیدشــده از گیاهــان و درختــان موجــود در محیــط شــهری را در 
کاهــش آلودگــی هــوا انــکار می کنــد و دیدگاهــی دیگــر درختــان 
ــوا در  ــی ه ــرای کاهــش آلودگ ــر ب ــکار موث ــک راه ــان را ی و گیاه
ــبب  ــا س ــذب آالینده ه ــا ج ــه ب ــد ک ــهری می دان ــای ش محیط ه
ــجوی  ــی - دانش ــا مؤمن ــوند. محمودرض ــوا می ش ــدن ه پاک ش
دکتــرای آلودگــی هــوا و تغییــر اقلیــم در دانشــگاه ِدَرکســل - در 
ــر اینکــه تحقیقــات بســیاری در  ــا تاکیــد ب ــا ایســنا ب گفت وگــو ب
مــورد »میــزان تاثیــر درختــان و گیاهــان در کاهــش آلودگــی هــوا 
در محیط هــای شــهری« انجــام شــده اســت،اظهارکرد: تحقیقــات 
ــان  ــوم، درخت ــر خــالف تصــور عم ــه ب ــد ک ــدد نشــان می ده متع
ــش  ــر کاه ــمگیری ب ــر چش ــهرها، تاثی ــود در ش ــان موج و گیاه
آالینده هــای گازی و ذره ای ندارنــد. وی تاکیــد کــرد: البتــه تاثیــر 
ــای  ــوا در محیط ه ــی ه ــش آلودگ ــر کاه ــان ب ــان و گیاه درخت
روســتایی بــا محیط هــای شــهرهای متفــاوت اســت چــون نتایــج 
بخشــی از تحقیقــات حاکــی از آن اســت کــه درختــان در روســتاها 
ــهرها  ــبت ش ــه نس ــوا ب ــی ه ــش آلودگ ــتری در کاه ــر بیش تاثی
دارنــد.  ایــن محقــق حــوزه آلودگــی هــوا ضمــن تاکیــد بــر تاثیــر 

ــهری در  ــای ش ــود در محیط ه ــان موج ــان و درخت ــز گیاه ناچی
کاهــش آلودگــی هــوا، گفــت: کاربــرد اصلــی درختــان و پوشــش 
ــرات تغییــر  گیاهــی در محیط هــای شــهری به منظــور کاهــش اث
ــی  ــش گیاه ــان و پوش ــت. درخت ــی اس ــش جهان ــم و گرمای اقلی
ــا ایجــاد ســایه همچنیــن تعــرق باعــث کاهــش دمــا و جزایــر  ب
ــی  ــرای آلودگ ــی ب ــوان عایق ــوند و به عن ــهری می ش ــی ش گرمای
صوتــی هســتند و از طــرف دیگــر باعــث افزایــش زیبایــی بصــری 
محیــط شــهرها هــم می شــوند کــه همــه اینهــا بــرای محیط هــای 
ــات  ــی از تحقیق ــتند. بخش ــی هس ــم و حیات ــیار مه ــهری بس ش
ــوا  ــی ه ــش آلودگ ــان در کاه ــر درخت ــوزه تاثی ــده در ح انجام ش

ــد: ــر می آی در زی
*نــواک و همــکاران در ســال ۲۰۰۶ نشــان دادنــد کــه تاثیــر 
ــی  ــوای برخ ــی ه ــش آلودگ ــی در کاه ــی و درخت ــش گیاه پوش
شــهرهای آمریــکا کمتــر از یــک درصــد اســت. بــرای مثــال 
ــت  ــن شــهر ایال ــد - بزرگ تری ــرای پورلتن ــده ب کاهــش هــر آالین
ــر از  ــا پوشــش درختــی ۴۲ درصــدی کمت ــکا - ب اورگــن در آمری

ــت. ــوده  اس ــد ب ــک درص ی
ــه پوشــش  ــد ک ــکاران در ســال ۲۰۱۸ نشــان دادن ــواک و هم *ن
جنگلــی شــهرهای عمــده کانــادا کمتــر از یــک درصــد در کاهــش 

ــد. ــر بوده ان ــوا موث ــی ه آلودگ
*در ِهلســینکی فنالنــد، یلی-پلکونــن و همــکاران در ســال ۲۰۱۷ 
نشــان دادنــد کــه پوشــش گیاهــی در نزدیکــی یــک جــاده شــلوغ 
ــید ازت و  ــای گازی ازن، دی اکس ــش آالینده ه ــر کاه ــری ب تاثی
ــرای ذرات  ــی ب ــدارد ول ــرار )O۳ ،NO۲، و VOCs( ن ــات ف ترکیب

ــد  ــد، می توان ــزرگ بوده ان ــوی، ذرات ب ــال ق ــا احتم ــه ب ــق، ک معل
موثــر باشــد.

*در گوتنبــرگ ســوئد، گراندســتورم و پلیجــل در ســال ۲۰۱۴ 
نشــان دادنــد کــه در کنــار یــک جــاده ترافیکــی، پوشــش درختــی 
در کاهــش آالینده هــای دی اکســید ازت )NO۲( تــا هفــت 
ــر داشــته  اســت. ــا دو درصــد تاثی ــرای کاهــش ازن ت درصــد و ب

*پاتاکــی و همــکاران در ســال ۲۰۱۱ ایــن موضــوع را مطــرح کــرد 
کــه در نقــش پوشــش گیاهــی شــهری در کاهــش آلودگــی هــوا 
اغــراق شــده  اســت و پشــتوانه تجربــی ضعیفــی در تاییــد تاثیــر 

ــان در کاهــش آالینده هــا وجــود دارد. اهمیــت درخت
ــال ۲۰۱۶  ــکاران در س ــلمی و هم ــه، س ــبوگ فرانس * در استراس
نشــان دادنــد کــه تاثیــر پوشــش درختــی بــر کاهــش ذرات معلــق 
بــا قطــر کوچکتــر از ۱۰ میکرومتــر در حــدود هفــت درصــد بــوده  
اســت درحالی کــه ایــن تاثیــر بــرای آالینده هــای ازن، دی اکســید 
ــر از ۲.۵  ــر کوچکت ــا قط ــق ب ــن، ذرات معل ــید کرب ازت، مونواکس

میکرومتــر کمتــر هــم بــوده  اســت.

ــا ،  ــه اروپ ــط زیســت از اتحادی ــره در حــوزه محی ــج نف ــات پن هی
روز شــنبه در ســفر بــه خوزســتان، بــه منظــور بررســی روش هــای 
نویــن انتقــال اطالعــات و تکنولــوژی در حــوزه محیــط زیســت از 
کانــون هــای گــرد و غبــار شــرق اهــواز و آزمایشــگاه هــای کنتــرل 
کیفــی هــوای اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان دیــدن 
کردند.بــه گــزارش ایرنــا،  معــاون محیــط زیســت دریایــی و تاالب 
هــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت روز شــنبه در حاشــیه این 
ــرد:  ــان ک ــواز بی ــا در اه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــد در گف بازدی
پیــرو تفاهــم نامــه ای کــه در ســال ۱۳۹۶ بیــن ایــران و اتحادیــه 

درختان آلودگی هوای شهرها 
را کاهش می دهند؟
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اقلیم

همکاری پاریس و پکن برای مبارزه 
با تغییرات اقلیمی

وظیفه خود را دفاع از حق آبه
 اصفهان می دانیم

ــور خارجــه فرانســه  ــر ام وزی
از تقویــت همــکاری پاریــس 
ــای آب و  ــن در زمینه ه و پک
هوایــی خبــر داده و اعــالم 
کــرده کــه فرانســه و چیــن امیدوارنــد تــا کشــورهای 
دیگــر نیــز بــه تالش هــای آن هــا در ایــن زمینــه 
بپیوندنــد. بــه گــزارش ایســنا، "ژان-ایــو لــو دریــان"، 
وزیــر امــور خارجــه فرانســه در حاشــیه اجــالس گــروه 
ــن اعــالم کــرد: چیــن و فرانســه  ۲۰ در اوســاکای ژاپ
نشســت  پانزدهمیــن  آماده ســازی  چارچــوب  در 
زیســتی  تنــوع  کنوانســیون  طرفیــن  کنفرانــس 
COP۱۵ کــه در چیــن برگــزار می شــود، بــا یک دیگــر 
همکارهایــی قــوی خواهنــد داشــت و مــا بــاور داریــم 
ــا  ــا م ــز ب ــت نی ــن نشس ــران ای ــی بازیگ ــه تمام ک
همــراه خواهنــد شــد. در همیــن حــال "وانــگ یــی"، 
وزیــر امــور خارجــه چیــن مذاکــرات "بســیار موفــق" 

ــوی  ــای فرانس ــا همت ــی را ب ــرات اقلیم ــاره تغیی درب
آنتونیــو گوتــرش،  و  دریــان  لــو  ژان-ایــو  خــود، 
دبیــرکل ســازمان ملــل در حاشــیه اجــالس گــروه ۲۰ 

ــت. ــرده اس ــزار ک ــن برگ ــاکای ژاپ در اوس
وانــگ یــی ضمــن ایــن کــه از کشــورهای دیگــر 
خواســتار اجــرای کامــل تعهــدات خــود در توافقنامــه 
ــرا در  ــه اخی ــرده ک ــالم ک ــده، اع ــس ش ــی پاری اقلیم
ــه  ــق در زمین ــیار موف ــه بس ــه جانب ــت س ــک نشس ی
بــه  و  رســیده اند  نتیجــه  بــه  اقلیمــی  تغییــرات 
ــا  ــارزه ب ــورد مب ــی در م ــه و عمیق ــادالت صادقان مب
تغییــرات اقلیمــی و حتــی دیگــر زمینه هــای رایج تــر 
ــروه ۲۰  ــالس گ ــیه اج ــد. وی در حاش ــت یافته ان دس
ــد  ــی کشــورها بای ــه تمام ــار داشــته ک ــن اظه هم چنی
ــژه  ــه وی اقدامــات خــود را در زمینه هــای اقلیمــی و ب
در تعهــدات خــود در توافقنامــه اقلیمــی پاریــس 

ــد. ــدید  کنن ــت و تش تقوی

اســالمی  شــورای  عضــو 
گفــت:  اصفهــان  شــهر 
اصفهــان  محیط زیســت 
آب  و  دارد  حق آبــه ای  نیــز 
ــد  ــاری باش ــی ج ــاالب گاوخون ــا ت ــد ت ــده رود بای زاین
ــد  ــع تولی ــه منب ــی ب ــت گاوخون ــن اس ــه ممک وگرن
ریزگردهــا در اصفهــان تبدیــل شــود. بــه گــزارش 
آب  کــرد:   اظهــار  شــریعتی نیا  پورمحمــد  ایمنــا، 
آشــامیدنی کــه اکنــون بــه اصفهــان و شــهرهای 
اطــراف آن انتقــال داده می شــود، در مســیر رودخانــه 
روبــاز قــرار داشــته و بــه آالینده هــای مختلــف آلــوده 
ــن شــهرها نیســت.  ــردم ای ــه در شــان م می شــود ک
رییــس شــورای اســالمی شهرســتان اصفهــان افــزود: 
ــتان از  ــل گالب دو، ۱۴ شهرس ــرداری از تون ــا بهره ب ب
ــه آلودگی هــای  ــد شــد ک ــد خواهن نعمــت آب بهره من
ــری  ــه کمت ــع آن هزین ــه تب ــته و ب ــین را نداش پیش

ــن  ــود؛ بنابرای ــرف می ش ــن آب مص ــه ای ــرای تصفی ب
امیــد اســت بــا افتتــاح ایــن طــرح جدیــد مــردم نیــز 
ــرف  ــه مص ــد و آب را بهین ــت را بدانن ــن نعم ــدر ای ق
ــر اســاس تبصــره ۳ بودجــه، از  ــزود: ب ــد. وی اف کنن
ســوی شــورای شــهر اصفهــان حمایت هــای مالــی از 
ــت  ــاز اس ــه و نی ــورت گرفت ــال آب ص ــای انتق طرح ه
ــکاران  ــال پیمان ــدات خــود در قب ــه تعه ــز ب ــت نی دول
ــه  ــت ب ــد دول ــا وعــده و وعی ــان ب ــرا آن ــد زی عمــل کن
ایــن پروژه هــا ورود کــرده و حتــی بیــش از تعهــدات 
خاطرنشــان  شــریعتی نیا  کرده انــد.  عمــل  خــود 
ــه  ــان ب ــتاندار اصفه ــه اس ــم ک ــنهاد داده ای ــرد: پیش ک
ــان  ــد اصفه ــه مانن ــد ک ــتور ده ــر دس ــهرهای دیگ ش
ــکاران در  ــی پیمان ــت بده ــرای پرداخ ــه ای را ب بودج
کمــک بــه ایــن پــروژه اختصــاص دهنــد زیــرا عــالوه 
بــر اصفهــان شــهرهای دیگــری نیــز از طرح هــای 

ــرد. ــد ک ــتفاده خواهن ــال آب اس انتق

آتش بای جان زمین های محیط زیست
۳۰ هکتار از زمین های زیر پوشش حفاظت محیط زیست در منطقه بیدهند نطنز طعمه حریق شد. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با 
تالش گروه های امدادی نیروهای محلی و یگان حفاظت منابع طبیعی حریق اطفا و از بروز آن به 
زمین های اطراف جلوگیری شد.

گزارش

آموزش را از 
گیمهد کودک شروع کنیم

یند
توضیحات سازمان محیط زیست در مورد سهم آال

خودروهای سواری در آلودگی هوا
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســید 
ــی  ــی قمــی رئیــس مرکزمل محمــد مهــدی میرزای
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــم س ــر اقلی ــوا و تغیی ه
زیســت دربــاره ســهم خودروهــای ســواری در آلودگــی هــوا 
ــهر  ــرای ش ــتا ب ــن راس ــخصی در ای ــات مش ــرد: مطالع ــار ک اظه
ــد. وی  ــر ش ــز منتش ــال ۱۳۹۲ نی ــت و در س ــورت گرف ــران ص ته
افــزود: در حــال حاضــر نیــز ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
بــا دانشــگاه تهــران بــه عنــوان دانشــگاه برتــر قــرار دادی را منعقــد 
کــرده اســت تــا ســیاهه انتشــار بــرای ۱۰ کالن شــهر کشــور را تــا 
پایــان شــهریور مــاه ســال جــاری انجــام و نهایــی کنــد. میرزایــی 
ــال ۹۲،  ــران در س ــهر ته ــات ش ــن اطالع ــاس آخری ــت: براس گف
ــد  ــز و ۳۰ درص ــع متمرک ــه مناب ــوط ب ــا مرب ــد آالینده ه ۷۰ درص
ــده  ــد شــده آالین ــع ســاکن ناشــی از ذرات تولی ــه مناب ــوط ب مرب
در هــوا اســت. وی بیــان کــرد: منابــع متحــرک بــه طــور متــداول 
مربــوط بــه وســایل نقلیــه اســت، امــا وســایل نقلیــه در دو قالــب 
ــه  ــد می شــوند ک ــل ســوز دســته بن ــا گازوئی ــی ی ــی و دیزل بنزین

براســاس آمــار حــدود ذرات معلقــی )اولیــه( کــه ناشــی از تــردد 
وســایل نقلیــه تولیــد می شــود حــدود ۶۰ درصــد اســت. رئیــس 
مرکزملــی هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــد  ــتقیم تولی ــور مس ــه ط ــه ب ــق اولی ــرد: ذرات معل ــح ک تصری
می شــوند، امــا ذرات دیگــری بــه نــام ذرات ثانویــه وجــود دارنــد 
ــا(  ــایر گازه ــیمیایی )س ــاالت ش ــات و انفع ــی از ترکیب ــه ناش ک
ایجــاد می شــوند. وی ادامــه داد:  ۶۰ درصــد ذرات اولیــه تولیــدی 
مربــوط بــه خودرو هــای دیزلــی، ۱۲ درصــد خودرو هــای بنزینــی 
شــامل موتورســیکلت و ســواری ها اســت. میرزایــی تاکیــد کــرد: 
می تــوان گفــت کــه ســهم ذرات اولیــه بــرای خودر هــای ســورای 
۲ درصــد، ۱۰ درصــد موتورســیکلت و ۶۰ درصــد خودرو هــای 
شــخصی،  عمومــی،  نقــل  و  حمــل  )اتوبوس هــای  دیزلــی 
ــزود: اقدامــات  ــوس هــا( اســت. وی اف ــی ب ســرویس ها و مین
و فعالیت هــای شــهرداری تهــران بــرای کاهــش آلودگــی هــوا در 

ــود. ســال ۹۷ انجــام داد بســیار چشــمگیر ب

ه ها
اچ

دری

مدیــر دفتــر برنامــه ریــزی و تلفیــق ســتاد احیــای 
ــی در  ــای فراوان ــرح ه ــت: ط ــه گف ــه ارومی دریاچ
مــردم حاشــیه  اشــتغال کشــاورزی  خصــوص 
ــم از  ــه امیدواری ــرار دارد ک ــز در دســتور کار ق ــه نی دریاچــه ارومی
ــکاری الزم  ــاری و هم ــه همی ــای مربوط ــی ارگان ه ــوی تمام س
ــی  ــه وارد م ــه دریاچ ــه ب ــی ک ــیب های ــا از آس ــرد ت ــورت گی ص
شــود جلوگیــری شــود. بــه گــزارش برنــا، مســعود تجریشــی در 
خصــوص آخریــن وضعیــت احیــای دریاچــه ارومیــه بــه خبرنگار 
برنــا گفــت: وقتــی بــارش هــای ۲۰ ســال اخیــر را در کنــار یکدیگر 
مــی گذاریــم متوجــه مــی شــویم کــه ۳ بــار بــارش نســبتا خــوب 
در حــوزه آبریــز دریاچــه ارومیــه داشــته ایــم کــه در بــارش هــای 
اول و دوم متاســفانه شــاهد کاهــش تــراز آب دریاچــه بــه میــزان 
۱۰ ســانتی متــر بــوده ایــم و بــه عبارتــی آب نتوانســت وارد 
دریاچــه شــود، در خصــوص بــارش هایــی کــه امســال بــه وقــوع 
پیوســت اقداماتــی ماننــد الیــه روبــی و خالــی کــردن آب ســدها  
صــورت گرفــت کــه باعــث افزایــش تــراز آب دریاچــه بــه میــزان 



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1482 |  یکشنبه  9 تیر  1398 021-88019846

5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  پیام4
زیست

ــرای  ــای اج ــاب مکان ه ــارت الزم را در انتخ ــه نظ ــده ک ش
عملیــات مقابلــه بــا گــرد و غبــار انجــام دهنــد. 

