
آگهی مناقصه عمومی            
شماره 98/18/ع

شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( در نظر دارد »لوازم و اجرای تعمیرات تاپ اورهال،تسـت 
و راه انـدازی موتورMWMTBD 712441 شـماره 3 نیروگاه اضطـراری « خود را از طریق برگزاری مناقصه 
عمومـی بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید. لذا کلیه متقاضیـان می توانند جهت اخذ اسـناد مناقصه 
بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IRمراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فرم پرسشـنامه ارزیابی 

تأمیـن کنندگان از قسـمت تأمین کنندگان و مشـتریان - مناقصه هـا دانلود نمایند . 
مهلت تحویل پاکات سـاعت 9 الی 14 روز یکشـنبه مورخ 98/4/30در محل دفتر کمیسـیون معامالت 
مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران می باشـند. ضمنا بازدیـد از محل اجـرای پروژه روز دوشـنبه  

مدیریت قراردادها و معامالت مـورخ 98/4/24 برای متقاضیان الزامی می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

آگهی اصالحیه مناقصه
تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی محور حرمه و شریک آباد
بـا توجـه بـه تغییـر در اسـناد مناقصه تکمیـل زیرسـازی و ابنیـه فنی محـور حرمه و 
شـریک آباد، مـدت زمـان دریافـت و ارسـال اسـناد بـه شـرح ذیـل تمدید مـی گردد:

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1398/04/19 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت13 روز 1398/04/19 تا تاریخ 

 1398/04/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت13روز یکشنبه تاریخ 1398/05/06
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت8:00 روز دوشنبه تاریخ 1398/05/07

جناب آقای احمد گروئی
انتصــاب شایســته  حضــرت عالــی بــه عنوان 
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــر کل بنی ”مدی
اســتان کرمــان ” را بــه شــما تبریــک عــرض 
ــرای شــما موفقیــت روزافــزون و  نمــوده ، ب
توفیــق خدمتگــذاری مســتمر را از درگاه ایــزد 

منــان مســالت مــی نمایــد.

روزنامه پیام ما

آگهی مناقصه)مرحله دوم(
بــه اســتناد بنــد 1 صورتجلســه شــماره 136 مــورخ 98/3/19 شــورای محتــرم 

اســالمی، شــهرداری انــار قصــد دارد انجــام امــور نگهــداری فضــای ســبز شــهر انــار 
را از طریــق مناقصــه بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان 
ــور اداری  ــه ام ــت اســناد مربوطــه در ســاعات اداری ب ــت دریاف ــد جه ــی توانن م

شــهرداری مراجعــه نماینــد .
1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

2- آخرین مهلت تحویل پاکات استعالم تا پایان وقت اداری پنج شنبه 98/4/27 می باشد.
3- متقاضـی بایـد مبلـغ 120/000/000ریـال  بـه عنـوان ضمانـت شـرکت در مناقصه به حسـاب 

اعالمـی شـهرداری واریـز نماید.
4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

روابط عمومی شهرداری انار 

یک تیر و چند نشان در سفر 
امیر قطر به واشنگتن
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کریسـتین کـوت، کارشـناس خاورمیانـه در موسسـه بیکر و موسسـه 
چتم هاوس، در تحلیلی در وبسـایت لوبلوگ، ابعاد و پیامدهای سـفر 
امیـر قطـر بـه واشـنگتن و محورهای مالقات میـان دو سیاسـتمدار را 
مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. ترجمـه بخشـهای مهم ایـن تحلیل را 

بخوانید.
شـیخ تمیـم یـن حمد آل ثانـی، امیر قطـر در حالی روانه آمریکا شـد 
کـه خلیـج فـارس در شـرایط حساسـی به لحـاظ امنیتی به سـر می 
برد. تحوالت اخیر در افغانسـتان و همچنین سیاسـت های ترامپ در 
قبـال ایـران، فرصت هایـی را در روابط قطر و آمریکا و همچنین ترامپ 
کـه چشـم بـه انتخـاب مجـددش در سـال ۲۰۲۰ دوخته اسـت، ایجاد 
کـرده اسـت. ترامـپ درصـدد اسـت فرصت هایـی در عرصۀ سیاسـت 
خارجی بدسـت آورد و از سـلف خود پیشـی بگیرد. سـفر امیر قطر به 
آمریـکا از طرفـی دارای ابعاد ژئوپولیتیک نیز هسـت؛ به خصوص آنکه 
قطـر از دو سـال پیـش تاکنون در محاصره همسـایگان عربـی، اعم از 

عربسـتان سـعودی، امارات عربی متحـده، بحرین و مصر قـرار دارد.
سـفر امیـر قطـر بـه واشـنگتن در حالـی صـورت مـی گیـرد کـه دوحه 
میزبـان نشسـت طالبـان و مقامـات افغانسـتان اسـت و امیدهـای 
تـازه ای بـرای شـکل گیـری صلـح، و پایـان دادن بـه جنـگ دائمـی 
شـکل گرفتـه اسـت. قریب ده سـال اسـت که قطـر بنا به درخواسـت 
آمریکایـی هـا، اجـازه داده تـا طالبـان در دوحـه دفتر داشـته باشـند و 
آدرسـی داشـته باشـند تـا از طریـق آن مذاکـره کنندگان بتواننـد با آنها 

در تماس باشـند.
سـرانجام پس از عبور از تردیدهایی که بر آغاز این روند وجود داشـت، 
و همچنین نشسـت های رسمی، دفتر طالبان در سـال ۲۰۰۳ در دوحه 
تأسـیس شـد و اوج فعالیتهـا زمانـی بـود کـه در سـال ۲۰۱۸ دولـت 
ترامـپ اعـالم کـرد کـه مذاکره مسـتقیم بـا طالبـان باید از سـر گرفته 
شـود. بالفاصلـه پـس از آن مایـک پومپئـو، زلمـای خلیل زاد، سـفیر 
اسـبق ایاالت متحده آمریکا در افغانسـتان)۲۰۰۳- ۲۰۰۵( را به سـمت 
نماینـده آمریکا در مذاکـرات صلح برگزید. انتخاب زلمای خلیل دقیقا 
برخـالف سیاسـتی بـود که ترامـپ در حذف پسـت "فرسـتادگان ویژه 
آمریکا" در پیش گرفته بود و این سـیگنال را ارسـال کرد که ترامپ در 
قضیه افغانسـتان عزمی جدی دارد. مذاکره آمریکا با طالبان در اکتبر 
۲۰۱۸ آغـاز شـد و بـا نشسـت های متعددی همراه شـد که ششـمین 
آن در مـاه مـی ۲۰۱۹ و بـا محوریـت آتـش بس دائمی، عقب نشـینی 
نیروهـا، ضمانـت هـا در برابـر تروریسـم و احتمـال اسـتقرار سیاسـی 
طالبـان بـا دولت افغانسـتان بود. مذاکـرات در دوحه قطر ادامـه دارد و 
انتظـار مـی رود دور تـازه مذاکرات، مسـیر تـازه ای را بـر روی طالبان و 
دولت افغانسـتان بگشـاید. در صورتی که روند مذاکرات دیپلماتیک در 
دوحه ادامه پیدا کند، ترامپ را در عرصۀ سیاسـت خارجی در مسـیری 
قـرار مـی دهـد کـه دولـت اوبامـا و بـوش نتوانسـتند آنرا طـی کنند، و 
ایـن مـی تواند موفقیـت مهمی برای ریاسـت جمهوری ترامپ باشـد.
اگـر افغانسـتان مـی توانـد فرصـت مغتنمـی بـرای موفقیـت ترامـپ 
باشـد، اما مسـئله مهـم دیگر، یعنی ایـران، در چنـان وضعیت بحرانی 
اسـت کـه ترامـپ را تا پای حملـه هوایی هدایت کرده اسـت. حمله به 
کشـتی هـا در فجیـره در ماه می و در خلیج عمـان خاطره تهدید عبور 
و بارگیـری نفـت در زمـان جنـگ ایـران و عـراق را زنده کـرد. وضعیت 
مذکـور، بحـران را در وضعیـت بسـیار خطرناکـی قـرار داده تـا جایـی 
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ما را در تلگرام 
 23  تا  35دنبال کنید

بیشترین نرخ بیکاری سهم زاگرس نشینان
نرخ بیکاری 19 استان در بهار امسال نسبت به پاییز سال گذشته کاهش داشته است

ورود روان آب هـا بـه دریاچـه ارومیـه بـا توجـه بـه قـرار 
گرفتـن در فصـل گرمـا و بسـته بـودن حوضـه آبریـز آن، 
بـه طـور کامـل قطع شـده اما تـراز و وسـعت نگیـن آبی 
آذربایجـان مطلوب تـر از سـال های گذشـته اسـت. بـه 
گفتـه فرهـاد سـرخوش، رئیـس دفتـر اسـتانی سـتاد 
احیـای دریاچـه ارومیـه در آذربایجان غربـی ورودی آب 
بـه دریاچـه ارومیـه از رودخانه های »شـهرچای«، »زرینه 
رود«، »سـیمینه رود«، »گادار« و »بارانـدوز« تـا ۲۰ روز 
قبـل، 6۵ مترمکعـب در ثانیـه بـود که این رونـد رفته رفته 
کاهـش یافتـه و متوقـف شـده اسـت. وی بـا تاکیـد بر 
اینکـه ورود آب بـه دریاچـه ارومیـه بـا پایـان فصـل گرما 
و آغـاز بارش هـا دوبـاره آغـاز می شـود، بـه خبرنـگار ایرنا 
گفتـه اسـت: هرسـاله شـاهد کاهـش نزدیـک بـه 7۰ 
سـانتی متری تـراز دریاچـه ارومیه در فصل گرما هسـتیم 

کـه ایـن مقـدار در زمـان بارش هـا جبـران می شـود.
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مرکز آموزش 
هتلداری در همدان 

به بهره برداری رسید
بزرگترین مرکز آموزش 

هتلداری و گردشگری غرب 
کشور در زمینی به مساحت 
6هزار متر مربع در همدان 

به بهره برداری رسید.

افزایش 30 درصدی 
آتش سوزی جنگل ها

آتش سوزی در جنگل های 
کشور طی خرداد ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 30 درصد افزایش یافته 
که حدود 95 درصد علت آن 

عامل انسانی بوده است.
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یادداشت  مهمان
کریستین کوت

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1492

پنجشنبه 20 تیر 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

رئیس دفتر استانی ستاد احیای 
دریاچه ارومیه می گوید روند 
ورودی آب به دریاچه  ارومیه  
قطع شده اما تراز  آن مطلوب تر از 
سال های گذشته است

ورود آب به دریاچه 

ارومیه متوقف شد
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آغاز بازسازی زیارتگاه 
زرتشتیان اردکان یزد

بازسازی نیایشگاه »پیرسبز«
 زرتشتیان اردکان یزد آغاز شد

وزیر نفت:

اطالعات مربوط به نفت، 
اطالعات جنگی است

برگزاری اولین همایش آموزشی منطقه ای 
در حوزه واگذاری اراضی دولتی در کرمان

که ایران به سیاسـت "فشـار حداکثری ترامپ" پاسـخ 
مـی دهد.

امـا نبایـد ایـن واقعیـت را از نظـر دور داشـت کـه نبرد 
بـا ایـران نـه تنهـا در حوزه منافـع ملی شـرکای آمریکا 
در خلیـج فـارس- کـه خـود را در خـط مقـدم آتـش 
مـی بیننـد- نیسـت بلکـه بـرای ترامپ هم که چشـم 
بـه انتخـاب مجـددش دوختـه نیـز فایـده ای نخواهد 
داشـت. در ایـن میان مقامات قطـر بارها تمایل خود را 
بـرای ایفـای نقش میانجی میـان آمریکا و ایـران ابراز 
داشـته اند و این نقش در کنار سـایر کشـورها از جمله 
کویـت و عمـان مـی توانـد مسـیر گفتگـو با ایـران که 

ترامـپ بارهـا بـر آن تأکید کـرده را تسـهیل کند.
در حالـی کـه تنـش ها بـا ایـران در حال افزایـش بود، 
و بـه رغـم نارضایتـی آمریـکا از سیاسـت تحریم قطر، 
این سیاسـت همچنـان ادامه یافت. بـه رغم نارضایتی 
وزیـران ترامـپ اعـم از وزیر خارجه، دفـاع و نظامیان و 
تأکیـد آنهـا بر حل مسـالمت آمیـز موضـوع، ترامپ از 
سیاسـت عربسـتان سـعودی و امارات عربـی متحده 
حمایـت کرد.آمریکایـی هـا از ابتـدای تحریـم قطر بر 
ایـن موضوع تأکید کردند که واشـنگتن تشـدید تنش 
هـا در چارچـوب منافـع ملـی خـود و در حـوزه امنیـت 
و دفـاع خلیـج فـارس را بـر نمی تابـد و تدابیـری نیز 
بـرای آنهـا در نظـر گرفتـه اسـت. نظامیـان مسـتقر در 
خلیـج فـارس بـه طـور مرتـب بـا مقامـات آمریکایی 

مالقـات دارنـد، و ایـاالت متحـده آمریـکا حتـی قصد 
داشـت تا زمینه ای برای تأسـیس" اتحاد اسـتراتژیک 
خاورمیانه" موسـوم به »ِمسـا« متشکل از شش کشور 
بـه اضافـه مصـر و اردن را فراهـم آورد. امـا طرح مذکور 
زمانـی کـه مصـر در مـاه آوریـل از آن خارج شـد، به در 
بسـته برخـورد. بـا ایـن حال حتـی اگر تصـور کنیم که 
پروژه مسـا با موفقیت اجرا و محقق شـود، در بهترین 
حالـت، نهاد ضعیفی در مقابل شـورای همکاری خلیج 
فـارس خواهـد بـود کـه بـا تحریم سـه کشـور عضو در 
مقابـل 4 عضـو مواجـه خواهـد شـد؛ آنهم بـدون هیچ 
برنـده و یـا بازنـده ای و آنهم در حالی که همه کشـورها 

شـرکای منطقه ای یکدیگر هسـتند.
درهـر صـورت سـفر امیـر قطـر بـا توجـه بـه غیبـت 
محمـد بن سـلمان و یـا محمد بن زاید در واشـنگتن) 
یـا نمـی خواهنـد و یا نمـی توانند به واشـنگتن سـفر 
کننـد( و مالقـات هایـش بـا مقامـات کنگـره فرصـت 
مغتنمـی اسـت. فرصـت های مهـم دیپلماتیـک برای 
برقـراری صلـح در افغانسـتان و یـا احتمـال واسـطه 
گـری دیپلماتیـک در  بحران ایـران و آمریکا می تواند 
فرصـت و دسـتاوردهای مهمـی بـرای ترامـپ داشـته 
باشـد کـه قطعا در تعـارض با ماهیت شـکننده تماس 
هـا و مالقـات هایـش بـا کیـم جونـگ اون، رهبـر کره 
شـمالی اسـت کـه از قضـا انتقـادات زیـادی را متوجه 

وی سـاخته اسـت./خبرآنالین
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 بیشترین نرخ بیکاری سهم زاگرس نشینان
نرخ بیکاری 19 استان در بهار امسال نسبت به پاییز  سال گذشته کاهش داشته است

رســمي  مرجــع  ايــران  آمــار  مركــز 
نــرخ  آمــار  انتشــار  و  محاســبه 
ــف  ــاس تعري ــر اس ــت. ب ــكاري اس بي
مركــز آمــار، نــرخ بيــكاري عبــارت 
ــه  ــكار ب ــت بي ــبت جمعي ــت از نس اس
جمعيــت فعــال. مســئله مهــم در ايــن 

ــكار و  ــت بي ــم جمعي ــف، مفاهي تعري
جمعيــت  اســت.  فعــال  جمعيــت 
ــزرگ  ــراد ب ــام اف ــال اقتصــادي تم فع
تــر از 10 ســال را در بــر مــي گيــرد كــه 
در توليــد كاال و خدمــات مشــاركت 
بــا وجــود  يــا  داشــته )شــاغل( و 

قابليــت مشــاركت، مشــاركت نداشــته 
جمعيــت  واقــع  در  )بيــكار(.  انــد 
ــت  ــرادي اس ــداد اف ــر تع ــال بيانگ فع
كــه توانايــي و تمايــل عرضــه نيــروي 
ــه دو  ــد و ب ــازار دارن ــه ب كار خــود را ب
ــي  ــيم م ــكار تقس ــاغل و بي ــته ش دس

ــوند.  ش
ــي  ــكاري يك ــرخ بي رشــد اقتصــاد و ن
كننــده  تعييــن  اصلــي  عوامــل  از 
اشــتغال  ميــزان  بيــكاري،  نــرخ 
اســت  طبيعــي  اســت.  اقتصــاد  در 
نيــز  اقتصــاد  در  اشــتغال  ميــزان 
بــه ميــزان توليــد اقتصــاد و رشــد 
چــه  هــر  دارد.  بســتگي  اقتصــادي 
يابــد،  افزايــش  اقتصــادي  رشــد 
آن  تبــع  بــه  نيــز  اشــتغال  ميــزان 
افزايــش مــي يابــد و در نتيجــه نــرخ 
يافــت.  خواهــد  كاهــش  بيــكاري 
ــادي  ــاي اقتص ــت ه ــن سياس بنابراي
كــه موجــب افزايــش رشــد اقتصــادي 
و  اشــتغال  افزايــش  بــه  شــوند 
كاهــش نــرخ بيــكاري كمــك مــي 
كننــد و در مقابــل سياســت هــاي 
رشــد  بــه كاهــش  اقتصــادي كــه 
ــه كاهــش  ــد، ب اقتصــادي مــي انجامن
اشــتغال و افزايــش نــرخ بيــكاري 

كمــك مــي كننــد. 

نرخ بیکاری 19 اســتان در 
بهار امســال کاهش یافت

ــرخ   براســاس گــزارش مرکــز آمــار، ن
ــال  ــار امس ــتان در به ــکاری ۱۹ اس بی
گذشــته  ســال  پاییــز  بــه  نســبت 
ــتان  ــکاری ۱۲ اس ــرخ بی ــش و ن کاه
ــرخ  ــن ن ــز افزایــش یافــت؛ همچنی نی
ــی و دو  ــک رقم ــتان ت ــکاری 6 اس بی

ــد. ــی ش رقم
 بررســی نــرخ بیــکاری ۳۱ اســتان 
ــز  ــزارش مرک ــتنباط گ ــه اس ــور ب کش
آمــار ایــران نشــان می دهــد، نــرخ 
ــان  ــور در پای ــتان کش ــکاری ۱۹ اس بی
ــار  ــه فصــل به ــار امســال نســبت ب به

ســال گذشــته کاهــش داشــته اســت؛ 
همچنیــن نــرخ بیــکاری ۱۲ اســتان 
ــوده اســت. ــا رشــد مواجــه ب کشــور ب
ــکاری ۱۹  ــرخ بی ــاس، ن ــن اس ــر ای ب
ــان،  ــی، اصفه ــان غرب ــتان آذربایج اس
تهــران،  بوشــهر،  ایــالم،  البــرز، 
خراســان  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
رضــوی، خراســان شــمالی، سیســتان 
قزویــن،  فــارس،  بلوچســتان،  و 
و  کهگیلویــه  کرمانشــاه،  کردســتان، 
بویــر احمــد، گیــالن، مرکــزی، همــدان 

و یــزد کاهــش داشــته اســت.
نکتــه حائــز اهمیــت کاهــش نــرخ 
بیــکاری در ســه اســتان چهــار محــال 
ــاری، کرمانشــاه و سیســتان و  و بختی
بلوچســتان کــه همــواره دارای نــرخ 
بــاالی ۱۵ درصــد بودنــد؛ بــه ایــن 
ترتیــب نــرخ بیــکاری در چهــار محــال 
ــه ۱6.7  ــاری از ۲۲.۸ درصــد ب و بختی
ــد  ــاه از ۱۹.4 درص ــد، در کرمانش درص
و  سیســتان  در  و  درصــد   ۱4.7 بــه 
ــه ۱۳.6  ــد ب ــتان از ۱۸.6 درص بلوچس

ــت. ــیده اس ــد رس درص
همچنیــن نــرخ بیــکاری ۱۲ اســتان 
آذربایجــان شــرقی، اردبیــل، خراســان 
جنوبــی، خوزســتان، زنجــان، ســمنان، 
لرســتان،  گلســتان،  کرمــان،  قــم، 
مازنــدران و هرمــزگان بــا رشــد رو 
بــه رو بــوده اســت. بیشــترین تغییــر 
نــرخ بیــکاری مربــوط بــه اســتان 
 ۱۱.۵ از  شــود کــه  مــی  هرمــزگان 
افزایــش  درصــد   ۱۵.۹ بــه  درصــد 
ــکاری  ــرخ بی ــج ن ــت. نتای ــه اس یافت
اســتان ها نشــان می دهــد، اســتان 
اگرچــه  بختیــاری  و  محــال  چهــار 
رونــد کاهشــی داشــته اســت امــا 
همچنــان بــا دارا بــودن نــرخ ۱6.7 
درصــدی بیــکاری، دارای بیشــترین 
ــتان های  ــن اس ــکار در بی ــت بی جمعی
کشــور اســت. پــس از چهــار محــال و 

ــای  ــتان ه ــب اس ــه ترتی ــاری، ب بختی
ــتان  ــد، لرس ــا ۱6.۲ درص ــتان ب خوزس
ــا ۱۵.۹  ــزگان ب ــد و هرم ــا ۱6.۱ درص ب
قــرار  بعــدی  هــای  رده  در  درصــد 
ــرخ  ــا ن ــز ب ــدان نی ــتان هم دارند.اس
بیــکاری 6.۱ درصــد دارای کمتریــن 
۳۱ اســتان  بیــن  بیــکاری در  نــرخ 
کشــور اســت. در عیــن حــال، بررســی 
جــدول نــرخ بیــکاری بــه تفکیــک 
هــر اســتان حکایــت از آن دارد کــه 
نــرخ بیــکاری اســتان های آذربایجــان 
ــار ســال  ــه در به شــرقی و گلســتان ک
گذشــته تــک رقمــی بــود، در بهــار 
امســال دو رقمــی شــد. همچنیــن 
نــرخ بیــکاری دو رقمــی چهــار اســتان 
ایــالم، بوشــهر، خراســان رضــوی و 
گیــالن در بهــار ســال گذشــته، در بهــار 

ــد. ــی ش ــک رقم ــال ت امس
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ــه  ــرد: ب ــد ک ــک مرکــزی تاکی رئیــس بان
ــه  ــال ب ــال اســتخراج ارزهــای دیجیت دنب
صــورت هدفمنــد هســتیم تــا بــه عرصــه 

ــردد. اقتصــادی کشــور بازگ
تثبیــت  دربــاره  همتــی  عبدالناصــر 
نــرخ ارز و برنامه هــای بانــک مرکــزی 
در خصــوص آن گفــت: همانطــور کــه 
شــنیده اید خوشــبختانه ثبــات نســبی در 
بــازار ارز ایجــاد شــده اســت.رئیس بانــک 
ــی در  ــرد: مدیریت ــزی خاطرنشــان ک مرک

ــه  ــن کمــک ب ــازار ارز اتخــاذ شــده و ای ب
ــان را در  ــه ارزش ــت ک ــی اس صادرکنندگان
نیمــا عرضــه می کننــد و یــا در واردات 
تامیــن می کننــد کــه امیدواریــم ایــن 

ــد. ــدا کن ــه پی ــد ادام رون
ــار  ــم اظه ــورم ه ــوص ت ــی در خص همت
ــد  ــاهده کردی ــار مش ــل به ــت:در فص داش
تــورم کاهنــده بــوده ونــرخ بیــکاری خــدا 
را شــکر کاهــش پیــدا کــرده اســت. 
ثبــات  درمجمــوع  گفــت  می تــوان 

ــت  ــده اس ــاد ش ــاد ایج ــبی در اقتص نس
ــق  ــث رون ــر باع ــن ام ــم ای ــه امیدواری ک
اجرایــی  دربــاره  شــود.وی  بیشــتری 
ــون ضامــن وام ازدواج گفــت:  نشــدن قان
از  مــن  و  می کننــد  تخلــف  بانک هــا 
خواهــش  بانکــی  درشــبکه  همکارانــم 
می کنــم در مــورد وام ازدواج ســختگیری 
نکننــد و طبــق آن چیــزی کــه ابــالغ شــده 

ــد. ــل کنن ــت، عم اس
دیجیتــال  ارز  اســتخراج  دربــاره  وی 
عنــوان کــرد: در مــورد ارزهــای دیجیتــال 
بایــد بگویــم؛ اوال ارزهــای دیجیتــال اگــر 
شــبکه اش  داخــل کشــور  در  بخواهــد 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود، ب ــدازی ش راه ان
ــول را  ــار پ ــار انتش ــزی انحص ــک مرک بان

دارد، ارزهایــی کــه بــر پایــه ریــال و طــال 
ــت. ــی اس ــود، غیرقانون ــاد ش ایج

اســتخراج  داد:بحــث  ادامــه  همتــی 
ــت و  ــرح اس ــه مط ــان روا ک ــای جه ارزه
انجــام می شــود،در دســتور کار کمیســیون 
دولــت قــرار دارد و بندهایــی از آن هــم در 
ــان  ــده و هدف م ــب ش ــیون تصوی کمیس
ایــن اســت کــه اوال اســتخراج ایــن نــوع 
ارزهــا را قانونمنــد و بــر مبنــای نــرخ بــرق 
ــر از آن  ــم و مهم ت ــام دهی ــی انج صادرات
بایــد تعهــد داشــته باشــیم کــه ارزی کــه 
ــه چرخــه اقتصــادی  ایجــاد می شــود را ب
کشــور بازگردانیــم؛ اینهــا مــواردی کــه 
اســت در دســتور کار دولــت قــرار دارد کــه 

ان شــاءهللا نتیجــه می گیریــم.

