
تحمیل هزینه های تازه 
بر بازار ارز
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اخیــرا شــنیده مــی شــود کــه بانــک محتــرم مرکــزی 
مقــررات ســختی را بــرای تاســیس صرافــی وضــع کــرده و 
ــد، در تهــران و شــهر  ــان تاســیس صرافــی مجبورن متقاضی
هــای بــزرگ دوازده میلیــارد تومــان را بــرای مدتــی فریــز 
کننــد تــا بتواننــد جــواز احــداث صرافــی را دریافــت کننــد.

ــه  ــان قدیمــی هــم اعــام شــده ک ــه صراف ــر آن ب ــاوه ب ع
ــد  ــی بای ــر م ــال دیگ ــر از دو س ــی کمت ــال ۱۴۰۰ یعن ــا س ت
ــا مقــررات جدیــد تطبیــق دهنــد، یعنــی  صرافــی خــود را ب
ــزرگ  ــای ب ــران و شهرســتان ه ــرای ته ــل ســرمایه ب حداق
ــان و شهرســتان هــای کوچــک نصــف  ــارد توم دوازده میلی
ــار دوم  ــرای ب ــن ب ــان، ای ــارد توم ــش میلی ــی ش آن، یعن
ــه افزایــش  ــور ب ــان را مجب ــن دهــه، صراف اســت کــه در ای
ســرمایه و ســپردن  ضمانــت نامــه  مــی کننــد، شــاید 
ــان  ــرمایه صراف ــدن س ــاد ش ــه زی ــد ک ــور کنن ــی تص برخ
ــا مــی  ــه توانایــی آنه ــا ب ــد ی ــا را بیشــتر مــی کن ــار آنه اعتب
افزایــد، یــا ممکــن اســت بشــود مالیــات بیشــتری از آنهــا 
ــه  ــل دیگــری در ذهــن کســانی ک گرفــت، شــاید هــم دالی
ایــن مقــررات را وضــع مــی کننــد باشــد، کــه البتــه انشــالله 
ــوان  ــه عن ــر ب ــی حقی ــت، ول ــر اس ــا، خی ــداف آنه ــه اه هم
ــازار  ــوالت ب ــان تح ــا در جری ــه کام ــفید ک ــش س ــک ری ی
ارز ظــرف چهــل، پنجــاه ســال اخیــر بــوده ام مــی خواهــم 
ــوب  ــا محس ــات خط ــور تصمیم ــن ج ــه ای ــم ک ــرض کن ع
ــاد  ــرای اقتص ــاری ب ــرات زیانب ــرات و ثم ــود و اث ــی ش م
کشــور، بــازار ارز، دارد  و همچنیــن مــردم کــه مصــرف 
ــد  ــه خواهن ــارها صدم ــن فش ــتند، از ای ــی هس ــده نهائ کنن

ــد. دی
ــغل  ــک ش ــم ی ــی ه ــوب صراف ــه خ ــت، ک ــوال اینجاس س
ــرای دادن  ــا ب ــر، آی ــای دیگ ــغل ه ــه ش ــد بقی ــت مانن اس
ــرمایه  ــل س ــر حداق ــای دیگ ــغل ه ــه ش ــت ب ــوز فعالی مج

ــود؟ ــی ش ــن م تعیی
آیــا یــک بقــال، یــک طــا فــروش، یــک کارخانــه اتومبیــل 
ــرج  ــرکت ب ــک ش ــازی، ی ــل س ــک کار گاه مب ــازی، ی س
ســازی، ملــزم هســتند بــرای گرفتــن مجــوز حداقــل 

ســرمایه ای را ثبــت بدهنــد؟
ممکــن اســت گفتــه شــود، خــوب شــما بــرای زدن حوالــه 
پــول مــردم را مــی گیریــد، و چنــد روز طــول مــی کشــد کــه 
حوالــه آنهــا برســد، جــواب ایــن اســت مگــر طــا فــروش 
ــرد؟  ــول را پیــش نمــی گی ــرای ســاخت طــا و جواهــر پ ب
مگــر مبــل ســاز یــا ســاختمان ســاز، یــا در و پنجــره ســاز، 
ــک از  ــچ ی ــد؟ چطــور هی ــردم نمــی گیرن ــول پیــش از م پ
آنهــا نبایــد ســرمایه ثبتــی مشــخصی داشــته باشــند ولــی 
ــری  ــه مــی رســد اینطــور ســخت گی ــان ک ــه صراف ــت ب نوب

هــا ایجــاد مــی شــود ؟
ممکــن اســت گفتــه شــود خــوب در دولــت قبــل هــم ایــن 
ــم ،  ــی دهی ــه م ــا را ادام ــم کار آنه ــا ه ــوده و م ــئله ب مس
خــوب آیــا اگــر یــک کار غلــط قبــا انجــام شــده ، تــا ابــد 

ــا بهتــر اســت ، تصحیــح شــود؟ ــد؟ ی بایــد ادامــه یاب
ســخت گیــری در دادن مجــوز، یــا عــدم تمدیــد مجوزهــای 
قدیمــی، در قــدم اول باعــث مــی شــود کــه تعــداد صرافــان 
ــان  ــل صراف ــا الاق ــوند، و ی ــر ش ــف کمت ــهرهای مختل در ش
ــده  ــه ع ــود را ب ــای خ ــه ج ــا تجرب ــر و ب ــی و معتب قدیم
ــدودی از  ــداد مح ــت تع ــد و کار در دس ــازه کار بدهن ای ت
صرافــان بــا ســرمایه هــای بــاال بیافتــد  و اگــر  آن تعــداد 
ــد  ــاال ببرن ــد حاشــیه ســود خــود را ب ــده بخواهن ــی مان باق
ــردم  ــه م ــن ب ــر ای ــود، و بناب ــد ب ــر خواه ــاز ت ــان ب دستش
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هشدار همتی به بانک ها
رئیس  بانک مرکزی: دوره اعطا وام های خاص به سر آمده است

در حالی کـه دادسـتان از توقـف آب بر سرشـاخه های 
هلیـل خبر داده اسـت، نماینده وزارت نیرو در اسـتان 
می گویـد تـا هفتـه دولـت طـرح انتقـال آب از سـد 
بـرادران شـهید تیمـوری بـه بهـره بـرداری می رسـد. 
طرحـی کـه ناراضیانـی در جنـوب کرمـان دارد و تـا 
االن بـه گفتـه اسـتاندار 6۰۰ میلیـارد از بیـت المـال، 
بـرای آن هزینـه شـده اسـت. در ایـن گـزارش بـه 
ابعـاد اقتصـادی، اجتماعی و زیسـت محیطی سـدی 
پرداختـه مـی شـود، کـه هنـوز مجـوز ندارد.بـه گفتـه 
محققـان، تاریـخ انتقـال آب در ایـران بـه زمـان شـاه 
عبـاس اول برمـی گـردد که به پیشـنهاد شـیخ بهایی 
بـوده اسـت. اولیـن طـرح اجرایـی در سـال ۱332 
جهـت انتقـال آب از حوضـه کوهرنـگ بـه زاینـده رود 

بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت. 
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راهبردهای حفاظت 
از بافت های تاریخی 

خراسان شمالی تبیین شد
مدیرکل میراث  فرهنگی خراسان 
شمالی :»فرآیند اقدامات مربوط 
به ساخت وساز و مداخله در بافت 
های با ارزش استان در سازمان 
مرکزی بررسی، تصویب و مالک 

عمل قرار خواهد گرفت.«

دولت ۱۰ هزار میلیارد   ریال 
برای ساماندهی پسماند 

بودجه داد
دولت در سال جاری ۱۰ هزار 

میلیارد ریال اعتبار برای 
ساماندهی پسماند در الیحه 

بودجه قرار داد که به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید.

ر 
مه

س: 
عک

نا 
یر

س: ا
عک

یادداشت  مهمان
علی اصغر سمیعی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1522

شنبه 26 مرداد 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

در حالی که دادستان کرمان از 
توقف پروژه آب رسانی هلیل خبر 
داده است،نماینده وزارت نیرو 
در استان می گوید تا هفته دولت 
این طرح به بهره برداری می رسد

هلیل زبان بسته 

جان می دهد
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واگذاری 800 بنای تاریخی
 به بخش خصوصی
800 بنای تاریخی کشور  به 

بخش خصوصی واگذار  می شود

محمدجواد ظریف:

تحریم های آمریکا بر 
تولید دارو اثر دارد

شهرداری اختیار آباد 

نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی
 شـهرداری اختیـار آبـاد در نظر دارد نسـبت به اجرای جدولگذاری قسـمتی از معابر شـهر اختیار

 آبـاد بـه متـراژ 10000 متر مربـع از محل منابـع داخلی خود از طریـق مناقصه عمومی اقـدام نماید لذا
 از کلیـه پیمانـکاران و شـرکت هـای واجـد شـرایط دارای صالحیت و رتبـه بندی دعوت بـه عمل می
 آیـداز تاریـخ نشـر نوبـت دوم این آگهی حداکثر بـه مدت یک هفته جهـت دریافت اسـناد و اطالع از

شـرایط و جزئیـات مناقصه بـه واحد امور مالـی )امـور قراردادها( شـهرداری مراجعه نمایند

ضمنا شهرداری در رد یا قبولی پیشنهادات مختار بوده و هزینه های درج دو نوبت آگهی
 به عهده برنده مناقصه می باشد

م.الف 872

دکتر محمد امیرپور معاون غذا و دارو

آگهي مناقصه عمومي                 
شماره 98/28/ع

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " خرید، نصـب و راه اندازی یك دسـتگاه 
پكیـج جهـت افزایـش ظرفیت تصفیـه فاضالب كارخانه گندله سـازی شـماره 2" خـود را از طریـق برگزاری 
مناقصـه عمومـی به پیمانـكار واجد شـرایط واگذار نمایـد. لذا كلیه متقاضیـان می توانند جهت اخذ اسـناد 
مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همراه فرم پرسشـنامه 
ارزیابـی تأمیـن كننـدگان از قسـمت تأمیـن كننـدگان و مشـتریان - مناقصـه هـا دانلود نماینـد . مهلت 
تحویل پاكات سـاعت 9 الی ۱4 روز چهارشـنبه مـــورخ 98/6/۱3 در محـــل دفتركمیسـیون معــامالت 
مجتمـع و یـا دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران می باشـد. ضمنـًا بازدید از محل اجـرای موضـوع مناقصه روز 

مدیریت قراردادها و معامالت دوشـنبه مـورخ 98/6/4 بـرای متقاضیان بالمانع می باشـد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اطالعیـه
به اطالع کلیه فارغ التحصیالن رشته داروسازی می رساند:

دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت در نظــر دارد نســبت بــه واگذاری 
یــک بــاب داروخانــه در شهرســتان فاریــاب اقــدام نمایــد لــذا از کلیــه 
متقاضیــان تاســیس داروخانــه در شهرســتان مذکــور تقاضــا مــی گــردد 
حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ چــاپ آگهی نســبت بــه تحویل 
مــدارک خــود بــه معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت 

واقــع در خیابــان قرنــی غربــی ، جنــب مرکــز بهداشــت اقــدام نماینــد.
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ــد .  ــد آم فشــار بیشــتری خواه
ــم،  ــی گوئی ــی م ــه وقت ــر اینک ــئله دیگ مس
ــان  ــارد توم ــًا ده میلی ــان مث ســرمایه صراف
اضافــه شــود ایــن بــه معنــای حــدودًا یــک 
میلیــون دالر اســت، چــون صرافــان عــادت 
ــه  ــان نگ ــه توم ــود را ب ــرمایه خ ــد س ندارن
ــد  ــرمایه جدی ــادل س ــرای تب ــد ب داری کنن
بــه دالر بــه بــازار مراجعــه مــی کننــد و اگــر 
فــرض کنیــم همیــن 7۰۰ تــا صرافــی فعلــی 
ــازار  و مثــا فقــط 3۰۰ صرافــی جدیــد بــه ب
مراجعــه کننــد کــه نفــری یــک میلیــون 
دالر تهیــه کننــد، خــود ایــن یعنــی یــک 
تقاضــای یــک میلیــارد دالری جدیــد بــرای 
ــارد  ــک میلی ــدن ی ــیر ش ــه اس ــازار، و البت ب
دالر  جدیــد در گاو صنــدوق هــای صرافــان. 
ــم  ــه مه ــه از هم ــم ک ــن تصمی ــر ای ــر دیگ اث
تــر اســت اینکــه تعــداد زیــادی از صرافــان 
ــرایط  ــا ش ــود ب ــق خ ــه تطبی ــادر ب ــون ق چ
جدیــد و افزایــش ســرمایه نیســتند، و نمــی 
ــد  ــر دهن ــم تغیی ــود را ه ــغل خ ــد ش خواهن
تبدیــل بــه صرافــان غیرمجــاز مــی شــوند و 
بــه خیــل صرافــان غیرمجــاز دیگــر افــزوده 
مــی شــوند، و ایــن یعنــی نبــودن آنهــا زیــر 
نظــارت بانــک مرکــزی و نــدادن مالیــات و 
احتمــال صدمــه زدن بــه مــردم و بــه خطــر 
انداختــن پــول مــردم، و صدمــات دیگــری 
کــه ممکــن اســت از صرافــان خــارج از 

ــل شــود. ــه جامعــه تحمی نظــارت ب
بــار دیگــر تاکیــد مــی کنــم مقــررات هرچــه 
ــن  ــرای ای ــت آن ب ــد جذابی ــر باش ــاده ت س
ــده بیشــتری خــود را تحــت نظــارت  ــه ع ک
بانــک مرکــزی قــرار دهنــد بیشــتر مــی 

شــود، هــر چــه تعــداد صرافــان مجــاز 
غیــر  عناصــر  بــه  عرصــه  باشــد  بیشــتر 
رســمی در بــازار تنــگ تــر مــی شــود و ایــن 
ــه  ــدی ب ــه عاقمن ــا ب ــویق آن ه ــث تش باع
گرفتــن مجــوز و کار قانونــی مــی شــود، 
ــا شــرایط آســان بــه  بانــک مرکــزی هــم  ب
هــر کســی  مــی خواهــد جــواز صرافــی  
ندهــد،  رانــت  لطفــا  فقــط  ولــی  بدهــد 
ــراف  ــر ص ــان غی ــد ، متقاضی ــت نده اگرران
و احیانــا رانــت خــواران خودشــان پراکننــده 
و  ســامت  باعــث  ایــن  و  شــوند  مــی 

ــد. ــد ش ــازار ، خواه ــت ب نظاف
باشــد،  بیشــتر  ســختگیری  چــه  هــر  و 
ــر مــی شــود  ــادی کمت حضــور آدم هــای ع
ــرف  ــش ص ــی برای ــب معمول ــی کاس ، یعن
ایــن مقــررات  بــه  نمــی کنــد کــه تــن 
بــه  ولــی کســانی کــه  بدهــد،   ســخت 
ــر  ــه ه ــد، ب ــی کنن ــر م ــر فک ــائل دیگ مس
ــد کــه بســیار ســختگیرانه  شــرایطی هــر چن
ــرای اینکــه  هــم باشــد ، تــن مــی دهنــد، ب
ــادی نیســت،  بلکــه  ــا کاســبی ع هــدف آنه
ــه قصــد  ــت و برخــی ب ــه طمــع ران برخــی ب
و  مــردم  مــال  خــوردن  و  کاهبــرداری 
ــرای  ــا ب ــه اصطاح ــرای اینک ــم ب ــی ه برخ
کننــد،  ایجــاد  مصنوعــی  پرســتیژ  خــود 
ــول مــی  ــی را قب ــه هــای تحمیل همــه هزین

ــد. کنن
هــر چــه گرفتــن مجــوز رســمی و کار قانونــی 
آســان تــر باشــد،  دســت مــردم بــرای 
انتخــاب صرافــی بــرای انجــام کارشــان بــاز 
ــه  ــتم و صدم ــاف و س ــال اجح ــر و احتم ت

ــود./خبرآناین ــی ش ــر م ــا کمت ــه آنه ب
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موسوی یاد نماینده شبکه خبری CNN در ایران را گرامی داشتپیام خبر
سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی توئیتری یاد خبرنگار با سابقه و نماینده شبکه خبری CNN در ایران را گرامی داشت.