ــاره  ــادی درب ــای زی ــرًا گزارش ه ــود: اخی ــه ب ــی گفت ظهراب
ــت  ــه دس ــتان ب ــتان خوزس ــی در اس ــچ پاش ــوه مال نح
ــات  ــن عملی مــا رســیده کــه حکایــت از کــم دقتــی در ای
بویــژه در انتخــاب محل هــای تثبیــت چشــمه های گــرد و 
ــا  ــام حساســیت های ســازمان جنگل ه ــم تم ــار علیرغ غب
ــن گزارش هــا، برخــی  ــر اســاس ای ــع کشــور دارد. ب و مرات

جانــوری  گونه هــای  زیســتگاه های  کــه  شــن زارها 
ــانی و  ــکونتگاه های انس ــا س ــادی ب ــه زی ــه فاصل ــوده ک ب
ــده اند و از  ــی ش ــد، مالچ پاش ــاورزی دارن ــای کش زمین ه
طرفــی برخــی مناطــق دیگــر کــه به طــور طبیعــی شــن زار 
هســتند و دارای پوشــش گیاهی مناســبی بوده انــد و 
محــل تولیــد گــرد و غبــار محســوب نمی شــوند نیــز 
تحــت عملیــات مالچ پاشــی قــرار گرفته انــد کــه بــه نظــر 
ــد.  ــت ندارن ــات تثبی ــرای عملی ــه اج ــازی ب ــد نی می رس

ــذا ضــرورت دارد ســازمان جنگل هــا و مراتــع موضــوع را  ل
ــد. بررســی و اصــالح کنن

ــه  ــی ک ــی و مصنوع ــاده طبیع ــر م ــه ه ــت ب ــی اس گفتن
ــاد و آب روی  ــل ب ــظ در مقاب ــک پوشــش محاف ــد ی بتوان
ســطح خــاک ایجــاد کنــد »مالــچ« گفتــه می شــود کــه بــر 
فرســایش پذیری خــاک تاثیرگــذار اســت. حــدود ۵۰ ســال 
اســت کــه اســتفاده از مالچ هــای نفتــی بــه منظــور تثبیــت 
ماســه های روان در کشــور مــورد نظــر ســازمان جنگل هــا 

اســت.

مالچ پاشی توأم با نهال کاری است
بهمــن مــاه ۹۷  بــود کــه معــاون منابــع طبیعــی خوزســتان  
اعــالم کــرد از ســال ۴۷ یعنــی نزدیــک بــه نیم قــرن 
عملیــات بیابان زدایــی در خوزســتان آغــاز و اولیــن اقــدام 
ــه در الباجــی و  ــوده ک ــی ب ــچ نفت ــا اســتفاده از مال ــز ب نی
بروایــه کیلومتــر ۲۵ جــاده اهواز - اندیمشــک شــروع شــد 
ــا نهــال کاری و قلمــه کاری انجــام  و مالــچ پاشــی تــوأم ب
دادنــد. بــه گــزارش مهــر، عبدالرضــا دانایــی بــا اشــاره بــه 
ــد  ــت رش ــالً درخ ــت اص ــیبی داش ــچ آس ــر مال ــه اگ اینک
نمی کــرد، مــی افزایــد: از ابتــدا تابه حــال ۱۲۷ هکتــار مالــچ 
پاشــی در خوزســتان انجــام و امســال هــم ۱۱ هــزار هکتــار 
مالــچ پاشــی تــوأم بــا نهــال کاری در حــال اجرا اســت. وی 
بــا اشــاره بــه اینکــه مالــچ پاشــی روی تپه هایــی کــه دیگــر 
راهــی بــرای تثبیــت فــوری آن هــا نیســت انجــام می شــود، 
گفــه بــود بــا مالــچ می توانیــم روســتا، جــاده، بــاغ، مزرعــه 
ــم طــی  ــی ه ــم و چــون بارندگ ــظ کنی ــع آب را حف و مناب
ایــن روزهــا مناســب بــوده مــا هــم بعــد از اولیــن بارندگــی 
مالــچ پاشــی را شــروع و حــدود ۲۰ روز بعــد هم نهــال کاری 
را انجــام می دهیــم چراکــه بعــد از اولیــن بارندگــی رطوبــت 
خوبــی ایجــاد می شــود. در آن زمــان معــاون منابــع 
طبیعــی خوزســتان بــا اشــاره بــه اینکــه مالــچ پاشــی تــوأم 
ــا اجــرای پــروژه  ــد: ب ــا نهــال کاری اســت، اضافــه می کن ب
ــایش  ــای فرس ــادی از کانون ه ــش زی ــی بخ ــچ پاش مال
ــات و  ــا، باغ ــکونی، جاده ه ــاط مس ــتر در نق ــادی )بیش ب
ــه تحــت ماســه های روان هســتند  زمین هــای زراعــی( ک

را تثبیــت کردیــم.

ایران حرف اول در بیابان زدایی را می زند
بــه گــزارش مهــر، یکــی از بازنشســتگان ســازمان جنگل ها 
ــه بعــد از فارغ التحصیلــی در  کــه قبــل از انقــالب بالفاصل
ــش از ۳۰  ــده و بی ــه کار ش ــغول ب ــی مش ــچ پاش اداره مال
ســال ســابقه در ایــن زمینــه دارد، معتقــد اســت در طــول 
ــا  ــاری و ی ــاهد بیم ــه ش ــود ن ــال های کاری خ ــام س تم
آســیب در میــان فعــاالن ایــن حــوزه بــوده و نــه تخریــب 
محیط زیســت بلکــه بعــد از مالــچ پاشــی، فضاهــای ســبز 
خوبــی ازجملــه جنــگل گمبوعــه اهــواز ایجــاد شــده اســت. 
محمدرضــا گنجــی می افزایــد: شــروع کار مــن در ســازمان 
جنگل هــا در دفتــر امــور مالچ هــای نفتــی ســازمان 
ــم  ــی ه ــا مدت ــازمان جنگل ه ــد از س ــود؛ بع ــا ب جنگل ه
مدیــرکل تثبیــت شــن و بیابان زدایــی کشــور بــودم و کارم 

در خصــوص ایــن مســائل عجیــن شــده اســت.

تجریشی: مالچ پاشی 
تنها باید در نقاطی 

که شن روان وجود 
دارد انجام شود. در 

شرایط حاضر شن روان 
در مناطق محدودی 
از کشور وجود دارد. 
برای مثال بر اساس 

گزارش های سال 
گذشته، در خوزستان 

تنها در منطقه ای حدود 
4000 هکتاری سوسنگرد 

شن روان وجود دارد 
که ضمن رعایت اصول 
کارشناسی، می توان در 
مناطق محدود از مالچ 

استفاده کرد.

سازمان محیط زیست پیگیر ماجرای مالچ پاشی خوزستان است
معاون سازمان محیط زیست می گوید ماجرای تلف شدن تعدادی از گونه های حیات وحش 

خوزستان در اثر مالچ پاشی در حال پیگیری است.

ــا ،  ــه اروپ ــط زیســت از اتحادی ــره در حــوزه محی ــج نف ــات پن هی
روز شــنبه در ســفر بــه خوزســتان، بــه منظــور بررســی روش هــای 
نویــن انتقــال اطالعــات و تکنولــوژی در حــوزه محیــط زیســت از 
کانــون هــای گــرد و غبــار شــرق اهــواز و آزمایشــگاه هــای کنتــرل 
کیفــی هــوای اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان دیــدن 
کردند.بــه گــزارش ایرنــا،  معــاون محیــط زیســت دریایــی و تاالب 
هــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت روز شــنبه در حاشــیه این 
ــرد:  ــان ک ــواز بی ــا در اه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــد در گف بازدی
پیــرو تفاهــم نامــه ای کــه در ســال ۱۳۹۶ بیــن ایــران و اتحادیــه 

اروپــا بــه امضــا رســید، و مقــرر شــد در زمینــه انتقــال دانــش روز 
ــط  ــوزه محی ــا در ح ــه اروپ ــع اتحادی ــی و مجم ــورهای اروپای کش
زیســت و آب بــه ایــران، تبــادل اطالعــات و دانــش صــورت گیــرد. 
ــی  ــناد مفهوم ــز اس ــال نی ــزود: از پارس ــان زاده اف ــد الهیج احم
ــه و جلســات متعــددی نیــز  ــه بیــن ۲ طــرف مبادل در ایــن زمین
ــه  ــوی اتحادی ــم از س ــتین تی ــز نخس ــون نی ــد و اکن ــکیل ش تش
اروپــا متشــکل از کارشناســان مجــرب کشــورهای مختلــف 

اروپایــی وارد خوزســتان شــدند.
ــوت  ــوان پایل ــه عن ادامــه داد: اســتان های خوزســتان و فــارس ب

ــه  ــتان در زمین ــان در خوزس ــن کارشناس ــه ای ــدند ک ــاب ش انتخ
آلودگــی هــوا و پســماند و در اســتان فــارس نیــز در حــوزه 
ــات  ــع آوری اطالع ــه جم ــرده و ب ــاز ک ــود را آغ ــات خ آب تحقیق
ایــن نماینــدگان در  می پردازنــد. الهیجــان زاده بیــان کــرد: 
ــه خوزســتان از کانون هــای  نخســتین روز از ســفر ۲ روزه خــود ب
ــا حضــور در  گــرد و غبــار شــرق اهــواز دیــدن کردنــد و ســپس ب
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان از آزمایشــگاه و اتــاق 
ــان زاده  ــد. الهیج ــدن کردن ــوا دی ــی ه ــرل کیف ــگ کنت مانیتورین
گفــت: روز یکشــنبه نهــم تیــر نیــز ایــن هیــات از حــوزه پســماند 
در خوزســتان دیــدن و اطالعــات اولیــه خــود را جمــع آوری خواهــد 
کــرد. الهیجــان زاده همچنیــن در نشســتی بــا نماینــدگان اتحادیه 
ــا در محــل اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان در  اروپ
ــا آلودگــی هــوا  ــه ب اهــواز گفــت: اســتان خوزســتان از ســه جنب
ــی ناشــی از ســوختن  ــل آلودگ ــی از دالی ــه یک ــه رو اســت ک روب
ــوت  ــارد ف ــک میلی ــدود ی ــه ح ــوده ک ــت ب ــراه نف ــای هم گازه
ــی  ــت دریای ــط زیس ــاون محی ــت. مع ــبانه روز اس ــب در ش مکع
ــه  ــور ادام ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــای س و تاالب ه
داد: ایــن حجــم از آالیندگــی عــدد باالیــی اســت و دولــت ایــران 
ــد.  ــراه را جمــع آوری کن ــد گازهــای هم ــا بتوان ــالش اســت ت در ت
وی ادامــه داد: یــک مشــکل دیگــر کــه در کالنشــهر اهــواز بــا آن 
روبــه رو هســتیم، بحــث ترافیــک و حمــل و نقــل شــهری اســت 
ــی  ــه خروج ــرا ک ــود را دارد چ ــای خ ــی ه ــز آلودگ ــن نی ــه ای ک
اگــزوز خودروهــا و ســوختی کــه می ســوزانند اســتاندارد نیســت. 

الهیجــان زاده گفــت: همچنیــن یکــی از مشــکالتی کــه ۱۲ ســال 
گریبانگیــر خوزســتان اســت، بحــث گــرد و غبــار اســت کــه ایــن 
گــرد و غبــار تــا ســه ســال پیــش منشــأ خارجــی داشــت امــا در 
ســه ســال گذشــته منشــأ داخلــی نیــز بــه آن اضافــه شــده اســت. 
وی بیــان کــرد: منشــأ داخلــی خشکســالی های مســتمری بــوده 
کــه در ۱۰ ســال گذشــته بــا آن روبــه رو بوده ایــم و منشــأ خارجــی 
نیــز از کشــورهای عــراق، عربســتان، اردن، ســوریه و نیــز آفریقــا 
ــازمان  ــای س ــی و تاالب ه ــت دریای ــط زیس ــاون محی ــت. مع اس
حفاظــت محیــط زیســت کشــور ادامــه داد: یکــی از دالیلــی کــه 
ــار شــد، خشــک  ــرد و غب ــده گ ــروز پدی ــراق باعــث ب در کشــور ع
ــه  ــود ک ــن ب ــن النهری ــروف بی ــزرگ و مع ــای ب ــدن تاالب ه ش
ایــن تاالب هــا در عــراق حــدود یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار هکتــار 
ــد ۱۰  ــک فراین ــا در ی ــن تاالب ه ــزود: ای ــد. وی اف ــاحت دارن مس
ــط  ــد توس ــورت عم ــه ص ــال ۲۰۰۲ ب ــا س ــال ۱۹۹۲ ت ــاله از س س
ــی  ــداف نظام ــا اه ــراق ب ــدوم ع ــوری مع ــس جمه ــدام ریی ص
ــدن  ــک ش ــل خش ــازمان مل ــال ۲۰۰۰ س ــد و در س ــکانده ش خش
تاالب هــای بیــن النهریــن را به عنــوان یــک فاجعــه محیــط 
زیســتی در جهــان اعــالم وآن را معــادل از بیــن رفتــن مســاحت 
زیــادی از جنگل هــای حــوزه آمــازون دانســت. وی افــزود: حــدود 
۱۰ ســال اســت کــه موضــوع گــرد و غبــار بــه مشــکل آلودگــی هــوا 
در خوزســتان اضافــه شــده کــه دولــت بــرای کانون هــای داخلــی 
ــا  ــی از برنامه ه ــه یک ــرده ک ــخص ک ــی را مش ــای مختلف برنامه ه

ــت. ــا اس ــای تاالب ه احی

نمایندگان اتحادیه اروپا از کانون های 
گرد و غبار شرق اهواز دیدن کردند

رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن آب و فاضــالب ایــران گفــت: 
حــل بحــران آب در ایــران، فقــط یــک راهــکار دارد کــه مدیریــت 
ــه آب و انتقــال  تقاضــا و مصــرف اســت و راهکارهایــی مثــل تهی
آن بــرای دسترســی مــردم، متناســب بــا شــرایط زمــان و مــکان، 
راه حل هایــی موقتــی و مقطعــی اســت. مســعود تابــش در 
ــا  گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا، اظهــار کــرد: بایــد یــاد بگیریــم ب
آب، اقلیــم و بــارش ســاالنه منطقــه خــود مــدارا کنیــم و نیازهــای 
ــم کــه  ــم کنی ــع در دســترس آب، تنظی ــدازه مناب ــه ان مصــرف را ب
نیازمنــد نوعــی جراحــی اســت. وی افــزود: بایــد یــاد بگیریــم کــه 
ــود را  ــار خ ــاورزی، رفت ــت و کش ــامیدنی، صنع ــش آب آش در بخ
ــار  عــوض کنیــم. عادت هــا و شــیوه های فعلــی مصــرف آب را کن
بگذاریــم تــا میــزان مصــرف اصــالح شــود. رئیــس هیئــت مدیــره 
انجمــن آب و فاضــالب ایــران تصریــح کــرد: در مــورد منابــع آب 
ــوزش داد و  ــردم را آم ــد م ــرف آب بای ــت مص ــیوه های درس و ش
بــا آنهــا همــراه شــد تــا اعتمــاد مــردم را جلــب کنیــم. مدیریــت 
مصــرف آب بــا دســتور و بخشــنامه امــکان پذیــر نیســت. تابــش 
ــع آب و  ــه مســئوالن اســتحصال درســت مناب ــرد: وظیف ــد ک تاکی
توزیــع درســت آن اســت امــا اگــر مــردم نخواهنــد مصــرف آب را 
مدیریــت کننــد، هیــچ اتفاقــی نخواهــد افتــاد. مصــرف آب بیشــتر 
از میــزان ذخایــر آب اســت. دســتگاه های دولتــی نمی تواننــد 
آب را خلــق کننــد. وی در مــورد شــرایط اســتفاده از آب هــای 
ــت  ــدود اس ــز مح ــالب نی ــاب فاض ــرد: پس ــد ک ــارف تاکی نامتع
ــت و  ــرف در صنع ــرای مص ــه ب ــود را دارد ک ــاص خ ــرایط خ و ش
ــری  ــه شــود و شــاخص های باالت ــاره تصفی ــد دوب کشــاورزی، بای
دارد کــه نیازمنــد هزینــه و هوشــمندی اســت کــه بــی توجهــی بــه 
آن موجــب ضــرر و آســیب می شــود. وی افــزود: مصــرف پســاب 
ــاخص های  ــل و ش ــت مراح ــاورزی و صنع ــرای کش ــالب، ب فاض

خاصــی دارد کــه بایــد رعایــت کــرد. 

رئیس هیات مدیره انجمن 
آب و فاضاب ایران:

تنها راهکار بحران آب، 
مدیریت مصرف و تقاضا است

خبر

صدور حکم برای متخلف شکار 
و صید در منطقه حفاظت شده

ــت:  ــز گف ــط  زیســت نطن سرپرســت حفاظــت محی
دادگاه کیفــری دو شهرســتان نطنــز متخلــف شــکار 
ــه  ــس را ب ــده کرک ــت ش ــه حفاظ ــد در منطق و صی
پرداخــت جــزای نقــدی محکــوم کــرد. بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای 
ــت  ــت حفاظ ــی سرپرس ــا غالم ــان، علیرض ــوان از اصفه ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــه  ــد در منطق ــکار و صی ــف ش ــرای متخل ــرد: ب ــار ک ــز اظه ــت نطن ــط زیس محی
حفاظــت شــده کرکــس بــه اتهــام حمــل و نگهــداری ســالح و مهمــات غیرمجــاز، 

حکــم قضایــی صــادر شــد.