ثبات نسبی در بازار ارز
 ایجاد شده است

به دنبال توافقی با ایران هستیم 
که مورد تایید کنگره باشد

ــا شــبکه  ــو ب ــران در گفت وگ ــور ای ــکا در ام ــژه آمری ــده وی ــوک، نماین ــان ه برای
ــال یــک توافــق مــورد تأییــد کنگــره ایــن  ــه دنب ــکا ب ــره گفــت کــه آمری الجزی
کشــور بــا ایــران اســت تــا جایگزیــن توافــق هســته ای ســال ۲۰۱۵ شــود کــه 
ــکا ســال گذشــته از آن خــارج شــد.هوک  ــور آمری ــد ترامپ،رئیــس جمه دونال
ــای  ــکا تحریم ه ــه ممکــن اســت آمری ــه اســت ک ــره گفت ــه الجزی ــن ب همچنی
ــه  ــورش در منطق ــای کش ــه دخالت ه ــد.وی ک ــال کن ــران اعم ــه ای ــد علی جدی
ــود  ــان خ ــی می ــارس حت ــج ف ــه و خلی ــا در خاورمیان ــی تنش ه ــل اصل دلی
ــارس  ــج ف ــی محســوب می شــود گفت:شــورای همــکاری خلی کشــورهای عرب
اگــر متحــد باشــد می توانــد درمقابلــه بــا ایــران بــه طــور موثرتــری عمــل کنــد.
پافشــاری مقامــات آمریکایــی بــر دســت یافتــن بــه توافقــی جدیــد در حالــی 
مطــرح می شــود کــه آمریــکا پــس از خــروج از توافــق هســته ای در مــاه مــه 
ســال ۲۰۱۸ و بــا تکیــه بــر ادعاهایــی ماننــد تــالش ایــران بــرای دســتیابی بــه 
ســالح هســته ای و حمایــت مالــی از تروریســم در منطقــه، اخیــرًا بــا اقداماتــی 
تنــش زا ماننــد قــرار دادن نــام ســپاه پاســداران ایــران در فهرســت ســازمان های 
تروریســتی آمریکا،اعمــال تحریم هــای مختلــف از جملــه صنایــع پتروشــیمی 
ایــران و گســترش حضــور نظامــی در منطقــه کــه همگــی این هــا را بخشــی از 
ــار  کمپیــن فشــار حداکثــری علیــه کشــورمان تلقــی می کنــد، موجــب بی اعتب

شــدن راهــکار دیپلماتیــک شــده اســت.

دولت

دولت

دولت

دولت

اطالعات مربوط به نفت،اطالعات جنگی است

توقیف نفتکش ایرانی توسط انگلیس بسیارسخیف بود

شورای نگهبان به صف بندی های سیاسی وارد نمی شود

پول نداریم فیلم تبلیغاتی بسازیم

ــت  ــر نفـ ــه وزیـ ــژن زنگنـ بیـ
در حاشـــیه جلســـه هیـــأت 
بـــه  پاســـخ  در  دولـــت 
انتشـــار  دربـــاره  پرسشـــی 
ــور  ــادرات نفـــت کشـ ــه صـ ــوط بـ ــار مربـ ــی آمـ برخـ
بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن اقـــدام کار درســـتی نیســـت 
و مشـــخص نیســـت کـــه بـــا چـــه نیتـــی ایـــن 
اطالعـــات منتشـــر و مکـــررًا بازنشـــر داده می شـــود 
ـــگ  ـــک جن ـــا در ی ـــه م ـــه اینک ـــه ب ـــرد: باتوج ـــار ک اظه
ـــات  ـــتیم، اطالع ـــکا( هس ـــا آمری ـــادی ب ـــگ اقتص )جن
دربـــاره صـــادرات نفـــت اطالعـــات جنگـــی حســـاب 
می شـــود و انتشـــار آن بایـــد بـــا هماهنگی هـــای 
ـــی  ـــع مل ـــه مناف ـــه ب ـــر ن ـــود و اگ ـــام ش ـــه انج مربوط

بیشـــتر آســـیب می زنـــد.
ـــدار  ـــاره دی ـــه پرسشـــی درب ـــن در پاســـخ ب وی همچنی
ـــران و عربســـتان ســـعودی در  ـــت ای ـــه نف وزرای خارج
حاشـــیه اجـــالس اوپـــک گفـــت: در ایـــن اجـــالس 
ــتان نداشـــتم و  ــا وزیـــر خارجـــه عربسـ دیـــداری بـ
ـــا  ـــد ام ـــام ش ـــا انج ـــان م ـــی می ـــک احوالپرس ـــا ی تنه
در جلســـات هفـــت الـــی هشـــت ســـاعت بـــا هـــم 
ــه  ــه ارائـ ــن بـ ــت همچنیـ ــر نفـ ــم. وزیـ ــوا کردیـ دعـ
ـــده از  ـــام ش ـــانی انج ـــزان گازرس ـــاره می ـــی درب گزارش
ــت:  ــد پرداخـــت و گفـ ــر و امیـ ــوی دولـــت تدبیـ سـ
در حـــال حاضـــر روزانـــه در حـــدود هشـــت الـــی ۹ 

ــود.  ــام می شـ ــانی انجـ ــتا گازرسـ روسـ

ـــف  ـــس در توقی ـــدام انگلی ـــور اق رئیس جمه
کشـــتی نفتکـــش کشـــورمان را بســـیار 
کودکانـــه، ســـخیف و اشـــتباه توصیـــف 
کـــرد و اظهارداشـــت: انگلیســـی ها آغازگـــر 
ـــرار  ـــداده و تک ـــه ن ـــن کار را ادام ـــم ای ـــتند و امیدواری ـــا هس ـــی در دری ناامن
ـــان  ـــه زی ـــده و ب ـــان ش ـــی در جه ـــب ناامن ـــرار آن موج ـــه تک ـــرا ک ـــد؛ چ نکنن

همـــه خواهـــد بـــود.
حجت االســـالم والمســـلمین دکتـــر حســـن روحانـــی در جلســـه هیـــأت 
ـــن  ـــت و از ای ـــه اس ـــی در منطق ـــاد ناامن ـــال ایج ـــه دنب ـــمن ب دولت،گفت:دش
ـــع مواجـــه  ـــا پاســـخ قاط ـــه ب ـــه البت ـــرد ک ـــاوز ک ـــه فضـــای کشـــورمان تج رو ب
شـــد و از ســـوی دیگـــر بـــه طـــور نیابتـــی، کشـــتی نفتکـــش ایرانـــی را توقیـــف 
کردنـــد کـــه کار بســـیار ســـخیف و غلطـــی انجـــام دادند.دکتـــر روحانـــی خاطـــر 
نشـــان کـــرد: انگلیســـی ها در آبهـــای ســـرزمینی اســـپانیا بـــه نـــاروا ایـــن 
کشـــتی را توقیـــف کردنـــد در حالـــی کـــه خودشـــان در ایـــن ســـرزمین و 
ـــق  ـــن ســـرزمین متعل ـــه ای ـــرا ک ـــارق اشـــغالگر هســـتند چ ـــل  الط ـــه جب منطق

بـــه اســـپانیا اســـت و دولتـــی اشـــغالگر کـــه بـــه نـــاروا در ایـــن منطقـــه 
ـــی اســـت  حضـــور دارد ایـــن کار ســـخیف را انجـــام داده اســـت و ایـــن در حال
ـــس  ـــار دارند.رئی ـــالم انزج ـــس اع ـــن کار انگلی ـــم از ای ـــپانیا ه ـــردم اس ـــه م ک
ـــط  ـــخیف، غل ـــیار س ـــی ها کاری بس ـــدام انگلیس ـــه اق ـــان اینک ـــا بی ـــور ب جمه
ـــالش  ـــد ت ـــه بای ـــرد: هم ـــح ک ـــا اســـت، تصری ـــان آنه ـــه زی ـــود و ب و اشـــتباه ب
کنیـــم کـــه در ســـطح جهـــان، خطـــوط کشـــتیرانی از امنیـــت کامـــل برخـــوردار 
باشـــد و بـــه انگلیســـی ها گوشـــزد می کنـــم کـــه شـــما آغازگـــر ناامنـــی 

ـــرد. ـــد ک ـــدًا درک خواهی ـــات آن را بع ـــتید و تبع هس
ــه  ــی ها بـ ــت انگلیسـ ــن اسـ ــه ممکـ ــت: البتـ ــی اظهارداشـ ــر روحانـ دکتـ
ـــن کار را  ـــود ای ـــده می ش ـــروه »ب« نامی ـــه گ ـــه ک ـــا آنچ ـــکا و ی ـــتور آمری دس
ـــن  ـــت. ضم ـــتباهی اس ـــط و اش ـــدام غل ـــم اق ـــاز ه ـــه ب ـــه البت ـــد ک ـــرده باش ک
اینکـــه می دانیـــم کـــه در داخـــل انگلســـتان شـــرایط انســـجام نـــدارد و 
ـــود  ـــجم وج ـــور منس ـــه ط ـــی ب ـــت و پارلمان ـــت و دول ـــه اس ـــم ریخت ـــه ه ب
ـــش  ـــف نفتک ـــی، توقی ـــیمگی و به هم ریختگ ـــن سراس ـــن ای ـــا در عی نداردام

ـــود. ـــه ب ـــی کاری احمقان ایران

دبیـــر شـــورای نگهبـــان گفـــت: 
فقهـــا و حقوقدانـــان شـــورای 
نگهبـــان دراعمـــال وظیفه شـــان 
ـــی  ـــای سیاس ـــدی  ه وارد صف بن

و جناحـــی نمی شـــوند.
ــه در پیـــش بـــودن  ــاره بـ ــا اشـ آیـــت هللا احمدجنتـــی بـ
ــالروز تشـــکیل شـــورای نگهبـــان بـــه وظایـــف ایـــن  سـ
ـــن  ـــان ضام ـــورای نگهب ـــان کرد:ش ـــاره و خاطرنش ـــورا اش ش
ـــه  ـــت و وظیف ـــالمی اس ـــام اس ـــت نظ ـــالمیت و جمهوری اس
ـــت.دبیر  ـــاد اس ـــن نه ـــده ای ـــر عه ـــون ب ـــالمت قان ـــم س مه
ـــان وظیفـــه مهـــم دیگـــر ایـــن شـــورا را نظـــارت  شـــورای نگهب
بـــر انتخابـــات برشـــمرد و تأکیـــد کـــرد: همـــواره شـــورای 
نگهبـــان ســـه اصـــل رعایـــت شـــرع مقدس،قانـــون و اخـــالق 

ـــز  ـــات نی ـــر انتخاب ـــه نظـــارت ب ـــرار داده و در زمین را مدنظـــر ق
ـــان  ـــی بابی ـــت هللا جنت ـــرده و می کند.آی ـــل ک ـــه عم همین گون
اینکـــه در فرآینـــد انتخابـــات وبررســـی صالحیت هاعمـــل 
ـــت،تصریح  ـــوده اس ـــا ب ـــر م ـــواره مدنظ ـــون هم ـــرّ قان ـــه م ب
ـــا  ـــی صالحیته ـــام و بررس ـــاالی ثبت ن ـــم ب ـــه حج کرد:اگرچ
بـــه دلیـــل نقـــص قانـــون در بـــازه زمانـــی کوتـــاه تـــوان 
زیـــادی از شـــورای نگهبـــان می گیرد،امـــا ایـــن شـــورا بـــا 
دقت نظـــر بـــه وظیفـــه قانونـــی خودعمـــل می کند.دبیـــر 
ـــورای  ـــان ش ـــا و حقوقدان ـــد کرد:فقه ـــان تأکی ـــورای نگهب ش
نگهبـــان در اعمـــال وظیفه شـــان وارد صف بندی هـــای 
ـــود را  ـــخصی خ ـــر ش ـــوند ونظ ـــی نمی ش ـــی و جناح سیاس
ـــه  ـــه وظیف ـــل ب ـــا عم ـــالک آن ه ـــه م ـــد بلک ـــال نمی کنن اعم

ـــت. ـــی اس قانون

وزیـــر امـــور خارجـــه کشـــورمان تاکیـــد کرد:تـــا 
ـــر  ـــی ب ـــا مبن ـــوی بریتانی ـــنهادی از س ـــون پیش کن
مبادلـــه نازنیـــن زاغـــری بـــا نفت کـــش ایرانـــی 
مطـــرح نشـــده اســـت.محمد جـــواد ظریـــف وزیـــر 
امـــور خارجـــه کشـــورمان در پاســـخ بـــه پرسشـــی دربـــاره پیشـــنهادات فرانســـه در 
ـــور  ـــروز وارد کش ـــرون ام ـــای مک ـــاور آق ـــار کرد:مش ـــام اظه ـــظ برج ـــوص حف خص
ـــوز  ـــل هن ـــن دلی ـــه همی ـــم ب ـــته باش ـــی داش ـــا او مالقات ـــت ب ـــرار اس ـــده و ق ش
ـــر  ـــنهاداتی را دارد.وی باتاکیدب ـــی و پیش ـــه مواضع ـــرح چ ـــد ط ـــم قص نمی دانی
ـــت؛افزود:ایران  ـــخص اس ـــالً مش ـــران کام ـــالمی ای ـــوری اس ـــع جمه ـــه موض اینک
براســـاس برجـــام عمـــل کـــرده اســـت و در حـــال حاضـــر ایـــن اروپایی هـــا 
ـــا دو مشـــکل مواجـــه هســـتند مشـــکل اول آنهـــا ایـــن اســـت کـــه  هســـتند کـــه ب
ـــد و مشـــکل  ـــه کنن ـــان هزین ـــت خودش ـــن امنی ـــرای تأمی ـــا ب ـــد ت ـــی ندارن آمادگ
ـــده اند. ـــارج ش ـــام خ ـــه از برج ـــتند ک ـــا هس ـــا آمریکایی ه ـــر آنه ـــی ت دوم و اصل
ـــح  ـــران صری ـــالمی ای ـــوری اس ـــع جمه ـــح کرد:موض ـــه تصری ـــور خارج ـــر ام وزی
ـــل  ـــر نیســـت؛ طـــرف مقاب ـــره تحـــت فشـــار امـــکان پذی ـــچ گاه مذاک اســـت و هی
ـــه  ـــه علی ـــادی ک ـــم اقتص ـــگ و تروریس ـــن جن ـــود و همچنی ـــارهای خ ـــد فش بای

ـــات می شـــد  ـــن اتفاق ـــد از ای ـــد؛ بع ـــه را متوقـــف کنن ـــه راه انداخت ـــران ب ـــردم ای م
ـــری  ـــش دیگ ـــه پرس ـــخ ب ـــف در پاس ـــت کرد.ظری ـــام صحب ـــرای برج ـــرای اج ب
ـــت  ـــب اس ـــی جال ـــت: خیل ـــکام گف ـــورای ح ـــروز ش ـــه ام ـــوع جلس ـــاره موض درب
ـــام  ـــل برج ـــه در داخ ـــی ک ـــرای اقدام ـــرده، ب ـــض ک ـــام را نق ـــه برج ـــوری ک کش
ـــت  ـــدارد، درخواس ـــی ن ـــکل الحاق ـــان و پروت ـــه پادم ـــی ب ـــچ ارتباط ـــت و هی اس
جلســـه شـــورای حـــکام را مطـــرح کـــرده اســـت.وی تاکیـــد کـــرد: شـــورای حـــکام 
موضوعیتـــی در ایـــن زمینـــه نـــدارد و فقـــط در حـــوزه برجـــام فقـــط بایـــد از 
ـــه پرســـش  ـــه در پاســـخ ب ـــه در ادام ـــور خارج ـــر ام ـــرد. وزی ـــزارش بگی ـــس گ آژان
ـــردن  ـــی ک ـــال عملیات ـــوص احتم ـــی در خص ـــع غرب ـــی مناب ـــد برخ ـــاره تهدی درب
ـــل  ـــه قاب ـــزم ماش ـــه مکانی ـــن ک ـــر ای ـــد ب ـــا تاکی ـــام ب ـــه در برج ـــزم ماش مکانی
ـــن  ـــک ســـازوکار دارد و ای ـــی شـــدن نیســـت خاطـــر نشـــان کرد:برجـــام ی عملیات
ـــی  ـــود وقت ـــن ش ـــدات طرفی ـــض تعه ـــع نق ـــه مان ـــت ک ـــرای آن اس ـــازوکار ب س
ـــن در  ـــه م ـــرد ک ـــی ک ـــازوکار را عملیات ـــز آن س ـــران نی ـــد ای ـــض ش ـــام نق برج
ـــم  ـــه خان ـــه ب ـــام ۵ نام ـــکا از برج ـــروج آمری ـــس از خ ـــش و پ ـــه پی ـــن زمین ای
ـــه  ـــه ک ـــم البت ـــام دادی ـــان را انج ـــا اقدامات م ـــتم.ظریف گفت:م ـــی نوش موگرین

ـــازیم. ـــی از آن بس ـــم تبلیغات ـــا فیل ـــم ت ـــول نداری پ

وزیـر بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی با بیـان این که 
پرونـده الکترونیـک سـالمت تکمیل شـده اسـت گفت: از 
طـرق موبایـل بـا شـهروندان در ایـن زمینـه ارتبـاط برقـرار 

می کنیـم.
سـعید نمکـی اظهـار کـرد: انشـالله از دو هفتـه آینـده بـا 
همـه شـهروندانی که کـد ملی شـان در پرونـده الکترونیک 
سـالمت ثبت شـده اسـت ارتبـاط برقـرار می کنیم تـا خود 
آنهـا هـم بـه راحتـی بتواننـد بـه پرونـده خـود دسترسـی 

پیـدا کنند.

»مجیـد تخـت روانچـی« نماینـده  ایـران در سـازمان ملل 
متحـد در مصاحبـه بـا ایـن شـبکه گفـت: ایـران تاکنون به 

برجـام متعهـد بوده اسـت.
ایـن مقـام ایرانـی در مـورد افزایـش سـطح غنی سـازی 
ایـران گفت:ایـران برجـام را نقض نکرده اسـت ایـن بند در 
برجـام بـه مـا اجازه می دهـد در صورتی که یکـی از طرفین 
تعهـدات خـود را اجـرا نکـرد، طـرف دیگر این اجـازه را دارد 

تـا از اجـرای تعهدات خـود خـودداری کند.

پرونده الکترونیک 
سالمت تکمیل شد

ایران برجام 
را نقض نکرده است

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی البـرز از کشـف حـدود 6۲ 
هـزار لیتـر بنزیـن قاچـاق در یـک شـرکت پاالیـش در 
اشـتهارد خبـر داد و گفـت: ایـن شـرکت بـه پرداخـت پنج 

میلیـارد ریـال جریمـه نقـدی محکـوم شـد.
علی اکبـر مختـاری گفت:بادریافت گـزارش در مورد قاچاق 
فرآورده هـای نفتـی از سـوی یـک شـرکت در شهرسـتان 
اشـتهارد،مأموران اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز پلیـس 
آگاهـی اسـتان البـرز از کارخانـه یـاد شـده، بازرسـی بـه 
عمـل آمـد و مقـدار 6۱ هـزار و 6۹6 لیتر بنزیـن غیرمجاز و 

قاچـاق از آنجا کشـف شـد.

امـور مجلـس و هماهنگـی  در  وزیـر کشـور  قائـم مقـام 
قانـون  اصالحیـه  آخریـن  اینکـه  بیـان  بـا  هـا  اسـتان 
انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی مربـوط بـه خردادماه 
۹۵ اسـت،گفت: انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی بـر 

اسـاس اصالحیـه خـرداد مـاه ۹۵ برگـزار مـی شـود.
سـید سـلمان سـامانی در همایـش فرمانـداران سراسـر 
کشـور اظهـار داشـت:در اصالحیـه قانون انتخابـات مجلس 
شـورای اسـالمی برخـی مفـاد از جلمـه شـرایط تبلیغـات 
انتخابـات و میـزان حـد نصـاب آرا و … تغییر یافته اسـت 
کـه نقـش فرمانـداران در اجـرای مفـاد ایـن قانـون بسـیار 

اسـت. مهم 

قاچاق بنزین توسط یک 
شرکت پاالیش در البرز

برگزاری انتخابات مجلس 
براساس اصالحیه خرداد95

استان بهار 98 بهار 97

 آذربایجان
شرقی

10.2 9.9

گلستان 11 8.8

نرخ بیکاری استان هایی که دو رقمی شد

نرخ بیکاری استان هایی که تک رقمی شد

استان بهار 98 بهار 97

ایالم 9.3 11.9

بوشهر 9.2 10.9

خراسان رضوی 9.4 10.7

گیالن 8.2 10
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

گردشگریمیراث

یزد دو سال پس از جهانی شدنآغاز کاوش تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه برج نیشابور
سرپرســـت هیـــأت باســـتان شناســـی، 
گفـــت: کاوش و گمانـــه زنـــی بـــه منظـــور 
تعییـــن عرصـــه و پیشـــنهاد حرایـــم تپـــه 
بـــرج نیشـــابور کـــه دارای آثـــار پیـــش از 
تاریخـــی در شـــرق دشـــت نیشـــابور و در جنـــوب روســـتای بـــرج اســـت 

ــه دارد. ــتان ادامـ ــان تابسـ ــا پایـ ــاز و تـ آغـ
ـــار  ـــعت آث ـــه وس ـــان اینک ـــا بی ـــر و ب ـــن خب ـــالم ای ـــا اع ـــران گاراژیان«ب »عم
ـــه  ـــن محوط ـــزود: ای ـــش از ۱۳ هکتاراســـت اف ـــه بی ـــن محوط ـــتانی در ای باس
ـــه  ـــدف الی ـــا ه ـــورد کاوش ب ـــار ۱۳۸4 م ـــتان ۱۳۸۳ و به ـــر در زمس ـــش ت پی
ـــده دارای  ـــاد ش ـــه ی ـــان داد محوط ـــش نش ـــه آن پژوه ـــت ک ـــگاری قرارگرف ن
ـــا دوره  ـــنگی ت ـــر نوس ـــی، از اواخ ـــش از تاریخ ـــای پی ـــار گســـترده دوران ه آث
آهـــن اســـت.وی خاطرنشـــان کـــرد: ســـال گذشـــته نیـــز نمونـــه بـــرداری 
فراگیـــر همیـــن محوطـــه بوســـیله دانشـــگاه نیشـــابور و دانشـــگاه علـــم 
و فنـــآوری چیـــن )USTC( کـــه در شـــهر خفیـــی واقـــع اســـت، انجـــام 
ـــا هـــدف  ـــرج ب ـــه ب ـــه کاوش در تپ ـــان اینک ـــا بی شـــد.این باســـتان شـــناس ب

ـــرق  ـــی در ش ـــش از تاریخ ـــای پی ـــگ ه ـــی فرهن ـــی توال ـــی و معرف بازشناس
دشـــت نیشـــابور بـــا مجـــوز پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری 
انجـــام مـــی شـــود تصریـــح کـــرد: همچنیـــن گمانـــه زنـــی بـــه منظـــور 
تعییـــن عرصـــه و پیشـــنهاد حرایـــم و بـــا هـــدف حفاظـــت بلندمـــدت از 
ـــران، در حـــال انجـــام اســـت.گاراژیان  ـــدی در شـــمال شـــرق ای ـــر کلی ـــن اث ای
ـــن  ـــرج معـــرف یکـــی از گســـترده تری ـــه ب ـــی تپ ـــان اینکـــه ســـطح باالئ ـــا بی ب
آثـــار دوره آهـــن در دشـــت نیشـــابور اســـت، افـــزود: آثـــار عصـــر مفـــرغ 
ــتقراری  ــترده و بـــرج اسـ ــنگی در وســـعتی گسـ ــًا مـــس – سـ و خصوصـ
ـــران  ـــرق ای ـــمال ش ـــینی در ش ـــی دوره روستانش ـــار فرهنگ ـــاخص دارای آث ش
ـــد واری  ـــراز امی ـــه اب ـــت.وی در ادام ـــده اس ـــایی ش ـــه شناس ـــن محوط در ای
ـــه بصـــورت  ـــه ک ـــن محوط ـــای باســـتان - شـــناختی در ای ـــرد: پژوهـــش ه ک
ـــآوری  ـــم و فن ـــگاه عل ـــابور و دانش ـــگاه نیش ـــن دانش ـــترک بی ـــکاری مش هم
چیـــن بـــا مجـــوز پژوهشـــگاه میـــراث فرهنگـــی و گردشـــگری و نظـــارت 
ـــور دســـت  ـــه منظ ـــود، ب ـــی ش ـــام م ـــوی انج ـــان رض ـــی خراس ـــراث فرهنگ می

ـــد. ـــتمرار یاب ـــداوم و اس ـــوب، ت ـــج مطل ـــه نتای ـــن ب یافت

مســـئوالن پـــس از دو ســـال از ثبـــت 
ـــن  ـــی از ای ـــای خوب ـــراث خبره ـــی می جهان
شـــهر تاریخـــی می دهنـــد کـــه ایـــن 
ـــگر  ـــی گردش ـــذب میلیون ـــت ج ـــهر قابلی ش
ــی  ــته حتـ ــال گذشـ ــدن سـ ــی شـ ــت جهانـ ــر ثبـ ــی را دارا و بخاطـ خارجـ
ـــی  ـــی را ندارد.مصطف ـــت تاریخ ـــه باف ـــا در محوط ـــک بن ـــب ی ـــزارش تخری گ
ـــی شـــدن شـــهر  ـــن ســـال جهان ـــه مناســـبت دومی ـــه ب فاطمـــی در نشســـت ک
ـــزار  ـــگری برگ ـــتی و گردش ـــع دس ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــزد، در س ی
ـــزاران  ـــزد ه ـــت: شـــهر ی ـــزد گف ـــه ســـابقه تاریخـــی شـــهر ی ـــا اشـــاره ب شـــد، ب
ـــف  ـــوام مختل ـــا اق ـــر ســـاخته شـــد و ســـاکنانش ب ـــان کوی ـــل در می ســـال قب
ـــی آب  ـــه تونل ـــا تعبی ـــد و ب ـــی کردن ـــر زندگ ـــار یکدیگ ـــی در کن ـــه خوب ـــا ب آنج
ـــی شـــدن شـــهر از ۱۵  ـــده جهان ـــان اینکـــه پرون ـــا بی ـــد.وی ب ـــه آنجـــا آوردن را ب
ـــت:  ـــد، گف ـــه ش ـــادی مواج ـــا ی زی ـــه ه ـــا وقف ـــا ب ـــد ام ـــاز ش ـــل آغ ـــال قب س
باالخـــره بـــا تـــالش افـــراد در تاریـــخ ۱۸ تیـــر ســـال ۹6 ثبـــت جهانـــی 
ـــی شـــدن شـــهر  ـــا جهان ـــه کـــرد: حجـــم ســـرمایه گـــذاری ب شـــد.فاطمی اضاف

یـــزد بـــه شـــدت افزایـــش یافتـــه اســـت و هـــم اکنـــون رتبـــه نخســـت 
ـــر دو روز  ـــًا ع ـــور را دارد. تقریب ـــای کش ـــهر ه ـــان ش ـــذاری در می ـــرمایه گ س
یکبـــار درخواســـت ســـرمایه گـــذاری در شـــهر یـــزد داریـــم.وی بـــا اعـــالم 
ـــی  ـــفر م ـــزد س ـــه ی ـــی ب ـــگر خارج ـــزارو ۳۰۰ گردش ـــال ۹۱، ۹ ه ـــه در س اینک
کـــرد امـــا در ســـال ۹7، ۱۳۰ هـــزار گردشـــگر بـــه یـــزد ســـفر کردنـــد کـــه 
ـــت  ـــه باف ـــاره ب ـــا اش ـــتند.فاطمی ب ـــا هس ـــگران از اروپ ـــتر گردش ـــه بیش البت
ـــای  ـــت ه ـــهر قیم ـــن ش ـــدن ای ـــی ش ـــا جهان ـــت: ب ـــزد گف ـــهر ی ـــی ش تاریخ
ـــی  ـــاری مبن ـــچ آم ـــال ۹7 هی ـــت و در س ـــش داش ـــد افزای ـــزار درص ـــن ه زمی
بـــر تخریـــب گـــزارش نشـــده اســـت مـــردم بخصـــوص جوانـــان عالقـــه 
ـــی  ـــی مبن ـــه پرسش ـــخ ب ـــد. .وی در پاس ـــدا کردن ـــت پی ـــن باف ـــه ای ـــادی ب زی
ـــخ  ـــت: تاری ـــات گف ـــروز تخلف ـــی و ب ـــت تاریخ ـــران در باف ـــور مهاج ـــر حض ب
ـــه اگـــر  ـــان مختلـــف دارد. البت ـــی از حضـــور اقـــوام و ادی ایـــن شـــهر حاک
ـــی 6۰  ـــت جهان ـــا پیـــش از ثب مرتکـــب جرمـــی شـــوند برخـــورد مـــی شـــود. ت
ـــای  ـــش به ـــا افزای ـــر ب ـــال حاض ـــی در ح ـــد ول ـــه بودن ـــاکنان افاغن ـــد س درص

ـــدند. ـــا ش ـــرک آنج ـــه ت ـــور ب ـــا مجب ـــیاری از آنه ـــت، بس ـــت باف قیم

 پیام
 میراث

»محمود اسکندری« مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات و محصوالت دانش بنیان سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به 
جزئیات برگزاری نخستین جشنواره تصویر صادرات با رویکرد فرهنگی و هنری و حوزه های مرتبط، گفت: حوزه صنایع دستی و 

صنعت گردشگری را می توان بهترین گزینه جایگزین نفت برای درآمدزایی و ارزآوری در امر صادرات کشور محسوب کرد.
وی افزود: شرایط حاضر بهترین زمان برای توسعه صادرات صنایع خالق و خدمات به شمار می رود که باید به نحو احسن و 

بهترین وجه ممکن استفاده شود.