سیدعباس موسوی در صفحه توئیتر خود نوشت:با مرحوم شیرزاد بزرگمهر چند دیدار و مواجهه داشتم که آخرین آن دوشنبه 
۱۴ مرداد در کنفرانس مطبوعاتی دکتر ظریف بود.پیشکسوتی اخاق مدار و دارای چارچوب های اصیل حرفه ای و فردی بود. 
فقدان او را به خانواده اش و جامعه رسانه ای کشور تسلیت عرض می کنم. خدایش رحمت کند و روحش در آرامش ابدی.

سنا
س:ای

عک

هشدار همتی به بانک ها
رئیس بانک مرکزی: دوره اعطا وام های خاص به سر آمده است

همتی: ما اصالح ساختار بانکی را شروع کردیم

ــاب  ــزی خط ــک مرک ــس کل بان رئی
کشــور  بانک هــای  برخــی  بــه 
تخطــی  دوره  کــه  کــرد  تاکیــد 
ــه ســر آمــده  ــررات ب بانک هــا از مق

اســت.
صفحــه  در  همتــی  لناصــر  عبدا
بــه  خطــاب  خــود  اینســتاگرام 
داد:  هشــدار  کشــور،  بانک هــای 
بانک هــا  از  برخــی  تخطــی  دوره 
برخــی  و  اباغــی  مقــررات  از 
درصدهــای  ویــژه  بــه  نســبت ها 
حاکمیــت  اجــرای  ســهامداری، 

ــای  ــی وام ه ــای برخ ــرکتی، اعط ش
خــاص خصوصــا بــه اشــخاص و 
ــد. ــر آم ــه س ــط ب ــرکت های مرتب ش

در  بایــد  بانک هــا  افــزود:  وی 
بانــک  برنامه هــای  چارچــوب 
نظــام  اصــاح  بــرای  مرکــزی 
و  دســتورالعمل ها  بانکــی، 
تصمیمــات جــدی و قاطعــی کــه در 
ــا  ــه آن ه ــاذ و ب ــزی اتخ ــک مرک بان
ــت  ــا جدی ــد را ب ــد ش ــاغ خواه اب

کننــد. اجــرا  و  پیگیــری  تمــام 
مرکــزی  بانــک  کل  رییــس 

ــه اقدامــات ایــن بانــک  همچنیــن ب
اشــاره  ارز  بــازار  مدیریــت  بــرای 
کــه  همان گونــه  گفــت:  و  کــرد 
فعــاالن اقتصــادی و مــردم آگاهــی 
یــک  از  پــس  ارز  بــازار  دارنــد، 
ــه  ــتر از ناحی ــه بیش ــخت، ک دوره س
فشــارهای خارجــی و تحریم هــای 
منفــی  انتظــارات  و  جانبــه  همــه 
ناشــی از آن بــود، در دوره اخیــر، 
بــه تدریــج بــه ســمت پایــداری 
حرکــت  پیش بینی پذیــری  و 
مرکــزی  بانــک  تــاش  می کنــد. 

بطــور عمــده  در یکســال گذشــته 
و  بــازار  مدیریــت  بــر  متمرکــز 

اســت بــوده  آن  دهــی  ســامان 
او خاطرنشــان کــرد: در ایــن میــان، 
تأمیــن  ماننــد  مباحثــی  طــرح 
ــک  ــه بان ــک ب ــا کم ــت ی ــی دول مال
هــا از طریــق تحــوالت نــرخ ارز، نــه 
ــاس  ــار بی اس ــاس آم ــر اس ــا ب تنه
در  بزرگــی  جفــای  بلکــه  اســت، 
وی  اســت.  مرکــزی  بانــک  حــق 
داننــد  مــی  کارشناســان  افــزود: 
ــرخ ارز  ــرل نوســان هــای ن کــه کنت
ــا  ــه ب ــت ک ــده ای اس ــد پیچی فراین
ابزارهــای در اختیــار بانــک مرکــزی 

انجــام میگیــرد.
ــان  ــده همچن ــه داد: بن ــی ادام همت
ســال  یــک  برنامــه  و  عهــد  بــر 
بــر صیانــت  مبنــی  خــود  پیــش 
از ذخایــر بانــک مرکــزی پابرجــا 
ــه  ــده ب ــورت فزاین ــه ص ــتم و ب هس
دارم. جــدی  اهتمــام  آن  تقویــت 

همتی: ما اصالح ســاختار 
بانکی را شــروع کردیم

بانــک  رییــس  ایــن  از  پیــش 
صفــر  حــذف  مــورد  در  مرکــزی 
هــای پــول هــم گفتــه بــود کــه ایــن 
ــی دارد  ــد تورم ــت ض ــدام خاصی اق
امــا یــک اقتصــاددان بــا اشــاره 
بــه برنامــه دولــت بــرای حــذف 
ــت:  ــی گف ــد پول ــر از واح ــار صف چه
ــاله  ــرای مس ــی ب ــر اساس ــر فک گ ا
ــاال در  ــی ب ــم نقدینگ ــا حج ــورم ی ت
ــر  ــال دیگ ــد س ــود، چن ــاد نش اقتص
ــای  ــه ج ــاره ب ــا دوب ــن صفره همی
ــج  ــد و همــه نتای خــود بازمــی گردن

ــی رود. ــن م ــی از بی ــرح فعل ط
حامــد پاک طینــت در گفــت و گــو بــا 
ایســنا، بــا اشــاره بــه ســابقه بحــث 
واحــد  از  صفرهــا  حــذف  دربــاره 
اولیــن  ایــن  کــرد:  اظهــار  پولــی 
ــر  ــوع تغیی ــه موض ــت ک ــاری نیس ب
واحــد پــول مطــرح می شــود. از 
ابتــدای انقــاب تاکنــون چندیــن 
بــار ایــن بحــث مطــرح شــده و 
ــدن آن  ــدی ش ــت ج ــز عل ــاال نی ح
ــه از یکــی -  ــی اســت ک ــروز تورم ب
ــت. ــده اس ــاز ش ــل آغ ــه قب دو ده

بــه  اشــاره  بــا  اقتصــاددان  ایــن 
بانــک  کل  رئیــس  نظــر  اظهــار 
مرکــزی مبنــی بــر اینکــه حــذف 
صفرهــا هــدف ضدتورمــی نــدارد، 
از  ایــن گفتــه  داد: شــاید  ادامــه 
ــا  ــد ام ــت باش ــی درس ــاظ منطق لح
نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه 
گــر فکــری  داشــت ایــن اســت کــه ا
اساســی بــرای مســاله تــورم یــا 
حجــم نقدینگــی بــاال در اقتصــاد 
ــن  ــر همی ــال دیگ ــد س ــود، چن نش
صفرهــا دوبــاره بــه جــای خــود 
بازمــی گردنــد و همــه نتایــج طــرح 

فعلــی از بیــن مــی رود.
 او همچنیــن بــا اشــاره بــه برخــی از 
ــر حفــظ شــان  ــی ب اظهارنظرهــا مبن
پــول ملــی بــا حــذف چهــار صفــر از 
ــه لحــاظ  آن گفــت: ممکــن اســت ب
عــددی بــا حــذف صفرهــا پــول 
ــراز  ــم ت ــا ه ــی از ارزه ــا برخ ــا ب م
ــی  ــن عملیات ــه چنی ــا اینک ــود ام ش
بــه هــدف مــا تبدیــل شــود چیــزی 

ــان نیســت. ــول زدن خودم ــز گ ج
پــاک طینــت در مجمــوع حــذف 
صفرهــا از پیکــره واحــد پولــی را 
ــا  ــرد ام ــف ک ــت توصی ــی مثب اقدام
ــام  ــرو انج ــودن آن را در گ ــق ب موف
اصاحاتــی اساســی در حوزه هــای 

ارزی، پولــی و بانکــی ارزیابــی کــرد 
چنیــن  هــم  ترکیــه  و گفــت کــه 
طرحــی را انجــام داد امــا حــذف 
صفرهــا را بعــد از انجــام اصاحــات 
ــام  ــل از آن انج ــه قب ــادی و ن اقتص

داد.
بــا  همچنیــن  اقتصــاددان  ایــن 
انتقــاد از هزینه هــای بــاالی ایــن 
بــه  توجــه  بــدون  بــزرگ  طــرح 
ــان  ــاختاری بی ــات س ــر اصاح دیگ
برآوردهــا  از  برخــی  طبــق  کــرد: 
حــدود  نیازمنــد  صفرهــا  حــذف 
ــار اســت.  2۰۰۰ میلیــارد تومــان اعتب
ــی اســت کــه بســیاری  ایــن در حال
ــت  ــکاران پرداخ ــای پیمان از طلب ه
بعــد هــم  بــرای ســال  و  نشــده 
خــوب  عمرانــی  بودجــه  اوضــاع 
پیش بینــی نمی شــود؛ بــه طــوری 
ــی  ــه ممکــن اســت بودجــه عمران ک
ــد  ــدود 6۰ درص ــده ح ــال آین در س

ــد. ــته باش ــش داش ــم کاه ه
لناصــر  عبدا ایســنا،  گــزارش  بــه 
ــزی  ــک مرک ــس کل بان ــی رئی همت
دربــاره برخــی اظهارنظرهــا مبنــی 
ــر روی  ــار صف ــذف چه ــه ح ــر اینک ب
تــورم و رشــد اقتصــادی اثرگــذار 
هــم  »مــا  بــود  گفتــه  نیســت، 
ــورم  ــر رشــد ت ــن کار ب ــم ای می گویی
ــا  ــت اول م ــدارد و اولوی ــری ن تاثی
امــا جــزو کارهــای  هــم نیســت 
ســاختار  اصــاح  مــا  ماســت. 
روش  کردیــم،   شــروع  را  بانکــی 
پولــی  سیاســت های  عملیــات  و 
بانک هــای  کردیــم،  عــوض  را 
را  نیروهــای مســلح  بــه  وابســته 
ارز  ادغــام می کنیــم و در بخــش 
دســت  در  مهمــی  کارهــای  هــم 
آن  جملــه  از  داریــم کــه  انجــام 
کــردن  بهینــه  و  واردات  کنتــرل 

اســت« ارز  تخصیــص 

ــی  ــا طــرح ادعای ــکا ب ــور آمری رئیس جمه
نخ نمــا مدعــی شــدکه جمهــوری اســامی 
ایــران بــه دنبــال حصــول توافقــی جدیــد 
ــل از  ــه نق ــت. ب ــده اس ــاالت متح ــا ای ب
روزنامــه ایتالیایــی الرپوبلیــکا، دونالــد 
ــع  ــکا در جم ــور آمری ــپ، رئیس جمه ترام
ــرد:  ــا ک ــتر ادع ــود در منچس ــواداران خ ه
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــد ب ــران می خواه ای
جدیــدی دســت یابــد چــرا کــه تحریم هــا 
ــد.  ــن کشــور فشــار آورده ان ــر اقتصــاد ای ب

تــا زمانــی کــه مــن رئیس جمهــور باشــم، 
مــا هماننــد ســالیان ســال، ســر تعظیــم 
ــم  ــرود نخواهی ــوری ف ــچ کش ــل هی مقاب

آورد.
ــور خارجــه  ــر ام ــف، وزی محمدجــواد ظری
کشــورمان هفتــه گذشــته در آخریــن 
واکنــش بــه ادعــای واهــی آمریــکا مبنــی 
ــران در توییتــی نوشــته  ــا ای ــر مذاکــره ب ب
بود:بــا اینکــه پیشــتر گفتــه ام کــه ترامــپ 
ــت  ــال فرص ــه دنب ــا ب ــت تنه ــن اس ممک

عکــس انداختــن باشــد امــا آمریــکا 
حقیقتــا بــه دنبــال مذاکــره نیســت و 
تنهــا خواهــان مطیــع ســاختن ایــران 
ــد  ــز رخ نخواه ــاق هرگ ــن اتف ــت. ای اس
داد. نمونــه ای از تاکتیک هــای آمریــکا 
ایــن اســت کــه شــخصی را بــه تحریــم در 
ــر  ــد مگ ــد می کنن ــه تهدی ــرض دو هفت ع
ــره  ــرای مذاک ــا را ب ــنهاد آن ه ــه پیش اینک
در دفتــر بیضــی شــکل )دفتــر کار رئیــس 
ــرد.  ــفید( بپذی ــکا در کاخ س ــور آمری جمه
ــه  ــم ک ــد می کن ــر تاکی ــار دیگ ــخصا ب ش
بــا شکســت  آمریــکا  اعتبــار  ســقوط 
خــوردن ایــن کشــور در ملحــق کــردن 
ــش  ــه طرح های ــانده های خودب دست نش

ــت. ــهود اس ــا مش کام

ایران به علت فشارتحریم ها،می خواهد 
به توافق هسته ای جدیدی برسد!