مقابله با پشه ماالریا 
نوعــی  دارنــد  ســعی  آمریکایــی  پژوهشــگران 
ــا را  ــا پشــه ماالری ــه تنه ــد ک ــه دهن حشــره کش ارائ
از بیــن می بــرد و بــرای انســان و موجــودات دیگــر 
ــی  ــازمان جهان ــگ، "س ــل از گیزم ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ــدارد. ب ــرری ن ض
ــر  ــر اث ــر ب ــزار نف ــاالنه ۴۲۹ ه ــه س ــت ک ــن زده اس ــت")WHO( تخمی بهداش
ــراد  ــتر اف ــاید بیش ــد. ش ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــا ج ــه ماالری ــالء ب ابت
ــا  ــد ام ــتفاده کنن ــره کش اس ــواد حش ــا، از م ــه ماالری ــردن پش ــن ب ــرای از بی ب
ــز  ــر نی ــات دیگ ــان و حیوان ــرای انس ــواًل ب ــمی معم ــره کش های س ــن حش ای
ــا  ــه تنه ــد ک ــف کرده ان ــین کش ــی نوروتوکس ــگران، نوع ــتند. پژوهش ــر هس مض

پشــه های ماالریــا را از بیــن می بــرد.

ممنوعیت کیسه های پالستیکی
 

دولــت پاکســتان بــه منظــور حفــظ محیــط زیســت 
ــه های  ــتفاده از کیس ــود، اس ــهرهای خ ــر ش و ظاه
ــرد.  ــالم ک ــوع اع ــاد را ممن ــالم آب ــتیکی در اس پالس
بــه گــزارش تســنیم بــه نقــل از جیــو تــی وی، 
ــتیکی را از  ــه های پالس ــتفاده از کیس ــب اس ــی جال ــتان در اقدام ــت پاکس دول
ــی  ــا حاک ــرد. گزارش ه ــوع ک ــاد ممن ــرداد( در اســالم آب ــخ ۱۴ اوت) ۲۳ م تاری
اســت هــر گونــه تولیــد، توزیــع و اســتفاده از کیســه های پالســتیکی در اســالم 
آبــاد ممنــوع اســت و افــرادی کــه ایــن قانــون را نقــض کننــد بیــن ۵ هــزار تــا 
ــت  ــط زیس ــر محی ــاج گل« وزی ــد. »زرت ــد ش ــه خواهن ــه جریم ــزار روپی ۵۰۰ ه
ــه زودی سراســری خواهــد  ــون ب ــن قان ــن خصــوص گفــت: ای پاکســتان در ای
ــم. ــی کنی ــاد اجرای ــت را در اســالم آب ــن ممنوعی ــدا ای ــم ابت شــد و قصــد داری

شکارچیان

حشرات

پسماند

پایتخت 5 میلیون نفر جمعیت مازاد و سی سال آبی عقب است
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: ٣٠ سال زمان الزم است تا به شرایط آبی مطلوب 

برسیم. به گزارش ایلنا وی با اشاره به مولفه های محیط زیست شهری گفت: هدف اصلی در محیط زیست شهری 
ارتباط دادن همه اقدامات و خدمات در شهر به مساله محیط  زیست،  کیفیت زندگی و باالبردن کیفیت شاخص های 

محیط   زیستی است.

رنا
 ای

س:
عک

نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا بیــان اینکــه محیــط  بانــان  
بــرای پاســداری از  محیــط زیســت ضابــط قضایــی شــوند،گفت: 
ــی در  ــان"، انقالب ــط بان ــت از محی ــح "الیحــه حمای اجــرای صحی

حفــظ محیــط زیســت کشــور اســت.
ــت  ــه مل ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب ــری در گفت وگ ــی اکب عل
ــت از   ــان  در حمای ــگل بان ــان وجن ــط بان ــت محی ــاره  وضعی درب
ــان وجنــگل  محیــط زیســت،گفت: الیحــه حفاظــت از محیــط بان
بانــان، بــدون حتــی یــک رای مخالــف در صحــن علنــی مجلــس 
شــورای اســالمی  تصویــب شــده اســت و ایــن در حالــی اســت 
کــه محیــط بانــان وجنــگل بانــان، افــراد بــی دفــاع و بــی پناهــی  

ــی هســتند. ــت هــای مســتقیم قانون ــد حمای هســتندکه  نیازمن
ــا  بیــان  ــده مــردم شــیراز در  مجلــس شــورای اســالمی  ب نماین
اینکــه  تعلــل در  حمایــت از  محیــط بانــان وجنــگل بانــان، مبــارزه 
بــا سوءاســتفاده کننــدگان از جنــگل هــا را دچــار چالــش می کنــد 
تصریــح کــرد:  اجــرای صحیــح "الیحــه حمایــت از محیــط بانــان"، 

انقالبــی در حفــظ محیــط زیســت کشــور اســت.
ــی و  ــت قضای ــه حمای ــب  الیح ــدف از تصوی ــه داد: ه  وی ادام
ــان  ــان، محیــط بان ــان، حمایــت از جنگلبان بیمــه ای از محیــط بان
در قبــال متجــاوزان  بــه محیــط زیســت  اســت  تــا  ایــن افــراد  
بتواننــد درســایه امــن قوانیــن، فعالیــت بــا ثبــات تــری  داشــته 
باشــند  بنابرایــن  مــا در تــالش هســتیم، محیــط بانــان  بــا یــک 
ــد. عضــو  ــه کارشــان ادامــه دهن ــد ب ــی ضابطــه من پشــتوانه قانون
ــان  ــا بی ــس ب ــی مجل ــع طبیع ــاورزی،آب و مناب ــیون کش کمیس
اینکــه محیــط بانــان  بــرای پاســداری از  محیــط زیســت، ضابــط 
ــوی از  ــادی ومعن ــای م ــد: حمایت ه ــادآور ش ــوند ی ــی ش قضای
ــرا  ــرد زی ــت قراربگی ــت برنامــه هــای دول ــان  در اولوی ــط بان محی
ــداری از  ــوزه  پاس ــیارمظلوم  در  ح ــار بس ــان  از  اقش ــط بان محی

محیــط زیســت تلقــی مــی شــوند. 

عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس:

محیط بانان برای پاسداری 
ضابط قضایی شوند

ت
مل

ه 
خان

س: 
عک
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تراز آب دریاچه ارومیه کاهش یافته دری
ولی جای نگرانی نیست

مدیــر دفتــر برنامــه ریــزی و تلفیــق ســتاد احیــای 
ــی در  ــای فراوان ــرح ه ــت: ط ــه گف ــه ارومی دریاچ
مــردم حاشــیه  اشــتغال کشــاورزی  خصــوص 
ــم از  ــه امیدواری ــرار دارد ک ــز در دســتور کار ق ــه نی دریاچــه ارومی
ــکاری الزم  ــاری و هم ــه همی ــای مربوط ــی ارگان ه ــوی تمام س
ــی  ــه وارد م ــه دریاچ ــه ب ــی ک ــیب های ــا از آس ــرد ت ــورت گی ص
شــود جلوگیــری شــود. بــه گــزارش برنــا، مســعود تجریشــی در 
خصــوص آخریــن وضعیــت احیــای دریاچــه ارومیــه بــه خبرنگار 
برنــا گفــت: وقتــی بــارش هــای ۲۰ ســال اخیــر را در کنــار یکدیگر 
مــی گذاریــم متوجــه مــی شــویم کــه ۳ بــار بــارش نســبتا خــوب 
در حــوزه آبریــز دریاچــه ارومیــه داشــته ایــم کــه در بــارش هــای 
اول و دوم متاســفانه شــاهد کاهــش تــراز آب دریاچــه بــه میــزان 
۱۰ ســانتی متــر بــوده ایــم و بــه عبارتــی آب نتوانســت وارد 
دریاچــه شــود، در خصــوص بــارش هایــی کــه امســال بــه وقــوع 
پیوســت اقداماتــی ماننــد الیــه روبــی و خالــی کــردن آب ســدها  
صــورت گرفــت کــه باعــث افزایــش تــراز آب دریاچــه بــه میــزان 

ــاران  ــارش ب ــی از ب ــارات ناش ــن خس ــد و همچنی ــر ش ــک مت ی
ــه داد: متاســفانه  ــد. وی ادام ــه وجــود نیام ــز ب ــای شــدید نی ه
گفتــه مــی شــود احیــای دریاچــه فقــط بــه دلیــل بــارش هــای 
اخیــر بــوده اســت امــا فقــط اینطــور نیســت، چــون اگــر کنتــرل 
هــا و اقدامــات الزم در ایــن خصــوص صــورت نمــی گرفــت  بایــد 
ــه وجــود خســارت هــای ناشــی از ســیل مــی بودیــم.  شــاهد ب
ــبختانه  ــر خوش ــال حاض ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی  ب تجریش
وضعیــت دریاچــه در شــرایط مطلوبــی قــرار دارد و حجمــی بالــغ 
بــر ۵ میلیــارد متــر مکعــب آب در دریاچــه آب وجــود دارد افــزود: 
البتــه چــون فصــل تابســتان فــرا رســیده اســت  شــاهد میــزان 
کاهــش تــراز آب بــه میــزان ۷ ســانتی متــر هســتیم کــه جــای 
نگرانــی نــدارد، در مجمــوع اگــر وضعیــت دریاچــه پــس از ســال 
۹۲ را بررســی کنیــم خوشــبختانه توانســته ایــم تــراز آب دریاچــه 
را افزایــش دهیــم و دریاچــه در حــال حاضــر در بهتریــن شــرایط 
خــود قــرار دارد و شــرایط بحرانــی خــود را پشــت ســر گذاشــته 

اســت.

ه ها
اچ

نگرانی دوستداران محیط زیست از گردشگری دری
بی حد در »گهر«

محیــط  حــوزه  تیزهــوش کارشــناس  محســن 
زیســت لرســتان در ایــن رابطــه در گفــت و گــو بــا 
ــر،  ــه حجــم گردشــگران دریاچــه گه ــا اشــاره ب ــر ب مه
ــر  ــه گه ــترانکوه و دریاچ ــه اش ــًا منطق ــت: قطع ــار داش اظه
ظرفیــت میزبانــی ایــن تعــداد جمعیــت کــه هــر ســاله بــه آنجــا 
ــداد  ــد تع ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدارد. وی ب ــد را ن ــفر می کنن س
خاصــی از گردشــگران بــرای یــک روز وارد منطقــه شــوند، گفــت: 
ــزان  ــا می ــوند ب ــارج می ش ــه خ ــگران از منطق ــه گردش ــی ک زمان
زیــادی پســماند در منطقــه مواجــه می شــویم کــه جابجایــی آنهــا 
دشــوار اســت. ایــن کارشــناس حــوزه محیــط زیســت لرســتان بــا 
تاکیــد بــر اینکــه ایــن حجــم از پســماند در منطقــه آلودگی هایــی 
را ایجــاد می کنــد، افــزود: از ظــرف شســتن در دریاچــه گهــر تــا 
دیگــر آلودگی هــا در منطقــه موجــب از بیــن رفتــن اکوسیســتم 
منطقــه می شــود. تیزهــوش بــا تاکیــد بــر اینکــه منطقــه 
ــه یــک تنفــس اساســی دارد،  ــاز ب اشــترانکوه و دریاچــه گهــر نی
ــه ایــن منطقــه  ــد وقتــی رفــت و آمــد ب ــد چن تصریــح کــرد: بای

ــگران  ــروج گردش ــه ورود و خ ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــدود ش مح
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــال طبیع ــا در قب ــئوالنه آنه ــر مس ــار غی و رفت
دریاچــه گهــر احتیــاج بــه ارزیابی هــای زیــادی دارد، آب دریاچــه 
ــد در فصل هــای  ــد هــر ســاله آزمایــش شــود، خــاک آن بای بای
مختلــف ســال مــورد آزمایــش قــرار گیــرد و ارزیابی هــای کلــی 
بایــد از ســوی کارشناســان محیــط زیســت در ایــن رابطــه انجــام 
گیــرد و بررســی شــود کــه دریاچــه گهــر نســبت بــه ســال گذشــته 
و ۱۰ ســال گذشــته چــه تغییراتــی داشــته اســت. ایــن کارشــناس 
ــه فشــار جوامــع  ــا اشــاره ب محیــط زیســت لرســتان در ادامــه ب
ــع  ــت: جوام ــه حفاظــت شــده اشــترانکوه، گف ــه منطق ــی ب محل
ــد و  ــه می کنن ــود را وارد منطق ــای خ ــی دام ه ــه راحت ــی ب محل
ــاد ه ای  ــداث ج ــه اح ــاره ب ــا اش ــوند. وی ب ــتقر می ش ــا مس آنج
تصریــح کــرد: متأســفانه چندیــن ســال اســت کــه ســایه جــاده 
بــر ســر منطقــه حفاظــت شــده اشــترانکوه وجــود دارد و ایــن در 
حالیســت کــه هــر بــار دوســتداران محیــط زیســت در ایــن رابطــه 

ــد. ــدار می دهن هش
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بــه  پاســخگویی  بازرســی،  دفتــر  مدیــرکل 
شــکایات و امــور حقوقــی ســازمان غــذا و دارو بــا 
اصلــی  روح  ســالمت  دهکــده  اینکــه  بیــان 
ــت:  ــود، گف ــوب می ش ــالمت محس ــگری س گردش
ــالمت  ــده س ــزار دهک ــش از ه ــد بی ــران نیازمن ای

است.
شــهریار اســالمی تبــار در حاشــیه بازدیــد از غرفــه 
ــگاه  ــن نمایش ــده در دومی ــتر آین ــه آوا گس مجموع
در  اردبیــل  در  ســالمت  بین المللــی گردشــگری 
گفت وگــو بــا ایســنا، منطقــه اردبیــل بــا بیــان 
کنفرانــس  در  مهمــی  بســیار  مطالــب  اینکــه 
شــد،  مطــرح  اردبیــل  در  ســالمت  گردشــگری 
ــه  ــات ک ــن موضوع ــن ای ــه مهمتری ــت: از جمل گف
ــوص  ــم در خص ــه دادی ــس ارائ ــن کنفران ــا در ای م
کــه  بــود  مراکــزی  بــرای  اعتباربخشــی 
ســالمت  گردشــگری  حــوزه  در  می خواســتند 

دهند. ارائه  خدمات 
ــی  ــان اینکــه دهکــده ســالمت روح اصل ــا بی وی ب

ــزود:  ــود، اف ــوب می ش ــالمت محس ــگری س گردش
ــی گردشــگری ســالمت در  ــوه اصل ــت جل در حقیق

دهکده های ســالمت نهفته است.
اســالمی تبــار بــا بیــان اینکــه اعتقــاد مــا بــر ایــن 
در  مرکــز  چهــار  حداقــل  بایســتی  اســت کــه 
ــد خدمــات  ــا بتوانن دهکده هــای ســالمت باشــند ت
ــن آن  ــرد: اولی ــح ک ــد، تصری ــه دهن ــب ارائ مناس
ــت؛  ــالمت اس ــتی و س ــوزه تندرس ــه ح ــوط ب مرب
چراکــه اولیــن مرکــزی کــه می توانــد در ایــن 
دهکده هــا فعــال باشــد، بتوانــد هــم در بحــث 
ــام  ــت و خدمت رســانی در نظ گردشــگری در طبیع

ســالمت کشــور دارای اطالعات به روز باشد.
بــه  پاســخگویی  بازرســی،  دفتــر  مدیــرکل 
شــکایات و امــور حقوقــی ســازمان غــذا و دارو 
دهکده هــای  در  مرکــز  دومیــن  داد:  ادامــه 
ســالمت بایســتی موضــوع اقامــت ســبز باشــد 
از  افــرادی کــه می خواهنــد  یعنــی در حقیقــت 
گردشــگری  ســالمت  دهکده هــای  خدمــات 

ــی را  ــت خوب ــک اقام ــتی ی ــد بایس ــتفاده کنن اس
باشند.  داشته 

در  کــه  مرکــزی  ســومین  کــرد:  اضافــه  وی 
ــث  ــد بح ــال باش ــد فع ــالمت بای ــای س دهکده ه
اگــر  یعنــی  اســت،  تحصیــل  و  مهارت آمــوزی 
فعالیــت  دهکده هــا  ایــن  در  کــه  افــرادی 
یــاد  بایــد خــوب  بلــد هســتند  اگــر  می کننــد 

بگیرند.
ــار افــزود: چهارمیــن حــوزه کــه حــوزه  اســالمی تب
ــس  ــه مای ــوط ب ــوزه مرب ــت ح ــی اس ــیار مهم بس
نــوع  هــر  کنــار  در  بایســتی  یعنــی  اســت 
هم اندیشــی، نمایشــگاه خــوب و مناســبی هــم 
ــر بازرســی، پاســخگویی  ــزار شــود.مدیرکل دفت برگ
بــه شــکایات و امــور حقوقــی ســازمان غــذا و دارو 
خاطرنشــان کــرد: ایــن چهــار حــوزه می تواننــد 
ــه  ــد ک ــود بیاورن ــه وج ــالمت را ب ــده س ــک دهک ی

به هر گردشــگر ســالمتی ارائه خدمات نماید.
وی تاکیــد کــرد: اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه در 
ــم  ــم، ه ــهر داری ــزار ش ــش از ه ــه بی ــا ک ــور م کش
هــم  و  عزیزمــان  جمعیــت  میلیــون   ۸۵ بــرای 
ــوان گردشــگر  ــد عن ــی کــه می خواهن ــرای مهمانان ب

ــه  ــد، ب ــا ســفر کنن ــه کشــور م ــام ســالمت ب در نظ
بیــش از هزار دهکده ســالمت نیاز داریم.