رنا
 ای

س:
عک

جزیـره زیبـا و بی ماننـد هندورابی در گسـتره آبهای نیلگون 
خلیـج فـارس و در حدفاصـل بیـن جزیـره الوان و کیـش، 
مـی رود تـا به مقصدی پرجاذبه برای گردشـگران و طبیعت 
گـردان تبدیـل شـود.این جزیـره کـه از آن به عنـوان جزیره 
رؤیایـی و یکـی از گسـتره های جغرافیـای بکـر کشـورمان 
نـام بـرده می شـود، در واقـع یکـی از جزایـر اقمـاری کیش 
محسـوب می شـود، کـه اکنـون بـا بهـره گیـری از تجربیات 
منطقـه آزاد کیـش و رونـد روبـه رشـد صنعـت گردشـگری 
در آسـتانه تحولـی بـزرگ قـرار دارد، تحولـی کـه در صـورت 
تحقـق می توانـد ایـن جزیره زیبـا و تقریبًا خالی سـکنه اما 
سرشـار از جاذبه هـای بـی بدیـل را بـه مقصد تـازه و جذاب 
بـرای گردشـگران و جهانگـردان بویژه طبیعت گـردان تبدیل 
کند.جزیـره هندورابـی یکـی از جزایـر تابع بخـش کیش از 
شهرسـتان بندرلنگـه اسـت کـه در ۸ کیلومتـری کرانه هـای 
جنوبـی ایـن شـهر واقـع شـده اسـت. هندورابـی از سـمت 
جنـوب شـرقی بـا جزیـره کیـش ۲۸ کیلومتـر فاصلـه و از 
سـمت غرب در ۲4 کیلومتری جزیـره الوان و ۲۰ کیلومتری 
جزیـره شـیدور قـرار دارد.«امتـداد هندورابـی هماننـد غالب 
جزایـر خلیـج فـارس از قطـر بـزرگ از شـمال غـرب بـه 
بـا جهـت رشـته کوه هـای  جنـوب شـرق اسـت )همسـو 
زاگـرس(. قطـر بـزرگ ایـن جزیـره در ایـن امتـداد حداقل 
6.۱ و حداکثـر 7.7 کیلومتـر اسـت.جزیره هندورابـی کـه به 
اکواریـوم طبیعـی ایـران زمیـن معـروف اسـت عـالوه بـر 
جاذبه هـای طبیعـی منحصـر بـه فـرد، کرانه هـای جـذاب و 
دیدنـی از جاذبه هـا ی تاریخـی نیـز برخـوردار اسـت کـه از 
جملـه مهم تریـن آن معمـاری سـنتی و بومـی ، خرابه هـای 
قریـه »الـدورات«، دژهـای نظامـی پرتغالی هـا مربـوط بـه 
دوره صفویـه، آب انبـار و وجـود درختـان کهنسـال لـور و 
غارهایـی اسـت کـه در طـول سـالیان متمـادی بـه وسـیله 
آب دریـا پدیـد آمـده اسـت. هندورابـی با مسـاحتی حدود 
۲۲ کیلومتـر مربـع و برخـودار از طبیعتـی زیبـا و و سـواحل 
نقـره فـام در کنـار جزیـره ۹۲ کیلـو متری کیـش، مجموعه 
و زنجیـره ای کامـل از جاذبه هـای گردشـگری و تفریحـات 
دریایـی در خلیـج فـارس را تشـکیل می دهنـد و می تواننـد 
نقشـی اثـر گذار در روند رشـد گردشـگری به عنـوان یکی از 

محورهـای توسـعه ملـی ایفـای کند.

گردشگری »هندورابی« 
مقصدی برای 

گردشگران

بیابان، بومی از هزار جلوه زیبا

20درصد از پهنه کشور، بیابان است 

ــر  ــوان، تی ــز آه ــا جســت و خی خیلی ه
ــوس  ــوی فان ــهاب و سوس ــدن ش افکن
ــمان را  ــه آس ــه پهن ــتاره را ک ــزاران س ه
نقــره پاشــی مــی کند،ندیــده انــد و 
موســیقی بــاد، صــدای هوبــره و هوهوی 
ــیاری  ــا ناآشناست.بس ــرای آنه ــد ب جغ
کــه  جایــی  نمی شناســند،  را  اینجــا 
روزهــا هــوا فــوق العــاده گــرم و شــب ها 
بیــش از انــدازه ســرد اســت.کم نیســتند 
کســانی کــه هنــوز گمــان می کنندبیابــان 
ــا اینجــا  ــی و هیچ،ام ــی آب ــی فقر،ب یعن
بیابــان اســت بــا هــزار زیبایــی و ویژگــی 
منحصــر بــه فــرد و دیدنــی. اقلیــم 
شــکننده ای کــه ۲۰درصــد از پهنه کشــور و 
چیــزی حــدود ۹درصــد از گســتره منابــع 
طبیعــی خراســان شــمالی را شــامل 
ــفراین و  ــا اس ــرم ت ــود و از جاج می ش

بخش هایــی از مانــه و ســملقان را در 
ــت. ــه اس برگرفت

این تابلوی بی بدیل
مدیر یک مؤسســه گردشــگری خراســان 
شــمالی در مــورد بیابــان و ظرفیتهــای آن 
می گوید:قبــل از اینکــه به ســراغ ظرفیت 
هــای پنهــان در بیابــان برویم الزم اســت 
از خــود بپرســیم چــرا بیابان بــرای مردم 
جاذبــه نــدارد و مــا نتوانســته ایم چنانکــه 
بایــد و شــاید از ایــن ظرفیــت اســتفاده 
کنیــم؟ »پیــام مهنانــی« ادامــه می دهد: 
طبیعــت  کشــورها کــه  از  بعضــی  در 
غالــب در آنهــا بیابــان و کویــر اســت 
بــا کمتریــن امکانــات و فقــط چنــد 
خــودرو و چادرهایــی کــه در وســط کویــر 
برافراشــته اند منبــع درآمــدی ایجــاد 
ــر  ــر اقتصــاد کشــور تأثی ــه ب ــد ک کرده ان

می افزاید:آنــان  اســت.وی  گذاشــته 
ــای  ــزاری توره ــا برگ ــق ب ــن مناط در ای
برنامه هایــی  و  ســافاری  کویرگــردی، 
از ایــن دســت و حتــی پیــاده روی 
از مناطــق بیابانــی و کویــری درآمــد 
کســب می کننــد امــادر اســتان مــا ایــن 
ــده اســت. ــتفاده ش ــر اس ــت کمت ظرفی
ــمالی  ــان ش ــه خراس ــان اینک ــا بی وی ب
اقلیــم کویــری نــدارد، اظهــار می کند:امــا 
وجــود مناطــق بیابانــی خشــک و نیمــه 
ــه  ــرای منطق ــزرگ ب ــک،ظرفیتی ب خش
اســت کــه بایــد از آن بهــره بــرداری کــرد.

تپه و تل و گل های وحشی
مهنانــی می افزاید:یکــی از ویژگــی هــای 
ــه  ــن منطق ــه در ای ــتان ک ــای اس بیابانه
دیــده می شــود، نمکزارهــای روشــن 
نزدیــک کالشــور، تپه هــای سرخانا،شــن 

ــای  ــای زیب ــار گزی،گله ــرم، قط ــای ن ه
مناطــق مختلــف در فصــل بهــار و دشــت 
ــه  ــت ک ــاخ اس ــراف دوش ــاز اط ــای ب ه
دارای قابلیتهــای آموزشــی زیــادی بــرای 
عالقــه منــدان بــه زمیــن شناســی، 
زیســت شناســان و دوســتداران طبیعــت 
شــناس،  بــوم  ایــن  بــاور  اســت.به 
ــوع میاندشــت،نوع  ــات وحــش متن حی
ــا  ــراه ب ــه هم ــی خــاک منطق و توپوگراف
ــوری  ــاالی گیاهــی و جان ــوع ب وجــود تن
بــه  آســان  دسترســی  وهمچنیــن 
منطقه،قابلیت هــای توریســتی باالیــی 
ــت  ــه الزم اس ــت ک ــرده اس ــاد ک را ایج
ــود. ــتفاده ش ــردی اس ــرای بومگ از آن ب
وی اظهــار می کند:پرنــده نگری،پیــاده 
روی وحتــی ایجــاد راه و مســیری بــرای 
ــافاری را  ــواری و س ــه و موتورس دوچرخ
می تــوان در بیابانهــای اســتان عمومیــت 
ــا اشــاره بــه زندگــی گونه هــای  داد.وی ب
همچــون  انقــراض  درخطــر  و  نــادر 
ــای وحشــی  ــره و گربه ه ــگ، هوب یوزپلن
می افزایــد: می تــوان حتــی حفاظــت 
از حیــات وحــش را در ایــن منطقــه 
ــی  ــوزش داد.مهنان ــی آم ــور عمل ــه ط ب
بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره می کنــد 
ــای  ــه برنامه ه ــگران ب ــه بیشترگردش ک
کویرنــوردی و ریگزارهــا عالقــه دارنــد 
بیابانهــای  می افزایــد:در  ادامــه  در  و 
ــت و  ــد میاندش ــمالی مانن ــان ش خراس
در ارگ بلقیــس اســفراین تــور دوچرخــه 

ســواری اجــرا کرده ایــم.

توجه ویژه به بیابان
تصورمی کنندبیابانهابــه  بیشــترمردم 
دارند،ظرفیــت  کــه  ظاهــری  خاطــر 
بــاور  ندارند،امابــه  محیطــی  زیســت 
زیســت  محیــط  کارشــناس  یــک 
طبیعی،بیابــان، حیــات وحــش خــاص، 
منابــع آب وخــاک ارزشــمندی دارد و 

ــا  ــل توجــه اســت کــه ب از ایــن منظرقاب
محیــط خشــن بیابــان، ســازگاری یافتــه 
را تلطیــف ودلپذیــر  ایــن محیــط  و 
می افزایــد:  ســعیداحزابی  کرده انــد. 
ــان  ــره« دربیاب ــد »هوب ــی مانن پرنده های
رؤیــت می شــود و»تیهــو« و »باقرقــره« 
هــم از ایــن جملــه اســت و از انــواع 
ــواع  ــوان ان ــدگان می ت ــدگان وجون خزن
یافــت.وی  بیابان هــا  در  را  نــادری 
ــود  ــی وج ــن نگران ــه ای ــد: البت می افزای
ــود  ــال خ ــه ح ــا ب ــر بیابانه ــه اگ دارد ک
رهــا شــوند فاجعــه ای زیســت محیطــی 
اتفــاق بیفتــدو تجربه نشــان داده اســت 
ــر  ــانی ب ــکونتگاه های انس ــیاری ازس بس
ــداری  ــه نگه ــی انســان ب ــی توجه ــر ب اث
وحفــظ اکوسیســتم بیابانــی از بیــن 
رفته انــد و بیابــان بــه کویــر تبدیــل 

ــت. ــده اس ش

تبدیل تهدید به فرصت
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
خراســان شــمالی دربــاره پتانســیل های 

مناطــق بیابانــی حــوزه کال شــور در ایــن 
اســتان گفت:ایــن مناطــق بیابانــی و 
ارتفاعــات باالدســت آن مناســب ترین 
و  مطالعــه  بــرای  مکانهادراســتان 
ــوان  ــای آبخیزداری،آبخ ــرای پروژه ه اج
هســتند.وی  ســیالب  وپخــش  داری 
ــن  ــان اینکــه شــرایط اقلیمــی وزمی بابی
ــق خــاص اســت،  ــن مناط ــناختی ای ش
گونــه ای  بــه  شــرایط  می افزاید:ایــن 
از  مناســبی  آبهــای  روان  اســت کــه 
کوهســتانهای پربــارش شــمالی بامیــزان 
ــال  ــر درس ــش از 4۰۰میلیمت ــارش بی ب
سرچشــمه گرفتــه وبــه مناطــق بیابانــی 
پاییــن دســت ســرازیر می شــوند.وی 
اظهــار می کند:بــه منظــور توســعه پایــدار 
دشــتهای بیابانــی اجــرای طرحهــای 
مکانیزاســیون کشــاورزی مانندآبیــاری 
بارانــی و اســتفاده بهینــه از منابــع پایــه 
یعنــی منابــع آب و خــاک ضــروری 

ــت.  اس

ــر یازدهمیــن جشــنواره مــاه هشــتم  دبی
خبرداد:همــکاری مشــترک بیــن مــوزه اِی 
آســتان  مــوزه  و  ملــک  ملــی  مــوزه 
حضــرت معصومــه )س(، پارچــه صندوق 
معصومه)س(بــه  قبرحضــرت  پــوش 
ــا اشــاره  ــژاد ب نمایــش درآمد.رضادبیری ن
ــنواره  ــن دوره جش ــزاری یازدهمی ــه برگ ب
ــر  ــه ه ــت ک ــه کرام ــتم در ده ــاه هش م
ســال توســط کتابخانــه و مــوزه ملــی 
ــزار می شــود،ادامه داد: امســال  ــک برگ مل

مــوزه  بیــن  مشــترک  همــکاری  در 
ملــی ملــک و مــوزه آســتان حضــرت 
معصومه)س(پارچــه صنــدوق پــوش قبر 
حضــرت معصومه)س(بعنــوان یــک تک 
ــا  ــرت معصومه)س(ت ــر از والدت حض اث
۲6 تیــر در تــاالر هنــر و زندگــی ایــن مــوزه 
بــه نمایــش در می آیــد.او بابیــان این کــه 
ایــن پارچــه در دوره ناصرالدیــن شــاه 
بــرای قبرپــوش حضــرت معصومــه)س(
دوختــه شــده اســت، ایــن پارچــه نفیــس 

و ارزشمندســالها بعدهــا بــه خــارج از 
ــه  ــل شــده،تا ســال ۱۳۵6 ک ــران منتق ای
توســط یــک ایرانــی در حراجــی در لنــدن 
خریــداری وبــار دیگــر بــه ایــران برگردانده 
آســتانه  ان،وقــف  از  وبعــد  می شــود 
)س(می شــودو  معصومــه  حضــرت 
در ایــن مــوزه نگهــداری می شــود.وی 
بااشــاره بــه اینکــه ایــن اثرنفیــس در روز 
ــه مــدت  والدت حضــرت معصومه)س(ب
یــک روز در خانــه حــاج آقاحســین ملــک 
در بــازار تهــران  بــه نمایــش درآمــده 
بود،افزود:بعــد از ایــن مراســم، ان پارچــه 
ــی  ــر و زندگ ــاالر هن ــک در ت ــوزه مل ــه م ب
منتقــل شــده و قــرار اســت در ایــن مــوزه 

ــود. ــش داده ش نمای

پارچه قبرپوش حضرت معصومه )س( 
در موزه ملی ملک

مرکز آموزش هتلداری 
در همدان به بهره برداری رسید

ــه  ــن ب ــداری و گردشــگری غــرب کشــور در زمی ــز آمــوزش هتل ــن مرک بزرگتری
مســاحت 6 هــزار متــر مربــع در همــدان بهــره بــرداری شــد.عملیات اجرایی مرکز 
آمــوزش هتلــداری و گردشــگری از ســال ۸4 آغــاز شــد امــا بــه علــت محدودیت 
تامیــن اعتبــار، احــداث ایــن طــرح بــرای چنــد ســال متوقــف مانــده بــود کــه در 
نهایــت مرکــز آمــوزش هتلــداری در ســه طبقــه بهــره بــرداری شد.ســاختار مرکــز 
ــداری و گردشــگری همــدان آموزشــی اســت و ســعی شــده اتاق هــای آن  هتل
بــرای آمــوزش نحــوه هتلــداری و گردشــگری طراحــی شــود؛ همچنیــن یک باب 
هتــل بــا ابعــاد کوچــک در طبقــه اول ایــن مرکــز ایجــاد شــده اســت و در طبقــه 
دوم صنایــع تغذیــه ای، طبقــه ســوم صنایــع دســتی اســتان و مزیــت اســتان 
آمــوزش و بــه نمایــش گذاشــته می شــود.به دنبــال آمــاده شــدن ایــن مرکــز، 
ــه در بخــش  ــح ک ــن توضی ــا ای ــژه فراهــم شــد ب شــرایط ورود بخش هــای وی
نان هــای ویــژه، صنعتــی، شــیرینی و شــکالت بــا شــرکتی در بلژیــک همچنیــن 
بــا شــرکت »گریفیــن« آلمــان بــرای »قهــوه« قــرارداد منعقــد شــده و تجهیــزات 
ــن راســتا  ــرد اســت.در ای ــه ف ــن مرکــز بســیار منحصــر ب اســتفاده شــده در ای
تعامــل خوبــی بــا ســازمان گردشــگری برقــرار شــده و قــرار اســت در ایــن مرکــز 
ــه کیفیــت، افــراد آمــوزش  ــر توجــه ب آموزش هایــی کــه داده می شــود عــالوه ب

دیــده مــورد تأییــد فنــی و حرفــه ای و میــراث فرهنگــی نیــز باشــند.

ته
نک

کـم نیسـتند کسـانی کـه هنـوز گمـان می کننـد بیابـان 
یعنـی فقـر، بـی آبـی و هیـچ، امـا اینجـا بیابـان اسـت با 
هـزار زیبایـی و ویژگـی منحصـر بـه فـرد و دیدنی.اقلیـم 
شـکننده ای کـه 20 درصد از پهنه کشـور و چیـزی حدود 9 
درصد از گسـتره منابع طبیعی خراسـان شـمالی را شـامل 
می شـود و از جاجـرم تـا اسـفراین و بخش هایـی از مانه و 

سـملقان را دربرگرفته اسـت.
بیشـتر مـردم تصـور می کننـد کـه بیابان هـا بـه خاطـر 
ندارنـد،  محیطـی  زیسـت  دارند،ظرفیـت  کـه  ظاهـری 
امـا بـه بـاور  سـعید احزابـی کارشـناس محیـط زیسـت 
طبیعـی، بیابـان، حیات وحش خاص، منابـع آب و خاک 
ارزشـمندی دارد و از ایـن منظـر قابـل توجـه اسـت که با 
محیـط خشـن بیابـان، سـازگاری یافتـه و ایـن محیط را 

تلطیـف و دلپذیـر کرده انـد.

میراثمیراث

آغاز بازسازی زیارتگاه زرتشتیان اردکان یزدگودبرداری تکیه دولت، حریم کاخ جهانی گلستان را نقض نمی کند
شــهردار منطقــه ۱۲ تهــران تاکید 
ــه  ــرداری پشــت تکی ــرد:  گودب ک
دولــت در نزدیکــی کاخ گلســتان 
ــه  ــت ب ــازار پایتخ ــدوده ب درمح
ــن  ــم ای ــت و حری ــیده اس ــی رس ــراث فرهنگ ــد می تایی
ــد ســعادتی  ــی  محم ــض نمی کند.عل ــی را نق ــای جهان بن
ــن  ــیون)پی ریزی( ای ــات فوندانس ــت: عملی ــار داش اظه
ــبکه  ــع در ش ــت.برخی مناب ــده اس ــرا ش ــز اج ــالک نی پ
هــای اجتماعــی اعــالم کــرده بودنــد کــه ایــن گودبــرداری 
ــت  ــه ثب ــه ب ــتان ک ــم کاخ گلس ــاز حری ــاخت و س و س
ــت. ــد انداخ ــر خواه ــه خط ــت را ب ــیده اس ــی رس جهان
شــهردار منطقــه ۱۲ تهــران افزود:ایــن گودبــرداری در 

عمــق ۱۳ متــری در محــدوده تکیــه دولــت بــا توجــه بــه 
ــد و  ــا کاخ گلســتان مشــکلی ایجــاد نمی کن ــه آن ب فاصل
در حریــم درجــه یــک کاخ نیســت بــا ایــن حــال مجــوز 
میــراث بــرای آن چــون در محــدوده بــازار قــرار دارد، گرفته 
ــب،  ــل از تخری ــه اینکــه قب ــا اشــاره ب شــده اســت.وی ب
ســاختمان مذکــور وضعیــت مناســبی نداشــت و میــراث 
فرهنگــی اجــازه تخریــب آن را صــادر کــرده گفــت: 
ســاخت بنــای جدیــد طبــق ضوابــط اعــالم شــده اســت.
شــهردار منطقــه ۱۲ بیــان کــرد: ســاخت بنــای جدیــد در 
ــاع ۱۰  ــی )ارتف ــاختمان های قبل ــق س ــالک مطاب ــن پ ای
متــر و ۵۰ ســانتیمتر( ،۲ طبقــه روی زمیــن خواهــد بــود 

ــرده اســت. ــک را صــادر ک ــراث مجــوز مل و می

انجمـــن  رییـــس  نائـــب 
زرتشـــتیان شـــریف آبـــاد اردکان 
ــاخت  ــازی و سـ ــاز بازسـ از آغـ
ــگاه  ــی از نیایشـ ــاز بخشـ وسـ
پیرســـبز »چـــک چـــک«، از زیارتـــگاه هـــای مهـــم زرتشـــتیان 

اردکان، ایـــران و جهـــان خبـــر داد.
ــن  ــه انجمـ ــرو مصوبـ ــزود: پیـ ــدردان« افـ ــورش قـ »کـ
ــن  ــی از ایـ ــازی بخشـ ــاد، بازسـ ــریف آبـ ــتیان شـ زرتشـ
ـــای  ـــه از نخســـتین روزه ـــام »ســـپندینه« ک ـــه ن ـــگاه ب زیارت
دی مـــاه ســـال ۱۳۹7 آغـــاز شـــده بـــود بعلـــت آییـــن 
ـــار  ـــه ب ـــود ک ـــده ب ـــف ش ـــبز متوق ـــارت پیرس ـــی زی همگان
دیگـــر از ســـر گرفتـــه شـــد.وی بـــه بازســـازی برخـــی از 

ـــه  ـــه کوچـــه بیـــوک، بازســـازی نمـــای خیل بخش هـــای خیل
ـــای مســـیر  ـــی از راه پله ه ـــازی بخش های کاووســـی و بازس
ـــده از  ســـرویس بهداشـــتی و تکمیـــل بخش هـــای جـــا مان
پیـــش، اشـــاره کرد.«چک چـــک« از زیارتگاه هـــای مهـــم 
ـــز  ـــبز« نی ـــر س ـــه آن »پی ـــه ب ـــت ک ـــان اس ـــتیان جه زرتش
می گوینـــد و در شهرســـتان اردکان در میـــان کوه هـــای 
ـــاله از ۲4  ـــه س ـــتیان هم ـــرار دارد.زرتش ـــره ق اردکان و انجی
ـــم  ـــگاه، دور ه ـــن زیارت ـــار روز در ای ـــدت چه ـــه م ـــرداد ب خ
ــًا ۱۵۰  ــش می پردازند.مجموعـ ــه نیایـ ــده و بـ ــع شـ جمـ
ـــزار  ـــد، ۳۰ ه ـــی کنن ـــی م ـــان زندگ ـــتی در جه ـــزار زرتش ه
نفـــر از ایـــن تعـــداد در ایـــران و حـــدود 6 هـــزار نفـــر در 
ـــتند. ـــاکن هس ـــت س ـــزد، اردکان و تف ـــای ی ـــتان ه شهرس
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خبر