به زودی پرده ای دیگر از یک فساد بزرگ 
در مافیای خودرو را اعالم می کنم

ســخنگوی کمیســیون اصــل نــود بــا اشــاره بــه اســناد در اختیــار در مــورد فســاد 
در طراحــی خــودرو ســمند، گفــت کــه بــه زودی پــرده ای دیگــر از یــک فســاد 

بزرگتــر در مافیــای خــودرو را اعــام خواهــد کــرد.
بهــرام پارســایی در صفحــه شــخصی خــود در توییتــر نوشــت: »فســاد 
خودروســازی جدیــد نیســت.در دهــه 7۰ کــه بزرگتریــن اختــاس تاریخ کشــور 
۱23میلیــارد بــود، بــرای طراحــی ســمند، ۱2۰ میلیــارد تومــان بــا ارز ٤٠٠ تومانی، 
معــادل ٣٥٠٠ میلیــارد تومــان امــروز، پرداخــت شــد و ایــن طراحــی گــران نــه 
جــذاب بــود نــه اســتاندارد.  البتــه ایــن مبلغــی اســت کــه خودروســاز اعــام 
ــده  ــذ ش ــد وام اخ ــان می ده ــه نش ــت ک ــت اس ــنادی در دس ــا اس ــرده، ام ک
بابــت طراحــی خــودروی ملــی بیشــتر از ایــن مبلــغ اســت و ایــن در حالــی 
اســت کــه یــک طــراح ایرانــی برندهــای معتبــر خــودرو در جهــان، همــان زمــان 
ــه رایــگان، طراحــی خــودروی ملــی را انجــام دهــد. امــا چــون  ــود ب حاضــر ب
ــی  ــتاندارد طراح ــان اس ــد.  زم ــت، نپذیرفتن ــت نداش ــودجویان، منفع ــرای س ب
یــک خــودرو در جهــان هــم دو تــا ســه ســال اســت ولــی طراحــی ســمند ٧ 
ســال زمــان بــرد.  ایــن مشــت نمونــه خــروار بــود و بــه زودی پــرده ای دیگــر از 

ــم.« ــای خــودرو( را اعــام می کن ــر در )مافی ــک فســاد بزرگت ی

دولت

دولت

مجلس

سیاست

بدون پوست اندازی در مدیریت،روی توسعه 
را نخواهیم دید

روستائیان باید در روستاها بمانند و به تولید بپردازند

طرح حذف چهارصفر در مجلس رای می آورد

اربعین، موضوع برادری و صلح بین ایران و عراق است

ــزی  ــورای مرکـ ــو شـ ــک عضـ یـ
حـــزب نـــدای ایرانیـــان گفت:تـــا 
زمانـــی کـــه پوســـت انـــدازی در 
ـــیم  ـــته باش ـــت نداش ـــل مدیری نس
ـــرات در  ـــا تغی ـــه ب ـــلی ک ـــد. نس ـــم دی ـــعه را نخواهی روی توس
ـــوالت را درک  ـــد تح ـــت نمی توان ـــه اس ـــد بیگان ـــای جدی دنی

ـــد. کن
ــدای  ــان حـــزب نـ ــد فراهانـــی در گردهمایـــی جوانـ مجیـ
ـــن  ـــت چندی ـــا قدم ـــور ب ـــک کش ـــران ی ـــان اظهارکرد:ای ایرانی
هـــزار ســـاله است؛کشـــور مـــا بـــا مـــرز بلنـــد آبـــی کـــه 
دارد می توانـــد باصـــادرات توســـعه ایجـــاد کند.کشـــور مـــا 
ـــن  ـــا ای ـــا چراب ـــر دارد ام ـــن ام ـــرای ای ـــادی ب ـــیلهای زی پتانس

ـــای ســـوال دارد. ـــه اســـت ج ـــه پتانســـیل کشـــور این گون هم
ـــاب اســـامی و شـــکل گیری  ـــداف انق ـــه اه ـــاره ب ـــا اش وی ب
آن بـــر پایـــه مـــردم ســـاالری یـــادآور شـــد:قرار بـــود روزی 
ــن  ــادآوری ایـ ــا یـ ــن بـ ــیم.وی همچنیـ ــور اول باشـ کشـ
ـــه  ـــود و ب ـــوان ب ـــش ج ـــال پی ـــل س ـــاب چه ـــل انق که»نس
ـــراز عقیـــده  ـــد« اب مـــدد ایـــن نیـــرو در قـــوا حضـــور پیـــدا کردن
ـــرکت  ـــم یکدیگرش ـــم ترحی ـــل در مراس ـــن نس ـــروز ای کرد:ام
ـــذار  ـــان واگ ـــر جوان ـــه را ب ـــتند عرص ـــر نیس ـــد وحاض ـــی کنن م
کند.مـــا یـــک الیگارشـــی نســـلی داریم.تازمانـــی کـــه پوســـت 
ـــعه  ـــیم روی توس ـــته باش ـــت نداش ـــل مدیری ـــدازی در نس ان
ـــد  ـــای جدی ـــرات در دنی ـــا تغی ـــه ب ـــلی ک ـــم دید.نس را نخواهی

بیگانـــه اســـت نمی توانـــد تحـــوالت را درک کنـــد.

ـــد  ـــت: بای ـــور گف ـــس جمه ـــاون اول رئی مع
ـــتاییان در  ـــا روس ـــم ت ـــام دهی ـــی انج اقدامات

ـــد. ـــد بپردازن ـــه تولی ـــد و ب ـــتا بمانن روس
ــاح  ــیه افتتـ اســـحاق جهانگیـــری در حاشـ
چهارمیـــن نمایشـــگاه توانمندی هـــای روســـتاییان و عشـــایر در نمایشـــگاه 
ـــد  ـــه توانمن ـــر اینک ـــی ب ـــی مبن ـــه پرسش ـــخ ب ـــران، در پاس ـــی ته ـــن الملل بی
ـــی  ـــص مل ـــد ناخال ـــه تولی ـــد ب ـــدر می توان ـــتائیان چق ـــایر و روس ـــازی عش س
ـــزو  ـــه ج ـــی ک ـــواد غذای ـــه م ـــژه در زمین ـــه وی ـــتاها ب ـــت: روس ـــد، گف ـــک کن کم
ـــد  ـــی تولی ـــون اصل ـــع کان ـــت، در واق ـــوری اس ـــر کش ـــای ه ـــن نیازه مهمتری
کشـــور هســـتند.وی افـــزود: بخـــش اصلـــی تولیـــدات روســـتایی، تامیـــن 
غذایـــی کشـــور اســـت کـــه در سیاســـت های اقتصـــاد مقاومتـــی اهمیـــت 
ـــوده  ـــت ب ـــای دول ـــت های در برنامه ه ـــن سیاس ـــزو مهمتری ـــور ج ـــی کش غذای
ـــی  ـــن اســـت کـــه مـــا اقدامات ـــور گفت:مهـــم ای اســـت.معاون اول رئیـــس جمه
انجـــام دهیـــم تـــا روســـتاییان در روســـتا بمانـــد و بـــه حاشـــیه شـــهرها نیاینـــد 
ـــی داشـــته باشـــند  ـــکان زندگ ـــد و از لحـــاظ اقتصـــادی ام ـــد بپردازن ـــه تولی و ب

ـــر نشـــان  ـــری خاط ـــن کنیم.جهانگی ـــا را در روســـتا تامی ـــی آنه و مســـائل رفاه
ـــه کار و  ـــام گرفت ـــیعی انج ـــات وس ـــه اقدام ـــن زمین ـــبختانه در ای ـــرد: خوش ک
ـــن  ـــم همی ـــر می کن ـــرده و فک ـــدا ک ـــی پی ـــق خوب ـــتاییان رون ـــب و روس کس
ـــایری  ـــق عش ـــتاها و مناط ـــت در روس ـــق فعالی ـــه از رون ـــک نمون ـــگاه ی نمایش
اســـت.وی افـــزود: اگـــر بـــه دنبـــال تـــاب آوری مســـائل کشـــور هســـتیم 
ـــتاها  ـــور روس ـــادی کش ـــاب آوری اقتص ـــی ت ـــای اصل ـــی از کانون ه ـــًا یک حتم
و مناطـــق عشـــایری اســـت.جهانگیری همچنیـــن در بخشـــی دیگـــری از 
صحبت هـــای خـــود بـــا بیـــان اینکه»اشـــتغال زایی فراوانـــی بـــرای بخـــش 
ـــارد  ـــزار میلی ـــدود ۱8 ه ـــرد: ح ـــت، اظهارک ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــتا در نظ روس
ـــرای  ـــارات ب ـــن اعتب ـــه منظـــور شـــده اســـت کـــه ای ـــار در ایـــن زمین تومـــان اعتب
ـــه  ـــه عاق ـــت ک ـــانی اس ـــتایی و کس ـــان روس ـــتاییان، کارآفرین ـــتغال روس اش
ـــای  ـــان طرح ه ـــتاهای ش ـــتفاده و در روس ـــع اس ـــن مناب ـــتند از ای ـــد هس من
ـــد  ـــره تولی ـــر در زنجی ـــدی اگ ـــای تولی ـــن طرح ه ـــد؛ ای ـــرا کنن ـــدی را اج تولی
روســـتا قـــرار بگیـــرد، بـــه تولیـــد روســـتا و عشـــایر و همچنیـــن اقتصـــاد 

منطقـــه کمـــک می کنـــد.

ــه در  ــردم ارومیـ ــده مـ نماینـ
ــامی  ــورای اسـ ــس شـ مجلـ
حـــذف  طـــرح  گفـــت: 
ملـــی،  پـــول  از  چهارصفـــر 
ـــد  ـــه می توان ـــت ک ـــه اس ـــته و رفت ـــل و شس ـــی کام طرح

دریافـــت کنـــد. را  نماینـــدگان  رای  مجلـــس  در 
هـــادی بهـــادری افـــزود: پیش بینـــی مـــن ایـــن 
اســـت کـــه ایـــن طـــرح دولـــت کـــه کار کارشناســـی 
ـــاورد. ـــس رای بی ـــده، در مجل ـــام ش ـــی روی آن انج خوب

ـــه  ـــرد: ب ـــه ک ـــز اضاف ـــرح نی ـــن ط ـــار ای ـــورد آث وی در م
نظـــر مـــی رســـد حـــذف چهارصفـــر از پـــول ملـــی در 
شـــاخص های اقتصـــادی اثرگـــذار نباشـــد امـــا جنبـــه 

روانـــی مثبتـــی در ســـطح جامعـــه خواهـــد داشـــت.
ـــال حاضـــر  ـــران در ح ـــت ای ـــه مل ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
ـــم  ـــر ه ـــار صف ـــذف چه ـــد و ح ـــان« کار می کنن ـــا »توم ب
می توانـــد در بهبـــود کار اقتصـــادی مـــردم اثـــر خوبـــی 
ـــا  ـــم ب ـــادی ه ـــاالن اقتص ـــرد: فع ـــان ک ـــد، بی ـــته باش داش
ـــن  ـــرای ای ـــا اج ـــد و ب ـــی کار میکنن ـــیار طوالن ـــام بس ارق
طـــرح درصـــد خطاهـــا و خوانـــش و نوشـــتار کاهـــش 

می یابـــد.
طـــرح حـــذف چهـــار صفـــر از پـــول ملـــی در هیـــات 
دولـــت بـــه تصویـــب رســـیده و طبـــق گفتـــه مدیـــران 
حـــوزه اقتصـــادی دولـــت، قـــرار اســـت بـــه صـــورت 

الیحـــه تقدیـــم مجلـــس شـــود  

ـــوع  ـــن موض ـــوع اربعی ـــور گفت:موض ـــر کش وزی
بـــرادری و صلـــح و رحمـــت اســـت کـــه بیـــن 
مـــردم مـــا و مـــردم عـــراق، بیـــن مســـئوالن 
ــن  ــو احسـ ــه نحـ ــراق بـ ــئوالن عـ ــا و مسـ مـ
ـــن  ـــه دومی ـــور در افتتاحی ـــر کش ـــی وزی ـــی فضل ـــت.عبدالرضا رحمان ـــاری اس ج
ـــزی  ـــه مرک ـــه در کتابخان ـــینی ک ـــن حس ـــاالن اربعی ـــی فع ـــن الملل ـــش بی همای
حـــرم مطهـــر امـــام رضـــا)ع(در مشـــهد مقـــدس برگـــزار شـــد،گفت:همه مـــا 
ـــویم و در  ـــع ش ـــم جم ـــرن دور ه ـــش از ۱۴ق ـــد از بی ـــم بع ـــق داری ـــروز توفی ام
ـــر  ـــه اگ ـــم ک ـــام دهی ـــی انج ـــت جزئ ـــک خدم ـــفاف حقیقت،ی ـــیر زالل و ش مس
ـــوند. ـــی ش ـــره م ـــرکات آن به ـــه از ب ـــد جامع ـــوص باش ـــر خل ـــت از س ـــن خدم ای

ـــز هســـتند و  ـــی مســـالمت آمی ـــح و زندگ ـــال صل ـــه دنب وزیرکشورگفت:انســـانها ب
ـــد االن  ـــان بودن ـــی در جه ـــن موضوعات ـــی چنی ـــه مدع ـــی ک ـــن حال،مکاتب در عی
ـــه نیازهـــای  ـــی نتوانســـته ب ـــا شکســـت مواجـــه شـــدند،و در نتیجـــه مـــادی گرای ب
جامعـــه بشـــری پاســـخ دهـــد و تنهـــا دیـــن اســـام توانســـته انســـانها را در 
ـــریت  ـــمنان بش ـــه دش ـــح کرد:البت ـــی تصری ـــد.رحمانی فضل ـــا بخش ـــن راه اغن ای
ـــک روز  ـــا تحریم،ی ـــک روز ب ـــگ، ی ـــا جن ـــک روز ب ـــته اند؛ی ـــکار ننشس ـــم بی ه