ــی  ــز در بخــش حقوق ــا نی ــت: م ــار گف اســالمی تب
ــان و  ــوان قســمتی از وزارت بهداشــت، درم ــه عن ب
بحــث  در  هســتیم  حاضــر  پزشــکی  آمــوزش 
ســالمت،  گردشــگری  مقــررات  بــه  مربــوط 
نــوع  هــر  و  قانون گــذاری گردشــگری ســالمت 
ــا کشــور مــا  نظــارت در ایــن حــوزه کمــک کنیــم ت
برابــر ســال  ۲۰۱۹ حداقــل دو  بتوانــد در ســال 
درآمــد  هــم  و  خدمت رســانی کنــد  هــم   ۲۰۱۸
بازرســی،  دفتــر  کند.مدیــرکل  کســب  مالــی 
حقوقــی  امــور  و  شــکایات  بــه  پاســخگویی 
اســتان  اینکــه  بیــان  بــا  دارو  و  ســازمان غــذا 
خــوب  بســیار  قطب هــای  از  یکــی  اردبیــل 
گردشــگری در کشــور اســت، افــزود: ایــن اســتان 
ــال  در گردشــگری ســالمت هــم بســیار خــوب فع

است.
ــه  ــت ک ــار اس ــث افتخ ــرد: باع ــان ک وی خاطرنش
تــا  می کننــد  تــالش  اردبیــل  در  مــا  دوســتان 
ــر  ــتان فعال ت ــن اس ــالمت را در ای ــگری س گردش

. کنند

مدیـرکل کتابخانه هـای عمومی اسـتان اردبیل گفت: 
کتابخانه هـای عمومـی در اسـتان اردبیـل بهتریـن 
بسـتر بـرای غنی سـازی اوقـات فراغـت نسـل آینده 
هسـتند تـا بـا نشـاط و سـرزندگی زمینه تعالـی آنها 

شکل گیرد. 
پروانـه رضاقلیـزاده در دیـدار با اسـتاندار اردبیل اظهار 
کـرد: بـا فرارسـیدن فصـل تابسـتان و بـا هـدف پـر 
کـردن اوقـات فراغـت کـودکان، نوجوانـان و جوانـان 
کتابخانه هـای عمومـی اسـتان اردبیـل برنامه هـای 
متنـوع و در راسـتای تعالـی و نشـاط نسـل آینـده را 

تدارک دیده است.
وی ضـرورت همراهـی خانواده هـا و والدیـن را در 
در  حضـور  بـرای  فرزندانشـان  تشـویق  و  ترغیـب 
کتابخانه های عمومی یادآور شـد و خاطرنشـان کرد: 
نسـل آینـده بایـد در سـالم ترین محیـط بـا امکانات 
آموزشـی، تربیتـی و دینـی و اعتقـادی پـرورش پیدا 

کننـد که مـا در کتابخانه هـای عمومی اسـتان اردبیل 
این بستر و شرایط را ایجاد کردیم. 

مدیـرکل کتابخانه هـای عمومی اسـتان اردبیـل ادامه 
اسـالمی  انقـالب  دشـمنان  شـرایطی کـه  در  داد: 
بیشـترین سـرمایه گذاری را در بحـث انحراف نسـل 
جـوان و امیدهـای کشـور بـا تکیه بر فضـای مجازی 
و تبلیغـات رسـانه ای قـرار دادنـد در چنین شـرایطی 
آنچـه کـه بـه فرزنـدان مـا آرامـش می دهـد امـر 
مطالعـه و کتابخوانی اسـت که سـودمندترین عنصر 

در تربیت و تعالی آنهاست.
رضاقلیـزاده افـزود: مـا در همه کتابخانه های اسـتان 
در کنـار ایجـاد فضـای پربـار سـعی کردیـم بـرای 
گروه هـای سـنی مختلـف کارگاه هـا و کالس هـای 
آموزشـی را نیـز برپـا کنیـم تـا از تنـوع ایـن فضـای 
ایجـاد شـده جوانـان و نوجوانـان مـا به نفـع تربیت 

صحیح خود استفاده کنند.

ایران نیازمند بیش از هزار دهکده سامت

کتابخانه های عمومی بستر 
غنی سازی اوقات فراغت هستند
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افقی
 ۱- پــروژه و طرح - چهار یونانی - 

 نااهل

 ۲- گلی خوشــبو - دندانساز - چشم

۳- مجازًا کســی که بی رنج و زحمت 

 چیزی بدســت بیاورد - ایمن کردن

۴- بانگ چوپان - حســد و غبطه - 

شهر اســتان فارس - از حروف مقطعه 

 قرآن کریم

۵- نیروی هوایی جمهوری اســالمی 

ایران - زبان رســمی کشورمان - نهر 

 بزرگ و جوی

۶- از بت های زمــان جاهلیت - ویژگی 

 بعضــی میوه هــا - وفا کردن به عهد

۷- طفیلــی، پارازیت - ولیکن - 

نرون  خطیب رومی 

۸- دســت عرب - نمودار ستونی در 

 ریاضــی - ورود غیرمجاز رایانه ای

۹- پســر مازندرانی - حیوان حرام 

 گوشــت - یک پارچه و کاماًل

۱۰- پیونــد دهنده - از عناصر شــیمیایی 

 با عــدد اتمی ۵۶ - تظاهر و دورویی

۱۱- پیام آســمانی - کثرت رفت و آمد 

 - تنظیــم کلِی موتور

۱۲- شــهر ارگ - تهمت زدن، بهتان 

- نوعــی پیش غــذای لبنانی - یکی از 

 دو جنس

۱۳- منســوب به مشهد - نویسنده 

 رمان مشــهور »دن کیشوت«

۱۴- قطعه موســیقی، ملودی - صادق 

 و بی ریا - زغال ســنگ قهوه ای

۱۵- نوه کاوه آهنگر - چوب ســوزاندنی 

- از جنــس فلز پرمصرف

عمودی 
۱- مســابقه قبل از فینال - دفتر 

اینترنتی  یادداشت 

۲- شــاعر - مهربانی و رقت قلب - 

 خداوند در نزد عرفا

۳- انگشــت ابهام - جلبک، گیاه 

 دریایی - اندیشــه - پسوند حرفه

۴- دو تــن که باهم زندگی و خرج 

 کنند - شــعله، زبانه آتش - دباغ

۵- تازه دامــاد - مرتبط به یک طرف 

 موضوع

۶- صدمه و آســیب - قانون مغول - 

 اســتخوان شب پره در جمجمه

۷- ســوغات گجرات - الگوگذاری 

 رایانــه ای - تنگه و بغاز

۸- خاک ســفالگری - عروسک های 

 ایرانی - چهارمن

۹-  پانزدهمین ســتاره روشن آسمان 

 - رگ بند، تورنیکه - نیش ســرما

۱۰- میــوه خام و کال - برودت و 

 خنکی - آزاده

۱۱- مبــارزه در کونگ فو - دارا و 

 ثروتمند

۱۲- نکتــه ســنج و بافرهنگ - در مرتبه 

 یک - جمع وصیت

۱۳- وســط و میان - رفوگر - رنگ 

 میــان زرد و بور - مــادر در لفظ عامیانه

۱۴- نام ترکی - همســر آدم )ع( - 

اورانژ  متیل 

۱۵- عمدًا - توحید
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خرمشهر 

دالیل دپو خودرو 
در بندر خرمشهر

ــل  ــه دالی ــاره ب ــا اش ــهر ب ــرک خرمش ــت گم سرپرس
دپــو خودروهــای وارداتــی در بنــدر خرمشــهر گفــت: 
ــت  ــتورالعمل های دول ــون و دس ــری قان ــرک مج گم
ــا  ــت و ی ــوی دول ــه از س ــی ک ــر تصمیم ــت و ه اس
و  ترخیــص  خصــوص  در  مســئول  وزارتخانه هــای 
ــه درون کشــور اتخــاذ شــود، گمــرک  ــی ب ورود کاالی

آن تصمیــم را اجرایی خواهد کرد. 
ــای  ــوی خودروه ــه دپ ــاره ب ــا اش ــلیمانی  ب ــی س عل
ــار کــرد: تعــدادی از  ــدر خرمشــهر اظه ــی در بن واردات
ــده اند  ــو ش ــهر دپ ــدر خرمش ــه در بن ــی ک خودروهای
بــه دلیــل آن اســت کــه صاحبــان آن هــا امــکان 
ثبــت ســفارش ایــن خودروهــا را از ســرزمین اصلــی 
اجــازه  تــا  باعــث شــده  ایــن مســاله  و  ندارنــد 

ترخیص نداشــته باشند.
وی افــزود: بخشــی از خودروهــای وارداتــی نیــز 
در  تــردد  منظــور  بــه  هســتند کــه  خودروهایــی 
بنــدر خرمشــهر  و  وارد کشــور  ارونــد  آزاد  منطقــه 
شــده اند و در ایــن زمینــه نیــز مصوبــه ای بــرای 
ــده  ــالغ نش ــرک اب ــه گم ــا ب ــن خودروه ــص ای ترخی

است.
کــرد:  تصریــح  خرمشــهر  گمــرک  سرپرســت 
ــو شــده  همچنیــن تعــدادی دیگــر از خودروهــای دپ
ــز خودروهــای لوکــس هســتند  ــدر خرمشــهر نی در بن
ــی  ــاالی ۲۵۰۰ س ــا ب ــور آن ه ــم موت ــا حج ــه عمدت ک
ــت  ــتورالعمل دول ــاس دس ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس س
ــا حجــم موتــور  ــر عــدم ورود خودروهایــی ب مبنــی ب
بــاالی ۲۵۰۰ ســی ســی، در حــال حاضــر اجــازه 

ترخیــص این نــوع خودروها از بندر وجود ندارد.
ســلیمانی عنــوان کــرد: ورود و ترخیــص خــودرو بــه 
ــارت  ــعه و تج ــازمان توس ــوز س ــا مج ــور ب درون کش
ــه  ــط ب ــه فق ــن زمین ــرک در ای ــام  و گم ــران انج ای
ــرک  ــد. گم ــل می کن ــون عم ــه قان ــری ب ــوان مج عن
سیاســت گــذار نیســت و صــدور مجــوز ترخیــص 
خودروهــای وارد شــده از گمــرک بــر عهــده ســازمان 

توســعه و تجارت ایران است.
و  قانــون  مجــری  اینکــه گمــرک  بیــان  بــا  وی 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــت اس ــتورالعمل های دول دس
هــر  صــالح  ذی  وزارتخانه هــای  یــا  و  دولــت 
ورود  و  ترخیــص  خصــوص  در  کــه  را  تصمیمــی 
ــرک آن  ــد، گم ــاذ کنن ــور اتخ ــه درون کش ــی ب کاالی

تصمیــم را اجرایی خواهد کرد.

 پیام
استان ها

بیش از ۳ برابر نیاز کشور توان تولید داروی کنترل پرفشاری خون ریوی را داریم
مدیرعامل شرکت داروسازی نانوالوند با اشاره به اینکه ساالنه هفت تا هشت نوع دارو وارد بازار ایران کرده ایم، 
گفت: در خصوص تولید داروی کنترل پرفشاری خون در شریان های ریوی با نام »لیراتان« تا بیش از سه برابر 
نیاز دارویی ایران توان تولید داریم.

آگهی اباغ اجرائیه پرونده کاسه 1۳98040210۳5000021.2
بدینوسـیله بـه آقـای حمیـد فرهنـد زاده  فرزنـد اکبـر   بـه شـماره ملـی 
۱۳۹۸۰۴۰۲۱۰۳۵۰۰۰۰۲۱.۲ کـه  پرونـده کالسـه  بدهـکار    ۳۰۵۰۴۰۸۴۵۶
برابـر گـزارش مامـور ابـالغ شـناخته نگردیـده اید ابـالغ می گردد کـه برابر 
قـرارداد اسـناد رهنـی شـماره ۳۳۴۹۳۳ مـورخ دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ۲۵ 
یـزد  بیـن شـما و اقـای مجیـد نیکخـواه  مبلـغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ لاير بدهـکار کـه بر اثر 
عـدم پرداخـت  وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه بایگانـی ۹۸۰۰۰۸۰ در ایـن اجراء مطرح می باشـد 
لـذا طبـق مـاده ۱۸ آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مـی گردد از 
تاریـخ انتشـار ایـن اگهـی که تاریـخ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک در نوبت در 
روزنامـه چـاپ و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت به پرداخـت بدهی 
خـود اقـدام و در غیـر اینصـورت بدون انتشـار آگهی عملیـات اجرائی طبـق مقررات 

علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.م الـف ۴۳۸۶
رییس اداره ثبت اسناد و اماک رفسنجان-ابوالفضل تیموری آسفیچی

بحران کم آبی 
را جدی بگیریم

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

ــم  ــک ق ــه ی ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــاف مس ــل اخت ــأت ح هی
ــور  ــون مذک ــق قان ــای تشــکیلی طب ــان پرونده ه ــروزی متقاضی ــه مف ــات مالکان تصرف
را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده بــه شــرح 

ــد.  ــد نموده ان ــل تایی آراء ذی
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001000689 شــماره  رأی  1ـ 
1397114430001001668 آقای/خانــم حســن زنــد فرزنــد میرزاجــان در ششــدانگ یــک 
ــع در  ــی واق ــاک شــماره 10861 اصل ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 54/67 مترمرب ب
ــورخ 1397/09/21 در  ــماره 16968 م ــه ش ــی ب ــند قطع ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی بخ

دفترخانــه 75 قــم. )م الــف 944 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001000184 شــماره  رأی  2ـ 
1395114430001001087 آقای/خانــم اشــرف علــی زاده فرزنــد ابوالقاســم در ششــدانگ 
ــی  ــی از 1 اصل ــماره 540 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 1072 مترمرب ــاب کارگاه بمس ــک ب ی
ــت مشــاعی صــادره در  ــم. ســند مالکی ــت ق ــک ثب ــه ی ــار منطق ــع در بخــش چه واق
ــه  ــورخ 90/04/06 دفترخان ــی 120059 م ــه موجــب ســند قطع ــر 31 ب صفحــه 118 دفت

19 قــم. )م الــف 933 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001000456 شــماره  رأی  3ـ 
ــد حســین در  ــی ســاربان فرزن ــاج پران ــن ت ــم زری 1397114430001001875 آقای/خان
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 101 مترمربــع پــاک شــماره 10337 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی 25460 مــورخ 97/10/11 دفترخانــه 40 

قــم. )م الــف 934 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001000686 شــماره  رأی  4ـ 
1397114430001000996 آقای/خانــم معصومــه محمــدی فرزنــد غامرضــا در ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 126/90 مترمربــع پــاک شــماره 9435 اصلــی واقــع 
ــه  ــر 304 صفح ــادره در دفت ــاعی ص ــت مش ــند مالکی ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی در بخ
202 و 199 بــه موجــب ســند قطعــی 114410 مــورخ 92/02/22 دفترخانــه 5 قــم. 

)م الــف 935 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001000726 شــماره  رأی  5ـ 
ــک  ــد حســن در ششــدانگ ی ــم فرزن ــر مقی ــم اکب 1397114430001001788 آقای/خان
ــع در  ــی واق ــاک شــماره 9526 اصل ــع پ ــاب ســاختمان بمســاحت 172/07 مترمرب ب
ــه  بخــش یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی بــه شــماره 20026 مــورخ 54/11/09 دفترخان

16 قــم. )م الــف 936 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001000309 شــماره  رأی  6ـ 
1397114430001001737 آقای/خانــم عبادالــه زندوکیلــی فرزنــد ولــی اله در ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده اســت بمســاحت 527/09 مترمربــع 
پــاک 11228 اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. ســند مالکیــت مشــاعی صــادره 
در دفتــر 419 صفحــه 309 و 312 بــه موجــب ســند قطعــی 46785 مــورخ 97/09/12 

ــف 937 ( ــم. )م ال ــه 59 ق دفترخان
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001000582 شــماره  رأی  7ـ 
ــی در  ــیرین عل ــد ش ــی فرزن ــی بیکدل ــم محمودعل 1397114430001001342 آقای/خان
ــع پــاک شــماره 11243  ــاب ســاختمان بمســاحت 94/85 مترمرب ششــدانگ یــک ب
اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه 

از وراث غامرضــا ولــی. )م الــف 938 (
8ـ رأی شــماره 139860330001001005 مربــوط بــه پرونــده کاســه 1397114430001002119 
آقای/خانــم ســید مصطفــی اســدی کاخکــی فرزنــد ســیدمحمدعلی در ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان بمســاحت 162 متــر مربــع پــاک شــماره 10971 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک ثبــت قــم. ســند قطعــی 160944 مــورخ 88/05/31 دفترخانــه 3 قم. )م الــف 939 (

کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001000471 شــماره  رأی  9ـ 
1397114430001001459 آقای/خانــم حســن رضــا امیــدی فرزنــد محمدرضــا در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 53/84 متــر مربــع پــاک شــماره 389 
ــاعی  ــت مش ــند مالکی ــم. س ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از 10996 اصل فرع

الــف 940 ( صــادره در دفتــر 518 صفحــه 144. )م 
10ـ رأی شــماره 139760330001023390 مربــوط به پرونده کاســه 1397114430001001418 

آقای/خانــم رضــا رســتمی کچوســنگی فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 84 مترمربــع پــاک شــماره 10830 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک ثبــت قــم. مبایعــه نامــه عــادی خریــداری مــع الواســطه از ســید 

حســن طباطبائــی صــادره در دفتــر 40 صفحــه 584. )م الــف 942 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139760330001023944 شــماره  رأی  11ـ 
1397114430001001573 آقای/خانــم کبــرا توکلــی شــاه تــوری فرزنــد عباســعلی در ســه 
ــع  ــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ 84 مترمرب دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــادی  ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ ــی واق ــماره 10830 اصل ــاک ش پ
ــر 40 صفحــه 584.  ــی صــادره در دفت ــع الواســطه از ســید حســن طباطبائ ــداری م خری

)م الــف 941 (
کاســه  پرونــده  بــه  مربــوط   139860330001000589 شــماره  رأی  12ـ 
1396114430001001620 آقای/خانــم محمدعلــی خدابنــده لــو فرزنــد حســین علــی در 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بمســاحت 100 مترمربــع پــاک شــماره 10281 اصلــی 
ــطه از  ــع الواس ــداری م ــادی خری ــه ع ــه نام ــم. مبایع ــت ق ــک ثب ــش ی ــع در بخ واق
ــر 720 صفحــه 174  ــی صــادره در دفت ــری رییــس رضای ــدی خنجــری قمــی و کب مه

و 177. )م الــف 943 (
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 
ــه  ــا چنانچ ــی ت ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــاعی مرات ــن مش ــه مالکی ب
ــار  ــخ انتش ــاه از تاری ــدت 2 م ــرف م ــند ظ ــته باش ــی داش ــع اعتراض ــخاص ذینف اش
آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و 
رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه 
ــه  ــرا ب ــی تقدیــم و گواهــی آن ــه مرجــع قضائ دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را ب
ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون 
مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. )اقتصــاد آینــده – پیــام مــا(

تاریخ انتشار اول: 1398/03/22      تاریخ انتشار دوم: 1398/04/09
3276 محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــر کارگاه بســته بنــدی میــوه  بــه 
ــه شــماره فرعــی 1976 مجــزی شــده از 659 از ســنگ  ــع ب مســاحت 3831/85 متــر مرب
اصلــی 24 واقــع در قریــه چوبــر بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای رحیــم حســن 
ــزی محــرز  ــر عزی ــی اکب ــای عل ــک رســمی آق ــک از مال ــی مل ــد شــیرزاد انتقال ــور فرزن پ
گردیــده اســت لــذا بــه اســتناده مــاده 13 آئییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام 
آقــای رحیــم حســن پــور منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن و صاحبــان حقوقــی ارتفاقــی 
مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف از مــورخ 1398/05/02 راس ســاعت 11 صبح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمد.چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه 
حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــد مــی تواننــد از تاریــخ تنظیم 
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبت اســناد و 
امــاک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده 86 آئیــن نامــه اصاحــی قانــون 
ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت و 
بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیراینصــورت پــس از گدشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی 
عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره بــدون توجه 

بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار: 1398/04/09

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش    3765

مفقودی 
ــد  ــی ارش ــات کارشناس ــان تحصی ــت پای ــه موق ــی دارد گواهینام ــام م ــیله اع بدینوس
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ــه شــماره  ــه شــماره ملــی 3379961167صــادر از قصــر شــیرین ب ــد عزیــز مــراد ب فرزن
گواهینامــه 2571 مربــوط بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات کرمانشــاه 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد .                                        3410
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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استان ها

دانشگاه علوم پزشکی بم در طرح پایش فشار خون رتبه اول را کسب کرد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم گفت : با عملیاتی شدن طرح بسیج ملی کنترل فشار خون و پوشش نزدیک به ۷۵ 

درصدی جمعیت تابعه این دانشگاه موفق به کسب رتبه اول در منطقه آمایشی استان های کرمان 
و سیستان و بلوچستان و رتبه یازدهم در کشور شدیم .