ورود روان آب هــا بــه دریاچــه ارومیــه بــا توجــه بــه قــرار 
گرفتــن در فصــل گرمــا و بســته بــودن حوضه آبریــز آن، 
بــه طــور کامــل قطع شــده امــا تراز و وســعت نگیــن آبی 
آذربایجــان مطلوب تــر از ســال های گذشــته اســت. بــه 
گفتــه فرهــاد ســرخوش، رئیــس دفتــر اســتانی ســتاد 
احیــای دریاچــه ارومیــه در آذربایجان غربــی ورودی 
ــه دریاچــه ارومیــه از رودخانه هــای »شــهرچای«،  آب ب
»زرینــه رود«، »ســیمینه رود«، »گادار« و »بارانــدوز« تــا 
۲۰ روز قبــل، 6۵ مترمکعــب در ثانیــه بــود کــه ایــن روند 
رفته رفتــه کاهــش یافتــه و متوقــف شــده اســت. وی با 
تاکیــد بــر اینکــه ورود آب بــه دریاچــه ارومیــه بــا پایــان 
ــود،  ــاز می ش ــاره آغ ــا دوب ــاز بارش ه ــا و آغ ــل گرم فص
بــه خبرنــگار ایرنــا گفتــه اســت: هرســاله شــاهد کاهش 
نزدیــک بــه 7۰ ســانتی متری تــراز دریاچــه ارومیــه در 
فصــل گرمــا هســتیم و ایــن مقــدار در زمــان بارش هــا 

ــران می شــود. جب
ایــن مقــام مســوول در ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
بــا اشــاره بــه کاهــش تبخیــر آب دریاچــه در مقایســه 
ــه در  ــد: دریاچــه ارومی ــا ســال های گذشــته، می افزای ب
ــای  ــدن نمک ه ــل ش ــم آب و ح ــش حج ــایه افزای س
رســوب شــده در کــف آن، در بســیاری از نقــاط عمیق تــر 

شــده و ایــن موضــوع تبخیــر را کاهــش داده اســت.
فرهــاد ســرخوش بــا بیــان اینکــه بارش هــای مناســب 
ســال جــاری بــه همــراه اقدامــات انجام شــده در ســتاد 
احیــا باعــث افزایــش چشــمگیر تــراز و وســعت دریاچه 
ــد: طرح هــای مهــم انتقــال  ــان می کن ارومیــه شــد، بی
آب بــه دریاچــه ارومیــه همچــون طرح هــای مربــوط بــه 
تصفیه هــای فاضــالب و تونــل انتقــال تــا پایــان ســال 
جــاری بــه بهره بــرداری می رســد و تــراز دریاچــه ارومیــه 
در صــورت بهره بــرداری از ایــن طرح هــا ســاالنه نزدیــک 

بــه یــک متــر افزایــش می یابــد. رئیــس دفتــر اســتانی 
ــی در  ــه در آذربایجان غرب ــای دریاچــه ارومی ســتاد احی
ــه  ــز گفت ــه نی ــه ارومی ــت دریاچ ــن وضعی ــورد آخری م
اســت: گســتره ایــن دریاچــه بــا افزایــش ۹۰۰ کیلومتری 
در همســنجی بــا زمــان مشــابه ســال گذشــته بــه ســه 
هــزار و ۱۱۹ کیلومترمربــع رســیده اســت. وی بــا اعــالم 
اینکــه دریاچــه ارومیــه نســبت بــه کمتریــن تــراز ثبــت 
ــر  ــر باالت ــانتی مت ــر و 7۲ س ــک مت ــرای آن ی ــده ب ش

ــزار  ــون یکه ــه اکن ــن دریاچ ــراز ای ــد: ت ــده، می افزای آم
ــه ۱۰۵  ــرآورد شــده ک ــر ب ــر و 74 ســانتی مت و ۲7۱ مت
ســانتی متر بیشــتر از زمــان مشــابه ســال ۱۳۹7 اســت.
ــای  ــب طرح ه ــه در قال ــه ارومی ــت دریاچ ــی اس گفتن
ســتاد احیــا قــرار اســت ظــرف مــدت ۱۰ ســال یعنــی 
ــراز اکولوژیــک خــود برســد؛ ایــن  ــه ت از ســال ۱۳۹4 ب
دریاچــه از اواســط دهــه ۱۳۸۰ شــروع بــه خشــک 
ــر آمــار بین المللــی تــا ســال ۲۰۱۵  ــا ب شــدن کــرد و بن
میــالدی حــدود ۸۰ درصد از مســاحت آن خشــک شــد. 
ــر ایــن عقیــده  همــه کارشناســان داخلــی و خارجــی ب

هســتند کــه مشــارکت جوامــع محلــی در کنــار اجــرای 
طرح هــای مختلــف، نقــش مهمــی در احیــای نگیــن 

ــی آذربایجــان دارد. آب

ورود به مرحله دوم فرآیند احیا
در اردیبهشــت مــاه ســال جاری دانشــگاه تبریــز میزبان 
نشســتی یكــروزه بــا عنــوان »هــم اندیشــی ســمن ها 
در زمینــه احیــای دریاچــه ارومیــه« بــود كــه مهم تریــن 
خروجــی آن اعــالم خبــر خــروج دریاچــه ارومیــه از كما، 
تثبیــت وضعیــت و ورود آن بــه مرحلــه دوم فرایند احیا 

ــت  ــركت كنندگان در نشس ــا، ش ــزارش ایرن ــه گ ــود. ب ب
ــری  ــانتی مت ــش 7۰ س ــه افزای ــاره ب ــا اش ــده، ب یادش
ــه در ســال جــاری و وضعیــت  ــراز آب دریاچــه ارومی ت
ــز از  ــزوم پرهی ــر ل ــی، ب ــه آب ــن پهن ــده ای امیدواركنن
راضــی شــدن بــه وضعیــت موجــود و غفلــت از پیشــبرد 
برنامه هــای مصــوب ســتاد احیــا تاكیــد كردنــد. تــالش 
بــرای نهادینــه و اجرایــی كــردن راهكارهــای اجتماعــی و 
اهمیــت مضاعــف ایــن موضــوع در مقایســه بــا مســایل 
ســازه ای در طرح هــای احیــای دریاچــه ارومیــه از دیگــر 

ورود آب به دریاچه ارومیه متوقف شد
رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه می گوید روند ورودی آب به دریاچه  ارومیه  

قطع شده اما تراز  آن مطلوب تر از سال های گذشته است

ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــه در آذربایجان غرب ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــتانی س ــر اس ــس دفت رئی
ــا باعــث  ــات انجــام شــده در ســتاد احی ــه همــراه اقدام بارش هــای مناســب ســال جــاری ب
افزایــش چشــمگیر تــراز و وســعت دریاچــه ارومیــه شــد، بیــان کــرد: طرح هــای مهــم انتقــال 
ــل  ــالب و تون ــای فاض ــه تصفیه ه ــوط ب ــای مرب ــون طرح ه ــه همچ ــه ارومی ــه دریاچ آب ب
ــه در صــورت  ــراز دریاچــه ارومی ــرداری می رســد و ت ــه بهره ب ــان ســال جــاری ب ــا پای ــال ت انتق
ــه وی  ــه گفت ــد. ب ــش می یاب ــر افزای ــک مت ــه ی ــک ب ــا ســاالنه نزدی ــن طرح ه ــرداری از ای بهره ب
ــر را کاهــش داده اســت. ــن موضــوع تبخی ــر شــده و ای ــاط عمیق ت دریاچــه در بســیاری از نق

رئیــس دفتــر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه 
می گویــد  آذربایجان غربــی  در  ارومیــه 
افزایــش  بــا  ارومیــه  دریاچــه  گســتره 
زمــان  بــا  همســنجی  در  900 کیلومتــری 
ــزار و 119  ــه ه ــه س ــته ب ــال گذش ــابه س مش
ــراز  ــه ت ــوری ک ــه ط ــیده ب ــع رس کیلومترمرب
ــزار و 271  ــن دریاچــه در حــال حاضــر یکه ای
متــر و 74 ســانتی متــر بــرآورد شــده اســت.
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مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
رضــوی گفــت: ۲۱۸ شــکارچی متخلــف طــی 
ــی ســال جــاری در اســتان  ســه ماهه ابتدای
دســتگیر شــده اند. بــه گــزارش مهــر، تــورج 
همتــی افــزود: طــی ســه مــاه گذشــته، 
ــوران  ــوی مأم ــف از س ــکارچی متخل ۲۱۸ ش
ــط زیســت اســتان در  ــگان حفاظــت محی ی
اعمــال  و  دســتگیر  طبیعــی  عرصه هــای 
ــال  ــارد ری ــغ 6.۵ میلی ــون شــده اند و مبل قان
ــت  ــط زیس ــه محی ــراد ب ــن اف ــوی ای از س
وارد شــده اســت. وی  اســتان خســارت 
افــزود: ایــن شــکارچیان متخلــف ۳6 رأس 
پســتاندار وحشــی مشــتمل بــر الشــه و اجــزا 
ــی، ۳ رأس  ــش وحش ــوچ و می ۳۰ رأس ق
کل و بــز و ۳ قــالده گــراز را طــی ســه ماهــه 
اخیــر از چرخــه حیــات حــذف کرده انــد. وی 
ــف  ــده تخل ــن راســتا ۱۸۰ پرون ــزود: در ای اف
شــکار و صیــد در حوزه هــای قضائــی اســتان 
طــی ســه ماهــه اخیــر تشــکیل شــده و بــه 
ــف  ــده تخل ــر روز دو پرون ــن ه ــور میانگی ط
ــری  ــاز و پیگی ــتان ب ــی اس ــع قضائ در مراج
شــده اســت. وی گفــت: ۳۰ قبضــه اســلحه 
شــکاری کــه ۹ قبضــه آن اســلحه قاچــاق و 
ــش از ۳۹۰  ــت و بی ــوده اس ــوز ب ــد مج فاق
ــف  ــراد کش ــن اف ــنگ از ای ــواع فش ــدد ان ع
و توقیــف شــده اســت. همتــی تصریــح 
کــرد: در ایــن مــدت اقداماتــی همچــون 
ــای  ــواع آلودگی ه ــورد ان پیشــگیری از 74 م
زیســت محیطــی و رفــع آلودگــی ۱۲۰ واحــد 
آالینــده و پیگیــری اخطاریه هــای صــادره 
نیــز توســط مأموریــن یــگان حفاظــت انجــام 
ــی  ــری قانون ــزود: پیگی شــده اســت. وی اف
بــرای معرفــی مالــکان دام هــای ســبک 
منجــر بــه خــروج قریــب ۳ هــزار و ۹۰۰ 
رأس دام کــه بــه طــور غیــر مجــاز در مناطــق 
ــر  ــرای غی ــت چ ــط زیس ــه محی ــار گان چه
مجــاز داشــتند شــده و نیــز آمــوزش بیــش 
ــب طــرح  از هــزار و ۸۰۰ دانــش آمــوز در قال
ــان" در مــدارس  ــا محیــط ب "یــک ســاعت ب
روســتاهای اســتان انجــام شــده اســت. 
همتــی تاکیــد کــرد: در خصــوص پیشــگیری 
از جرایــم شــکار و صیــد نیز 7 شــکارچی غیر 
مجــاز پیــش از اقــدام بــه شــکار در منطقــه 
ــه  ــه شــکار ب ــه جــرم شــروع ب دســتگیر و ب

ــده اند. ــی ش ــی معرف ــع قضائ مراج

ان
ط بان

حی
حقوق دریافتی محیط بانان نیازهای حداقلی م

آنها را رفع نمی کند
ــت:  ــط زیســت گف ــک کارشــناس ســازمان محی ی
آنچــه محیط بانــان را بــه مــرز نا امیــدی می رســاند 
ــا را  ــی آنه ــاز حداقل ایــن اســت کــه حقوقشــان نی
رفــع  بــرای  برنامــه جامعــی  بایــد  و  رفــع نمی کنــد 
ــا  مشکالتشــان پیــاده شــود. محمدحســین بازگیــر در گفتگــو ب
خبرگــزاری آنــا در ارتبــاط بــا اهمیــت حمایــت بیمــه ای و قضایی 
از محیط بانــان کــه اخیــرًا الیحــه آن در مجلــس شــورای اســالمی 
بــه تصویــب رســید، اظهــار کــرد: محیط بانــان یکــی از اقشــاری 
ــد  ــده دارن ــر عه هســتند کــه کار ســخت و طاقــت فرســایی را ب
ــد.  ــرار گرفته ان ــه ق ــورد توج ــر م ــون کمت ــر تاکن و از ســوی دیگ
ــدی  ــائل درآم ــات و مس ــر رفاهی ــی از نظ ــه داد: وقت وی ادام
ــراد  ــن اف ــم متوجــه می شــویم ای ــگاه می کنی ــن قشــر ن ــه ای ب
ــوند  ــوب می ش ــت محس ــتخدمین دول ــن مس ــزو ضعیف تری ج
و حقــوق آنهــا را بــا هیــچ اداره ای دیگــر در دســتگاه های دولتــی 
ــد. ایــن کارشــناس ســازمان حفاظــت  ــد مقایســه کنی نمی توانی
محیــط زیســت در ارتبــاط بــا بخشــی از ســختی کار محیط بانــان 

ــا  ــی ب ــان حت ــای کارش ــان فض ــن محیط بان ــی از ای ــت برخ گف
نظامیــان نیــز متفــاوت اســت زیــرا آنهــا در مــواردی حــدود ۱۲ 
روز را مجبــور هســتند در طبیعــت بیتوتــه کننــد و فــرق آن هــا بــا 
ــا پاســگاه های حضــور  ــا و ی ــه در پادگان ه ــی ک ــای نظام نیروه
دارنــد کامــالً متفــاوت اســت. بازگیــر تصریــح کــرد: بعضــًا ایــن 
تصــور بــه ذهــن می آیــد کــه ایــن افــراد در مناطــق خــوش آب 
و هــوا خدمــت می کننــد ولــی مســئله ایــن اســت کــه تنهــا ایــن 
یــک بخشــی از فعالیــت آنهــا اســت و نکتــه ای کــه می بایســت 
ــراد در  ــن اف ــت ای ــه خدم ــت ک ــن اس ــود ای ــه ش ــه آن توج ب
ــات بســیار محــدودی  ــه دارای امکان ــی اســت صــورت ک مناطق
بــرای زندگــی یــک انســان دارد. وی اذعــان کــرد: ممکــن اســت 
ایــن افــراد 6 تــا ۱۰ روز هیــچ دسترســی بــرای برقــراری تمــاس 
ــر در طــول  ــا اگ ــواده خــود نداشــته باشــند و ی و اطــالع از خان
ــده  ــع ش ــی واق ــورد گزیدگ ــات م ــوی حیوان ــکان از س دوره اس
ــات  ــه خدم ــی ب ــکان دسترس ــه ام ــوند هیچ گون ــار ش ــا بیم و ی

بهداشــتی برایشــان وجــود نــدارد.

ــع  ــا، مراتـ ــازمان جنگل هـ ــس سـ ــا- رئیـ ــران- ایرنـ تهـ
جایگزیـــن  طـــرح  گفـــت:  کشـــور  آبخیـــزداری  و 
»طـــرح تنفـــس جنـــگل« شـــاکله اصلـــی و نقشـــه 
بـــدون  جنـــگل  و  جنگل هاســـت  ســـازمان  راه 
ــتد. ــودش بایسـ ــای خـ ــد روی پـ ــوب بایـ ــت چـ  برداشـ
ـــتاد  ـــه س ـــن جلس ـــنبه در نهمی ـــی روز چهارش ـــل آقای خلی
ـــی  ـــه هیرکان ـــی منطق ـــع طبیع ـــدار مناب ـــت پای ـــی مدیری مل
خطـــاب بـــه شـــورای عالـــی جنـــگل اظهـــار کـــرد: هـــر 
ــه دل در  ــه کـ ــری در جامعـ ــب نظـ ــناس و صاحـ کارشـ
گـــرو جنـــگل دارد، بایـــد دعـــوت شـــود و ارائـــه نظـــر 
کنـــد تـــا این گونـــه نباشـــد کـــه کســـی بگویـــد در بـــاره 
جنـــگل ایـــده و نظـــر داشـــتم امـــا کســـی بـــه نظراتـــم 

توجـــه نداشـــت!

ثبت جهانی جنگل مســـئولیت سازمان
 را دوچندان کرد

آقایـــی بـــا بیـــان اینکـــه پـــس از ثبـــت جهانـــی 
مســـولیت های  و  ماموریت هـــا  هیرکانـــی،  جنـــگل 
شـــده  دوچنـــدان  خـــارج  و  داخـــل  در  ســـازمانی 
ــت از  ــرای حفاظـ ــر کاری بـ ــرد: هـ ــح کـ ــت، تصریـ اسـ
جنگل هـــای هیرکانـــی الزم باشـــد انجـــام مـــی دهیـــم 
ـــم. ـــدن نداری ـــاه آم ـــه کوت ـــالً وظیف ـــه اص ـــن زمین  و در ای
ـــش  ـــدرکاران بخ ـــت ان ـــا، از دس ـــازمان جنگل ه ـــس س رئی
ـــت  ـــر ثب ـــگاه بخاط ـــاتید دانش ـــگاهیان و اس ـــگل، دانش جن

جنـــگل هیرکانـــی تشـــکر کـــرد و گفـــت: مدیریـــت و حفـــظ 
ــت. ــازمان جنگل هاسـ ــده سـ ــگل برعهـ ــداری جنـ  و نگهـ
ـــت  ـــی را اولوی ـــادهای هیرکان ـــکل شمش ـــل مش ـــی ح آقای
مهـــم و در دســـت اجـــرای ســـازمان جنگل هـــا خوانـــد 
ــت  ــگل خواسـ ــور جنـ ــت امـ ــورا و معاونـ ــر شـ و از دفتـ
ــرد  ــری از خـ ــری و بهره گیـ ــان فکـ ــدازی توفـ ــا راه انـ بـ
جمعـــی، از نظـــرات علمـــی، فنـــی و مطالعـــه شـــده 
زمینـــه  در  جنـــگل  کارشناســـان  و  صاحب نظـــران 
ــد. ــتفاده کننـ ــی اسـ ــای هیرکانـ ــادها و جنگل هـ شمشـ

طـــرح جایگزین، طرح ماندگار
 برای حفظ جنگل اســـت

وی تاکیـــد کـــرد: طـــرح جایگزیـــن جنـــگل بـــه ثبـــت 
ـــک  ـــس ی ـــرح تنف ـــون ط ـــرد، چ ـــد ک ـــک خواه ـــی کم جهان
طـــرح پنـــج ســـاله اســـت و در برنامـــه ششـــم توســـعه 
ــرح  ــن طـ ــرح جایگزیـ ــا طـ ــد امـ ــدا می کنـ ــان پیـ پایـ
 مانـــدگار و پایـــه و اســـاس حفـــظ جنـــگل اســـت.
ایـــن مســـئول منابـــع طبیعـــی کشـــور در ادامـــه خاطـــر 
نشـــان کـــرد: عـــده ای مخالـــف طـــرح تنفـــس جنـــگل 
ــی  ــل عمومـ ــکارا در مجلـــس و در محافـ ــتند و آشـ هسـ
بایـــد  مـــا  و  زمینـــه ســـخنرانی می کننـــد  ایـــن  در 
بـــا اجرایـــی کـــردن طـــرح جایگزیـــن جنـــگل، بـــه 
گونـــه ای عمـــل کنیـــم کـــه کســـی بـــه خـــودش جـــرات 
ــرد. ــوال ببـ ــر سـ ــرح تنفـــس را زیـ ــد ماهیـــت طـ  ندهـ

آقایـــی همچنیـــن بـــا بیـــان اینکـــه ۳۰7 هـــزار هکتـــار 
از جنگل هـــای هیرکانـــی ثبـــت جهانـــی شـــده و جـــزء 
نیـــز  مـــا  و  می شـــود  محســـوب  جهانـــی  میـــراث 
ـــرد: در حـــال حاضـــر  ـــادآوری ک ـــم، ی ـــی در آن نداری دخالت
ـــی  ـــگل هیرکان ـــار جن ـــزار هکت ـــد ه ـــون و هفتص ـــک میلی ی
ـــی  ـــمند حیات ـــع ارزش ـــن مناب ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــی مان باق
ــود. ــی شـ ــد و جهانـ ــی کنـ ــیر را طـ ــن مسـ ــد همیـ  بایـ
جنگل هـــای هیرکانـــی بـــا ۱.۹ میلیـــون هکتـــار وســـعت، 
از آســـتارا در شـــمال اســـتان گیـــالن تـــا گُلـــی داغ 

ــول  ــه طـ ــتره ای بـ ــتان، در گسـ ــتان گلسـ ــرق اسـ در شـ
تقریبـــی ۸۰۰ کیلومتـــر و عـــرض ۲۰ تـــا 7۰ کیلومتـــر 
پراکنـــش دارد. هفتـــه گذشـــته بـــا تائیـــد کارشناســـان 
یونســـکو،  اجـــالس  ســـومین  و  چهـــل  در   »IUCN«
ــاِم دومیـــن پرونـــده جهانـــی  جنگل هـــای هیرکانـــی، نـ
ـــِم  ـــا طلس ـــرد ت ـــود ک ـــران را از آن خ ـــی ای ـــراث طبیع می
ـــته  ـــره شکس ـــده باالخ ـــن پرون ـــی ای ـــت جهان ـــاله ثب ۱۳ س

شـــود.

ــده ای از  ــا ع ــار ســال جــاری باعــث شــد ت ــارش هــای به ب
مــردم تصــور کننــد مشــکل کمبــود منابــع آبــی در قــم برطــرف 
شــده، درحالــی کــه حقیقــت چیــز دیگــری اســت و لــب هــای 
ــه  ــودن تشــنگی آن دارد. ب ــی ب ــر نشــان از باق خشــکیده کوی
گــزارش ایرنــا، اســتمرار ســکونت جمعیــت یــک میلیــون 
ــع  ــن مناب ــه تامی ــم، وابســته ب ــری در شــهر ق ــزار نف و ۲۰۰ ه
آبــی پایــدار اســت کــه حجــم عمــده آن بــه وســیله ســدهای 
۱۵ خــرداد و کوچــری کــه در خــارج از محــدوده اســتان 
قــرار دارد، فراهــم مــی شــود و ایــن درحالــی اســت کــه بــر 

جنگل بدون برداشت چوب، باید روی 

پای خودش بایستد
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آالیندگی

پروژه ها

مراقبت های زیست محیطی در اجرای 
پروژه ها باید جدی گرفته شود

پیاده سازی طرح » مپسا « برای کاهش 
عوارض آالینده صنایع

بــه گفتــه معــاون هماهنگــی 
امــور اقتصــادی و توســعه 
کشــور  وزیــر  ای  منطقــه 
صنعتــی  طــرح  چهــار  از 
ــه  ــا ب ــد بن ــی ۱۰۰ درص ــرفت فیزیک ــا پیش ــدی ب تولی
ــت  ــائل زیس ــردن مس ــت نک ــه رعای ــی از جمل دالیل
محیطــی جلوگیــری شــده اســت. بــه گــزارش ایرنــا،  
ــع  ــد از مجتم ــان بازدی ــت در جری ــن پرس ــک دی باب
فوالدســازی و کک ســازی فــوالد زرنــد ایرانیــان 
ــف از  ــت هــای مختل ــه عل ــا ب ــن طــرح ه ــزود: ای اف
جملــه مشــکالت زیســت محیطــی بــه بهــره بــرداری 
نرســیدند و در صورتــی کــه پــروژه ای مشــکل زیســت 
محیطــی دارد بایــد از ابتــدا مجوز اجــرای آن را ندهیم. 
ــار  ــن چه ــورد از ای ــک م ــت ی ــن پرس ــه دی ــه گفت ب
طــرح متوقــف شــده کــه بیشــترین حجــم ســرمایه 
گــذاری در بیــن ایــن طــرح هــا را داشــته مربــوط بــه 

اســتان کرمــان مــی باشــد. معــاون هماهنگــی امــور 
ــه  ــته ب ــال گذش ــت: س ــور گف ــادی وزارت کش اقتص
ــا  ــروژه ه ــه فهرســت پ ــم ک ــالم کردی ــا اع ــتان ه اس
ــه  ــی ب ــه دالیل ــا پیشــرفت فیزیکــی مناســب کــه ب ب
بهــره بــرداری نرســیده انــد را بــه وزارت کشــور ارســال 
ــد.  ــالم ش ــرح اع ــور ۹۳ ط ــی کش ــه در تمام ــد ک کنن
ــان  ــارد توم ــزار و ۳۱۸ میلی ــک ه ــرد: ی ــان ک وی بی
میــزان ســرمایه ای اســت کــه بــرای ایــن چهــار طــرح 
هزینــه شــده اســت. گفتنــی اســت معــاون هماهنگــی 
ــور  ــر کش ــه ای وزی ــعه منطق ــادی و توس ــور اقتص ام
ــه و طرح هــای  ــد از چندیــن کارخان روز گذشــته بازدی
صنعتــی و تولیــدی و همچنیــن نشســت بــا اعضــای 
ــت  ــز گف ــی و نی ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده س
ــی  ــی و خدمات ــای صنعت ــران واحده ــا مدی ــو ب و گ
ــه کاری و  ــان را در برنام ــاق کرم ــل ات ــتان در مح اس

ــت. ــته اس ــود داش ــک روزه خ ــرده ی ــفر فش س

رئیــس هــوا و تغییــر اقلیــم 
ســازمان حفاظــت محیــط 
ســازمان  گفــت:  زیســت 
حفاظــت محیــط زیســت 
طــرح مپســا را بــرای کاهــش عــوارض آالینــده 
ــازی آن  ــاده س ــال پی ــرد و در ح ــرح ک ــع مط صنای
اســت. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســید 
ــذ  ــا اخ ــه ب ــی در رابط ــی قم ــدی میرزای ــد مه محم
عــوارض از صنایــع آالینــده توســط ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت اظهــار کــرد: ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت در رابطــه بــا موضــوع اخذ عــوارض از 
صنایــع آالینــده پیشــنهادات خــود را بــه دولــت ارائــه 
داده، امــا تاکنــون بــه جمــع بنــدی نرســیده اســت. 
وی افــزود: برهمیــن اســاس ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت طرح مپســا را بــرای کاهــش عوارض 
آالینــده صنایــع مطــرح کــرد و در حــال پیــاده ســازی 