ــره زالل  ــد چهـ ــی خواهنـ ــر آن، مـ ــش و نظائـ ــا داعـ ــک روز بـ ــا القاعده،یـ بـ
ـــون  ـــان و قان ـــرادی نافرم ـــت اف ـــح و در قام ـــن،ضد صل ـــن را خش ـــی دی رحمان
ـــات  ـــن جریان ـــی ای ـــم تمام ـــی گویی ـــه م ـــه قاطعان ـــا البت ـــان دهند.م ـــر نش ناپذی
ـــی  ـــکل م ـــداف استکبار،ش ـــا اه ـــا ب ـــت و دقیق ـــتکبار اس ـــود اس ـــه خ ـــته ب وابس
گیرنـــد و ماموریتهاشـــان انجـــام مـــی شـــود.وزیر کشـــور تاکیـــد کرد:مســـاله 
ــاله  ــرب نیست،مسـ ــارس و عـ ــنن و فـ ــل تسـ ــیعه و اهـ ــاله شـ اربعین،مسـ
ـــواه  ـــانهای آزادی خ ـــه انس ـــه هم ـــه ب ـــت ک ـــانی اس ـــوع انس ـــک موض اربعین،ی
ــه  ــردد و بـ ــود زندگـــی مـــی کنند،برمی گـ ــا ذات خـ ــه بـ ــان هایـــی کـ و انسـ
همیـــن دلیـــل هـــم ایـــن مراســـم در بیـــن مـــردم جـــاری مـــی شـــود.وی 
ـــش و  ـــدود در آرام ـــد مح ـــک موع ـــان در ی ـــون انس ـــد:بیش از ۱۰ میلی ـــادآور ش ی
ـــر در  ـــه یکدیگ ـــک جـــا جمـــع مـــی شـــوند و ب ـــا در ی ـــا اخـــوت و صف ـــت و ب امنی
ـــوع  ـــان کرد:موض ـــی خاطرنش ـــی فضل ـــد. رحمان ـــی کنن ـــک م ـــش کم ـــال آرام کم
ـــا و  ـــردم م ـــن م ـــه بی ـــت ک ـــت اس ـــح و رحم ـــرادری و صل ـــوع ب ـــن موض اربعی
ـــه نحـــو احســـن جـــاری  ـــراق ب ـــا و مســـئوالن ع ـــن مســـئوالن م ـــراق، بی مـــردم ع
ـــت،  ـــمی نیس ـــای رس ـــکل ه ـــای پروت ـــر مبن ـــا و  ب ـــی ه ـــن هماهنگ ـــت و ای اس

ـــت. ـــاق اس ـــق و اخ ـــاس عش ـــر اس ـــه ب بلک

سنا
 ای

س:
عک

آرایـش  در  فعـا  گفـت:  اصاح طلـب  سیاسـی  فعـال  یـک 
سیاسـی کشـور جریـان سـوم مطـرح نیسـت، نواصاح طلبـی 
و نواصولگرایـی هـم بیش تـر نوعـی چانـه زنـی داخـل جریـان 
اسـت، وگرنـه خودآنهـا درانـدازه تعییـن مانیفسـت جداگانـه و 
برنامـه مسـتقل نیسـتند.محمودمیرلوحی در ارتبـاط بـا امـکان 
بـروز و ظهـور جریـان سـوم سیاسـی در انتخابـات پیـش رو 
اظهـار کـرد: تقریبـا حضـور و فعالیت دو جریان سیاسـی اصلی 
آمریـکا،  اسـت.در  پذیرفتـه شـده  دنیـا  اغلـب کشـورهای  در 
انگلیـس، فرانسـه، ژاپـن، هنـد و پاکسـتان حضـور دو حـزب 

اصلـی و دائمـی در سیاسـت مرسـوم اسـت

مشـاور رئیـس جمهـوری بـا بیـان اینکـه ظریـف جـز عـزت 
بـرای ایـران اسـامی نمی خواهدبـه منتقـدان وزیرامـور خارجه 
نیسـت. ظریـف  هـم  چنـدان  حملـه  گفت:بدانیداودرهنـگام 

حسـام الدیـن آشنادرحسـاب کاربـری خـود در توییتر نوشـت: 
ظریـف تاکنـون درمواجهـه بـا دروغهـا و تخریبهـای سـازمان 
یافتـه بـه سـکوت یـا دفـاع حداقلـی اکتفـا کـرده اسـت.وی 
اسـامی  ایـران  بـرای  عـزت  جـز  نوشت:هشـدار؛او  ادامـه  در 
نمی خواهـد،کاری نکنیدکـه مجبـور شـود بـه جای دفـاع صرف 
بـه موانـع تحقـق سیاسـت خارجـی عزتمنـد هـم حملـه کنـد.

فعال در آرایش سیاسی کشور 
جریان سوم مطرح نیست

ظریف جز عزت برای ایران 
اسالمی نمی خواهد

وزیـر امورخارجـه کشـورمان درتوییتی با اشـاره بـه مقاله فارین 
پالیسـی بـار دیگرتاکیـد کـرد کـه تروریسـم اقتصـادی آمریکا، 
مسـتقیما تولیدکننـدگان دارو بـرای بیمـاران سـرطانی را هدف 
قـرار می دهد.محمدجـواد ظریـف، وزیـر امور خارجه کشـورمان 
در توییتـی نوشـت:الزم نیسـت تنهـا از مـن بشـنوید. فاریـن 
پالیسـی در گزارشـی بـه تاثیـرات تروریسـم اقتصـادی دولـت 
دونالـد ترامـپ بـر روی ایرانیـان پرداختـه و شـرح داده که این 
تحریم هـا بـر افـرادی که بـه تولید دارو بـرای بیماران سـرطانی 

مشـغول هسـتند، تاثیـر مسـتقیم گذاشـته اند.

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای اسـامی بـا تاکیـد 
بـر لـزوم افزایـش مبلـغ وام ازدواج گفـت: شـرایطی را فراهـم 
کنیـم کـه جوانـان ایـن وام را پـس ندهند.محمدرضـا بادامچی 
برخـی  گرفتـن  شـکل  دربـاره  موضوعـی  طـرح  درخصـوص 
ازدواج هـای صـوری بـا هـدف بهرهمنـدی از وام ٣٠ میلیـون 
تومانـی اظهـار کرد:ممکـن اسـت یک در هـزار این گونه مسـائل 
رخ دهـد، افـرادی کـه با دیـد منفی بـه این مسـائل می پردازند 
قصـد دارند فکر مردم را از مسـائل اساسـی منحـرف کنند، باید 
بـه نیـاز هـای جوانـان توجـه کنیـم و بـر افزایش ایـن مبلغ ٣٠ 
میلیـون تومـان تمرکـز کنیـم یـا تمهیداتـی بیندیشـیم کـه این 

وام ازجوانـان پـس گرفته نشـود

تحریم های آمریکا بر تولید 
دارو اثر دارد

شرایطی فراهم شود که جوانان 
وام ازدواج را پس ندهند
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گردشگریگردشگری

ظرفیت گردشگری؛ اشتغال را رونق می دهدهتل ها تا مهر 98 نباید گران کنند
معـــاون گردشـــگری بابیـــان این کـــه نـــرخ 
ـــهریور  ـــان ش ـــار و در پای ـــور یکب ـــای کش هتله
ـــن می شـــود، متذکرشـــد:هتلها  هرســـال تعیی
ـــد. ـــر کنن ـــا را گران ت ـــد قیمت ه ـــازه ندارن اج

ــای  ــه یـــک شـــب اقامـــت در هتلهـ هزینـ
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــر اس ـــک نف ـــرای ی ـــان ب ـــزار توم ـــا 7۰۰ ه ـــزار ت ـــران از ۱۰۰ ه ای
ـــل و  ـــتاره هت ـــت جغرافیایی،س ـــون موقعی ـــی چ ـــر از متغیرهای ـــت متاث قیم
ـــا آغـــاز نیمـــه دوم ســـال،افزایش  زمـــان ســـفر اســـت.قیمت هتلهـــا هرســـال ب
می یابـــد کـــه شـــاخص اثرگـــذار بـــر آن نـــرخ تـــورم اســـت.براین اســـاس 
ـــرای دوره ی  ـــته ب ـــال گذش ـــاه س ـــران در مهرم ـــداران ای ـــه هتل ـــرآورد جامع ب
ـــان  ـــن می ـــد ای ـــا 3۰درصـــد بود.هرچن ـــا از 2۰ ت ـــاله،افزایش نرخ ه ـــک س ی
ـــز  ـــت را نی ـــای اقام ـــی و خدمات،هزینه ه ـــای اساس ـــت کااله ـــانات قیم نوس
بـــاال و پاییـــن کـــرد.در فروردیـــن  امســـال همزمـــان باتعطیـــات نـــوروزی 
ـــه  ـــام کردندبـــرای کنتـــرل هزین ـــی اع ـــازمان میـــراث فرهنگ ـــؤوالن س مس
ــند.درحالی که  ــته باشـ ــرخ داشـ ــش نـ ــا افزایـ ــت هتلهـ ــرار نیسـ ــفر قـ سـ
هتلهـــا شـــش مـــاه پیـــش از آن،افزایـــش را اعمـــال کـــرده بودند.ولـــی 

ـــش  ـــاره افزای ـــی درب ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــگری س ـــاون گردش ـــوری مع تیم
نـــرخ اقامـــت در هتـــل کـــه در کنـــار حمـــل و نقل،هزینـــه ســـفر را بـــرای 
ـــرخ  ـــار کرد:ن ـــرل آن،اظه ـــرورت کنت ـــت و ض ـــرده اس ـــران ک ـــی گ ـــوار ایران خان
اقامـــت در هتلهـــای ایـــران ســـالی یکبـــار در پایـــان شـــهریورماه تعییـــن 
می شـــود،در کمیتـــه ای کـــه نماینـــدگان هتلـــداران کشور،ســـازمان میـــراث 
فرهنگـــی و ســـازمان حمایـــت از حقـــوق مصرف کننـــده در آن حضـــور 
ــا اجـــازه ندارنـــد در طـــول  دارند.بـــر اســـاس همیـــن تصمیم گیری،هتلهـ
ـــت  ـــد.او عل ـــن کنن ـــده، تعیی ـــن ش ـــر از حدتعیی ـــت را باالت ـــرخ اقام ـــال ن س
ـــه و  ـــاخت در آن منطق ـــود زیرس ـــهرها را کمب ـــی ش ـــای برخ ـــی در هتله گران
ـــازمان  ـــه س ـــرورت مداخل ـــاره ض ـــت و درب ـــا دانس ـــه و تقاض ـــری عرض نابراب
میـــراث فرهنگـــی بـــرای کنتـــرل قیمت ها،گفت:بطـــور کل مداخلـــه 
ـــرایطی  ـــا در ش ـــت ام ـــه ای نیس ـــرخ کار حرف ـــی،در ن ـــراث فرهنگ ـــازمان می س
ـــت در  ـــت اقام ـــم نیســـت قیم ـــه ای ه ـــم، حرف ـــل مواجهی ـــود هت ـــا کمب ـــه ب ک
ـــرکت های  ـــت ش ـــه سرنوش ـــا را ب ـــن کار هتله ـــا ای ـــون ب ـــا را آزاد کنیم،چ هتله
هواپیمایـــی دچـــار کرده ایـــم کـــه بـــه خاطـــر ظرفیـــت نابرابـــر عرضـــه و 

تقاضـــا، قیمت هـــا و سفرهایشـــان بـــا چالـــش مواجـــه شـــده اســـت.

گفـــت:  وبلوچســـتان  استاندارسیســـتان 
ــت  ــی اسـ ــی بدیلـ ــت بـ ــگری ظرفیـ گردشـ
کـــه می توانـــد وضعیـــت اشـــتغال، فرهنـــگ 
و امنیـــت کشـــور را رونـــق داده و موجـــب 
معرفـــی شایســـته هـــر منطقـــه می شـــود.احمدعلی موهبتـــی در دیـــدار بـــا 
ــار داشـــت: پیونـــد  فعـــاالن گردشـــگری خراســـان رضـــوی در زاهـــدان اظهـ
ــه  ــد زمینـ ــتان می توانـ ــتان و بلوچسـ ــوی و سیسـ ــان رضـ ــتانهای خراسـ اسـ
ســـاز توســـعه گردشـــگری شـــود.وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تدبیـــر و تجربـــه 
ــر 2  ــرای هـ ــی رابـ ــد منافعـ ــوی می توانـ ــان رضـ ــگری خراسـ ــاالن گردشـ فعـ
ــل  ــه قابـ ــه نقطـ ــگری بـ ــوزه گردشـ ــهد درحـ ــم آورد،گفت:مشـ ــتان فراهـ اسـ
ـــتان و  ـــگری سیس ـــه گردش ـــیاری ب ـــک بس ـــد کم ـــن پیون ـــیده و ای ـــی رس قبول
بلوچســـتان و ایجـــاد اشـــتیاق در بیـــن مـــردم می کند.اســـتاندار سیســـتان و 
ـــانی  ـــاری انس ـــگر رفت ـــک گردش ـــور ی ـــاختار حض ـــن س ـــتان افزود:مهمتری بلوچس
ـــد موجـــب کاهـــش حضـــور  و بدتریـــن آفـــت نیـــز بدعهـــدی اســـت کـــه مـــی توان
گردشـــگران شـــود.وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بعـــد مســـافت در سیســـتان و 

بلوچســـتان یـــک اشـــکال جـــدی اســـت،ادامه داد:بـــا وجـــود اینکـــه مـــردم 
سیســـتان و بلوچســـتان زیادبـــه مشـــهد مقـــدس ســـفر می کننـــد اماهزینـــه 
ــفر و  ــازی سـ ــرای ارزان سـ ــی بـ ــه بایدتورهایـ ــت کـ ــاال اسـ ــیار بـ ــفر بسـ سـ
ــرمایه گذاری  ــود.موهبتی گفت:فرصـــت سـ ــدازی شـ ــا راه انـ کاهـــش هزینه هـ
ـــی  ـــذاران داخل ـــرمایه گ ـــه س ـــد ک ـــوب باش ـــدی مطل ـــد تاح ـــتان بای ـــن اس در ای
و خارجـــی بـــرای ســـرمایه گـــذاری درسیســـتان و بلوچســـتان رغبـــت کننـــد 
وامیدواریـــم صنعـــت گردشـــگری جـــای صنعـــت نفـــت را در کشـــور بگیـــرد.

ـــار  ـــدار اظه ـــن دی ـــز در ای ـــتان نی ـــتان و بلوچس ـــراث فرهنگی،سیس ـــرکل می مدی
داشـــت: ســـفر فعـــاالن گردشـــگری خراســـان رضـــوی بـــه ایـــن اســـتان بـــا 
رویکـــرد تعامـــل در حـــوزه گردشـــگری و در قالـــب کمپیـــن ملـــی معرفـــی 
ـــی،  ـــدام مل ـــا 25 اق ـــن ب ـــن کمپی ـــه ای ـــده ک ـــام ش ـــتان انج ـــتان و بلوچس سیس
۱5 اقـــدام اســـتانی و ســـه اقـــدام بیـــن المللـــی تشـــکیل و در ۱5 اســـتان 
ــرار  ــزود: قـ ــود. وی افـ ــرا می شـ ــور اجـ ــن منظـ ــه ایـ ــی بـ ــور برنامه هایـ کشـ
اســـت اولیـــن اجـــاس گردشـــگری ســـاحل نشـــینان کشـــور بـــا محوریـــت 

هفـــت اســـتان ســـاحلی در چابهـــار برگـــزار شـــود.