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای ســمنان از مــردم و 
ــت مصــرف در  ــا مدیری ــا ب کشــاورزان اســتان خواســت ت
ــاری  ــت آبی ــان مناســب جه بخــش شــرب و انتخــاب زم
ــتان در  ــع آب اس ــت مناب ــه مدیری ــان، ب ــای ش ــت ه کش

ــد . ــک کنن ــاری کم تابســتان ســال ج
 ايــرج حيدريــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایســنا منطقــه 
ــی و  ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــمنان، اظه س
افزایــش درجــه حــرارت مدیریــت مصــرف الزامــی اســت.

ــع آب  ــی مناب ــادل بخش ــا و تع ــرح احی ــرای ط وی از اج
زیرزمینــی جهــت کمــک بــه حــل ایــن بحــران و معضــل 
اساســی نــام بــرد و گفــت: ایــن طــرح در اســتان ســمنان 
بــه طــور جــدی دنبــال می شــود و می توانــد نقــش 

ــد . ــته باش ــتان داش ــدار اس ــعه پای ــزایی در توس بس
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای ســمنان ، بــا بیــان اینکه 
ســمنان از اســتان هاي برتــر كشــور در بحــث طــرح تعــادل 
بخشــي و احيــاء منابــع آب زيرزمينــي اســت، گفــت: تمــام 
ــف  ــن تكلي ــمنان تعيي ــتان س ــاز در اس ــاي غيرمج چاه ه
ــز  ــمند ني ــور هوش ــب كنت ــش نص ــتان در بخ ــده و اس ش
ــفانه  ــي متأس ــار دارد، ول ــوري را در اختي ــر كش ــه برت رتب
ــث  ــر، باع ــال اخي ــي در ۱۵ س ــي در پ ــالي هاي پ خشكس
شــده اســت كــه اســتان ســمنان بــا كســري مخــزن ۱۵۰ 
ــا  ــاءهللا ب ــه انش ــود ك ــه ش ــي مواج ــر مكعب ــون مت ميلي
ــت  ــي و تقوي ــه مصنوع ــب و تغذي ــات مناس ــام اقدام انج

ــران شــود. ــن كســري جب آبخــوان هــا و... اي
ــی  ــادل بخش ــا و تع ــرح احی ــرد: ط ــه ک ــان اضاف حیدری
منابــع آبــی در جهــت حفاظــت و صیانــت از منابــع آب های 
زیرزمینــی اســتان ســمنان، جلوگیــری از اضافــه برداشــت، 
چاه هــای  حفــر  و  غیرمجــاز  برداشــت  از  جلوگیــری 
ــام شهرســتان های اســتان ســمنان اجــرا  غیرمجــاز در تم

. می شــود 
وی ادامــه داد: برداشــت بــی رویــه آب هــای زیرزمینــی و 
ــی شــدن  ــال آن، خال ــه دنب ــی و ب ــع آب ــت شــدید مناب اف
ســفره های آب زیرزمینــی، نــه تنهــا توســعه اســتان، بلکــه 
وضــع موجــود را نیــز بــا خطــر جــدی روبــرو کــرده اســت. 
رئيــس هيئــت مديــره و مديرعامــل شــركت آب منطقــه اي 
ســمنان افــزود: برداشــت بــی رویــه آب از ســفره های 
آب زیرزمینــی موجــب ایجــاد مشــکالت و تبعــات جبــران 
ــوات،  ــمه ها، قن ــدن چش ــک ش ــود، خش ــری می ش ناپذی
ــی  ــی باغ ــادن اراض ــر افت ــه خط ــا، ب ــا و رودخانه ه چاه ه
ــع آب  ــی مناب ــت کیف ــی، اف ــی زراع ــن اراض ــن رفت و از بی
ــه ســمت  زیرزمینــی و از طرفــی حرکــت آب هــای شــور ب
ــات  ــدات و تبع ــن تهدی ــن ای ــیرین از مهمتری ــای ش آب ه
ــت . ــی اس ــفره های آب زیرزمین ــت س ــر اف ــران ناپذی جب

حیدریــان تصریــح کــرد: نشســت زمیــن و از بیــن رفتــن 
ــدن  ــیب دی ــی و آس ــای زیرزمین ــی آب ه ــازن طبیع مخ
اســتان  دشــت های  در  مســتقر  زیربنایــی  تأسیســات 
هماننــد خطــوط راه آهــن، شــهرک های صنعتــی و…، 
ــب  ــه موج ــا ک ــی چاه ه ــکنی و جابجای ــف ش ــش ک افزای
صــرف هزینه هــای زیــادی نیــز می شــود، افزایــش عمــق 
ســطح ایســتایی در چاه هــا و بــه دنبــال آن افزایــش 
ــر  ــز از دیگ ــور اســتحصال آب نی ــه منظ ــرژی ب مصــرف ان
ــفره های  ــه آب از س ــی روی ــت ب ــب برداش ــات و عواق تبع

ــت . ــی اس آب زیرزمین
وی خاطرنشــان کــرد: کمیتــه راهبــری طــرح احیــا و 
تعــادل بخشــی منابــع آبــی بــا بــه طــور مــداوم در شــرکت 
ــری  ــه راهب ــزار می شــود، کمیت ــه ای ســمنان برگ آب منطق
ــت  ــه جه ــی ب ــع آب ــی مناب ــادل بخش ــا و تع ــرح احی ط
هماهنگــی بیشــتر و اتخــاذ تصمیمــات مهــم و بررســی هــر 
چــه بیشــتر ابعــاد مختلــف طــرح احیــا و تعــادل بخشــی 

ــود . ــزار می ش ــتان برگ ــی در اس ــع آب مناب
ــد:  ــادآور ش ــمنان ی ــه ای س ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
در راســتای اجــرای ایــن طــرح، بررســی نصــب کنتورهــای 
هوشــمند چاه هــای کشــاورزی و عملکــرد آن، جلوگیــری از 
ــری  ــه برداشــت ها و برداشــت های غیرمجــاز، جلوگی اضاف
از حفــر چاه هــای غیرمجــاز در اســتان توســط شــرکت آب 
منطقــه ای انجــام می شــود و در تمــام شهرســتان های 
اســتان بــرای تجهیــز کامــل چاه هــای کشــاورزی بــه 
کنتورهــای هوشــمند آب و بــرق، اقدامــات الزم انجــام 

شــده اســت . 

 قائــم مقــام مدیــر عامــل و معــاون امــور 
جوانــان جمعیــت هــالل احمــر گلســتان 
ــا  از همــکاری ۱۱ کتابفروشــی در طــرح ب

مهــر تــا مهــر در گلســتان خبــر داد.
بــه نقــل از هالل احمــر گلســتان، اختری 
در ایــن رابطــه گفــت: در راســتای اجــرای 
ایــن طــرح اقــالم لــوازم التحریــر و 
اســباب بــازی جهــت بهــره منــدی دانش 
آمــوزان در مناطــق ســیل زده توزیــع مــی 
ــز  ــر تمرک ــالوه ب ــن طــرح ع شــود. در ای

بــه روی فعالیــت هــای فرهنگــی کــه در 
ایــام فراغــت دانــش آمــوزان از مــدارس 
انجــام مــی شــود، درصــدد ایــن هســتیم 
ــیل  ــیل و س ــوع س ــان موض ــا هموطن ت
زدگان را فرامــوش نکننــد و همچنیــن 
ســیل زدگان نیــز از همنــوع دوســتی 
ــان خــود بیــش از پیــش  ــر هموطن دیگ

مطمــن شــوند.
 قائــم مقــام مدیــر عامــل و معــاون 
امــور جوانــان جمعیــت هــالل احمــر 

ــا همــکاری ۱۱  گلســتان تصریــح کــرد : ب
ــردم  ــتان م ــطح اس ــی در س کتابفروش
ــبت  ــد نس ــی توانن ــتان م ــریف گلس ش
بــه تهیــه نوشــت افــزار، لــوازم التحریــر و 
اســباب بــازی بــه همــراه تخفیــف ۵ الی 
ــر  ــن ام ــد و در ای ــدام کنن ــد اق ۱۵ درص
خداپســندانه مشــارکت داشــته باشــند.

وی بــا اشــاره بــه این که اســتان گلســتان 
ــون  از اواخــر اســفند ســال گذشــته تاکن
ــف  ــای مختل ــد ه ــیل و پیام ــر س درگی
بــوده اســت، تصریــح کــرد: فرآیند بســته 
بنــدی و توزیــع اقــالم اهدایــی بــه زودی 
ــرح در  ــن ط ــد و ای ــد ش ــروع خواه ش
ــای  ــا انته ــف ت ــی مختل ــازه هــای زمان ب

تابســتان اجــرا مــی شــود.

همکاری ۱۱ کتابفروشی گلستان 
در طرح »با مهر تا مهر«

افزایش استقرار پزشکان 
متخصص در قشم

رییـس شـبکه بهداشـت و درمـان قشـم از افزایـش اسـتقرار پزشـکان 
متخصـص در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

پزشـکان  اسـتقرار  قشـم گفـت:  درمـان  و  بهداشـت  شـبکه  رییـس   
اسـت. یافتـه  برابـری  دو  افزایـش  قشـم  در  متخصـص 

بهـزادی نبـود رادیولوژیسـت بانو در این شهرسـتان را یکـی از مهمترین 
دغدغه هـای بانوان قشـمی برشـمرد و افـزود: اکنون دو رادیولوژیسـت 

بانو در این شهرسـتان مشـغول خدمت رسـانی هسـتند.
٢٠ میلیـارد ریـال بـرای  وی اظهـار کـرد: در دو سـال اخیـر بیـش از 
راه انـدازی و تجهیـز آزمایشـگاه های شـهر قشـم، درگهـان و روسـتای 

رمـکان هزینـه شـده اسـت.
پـس از بندرعبـاس و مینـاب، قشـم تنهـا شهرسـتانی اسـت در اسـتان 

هرمـزگان کـه از جـراح مغـز و اعصـاب برخوردار اسـت.
حمیدرضـا بهـزادی گفـت: ٦ آمبوالنـس بـه ارزش حـدود ٩٠ میلیـارد 
ریـال بـه وسـیله دانشـگاه علـوم پزشـکی در اختیـار مرکـز بهداشـت و 
درمـان قشـم قـرار داده شـده و دو دسـتگاه آمبوالنـس نیـز به وسـیله 

خیریـن شهرسـتان اهـدا شـده اسـت.

بوشهر
اصفهان

وضعیت قرمز مصرف برق 
در هفت شهرستان استان بوشهر

صنعتگر چوب، دیده نمی شود

پرداخت ۸۷ درصد از سهم تسهیالت 
رونق تولید سمنان

شـرکت  مدیرعامـل 
بـرق  نیـروی  توزیـع 
گفـت:  بوشـهر  اسـتان 
هفـت  بـرق  مصـرف 
شهرسـتان این اسـتان در وضعیت قرمز قرار گرفت.

اردشـیر مذکـوری عنـوان کـرد: وضعیـت مصـرف 
بـرق سـه سـطح دارد کـه وضعیـت قرمـز نشـانگر 
شهرسـتان هـای پرمصـرف، زرد نشـانگر مصرف رو 
به افزایش و سـبز نشـانگر مصرف متعادل و عادی 

است.
وی بیـان کـرد: اکنـون وضعیت بـرق مصرفی هفت 
شهرسـتان اسـتان بوشـهر شـامل شهرسـتان های 

دشـتی، دشتسـتان، کنـگان، دّیر، جم، تنگسـتان و 
گناوه قرمز شـده و این نشـان از مصرف برق بیش 
از حـد مجـاز مشـترکان محتـرم این شهرسـتان ها 

می باشـد. 
مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان بوشهر 
ادامه داد: سـه شهرسـتان بوشـهر، عسـلویه و دیلم 

در وضعیت سـبز قـرار دارند.
مذکـوری خاطرنشـان کـرد: از مشـترکان فهیم هم  
اسـتانی تقاضـا می شـود بـا صرفه جویـی و اعمال 
مدیریـت مصـرف بهینه بـرق خدمتگـزاران صنعت 
برق اسـتان بوشـهر را در تامین برق پایدار و مستمر 

یاری رسـانند.

چوبـی  مصنوعـات  اتحادیـه  رئیـس 
شهرسـتان اصفهان گفت: قوانین درسـت 
اجـرا نمـی شـود، یـك صنعتگر چـوب با 
عشـق بـرای ده هـا نفر شـغل ایجـاد می 
كنـد و انتظـار دارد دیـده شـود، امـا دیـده نمی شـود. محمد شـادمند عصر 
روز گذشته)پنجشـنبه( در نشسـت هم اندیشـی فعـاالن بخش خصوصی 
صنعـت چـوب، اظهار كرد: نمایشـگاه چوب، انتقال دهنـده محصوالت ما به 
بازار اسـت، كسـی نمـی داند در ایران چـه تولیداتی وجـود دارد و هنوز مردم 

فكـر مـی كننـد تولیـدات داخلی كیفیـت خوبی نـدارد.
وی ادامـه داد: در كشـور تنهـا شـهری كـه نمایشـگاه چـوب را برگـزار كـرد 
اصفهـان بـود و ایـن شـهر در این زمینه صنعت چوب سـرآمد اسـت.رئیس 
اتحادیـه مصنوعـات چوبی شهرسـتان اصفهـان در خصوص مشـكالت این 
صنـف گفت: مشـكالتی نظیـر دارایی، بانك و بیمـه و... وجـود دارد كه دیگر 
كسـی گـوش اش بدهكار نیسـت. مهمترین مشـكل دیگری كه وجـود دارد 

این اسـت كه قوانین درسـت اجرا نمی شـود، یك صنعتگر چوب با عشـق 
بـرای ده هـا نفـر شـغل ایجـاد می كنـد و انتظـار دارد دیده شـود، امـا دیده 
نمـی شـود.وی افـزود: بایـد انـرژی بگذاریم و همـه كمك كنند تا شـهرمان 
تغییـر كنـد. در صنعت چـوب كارخانه مـادر به انـدازه كافی نداریـم از طرفی 
اگـر كارخانـه هـای "ام دی اف" زیـاد شـوند كـه در حـال زیـاد شـدن هـم 
هسـتند بـا میـزان برش و چوب موجود در كشـور سـنخیتی ندارد.شـادمند 
افـزود: دولـت هنـوز راهكاری بـرای واردات چیپس از كشـورهای همسـایه 
پیـدا نكـرده و درخـت هـای كشـور در حـال بـرش خـوردن اسـت. شـهرك 

مصنوعـات چوبـی، واحدهـای صنفـی را كنـار هم جمـع می كند 
همچنین مدیرعامل سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری و فرآورده های 
كشـاورزی شـهرداری اصفهان گفت: ایجاد شـهرك مصنوعات چوبی و مبل 
در زمینـی بـا مسـاحت ۴۰ هكتار باعث می شـود واحدهـای صنفی كنار هم 

جمع شـده و بهای تمام شـده شـان افزایش یابد.
محمـد مجیـری افـزود: نمایشـگاه داری كار سـختی اسـت، امـا برگـزاری 
چنیـن نمایشـگاه هایـی امیدواركننـده اسـت و در ایـن شـرایط سـخت 

اقتصـادی شـرکت صنـف چـوب در نمایشـگاه جـای خوشـحالی دارد.

رئیـس سـازمان صنعـت، معدن و تجارت اسـتان سـمنان 
گفـت: تـا کنـون بیـش از ۸۶۰۰ میلیـارد ریـال تسـهیالت 

رونـق تولیـد در اسـتان سـمنان پرداخت شـده اسـت .
بهـروز اسـودی در کارگـروه سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع 
تولیـد اسـتان بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: تـا کنـون ۷۴۹ 
واحـد تولیـدی اسـتان بالـغ بـر هشـت هزار و ۶۰۰ میلیـارد 
بـا  وی  دریافـت کرده انـد.  تولیـد  رونـق  تسـهیالت  ریـال 
اشـاره بـه پرداخـت بیش از ۸۷ درصد از سـهم اسـتان در 
تسـهیالت رونـق تولیـد، ادامـه داد: از مجمـوع تسـهیالت 
پرداخـت شـده بـه واحدهـای تولیـدی اسـتان ۱۴۰ واحـد 
بـه ارزش ۷۳۵۰ میلیـارد  ریـال مربـوط به بخـش صنعت 
ریـال  میلیـارد   ۲۶۰ و  یک هـزار  ارزش  بـه  واحـد   ۶۰۹ و 

مربـوط بـه بخـش کشـاورزی اسـت .