آن اســت. میرزایــی بــا بیــان اینکــه عــوارض آالینــده 
ــود،  ــذ نمی ش ــت اخ ــط زیس ــازمان محی ــط س توس
گفــت: اخــذ عــوارض آالینــده توســط ســازمان برنامــه 
ــن  ــوارض را بی ــن ع ــرد و ای و بودجــه صــورت می گی
واحد هــای متاثــر از آالینده هــای توزیــع می کنــد.
ســازمان  گفــت:  صحبت هایــش  ادامــه  در  وی 
حفاظــت محیــط زیســت مکلــف بــه تعییــن شــدت 
اســت.  آالینــده  واحد هــای  و  صنایــع  عــوارض 
رئیــس هــوا و تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اینکــه واحد هایــی کــه 
عــوارض خــود را کاهــش می دهنــد، از طرح هــای 
تشــویقی بهره منــد می شــوند، تصریــح کــرد: معــاف 
از مالیــات یکــی از طرح هــای تشــویقی ســازمان 
محیــط زیســت اســت و اگــر منجــر بــه نتیجــه شــود، 
ــه صــورت کامــل ایــن واحد هــا از لیســت عــوارض  ب

ــارج می شــوند. ــده خ آالین

شهروندان نگران فرونشست زمین در پایتخت نباشند
رئیس شورای اسالمی شهر تهران در خصوص نگرانی بابت فرونشست زمین در پایتخت پس از 
اجرای شبکه فاضالب گفت: تمهیدات الزم در این زمینه اندیشیده شده و مردم نگران نباشند. به 
گزارش ایرنا، محسن هاشمی در حاشیه بازدید از تصفیه خانه فیروز بهرام افزود: به طور قطع آب 
به تهران تزریق خواهد شد و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

گزارش
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ل ها
عامل انسانی بازیگر اصلی در آتش سوزی های جنگ

سریالی اخیر جنگل ها
رییــس مرکــز مدیریــت محیــط زیســت و توســعه 
پایــدار شــهرداری تهــران گفــت: الزم اســت کــه 
ــع  ــا ســازمان مناب ــع و ی ــگل هــا و مرات ســازمان جن
طبیعــی دســت بــه بررســی دقیــق شــرایط بزننــد و به لحــاظ آماری 
مقایســه ای بــا شــرایط ســال قبــل داشــته باشــند تــا مشــخص 
شــود کــه امســال آمــار آتــش ســوزی هــا بیشــتر شــده اســت یــا 
خیــر. صدرالدیــن علیپــور، رییــس مرکــز مدیریــت محیــط زیســت 
و توســعه پایــدار شــهرداری تهــران در مــورد دالیــل افزایــش آتــش 
ــا در  ــر دنی ــت: در سراس ــا گف ــه برن ــر ب ــای اخی ســوزی در هفته ه
مــکان هایــی کــه اقلیــم بــه صورتــی اســت کــه در فصــل تابســتان 
مســتعد آتــش ســوزی اســت، ایــن مســئله رواج دارد. در کشــور 
مــا هــر ســاله ایــن اتفــاق در مــکان هایــی کــه پوشــش گیاهــی 
قابــل اشــتعال دارنــد، روی مــی دهــد. در ایــن زمینــه کــه امســال 
آمــار آتــش ســوزی ها بیشــتر شــده اســت، الزم اســت که ســازمان 
جنــگل هــا و مراتــع و یــا ســازمان منابــع طبیعی دســت به بررســی 
دقیــق شــرایط بزننــد و بــه لحــاظ آمــاری مقایســه ای بــا شــرایط 

ســال قبــل داشــته باشــند تــا مشــخص شــود کــه امســال آمــار 
ــه داد: یکــی از  ــا بیشــتر شــده اســت. وی ادام ــش ســوزی ه آت
ــی  ــر م ــای اخی ــه ه ــا در هفت ــوزی ه ــش س ــش آت ــل افزای دالی
ــادی  ــار بارندگــی هــای زی ــا در فصــل به ــن باشــد کــه م ــد ای توان
داشــتیم، کــه ایــن بارندگــی ها عاملــی بــرای رویش گیاهــان علفی 
بیشــتر شــد، در فصــل گرمــا ایــن گیاهــان خشــک مــی شــوند و 
چــون از جنــس نــرم تــری هســتند بنابرایــن حریــق بیشــتری را 
ایجــاد مــی کننــد. رییــس مرکــز مدیریت محیط زیســت و توســعه 
پایــدار شــهرداری تهــران تصریــح کــرد: در ایجــاد آتش ســوزی ها، 
ــه از  ــی ک ــق گزارش های ــل نیســت، طب ــانی دخی ــل انس ــا عام تنه
آتش ســوزی ها وجــود دارد بــه نظــر می رســد حتــی افتــادن یــک 
شیشــه و تابــش خورشــید بــه آن  می توانــد باعــث آتــش ســوزی 
شــود زیــرا حالــت ذره بینــی ایجــاد مــی کنــد و باعــث اشــتعال می 
شــود. ایــن آتــش ســوزی نقطــه ای در اثــر خشــکی هــوا و وجــود 

بــاد بــه ســایر نقــاط ســرایت پیــدا مــی کنــد.

ان
ط بان

حی
م

یــک نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه عــدم اقتــدار 
ســازمان محیــط زیســت در اجــرای قوانیــن در 
ــه  ــوه قضائی ــت: ق ــی، گف ــر دســتگاه های اجرای براب
ــرایط  ــع، ش ــورد قاط ــا برخ ــد ب ــوم بای ــی العم ــوان مدع ــه عن ب
الزم را بــرای حفــظ محیــط زیســت فراهــم ســازد. بــه  گــزارش 
فــارس، علــی محمــد شــاعری، عضــو فراکســیون محیــط زیســت 
ــه ای از  ــی و بیم ــت قضای ــه حمای ــب الیح ــه تصوی ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــه در جلس ــی ک ــتگاه های اجرای ــت دس ــگان حفاظ ــوران ی مام
علنــی روز دوشــنبه مــورخ ۳.4 ۱۳۹۸ بــا اصالحاتــی بــه تصویــب 
نماینــدگان مجلــس رســید و بــرای برررســی و تاییــد بــه شــورای 
ــاده و  ــار م ــن الیحــه شــامل چه ــت: ای ــان ارســال شــد گف نگهب
ســه تبصــره اســت، کــه  مهمتریــن موضــوع آن »افزایــش 
حمایــت قضایــی و بیمــه ای از محیط بانــان و جنگلبانــان در 
ــان  ــا بی ــاعری ب ــت. ش ــان اس ــف فعالیت ش ــای مختل عرصه ه
ایــن نکتــه کــه بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی هــر ۱۰۰۰ هکتــار 
از عرصه هــای منابــع طبیعــی بایــد تحــت پوشــش و ماموریــت 
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ــت  ــركت كنندگان در نشس ــا، ش ــزارش ایرن ــه گ ــود. ب ب
ــری  ــانتی مت ــش 7۰ س ــه افزای ــاره ب ــا اش ــده، ب یادش
ــه در ســال جــاری و وضعیــت  ــراز آب دریاچــه ارومی ت
ــز از  ــزوم پرهی ــر ل ــی، ب ــه آب ــن پهن ــده ای امیدواركنن
راضــی شــدن بــه وضعیــت موجــود و غفلــت از پیشــبرد 
برنامه هــای مصــوب ســتاد احیــا تاكیــد كردنــد. تــالش 
بــرای نهادینــه و اجرایــی كــردن راهكارهــای اجتماعــی و 
اهمیــت مضاعــف ایــن موضــوع در مقایســه بــا مســایل 
ســازه ای در طرح هــای احیــای دریاچــه ارومیــه از دیگــر 

نــكات مــورد تاكیــد ایــن نشســت یكــروزه بــود. امــكان 
كنتــرل ۹۵ درصــد كانون هــای ریزگردهــای اجتماعــات 
پیرامونــی دریاچــه ارومیــه بــه دلیــل افزایــش تــراز آب 
از دیگــر نــكات مــورد اشــاره در ایــن نشســت تخصصــی 

زیســت محیطــی بــود.

نشانه های احیا به چشم می خورد
در نشســت یادشــده، مدیــر دفتــر برنامه  ریــزی و تلفیق 
ــداوم  ــه ت ــا اشــاره ب ــه ب ــه ارومی ــای دریاچ ســتاد احی
بارندگی هــا و نیــز اقدامــات دولــت بــرای احیــای ایــن 

ــه  ــف دریاچ ــر ك ــال حاض ــود در ح ــه ب ــه، گفت دریاچ
ارومیــه بــه وضعیــت ســال ۱۳۹4 برگشــته اســت كــه 
ــه مســعود  ــه گفت ــرای احیاســت. ب ــزرگ ب نشــانه ای ب
ــراز بســتر  ــل ت تجریشــی در ســال های گذشــته حداق
دریاچــه ارومیــه بــه صــورت ســاالنه بــا 4۰ ســانتی  متر 
ــا  ــا از ســال ۹۳ ب ــود، ام ــه رو ب كاهــش ســطح آب روب
ــمت  ــه س ــا ب ــتاد احی ــای س ــری برنامه ه ــكل  گی ش
تثبیــت دریاچــه رفتیــم و در ایــن راســتا دســتگاه های 
ــی  ــز الیروب ــای روان و نی ــازی آب ه ــی در رهاس اجرای

مســیل ها كمــك زیــادی كردنــد. وی آغــاز شــرایط ورود 
بــه شــرایط احیــای دریاچــه ارومیــه را اردیبهشــت ســال 
گذشــته اعــالم و می افزایــد: اگــر تــراز آب ایــن دریاچــه 
بــه ۹/۱۲7۲ برســد، می تــوان گــرد و خــاك را حــل كــرد و 
وارد مرحلــه احیــا شــد كــه در ایــن راســتا می تــوان بــه 
كمــك دولــت بــا افزایــش یــك متــر تــراز آب، ۹۵ درصد 
ــی  ــرد. تجریش ــر آب ب ــاك را زی ــرد و خ ــای گ كانون ه
ادامــه می دهــد: در حــال حاضــر برنامــه تثبیــت پشــت 
ســر گذاشــته شــده و وارد فــاز دوم احیــا شــده  ایــم كــه 
ــا ســال  ــرار دارد ت ــا تامیــن بودجــه كــه در اولویــت ق ب
۱4۰4 می  تــوان عملیــات احیــا را اجرایــی كــرد. وی بــا 
اشــاره بــه اینكــه نبایــد بــه دلیــل شــرایط خــوب دریاچه 
مغــرور شــد، بیــان می کنــد: چــون در آبــان مــاه امســال 
انتظــار تبخیــر وجــود دارد امــا تــا انتهــای ســال جــاری 
و از ســال آینــده بــا ورود 7۵۰ میلیــون مترمكعــب آب 
ــاال  ــف ب ــای مختل ــا پروژه ه ــی را ب ــراز كنون ــی، ت دایم
ــد در افزایــش  ــار آن عنایــت خداون ــم كــه در كن می بری
بارش هــا نیــز وجــود دارد. تجریشــی یــادآور می شــود: با 
هماهنگــی بســیاری خوبــی كه بــا دســتگاه های اجرایی 
داشــتیم آب  هــا را از ســطح  حوضــه آبریــز رهــا كردیــم و 
ــا رشــد 66  ــز ب ــن حوضــه نی ــا در ای ــت بارش ه وضعی
ــش دارد.  ــدت افزای ــد م ــه دوره بلن درصــدی نســبت ب
بــه گفتــه وی از دو ســال پیــش كــه موضــوع عملیــات 
دریاچــه ارومیــه شــروع شــد، ســازمان ملــل گزارشــی 
ارائــه و بــه صراحــت اعــالم كــرده كــه وســعت دریاچــه 
افرایــش یافتــه و دولــت و مــردم مصمــم بــه احیــای 
آن هســتند. گفتنــی اســت تجریشــی در جلســه مذکور، 
اعتبــار پرداختــی بــرای دریاچــه ارومیــه بــرای آذربایجان  
غربــی را ۹۳ میلیــارد تومــان و بــرای آذربایجان شــرقی 
۳۵ میلیــارد تومــان اعــالم می کنــد. معــاون هماهنگــی 
امــور عمرانــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز در 
نشســت یادشــده بــا اشــاره بــه بارش هــای اوایــل ســار 
جــاری در اســتان گفتــه بــود: بــا توجــه بــه بارندگی های 
اخیــر، احیــای دریاچــه تاحــدودی امیدوارکننــده به نظر 
می رســد، البتــه نبایــد زیــاد مطمئــن شــویم کــه ایــن 
رونــد ادامــه خواهــد داشــت. بنــا بــر ایــن گــزارش، تــراز 
دریاچــه ارومیــه از ســال ۱۳44 تــا ســال ۱۳7۲ در 
حــد فاصــل یکهــزار و ۲74 متــر تــا یکهــزار و ۲7۸ متــر 
متغییــر بــود، امــا از ایــن تاریــخ بــه بعــد رونــد کاهشــی 
ــش  ــال ۱۳۹۳ کاه ــا س ــد و ت ــاز ش ــه آغ ــراز دریاچ ت
متوســط ســاالنه 4۰ ســانتی متــر و در مجمــوع ۸ متر از 

تــراز دریاچــه ارومیــه بــه ثبــت رســید.

دریاچه ارومیه در 
قالب طرح های ستاد 
احیا قرار است به تراز 
اکولوژیک خود برسد؛ 
این دریاچه از اواسط 
دهه 1380 شروع به 

خشک شدن کرد و 
بنا بر آمار بین المللی 

تا سال 2015 میالدی 
حدود 80 درصد از 

مساحت آن خشک شد. 
همه کارشناسان داخلی 
و خارجی بر این عقیده 

هستند که مشارکت 
مردمی در کنار اجرای 

طرح ها نقش مهمی در 
احیای آن دارد.

ورود آب به دریاچه ارومیه متوقف شد
رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه می گوید روند ورودی آب به دریاچه  ارومیه  

قطع شده اما تراز  آن مطلوب تر از سال های گذشته است

ــده ای از  ــا ع ــار ســال جــاری باعــث شــد ت ــارش هــای به ب
مــردم تصــور کننــد مشــکل کمبــود منابــع آبــی در قــم برطــرف 
شــده، درحالــی کــه حقیقــت چیــز دیگــری اســت و لــب هــای 
ــه  ــودن تشــنگی آن دارد. ب ــی ب ــر نشــان از باق خشــکیده کوی
گــزارش ایرنــا، اســتمرار ســکونت جمعیــت یــک میلیــون 
ــع  ــن مناب ــه تامی ــم، وابســته ب ــری در شــهر ق ــزار نف و ۲۰۰ ه
آبــی پایــدار اســت کــه حجــم عمــده آن بــه وســیله ســدهای 
۱۵ خــرداد و کوچــری کــه در خــارج از محــدوده اســتان 
قــرار دارد، فراهــم مــی شــود و ایــن درحالــی اســت کــه بــر 

ــه  ــق ب ــایر مناط ــال آب از س ــان، انتق ــر کارشناس ــاس نظ اس
ــن  ــرای تامی ــروری و ب ــوارد ض ــز در م ــر ج ــه ای دیگ منطق
ــدام صحیحــی نیســت  ــردم، اق ــاز م ــورد نی ــامیدنی م آب آش
ــرای مدیریــت  ــد در بلنــد مــدت راهبــرد اصلــی ب و نمــی توان
ــن  ــهروندان در ای ــای ش ــه نیازه ــی و پاســخگویی ب ــع آب مناب
ــن آب  ــای تامی ــختی ه ــه س ــود هم ــا وج ــد. ب ــه باش زمین
بــرای قــم، در بهــار ســال جــاری ســرانه مصــرف آب در ایــن 
ــه مســئوالن و  ــه اســت ک ــی یافت ــل توجه ــش قاب ــهر افزای ش
ــارش هــای  ــی پــس از ب کارشناســان علــت آن را توهــم پرآب

ــت  ــه داش ــد توج ــا بای ــد؛ ام ــی دانن ــداد، م ــه رخ ــی ک خوب
وضعیــت بحرانــی شــهر گــرم و خشــک قــم در دسترســی بــه 
ــه طــور کامــل حــل  ــارش هــای مقطعــی ب ــا ب ــی، ب ــع آب مناب
ــم  ــرف، ق ــزان مص ــن می ــداوم ای ــورت ت ــود و در ص ــی ش نم
ــاز حیــات  ــی مــورد نی ــع آب ــود مناب ــا نب ــده، ب ــا ۱۰ ســال آین ت
ــا  ــگار ایرن ــه خبرن ــن رابط ــود؛ در همی ــی ش ــه م ــود مواج خ
ــا شــد. مدیرعامــل  نظــر شــماری از مســئوالن اســتان را جوی
ــم گفــت: افزایــش ســرانه مصــرف  شــرکت آب و فاضــالب ق
آب در اســتان کــه بیشــتر در اثــر توهــم فراوانــی آن بــه 
ــدان  ــه چن ــده ن ــت و در آین ــده اس ــران کنن ــده، نگ ــود آم وج
دور تامیــن منابــع آبــی مــورد نیــاز قــم را بــا چالــش جــدی 
ــرد: از  ــان ک ــور بی ــادق پ ــان ص ــی ج ــازد. عل ــی س ــه م مواج
ابتــدای ســال جــاری میــزان مصــرف آب در قــم نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۲ درصــد رشــد داشــته کــه در ایــن 
ــر  ــا، تاثی ــی از بارندگی ه ــتباه ناش ــی اش ــای روان ــه فض رابط
ــم  ــی کنی ــالش م ــه داد: ت ــت. وی ادام ــته اس ــی داش فراوان
بــا بــه کارگیــری ظرفیت هــای مختلــف از جملــه رســانه، 
ــح  ــتفاده صحی ــمت اس ــه س ــتان ب ــردم اس ــی م ــکار عموم اف
ــع آبــی و کاهــش مصــرف هدایــت شــود. وی افــزود:  از مناب
ــرای مــردم روشــن  ــی ب ــع آب ــود مناب ــد عمــق مســاله کمب بای
شــود و آنــان بداننــد هــر شــهروند بــا مصــرف متوســط 
را  زندگــی مطلوبــی  روز می توانــد  در شــبانه  آب  لیتــر   ۸۰
ــی کــه ایــن رقــم در قــم بســیار بیشــتر  ــد، در حال ــه کن تجرب
ــام  ــون تم کن ــت: ا ــور گف ــادق پ ــت. ص ــتاندار اس ــد اس از ح
منابــع آبــی شناســایی شــده بــرای قــم کــه بیشــتر از خــارج 
ــرد و  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــود، م ــن می ش ــتان تأمی اس

ــی در  ــع آب ــال ۱4۰7 مناب ــا س ــد ت ــن رون ــه دادن ای ــا ادام ب
نظــر گرفتــه شــده بــرای قــم قابــل بــه پاســخگویی نیازهــای 
ــون ۸6 درصــد کل  ــود. وی ادامــه داد: اکن اســتان نخواهــد ب
آب اســتان از طریــق سرشــاخه های دز و ســد ۱۵ خــرداد 
ــده  ــر ش ــای حف ــیله چاه ه ــه وس ــز ب ــد نی ــن و ۱4 درص تأمی
تأمیــن  شــهر  ســطح  چاه هــای  و  آبــاد  علــی  منطقــه  در 
بــا  قــم  فاضــالب  و  آب  عامــل شــرکت  مدیــر  می شــود. 
ــظ  ــرای حف ــردم اســتان ب ــی م ــه جوی ــزوم صرف ــه ل اشــاره ب
ــه  ــت: در هــر ثانی ــم، گف ــه ق ــه ب ــت آب اختصــاص یافت کیفی
ســه هــزار و 6۰۰ لیتــر آب از طریــق سرشــاخه های دز و ســد 
ــه  ــردد ک ــن می گ ــم تأمی ــردم ق ــرف م ــرای مص ــرداد ب ۱۵ خ
گــر میــزان مصــرف مــردم باالتــر رود مابقــی نیــاز از طریــق  ا
ــت  ــه همیــن عل چاه هــای حفــر شــده تأمیــن می شــود کــه ب
ــه ناچــار کیفیــت آب  در برخــی از روزهــای فصــل تابســتان ب
ــت:  ــم گف ــی ق ــرکل هواشناس ــد. مدی ــش می یاب ــتان کاه اس
ــا شــرایط  ــود، ام ــل توجــه ب ــارش هــای امســال بســیار قاب ب
خشکســالی ۱۰ ســاله گذشــته قــم بــه ســادگی قابــل جبــران 
نیســت و هــم اکنــون نیــز حــدود 47 درصــد مســاحب 
اســتان بــا خشکســالی آبشناســی مواجــه اســت. مهــران 
ــر  ــده ب ــام ش ــای انج ــی ه ــرد: بررس ــان ک ــی بی ــدری بن حی
ــا  روی مــدل هــای تغییــر اقلیــم نشــان مــی دهــد کــه مــا ب
ــا مواجــه  ــه افزایــش دم ــارش و رو ب ــه کاهــش ب ــد رو ب رون
ــرکل هواشناســیادامه داد: مســاله دیگــری کــه  هســتیم. مدی
در ایــن رابطــه بــا آن رو بــه رو شــدیم، شــکل گیــری پدیــده 
ــم  ــاس آن نظ ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــای بارش ــاری ه ناهنج

ــدارد. ــام ســال تناســب الزم را ن ــول ای ــا در ط ــارش ه ب

کویر قم همچنان تشنه است

ــال  ــاه امس ــرداد م ــی خ ــور ط ــای کش ــوزی در جنگل ه آتش س
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۳۰ درصــد افزایــش یافتــه 
ــت. ــوده اس ــانی ب ــل انس ــت آن عام ــد عل ــدود ۹۵ درص ــه ح ک
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
ــاه نخســت ســال  ــار کــرد: در دو م ــن خصــوص اظه کشــور در ای
بــه علــت ســرد بــودن هــوا و ورود کمتــر مــردم بــه عرصــه هــای 
ــاه  ــرداد م ــا در خ ــتیم، ام ــادی نداش ــوزی زی ــش س ــی، آت طبیع
آمــار آتــش ســوزی ها افزایــش یافــت طــوری کــه در جنــگل هــا، 
۹۰ فقــره و در مراتــع ۳۰۰ فقــره آتــش ســوزی گــزارش شــد. علــی 
عبــاس نــژاد اظهــار داشــت: بــر اثــر آتــش ســوزی در خــرداد مــاه 
امســال بــه رغــم تــالش یــگان حفاظــت نزدیــک بــه ۵۰۰ هکتــار از 
ــد. وی تصریــح کــرد: بررســی ها  ــگل هــای کشــور آســیب دی جن
نشــان می دهــد کــه ۹۰ تــا ۹۵ درصــد آتــش ســوزی ها در منابــع 
ــا روشــن کــردن  ــراد ب طبیعــی، منشــاء انســانی دارد و برخــی اف
آتــش در جنگل هــا و انداختــن تــه ســیگار و یــا اشــیایی کــه نــور 
را منعکــس می کننــد، موجــب آتــش ســوزی در ســطح جنگل هــا 
ــه  ــع می شــوند. وی ســوزاندن علف هــای مــزارع نزدیــک ب و مرات
ــرل آتــش را از دیگــر عوامــل آتش ســوزی  جنگل هــا و عــدم کنت
در اراضــی طبیعــی عنــوان کــرد و گفــت: برخــی از آتــش ســوزی ها 
ــه ای دارد. وی  ــات منطق ــه در اختالف ــت و ریش ــدی اس ــز عم نی
افــزود: در ســال جــاری حــدود 6۰ تــا 7۰ درصــد آتــش ســوزی ها 
ــاه  ــرداد م ــی روی داده و در خ ــی و هیرکان ــای زاگرس در جنگل ه
ســال جــاری، بیشــترین آتــش ســوزی مربــوط بــه اســتان های 
خوزســتان، کهگیلویــه و بویراحمــد و کردســتان بــوده اســت. 
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
کشــور تصریــح کــرد: در برخــی اســتان ها ماننــد قــم و مرکــزی بــه 
رغــم آنکــه پوشــش جنگلــی کمــی دارنــد، امــا آتــش ســوزی در 

ســطح مراتــع داشــتیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها و مراتع کشور خبر داد:

افزایش 30 درصدی 
آتش سوزی جنگل ها

خبر 8 هکتار از اراضی »صحنه« 
در آتش سوخت

ار وقــوع  اســتان کرمانشــاه  انتظامــی  فرمانــده 
ــار از اراضــی  آتــش ســوزی در ســطح هشــت هکت
ــه  کشــاورزی روســتاهای اطــراف شهرســتان صحن
ــر  ــی اکب ــردار عل ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ــر داد. ب خب
جاویــدان اظهــار کــرد: بــه دنبــال اعــالم یــک فقــره آتــش ســوزی بــه پلیــس، 
مأمــوران انتظامــی پاســگاه ســمنگان بــه محــل اعــزام شــدند. وی افــزود: بــا 
حضــور پلیــس در محــل مشــخص شــد کــه آتــش ســوزی در ســطح هشــت 
هکتــار از اراضــی کشــاورزی روســتاهای اطــراف شــهر صحنــه رخ داده اســت.
جاویــدان تصریــح کــرد: بــا کمــک پلیــس، نیروهــای امــدادی و مــردم منطقــه 

آتــش پــس از حــدود ســه ســاعت تــالش بــی وقفــه مهــار شــد.

اتوبوس گردشگری در میانکاله
ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن مع
ــره  ــبه جزی ــت از ش ــرای حفاظ ــت: ب ــدران گف مازن
انــدازی  راه  اتوبوس هــای گردشــگری  میانکالــه 
می شــود. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از 
ســاری، یداللهــی افــزود: قــرار اســت ســه هکتــار پارکینــگ قبــل از میانکالــه بــا 
تعــدادی اتوبــوس بــرای جابجایــی گردشــگران در نظــر گرفتــه شــود کــه ایــن 
اتوبوس هــا گردشــگران را تــا ابتــدای میانکالــه جابجــا و ســپس برگرداننــد. وی 
گردشــگری را یکــی از برنامه هــای کالِن امســال ایــن اداره کل برشــمرد و گفــت: 
بایــد از ظرفیــت شــبه جزیــره میانکالــه بــه عنــوان مقصــد گردشــگری اســتفاده  

ــه اســتفاده شــود. ــرای تحقــق آن  از ظرفیت هــای مــردم بومــی منطق و ب

رها سازی ۶ جوجه جغد
ــت: دوســت  ــا گف ــط زیســت ازن رئیــس اداره محی
داران حیــات وحــش در ایــن شهرســتان 6 جوجــه 
ــی  ــارک جنگل ــدن، در پ ــغ ش ــس از بال ــد را پ جغ
اشــترانکوه رهاســازی کردنــد. بــه گــزارش خبرگزاری 
برنــا؛ درویشــی در ایــن خصــوص گفــت: یــک فعــال محیــط زیســتی کــه در 
نگهــداری و تیمــار حیــات وحــش تخصــص دارد پــس از ســه مــاه نگهــداری و 
مراقبــت کامــل از ایــن جوجــه جغدهــا آن هــا را آمــاده رهاســازی در طبیعــت 
نمــود و در مراســمی بــا حضــور دوســت داران محیــط زیســت در پــارک طبیعــت 
اشــترانکوه رهــا ســازی کردنــد. رئیــس اداره محیــط زیســت ازنــا پــس از ایــن 
اقــدام از ایــن فعــال محیــط زیســت کــه بــا عالقــه وافــر و دلســوزانه در جهــت 
تیمــارداری حیــات وحــش مصــدوم قــدم برمی دارنــد تشــکر و قدردانــی کــرد.