 پیام
 میراث

محمدتقی حلی ساز رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هال احمر آخرین آمار خدمات درمانی و پزشکی ارایه شده به حجاج ایرانی 
در بیمارستان و درمانگاه ها و مراکز درمانی هال احمر در مدینه و مکه را تشریح کرد.وی بیشترین مراجعات حجاج ایرانی به این بیمارستان و 
درمانگاههای مرکز پزشکی حج و زیارت به دلیل مشکات حساسیتی، ریوی، اسکلتی و عضانی دانست و ضمن اشاره به ۱۴33بیمار بستری 
شده در بیمارستان مکه گفت: ۱75زائر در بخش مردان، ۱26 نفر در بخش زنان و 993 نفر نیز در بخش اورژانس بستری شده اند که تنها 39 

نفر آنان هم اکنون در بیمارستان بستری هستند و سایر بیماران پس از تکمیل درمان ترخیص و به کاروان های خود بازگشته اند.

رنا
 ای

س:
عک

و  احیـا  صنـدوق  مدیـره  هیـات  ورییـس  مدیرعامـل 
بهره بـرداری از اماکـن تاریخـی و فرهنگـی کشـور بـا اشـاره 
بـه دریافـت تفویـض اختیـار از سـازمان میـراث فرهنگـی و 
هماهنگـی بامدیـران کل اسـتان ها گفـت: بناهـای تاریخی که 
در اختیـار ایـن صنـدوق قـرار می گیرند، بـه نزدیـک 8۰۰ باب 
خواهـد رسـید کـه امیـد مـی رود در قالـب برنامـه ای 6سـاله 
بـه بخش خصوصـی واگذار شـود.هادی میرزایی درنشسـت 
هم اندیشـی اسـتادکاران مرمـت و بازسـازی بناهـای تاریخی 
تشـریح کرد:دولـت  عامری هـا  خانـه  میزبانـی  بـه  کاشـان 
باگذشـت سـالها از انقـاب اسـامی بـه ایـن نتیجـه رسـیده 
کـه از بخـش خصوصـی بهره گیـری کنـد تـا سـرمایه گذاران 
پـا بـه عرصـه بگذارند؛ براین اسـاس برخـی بناهـای تاریخی 
از  پـس  بخـش خصوصـی  بـه  واگـذاری  درقالـب  نفیـس 
مرمت،بهسـازی و استحکام بخشـی به بهره برداری می رسـند.

وی افـزود: 269بنـای تاریخـی در مجموع سـه مصوبه هیات 
دولـت بایـد به صنـدوق احیـا و بهره برداری از اماکـن تاریخی 
و فرهنگـی کشـور واگـذار شـود کـه از ایـن شـمار تـا کنـون 
8۰ بنـا واگـذار شـده اسـت.میرزایی بیـان کرد:گرچـه تعـداد 
طرح هـای واگـذار شـده بسـیار کـم بـه نظـر می رسـد امـا 
بـه نسـبت سـایر مجموعه هـای دولتـی در ایـن صنـدوق گام 
بزرگـی برداشـته شـده و رتبـه نخسـت واگـذاری را دارد.وی 
اضافـه کرد:براسـاس وظیفـه ای کـه در برنامه ششـم توسـعه 
دربحـث واگـذاری پیش بینـی شـده، 2ماموریـت جدیـد بـه 
صنایـع  توسـعه  به»صنـدوق  آن  عنـوان  و  واگـذار  صنـدوق 
دسـتی،فرش دسـت بافت و احیـا و بهـره بـرداری از اماکـن 
تاریخـی فرهنگی«تغییـر کرد.میرزایـی تاکیـد کرد:براسـاس 
ایـن ماموریتهـا کار صنـدوق نـه تنهـا در کشـور توسـعه پیـدا 
کرده،بلکـه مسـوولیتها را در قالـب واگـذاری بناهایـی کـه در 
مالکیـت دولـت بـود نیـز افزایـش یافتـه اسـت.وی یـادآور 
شـد:این صنـدوق براسـاس مـاده ۱۱۴قانـون چهـارم توسـعه 
درسـال 8۴ بـا هـدف کاهش بارمالـی دولـت در قالب تامین 
مالـی بـرای احیـا و بهره بـرداری از بناهـای تاریخـی تشـکیل 
شـد چـرا کـه همـواره منابـع ملـی بـا توجـه بـه وابسـتگی به 
درآمدهـای نفتـی محـدود بوده اسـت.وی با اشـاره به سـهم 
8۰درصـدی منابـع درآمـدی جهـان از بخـش خدماتـی تولید 
ناخالـص داخلـی کشـورها و محدود بودن درآمـد بخش های 
صنعـت و کشـاورزی تصریح کـرد: این رویکرد جدیـد باید در 
سیاسـت گزاران کشـور هـم بـه وجـود آید کـه در کنـار غنیمت 
بـه  نگاهشـان  صنعـت،  و  بخش هـای کشـاورزی  شـمردن 
خدمـات بـه ویـژه حوزه هـای مرتبـط بـا میـراث فرهنگـی و 

گردشـگری جلـب شـود.

واگذاری 8۰۰ بنای تاریخی 
به بخش خصوصی

روستاهای نمونه گردشگری قزوین،رنگین کمان جاذبه ها

  ۱۵ روستا در استان قزوین انتخاب و به عنوان روستاهای نمونه گردشگری معرفی شدند.

ــی  ــی وطبیع ــای تاریخ ــه ه ــوع جاذب تن
ــن  ــگری قزوی ــه گردش ــتاهای نمون روس
ــرج هــای  از امامــزاده هــا، قلعــه هــا و ب
تاریخــی و بافــت ســنتی خانــه هــا 
ــای آب  ــمه ه ــارها، چش ــا آبش ــه ت گرفت
معدنــی، غارهــا و جنــگل هــا ایــن نقــاط 
را بــه رنگیــن کمانــی از جاذبــه هــا تبدیــل 
کــرده کــه مــی تواننــد لــذت و آرامــش و 
ســاعات خاطــره انگیــزی را در طول ســفر 
ــد. ــه کنن ــگران هدی ــه گردش ــت ب و اقام

ــا  ــی ه ــبتان خیل ــرم تاس ــای گ در روزه
ــک  ــلوغی، ترافی ــا از ش ــد ت ــت دارن دوس
ــد  ــرای چن ــزرگ ب و آلودگــی شــهرهای ب
ــن  ــی در دام ــه جای ــده و ب ــا ش روزی ره
طبیعــت و بــه دور از هیاهــو شــهری 
ــا  ــر ب ــای اخی ــال ه ــی س ــاه ببرند.ط پن
ایجــاد و راه انــدازی اقامتــگاه هــای بــوم 

ــایر  ــن س ــافر و همچنی ــه مس گردی،خان
اماکــن اقامتــی پــای گردشــگران بــه 
ــق  ــتایی در مناط ــاط روس ــیاری از نق بس
مختلــف کشــور از جملــه قزویــن بــه 
ــژه در  ــه وی ــه ب ــتانی پرجاذب ــوان اس عن

ــت. ــده اس ــاز ش ــوت ب ــه الم منطق

وجود ۱۵ روستای نمونه 
گردشگری در قزوین 

در  گردشــگری  نمونــه  ۱5روســتای 
دارای  ۱۰۰روســتای  بهمــراه  قزویــن 
ــب  ــور کس ــه منظ ــتگاهی ب ــه ایس جاذب
آرامــش بــرای گردشــگران بــه شــمار 
مــی روند.گردشــگرانی کــه هــوای آبتنــی 
ــرم را  ــی آبگ ــواص درمان ــتفاده از خ و اس
دارندمــی تواننــد بــه روســتای یلــه گنبــد 
کوهیــن واقــع در 65 کیلومتــری از شــهر 

ــه  ــه مســافرت ب ــن ســفر کنند،البت قزوی
ایــن روســتا بــه دلیــل راه روســتایی 
رفاهــی  امکانــات  وکمبــود  نامناســب 
ــی  ــت ول ــراه اس ــاقه هم ــال ش ــا اعم ب
بســیاری از دوســتداران طبیعــت و ســفر 
ــد و  ــی خرن ــان م ــه ج ــرا ب ــختی آن س
ســاالنه چندیــن بــار بــه آبگــرم ایــن 
روســتا کــه در ۱5کیلومتــری آن قــرار 
روســتاهای  زنند.همــه  دارد،ســرمی 
زیباوگردشــگرپذیرقزوین باکمبودهایــی 
ــی،  ــی وپذیرای ــن اقامت ــه دراماک از جمل
راه  بهداشــتی،مرکزدرمانی،  ســرویس 
ارتباطــی مناسب،پوشــش شــبکه تلفــن 
ــرو هســتنداگر مرتفــع شــوند  همــراه روب
گردشــگران بیشــتری بــه ســراغ آنهــا 
رفتــه ومــی تواننداقتصــاد گردشــگری در 

ــد. ــول کنن ــتان رامتح ــن اس ای

امکانات روستاهای نمونه 
گردشگری، زیراستاندارد

بعضــی ازگردشــگرانی کــه بــه روســتاهای 
هــدف گردشــگری قزویــن مراجعــه مــی 
کننــد در بازخــورد ســفر در فضــای مجازی 
از ضعــف امکانــات رفاهــی و عمرانــی 
معــاون  محمــدی  مندند.نــادر  گایــه 
گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی 
ــه  ــن گفت:روســتاهای نمون اســتان قزوی
گردشــگری ایــن اســتان از تنــوع باالیــی 
ــل مــی  ــن دلی ــه همی ــوده وب برخــوردار ب
مختلــف  ســایق  پاســخگوی  تواننــد 
باشــند امــا تقریبــا کمبــود امکانــات 
ــتیم و  ــه آنهاشاهدهس ــتاندارد رادرهم اس
امکانــات موجــب قطعــا درحدوانتظــار 
گردشــگران نیســت.وی بابیــان اینکــه 
البتــه در ســالهای اخیــر و بــا کمــک دولت 
تســهیات خوبــی بــرای تقویــت امکانــات 
ــت و  ــده اس ــه ش ــتاها ارای ــن روس در ای
همچنیــن خدمــات رفاهــی و عمرانــی 
قابــل توجهــی نیــز بــه ایــن مناطــق 
ــال،  ــن ح ــت،افزود:با ای ــده اس ــه ش ارای
تقویــت امکانــات رفاهــی و خدماتــی 
درروســتاهای نمونــه گردشــگری قزویــن 
اداره  دارد.معــاون  قــرار  کار  دســتور  در 
کل میــراث فرهنگــی قزویــن یــادآور 
شد:سیاســت ســازمان میــراث فرهنگــی 
درانتخــاب روســتاهای هــدف گردشــگری 
بــر ایــن بــوده کــه روســتاهای توانمنــد و 
واجدشــرایط را انتخــاب کننــد کــه شــامل 
امکانــات و جاذبــه هــای گردشــگری مــی 

ــود. ش

ضعف امکانات اقامتی در 
روستاهای گردشگرپذیر قزوین

مدیــرکل امــور روســتایی و شــوراهای 
ــان  ــا بی ــن ب ــتانداری قزوی ــامی اس اس

اینکــه باوجــود ایجــاد چندیــن اقامتــگاه 
بــوم گــردی امــا همچنــان در ایــن زمینــه 
ــتیم،افزود:  ــف هس ــود و ضع ــار کمب دچ
ــز  ــتان نی ــکل در کل اس ــن مش ــه ای لبت
وجــود دارد و محــدود بــه روستاهاســت و 
بخشــی از آن نیــز بــه ایــن موضــوع برمی 
گــردد کــه بــه جــز ســالهای اخیر،قزویــن 
همــواره بــه عنــوان یــک معبــر و گــذرگاه 
شــناخته  گردشــگران  بــرای  عبــوری 
ــه  ــئول ادام ــت.این مس ــده اس ــی ش م
ــهیات  ــن مشکل،تس ــل ای ــرای ح داد:ب
ــی  ــذاران متقاض ــرمایه گ الزم در اختیارس
ــتاها  ــی در روس ــای اقامت ــاد واحده ایج
گذاشــته مــی شــود و همچنیــن فراینــد 
ــرعت  ــز س ــی نی ــای قانون ــدور مجوزه ص
پیــدا کــرده اســت.نجفی بــا بیــان اینکــه 
از ورود دهیاریهــا بــه توســعه گردشــگری 
روســتای خــود اســتقبال مــی کنیم،اظهار 
بــر  عــاوه  حاضــر  داشــت:درحال 
ــش  ــه بخ ــق ب ــی متعل ــای اقامت واحده
خصوصی،2دهیــاری انــدج و پرچکــوه 

المــوت شــرقی وغربــی  دربخشــهای 
بــوم گــردی  اقامتــگاه  دارای  قزویــن 

ــتند. هس

رزرو طوالنی مدت اقامتگاه 
های روستایی قزوین توسط 

گردشگران خارجی
اقامتــگاه  اظهارداشت:ســاخت  وی 
اســتان  روســتایی  مناطــق  برخــی  در 
در  دارد،مثــا  اقتصــادی  کاماتوجیــه 
زرآبــاد  گردشــگری  نمونــه  روســتای 
و برخــی روســتهای المــوت روزهــای 
ــگاه  ــه اقامت کمــی از ســال وجــود دارد ک
ــی ازگردشــگر باشــد  ــوم گــردی آن خال ب
ــن مــکان دربیشــتر روزهــای  و گاهــی ای
ــی  ــگران خارج ــال رزروودراختیارگردش س
ــع  ــه صنای اســت.نجفی گفــت: از آنجــا ک
و  اســت  مکمــل گردشــگری  دســتی 
ــق اقتصــادی  ــه توســعه و رون مــی تواندب
روســتاها کمــک کنــداز فعــاالن ایــن حوزه 
ــم. ــی کنی ــت م ــز حمای ــتاها نی در روس

بازدیــد از مــوزه هــای تاریخــی خراســان 
رونقــی  جــاری  ســال  در  شــمالی 
کم ســابقه یافتــه و نســبت بــه ســال 
ــری  ــد براب ــل رشــدی چشــمگیر و چن قب

را تجربــه کــرده اســت.
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
دســتی و گردشــگری خراســان شــمالی 
ــت  ــاه نخس ــار م ــت: در چه ــار داش اظه
پارســال تنهــا 6 هــزار و 557 نفــر از مــوزه 
ــد  ــرده بودن ــدن ک ــن اســتان دی ــای ای ه
کــه ایــن رقــم امســال بــه 32 هــزار نفــر 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای

بــه  اشــاره  بــا  پنــاه،  یــزدان  حبیــب 
رشــد ۴ برابــری آمــار ایــن بازدیدهــا، 
ــاص  ــت خ ــی از وضعی ــا ناش ــرا عمدت آن
اقتصــادی کشــور دانســت کــه بــه دلیــل 
ــه  ــردم را ب ــی ســفرهای خارجــی، م گران
گردشــگری در داخــل و دیــدن آثــار و 
بناهــای تاریخــی و فرهنگــی متمایــل 

ــت. ــرده اس ک
ایــن مــدت مجموعــه  وی افــزود: در 
ــا  ــورد ب ــی و تاریخــی مفخــم بجن فرهنگ
2۴ هــزار و 39 بازدیــد، بیشــترین بازدیــد 
ــوزه هــای تاریخــی  ــان م ــده را در می کنن

ــته اســت. ــتان داش اس
ــال  ــه س ــد از زلزل ــرد: بع ــح ک وی تصری
ــه مــدت ۱.5 ســال  96، ایــن مجموعــه ب
ــا تاشــی کــه انجــام  ــود امــا ب تعطیــل ب
ــال  ــی پارس ــردم شناس ــوزه م ــت، م گرف
ــم  ــن مه ــه ای ــد ک ــدازی ش ــدد راه ان مج
بازدیدهــا  افزایــش  در  زیــادی  تأثیــر 

ــت. داش
خراســان  فرهنگــی  میــراث  مدیــرکل 
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــوان ک ــمالی عن ش
ــورد،  ــوزه هــای عمــارت مفخــم در بجن م
قلعــه جــال الدیــن گرمــه، گرمابــه و 
ــخ  ــه و تاری ــرم، گرماب ــهر جاج ــخ ش تاری
شــهر  تاریــخ  مــوزه  و  فــاروج  شــهر 
ــز  ــوزه نی ــال هســتند و 2 م شــیروان فع

ــع در  ــر مرب ــزار و 5۰۰ مت ــا مســاحت ه ب
ــاخت  ــت س ــفراین در دس ــخانه و اس آش

ــت.  اس
ــزار و  ــاحت ۱۰ ه ــا مس ــال ب ــوزه فع 6 م
۱5۰ متــر مربــع در خراســان شــمالی 
ــی  ــار تاریخ ــوع آث ــت.  از مجم ــر اس دای
ایــن اســتان، 5۰9 اثــر تاریخــی، ۴2 اثــر 
طبیعــی و 7۰ اثــر ناملمــوس در فهرســت 
ملــی ثبــت شــده و ۱۱ اثــر نیــز بــه ثبــت 

ــت. ــیده اس ــی رس جهان
ایــن اســتان بــا داشــتن هــزار و 2۰۰ اثــر 
تاریخــی شناســایی شــده، حلقــه اتصــال 
شــمال و شــرق کشــور اســت کــه مســیر 
ــگر و  ــافر، گردش ــا مس ــون ه ــور میلی عب

ــر امــام هشــتم )ع( قــرار دارد. زائ

بازارگرمی موزه های خراسان شمالی

تقویت جوامع محلی با هدف 
رونق گردشگری در مشگین شهر

ــتان مشــگین  ــتی و گردشــگری شهرس ــی، صنایع دس رئیــس میراث فرهنگ
 شــهر بــه ضــرورت تقویــت جوامــع محلــی بــا هــدف رونــق گردشــگری در ایــن 

شهرســتان خبــر داد.
ــور  ــگری مح ــرد: » گردش ــح ک ــر تصری ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــی ایمان ایمانعل
ــت  ــی ظرفی ــد از تمام ــق آن بای ــت رون نخســت توســعه اســتان اســت و جه
ــه  ــد زمین ــح کرد:»گردشــگری مــی توان ــره گرفــت.«او تصری هــای موجــود به
رشــد اقتصــادی مناطــق را فراهــم ســازد و بــه ویــژه فرصــت هــای توســعه در 

ــم برخــوردار را فراهــم ســازد.« مناطــق روســتایی و ک
ــا بهــره گیــری از ظرفیــت  ــی تاکیــد کــرد: »همچنیــن ضــروری اســت ب ایمان
گردشــگری حفــظ، احیــا و انتقــال میــراث فرهنگــی و معنــوی را دنبــال 
کــرد.«او تاکیــد کــرد: »همچنیــن بــا بهــره گیــری از ظرفیــت گردشــگران مــی 
تــوان نســبت بــه معرفــی مناطــق گردشــگری بــه ویــژه مناطــق جدیــد اقــدام 
ــتان  ــگری شهرس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس می کرد.«رئی
مشــگین شــهر بــه آثــار متعــدد طبیعــی و تاریخــی در ایــن شهرســتان اشــاره 
کــرد و گفــت: »در نظــر داریــم بــا بهــره گیــری از تمامــی ظرفیــت هــای موجــود 

نســبت بــه توســعه گردشــگری ایــن منطقــه اقــدام کنیــم.«

ته
نک

تنـوع جاذبـه هـای تاریخـی وطبیعـی روسـتاهای نمونه 
گردشـگری قزویـن از امامـزاده ها،قلعـه هـا و بـرج های 
تاریخـی و بافت سـنتی خانه هـا گرفته تا آبشـارها،غارها و 
جنگلهـا ایـن نقـاط را به رنگیـن کمانی از جاذبـه ها تبدیل 
کـرده که می توانندلذت،آرامش وسـاعات خاطـره انگیزی 

را در طـول سـفر و اقامـت به گردشـگران هدیـه کنند.
مدیرکل امور روسـتایی و شـوراهای اسـالمی اسـتانداری 
قزویـن بـا بیـان اینکه باوجـود ایجـاد چندیـن اقامتگاه 
بـوم گـردی امـا همچنـان در این زمینـه دچـار کمبود و 
ضعف هسـتیم،افزود: این مشـکل در کل اسـتان وجود 
دارد و محدود به روستاهاسـت و بخشـی از آن نیز به این 
موضـوع برمـی گـردد کـه به جـز سـالهای اخیـر، قزوین 
همـواره بـه عنـوان یـک معبـر و گـذرگاه عبـوری بـرای 

گردشـگران شـناخته می شـده اسـت.

میراثمیراث

آخرین وضعیت عمارت کاله فرنگی 
در پلیس آگاهی

راهبردهای حفاظت از بافت های تاریخی 
خراسان شمالی تبیین شد

ـــران  ـــی ته ـــس آگاه ـــس پلی ریی
ـــت  ـــدن مرم ـــل ش ـــزرگ ازتکمی ب
ســـردر تاریخـــی مقرمرکـــزی 
درخیابـــان  پلیـــس  ایـــن 
ــی  ــا لطفـ ــردار علیرضـ ــر داد.سـ ــامی خبـ ــدت اسـ وحـ
ــل  ــاش عوامـ ــردر باتـ ــن سـ ــت ایـ ــل مرمـ گفت:مراحـ
ـــن  ـــا در ای ـــد وم ـــاز ش ـــی آغ ـــراث فرهنگ ـــهرداری و می ش
ـــام  ـــتیم و تم ـــکاری داش ـــتگاهها هم ـــن دس ـــا ای ـــه ب زمین
اقدامـــات بادقـــت و رعایـــت جزئیـــات انجـــام شـــد.وی 
ـــردر  ـــن س ـــت ای ـــه مرم ـــوط ب ـــات مرب ـــه عملی ـــان اینک بابی
ــان  ــت،گفت:پیش از پایـ ــیده اسـ ــام رسـ ــه تمـ تقریبابـ
تابســـتان اقدامـــات بطورکلـــی بـــه پایـــان رســـیده و از 
ـــدن  ـــورد زمانبرش ـــد.لطفی درم ـــی خواهدش ـــردر رونمای س

ـــن  ـــی درای ـــراث فرهنگ ـــناس می ـــت گفت:کارش فرآیندمرم
ــه  ـــش رفتـ ــد پی ــر کارکنـ ــته و اگـ ــور داشـ فرآیندحضـ
ـــارت ایشـــان  ـــه بانظ ـــش حضورکارشـــناس بود،چـــرا ک دلیل
تمـــام جزئیـــات در مرمـــت رعایـــت شـــده و کار بســـیار 
ـــی  ـــارت کاه فرنگ ـــورد عم ـــت.وی در م ـــش رف ـــق پی دقی
ـــا  ـــاختمان بن ـــن س ـــی گفت:ای ـــس آگاه ـــه پلی در مجموع
بـــود بـــه مـــوزه تبدیـــل شـــود وشـــهردارقبلی تهـــران در 
ـــس  ـــس پلی ـــادر کردند.ریی ـــتوراتی را ص ـــه دس ـــن زمین ای
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــه می ـــان اینک ـــزرگ بابی ـــران ب ـــی ته آگاه
ـــه  ـــه دســـت گرفت ـــن ســـاختمان را ب ـــت و ازســـازی ای مرم
بود،خاطرنشـــان کرد:حـــدود ۴۰درصـــدکار بخصـــوص 
ــه  ــام شد،اماحدودسـ ــاختمان انجـ ــی سـ ــع جنوبـ درضلـ

مـــاه اســـت کـــه ایـــن کار متوقـــف شـــده اســـت.

میـــراث  فرهنگـــی  مدیـــرکل 
خراســـان شـــمالی گفت:»شـــورای 
ــاارزش  ــای بـ ــردی بافت هـ راهبـ
اســـتان بـــا حضـــور مدیـــران کل 
دفتـــر امـــور پایگاه هـــای میراث جهانـــی و دفتـــر حفـــظ و 
ـــزی  ـــازمان مرک ـــی س ـــای تاریخ ـــا و محوطه ه ـــای بناه احی
ـــزار شـــد.« ـــن برگ ـــت تاریخـــی روســـتای روئی در محـــل باف

ـــات  ـــام اقدام ـــت:»فرآیند تم ـــاه اظهارداش ـــب یزدان پن حبی
ـــا  ـــای ب ـــت ه ـــه در باف ـــاز و مداخل ـــه ساخت وس ـــوط ب مرب
ارزش اســـتان ازجملـــه ســـاخت و ســـازهای جدیـــد، تعمیـــر، 
ــب و  ــی، تصویـ ــزی بررسـ ــازمان مرکـ ــت و... در سـ مرمـ
ـــا اشـــاره  ـــاه ب ـــزدان پن ـــرار خواهـــد گرفت.«ی مـــاک عمـــل ق

بـــه ضـــرورت تهیـــه طـــرح اجرایـــی جهـــت مداخـــات 
معمـــاری، حفاظـــت، مرمـــت و ســـاماندهی ســـیما و 
ـــکن  ـــاد مس ـــزود: »اداره کل بنی ـــا، اف ـــت ه ـــن باف ـــر ای منظ
ــاکنان  ــکن سـ ــکل مسـ ــل مشـ ــور حـ ــه منظـ ــتان بـ اسـ
ــد  ــدام خواهـ ــعه اقـ ــت توسـ ــتا در جهـ ــت روسـ در بافـ
ـــد  ـــرر ش ـــت مق ـــن نشس ـــرد: »در ای ـــح ک ـــرد.«وی تصری ک
ـــط  ـــته توس ـــالهای گذش ـــاز در س ـــازهای غیرمج ساخت و س
دهیـــاری احصـــا و پیگیـــری هـــای حقوقـــی و قانونـــی 
ـــت  ـــای ارزشـــمند در باف ـــاک ه ـــن پ انجـــام شـــود، همچنی
ـــه و  روســـتا شناســـایی و مـــورد حفاظـــت جـــدی قـــرار گرفت

از هرگونـــه تخریـــب و نوســـازی جلوگیـــری شـــود.«
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 پیام
زیست

خبر

ــاخه های  ــر سرش ــف آب ب ــتان از توق ــه دادس در حالی ک
هلیــل خبــر داده اســت، نماینــده وزارت نیــرو در اســتان 
ــد  ــال آب از س ــرح انتق ــت ط ــه دول ــا هفت ــد ت می گوی
ــد.  ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــوری ب ــهید تیم ــرادران ش ب
ــا االن  ــوب کرمــان دارد و ت ــی در جن طرحــی کــه ناراضیان
بــه گفتــه اســتاندار 6۰۰ میلیــارد از بیــت المــال، بــرای آن 
هزینــه شــده اســت. در ایــن گــزارش بــه ابعــاد اقتصادی، 
اجتماعــی و زیســت محیطــی ســدی پرداختــه مــی 

ــدارد. شــود، کــه هنــوز مجــوز ن

گذری بر تاریخ انتقال آب به کرمان
بــه گفتــه محققــان، تاریــخ انتقــال آب در ایــران بــه زمــان 
ــه پیشــنهاد شــیخ  ــه ب ــردد ک ــاس اول برمــی گ شــاه عب
بهایــی بــوده اســت. اولیــن طــرح اجرایــی در ســال ۱332 
جهــت انتقــال آب از حوضــه کوهرنــگ بــه زاینــده رود بــه 
بهــره بــرداری رســیده اســت. بــرای رفــع کــم آبــی کرمــان، 
هــم اکنــون دو پــروژه بــزرگ در حــال اجراســت: پــروژه 
هــای انتقــال آب بهشــت آبــاد بــه اســتان هــای اصفهــان، 
کرمــان و یــزد و پــروژه انتقــال آب از سرشــاخه های 

هلیــل اســت.  