وی افـزود: در جلسـات کمیته بررسـی تسـهیالت و تامین 
و  یک هـزار  پرونـده  اسـتان  تولیـدی  بنگاه هـای  مالـی 
بـه  و  بررسـی  تسـهیالت  متقاضـی  تولیـدی  واحـد   ۳۰۷
بانک هـای عامـل جهـت دریافـت تسـهیالت معرفی شـده 
تولیـدی متقاضـی جهـت  واحـد   ۲۱۵ پرونـده  اسـت کـه 
پرداخـت تسـهیالت به ارزش حـدود ۸ هـزار میلیارد ریال 

در حـال بررسـی و عقـد قـرارداد اسـت . 
اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،   سـازمان  رئیـس 
دریافـت کننـده  واحـد صنعتـی   ۱۴۰ از  افـزود:   سـمنان 
نظـارت   ، پایـش  توسـط کمیتـه  تولیـد  رونـق  تسـهیالت 
صـورت گرفتـه کـه بـا پرداخـت تسـهیالت به ایـن واحدها 
، ۲۹۵ فرصـت شـغلی جدیـد ایجـاد شـده اسـت کـه ۷۸ 
واحدهـا محقـق  ایـن  در  تعهـد شـده  اشـتغال  از  درصـد 

شـده اسـت . 
نشسـت  ایـن  کار  دسـتور  دیگـر  بـه  اشـاره  بـا  اسـودی 
گفـت: در ایـن جلسـه نیـز بـا تصمیـم اعضـای کارگـروه 
بـا معرفـی ۱۱ واحـد تولیـدی دیگـر بـه بانک هـای عامـل 
جهـت دریافـت تسـهیالت بـه رقـم ۸۹۶ میلیـارد ریـال و 

 . موافقـت شـد  نفـر   ۷۰ اشـتغالزایی 
دبیـر کارگـروه رفـع موانـع تولید اسـتان سـمنان همچنین 
مشـکل دار  تولیـدی  واحـد   ۷۹۱ مشـکالت  بررسـی  از 
در  تصریـح کـرد:  و  داد  ایـن کارگـروه خبـر  در جلسـات 
آخرین دسـتور کار این نشسـت مشـکالت بانکـی ، تامین 
اجتماعـی و زیربنایـی سـه واحـد تولیـدی کیـان شـکالت 
کیمیـا ، متالـوژی اسـپوتا و آزاد بال شـرق بررسـی شـد . 
رئیـس سـازمان صنعت،  معدن و تجارت اسـتان سـمنان 
خاطرنشـان کـرد: یک هـزار و ۸۰۱ مصوبـه در جهـت رفـع 
موانـع تولیـد اسـتان بـه تصویب اعضـای کارگروه رسـیده 
اسـت کـه ۴۲ درصـد مصوبـات مربـوط بـه امـور بانکـی و 
تسـهیالت،  ۱۷ درصـد مربـوط بـه امـور زیـر بنایـی ، ۱۶ 

درصـد مربـوط بـه امـور مالیاتـی،  ۱۱ درصـد مربـوط بـه 
تامیـن اجتماعـی و ۱۴ درصـد نیـز مربـوط بـه سـایر مـی 
باشـد کـه ۷۱ درصـد ایـن مصوبـات اجرایی شـده اسـت .

ارائه خدمات عمران 
شهری در محات کم 

برخوردار خاش
بـا اجرای عدالت محلـه ای کار خدمت 
رسـانی در حـوزه عمـران شـهری مـورد 
توجـه شـهرداری خـاش قـرار گرفتـه 

اسـت . 
عبدالمجیـد تمندانـی شـهردار خـاش 
گفـت: در راسـتای تأمیـن رفـاه حـال، 
رضایتمنـدی  جلـب  و  آسـایش 
شـهروندان عملیات زیرسازی و جدول 
گـذاری معابر حاشـیه شـهر از روزهای 
قبـل شـروع و همچنـان با قـوت ادامه 
دارد . تمندانـی افـزود: ارتقـای کیفـی 
اصلـی  اهـداف  از  معابـر  بهسـازی  و 
شـهرداری خـاش در اجـرای پـروژه ها 
اسـت . وی بیان کرد: با توجه به برنامه 
ریـزی هـای صـورت گرفتـه عملیـات 
زیرسـازی خیابـان هـا و کوچـه هایـی 
کـه نیـاز بـه بهسـازی دارنـد بـا عدالت 
اسـالمی  تدبیـر شـورای  و  ای  محلـه 
شـهر انجـام مـی شـود . تمندانـی زیر 
سـازی و آسـفالت خیابانهـای سـطح 
شـهر به ویژه خیابانهـای اصلی محالت 
مطالبـات  جملـه  از  را  برخـوردار  کـم 
جـدی شـهروندان از شـهرداری خاش 
عنـوان و ادامـه داد: یکـی از مهمتریـن 
وظایـف شـهرداری توجـه بـه عمـران و 
آبادانـی شـهر و به تعبیـر دیگر پیگیری 
اجـرای پروژه های عمرانی می باشـد . 
تمندانـی افزود: پروژه هـای عمرانی در 
راسـتای تسـهیل در امـر رفـت و آمدی 
ایمـن، ایجـاد بسـتری مناسـب جهت 
رضایتمنـدی شـهروندان، روان شـدن 
ترافیـک بـوده کـه بـه همیـن منظـور 
واحـد عمـران شـهرداری خـاش اقدام 
بـه اجـرای عملیـات زیرسـازی خیابان 
سـرحد و معابـر لکزایـی و امام بخش 

کـرده اسـت . 

خاش 

مديرعامل آب منطقه ای سمنان:
لزوم مدیریت مصرف در 

جهت جلوگیری از افت 
منابع آبی

گذاِر سیاوش وار از آتِش تحریم ها

سیدجواد سلیمانی، به گذار موفقیت آمیز این مجموعه و صنعت خودروسازی از تحریم ها اشاره كرده است 

مدیرعامـل گـروه خودروسـازی سـایپا در 
سـرمقاله امـروز روزنامـه ایـران، بـه گـذار 
صنعـت  و  مجموعـه  ایـن  موفقیت آمیـز 
خودروسـازی از تحریم هـا اشـاره كـرده و 
نوشـته اسـت عملكرد بهار ۹۸ این صنعت، 
بایـد فراتـر از مقایسـه های كمـی و كیفی و 
در متـن تحمـل تحریمی ظالمانـه و جنگ 

تمام عیـار اقتصـادی ارزیابـی شـود.
یادداشـت  ایـن  در  سـلیمانی  سـیدجواد 
نوشـته اسـت کـه تولیـد و تحویـل خـودرو 
در بهـار ۹۸، زیـر فشـار و محدودیـت ها در 
حالـی رخ داد که پـاره ای تصمیمات بعضا 
خـوش  و  گذشـته  در  کارشناسـی  از  دور 
بـه  را  از حـد، سـایپا  زیـاده  بینـی هـای 
تحویـل محصوالتی متعهد کرده که میشـد 
پـس از بـروز نشـانه هـای شـروع تحریـم 
هـای دوبـاره، كمـی محتـاط تـر عمـل كرد 
تاتعهـدات غیرقابـل تحقـق امروز را شـاهد 

نباشیم.
متـن كامـل یادداشـت مدیرعامـل گـروه 
ایـران  روزنامـه  در  سـایپا  خودروسـازی 

اسـت: زیـر  به شـرح 
بـه گـزارش سـایپانیوز، واقعیت این اسـت 

کـه تحریـم و تولیـد، دو روی یـک سـکه 
نیسـتند. چـه، یکـی نقیض دیگری اسـت 
و چـون آب و آتـش، هم نشـین نمی توانند 
بود. در گروه خودروسـازی سـایپا، اما گریز 
و گزیـری نبود کـه تولید در وضعیت تحریم 
هـم "باید" ادامـه یابد؛ چندان کـه در عرصه 
هـای دیگـر نیـز، زندگـی از جریـان نیفتاد. 
مگـر مـی تـوان از تـرس مرگ، خودکشـی 
کـرد و دسـت هـا را بـه نشـان تسـلیم باال 
در  تنهـا  نـه  خورشـیدی،  برد؟بهـار ۱۳۹۸ 
تاریـخ »گـروه خودروسـازی سـایپا« کـه 
در »صنعـت خـودرو ایـران« بـه مثابـۀ یک 
نقطـۀ عطـف، ثبـت خواهد شـد و ایـن، نه 
شـعاری اغراق آمیـز و از سـرِ تبلیغـات کـه 
بیـان یک واقعیـت ملموس و قابـل اثبات 

است.
گـواه ایـن مدعـا نیز اگرچـه تولیـد ۱۰۱ هزار 
و ۲۶ دسـتگاه خـودرو و تحویـل ۶۰هـزار 
دسـتگاه به مشـتریان در بهار۹۸ است، اما 
اهمیـِت همـِت سـترِگ مدیـران و کارکنان 
مجموعـه را هنگامـی می تـوان بـه تمامـی 
دریافـت کـه بـه یـاد داشـته باشـیم ایـن 
اتفـاق، در هنگامۀ تشـدید تحریم های غیر 

قانونـی و یـک جانبـۀ ایاالت متحـده علیه 
»کیـان اقتصـاد ملـی« مـا رخ داده اسـت.

بهـار ۹۸ از ایـن حیـث متمایـز اسـت کـه 
پـا  از  را  »تولیـد«  نتوانسـت  »تحریـم« 
بینـدازد و اهمیـت آن البته از خودروسـازی 
یادآوریـم  بـه  كـه  آنجـا  اسـت؛  فراتـر 
صنایـع  دیگـر  پیـش راِن  خودروسـازی، 
اسـت و محصوالت ۶۴رشـتۀ صنعتی دیگر 
بـه صنعتگـراِن خـودرو عرضـه مـی شـود. 
رونـق خودروسـازی بـه منزلۀ رونـق صنایع 
و اقتصـاد کشـور اسـت و خدای ناخواسـته 
رکـود و از نفـس افتـادن آن نیـز وارونـۀ آن 
گـزاره مـی تواند باشـد. از همیـن منظر نیز 
مـی تـوان دریافـت کـه چـرا تحریـم هـای 
ظالمانـۀ آمریـکا بـر آن بـود - و هنـوز هـم 
هسـت - کـه بـه مـوازات صنعـت نفـت، 

خودروسـازان را نیـز از پـا بینـدازد.
اقتصـاد ایـران، پـس از صنایـع نفـت و گاز، 
با صنعت بزرگ خودروسـازی شناخته می 
شـود و گروه خودروسـازی سایپا، به نقش 
خـود در ایـن صنعـت مـی بالـد و همـواره 
بـرای رفـع کاسـتی هـا و ارایـۀ محصـوالت 
امـا  می کوشـد،  بیشـتر  خدمـات  و  بهتـر 

ایـن واقعیـت را نبایـد از دیـده دورداشـت 
کـه عملکـرد بهار۹۸، بایـد فراتر از مقایسـه 
و در متـن تحمـل  و کیفـی  هـای کّمـی 
عیـاِر  تمـام  و جنـگ  ظالمانـه  تحریمـی 
۱۰۰هـزار  شـود.تولید  ارزیابـی  اقتصـادی 
محصـول و تحویـل ۶۰هـزار خـودرو در بهار 
۹۸، زیـر فشـار و محدودیـت هـای ناشـی 
از تحریـم هـا در حالـی رخ داد کـه پـاره 
ای تصمیمـات بعضـا دور از کارشناسـی در 
گذشـته و خـوش بینـی های زیـاده از حد، 
سـایپا را به تحویل محصوالتی متعهد کرده 
که میشـد پس از بروز نشـانه های شـروع 
تحریـم هـای دوباره، كمی محتـاط تر عمل 
كـرد تاتعهـدات غیرقابـل تحقـق امـروز را 
شـاهد نباشـیم.تصمیم و اقـدام مهم دیگر 
در ایـن مـدت، برنامـه ریزی برای تسـریِع 
تأمیـِن قطعات و تکمیـِل خودروهایی بوده 
کـه بـه خاطـر کاسـتی در برخـی قطعـات 
فنـاوری  از  برخـوردار  و  -بعضـا حسـاس 
بـاال - وارد بـازار نشـده بودند یا هنوز نشـده 
انـد و امیـد داریـم بـا انجـام آن بـه رونـد 
عرضـه شـتاب دهیـم هر چنـد کـه اولویت 
مـا افزایش کیفیت و رفع کاسـتی هاسـت 
و خوشـبختانه درک و آگاهـی مشـتریان، 
بـه رونـد رو بـه بهبود یاری رسـانده اسـت.

امـروز، مـا در مجموعۀ سـایپا بیـش از هر 
زمـان دیگری احسـاس می کنیـم که قصۀ 
مـا فراتـر از کار در وضعیـِت عـادی یا مانند 
همتایان مـان در دیگـر نقـاِط جهـان اسـت 
چـرا کـه در کـوران و طوفـان یـک جنـگ 
اقتصادی از جریان و شـریان اقتصاد ملی، 
صیانـت می كنیـم و در مقابل انتظـار داریم 
در داوری هـا و ارزیابـی ها بـه این واقعیت 
توجه شـود.واقعیت عیـان و عریان هم جز 
این نیسـت که »تولیـد« کنونی در وضعیت 
»تحریـم« صـورت مـی پذیـرد و ایـن گونه 
اسـت کـه بـر عـدد ۱۰۱ هـزار و ۲۶ دسـتگاه 
در بهـار۹۸ مـی توان و سزاسـت که بیشـتر 
درنـگ شـود. کارنامۀ خـودرو سـازی ایران 
با اشـتغال ملـی، گردش مالی و شـاخص 
هـای کالن اقتصـادی گـره خـورده و فـراز و 
فرود آن بر دیگر صنایع اثر مسـتقیم و غیر 

مسـتقیم بـر جـای می گـذارد.

آغوش ما به روی مشـارکت همواره گشوده 
اسـت، كـه تبلـور آن را در مـاه های گذشـته 
و در پویـش ملـی بومـی سـازی قطعـات 
صنعـت خـودرو از سـوی سـایپا مشـهود 
بوده اسـت. خودروسـازی ایران و مشخصا 
سـایپا نشـان داده می تواند به حیات خود 
ادامه می دهد و کدام نشـان و نشـانه مهم 
تـر و ملمـوس تـر از تولید بیـش از ۱۰۰ هزار 
دسـتگاه در کمتر از سـه ماه؟ در این بزنگاه، 
نمـی تـوان بـه سـادگی از نقـش بـی بدیل 
زنجیـره تامیـن و قطعه سـازان نیز چشـم 
پوشـید، چـرا كـه آنـان گام بـه گام و لحظه 
بـه لحظـه خـود را بـه ایسـتایی و اسـتمرار 

صنعـت خـودرو اختصـاص داده اند.
تحریم، آتشـی بود تا صنعت خودروسـازی 
مـا را بسـوزاند، مـا را در خـود فروبلعـد و از 
نفس بیندازدمان؛ اما سایپا، »سیاوش« وار 
از هیمۀ انبوهی که دشـمنان این سـرزمین 
فراهـم کرده بودند به سـالمت خارج شـد و 
ایـن جز با لطـف خداوند، منویـات داهیانه 
رهبـر معظم انقـالب به ویژه در محـور رونق 
تولیـد، تدبیر دولـت محترم، حمایـت وزیر 
صنعـت، معـدن و تجـارت، همـت یکایـک 
و مدیـران  مهندسـان ، کارکنـان ،  کارگـران ، 
ایـن مجموعـۀ ملـی و همیـاری، همکاری 
و شـکیبایی مشـتریان و درک شـرایط تازه 
میسـر نمی شـد، جای آن اسـت کـه َجبیِن 
ُشـکر بـر خاک بسـاییم و خداوند بـزرگ را 

بـه پـاِس ایـن توفیق، سـپاس گوییم.
فرامـوش نکنیـم کـه کُّلیـت خودروسـازی 
مـا یکـی از اهـداف تحریم کننـدگان بوده و 
هسـت، و به صورت مشـخص »سایپا« در 
نقطـه هدف قـرار داشـته و دارد، اما ماندیم 
و هسـتیم و بـه حول و قـّوۀ الهی می مانیم 
و بـه تولیـد و عرضـه ادامـه می دهیـم و در 
این مسـیر سـرمایه ای باالتـر از همراهی و 

صبوری مشـتریان نمی شناسـیم.
تحریـم، بـا همـۀ زشـتی و تلخـی ماننـد 
جنـگ اسـت کـه در عیـن ویرانـی و جـان 
سـتانی جلـوه هایـی نـاب از فـداکاری و 
همیـاری را نیـز در پـی دارد و افتخـاری اگر 
هسـت کـه هسـت، کار در ایـن فضـا و این 

حـال و هواسـت...
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان  اصفهان ،خواستار تشکیل پویش سازگاری با کم آبی شد

هاشـم امینـی در نشسـت خبـری بـه مناسـبت یکـم تـا هفتم 
تیرمـاه، هفتـه صرفه جویی در مصـرف آب در جمـع خبرنگاران، 
بـا قدردانـی از همراهـی رسـانه با شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
اصفهـان، به نامگـذاری هفته صرفه جویی در مصـرف آب گفت: 
اخیـرا واژه سـازگاری بـا کـم آبـی در وزارت نیرو مـورد توجه واقع 
شـده اسـت کـه خوشـبختانه رسـانه هـا هـم همـکاری خوبـی 
در فرهنـگ سـازی بـرای تحقـق ایـن مهـم داشـته انـد. وی بـا 
بیـان اینکـه در سـال ۹۷ در بخـش خانگـی ۶ و ۸ دهـم درصـد 
و دربخـش غیرخانگـی ۷ و یـک دهـم درصـد نسـبت به سـال 
قبـل مدیریـت مصـرف داشـتیم، اظهارداشـت: در مجمـوع در 
اسـتان اصفهـان در حـوزه شـرب در بخش خانگـی و غیرخانگی 
۶ و ۹ دهـم درصـد نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل کاهش 
مصرف داشـتیم که موفقیت بسـیار خوبی بود.امینی با یادآوری 
اینکه سـال گذشـته در روزهای تابسـتان در محل های مختلف 
نشسـت هایـی بـا رسـانه هـا داشـتیم و بـر ایـن نکتـه تاکیـد 
داشـتیم که شـرایط سـخت اسـت و مـردم باید همـکاری کنند، 
گفت: خوشـبختانه امسـال شـرایط آبی اسـتان بهتر بود و سـد 
زاینـده رود هـم شـرایط خوبـی دارد بـه طـوری کـه حـدود ۸۰۰ 
میلیـون مترمکعـب آبگیری شـده، به همیـن خاطر این سـوال 
پیـش مـی آیـد که چرا هنوز در سـطح شـهر افت فشـار داریم و 