آتش سوزی

جنگل ها

شکارچیان

نخستین همایش مدیریت ورزش سبز
نخستین همایش مدیریت ورزش سبز ۲7 تیرماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود. به گزارش برنا، 

کمیسیون محیط زیست و ورزش با همکاری فدراسیون بدنسازی اقدام به برگزاری همایش مدیریت ورزش 
سبز ویژه مربیان و باشگاه داران کرده و ۲۵ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن برای صدور مجوز مربیگری و یا ارتقا درجه 

مربیگری را به مباحث محیط زیست اختصاص داده است.

رنا
 ای

س:
عک

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان گفــت: نســل 
ــب  ــاورزی صاح ــت و کش ــدار صنع ــعه ناپای ــل توس ــه دلی ــا ب م

ــی شــد. ــاالب گاوخون خشــک شــدن ت
ــاح کارگاه  ــن افتت ــمتی در آیی ــرج حش ــا، ای ــزارش  ایمن ــه گ ب
مشــارکتی تدویــن برنامــه زیســت بومــی تــاالب گاوخونــی  
CEPA کــه صبــح امــروز چهارشــنبه " ۱۹ تیرمــاه " برگــزار شــد، 
ضمــن تبریــک فــرا رســیدن میــالد امــام رضــا )ع( و روز ملــی 
محیــط بــان، اظهــار کــرد: محیــط بانــان تالشــگران بــی ادعایــی 
ایــن ســرزمین هســتند کــه بــرای نســل امــروز و فــردا از مناطــق 
ــا  ــد. وی ب ــی کنن ــای کشــور حفاظــت م حفاظــت شــده و تاالبه
ــت  ــط زیس ــذاری محی ــطوح ارزش گ ــت و س ــه وضعی ــاره ب اش
در جامعــه افــزود: توجیهــات منفعــت طلبانــه، زیباشــناختی 
واخالقــی از جملــه ارزش گــذاری محیــط زیســت بــه شــمار مــی 
رود کــه کارکــرد آن بــرای حفــظ محیــط زیســت اثرگــذار اســت؛ 
ــژه  ــه وی ــور ب ــای کش ــت، تاالبه ــط زیس ــت محی ــا وضعی ــا آی ام

ــی خــوب اســت؟ ــاالب گاوخون ت
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان افــزود: طــی 
ســه مــاه حضــور در محیــط زیســت اصفهــان متوجــه شــدم کــه 
ــعه  ــم توس ــه رغ ــت نیســت و ب ــط زیســت در اولوی ــظ محی حف
بیــش از ۱۰ هــزار واحــد صنعتــی و تولیــدی و بارگــذاری بیــش از 
حــد تــوان اکولوژیــک بــر زاینــده رود، بــه محیــط زیســت توجهــی 
ــدارد.  ــی ن ــال خوش ــی ح ــاالب گاوخون ــروز ت ــت و ام ــده اس نش
ــط  ــای محی ــرای احی ــی و کالن ب ــرد اصل ــرد: راهب ــح ک وی تصری
ــی ایجــاد حــس  ــاالب گاوخون ــده رود و ت ــان، زاین زیســت اصفه
ــان  ــا و ذی نفع ــش ه ــه بخ ــت و هم ــی اس ــئولیت اجتماع مس
ــد  ــط زیســت بای ــرای محی ــت ب ــع و دول ــردم، صنای ــه م از جمل
ــه  ــا ب ــظ تاالب ه ــش در حف ــن نق ــده تری ــند، ارزن ــگام باش پیش

ویــژه گاوخونــی حضــور ذی نفعــان اســت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان:

نسل ما  گاوخونی  
را خشکاند

منا
 ای

س: 
عک

ان
ط بان

حی
محیط زیست مقتدر نیست، قوه قضائیه م

حافظ محیط زیست باشد
یــک نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه عــدم اقتــدار 
ســازمان محیــط زیســت در اجــرای قوانیــن در 
ــه  ــوه قضائی ــت: ق ــی، گف ــر دســتگاه های اجرای براب
ــرایط  ــع، ش ــورد قاط ــا برخ ــد ب ــوم بای ــی العم ــوان مدع ــه عن ب
الزم را بــرای حفــظ محیــط زیســت فراهــم ســازد. بــه  گــزارش 
فــارس، علــی محمــد شــاعری، عضــو فراکســیون محیــط زیســت 
ــه ای از  ــی و بیم ــت قضای ــه حمای ــب الیح ــه تصوی ــاره ب ــا اش ب
ــه  ــه در جلس ــی ک ــتگاه های اجرای ــت دس ــگان حفاظ ــوران ی مام
علنــی روز دوشــنبه مــورخ ۳.4 ۱۳۹۸ بــا اصالحاتــی بــه تصویــب 
نماینــدگان مجلــس رســید و بــرای برررســی و تاییــد بــه شــورای 
ــاده و  ــار م ــن الیحــه شــامل چه ــت: ای ــان ارســال شــد گف نگهب
ســه تبصــره اســت، کــه  مهمتریــن موضــوع آن »افزایــش 
حمایــت قضایــی و بیمــه ای از محیط بانــان و جنگلبانــان در 
ــان  ــا بی ــاعری ب ــت. ش ــان اس ــف فعالیت ش ــای مختل عرصه ه
ایــن نکتــه کــه بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی هــر ۱۰۰۰ هکتــار 
از عرصه هــای منابــع طبیعــی بایــد تحــت پوشــش و ماموریــت 

ــان باشــد؛ امــا در کشــور مــا  ــا جنگل ب ــان ی یــک مامــور محیط ب
ایــن اســتاندارد بــه علــت کمبــود نیــروی انســانی بســیار پاییــن 
ــک  ــی را ی ــع طبیع ــای مناب ــار از عرصه ه ــر ۳۰۰۰ هکت ــوده و ه ب
ــدم  ــانی، ع ــروی انس ــود نی ــت: کمب ــور پوشــش می دهد،گف مام
ارائــه آموزش هــای الزم، عــدم وجــود امکانــات و تجهیــزات، 
ماشــین آالت و ابزارهــای فرســوده و قدیمــی، نبــود ســازوکار 
بیمــه ای، پاییــن بــودن حقــوق و مزایــای شــغلی در مقایســه بــا 
مشــاغل مشــابه از جملــه مهم تریــن مشــکالتی هســتند کــه در 
رابطــه بــا محیــط زیســت وجــود دارنــد. بــه گفتــه وی ایــن الیحــه 
ــت  ــگان حفاظ ــوران ی ــه ای از مام ــی و بیم ــت قضای ــرای حمای ب
ــا هــدف رفــع خالهــای قانونــی موجــود  دســتگاه های اجرایــی ب
ــام  ــس از انج ــرح و پ ــریف ط ــوران ش ــن مام ــت از ای در حمای
ــس شــورای اســالمی رســید و از  ــب مجل ــه تصوی ــی ب اصالحات
مهم تریــن دســتاوردهای تصویــب ایــن الیحــه افزایــش حمایــت 
ــه  ــی ب ــتگاه های اجرای ــت دس ــگان حفاظ ــوران ی ــی از مام قضای

ــی در محاکــم اســت. ــط قضای ــوان ضاب عن

ان
دگ

جوجه آوری »لک لک سیاه« برای دومین بار پرن
در خوزستان ثبت شد
رییــس اداره محیــط زیســت شهرســتان اندیــکا بــا 
ــن  ــک ســیاه« در ای ــک ل ــه مشــاهده »ل اشــاره ب
ــک ســیاه«  ــک ل شهرســتان گفــت: جوجــه آوری »ل
بــرای نخســتین بــار در منطقــه حفاظــت شــده شــیمبار و 
بــرای دومیــن بــار در خوزســتان ثبــت شــده اســت. بــه گــزارش 
ایرنــا، مصطفــی یوســفی افــزود: در بهــار امســال برای نخســتین 
بــار یــک آشــیانه دارای لــک لــک ســیاه در منطقه حفاظت شــده 
شــیمبار در این شهرســتان، پشــت دریاچه ســد شــهید عباســپور 
)حاشــیه کارون( مشــاهده شــد. وی افــزود: آشــیانه ســازی و 
جوجــه آوری ایــن گونــه )یــک جفــت( عکــس بــرداری و ثبــت 
ــدگان  ــت پرن ــه ثب ــه آوری در کمیت ــن جوج ــزارش ای شــده و گ
ــا اشــاره بــه اهمیــت بقــای ایــن  ایــران تاییــد شــد. یوســفی ب
گونــه اضافــه کــرد: ســه گونــه لــک لــک در ایــران قابــل مشــاهده 
ــیاه در  ــک س ــک ل ــفید و ل ــک س ــک ل ــه ل ــه ۲ گون ــت ک اس
خوزســتان قابــل مشــاهده هســتند. وی گفــت: در ســال ۹۵ نیــز 
جوجــه آوری لــک لــک ســیاه و یــک آشــیانه فعــال در ســواحل 

صخــره ای ســد کارون ســه در شهرســتان ایــذه ثبــت شــده بــود 
کــه نشــان می دهــد ســواحل صخــره ای رودهــای خوزســتان در 
ــب  ــتگاه مناس ــد زیس ــتانی می توان ــی کوهس ــت و نواح باالدس
ــاب  ــه کمی ــن گون ــرای جوجــه آوری ای ــا ارزش ب و مکان هــای ب
ــزود:  ــه اف ــن گون ــت از ای ــر حفاظ ــد ب ــا تاکی ــفی ب ــد. یوس باش
آشــیانه لــک لــک ســیاه در ارتفــاع بــاال در شــکاف درون دیــواره 
ــه  ــن ب ــل دســترس مشــاهده شــده بنابرای کوهســتان و غیرقاب
نظــر مــی رســد کــه مــورد تهدیــد عوامــل انســانی نباشــد. وی 
بــا بیــان اینکــه محیــط بــان هــا بــه صــورت مســتمر در منطقــه 
ــورت  ــرد: در ص ــه ک ــد اضاف ــی دارن ــت های ــده گش ــت ش حفاظ
افزایــش امکانــات از جملــه وســایل گشــت آبــی )قایــق( مــی 
ــام داد،  ــری انج ــو بهت ــه نح ــه را ب ــن گون ــت از ای ــوان حفاظ ت
ــل زادآوری و  ــوان مراح ــی ت ــن م ــب دوربی ــا نص ــن ب همچنی
ــیاه ۹7  ــک س ــک ل ــرد. ل ــه ک ــا را مطالع ــه ه ــدگاری جوج مان
ســانتیمتر طــول دارد. آبــزی اســت و بــه واســطٔه ســر، گــردن و 
ــت. ــز اس ــا متمای ــی لک لک ه ــالً از حاج ــیاهش، کام ــت س پش
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 پیام
استان ها

سـیدعباس رهگشـای معاون بازآفرینی و مسـکن اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران از احـداث و تحویل بیش 
از ۵۲ هـزار و ۵۹۳ واحـد مسـکن مهـر بـه متقاضیـان در 
شـهرهای بـاالی ۲۵ هـزار نفـر جمعیـت اسـتان خبـر داد. 
رهگشـای ضمن اعـالم این خبر افزود : حـدود ۵ هزار واحد 
دیگر در دسـت سـاخت اسـت که در طول یکسـال گذشـته 
بیش از ۱۵۰۰ واحد تکمیل و تحویل ثبت نام کنندگان شـده 

است .
معاون مسـکن اداره کل راه و شهرسـازی ، بازسازی بافتهای 
قدیمـی و فرسـوده و اسـتحکام بخشـی بناهای جدیـد را از 
مهمتریـن اولویتهـای ایـن اداره کل دانسـت و افـزود: سـال 
گذشـته بیـش از ۱۵۰۰ نفـر از مالکیـن بافـت فرسـوده برای 
دریافـت تسـهیالت بـه بانکهای عامـل معرفی شـدند که به 
هرکدام 4۰ میلیون تومان تسـهیالت با کارمزد ۹ درصد و ۱۵ 
میلیـون تومـان نیـز برای جا بـه جایی و اجـاره مکان جدید 

پرداخت شـده اسـت. وی در ادامه خاطر نشان کرد: در آیین 
نامـه هـای جدید نظام مهندسـی ، کلیه سـازه هـای بتنی و 
فلـزی بایـد بـه یـک دیـوار نگهدارنـده )وال پسـت( مجهـز 
باشـند تـا در مقابل حوادث ناشـی از بالیـای طبیعی از قبیل 
زلزلـه و سـیل مقاومـت کننـد و این موضوع بـا جدیت تمام 
توسـط ناظریـن مسـکن و شهرسـازی و کارشناسـان نظـام 
مهندسـی پیگیـری مـی شـود.معاون بازآفرینـی و مسـکن 
اداره کل راه و شهرسـازی مازنـدران یـادآور شـد : افزایـش 
تقاضـا ، کاهـش تولیـد و محدودیـت اراضـی دارای قابلیت 
سـاخت و سـاز ، از مهمترین عوامل افزایش نرخ مسکن در 

مازندران است.
سـید عبـاس رهگشـای با بیان اینکـه افزایـش هزینه های 
سـاخت رغبت برای سـاخت و سـازهای جدید را از بین برده 
افـزود: از آنجاییکـه تمـام سـاخت و سـازها توسـط بخـش 
خصوصـی انجـام مـی شـود و دولـت بـه جز مسـکن مهر و 

بافـت فرسـوده هیچ یارانـه ای برای این بخـش نمی پردازد 
، لـذا دولـت در نرخ گذاری مسـکن هیچ نقشـی نداشـته و 
کلیـه قیمتهـا بـر اسـاس بـرآورد سـازندگان آن صـورت می 

پذیرد.
وی در ادامـه اظهـار داشـت : افزایـش قیمـت مسـکن در 
مناطـق مختلف اسـتان متفاوت اسـت و از 6۰ تـا ۱۲۰ درصد 
متغیـر مـی باشـد. کاهش متراژ سـاختمانها تا زیـر ۸۰ متر 
مربـع بـه منظـور هماهنگی با قـدرت خرید مـردم و کاهش 
مصرف انرژی ، از سیاسـتهای کالن دولت در بخش مسـکن 
اسـت کـه در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شـد. با اینهمه 
پایین آمدن توان خرید مردم موجب شـده تا تولیدکنندگان 
مسـکن ، بـرای فـروش واحدهای خـود به سـود کمتر قانع 
شـوند و در برخـی مـوارد حتـی بـا هزینه تمـام شـده آنها را 

واگذار کنند که همین امر آمار تولید را پایین آورده است.
وی خاطر نشـان سـاخت : آمار دقیق مالکین و مستاجرین 
مازنـدران مشـخص نیسـت و بـرای اسـتحصال آن نیـاز به 
آمارگیـری خانـه به خانه در اسـتان اسـت. امـا طبق آخرین 
آمار سـازمان نفوس و مسـکن در سال ۹۵ نسبت واحدهای 
مسـکونی قابل بهـره برداری در مازندران به نسـبت جمعیت 
شـهری سـاکن در آن ، ۲ درصـد کمتـر و همیـن نسـبت در 

جمعیت روستایی 7 درصد بیشتر از حد نیاز است.

بـا کمـک  اسـتان  ناشـنوایان  انجمـن  سـاختمان 
خیـران و بااعتبـاری بالغ بـر ۸۰۰ میلیـون تومان در 

منطقه پونک قزوین افتتاح شد.
 علیرضـا وراثـی مدیرکل بهزیسـتی اسـتان قزوین 
در مراسـم افتتاحیه سـاختمان انجمن ناشـنوایان 
کـه بـه مناسـبت فرارسـیدن گرامیداشـت هفتـه 
حـال  در  تصریـح کـرد:  شـد،  برگـزار  بهزیسـتی 
حاضـر 6۵۰۰ ناشـنوا و کم شـنوا در اسـتان قزویـن 
ایـن انجمـن بـرای تسـهیل ازدواج،  وجـود دارد، 
اشـتغال زایی، خدمـات اجتماعـی و حقوقـی آن ها 

تشکیل شده است.
وی افـزود: خدمـات بهزیسـتی برای ناشـنوایان و 
کم شـنوایان قبـل از تولـد بـا مشـاوره ژنتیکـی بـر 
روی والدینشـان آغـاز می شـود و سـایر خدمـات 

نیز در طول زندگی شان ادامه دارد.

به عنـوان  بهزیسـتی  اظهـار کـرد: سـازمان  وارثـی 
شـهروند  یـک  امـورات  تمـام  تسـهیل گـر  یـک 
و خدمـات  مسـکن  تحصیـل،  اشـتغال،  ازجملـه 
درمانـی را بـرای ناشـنوایان و کم شـنوایان اسـتان 
مکمـل  نیـز  مجموعـه  ایـن  می کنـد،  فراهـم 

بهزیستی تأسیس شده است.
وی یـادآور شـد: انجمـن ناشـنوایان ایـن مجموعه 
بااعتبـاری  و  طبقـه  چهـار  در  خیـران  همـت  بـه 
بالغ بـر ۸۰۰ میلیـون تومـان در بلـوار حکیـم منطقه 
پونـک قزوین ساخته شـده تـا زمینه اشـتغال این 
قشـر از جامعه فراهم باشـد، در حـال حاضر عمده 
مهـارت  نداشـتن  بهزیسـتی  مددجویـان  مشـکل 
بـرای اشـتغال اسـت و در ایـن مـکان مهارت های 
آن هـا  بـه  کارآمـد  حوزه هـای  و  صنایع دسـتی 

آموزش داده می شود.

احداث و تحویل 52 هزار و 593واحد 
مسکن مهر استان مازندران 

ساختمان انجمن ناشنوایان
استان قزوین افتتاح شد

آذربایجان شرقی 

تولید ساالنه 6600 تن آلبالو 
از باغات شهرستان شبستر

مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان شبسـتر از تولیـد سـاالنه 66۰۰ تن 
آلبالو از باغات شهرستان شبستر خبر داد.

 فرامرز افشـانی در گفت وگو با خبرنگاران از برگزاری دومین جشـنواره 
اسـتانی برداشـت آلبالو در شـهر تسـوج در روز جمعه ۲۱ تیرماه خبر 
داد و گفت: شهرسـتان شبسـتر با داشتن ۱۲۰۰ هکتار درختان آلبالوی 
بـارور و ۳۰۰ هکتـار بـاغ جدیـد تحت کشـت درختان آلبالـو  در زمینه 
تولیـد و برداشـت ایـن محصول رتبه اول اسـتان آذربایجان شـرقی را 
دارد.وی ادامه داد: بیشـترین برداشـت آلبالو در شهرسـتان شبسـتر 
یعنـی تقریبـًا 7۰ درصـد آلبالـو و ۹۵ درصد فرآوری و تولید خشـکبار 

این محصول در بخش تسوج انجام می شود .
مدیر جهادکشـاورزی شهرسـتان شبسـتر با بیـان اینکه سـاالنه 66۰۰ 
تن آلبالو از باغات شهرسـتان شبسـتر برداشـت می شـود، ادامه داد: 
ایـن شهرسـتان در زمینـه تولیـد و برداشـت ایـن محصول رتبـه اول 
اسـتان آذربایجـان شـرقی را دارد و شهرسـتان های مرنـد، اهر و جلفا 

بعد از شبستر به ترتیب در رده های بعدی تولید آلبالو قرار دارند.
وی افـزود: آلبالـوی ژنوتیـپ محلـی، مجـاری، بوترمـو، تـک دانـه، 
گیالسـی، گیسـویی از ارقام مهم آلبالوی کشـت شده در باغات بخش 
تسـوج اسـت کـه با اصالح نهال و شـیوه آبیـاری و اسـتفاده به موقع 

از سموم آفات نباتی تولید آلبالو در شهرستان افزایش می یابد.
افشـانی بـا بیـان اینکـه سـاعت ۱7 عصـر روز جمعـه ۲۱ تیرمـاه ۹۸ 
دومین جشـنواره آلبالو در سـالن ورزشـی تختی شهر تسوج با حضور 
مسـئولین کشـوری و اسـتانی  برگـزار خواهـد شـد، گفت: امسـال به 
لطـف خـدای متعال و جـان گرفتن دوباره دریاچه زیبـای اورمیه، این 
جشـنواره می توانـد پذیـرای میهمانان و گردشـگران زیادی باشـد؛ لذا 
بدینوسـیله از همه عالقمندان در سرتاسـر اسـتان آذربایجان شرقی و 
کشـور جهـت حضـور در ایـن جشـنواره دعـوت می کنیـم و بی شـک 
لحظـات شـاد و به یـاد ماندنـی را تجربـه خواهنـد کرد.رضـا اخگرپور، 
دبیـر اجرایـی این جشـنواره با بیـان اینکه برگزاری جشـنواره آلبالو در 
بخش تسـوج زمینه را برای رشـد و اعتالی صنعت گردشـگری در این 
منطقـه فراهـم مـی کنـد، گفـت: ایـن جشـنواره بـا حمایـت خیرین 
پیشـگام شـهر تسـوج، مشـارکت و همراهـی فرمانـداری شهرسـتان 
شبسـتر، سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، بخشداری 
تسـوج، شـورای اسالمی و شهرداری تسـوج، مدیریت جهادکشاورزی 
میـراث  اسـالمی،  ارشـاد  و  ادارات فرهنـگ  و  شهرسـتان شبسـتر 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری، آموزش و پرورش، بهزیسـتی، 
هالل احمر، ورزش و جوانان و دهیاران بخش تسوج و  پیگیری های 
جمعـی از فعـاالن اجتماعـی بـه ثمر رسـیده و هـدف از برگـزاری این 
جشـنواره شناسـاندن توانمندی هـای ایـن بخـش در سـطح کشـور و 
معرفی جاذبه های گردشـگری بخش تسـوج و جذب گردشـگر عنوان 
کـرد.وی از برگـزاری نمایشـگاهی جنبـی از محصـوالت کشـاورزی، 
غذایی و آشـامیدنی تحصیل شـده از میوه آلبالو و برگزاری مسـابقه 
ویـژه غذاهـای خانگی و سـنتی در حاشـیه این جشـنواره خبـر داد و 
افـزود: جشـنواره نگیـن سـرخ تسـوج را فرصتـی بـرای معرفـی 
معرفـی  ضمـن  امیـدوارم  لـذا  می دانیـم؛  منطقـه  توانمندی هـای 
شـهر،  ایـن  تاریخـی  جاذبه هـای  و  گردشـگری  توانمندی هـای 

ارزش های غذایی این محصول بیش از گذشته معرفی شود.

 پیام
استان ها

بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمان از طرح آبرسانی اضطراری به شهر زرند
بــا بهــره بــرداری از طرح اضطراری تامین آب شــهر زرنــد ،۱۵۰ لیتر در ثانیه به منابع تامین آب این شــهر افزوده 
خواهد شــد. خبرنگار آبفا کرمان- دکتر رودری رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان کرمان به اتفاق فرماندار زرند، 
مدیرعامل و معاون مهندســی و توســعه شــرکت آبفا اســتان کرمان و مدیر امور آبفا شهرســتان زرند از عملیات حفر و 
تجهیــز یک حلقه چاه در شــهر زرند بازدید کردند.