دالیل انتقال آب چیست؟
از جملــه دالیــل اعــام شــده بــرای انتقــال آب بــه کرمــان، 
تامیــن آب آشــامیدنی شــهر کرمــان اســت. مدیــر آب و 
فاضــاب شهرســتان کرمــان، مصــرف ســرانه آب بــه ازاء 
هــر نفــر در شــبانه روز را ۱52 لیتــر عنــوان کــرده اســت کــه 
در کل جمعیــت 8۰۰ هــزار نفــری شــهر کرمــان، برابــر بــا 
ــا  ــر در شــبانه روز اســت. وی در گفتگــو ب ۱2۱،6۰۰،۰۰۰ لیت
ایرنــا گفتــه: »در تابســتان ســه هــزار لیتــر بــر ثانیــه نیــاز 
ــر ثانیــه آب  آبــی دارد در حالــی کــه یکهــزار و 9۰۰ لیتــر ب
ایــن شــهر تامیــن مــی شــود لــذا افــزون بــر 3۰ درصــد 
نیــاز مــردم ایــن شــهر کمبــود آب وجــود دارد.« امــا ایــن 

همــه ماجــرا نیســت. برخــی مخالفــان طــرح انتقــال آب 
معتقدنــد انتقــال آب سرشــاخه هــای هلیــل، بــه منظــور 
ــه  ــی ک ــت. ادعای ــتور کار اس ــع در دس ــن آب صنای تأمی

ــد.  ــووالن آن را رد می کنن مس

حضور صنایع آب بر در دشت تشنه کرمان 
ضروری است؟

ــه مــی شــود،  ــی اســتان کرمــان گفت ــی از کــم آب در حال
ایــن اســتان دارای صنایــع معدنــی اســت کــه حیاتشــان 

بــه شــدت، به آب وابســته اســت. براســاس آمار ســازمان 
صمــت اســتان کرمــان، تنهــا در ســال ۱396، مجــوز ۴۴2 
ــع  ــا صنای ــتر آنه ــه بیش ــت. ک ــده اس ــادر ش ــدن، ص مع
معدنــی هســتند. طبــق اســتاندارد جهانــی، بــه ازای 
ــود.  ــرف می ش ــر آب مص ــوالد، 23۰ لیت ــرم ف ــر کیلوگ ه
حــال آنکــه علیرضــا ابراهیمــی، مدیــر برنامه ریــزی، 
ــع  ــادن و صنای ــوژی شــرکت توســعه مع توســعه و تکنول
ــای  ــا دنی ــه )میدکــو( در گفــت و گــو ب ــی خاورمیان معدن
ــی در  ــرف آب ــه کل مص ــت ک ــده اس ــی ش ــاد مدع اقتص

تمــام زنجیــره یعنــی از ســنگ معــدن، کنســانتره، گندلــه، 
آهــن اســفنجی و فوالدســازی، زیــر 6 لیتــر بــه ازای هــر 

ــرم اســت. کیلوگ

بر اقتصاد جنوب تاثیر بد می گذارد
ــت و  ــروی اس ــاورزی و دامپ ــوب، کش ــردم جن ــغل م ش
ــد.  ــاج دارن ــه آب احتی ــی ب ــاغ هــای جنوب کشــتزارها و ب
بــه گفتــه ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب: »بیــش از 
ــی  ــاورزی و دام ــوالت کش ــواع محص ــن ان ــون ت ۴ میلی
ــت  ــا کیفی ــی ب ــی و باغ ــه محصــول زراع شــامل 85 گون

ــطح  ــا س ــه ب ــن منطق ــود. ای ــی ش ــد م ــوب تولی مطل
ــار، 29 درصــد، ســطح  زیرکشــت حــدود 2۴2 هــزار هکت
ــد محصــوالت  زیرکشــت و حــدود 67 درصــد از کل تولی
ــد  کشــاورزی و دامــی اســتان و حــدود ۴ درصــد از تولی
ــی در ۱۰  ــه تنهای ــاص داده و ب ــود اختص ــه خ ــور را ب کش
محصــول کشــاورزی رتبــه اول تــا ســوم تولیــد و ســطح 

ــت.«  ــور را داراس ــت کش زیرکش

مشکالت اجتماعی مردم را افزایش می دهد
ــی و  ــم آب ــکل ک ــل مش ــه دلی ــر، ب ــال های اخی در س

هلیل زبان بسته جان می دهد
در حالی که دادستان کرمان از توقف پروژه آب رسانی هلیل خبر داده است، 

نماینده وزارت نیرو در استان می گوید تا هفته دولت این طرح به بهره برداری می رسد

بــه گفتــه دادخــدا ســاالری، مشــاور پــروژه انتقــال آب از ســد صفــارود کســی اســت که مشــاوره 
ســد گتونــد را انجــام داده و متاســفانه چهــار هــزار میلیــارد تومــان بــرای ایــن ســد هزینــه شــده 
ــروژه اشــاره کــرده و  ــن پ ــه تبعــات اجتماعــی، زیســت محیطــی و اقتصــادی ای اســت. وی ب
می گویــد: دامــن زدن بــه تفرقــه تاریخــی شــمال و جنــوب، بــر هــم زدن تــوازن قومیتــی در 
شــمال و جنــوب اســتان، دامــن زدن بــه بی عدالتــی اجتماعــی بــه دلیــل نیــاز بــه آب در مبــدا 
ــکاری  و دشــت های بیــن راه، نارضایتــی مــردم و از دســت دادن ســرمایه های اجتماعــی و بی

بخــش قابــل توجهــی از کشــاورزان بخشــی از تبعــات اجــرای ایــن پــروژه اســت.

اســتان  انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
کرمــان می گویــد: کارشناســان معتقدنــد 
ــرح،  ــک ط ــدصفارود ی ــال آب س ــروژه انتق پ
کارشناســی شــده اســت امــا در رونــد اجــرای 
آن شــاهد هســتیم کــه ۱3 کیلومتــر ترانشــه 
دوبــاره  و  شــده  لوله گــذاری  و  شــده  زده 
جمــع شــده اســت و ایــن نشــان مــی دهــد 
کــه طــرح خیلــی کارشناســی شــده نیســت.

رنا
 ای

س:
عک

ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــس اداره مناب رئی
ــزرگ  ــای ب ــزرگ مافی ــد ب ــت: بان ــقز گف س
ــی از  ــه ۱۰ ُتن ــا یــک محمول چــوب همــراه ب
ایــن محصــول در ایــن شهرســتان شناســایی 
ــج عضــو آن دســتگیر شــدند. ســهراب  و پن
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ احمــدی در گف
ــن  ــا شناســایی و رصــد ای ــار داشــت: ب اظه
ــاه  ــک م ــدت ی ــه م ــوب ب ــای چ ــد مافی بان
و هماهنگــی و حمایــت مــردم روســتای 
ــی و  ــع طبیع ــای مناب ــقز، نیروه ــه س تموت
ــبانه  ــات ش ــی عملی ــس اداره ط ــور رئی حض
ُتــن   ۱۰ از  بیــش  و  متخلــف دســتگیر   5
چــوب درخــت بیــد و خــود رو از آنهــا کشــف 
ــه از اول  ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــط گردی و ضب
ســال تاکنــون ایــن ســومین مــورد از کشــف 
ُتــن  افــزود: ۱۴  چــوب در ســقز اســت، 
چــوب طــی ســه عملیــات کشــف شــده کــه 
ایــن کار بــا حضــور بــه موقــع مامــوران منابع 
ــاع از  ــه در خــط مقــدم دف ــوده ک طبیعــی ب
ــدی  ــتند. احم ــا هس ــی و جنگله ــی مل اراض
ــت  ــای گشــت و مراقب ــم ه ــادآور شــد: تی ی
منابــع طبیعــی شهرســتان ســقز بــه صــورت 
ــوب  ــل چ ــای حام ــون ه ــبانه روزی کامی ش
مشــاهده  صــورت  در  و  پایــش کــرده  را 
هــر گونــه قاچــاق چــوب بــا آن برخــورد 
ــای  ــد در بازدیده ــی گوی ــد. وی م ــی کنن م
ــدگان  ــه رانن ــکاران ب مســتمر از کشــیک هم
ــری و  ــود از بارگی ــی ش ــه م ــا توصی کامیونه
ــود  ــی و خ ــی جنگل ــات چوب ــل مقطوع حم
ــرد:  ــه ک ــد. احمــدی اضاف رو خــودداری کنن
نیروهــای گشــت و مراقبــت یــگان حفاظــت 
اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری ســقز بــر 
ــت و  ــدید حفاظ ــتورالعمل تش ــاس دس اس
صیانــت از اراضــی ملــی از ایــن ســرمایه 
هــای ملــی حفاظــت کــرده و امیــد اســت بــا 
ــن  ــت ای ــاران طبیع ــردم و همی ــارکت م مش
امــر بیــش از پیــش اهمیــت پیداکنــد. وی 
ــا  ــه نیروره ــام وظیف ــت و انج ــت: فعالی گف
اداری خاصــه نمــی شــود  فقــط وقــت 
چــون نیروهــا شــبانه روزی در حــال کنتــرل 
و صیانــت از اراضــی ملــی و مراتــع هســتند 
ــه نیــروی انســانی و تجهیــزات موجــود  البت
پاســخگویی ایــن هجمــه از فعالیــت هــا 
ــاس  ــد احس ــه ج ــرو ب ــود نی ــت و کمب نیس

مــی شــود.

گی
یند

شرکت فوالد مبارکه همچنان در فهرست آال
صنایع آالینده قرار دارد

نماینــده مــردم شهرســتان مبارکــه در مجلــس 
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــت: ش ــامی گف ــورای اس ش
ســال گذشــته ســه هــزار و 5۰۰ میلیــارد ریــال بــرای 
ــان در  رفــع آالیندگــی ایــن واحــد هزینــه کــرد امــا همچن
فهرســت صنایــع آالینــده اســتان قــرار دارد. زهــرا ســعیدی افزود: 
بخــش هایــی از شــرکت فــوالد مبارکــه در ســال 95 و نیمــی از 
ســال 96 و ســال 97 بــه عنــوان صنعــت آالینــده محیــط زیســت 
شناســایی شــده اســت. وی اظهارداشــت: مرجــع تاییــد آالیندگی 
صنایــع و شــرکت هــا تنهــا ســازمان محیــط زیســت اســت و هیچ 
ســازمان دیگــری در ایــن زمینــه حــق اظهــار نظــری ندارد.نماینــده 
مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای اســامی یــادآور شــد: شــرکت 
ــی  ــد صنعت ــی واح ــع آالیندگ ــرای رف ــون ب ــه تاکن ــوالد مبارک ف
ــها  ــن تاش ــت و ای ــام داده اس ــادی انج ــای زی ــاش ه ــود ت خ
ــه اینکــه ســامتی مــردم  ــا اشــاره ب ــان ادامــه دارد. وی ب همچن
ــزی  ــچ چی ــا هی ــل گذشــت و معاوضــه ب ــه قاب شهرســتان مبارک
نیســت ، تصریــح کــرد: ایــن شــرکت ارتبــاط و تعامــل الزم را بــا 

شهرســتان مبارکــه نــدارد و بایــد در ایــن زمینــه اقدامــات الزم را 
ــط  ــن اســاس حفاظــت از محی ــه وی برای ــه گفت انجــام دهــد. ب
ــه  ــوی هم ــد از س ــه بای ــت ک ــی اس ــه ای عموم ــت وظیف زیس
ــح  ــرم شــمرده شــود. وی تصری ــا و مســووالن محت دســتگاه ه
کــرد: در ســال هــای اخیــر همیشــه یکــی از دغدغــه هــای جــدی 
ــالم  ــت س ــط زیس ــدی از محی ــره من ــتان به ــن شهرس ــردم ای م
بــوده و ایــن یــک حــق بدیهــی اســت کــه نمــی تــوان انســان را 
از مطالبــه آن برحــذر داشــت. نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس 
شــورای اســامی اظهــار داشــت: شهرســتان مبارکــه دارای بیــش 
ــا  ــیاری از آنه ــد بس ــی تردی ــه ب ــت ک ــی اس ــد صنعت از 5۰۰ واح
در ردیــف صنایــع پــاک و غیرآالینــده هســتند. ســعیدی تأکیــد 
کــرد: طبــق مــاده ۴3 برنامــه ششــم توســعه تــا یــک درصــد از 
فــروش صنایــع را بــه جهــت خســارت های بهداشــتی و درمانــی، 
شهرســتان درگیــر اختصــاص می یابــد و طبــق قانــون می توانیــم 

ــار کنیــم. از صنایــع درخواســت اعتب

»بحــران کــم آبــی« موضــوع نــام آشــنایی کــه یکــی از دغدغه هــای 
مهــم کشــور بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی خــاص آن اســت کــه 
ســاالنه آمــار و ارقــام بین المللــی نیــز در خصــوص کــم آبــی زنــگ 
ــه  ــا ب ــش بنیان ه ــز دان ــاید ورود و تمرک ــارند، ش ــر را می فش خط
ایــن عرصــه حیاتــی توانســته اندکــی از نگرانی هــای آن بکاهــد امــا 
ــه  ــه در جامع ــن زمین ــازی در ای ــگ س ــت فرهن ــوان از اهمی نمی ت
ــری  ــود کــه عیســی کانت ــز چشم پوشــی کــرد. ســال گذشــته ب نی
ــه  رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ایــن خصــوص ب
رســانه ها اعــام کــرد: وضعیــت آب در کشــور از آن چــه گفتــه 
ــر  ــده دیگ ــال آین ــر از 5۰ س ــت و کمت ــر اس ــیار بدت ــود، بس می ش
ــه آب از  ــت اینک ــن اس ــه روش ــن آنچ ــود. بنابرای ــام می ش آب تم
ــر  ــت جــدی دبی ــل حمای ــر اســت و شــاید دلی ــا کمت ــاز م حــد نی
و  فرســایش  خشکســالی،  آب،  فناوری هــای  توســعه  ســتاد 
ــوری در  ــت جمه ــاوری ریاس ــی فن ــت علم ــت معاون ــط  زیس محی
ســال گذشــته از شــرکت های دانش بنیــان فعــال ایــن حــوزه 
ــی« در  ــم آب ــود »بحــران ک ــا وج ــل اســت. ب ــن دلی ــه همی ــز ب نی
ــش  ــی بی ــی و خانگ ــاب های صنعت ــه پس ــت تصفی ــور اهمی کش
ــرکت های  ــادی از ش ــداد زی ــه تع ــود ک ــاس می ش ــش احس از پی
ــا  ــد و طرح هــای آنهــا ب ــه ایــن حــوزه ورود کــرده ان دانش بنیــان ب
موفقیــت رو بــه رو بــوده اســت. ســهم عظیــم آلودگــی آب هــا بــه 
وســیله فاضــاب و پســاب ها زمانــی بیشــتر آشــکار مــی شــود کــه 
بدانیــم هــر یــک  متــر مکعــب از فاضــاب بــه صــورت خــام )تصفیه 
نشــده( 6۰ تــا ۴۰ متــر مکعــب آب را آلــوده  می کنــد. از مهمتریــن 