در برخـی نقاط مشـکالتی وجـود دارد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان خاطر نشـان کـرد: در 
سـامانه آبرسـانی اصفهان بزرگ با ۵۶ شـهر و ۳۰۰ روسـتا، افت 
فشـار اتفـاق مـی افتـد و این بـه خاطر عـدم اتمام سـامانه دوم 
آبرسـانی اصفهـان بزرگ اسـت، به طوری که این سـامانه سـال 
۸۶ بایـد بـه اتمـام مـی رسـید و تحویـل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان اصفهـان مـی شـد ولـی بـه دالیـل اداری و مجوزهـا 
و موضوعـات دیگـر هنـوز بـه اتمـام نرسـیده اسـت. وی افـزود: 
شـرکت آب منطقه ای اصفهان هم اکنون درحال احداث تصفیه 
خانـه و خطـوط آبرسـانی اسـت، در عیـن حـال که تمـام تالش 
مدیریـت اسـتان معطـوف بـه این موضوع اسـت کـه این طرح 
هرچـه زودتر به اتمام برسـد تـا در ایام پیک تابسـتان بتوانیم از 
ظرفیـت این سـامانه اسـتفاده کنیم. وی همچنین خاطرنشـان 
کـرد: سـامانه دوم آبرسـانی اصفهـان رویکـرد پدافنـد غیرعامل 
دارد، امـا بـا ایـن وجـود موضـوع حل مشـکل تامین آب شـرب 
جمعیـت ۴ میلیونـی در اسـتان اصفهان هم بسـیار مهم اسـت. 
امینی با تاکید براینکه بارش ها از مسـئولیت ما در سـازگاری با 

کم آبی در اقلیم خشـک و ونیمه خشـک کم نمی کند، تصریح 
کـرد: بایـد در حـوزه آب شـرب تمـام تـالش مـان را بکنیـم کـه 
مصـرف بهینـه آب را به مردم یاد دهیـم و فرهنگ مصرف بهینه 

آب را از شعار به شعور تبدیل کنیم.  
امینـی با اشـاره به اینکه شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان 
توانسـته رتبه برتر در صنعت آب و فاضالب کشـور را کسـب کند، 
بیـان داشـت: اقدامات مـا در حوزه فرهنگ سـازی و سـازگاری 
بـا کم آبی سـال گذشـته در سـه بخش فنی، فرهنگـی و قانونی 
صـورت گرفـت. وی اعالم کرد: مجموع  این اقدامات باعث شـد 
۶ و ۹ دهم درصد نسـبت به سـال ۹۶ مصرف آب را کاهش داده 
و ۲۳ میلیـون متـر مکعـب آب ذخیره کنیم. امینـی درخصوص 
اقدامـات فنـی صـورت گرفتـه ایـن شـرکت اظهارداشـت: سـال 
گذشـته تمـام شـهرها را بخـش بنـدی کردیم و همینطور شـهر 
اصفهان را ۲۳ بخش کردیم که بتوانیم شـرایط سـخت را پشـت 
سـر بگذاریم. همچنین هوشمندسـازی شـبکه شـهر اصفهان و 
سـامانه ۵۶ شـهر و ۳۰۰ روسـتا را در قالب سـامانه هوشمند تله 
متـری کردیـم و یکـی از دالیلـی کـه توانسـتیم آب را میلیمتری 
توزیع کنیم همین سـامانه اسـت، ضمن اینکه تمام نقاط شـهر 

را ایسـتگاه آنالین مدیریت فشـار گذاشتیم.
کیفیت، خط قرمز ما در استفاده از آب های زیرزمینی است

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان با اشـاره به اینکه یکی 
از گالیـه هـای مـردم تامیـن آب شـرب از چـاه و یـا حفـر چـاه 
اسـت، گفـت: در پاسـخ باید گفـت زمانی کـه شـهروندان نیاز به 
آب دارنـد مجبوریم بخشـی از نیاز مـردم را از چاه ها تامین کنیم 
کـه رقـم کمـی اسـت، به ایـن صورت کـه االن حـدود یـک هزار 
لیتـر بـر ثانیـه آب از چـاه ها تامین مـی کنیم که در قیـاس با ۱۱ 
هـزار لیتـر عـدد ناچیزی اسـت.وی تاکید کـرد: آبی که اسـتفاده 
مـی کنیـم حتمـا باید کیفیت الزم را داشـته باشـد و مـورد تایید 
مرکز بهداشـت استان باشـد، درغیراینصورت حق استفاده از این 
آب را نداریـم و خـط قرمـز ما در اسـتفاده از آب هـای زیرزمینی 
کیفیت اسـت.مدیرعامل شـرکت آبفا استان درخصوص موضوع 
آب بـدون درآمـد در حـوزه شـبکه هـای شـهری یـا همـان پرت 
آب هـم گفـت: خوشـبختانه با اقدامـات شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان اصفهـان توانسـتیم درچنـد سـال گذشـته میـزان آب 
بـدون درآمـد را بـه حداقـل خـود در کشـور برسـانیم، بـه طوری 
کـه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان کمتریـن آب بدون 
درآمـد در کشـور را دارد، یعنـی ایـن میـزان در اصفهـان حدود ۱۶ 

و یـک دهـم درصـد اسـت و اسـتان های دیگـر بعـد از اصفهان 
قرار گرفته اسـت. 

بازگشت700 لیتر بر ثانیه آب به چرخه توزیع آب 
طی 10 سال گذشته

وی بـا بیـان اینکـه نشـت یابـی هـای متعدد در سـطح شـبکه 
های آب شـرب اسـتان داشتیم، توضیح داد: ۸۵ کیلومتر اصالح 
شـبکه آب داشـتیم و ۶ هـزار و ۶۳۷ انشـعاب آب را اصـالح و 
بازسـازی کردیـم. همچنیـن عملیـات نشسـت یابـی شـبکه و 
انشـعابات را ملزم دانسـتیم و در این راسـتا ۲۳۶ کیلومتر شبکه 
آب را پیمایـش کردیـم . وی ادامه داد: ۱۳ هزار و ۳۳۷ انشـعاب 
آب را پیمایـش کردیـم که فقـط ۱۳۰ مورد در شـبکه و ۲۱۷ مورد 
در انشـعابات نشـت پیدا کردیم که همه برطرف شـد. وی عنوان 
داشـت: در ۱۰ سـال گذشـته ۷۰۰ لیتـر بـر ثانیـه آب را مجـدد به 
چرخـه توزیـع آب برگرداندیـم.وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـوزه 
اقدامـات فنـی بحـث بازچرخانـی آب خاکسـتری مـورد توجـه 
واقـع شـد، گفـت: تفاهـم نامـه ای بـا سـازمان نظام مهندسـی 
سـاختمان اسـتان داشـتیم و بایـد آب را در منـازل بازچرخانـی 
کنیـم، همچنیـن در بخـش صنعـت امـروز ایـن مـژده را مـی 
دهـم کـه حضـور صنعـت فـوالد در کنـار شـرکت آبفا باعث شـد 
۹ شـهر از شـبکه فاضـالب شـهری برخـوردار شـودند، بـه طوری 
کـه بـا قراردادی که منعقد شـد شـبکه فاضالب بـا ظرفیت فوالد 
مبارکـه اجـرا شـده و مـا بـه ازای آن پسـاب فاضالب به شـرکت 
فـوالد مبارکـه بـرای تولیـد فـوالد تعلق می گیـرد. امینـی اضافه 
کـرد: با شـرکت ذوب آهن اصفهان هم سـال گذشـته قـراردادی 
بسـتیم که فاضالب شـهر فوالدشـهر و ایمانشـهر در اختیار ذوب 
آهـن قـرار گیرد و از پسـاب به جـای آب برای تولیـد بهره بگیرد. 
وی یـادآور شـد: همچنیـن در بخش اقدامات فنی سـامانه ۱۲۲ 
را به صورت اسـتانی فعال کردیم که این سـامانه باعث سـرعت 
عمـل شـرکت در بخش تعمیرات و حوادث شـده اسـت. امینی 
بـا اشـاره به پایش مشـترکین پرمصرف در سـال گذشـته، بیان 
داشـت: تغییرات بسـیار خوبی سـال گذشـته در حوزه مدیریت 
مصـرف اتفـاق افتـاد به طوری کـه در سـال ۸۷، ۶۶ درصد مردم 
بیـن صفـر تا بیسـت مصـرف می کردنـد ولـی در سـال ۹۷ ، ۹۰ 
درصـد مـردم بیـن صفر تا بیسـت مصرف می کردنـد و این عدد 
نشـانگر طبقـات مصـرف اسـت و رکـورد بسـیار خـوب در حـوزه 
مدیریت مصرف اسـت که خوشـبختانه در اسـتان اتفـاق افتاده 
اسـت.وی در ادامه به پروژه های شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
اصفهـان اشـاره و اعـالم کـرد: درحـال حاضر پـروژه آبرسـانی به 
باغبهـادران در حـال انجـام اسـت کـه تـالش مـی کنیـم تا یکی 
دوماه آینده به بهره برداری برسـد، همچنین آبرسـانی به گلشـهر 
و روسـتاها بـا حضـور وزیـر نیـرو به بهـره بـرداری رسـید. پروژه 
آبرسـانی بـه شهرسـتان دهاقـان و روسـتاها هم درحـال انجام 
اسـت کـه امیدواریـم و تـا پاییـز بـه بهره بـرداری برسـد. پـروژه 
آبرسـانی بـه تودشـک نیز کـه از مطالبات مـردم بود اوایل سـال 

۹۸ بـه اتمام رسـید.
وی بـا بیـان اینکه طی یکسـال گذشـته در سـطح اسـتان ۲۹۵ 
کیلومتـر لولـه گـذاری آب و  ۳۳۱ کیلومتـر لوله گـذاری فاضالب 
داشـته ایـم، گفـت: ۱۲ هـزار مترمکعب مخزن در اسـتان به بهره 
بـرداری رسـیده و ۷ هـزار مترمکعب مخزن هـم در حال احداث 
اسـت. وی اضافـه کـرد: ۱۸ هـزار و ۲۴۰ فقـره انشـعاب آب و ۲۱ 
هـزار و ۶۰۰ فقـره انشـعاب فاضـالب نیـز طـی یکسـال گذشـته 

واگذار شـده اسـت.وی همچنین با اشـاره به اقدام شـرکت آب 
و فاضالب شـهری و روسـتایی، گفت: در حوزه روسـتایی در کل 
اسـتان ۱۲۸۶ روسـتا داریم که ۹۵۳ روسـتا تحت پوشـش آب 
شـرب بهداشـتی و سـالم قـرار دارنـد .امینی با بیـان اینکه یکی 
از اقدامـات جـدی و سیاسـت های وزارت نیـرو به منظور تامین 
آب پایدار و سـالم ایجاد مجتمع های آبرسـانی روسـتایی است 
گفـت: ۴۱ مجتمـع آبرسـانی روسـتایی در سـطح اسـتان داریم 
کـه ۱۴ مجتمـع در قالب ۲۱۷ روسـتا به بهره برداری رسـید . ۲۷ 
مجتمـع هـم در قالب ۲۵۷ روسـتا درحال احداث می باشـد که 
۴۸ درصـد پیشـرفت فیزیکی دارد پ. به گفتـه وی، ۱۳۰ میلیارد 
تومـان اعتبـار از اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی کـه به دسـتور 
مقـام معظـم رهبـری تامیـن شـده هزینـه شـده و ۸۵ میلیارد 
تومـان هم از اعتبارات اسـتانی و ۵۰۰ میلیـارد تومان اعتبار دیگر 
هـم نیاز اسـت کـه قول هـای مسـاعدت داده شـده اسـت.وی 
بـا اعـالم اینکـه در سـال ۹۷ از روسـتاهایی کـه تحـت پوشـش 
بودنـد ۱۷۹ روسـتا آبرسـانی سـیار مـی شـد کـه ایـن تعـداد به 
۱۲۵ روسـتا تقلیـل پیـدا کرده اسـت، افـزود: تعداد روسـتاهای 
غیرتحت پوشـش نیز ۱۲۶ روسـتا بوده که به ۱۲۰ روسـتا تقلیل 

پیدا کرده اسـت.
جیره بندی آب در سطح استان نداریم

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان همچنیـن تاکید کرد: 
بـه هیـچ عنـوان جیـره بنـدی آب در سـطح اسـتان را نداریـم با 
مدیریـت مصـرف و توزیـع تابسـتان را بـا خیـال راحـت پشـت 
سـر مـی گذاریـم. وی با اشـاره به اینکـه برای تامین آب شـرب 
مـردم در تابسـتان، اختـالط آب چاه های فلمن و تصفیه خانه را 
انجـام مـی دهیـم، گفت: چاه هـای فلمن زمانی ۳ هـزار لیتر بر 
ثانیه آب داشـت ولی متاسـفانه ۱۰ سـال خشکسالی باعث شد 
االن ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب داشـته باشـد. چاه های سـطح شـهر 
بیشـتر در شـمال شـرق و غرب شـهر اصفهان اسـت و در جنوب 
اصفهـان بـه جهـت بافـت زمین شناسـی چاهـی نداریـم، البته 
سـال گذشـته برنامه ریـزی کردیم تا چاه هـا را به خطوط انتقال 
وصـل کنیـم که طعم آب در برخی خطوط مشـهود نباشـد و این 

اقـدام درحال انجام اسـت. 
پویش سازگاری با کم آبی در استان اصفهان برای اولین بار 

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهان از رسـانه ها 
خواسـت پویـش سـازگاری با کـم آبی در اسـتان اصفهـان برای 
اولیـن بـار راه اندازی شـود، و گفـت: برای اصفهان ضـرورت دارد 
هفتـه سـازگاری بـا کـم آبـی بـه سـال سـازگاری بـا کم آبـی در 
اسـتان اصفهـان تبدیـل شـود. وی در ادامـه بـا تاکیـد براینکـه 
براسـاس ارزیابی های فنی صورت گرفته افق آبرسـانی سـامانه 
آبرسـانی اصفهـان بزرگ سـال ۸۶ تمـام شـده و ۸۶ به بعد باید 
سـامانه دوم وارد مدار می شـده اسـت، گفت: از آن زمان تا االن 
مـردم دارنـد مدیریـت مصـرف مـی کننـد وگرنـه نمی شـد این 
شـبکه را اداره کـرد، بـه طـوری کـه سـرانه مصـرف آب در بخش 
خانگـی را از ۱۸۹ بـه ۱۴۹ لیتـر رسـانده ایـم.وی بیان داشـت: به 
جهـت یـادآوری و تذکـر بـه افـرادی که نمـی دانند چقـدر هزینه 
بـرای آب شـرب در ایـن شـرایط سـخت انجام می شـود اکیپ 

مروجیـن مصـرف بهینـه آب را دوبـاره راه انـدازی می کنیم.
۹۰ درصد مشترکین اصفهانی الگوی مصرف را رعایت می کنند 

معـاون خدمـات مشـترکین و درآمـد شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان اصفهـان بـا بیان اینکـه حـدود ۷۴ درصد از مصـارف آب 

اسـتان در بخش مسـکونی است، اظهارداشـت: میانگین الگوی 
مصرف آب شـرب در سـال گذشـته ۲۰ متر مکعب در ماه به ازای 
هـر واحـد بود کـه ۹۰ درصد مشـترکین در این الگو قـرار گرفتند. 
رضـا رضایـی با اشـاره به اینکه سـال ۹۶ به صـورت میانگین این 
الگـو ۱۰ و ۲ دهـم درصـد متـر مکعـب در مـاه بـه ازای هـر واحد 
بـود، تصریـح کـرد: ایـن میـزان سـال ۹۷ بـه ۹ و ۶ دهـم درصد 
مترمکعب رسـید. وی با بیان اینکه امسـال وزارت نیرو امسـال 
الگـوی مصـرف ۱۴ مترمکعبـی بـرای اصفهـان درنظـر گرفتـه، 
خاطرنشـان کـرد: اگـر مـردم ایـن الگـو را رعایـت کننـد بسـته 
های تشـویقی برای آنها درنظر گرفته می شـود، اما مشـترکین 
پرمصـرف نسـبت بـه آنچـه اضافـه مصـرف دارند جریمـه های 
سـنگین شـامل حـال آنهـا مـی شـود . وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
مشـترکین پرمصرف شـامل مصرف ۴۰ مترمکعب به باالسـت، 
گفت: سـال گذشـته تنهـا ۵ درصد مردم در ایـن رده قرار گرفتند، 
ایـن درحالـی اسـت کـه امسـال هـم مثـل سـال هـای قبـل 
شناساییمشـترکین پرمصرف و آموزش آنها را در سراسـر استان 
داریم.  وی یان داشـت: در سـال ۹۸ قرار اسـت اقدامات خوبی 
انجـام دهیـم ازجمله حـذف قبـوض کاغـذی، راه انـدازی درگاه 
ussd  بـا شـماره # ۱۵۱۵۲۲* ۶۶۵۵* کـه از طریـق آن همـه 
خدمـات شـرکت بـرای مـردم قابـل اسـتفاده اسـت. همچنین 
همـراه آبفـا تـا دو هفتـه دیگـر راه انـدازی مـی شـود کـه مـردم 
مـی تواننـد همـه ۲۲ خدمـت را از طریـق ایـن سـامانه دریافت 
کننـد . وی گفـت: در سراسـر کشـور خدمات شـرکت هـای آبفا 
۲۲ گانـه اسـت امـا در اصفهان خدمت ۲۳ گانه اسـت که شـامل 
درخواسـت دسـتگاه هـای کاهنـده مصـرف آب را مـی شـود که 
هزینـه آن بـه صـورت ۱۲ ماهـه روی قبـوض دریافت می شـود. 