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکیف وضعیت  اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل 
ــن  ــون تعیی ــواد 3 ، 15 ، 17 ، 18 قان ــرای م ــه در اج ــه اینک ــر ب نظ
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســندر ســمی 
و مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی آن متقاضــی ذیــل بــا ارائــه اســناد و 
امــاک عــادی و اســناد مشــاعی در خواســت صــدور ســند مالکیــت 
نمــوده و پرونــده مــورد نظــر در هیــات موضــوع قانــون مذکــور مصــوب 
90/09/20 مجلــس شــورای اســامی مطــرح نهایتــا منجــر بــه صــدور 
ــه  ــب ب ــذا مرات ــت ل ــده اس ــت گردی ــند مالکی ــذ س ــت اخ رای جه
اســتناد مــاده 3 قانــون مذکــور در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز جهــت 

عمومــی آگهــی مــی گــردد.
قریه اشکجان پهلو سنگ اصلی 75 بخش 16 گیان 

ــمی  ــن قاس ــا حس ــت آق ــی در مالکی ــروز از 75 اصل ــاک 7 مف 1-پ
ــه  ــی ب ــان احداث ــر اعی ــتمل ب ــن مش ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
مســاحت /1989 متــر مربــع از مالکیــت مرحــوم اکبــر پرتــوی لــذا هر 
کــس اعــم از مجــاوران و صاحبــان حقــوق و مالکیــن مشــاع نســبت 
بــه اصــل و حــدود و مفــروزی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد  
مــی توانــد از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد شهرســتان ســیاهکل تحویــل و ظــرف مــدت 
یکمــاه بــه مراجــع قضایــی صالحــه دادخواســت تســلیم و گواهــی آن 
را بــه اداره متبوعــه تحویــل نمایــد در غیــر اینصــورت پــس از تقاضــای 
مــدت قانــون مذکــور برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

نیــز مراجــع متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/5      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/20
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــاده  ــره موضــوع م ــه نف ــات س ــتناد آرا صــادره هی ــه اس ــون ب چ
2 قانــون و مــاده 10 آئیــن نامــه اجرایــی قانــون الحــاق مــوادی 
ــتقر  ــکن مس ــه مس ــد و عرض ــت از تولی ــاماندهی حمای ــه س ب
در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســیاهکل رای بــه 
ــادر  ــخاص ص ــات اش ــه تصرف ــبت ب ــت  نس ــند مالکی ــدور س ص
گردیــده اســت قریــه دیلمــان ســنگ اصلــی 11 بخــش 16 گیــان 
ــح  ــاعت 10 صب ــنبه س ــدود 98/05/12 روز ش ــد ح ــخ تحدی تاری
پــاک 1547 مفــروز از پــاک 263 در مالکیــت غامرضــا تقــوی 
ســیاهکی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان 
بــه مســاحت 506/58 متــر مربــع و تحدیــد حــدود پاکهــا فــوق 
ــاعت 10  ــدود س ــد ح ــات تحدی ــذا عملی ــت ل ــده اس ــل نیام بعم
صبــح تاریــخ فــوق در محــل وقــوع ملــک شــروع و بعمــل 
ــوق  ــدود و حق ــه ح ــه کســی نســبت ب ــذا چنانچ ــد ل ــد آم خواه
ــد از  ــی توان ــد م ــته باش ــی داش ــوق واخواه ــاک ف ــی پ ارتفاق
تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود بــه اســتناد مــاده 20 
قانــون ثبــت ظــرف ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره 
ــه اعتراضــات  ــی اســت ب ــد بدیه ــت نمای تســلیم و رســید دریاف
ــا از  ــر داده نخواهــد شــد ضمن ــب اث ــرر ترتی ــد مق خــارج از موع
ــن اداره ظــرف مــدت یــک مــاه  ــه ای ــخ تســلیم اعتــراض ب تاری
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه 
ــت  ــم دادخواســت دریاف ــدم تقدی ــه و گواهــی ع مربوطــه مراجع
ــه  ــه ب ــدون توج ــت ب ــد.  اداره ثب ــلیم نمای ــت تس ــه ادراه ثب و ب

ــد داد. ــه خواه ــررات ادام ــر مق ــی را براب ــات ثبت ــراض عمی اعت
تاریخ انتشار:1398/4/20
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شورای حل اختالف
تاریــخ 98/4/9 کاســه پرونــده:186/2/98 شــماره دادنامــه: 312/9  مرجــع رســیدگی: حــوزه دوم 
ــم  ــاط  کری ــان: محمدرضــا طهماســبی  آدرس: رب ــم  خواه ــاط کری ــزی رب ــاف مرک شــوراهای حــل اخت
ــکان   ــول الم ــر   آدرس: مجه ــعیدی مه ــرزاد س ــده: ف ــر پ 28  خوان ــه صنوب ــتان 5 کوچ ــه گلس داودی
ــارات  ــه خس ــاب کلی ــا احتس ــک ب ــره چ ــت دو فق ــال باب ــغ 120/000/000 ری ــه مبل ــه وج ــته: مطالب خواس

ــه   ــر تادی ــام تاخی ــه انضم ــی ب قانون
گردشــکار: خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق بــه ظرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته کــه پــس از ثبــت 
پرونــده و جــری تشــریفات قانونــی جلســه رســیدگی مقــرر شــورای حــل اختــاف تشــکیل ضمــن اعــام 

ختــم رســیدگی بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای قاضی شورا

در خصــوص دعــوی محمــد رضــا طهماســبی بــه طرفیــت فــرزاد ســعیدی مهــر بــه خواســته مطالبــه وجــه 
ــه  ــادرات ب ــک ص ــزد بان ــه 97/12/20 ن ــماره 3001/181314 و 3314/901372 مورخ ــه ش ــک ب ــره چ دو فق
مبلــغ 80/000/000 و 40/000/000 ریــاب بــا عنایــت بــه دادخواســت تقدیمــی از ســوی خواهــان و گواهــی عــدم 
پرداخــت بانــک محــال علیــه و بقــای اصــل مســتندات مذکــور داللــت بــر اســتقرار دیــن بــه میــزان خواســته 
ــا توجــه بــه مجهــول المــکان  بــر عهــده خوانــده داشــته و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه را دارد و ب
بــودن خوانــده و بــر حســب در خواســت خواهــان و بــه تجویــز از مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
مفــاد دادخواســت و وقــت رســیدگی از طریــق نشــر در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار ابــاغ گردیــده 
ولــی خوانــده در جلســه مــورخ 98/4/9 شــورا حاضــر نشــده و الیحــه ای ارســال نکــرده و در قبــال دعــوی 
مطروحــه دلیلــی بــر برائــت خــود اقامــه و ارائــه نکــرده اســت لــذا شــورا بــا اختیــار حاصــل از مــاده 11 قانــون 
شــوراهای حــل اختــاف و بــه اســتناد مــواد 313 و 314 قانــون تجــارت و مــاده 198 ق. آ. د. م دعــوی خــو 
اهــان را وارد و ثابــت تشــخیص داده و حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت جمعــا مبلــغ 120/000/000 
ریــال بابــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور گواهینمامــه عــدم پرداخــت 97/12/20 
ــی دادگســتری محاســبه خواهــد شــد بانضمــام  ــره اجــرای احــکام مدن ــوم الوصــول کــه در دای ــت ی لغای
هزینــه دادرســی بــه مبلــغ 2/627/500 ریــال بابــت چــک مــورد ادعــا در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
نمایــد. رای صــادره غیابــی مــی باشــد و ظــرف مهلــت 20 روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی و بعــد ظــرف 
همیــن مــدت قابــل اعتــراض تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم حقوقــی شهرســتان ربــاط کریــم مــی باشــد. 
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آگهی فقدان سند مالکیت 
آقــای مســعود نصیــری کوپانــی مــع الواســطه بــا ارائــه 
ــر  ــه شــماره 25059 مــورخ 98/02/22 دفت وکالتنامــه ب
ــای  ــی نی ــلیم میرزائ ــت از س ــه وکال ــت و ب 12 پاکدش
راجعونــی طبــق در خواســت وارده بــه شــماره 1488 
مورخــه 98/03/05 بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهادیه 
ــاط  ــه اســناد رســمی شــماره 29 رب ــر خان مصــدق دفت
کریــم بــا اعــام اینکــه ســند مالکیــت یــک ششــدانگ 
یــک قطعــه زمین با بنــای احداثــی بمســاحت 176/28 
متــر مربــع بــه شــماره پــاک 908 فرعــی از 153 اصلــی 
حــوزه ثبتــی ربــاط کریــم ذیــل ثبــت 117242 صفحــه 
34 دفتــر جلــد 476 و چاپــی 047799/ب/83 بــه بنــام 
ســلیم میرزائــی نیــای راجعونــی ثبــت و صادر و تســلیم 
شــده اســت کــه طبــق اظهــار متقاضــی بــه علــت اثــاث 
کشــی مفقــود گردیــده اســت. .لــذا مراتــب بــر اســاس 
ــون ثبــت منتشــر  مــاده 120 آییــن نامــه اصاحــی قان
چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و حقوقــی مدعــی 
حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع خویــش و یــا وجــود 
اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 
ــد  ــی توان ــدت 10 روز م ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای انتش
اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و 
یــا اصــل ســند معاملــه  بــه ایــن اداره  اعــام و رســید 
دریافــت نمایــد. در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جاری 
ثبــت اقــدام خواهــد نمــود و اعتــراض ایشــان فقــط در 

مراجــع قضائــی قابــل رســیدگی خواهــد بــود.
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آگهی
در خصــوص دادخواســت آقــای 
غامعبــاس جمالــی بــا وکالــت 
شــاهی  ملــک  علــی  آقــای 
و  ابراهیــم  آقایــان  بطرفیــت 
عبــاس شــهرتین ســعدونی بــه 
ــره  ــک فق ــه ی ــته مطالب خواس
ســفته بــه شــماره 474631 بــه 
مبلــغ پنجــاه میلیــون ریــال بــا 
ــی  ــه ثبت ــه الیح ــه ارائ ــه ب توج
 98/3/4-26/98 شــماره  بــه 
از ســوی خواهــان مبنــی بــر 
ــوده  ــی نم ــر آگه ــای نش تقاض
و جلســه رســیدگی در مــورخ 
 16/30 ســاعت   98/5/14

ــت.  ــده اس ــن گردی تعیی
شورای حل اختالف مجتمع 

شماره دو اهواز 
 شعبه 34                   4223

شورای حل اختالف
تاریــخ رســیدگی:98/4/17 شــماره پرونــده:528/10/96 شــماره دادنامــه:97-575  مرجــع 
رســیدگی: حــوزه دهــم شــوراهای  حــل اختــاف مرکــزی ربــاط کریــم   خواهــان: صمــد جالــی 
ــهرابی  ــر س ــی اصغ ــدگان: 1- عل ــه 9  پ 86  خوان ــی – الل ــام خمین ــهر خ ام ــر ش آدرس: نصی
ــکار:  ــدی –پ 68  گردش ــز هللا – صم ــه عزی ــهر کوچ ــر ش ــو  آدرس: باق ــی مغانل ــلم عل 2- مس
پــس از وصــول و ثبــت پرونــده بــه کاســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی و ماحظــه نظریــه 
مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.

رای قاضی شورا
ــزام  ــته ال ــه خواس ــهرابی ب ــر س ــی اصغ ــدگان عل ــی خوان ــد جال ــای صم ــوی آق در خصــوص دع
خوانــدگان بــه تنظیــم ســند رســمی پــژو 405 بــه شــماره انتظامــی 744 س 73 ایــران 11 نظــر بــه 
اینکــه خواهــان بــا تقدیــم دادخواســت و حضــور در جلســه رســیدگی  شــورا مدعــی شــده اســت 
کــه یکدســتگاه خــودرو ســواری بــه شــماره انتظامــی خوانــده مســلم علــی مغانلــو طــی قــرار داد 
عــادی مــورخ 98/1/28 خوانــده ردیــف دوم خریــداری و تمــام ثمــن معاملــه را پرداخــت کــرده و 
خوانــده ردیــف اول نیــز خــودرو مذکــور را طــی قــرار داد عــادی مــورخ 97/1/10 خوانــده ردیــف دوم 
)مالــک خــودرو( خریــداری کــرده اســت و خوانــده ردیــف  اول متعهــد شــده در تاریــخ 97/1/28 
نســبت بــه انتقــال و تنظیــم ســند بنــام خواهــان اقــدام کنــد لکــن تــا کنــون امتنــاع نمــوده اســت، 
بــا توجــه بــه ابــاغ قانــون خوانــده ردیــف دوم علــی اصغــر ســهرابی) صاحــب ســند( در جلســه 
رســیدگی شــورا حاضــر نشــده و الیحــه ای ارســال نکــرده اســت و در قبــال دعــوی مطروحــه ایــراد 
و انــکاری بــه عمــل نیــاورده  لــذا شــورا دعــوی خواهــان را ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه 
مــواد 10 و 219 و 220 قانــون مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده ردیــف اول صاحــب ســند علــی 
اصغــر ســهرابی بــه انتقــال و تنظیــم ســند رســمی خــودرو ســواری پــژو 405 بــه شــماره انتظامــی 
ــده ردیــف دوم مســلم  ــه خوان ــران 11 خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد و نســبت ب 733744 ای
علــی مغانلــو حســب مــاده 84 قانــون آ. د. م دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی قــرار 
رد دعــوی صــادر مــی گــردد رای صــادره غیابــی بــوده و ظــرف مهلــت 20 روز از تاریــخ ابــاغ قانــون 
واخواهــی در شــورا بــوده و ســپس ظــرف همیــن مــدت قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

عمومــی حقوقــی دادگســتری شهرســتان ربــاط کریــم مــی باشــد.
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــاده 2  ــوع م ــره موض ــه نف ــات س ــادره هی ــتناد آرا ص ــه اس ــون ب چ
ــه  ــوادی ب ــون الحــاق م ــی قان ــه اجرای ــن نام ــاده 10 آیی ــون و م قان
ــتقر در اداره  ــکن مس ــه مس ــد و عرض ــت از تولی ــاماندهی حمای س
ــه صــدور ســند  ــاک شهرســتان ســیاهکل رای ب ــت اســناد و ام ثب
مالکیــت نســبت بــه تصرفــات اشــخاص صــادر گردیــده اســت قریــه 
ــد حــدود  ــخ تحدی ــی11 بخــش 16 گیــان تاری دیلمــان ســنگ اصل
98/05/12 روز شــنبه ســاعت 10 صبــح  پــاک 1547 مفــروز از پــاک 
263 در مالکیــت غامرضــا تقــوی ســیاهکی ششــدانگ یــک قطعــه 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 506/58 مت ــر ســاختمان ب ــن مشــتمل ب زمی
ــذا عملیــات  ــا فــوق بعمــل نیامــده اســت ل ــد حــدود پاکه و تحدی
تحدیــد حــدود ســاعت 10 صبــح تاریــخ فــوق در محــل وقــوع ملــک 
شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا چنانچــه کســی نســبت بــه حــدود 
و حقــوق ارتفاقــی پــاک فــوق واخواهــی داشــته باشــد مــی توانــد 
ــاده  ــتناد م ــه اس ــدود ب ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی از تاری
ــن  ــه ای ــا ب ــود را کتب ــراض خ ــی روز اعت ــرف س ــت ظ ــون ثب 20 قان
اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد بدیهــی اســت بــه اعتراضــات 
خــارج از موعــد مقــرر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ضمنــا از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت 
بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر اینصــورت 
ــه  ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی وی م ــده قانون ــا نماین متقاضــی ی
ــه ادراه  ــت و ب ــت دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه مراجع
ثبــت تســلیم نمایــد.  اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عمیــات 

ــر مقــررات ادامــه خواهــد داد. ثبتــی را براب
تاریخ انتشار:98/4/20

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل 
 همایون فالحتکار     4213
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3   پیام4
استان ها

مدرسه 8 کالسه حضرت زینب )س( در روستای وانان کلنگ زنی شد
مدرسه ۸ کالسه حضرت زینب )س( با حضور مدیرعامل بنیاد وفاق سبز علوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل آموزش و پرورش 

و برخی از مسئوالن شهرستانی در وانان کلنگ زنی شد. فرحناز قائدامینی ۱۹ تیرماه در این آیین، اظهار کرد: دبستان دخترانه حضرت زینب در وانان 

با مشارکت ۱۰۰ درصدی بنیاد وفاق سبز علوی احداث می شود . مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه زمین این دبستان چهار هزار مترمربع 

است،خاطرنشان کرد: اين مدرسه در دو طبقه با زیربنای یک هزار و ۲۰۰ متر مربع و اعتبار پیش بینی شده سه میلیارد تومان ساخته می شود.

و  شــهرداری  ســازمان  هــای  دهیــاری  امــور  معــاون 
ــس از ۱۰  ــا پ ــاری ه ــه دهی ــت: الیح ــور گف ــاری کش دهی
ــه دولــت فرســتاده شــد. ــا دســتور وزیــر کشــور ب ســال ب
ــاری  ــش روز دهی ــیه همای ــان در حاش ــعیدرضا جندقی س
ــا  ــو ب ــت و گ ــهمیرزاد در گف ــدوز ش ــع کاله ــا در مجتم ه
ــاری  ــت: الیحــه دهی ــه ســمنان گف ــگار ایســنا، منطق خبرن
هــا حــدود ســه هفتــه پیــش و پــس از گذشــت ۱۰ ســال 
ــت  ــود داش ــا وج ــتگاه ه ــی دس ــا برخ ــه ب ــاتی ک مناقش
ــه  ــد ک ــتاده ش ــوت فرس ــه دل ــور ب ــر کش ــتور وزی ــا دس ب

ــود. ــالغ ش ــرت اب ــن تغیی ــا کمتری ــم ب امیدواری
وی همچنیــن از افزایــش حــدود 7۰ درصــدی بودجــه 
دهیــاری هــا در ســال ۹۸ خبــر داد و گفــت: بودجــه 
ــزار و 44۰  ــان ســال ۹6، حــدود 4 ه ــا در پای ــاری ه دهی
ــوده اســت کــه ایــن رقــم در ســال ۹7،  میلیــارد تومــان ب
ــرد،  ــدا ک ــش پی ــان کاه ــارد توم ــزار و ۹۱۰ میلی ــه دو ه ب
امــا خوشــبختانه در ســالجاری حــدود 7۰ درصــد افزایــش 

ــت. ــده اس ــر ش ــًا دوبراب ــت و تقریب ــرده اس ــدا ک پی
و  شــهرداری  ســازمان  دهیاری هــای  امــور  معــاون 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد: ای ــه ک ــور اضاف ــاری کش دهی
ــارد  ــزار میلی ــدود 6۰ ه ــزی ح ــا چی ــهرداری ه ــه ش بودج
ــان ســال  ــاری هــا در پای ــا بودجــه دهی تومــان اســت، ام
ــت. ــوده اس ــان ب ــارد توم ــزار و 44۰ میلی ــا 4 ه ۹6، تنه
و  پیگیــری  بــرای  تــالش  داشــت:  اظهــار  جندقیــان 
رســیدگی بــه مطالبــات دهیــاران در حــوزه حقــوق و مزایــا، 
امنیــت شــغلی و تدویــن آئیــن  نامــه شــرایط اســتخدامی، 
ــاری  ــارات دهی ــش اعتب ــن افزای ــدی و همچنی ــه بن درج
ــکل  ــتا مش ــن راس ــرار دارد، در همی ــتور کار ق ــا، در دس ه
آییــن نامــه اســتخدامی و اجرایــی دهیــاری هــا حــل مــی 
ــز  ــا نی ــاری ه ــا دهی ــوق و مزای ــتورالعمل حق ــود، دس ش

اصــالح مــی شــود.
ــر  ــت تدبی ــدای دول ــت: در ابت ــان داش ــن اذع وی همچنی
و امیــد، ســرانه هــر نفــر در روســتاها بالــغ بــر 74۰ هــزار 
ــون  ــه ۲ میلی ــال ۹7 ب ــزان در س ــن  می ــه ای ــود ک ــال ب ری
ــت  ــی توان گف ــه م ــته ک ــش داش ــال افزای ــزار ری و 4۰۰ ه
ــدا کــرده اســت، ســرانه  ــر ۲۲۰ درصــد افزایــش پی ــغ ب بال
ــت  ــدای دول ــز در ابت ــور نی ــای کش ــهر ه ــرد در ش ــر ف ه
ــه  ــود ک ــال ب ــون ری ــد مبلغــی حــدود 7 میلی ــر و امی تدبی
ــون  ــددی حــدود ده میلی ــه  ع ــزان در ســال ۹7 ب ــن  می ای

ــرد . ــدا ک ــش پی ــال افزای ری
و  شــهرداری  ســازمان  هــای  دهیــاری  امــور  معــاون 
بــه دلیــل  امــروز  افــزود: متاســفانه  دهیــاری کشــور 
ــه مجموعــه شــهرداری هــا، شــاهد ســنگینی و  چاقــی بدن
رِخــوت در امــور شــهرداری هــای کشــور هســتیم، اتفاقــی 
ــرای  ــم داد ب ــازه نخواه ــاد، اج ــهردای ها افت ــرای ش ــه ب ک
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــان گف ــا رخ دهد.جندقی ــاری ه دهی
حــدود ۵۰۰ هــزار نفــر نیــرو در شــهرداری هــا مشــغول بــه 
کار هســتند، طبــق آمــار پژوهــش هــای وزارت کشــور، نیــاز 
شــهرداری هــا امــروز بــه چیــزی حــدود ۱۳۵ تــا ۱۵۰ هــزار 
نیــروی کار اســت، چیــزی حــدود ۳۵۰ هــزار نفــر نیــروی 
ــای  ــه شــهراری ه ــر ســازمان در بدن ــه ب ــازاد و اضاف کار م
کشــور مشــغول بــه کار هســتند، ایــن در حالــی اســت کــه 
حــدود ۲۲ هــزار پســت خالــی در کشــور نیــز وجــود دارد.

امــور اقتصــادی  معــاون هماهنگــی 
ــزار  ــد ۳۵ ه ــزی از خری ــتاندار مرک اس

ــر داد. ــتان خب ــدم در اس ــن گن ت
ــه  ــفر ب ــیه س ــی در حاش ــعید فرخ س
و  تفــرش  فراهــان،  شهرســتان های 
ــد  ــیلوها و رون ــد از س ــتیان و بازدی آش
خبرنــگاران  جمــع  در  خریــد گنــدم 
بیــان کــرد: در ســال جــاری بــا بــارش  
خــوب،  بســیار  آســمانی  نــزوالت 

خوشــبختانه وضعیــت تولیــد گنــدم در 
اســتان مرکــزی بســیار مناســب اســت.
پیش بینــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
می شــود، امســال حــدود 4۰۰ هــزار 
تــن گنــدم در اســتان تولیــد و برداشــت 
ــزود: در حــال حاضــر حــدود  شــود، اف
ــاز  ــت آغ ــه برداش ــت ک ــاه اس ــک م ی
شــده و تــا ایــن لحظــه ۳۵ هــزار تــن 
گنــدم در ۳۲ مرکــز خریــد، خریــداری 

شــده اســت و تمهیــدات الزم و شــرایط 
ــدم توســط  ــروش گن ــرای ف ــوب ب مطل
کشــاورزان بــه مراکــز دولتــی از حیــث 
ــای  ــت به ــوع پرداخ ــل و ن ــه حم کرای

ــدم ایجــاد شــده اســت. گن
ــغ  ــون مبال ــرد: تاکن ــح ک فرخــی تصری
خریدهــای صــورت گرفتــه بــا یــک 
هفتــه فاصلــه و تاخیــر بــه صــورت 
کامــل پرداخــت شــده اســت و از ایــن 
جهت شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانی 
اســتان و بانــک کشــاورزی تهمیداتــی 
ــر و  ــد و تاخی ــر گرفته ان ــی در نظ خوب
ــه  ــدم ب ــای گن ــت  به ــق در پرداخ تعوی
ــد ســال گذشــته در ســال جــاری  مانن

ــدارد. ــود ن وج

 35 هزار تن گندم 
در استان مرکزی خریداری شد

اجرای عملیات روكش آسفالت 
در محورهای ارتباطی مازندران

سرپرســت معاونــت راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای مازندران 
از اجــرای عملیــات روكــش آســفالت درمحورهای ارتباطی این اســتان خبــر داد. 

  مهنــدس اســماعیل فــوالدی ضمــن اعــالم ایــن مطلــب افــزود: به دلیل شــرایط 
آب و هوایــی اســتان و عوامــل مختلف محیطــی فعالیتهای گســترده ای در زمینه 
ترمیــم و لكــه گیــری روكــش آســفالتهای محورهــای ارتباطــی اســتان توســط 
ایــن اداره انجــام شــده اســت.وی تصریــح نمــود: موثرتریــن شــرایط بــرای حمــل 
و نقــل ، داشــتن یــك رویــه ســالم راه همــراه بــا نصــب عالئــم ایمنــی الزم بــوده 
ــا خیالــی آســوده تــردد كــرد و از جملــه اهدافــی كــه ایــن اداره كل  تــا بتــوان ب
بــرای دســتیابی بــه آن تــالش مــی كنــد مطالعــه و فراهــم نمــودن طــرح هــای 
ــودن  ــه هــای آســفالتی مناســب و اقتصــادی ب ــرای انجــام و اجــرای روی الزم ب

آن اســت.
مهنــدس فــوالدی اظهــار داشــت : از ایــن رو بــه منظــور تســهیل در امــر تــردد و 
افزایــش ایمنــی بیــش از ۱۲ كیلومتــر روكــش آســفالت در راه هــای شــریانی، 
اصلــی و فرعــی اســتان ،لكــه گیــری رویــه هــای آســفالتی محورهــای شــریانی و 
اصلــی اســتان بــه میــزان ۵۵۲۰۰ متر مربــع ،عملیــات رگالژی محورهای شــریانی 
ــه  ــای شــریانی ب ــن ،اجــرای شــانه ســازی محوره ــی 7۰۰۰ ت ــزان تقریب ــه می ب
میــزان حــدوداً ۵۲ كیلومتــر در ســطح محورهــای اســتان از ابتــدای ســال جــاری 
تــا بــه امــروز بــه اجــرا در آمــد. گفتنــی اســت مازنــدران دارای ۱۰4۰۰ کیلومتــر راه 

ارتباطــی اســت.

اهواز 

توافقنامه همکاري میان شرکت ملي 
مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملي حفاري ایران 

شــركت ملــی مناطــق نفــت 
خیــز جنــوب بــه منظــور 
حفــاری  عملیــات  انجــام 
جانبــی،  خدمــات  و 
ــاری  ــی حف ــركت مل ــا ش ــكاری ب ــه هم توافقنام

ایــران امضــاء مــی كنــد.
شــركت  )حفــاری(  فنــی  مدیرامــور  معــاون 
ــان ایــن  ــا بی ــوب ب ــز جن ــی مناطــق نفــت خی مل
ــامل  ــه ش ــن توافقنام ــت: ای ــار داش ــب اظه مطل
ارائــه خدمــات مــورد نیــاز ایــن شــركت در زمینــه 

ــت و  ــای نف ــاه ه ــر چ ــاری و تعمی ــات حف عملی
گاز در ۵ بخــش بــرای یــك دوره ۵ ســاله از 

ــت. ــران اس ــاری ای ــی حف ــركت مل ــوی ش س
 ۵ ایــن  رئیســی گفــت:   صفرعلــی  مهنــدس 
بخــش شــامل عملیــات حفــاری و خدمــات 
ــاری  ــی، حف ــاری انحراف ــا(، حف ــی )دكل ه جانب
ــری از گل  ــادل)UBD(، نمودارگی ــار تع ــر فش زی
حفــاری )Mud Logging( و مدیریــت پســماند 
ــك از  ــر ی ــرای ه ــن ب ــش از ای ــه  پی ــت ك اس
ایــن ۵ بخــش توافقنامــه هــای جداگانــه ای 

داشــتیم.
ــود  ــازی و بهب ــك س ــور چاب ــه منظ ــزود: ب وی اف
ــورد  ــی م ــای قبل ــه ه ــاری توافقنام ــات حف عملی
بازنگــری قــرار گرفــت و همــه آنهــا در یــك 
توافقنامــه ادغــام و بــا برگــزاری بیــش از ۵۰ 
نشســت تخصصــی و مدیریتــی، متناســب بــا 
ــن  ــاد آن تدوی ــانی و مف ــی بروزرس ــرایط كنون ش

ــد. گردی
ــا برگــزاری  مهنــدس رئیســی گفــت: همچنیــن ب
بیــش از۲۰ نشســت مشــترك بــا مدیــران و 
كارشناســان شــركت ملــی حفــاری ایــران مفــاد 
هــای  و كاســتی  بررســی  جدیــد  توافقنامــه 
یــك  بــه عنــوان  اكنــون  و  برطــرف شــد  آن 
طرفیــن  امضــاء  آمــاده  منســجم  توافقنامــه 

ــت. اس

معــاون مدیرامــور فنی)حفــاری( شــركت ملــی 
مناطــق نفــت خیــز جنــوب تصریــح كــرد: از دیــدگاه 
مــا شــركت ملــی حفــاری ایــران یكــی از بازوهــای 
توانمنــد شــركت ملــی نفــت ایــران در جهــت تحقق 
اهــداف برنامــه هــای تولیــد اســت و هــر چــه ایــن 
شــركت قــوی تــر باشــد، رســیدن بــه اهــداف تولید 
ــن  ــذا در ای ــود؛ ل ــی ش ــق م ــر محق ــریع ت ــز س نی
توافقنامــه اســتفاده حداكثــری از امكانــات ســخت 
افــزاری و نــرم افــزای شــركت ملــی حفــاری ایــران 

مدنظــر قــرار داده شــده اســت.
مهنــدس رئیســی یــادآور شــد:  ایــن توافقنامــه 
ــل  ــران عام ــده از ســوی مدی ــای آین ــی روزه ط
شــركت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب و 
ــد  ــاء خواه ــران امض ــاری ای ــی حف ــركت مل ش

شــد.

فعالیت 48 کارگاه 
آموزشی در سطح 

زندان های کردستان
حرفـه ای  و  فنـی  آمـوزش  مدیـرکل 
کردستان از فعالیت 4۸ کارگاه آموزشی 
در سـطح زندان هـای اسـتان خبـر داد 
و افـزود: بـه طـور میانگین سـاالنه بالغ 
بـر سـه هـزار نفـر دوره آمـوزش هـای 
مهارتی در 77 دوره آموزشـی در سـطح 
زندان هـای اسـتان ارائـه مـی شـود که 
بـه طـور میانگیـن ۲۰۰ نفـر از زندانیـان 
اسـتان از آمـوزش های مهارتی در طول 

سـال بهـره مند می شـوند.
بـا  دیـدار  در  احمـدی  جمیـل  سـید 
مدیـرکل زنـدان هـای اسـتان، مهـارت 
آمـوزی بـه زندانیـان را گامـی مهـم در 
زندانیـان  پذیـری  بازگشـت  کاهـش 
دانسـت و اظهـار کـرد: آمـوزش هـای 
مهارتی می تواند با زمینه سـازی ایجاد 
اشـتغال مولد و پایدار در سـطح جامعه 
نقـش موثـر و مفیـدی را در کاهـش 
آسـیب هـای اجتماعـی داشـته باشـد 
و ایـن امـر فقـط در سـایه تعامـل و 
همکاری دسـتگاه های اجرایی سـطح 

اسـتان محقـق خواهـد شـد.
احمـدی از فعالیت 4۸ کارگاه آموزشـی 
در سـطح زندان هـای اسـتان خبـر داد 
و افـزود: بـه طـور میانگین سـاالنه بالغ 
بـر سـه هـزار نفـر دوره آمـوزش هـای 
مهارتی در 77 دوره آموزشـی در سـطح 
زندان هـای اسـتان ارائـه مـی شـود که 
بـه طـور میانگیـن ۲۰۰ نفـر از زندانیـان 
اسـتان از آمـوزش های مهارتی در طول 

سـال بهـره مند می شـوند.
وی افـزود: ایـن اداره کل ظرفیت دارد با 
توسعه زیرسـاخت ها، بهره مندی بیش 
از پیـش آمـوزش هـای مهارتـی بـرای 
زندانیان را در سـطح زندان های استان 

محقق کند.

افزایش 70 درصدی کردستان 
بودجه دهیاری ها 

در سال 98
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مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری »صدر تأمین«:

ذوب آهن اصفهان در صف اول مبارزه 
با تحریم است

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین: ذوب آهن اصفهان با تحریم می کند

مدیرعامـل  سـلیمانی  غالمرضـا  دکتـر 
شـرکت سـرمایه گـذاری صـدر تأمیـن 
و هیـأت همـراه ضمـن حضور در ذوب 
آهـن اصفهـان و بازدیـد از خـط تولیـد 
و پـروژه هـای مختلـف از جمله پروژه 
بـه کـوره  زغـال  پـودر  تزریـق   (  PCI
بلنـد( ، بـا مهندس منصـور یزدی زاده 
از مسـئولین  مدیرعامـل و تنـی چنـد 
ایـن شـرکت دیـدار و گفتگـو نمودند .
وی در ایـن بازدیـد گفـت : ذوب آهن 
عظمـت  اصلـی  نمادهـای  از  یکـی 
اسـت  ایـن کشـور  صنعـت  هویـت  و 
همچـون  بزرگـی  دسـتاوردهای  کـه 
تولیـد ریـل و تربیـت نیـروی انسـانی 
ارمغـان  بـه  کشـور  بـرای  متخصـص 

اسـت. آورده 
مدیرعامـل صـدر تامیـن افـزود : ایـن 
شـرکت در مسـیر خوبـی قـرار دارد و 
بـه ویـژه در دو سـال اخیـر موفقیـت 

هـای مهمـی کسـب نمـوده اسـت .
از  بازدیـد  از  پـس  سـلیمانی  دکتـر 
ذوب  عملکـرد   : گفـت   PCI پـروژه 
زحماتـی  و  پـروژه  ایـن  در  آهـن 
بـرای  شـرکت  ایـن  تالشـگران  کـه 
پیشـبرد آن در شـرایط تحریـم هـای 
ارزنـده   ، انـد  ظالمانـه متحمـل شـده 
همچنیـن  و  اسـت  غرورآفریـن  و 
از  شـرکت  ایـن  برخـورداری  نشـانگر 
صنعـت  در  مـدرن  تکنولوژی هـای 

. باشـد  مـی  فـوالد 

ایـن  کنونـی  مشـکل  مهمتریـن  وی 
بـه  و  اولیـه  مـواد  تأمیـن  را  شـرکت 
گفـت  و  دانسـت  آهـن  سـنگ  ویـژه 
تأمیـن  سـازمان   ، دولـت  مجموعـه   :
اجتماعـی ، هلدینگ شسـتا و شـرکت 
ایـن مشـکل  بـرای حـل  صدرتأمیـن  
عـزم خـود را جزم کـرده انـد و تصمیم 
اخیـر دولـت بـرای اختصـاص سـنگ 
آهـن بـه این شـرکت ، یـک گام مثبت 
اسـت ، اما این مشـکل باید ریشـه ای 

حـل شـود .
مدیرعامـل صـدر تأمیـن افـزود : ذوب 
بـرای  خـود  داخلـی  مشـکالت  آهـن 
حـل  خوبـی  بـه  را  تولیـد   افزایـش 
بـا تأمیـن سـنگ  لـذا  کـرده اسـت و 

آهـن شـاهد شـکوفایی ایـن مجتمـع 
. بـود  خواهیـم  صنعتـی  عظیـم 

ذوب  تالشـگران  از   ، سـلیمانی  دکتـر 
تولیـد  دلیـل  بـه  اصفهـان  آهـن 
محصـوالت جدیـد از جملـه ریـل ملـی 
نیـز قدردانـی نمـود و گفـت : در ایـن 
تولیـد  ریـل  هـای  محمولـه   ، بازدیـد 
شـده در ذوب آهـن را مشـاهده کـردم 
هرچنـد هنـوز عـده ای ایـن موفقیـت 

مهـم را بـاور ندارنـد .
وی افـزود : بـه زودی محمولـه هـای 
ریـل بـا حضـور مسـئولین وزارت راه و 
شهرسـازی ، بارگیـری و تحویـل مـی 
شـود و ایـن امـر نشـانگر بـی نیـازی 

کشـور از واردات ریـل اسـت  .
مدیرعامـل صـدر تأمیـن ، ذوب آهـن 
مبـارزه  اول  صـف  در  را  اصفهـان 
فشـارهای  کاهـش  و  تحریـم  بـا 
 : گفـت  و  نمـود  توصیـف  اقتصـادی 
قطعـًا کشـور مـا بـا همـت پوالدمـردان 
عرصـه صنعـت از ایـن شـرایط سـخت 

. خواهـد کـرد  عبـور 
دکتـر سـلیمانی اظهار داشـت : حداقل 
 ، اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  انتظـار 

در  امیـدوارم  و  برنامـه اسـت  اجـرای 
ذوب آهـن اصفهـان فراتـر از آن عمـل 
شـود و رکوردهـای جدیـدی در عرصـه 

تولیـد ثبـت گـردد .
ناتمـام،  هـای  پـروژه  اتمـام  بـر  وی 
از  اسـتفاده  و  هـا  هزینـه  کاهـش 
آهـن  ذوب  هـای  ظرفیـت  تمـام 
اصفهـان تأکیـد نمـود و گفـت : منابـع 
انسـانی سـرمایه اصلـی یـک شـرکت 
هـزار   ۱4 بـا  ایـن شـرکت  و  هسـتند 
نیـروی شـاغل و نزدیـک بـه 4۰ هـزار 
بازنشسـته کـه در صنعت فـوالد دارای 
ای گرانبهـا هسـتند  تجربـه  و  دانـش 
، مـی توانـد مدیریـت دانـش بسـیار 

نمایـد.  اعمـال  خوبـی 
دیـدار  ایـن  در  زاده  یـزدی  مهنـدس 
کنونـی  شـرایط  از  مختصـر  گزارشـی 
ذوب آهـن اصفهـان ارائـه داد و گفـت: 
 ، جـاری  سـال  اول  ماهـه  سـه  در 
بسـیار  آهـن  ذوب  در  تولیـد  شـرایط 
خـوب بـود و رکوردهـای جدیـد روزانه 
و ماهانـه در تولیـد بـه ثبـت رسـید که 
تـداوم آن مسـتلزم تأمیـن مـواد اولیه 

اسـت .
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مدیرعامـل صـدر تأمیـن افـزود : ذوب آهـن مشـکالت داخلی 
خـود بـرای افزایـش تولیـد  را بـه خوبـی حل کـرده اسـت و لذا 
بـا تأمیـن سـنگ آهـن شـاهد شـکوفایی ایـن مجتمـع عظیـم 
صنعتـی خواهیـم بود .دکتر سـلیمانی ، از تالشـگران ذوب آهن 
اصفهـان بـه دلیـل تولیـد محصـوالت جدیـد از جملـه ریل ملی 
نیـز قدردانـی نمـود و گفـت : در این بازدید ، محمولـه های ریل 
تولیـد شـده در ذوب آهـن را مشـاهده کـردم هرچند هنـوز عده 
ای ایـن موفقیـت مهـم را بـاور ندارنـد . وی افـزود : بـه زودی 
محمولـه هـای ریل با حضور مسـئولین وزارت راه و شهرسـازی ، 
بارگیـری و تحویل می شـود و این امر نشـانگر بی نیازی کشـور 

از واردات ریـل اسـت  .
مدیرعامـل صـدر تأمیـن ، ذوب آهـن اصفهـان را در صـف اول 
مبـارزه بـا تحریـم و کاهش فشـارهای اقتصـادی توصیف نمود 
و گفـت : قطعـًا کشـور ما با همـت پوالدمردان عرصـه صنعت از 

این شـرایط سـخت عبـور خواهـد کرد .

اولیـن همایـش آموزشـی منطقـه ای در حـوزه واگـذاری اراضـی 
دولتی در اسـتان کرمان برگزار شد.

و  راه  کل  اداره  رسـانی  اطـالع  و  ارتباطـات  اداره  گـزارش  بـه 
مسـکن  و  زمیـن  واگـذاری  مدیـرکل  اسـتان کرمـان  شهرسـازی 
بـا هـدف  ایـن همایـش  سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن گفـت: 
مسـکن  و  زمیـن  واگـذاری  اداره  کارکنـان  توانمنـدی  افزایـش 
ادارات کل راه و شهرسـازی اسـتان هـا در زمینـه تسـلط بـر ضوابط 
و مقـررات حاکـم بـر نحـوه واگـذاری زمین هـا و تعییـن تکلیـف 

واگذاری های گذشـته برگزار شد.
مریـم جاهـد افـزود: در ایـن همایش روسـا و کارشناسـان ادارات 
و  سیسـتان  یـزد،  کرمـان،  فـارس،  هـای  اسـتان  واگـذاری 

بلوچسـتان، خراسـان جنوبـی، هرمـزگان و همچنین جنـوب کرمان 
و ایرانشـهر ضمـن آشـنایی بـا نظـام قیمـت گـذاری و تبـادل نظـر 
پیرامـون نحـوه واگـذاری هـا بـه بیـان مسـائل و مشـکالت ایـن 

پرداختند. حوزه 
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت موضـوع زمین به عنـوان سـرمایه ای که 
بازتولیـد نمـی شـود، بـر مدیریـت واگـذاری هـا بـا رعایـت صـالح 

دولت و سـرانه های الزم تاکید کرد.
مدیـرکل واگـذاری زمیـن و مسـکن سـازمان ملی زمین و مسـکن 
هـای  اسـتان  در  همایـش  ایـن  کرمـان،  از  پـس  تصریـح کـرد: 
اصفهـان، گلسـتان و اردبیـل بـا حضور اسـتان های همجـوار آن ها 
برگـزار خواهـد شـد. در ادامـه مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 

کرمـان هـم گفـت: ایـن که اسـتان از اولین اسـتان های کشـور در 
زمینه اسـتفاده از سـامانه جامع امالک و مسـتغالت می باشد.

محمدمهـدی بلـوردی بـا بیـان اینکـه حجـم بـاالی پرونـده هـای 
واگـذاری زمیـن و پروسـه واگـذاری، باعـث طوالنـی شـدن رونـد 
بـرون سـپاری و گـردش  اظهـار داشـت:  واگـذاری شـده اسـت، 
الکترونیکـی پرونـده هـا از راهکارهـای کوتـاه کردن رونـد واگذاری 

زمین در ادارات راه و شهرسـازی است.
و  راه  کل  اداره  حقوقـی  و  امـالک  معـاون  اشـرفی  سـیدناصر 
ایـن  هفتـم  جایـگاه  کسـب  از  هـم  اسـتان کرمـان  شهرسـازی 
اسـتان در سـطح کشـور در واگـذاری اراضـی دولتـی خبـر داد و از 
ارتقـاء جایـگاه واحـد واگـذاری زمین و مسـکن بـه اداره، قدردانی 

کرد.
وی ایـن ارتقـاء جایـگاه را در تسـریع رونـد واگـذاری هـا موثـر 
موضـوع  بـا  ای  منطقـه  آموزشـی  همایـش  نخسـتین  خوانـد. 
واگـذاری اراضـی دولتـی بـه میزبانـی اداره کل راه و شهرسـازی 

اسـتان کرمان روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه برگزار شـد.

برگزاری اولین همایش آموزشی منطقه ای 
در حوزه واگذاری اراضی دولتی در کرمان
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 پنجشــنبه ۲۰ تیــر ۱۳۹۸     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی ۱4۹۲

سال گذشته در پیام ما از تجاوز 
به طبیعت با خودکفایی در کشاورزی 

نوشتیم.

راویان سنتور
از ۲۰ تا ۲7 تیر در سالن باربد 

اجرا می شود.

کنسرتسال گشت

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه سرزمین من منتشر شد

همراه با باد
به کارگردانی مهدی شادی زاده

در سینما هنرو تجربه
 اکران می شود.

خانه دیگری
به کارگردانی و فیلمنامه  نویسی

 بهنوش صادقی
 در حال اکران است.

مختلف االضالع
  در تماشاخانه سپند )سالن شماره ۲( 

تا ۲۱تیرماه در حال اجرا است.

میدونی مهمترین کار زندگیت چیه؟
این که بفهمی مهمترین کار زندگیت چیه!

زندگی جای دیگری است

فیلممستندنمایش دیالوگ

طوبی لک ای پیک صبا خرم رســیدی مرحبا

بالله قل لحاشــتی ما بال رکب قد سری

یــاران برون رفتند و من در بحرخون افتاده ام

طرفی علی هجرانهــم تبکی و ما تغنی البکا

بار ســفر بســتند و من چون صید وحشی پای بند

ســاروا و من آماقنا اجروا ینا بیع الدما

افتان و خیزان میروم تاکی رســم در کاروان

و الرکب قد ســاروا الی االیحاد و الحادی حدا

محمــل بــرون بردند و من چون ناقه میراندم ز پی

قلبــی هوی فی هوة و الدهر، ملق فی الهوی

چون تیره نبود روز من کز آه عالم ســوز من

مد الغمام ســرادقا اعلی شماریخ الذری

راضی شــدم کز کاروان بانگ درائی بشنوم

اکبو و اقفــوا اثرهم والعیس تحدی فی الزبی

چون محمل ســلطان شرق از سوی شام آمد برون

ریح الصبا ســارت الی نجد و قلبی قد صبا

خواجو به شــبگیر از هوا هر دم نوائی میزند

والــورق اوراق المنی یتلو علی اهل الهوی

خواجوی کرمانی 

 در نیمه های شب

 جز من که با خیال تو می گشنم

جز من که در کنار تو می سوختم 

 غریب

 تنها ستاره بود که می سوخت

 تنها نسیم بود که می گشت

فریدون مشیری

عکس نوشت

عکس: 
محمد نظری

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

عملیات نظامی ناموفق آقاخان 
محالتی در ایران با حمایت دولت 

لندنـ  تالش و تلقین استعمارگران 
برای تضعیف نظامی ایران

كـه  اسـماعیلیه(  )فرقـه  محالتـی  آقاخـان 
در زمـان محمدشـاه قاجـار دسـت بـه چنـد 
یازدهـم  بـود  زده  ناموفـق  مسـلحانه  اقـدام 
سـال   ۱7۳ تیرمـاه   ۲۰(  ۱۸4۱ جـوالی 
پیـش( پـس از عبـور از کویر لـوت، از طریق 
کـه  سـرزمینی  و  )قائـن  بزرگتـر  خراسـان 
تلقیـن  افغانسـتان  را  نامـش  لنـدن  دولـت 
کرده اسـت( عـازم هندوسـتان )هندوسـتان 

شـد. انگلیـس( 
بـود  بپاخاسـته  كرمـان  در  نخسـت  آقاخـان، 
كـه شكسـت خـورد و فیروزمیـرزا حاكـم وقت 
كرمان وی را دسـتگیر و به تهران فرسـتاد، ولی 
محمدشـاه اورا بخشـید. آقاخـان پـس از ترک 
تهـران، بـا کسـان خـود در منطقه »شـهربابك« 

به ایسـتادگی مسـلحانه دسـت زد، امـا این بار 
هـم از نیروهـای دولتـی شكسـت خـورد و بـه 
فـارس رفـت و از آنجـا دوباره به منطقـه كرمان 
بازگشـت و بـه ایسـتادگی دسـت زد كـه بازهم 
شكسـت خـورد و چـون خانعلـی خـان فرمانده 
نیروهای دولتی از او دسـت بـردار نبود، در راورِ  
کرمـان تصمیـم به خارج شـدن از ایران گرفت. 
پـاره ای از مورخـان نوشـته انـد كـه آقاخـان در 
حملـه سـال ۱۸4۰ بـه كرمـان )حملـه دوم(، از 
حمایـت انگلیسـی ها برخوردار بود. انگلیسـی ها 
در آن زمـان مـی كوشـیدند تا با فراهم سـاختن 
مشـكالت، درگیـری هـای داخلـی و ...، دولـت 
تـالش  از  داشـت  قدرتـی  هنـوز  را کـه  ایـران 
مسـلحانه برای حفظ »هـرات« و مناطق اطراف 
آن كـه از بـدو تاسـیس دولـت مرکـزی ایـران 
بـه دسـت کـوروش بـزرگ در ۲۵ قـرن پیـش، 
قطعـه ای از خـاك ایـن كشـور بودنـد و »آریـا« 
و »آریانـا« خوانـده مـی شـدند، منصـرف كنـد 
و احتمـاال حمایـت از آقاخـان در همیـن راسـتا 
صـورت گرفتـه بـود. بسـیاری از سـرداران بزرگ 

ایـران ازجملـه اسـپهبد سـورنا )در ارمنسـتان؛ 
بودنـد.  برخاسـته  آریـا  سـاتراپی  از  ِن(  سـور 
هـرات چنـد بـار هـم پایتخـت ایـران شـده بود 
و مرکـز مقاومـت اسـتقالل طلبـان ایـران بر ضد 
سـلطه عـرب و نیز کانـون احیاء زبـان و ادبیات 
فارسـی. آقاخـان پـس از ورود بـه هندوسـتان ِ 
انگلیـس، از طریـق مکاتبه و تمـاس تالش کرد 
کـه باجلـب نظـر دربـار تهـران بـه ایـران بازگردد 
و هدایایـی هـم بـرای ناصرالدیـن شـاه کـه تازه 
شـاه شـده بـود فرسـتاد کـه امیـر کبیـر بـرای 
آقاخـان پیام فرسـتاد کـه اگر پای به مـرز ایران 
بگـذارد دسـتگیر و مجـازات خواهد شـد. دولت 
انگلسـتان کـه حامـی آقاخـان بـود و از او سـود 
سیاسـی مـی ُبـرد اجـازه داد که در هندوسـتان 
بمبئـی  کار  آغـاز  در  آقاخـان  و  بمانـد  باقـی 
)مومبای( را برای سـکونت برگزید و سـپس به 
منطقـه ِسـند )پاکسـتان امـروز( رفـت. پس از 
آقاخـان پسـر و نوه هایش جانشـینش شـدند. 
پیـروان فرقـه اسـماعیلیه )یک فرقه شـیعه( را 

۲۰ میلیـون تـن بـرآُورد کـرده اند.

چتر سفید از ۲۰ تیر تا ۳۱ مرداد 
در کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان )سالن سینما و تئاتر( برگزار 
می شود.

نمایش

طنزیمات

تغارخـان؛ از زیـر ابروهایـش نگاهـی بـه گلـه تغـاری انداخـت. 
تغارنـاز؛ نگـران شـد. از وقتـی کـه یـادش مـی آمـد، هـر وقـت 
پـدرش ایـن طـوری به کسـی نـگاه می کـرد، بعدش اتفـاق بدی 
بـرای او مـی افتـاد. بـرای همیـن اول روبان دور سـرش را جا به 
جـا کـرد. لبخنـدی بـه لـب آورد. پـا پیـش گذاشـت. صدایش را 

ملـوس کـرد و گفت:
-بابایی! بابایی جون! 

 -هوووم!
-بـه چـی فکـر مـی کنیـن؟ اینـا یـه مشـت جاهلـن کـه بـا هـم 
 دعواشون شده. خسته که شدن دعواشونم تموم میشه. مگه نه؟

 -اوهوووم!
و تلوتلـو خـورد و از میـدان بیـرون رفـت. پیـری تغـار کـه انتظار 
خـوردن  تلوتلـو  بـه  تعجـب  بـا  داشـت،  تغارخـان  از  بیشـتری 
تغارخـان نـگاه کـرد. تغارخـان از پیـچ تغـارراه ناپدیـد شـد. زوج 
تغـاری نگاهـی بـه هـم انداختنـد. تغارجـان؛ لبخنـد زد. دسـت 
دم گوشـش  خـودش کشـید.  طـرف  بـه  و  را گرفـت  تغارنـاز 
گرفـت  دهانـش  جلـوی  را  دسـتش  تغارنـاز؛  گفـت.  چیـزی 
آورد. گلـه تغـاری روی  و ریـز خندیـد. پیرتغـار؛ سـر در نمـی 
هـم بـاال و پاییـن مـی شـدند. غلغلـه بـود. صـدا بـه صـدا نمـی 
 رسـید. زوج تغـاری بـه طـرف خانـه تغارخـان تلوتلـو خوردنـد.

-هوی بابایی!
-هوی پدرزن خان!

 کسـی جـواب نـداد. تغارنـاز؛ صدایـش را تـوی سـرش انداخت.
 -هوووی!

تغارخان؛ فریاد زد:
-چه خبره؟ 

زوج تغـاری تلوتلـو خوردنـد. تغارخـان؛ پاهایـش را بـه دیوارهای 
اتـاق زده بود.
-بیایین تو؟

زوج تغاری نشسـتند. تغارخان؛ از زیر ابروهایش تغارجان را دید 
 مـی زد. تغارنـاز نگـران شـد. لبخنـدی زد. نیـم خیز شـد و گفت:

-بابایی یه فنجون کشک می خورین؟
-نه، بشین!

تغارناز؛ دوباره نشست. تغارخان؛ به زمین چشم دوخت. 
-یـاال بگیـن ببینـم. اسـتراجیک امـروز چـی بـوده کـه میـدان 
گاه رو بـه بلـوا کشـیده؟تغارجان؛ آمـد بگویـد کـه درسـِت کلمـه 

»اسـتراتژی« اسـت. امـا حرفـش را خـورد و جـواب داد:
-امـروز اسـتراجیک خاصـی نبـوده. اینـا بـرای این کـه زودتر به 
روزنامـه برسـن دویـدن و روزنامه رو پاره کـردن. بعدش هم من 

نمـی دونـم چرا بلـوا کردن.
نبـوده! شـماها  اسـتراجیک  تقصیـر  بگـی  میخـوای   -یعنـی 

-نه، آخه ما چند روزه که استراجیک داریم. اما بلوایی نبود.
-اآلن من چه جوری بفهمم تقصیر کی بوده؟

تغارناز؛ گفت:
-تقصیر گله تغاری، چون...

تغارجان وسط حرف زنش پرید و گفت:
-بهتره که هیأت حقیقت یاب تشکیل بدیم!

تغارخان؛ گفت:
-هان؟! چی هست؟

-یـه گـروه کـه ماجرا رو پی گیـری می کنن و حقیقت رو کشـف 
مـی کنن و به شـما میگن!

-آهان! پس درست فهمیده بودم.
-چی رو؟

-معنی همین چیزی که اآلن گفتی!
شـد، گفـت: مـی  شـنیده  زور  بـه  صدایـی کـه  بـا   تغارجـان؛ 

-بله، درسته. شما نبوغ دارین!
تغارخـان؛ پاهایـش را از دو طـرف دیوار برداشـت. کـف پاهایش 
 را روی زمیـن گذاشـت. زانوهایـش را بـه شـکم چسـباند و گفت:

-مشورت
میـدم، همیـن چیـزی کـه اآلن گفتـی رو بـه ریاسـت پیرتغـار 

بدیـن! تشـکیل 
زوج تغاری همدیگر را نگاه کردند

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی
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