استان اصفهان کمترین سرانه مصرف خانگی 
را در بخش آب دارد

معـاون بهـره بـرداری شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهان 
بـا تاکیـد براینکـه تـا دمـای هـوای ۳۳ درجـه شـرایط تامین 
آب را بـه صـورت عـادی داریـم، گفـت: در ۹ مـاه سـال تقریبا 
مشـکلی رای آبرسـانی نداریـم و تامیـن آب بـه شـکل عـادی 
انجـام مـی شـود. ناصـر اکبـری بیـان داشـت: در بـازه ۲ تا ۳ 
مـاه کـه فصول گرم سـال می شـود، هـر چه درجه دمـا از ۳۳ 
باالتـر مـی رود ۵ درصـد نیـاز آبی نیز بـاال مـی رود و کمبودی 
کـه در سـامانه داریـم حدود ۲ و نیـم تا ۳ مترمکعـب بر ثانیه 
اسـت. وی بـا تاکیـد براینکـه ایـن کمبـود آب در ایـام پیـک 
مصـرف آب در تابسـتان را مـی تـوان بـا مدیریـت مصـرف و 
فشـار پشـت سرگذاشـت، تصریـح کـرد: تـا زمانی که سـامانه 
دوم در مـدار قـرار گیـرد ۲ و نیم مترمکعـب در ثانیه کمبود آب 
داریـم کـه متاسـفانه درقالـب افت فشـار و قطع آب بـه مردم 
تحمیـل مـی شـود. اکبری با یـادآوری اینکه بخشـی از کمبود 
آب در ایـام تابسـتان از طریـق چـاه هایـی که در سـطح شـهر 
حفـر کـرده ایـم تامین میشـود، گفت: پیک مصـرف معموال از 
هفتـه آخـر خـرداد تـا هفتـه اول شـهریور ادامـه دارد و در این 
مقطـع بایـد مردم همـکاری بیشـتری بکننـد. وی کـه معتقد 
اسـت اگـر سـامانه دوم در مـدار قـرار گیـرد ایـن مسـاله حل 
خواهـد شـد، گفـت: اسـتان اصفهـان کمتریـن سـرانه مصرف 
خانگـی را در بخـش آب دارد کـه ۱۴۹ لیتـر بـه ازای هر نفر در 
شـبانه روز مصـرف اسـت، درحالـی کـه ایـن میـزان در کشـور 
۱۵۷ لیتـر اسـت و نشـان دهنـده همراهـی مـردم اصفهان در 

مدیریـت مصرف اسـت .

در پایان خردادماه گذشـته، سـایپا توانست تولیدات خود 
از هفدهـم فروردیـن، نخسـتین روز كاری سـال ۹۸ تـا 
پایـان بهار را به بیش از ۱۰۰ هزار دسـتگاه خودرو برسـاند؛ 
بی شـك دسـتیابی به این تیراژ تولید در سـال رونق تولید 
و بـا وجـود مشـكالت و موانـع ناشـی از محدودیت های 
بین المللـی و سـایر چالش هـای اقتصـادی كشـور، یك 
موفقیـت بزرگ محسـوب می شـود؛ موفقیتـی كه باعث 
شـد نارنجی پوشـان عمالً به خودروسـاز اول كشور تبدیل 
شـوند. ایـن موفقیـت در حالـی به دسـت آمد كه سـایپا 
در همیـن مدت زمـان، موفـق شـد ۶۰ هـزار دسـتگاه از 
انـواع محصـوالت خـود را تحویـل مشـتریان دهـد. این 
خودروسـاز قصـد دارد در یـك برنامـه گسـترده، تأمیـن 
قطعات پیشـرفته محصوالت خود را تسـریع بخشـیده و 
با شـتاب بیشتری نسـبت به تكمیل محصوالت و عرضه 

آن هـا به بـازار اقـدام كند. 
سـایه  در  جایـگاه  ایـن  بـه  دسـتیابی  شـك  بـدون 
حمایت هـای دولـت و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
كـه با شـناخت دقیـق از ضـرورت ادامه حركـت تولیدی 
كشـور در سـال رونـق تولیـد، راهبـری و ترسـیم مسـیر 
صنایـع به ویـژه خودروسـازی را بـر عهـده دارنـد، محقـق 
شـده اسـت. موفقیـت صنایع كشـور در آسـتانه روز ملی 
صنعـت و معـدن، در سـالی كـه همـراه بـا چالش هـا و 
محدودیت هایـی در زمینه هـای مختلـف تولیـدی بـوده، 
دسـتاوردی بـزرگ بـرای مجموعـه وزارت صنعت، معدن 
و تجـارت و صنایـع زیرمجموعـه آن محسـوب می شـود.

امـا طـرح یـك پرسـش و پیگیـری پاسـخ آن خالـی 
بحرانـی  و  سـخت  شـرایط  در  كـه  نیسـت  لطـف  از 
اخیـر اقتصـادی كشـور، سـایپا چگونـه موفـق بـه ثبـت 
موفقیت هـای پی درپـی شـد و گـوی سـبقت را از رقیـب 
دیرینـه خـود ربـود؟ روند موفقیت سـایپا در زمینه تولید، 
مبتنی بر اجرای چند سیاسـت كاری اسـت؛ این شـركت 
در یك سـال گذشـته توانسـته به طـور مسـتمر بـا تولیـد 
انـواع محصـوالت خـود، بیـش از ۵۰ درصد از سـهم بازار 
را بـه خـود اختصـاص دهـد و از ایـن نظـر نیز بـه برتری 

نسـبت به سـایر خودروسـازان كشـور برسـد.
اجرای سیاست های صحیح تولیدی

اخیـر  موفقیت هـای  بـه  دسـتیابی  عامـل  نخسـتین 
سـایپا را می تـوان اجـرای درسـت و صحیـح سیاسـت و 
برنامه هـای تولیـدی در ایـن مجموعه دانسـت؛ آن جا كه 
سـایپا در سـال رونـق تولیـد و بـا تـالش تیـم مدیریتـی 
جدیـد خـود، برنامـه ای كوتاه مـدت و پرشـتاب را بـرای 
تولیـد در نظـر گرفـت. مهم تریـن ویژگـی ایـن برنامه ها، 
بهبود سـطح همكاری با قطعه سـازان و تأمین كنندگان از 
طریـق پرداخت سـریع تر مطالبـات، كاهـش هزینه های 
جـاری و هدایـت نقدینگـی و سـرمایه در گـردش بـه 
خطـوط تولید بـود. این سیاسـت موجب رشـد بهره وری 
در ایـن خودروسـاز شـد و زمینـه افزایش تولیـد روزانه از 
۷۰۰ دسـتگاه بـه بیـش از ۲ هـزار دسـتگاه را فراهـم كرد. 
بـا اجـرای موفـق این سیاسـت، رونـد تولید در سـایپا از 
ابتـدای بهمن مـاه سـیر صعـودی به خـود گرفـت و پس 

از ماه هـا، ركـود و بالتكلیفـی از ایـن خودروسـازی رخـت 
بربست.

تأیید و حمایت خانه ملت
موفقیت هـای سـایپا كـه در روزهـای سـخت صنعتـی و 
اقتصـادی به دسـت آمـد، از چشـم دسـتگاه های اجرایی 
و نظارتـی نیـز دور نمانـد و بـا حمایـت و تأییـد آنـان نیز 

مواجه شـد.
در همیـن راسـتا یـك نماینده مجلس شـورای اسـالمی 
گفـت: مدیریـت سـایپا، بـا اجرای یـك برنامـه اصولی و 
قابل تحسـین، زمینه اسـتفاده حداكثری از ظرفیت ها و 
رشـد بهـره وری را فراهم كرد و توانسـت در زمینه افزایش 

تولیـد، موفـق عمل كند.
سیداحسـن علوی اظهارنظر كرد: اگر سـایپا توانسـته بر 
اسـاس آمارهای موجود، رکورد تولید را بشـکند، می تواند 
بـا برنامه ریـزی درازمـدت، کاری کنـد که تولید خـود را به 
انـدازه سـابق آن و در واقـع بـه انـدازه میـزان مـورد نیـاز 

جامعه در سـال ارتقـا یابد.
علـوی ادامـه داد: براسـاس آمارهای موجـود در برخی از 
روزهـا، تولید این خودروسـاز از ۲ هزار و ۲۰۰ دسـتگاه نیز 
فراتـر رفـت كـه ایـن امـر نشـان می دهـد تـا چه میـزان، 
توان و انرژی در سـایپا صرف بهبود شـرایط تولید خودرو 

شـده است.
تولید بدون توقف

دومیـن عاملـی كـه می توان آن را زمینه سـاز دسـتیابی به 
موفقیـت در سـایپا دانسـت، اجـرای برنامه تولیـد بدون 
توقف اسـت؛ در این برنامه، سـایپا با استفاده حداكثری 
از زمان تولید، حركت مسـتمر خطوط را در دسـتوركار قرار 
داد و بـا وجـود بـروز مشـكالتی در زمینـه تأمیـن برخـی 
از قطعـات خـاص و پیشـرفته از بازارهـای خارجی، هرگز 
معطـل رسـیدن ایـن قطعـات نمانـد و تولیـد بی وقفـه 
ایـن روش، قطعه سـازان  اجـرای  بـا  پیگیـری كـرد؛  را 
افزایـش  بـه  ترغیـب  نیـز  داخلـی  تأمین كننـدگان  و 
تحـرك تولیـدی خود شـده و تأمیـن خطـوط تولید این 

خودروسـاز را بـا جدیـت پیگیـری كردند. 
ناشـی  محدودیت هـای  برخـی  گزارش هـا،  براسـاس 
از تحریـم، موجـب شـد تـا تأمیـن تعـدادی از قطعـات 
پیشـرفته مـورد نیـاز تولید، بـا وقفه و تأخیر همراه شـود؛ 
در ایـن بین اما، سـایپا مأموریت تولیـدی خود را متوقف 
نكـرد و بـا هـدف حفـظ جریان تولیـد و تأمیـن قطعات، 
اسـتفاده كامـل از زمـان و تالش برای رشـد بهـره وری، به 

فعالیـت تولیـدی خود ادامـه داد.
ایـن سیاسـت سـبب شـد خطـوط تولیـد در  اجـرای 
سـایپا بـا كمتریـن میـزان توقـف از نظـر زمانـی مواجـه 
شـود و اهـداف برنامـه كالن تولیـد در ایـن شـركت، تـا 
حـدود زیـادی تحقـق یابـد؛ سـایپا بـه مـوازات اجـرای 
ایـن سیاسـت، راهبـرد داخلی سـازی قطعات پیشـرفته 
خودرویـی را نیـز در دسـتوركار خـود قـرار داد و كوشـید با 
ایجـاد فضا و فرصت الزم برای شـركت های دانش بنیان، 
ایرانـی،  تولیدكننـدگان  و  صنعت گـران  اسـتارتاپ ها، 
زمینـه ای را فراهـم سـازد تـا ایـن مجموعه هـا بتواننـد 

نیازهـای موجـود در زمینـه سـاخت قطعـات پیشـرفته 
وارداتی را شناسـایی كرده و در جهت رفع آن برنامه ریزی 
كننـد؛ سیاسـت مذكـور در حـال حاضـر نیـز توسـط این 

خودروسـاز در حـال پیگیـری اسـت.
عرضه مستمر خودرو به بازار

اجـرای  در  بایـد  را  سـایپا  موفقیـت  عامـل  سـومین 
مسـتمر سیاسـت عرضـه خـودرو بـه بـازار جسـت وجو 
كـرد. در طرح هـای فـروش محصوالت، سـایپا عـالوه بر 
پاسـخ گویی بـه تعهـدات قبلی خود، شـیوه های مختلف 
فـروش را نیـز در یك بازه زمانی سـه ماهه به اجـرا درآورد 
كـه ایـن امر نقدینگـی مورد نیـاز خطوط این خودروسـاز 
را تأمین كرده و موجب شـد سـایپا مشـكل كمبود منابع 
مالـی تولیـد را تـا حـدود زیـادی حـل و فصـل كنـد. در 
اجـرای ایـن سیاسـت، سـایپا هرگـز از عرضه خـودرو به 
بـازار غافـل نشـد و بنابـر اعـالم ایـن خودروسـاز، حتـی 
تـا سـاعات پایانـی آخریـن روزهـای اسـفندماه، ایـن 
دسـتورالعمل را بـا جدیـت پیگیـری كـرد. ایـن موضـوع 
حتـی در زمینـه خودروهـای دارای كسـری قطعـات نیـز 
صـدق می كـرد و سـایپا بالفاصله پـس از تأمین قطعات 
پیشـرفته این دسـته از محصوالت، آن ها را به بازار عرضه 

كرد.
در سـال جـاری نیـز سیاسـت عرضـه مسـتمر و تحویل 
خودروهـای مشـتریان به صـورت جـدی ادامـه یافـت و 
این گروه توانسـت بیش از ۶۰ هزار دسـتگاه از محصوالت 
خـود را تا پایان سـه ماهه نخسـت امسـال به بـازار عرضه 
كنـد؛ آمارهای موجود نشـان می دهد در همیـن روزهای 
نخسـت تیرمـاه، عرضـه روزانه محصول توسـط سـایپا از 
مـرز ۱۵۰۰ دسـتگاه گذشـته كه بـا توجه به اجـرای موفق 
سیاسـت تولیـد و تكمیـل خودروهـای دارای كسـری 
قطعـه، به نظـر می رسـد در هفته هـای آتی، میـزان عرضه 

روزانـه محصول در سـایپا افزایـش یابد.
حمایت و تاش وزارت صمت برای رونق تولید

عامـل دیگر موفقیت تولیدی سـایپا را بی تردیـد باید در 
سیاسـت گذاری كالن كشـور در زمینه رونـق تولید داخل 
و حمایـت دولـت و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت از 
ایـن راهبـرد ملی و همچنین اهتمام جـدی تیم مدیران 
ارشـد این خودروسـاز نسـبت به اجرای آن جسـت وجو 
كـرد؛ ارائـه تسـهیالت مالـی توسـط دولـت بـه صنایـع 
خـودرو و قطعه سـازی از یك سـو و پیگیـری سیاسـت 
رونق بخشـی بـه خطوط تولید این صنایع توسـط سـایپا 
از سـوی دیگـر، موجـب شـد راهبـرد ملـی رونـق تولید 
در صنعـت خـودرو به شـكل كالن و به ویـژه در سـایپا 
مـورد توجـه جدی قرار گیرد. بی تردید در شـرایط بسـیار 
دشـوار اقتصـادی و وجود موانع فـراوان در مقابل جریان 
تحریم هـای  از  ناشـی  محدودیت هـای  نظیـر  تولیـد 
ظالمانـه، كاهش ارزش پول ملی، رشـد شـدید نرخ ارز، 
كمبـود نقدینگی مـورد نیاز تولید و بسـیاری فاكتورهای 
بـرای  سـایپا  همه جانبـه  و  منسـجم  برنامـه  دیگـر، 
رونق بخشـی بـه تولیـد، به عنـوان یك سیاسـت صحیح 
و اصولی به اجرا درآمد و توانسـت از این خودروسـاز در 

برابر آسـیب ها و مخاطرات ناشـی از مشـكالت یادشده، 
محافظـت كند.

بومی سازی قطعات، هدف راهبردی سایپا
توصیـه و تأكیـد رهبر معظم انقالب درخصـوص ضرورت 
اسـتفاده حداكثـری از امكانـات و توانمندی های داخلی 
در امـر رونق تولیـد و تالش مجدانه وزارت صنعت، معدن 
و تجـارت در زمینـه تحقـق این هـدف راهبـردی، موجب 
شـد سـایپا بـا شناسـایی یكـی از نقـاط قابـل بهبـود در 
صنعـت خودرو كشـور یعنی ضـرورت كاهش وابسـتگی 
بـه منابـع خارجـی، پویـش ملـی بومی سـازی قطعـات 
خـودرو را بـا سـرمایه گذاری و اعـالم فراخـوان گسـترده 
در سـطح كشـور آغـاز كنـد كـه هـدف از آن، شناسـایی 
صنعت گـران، تولید كننـدگان، شـركت های دانش بنیان و 
اسـتارتاپ های داخلـی جهت طراحی و سـاخت قطعات 
پیشـرفته مـورد نیـاز در محصوالت اسـت. سـایپا تالش 
می كنـد بـا اجـرای ایـن طـرح، شـركت هایی را كـه در 
فرایند سـاخت قطعـات خودرویی پیشـرفته از توانمندی 
و امـكان الزم برخـوردار هسـتند، شناسـایی كـرده و مورد 

حمایـت قـرار دهد. 
ایـن خودروسـاز در مسـیر تحقـق ایـن هـدف گام هـای 
بزرگـی نظیر برپایی نمایشـگاه دائمی قطعات پیشـرفته 
مـورد نیـاز، برگـزاری همایـش قطعه سـازان، حضـور در 
اینوتكـس  فنـاوری  و  نـوآوری  بین المللـی  نمایشـگاه 
۲۰۱۹ و اعـالم نیازهـای خـود در زمینه طراحی و سـاخت 
برگـزاری  كنـار  در  خودرویـی  پیشـرفته  سـامانه های 
نخسـتین سـمپوزیوم سـاخت بدنه خـودرو بـا همكاری 
دانشـگاه صنعتی شـریف برداشـته و تالش می كند روند 

فعلـی خـود را در ایـن بخـش ادامـه دهـد.
بدون شـك، باتوجـه بـه محدودیت  های كنونی در مسـیر 
تأمیـن مواد اولیه و قطعات از بازارهای خارجی، اسـتفاده 
از ظرفیت هـا و توانایی هـای موجـود در كشـور می توانـد 
زمینه رشـد و بالندگی شـركت های داخلی و رونق بخشی 

بـه جریـان تولید ملی را به همراه داشـته باشـد.
و آخر این كه...

سـایپا در زمینه هـای مختلفـی نظیـر تولیـد، فـروش، 
سـهم بـازار و حوزه هـای مختلـف دیگـر، توانسـت عنوان 
خودروسـاز اول كشـور را از آن خـود كنـد؛ ایـن در حالـی 
اسـت كه سیاسـت ایـن مجموعه همچنـان، توجه جدی 
بـه رونـق تولیـد از طریـق حمایـت از داخلی سـازی انواع 
قطعـات خـودرو، رشـد و توسـعه سـبد محصـوالت بـا 
اتخـاذ سیاسـت ارتقـای پلت فرم هـای كنونـی و طراحی 
و سـاخت پلت فرم هـای جدیـد بـا اسـتفاده از ظرفیت ها 
و توانمندی هـای داخلـی و سـاخت و عرضـه خودروهای 
بـه روز و برخـوردار از امكانـات و قابلیت های جدید اسـت؛ 
سـایپا در سـال جدیـد تـالش خواهـد كـرد تـا جایـگاه 
مهمـی را كـه امـروز در صنعت خودرو كشـور در قالب یك 
خودروسـاز بـزرگ و تأمین كننـده مهم تریـن بخش های 
بـازار، به دسـت آورده از طریـق اجـرای روش هـای نویـن 
در همـه زمینه هـا حفـظ كـرده و حركت خود را در مسـیر 

رونـق تولیـد ادامـه دهد.
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سایپا چگونه خودروساز اول کشور شد؟