مــواد آالینــده کــه بــه وســیله انســان بــه منابــع آبــی وارد می شــود 
ــاک  ــواد پ ــا، م ــا، کربوهیدرات ه ــا، چربی ه ــه پروتئین ه ــوان ب می ت
کننــده صابونــی یــا دترجنت هــا، عوامــل بیولوژیکــی و باکتری هــای 
بیماریــزا اشــاره کــرد کــه تخلیــه آن بــه طــور مســتقیم بــه داخــل 
خــاک بــه مــرور خاصیــت آنــرا زایــل کــرده و الیه هــای خــاک کــه 
می توانســتند ســهم مهمــی در تغییــرات کیفیــت فاضــاب دفعــی 
در زمیــن داشــته باشــند، دیگــر قــادر بــه انجــام ایــن کار نخواهنــد 
بــود و پســاب های خروجــی بــه آب هــای زیرزمینــی می پیونــدد و 
باعــث آلودگــی منابــع آبــی و خــاک می شــوند. تصفیــه فاضــاب 
یکــی از اقدامــات اساســی در ایــن رابطــه بــود کــه بــه منظــور نابودی 
عوامــل بیمــاری زا و کاهــش آالینده هــای آب صــورت گرفــت. اصــوالً  
ــهری،  ــاب ش ــات فاض ــمت های تأسیس ــن قس ــی از مهم تری یک
تصفیــه خانــه فاضــاب آن اســت کــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
ــل  ــه ای عم ــه گون ــد ب ــاب بای ــه  فاض ــن تصفیه خان ــت. بنابرای اس
ــد کــه پســاب خروجــی از آن  مخاطــرات بهداشــتی و زیســت  کن
محیطــی بــرای آب هــای پذیرنــده بــه بــار نیــاورد. شــرکت دانــش 
بنیــان آکام نــگاران بــاروس یکــی از همــان شــرکت هایی اســت کــه 
بــا طــرح خــود توانســته پســاب های صنعتــی و خانگــی را تصفیــه 
و بــه آب شــرب شــیرین تبدیــل کنــد. مهــدی خطیــب مدیــر عامــل 
ایــن شــرکت روز جمعــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار گــروه علمــی 
ایرنــا اظهــار داشــت: کشــور در زمینــه تصفیــه پســاب  فاضاب هــای 
شــهری و صنعتــی تــا ســال های گذشــته مشــکات فراوانــی 
ــتند  ــی توانس ــز نم ــود نی ــای موج ــاوری ه ــه فن ــت ک ــته اس داش

پاســخگوی نیازهــای ایــن حــوزه باشــند. وی ادامــه داد: بــه دلیــل 
نیــاز کشــور بــه آب، خــوب اســت کــه شــرکت های دانــش بنیــان 
ــی و شــهری شــوند و در  ــه فاضاب هــای صنعت وارد عرصــه تصفی
خصــوص بازگردانــی منابــع آبــی اقدامــات موثــری انجــام دهنــد. 
طــرح شــرکت دانش بنیــان آکام نــگاران بــاروس در حــوزه تصفیــه 
فاضــاب بســیار کامــل اســت بــه طــوری کــه تمامــی پارامترهــای 
کیفــی اســتاندارد را دارد و پســاب را بــه حــد آب شــرب می رســاند. 
ایــن طــرح اولیــن بــار در کشــور اتفــاق افتــاده اســت. خطیــب اظهار 
ــا و  ــهری، نیروگاه ه ــای ش ــواع فاضاب ه ــرح ان ــن ط ــت: ای داش

ــد  ــه می توان ــی ک ــه صورت ــد ب ــیرین می کن ــه و ش ــع را تصفی صنای
ــز  ــردن آلودگی هــا، شــیرین کــردن آب را نی ــن ب ــا از بی همزمــان ب
ــوص  ــور در خص ــات کش ــی از معض ــت: یک ــد. وی گف ــام ده انج
بازچرخانــی آب اســت زیــرا پــس از تصفیــه امــکان اســتفاده بــرای 
شــرب وجــود نــدارد امــا بــا وجــود ایــن طــرح پســآب بازچرخانــی 
و شــیرین می شــود. وی ادامــه داد: شــرکت های دانش بنیــان 
دارای نیــروی فکــر خــاق هســتند کــه خاقیــت و نــوآوری بــا مــدل 

هــای کســب و کار نویــن تولیــد مــی کننــد.

حفاظــت  کل  اداره  طبیعــی  زیســت  محیــط  کارشــناس 
محیــط زیســت اســتان اصفهــان گفــت: مارمولــک ســمی 
ــا کنتــرل جمعیــت حشــرات، بشــر را در برداشــت  نیســتند و ب
ــد و  ــی کنن ــاری م ــن ی ــر از زمی ــالم ت ــتر و س ــول بیش محص
ــی در  ــد. ســولماز رفیع ــادی دارن ــی بســیار زی ارزش اکولوژیک
ــتان  ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــگار ایمن ــا خبرن ــو ب گفت وگ
اصفهــان بــه رغــم قــرار گرفتــن در کمربنــد خشــکی جهــان از 
تنــوع زیســتی مطلوبــی برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: تــا کنــون 
حــدود ۱8 گونــه مارمولــک در اســتان اصفهــان شناســایی 

توجه دانش بنیان ها به »بحران کم آبی« 
حیاتی ترین مساله کشور
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پرندگان

احیاء زیستگاه های سراوان موجب
زاد و ولد مجدد پرندگان وحشی شد

کاهش ۶۰ درصدی پوشش گیاهی 
در اثر خشکی هوا   

حفاظــت  اداره  رئیــس 
ــتان  ــت شهرس ــط زیس محی
ســراوان در جنــوب شــرق 
بلوچســتان  و  سیســتان 
گفــت: بارندگی هــای چنــد مــاه گذشــته موجــب 
ــه  ــن منطق ــش ای ــات وح ــتگاه های حی ــا زیس احی
و در نتیجــه زاد و ولــد دو بــاره برخــی پرنــدگان 
ــنبه در  ــژاد روز پنجش ــی دهقان ن ــت. موس ــده اس ش
ــتان  ــوای شهرس ــت: آب و ه ــار داش ــاره اظه ــن ب ای
ــس  ــت و پ ــاران اس ــک و کم ب ــرم و خش ــراوان گ س
چنــد  بارندگی هــای  ســاله  چنــد  خشکســالی  از 
مــاه گذشــته بــه زیســتگاه های حیــات وحــش 
ــزود:  ــاره بخشــیده اســت. وی اف ــی دوب ــه جان منطق
ــت زنی  ــان گش ــتان در جری ــن شهرس ــان ای محیط بان
و کنترل هــای متــداول از مناطــق و زیســتگاه های 
مجــدد  جوجــه آوری  شــاهد  وحشــی  پرنــدگان 

پرندگانــی از قبیــل کبــک و تیهــو در تابســتان بودنــد.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت ســراوان گفــت: 
بــا توجــه بــه گرمســیری منطقــه فصــل جفت گیــری، 
تخم گــذاری و جوجــه آوری پرنــدگان وحشــی معمــوال 
از اواخــر فصــل زمســتان آغــاز مــی شــود و تــا اواســط 
اردیبهشــت ادامــه دارد. وی بیــان کــرد: تغییــرات آب و 
هوایــی و امنیــت زیســتگاهی دســت بــه دســت هــم 
ــی  ــدد برخ ــذاری مج ــادر تخم گ ــی ن داده و در اتفاق
ــم  ــال را رق ــل از س ــن فص ــی در ای ــدگان وحش از پرن
ــری  ــراوان در 3۴3 کیلومت ــتان س ــت. شهرس زده اس
جنــوب شــرق زاهــدان مرکــز اســتان سیســتان 
شهرســتان های  همســایگی  در  و  بلوچســتان  و 
ــع  ــتان واق ــرز پاکس ــوران و م ــیب س ــتان، س مهرس
شــده اســت. گفتنــی اســت پــارک جنگلــی ســراوان 
یکــی از قدیمــی تریــن عرصــه هــای جنگلــی اســتان 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــاِن  ب گی

نتایــج یــک مطالعــه جدیــد 
فشــار  داد کمبــود  نشــان 
بخــار آب موجــود در جــو 
ــه  ــته ب ــه گذش ــی دو ده ط
کاهــش 59 درصــدی مســاحت مناطــق ســبز جهــان 
ــی  ــگاه اینترنت ــزارش پای ــه گ ــت. ب ــده اس ــر ش منج
ــش از  ــوان و همکاران ــگ ی ــت«، ونپین »نیوساینتیس
دانشــگاه ســان یــات ســن چیــن بــا مطالعــه چهــار 
ــش  ــه کاه ــد ک ــان دریافتن ــم جه ــگاه داده از اقلی پای
ــار  ــود فش ــا کمب ــان ب ــبز جه ــق س ــاحت مناط در مس
بخــار در جــو کــه از اواخــر دهــه 9۰ میــادی تاکنــون 
در بیــش از 53 درصــد از ایــن مناطــق تشــدید شــده 
 )VPD( اســت، ارتبــاط دارد. کمبــود فشــار بخــار
ــار آب  ــی بخ ــار واقع ــان فش ــود می ــاوت موج ــه تف ب
و فشــاری کــه در زمــان اشــباع هــوا از بخــار،وارد 
مــی کنــد گفتــه مــی شــود. بــا افزایــش میــزان ایــن 

ــه  ــا ک ــر روی برگ ه ــود ب ــای موج ــه ه ــود، روزن کمب
کار تبــادل گاز را تســهیل می کننــد، بســته شــده و 
بدیــن ترتیــب نــرخ فتوســنتز کاهــش می یابــد.  
پژوهشــگران بــا بررســی تصاویــر ماهــواره ای کاهشــی 
متناظــر را در پوشــش گیاهــی جهــان مشــاهده کــرده 
ــا بررســی پهنــای حلقه هــای درخــت کــه معمــوال  و ب
بــه عنــوان معیــاری بــرای انــدازه گیــری رشــد در نظــر 
ــه  گرفتــه مــی شــوند، دریافتنــد کــه از ســال ۱998 ب
بعــد، میانگیــن پهنــای ایــن حلقه هــا در بیــش از ۱۰۰ 
ــه اســت. ــان کاهــش یافت نقطــه از ۱7۱ نقطــه در جه

اســت  ممکــن  می گویــد،  یــوان  کــه  طــور  آن 
ــئول  ــی مس ــرات اقلیم ــده تغیی ــای پیچی دینامیک ه
روی دادن چنیــن وضعــی باشــند. بــا کاهــش ســرعت 
وزش بــاد در اقیانوس هــا، فشــار بخــار آب در مناطــق 
ســبز کاهــش یافتــه اســت. گــرم شــدن کــره زمیــن 

ــش دارد. ــد نق ــن فرآین ــم در ای ه

کشف فسیل پنگوئن غول پیکر در نیوزیلند
فسیل یک پنگوئن غول پیکر که ابعاد آن تقریبا با جثه یک انسان بالغ برابری می کند، در جنوب 
نیوزیلند کشف شد. به گفته پژوهشگران، این پنگوئن غول پیکر با ۱.6 متر قد و 8۰ کیلوگرم وزن، 
چهار برابر پنگوئن امپراطور معاصر وزن داشته و ۴۰ سانتی متر از آن بلندتر است. این پنگوئن 56 تا 
66 میلیون سال قبل در دوره زمین شناسی پالئوسن، در ساحل نیوزیلند شکار شده است.

گزارش
فاطمه کریم آبادی

یک  دستگیری 
خزرباند قاچاق چوب

ی 
ریا

اراده سیاسی برای حفظ محیط زیست د
دریای خزر وجود ندارد

رئیــس ســازمان  رئیــس جمهــوری و  معــاون 
ــران  ــیون ته ــت: کنوانس ــور گف ــت کش ــط زیس محی
ــه جایــی نرســیده  ــه تعــارف گذشــته و ب ــون ب تاکن
ــط  ــه محی ــه ب ــدون توج ــزر ب ــای خ ــیه دری ــور حاش ــر کش و ه
زیســت هــر بایــی خواســتند بــر ســردریای خــزر آورده انــد. بــه 
ــت روز  ــش گرامیداش ــری در همای ــی کانت ــا، عیس ــزارش ایرن گ
ــیه  ــورهای حاش ــفانه کش ــت: متاس ــر گف ــزردر بابلس ــای خ دری
خــزر بــا روش هــای ۱۰۰ ســال پیــش در دریــای خــزر اکتشــاف 
و انتقــال نفــت ، بهــره بــرداری دریــا و اســتفاده اقتصــادی 
ــماند  ــی و پس ــت آلودگ ــه آن انباش ــروز نتیج ــه ام ــد ک می کنن
ــاوه  ــه او ع ــه گفت ــت. ب ــده اس ــواحل آن ش ــا و س در درون دری
ــده  ــک زائ ــل ی ــز مث ــزر نی ــیه خ ــای حاش ــه تاالب ه ــن ب ــر ای ب
ــت  ــد زیس ــث ش ــوع باع ــن موض ــم و ای ــی کنی ــگاه م ــر ن مض
حیوانــات در دریــا خــزر محــدود و تهدیــد شــود. معــاون رئیــس 
ــی  ــد اصل ــه مقص ــزر ب ــای خ ــروز دری ــه داد: ام ــوری ادام جمه
ــت و  ــده اس ــل ش ــیه تبدی ــورهای حاش ــاورزی کش ــموم کش س

هیچکــدام قدمــی بــرای جلوگیــری از ایــن موضــوع نگرفتیــم و 
نمــی گیریــم و وضــع دریــای خــزر روزبــه روز بدتــر خواهــد شــد. 
ــا  ــزاری همایش ه ــور برگ ــت کش ــط زیس ــازمان محی ــس س رئی
ــزر  ــای خ ــظ دری ــرای حف ــون ب ــدد را تاکن ــت های متع و نشس
»بــی نتیجــه و بــی حاصــل« دانســت و افــزود: گویــا عــزم جــدی 
بــرای اجــرای کنوانســوین حفاظــت محیــط زیســت تهــران بــرای 
همــه مــا وجــود نــدارد. کانتــری اظهــار داشــت: امــروز بیشــترین 
آســیب و آلودگــی در دریــای خــزر ناشــی از فعالیــت هــای 
ــتر  ــه در بس ــی و گازی ک ــای نفت ــی ه ــه کش ــت و لول ــی اس نفت
ــا اســتانداردهای یــک قــرن  ــق ب ــا کشــیده مــی شــود مطاب دری
پیــش اســت و امــروز بــا تکنولــوژی روز ضرورتــی نــدارد.  معــاون 
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه اراده سیاســی بــرای حفاظــت 
محیــط زیســت آن وجــود نــدارد، افــزود: خــزر امــروز در چنــگال 
ســوء بهــره بــرداری و طمــع زیــاد کشــورهای حاشــیه آن اســت.  
کانتــری اضافــه کــرد: تخریــب محیــط زیســت خــزر ناشــی از 

ــت. ــرایط و ویژگی هاس ــا از ش ــه م ــی هم ناآگاه

گی
یند

آال

مطالعــات نشــان داده اســت کــه حتــی در محیــط 
بکــر قطــب شــمال هــم برفــی کــه از آســمان مــی 
بــارد حــاوی ذرات ریــز پاســتیکی اســت. بــه 
ــا  ــن ذرات آنه ــداد ای ــد تع ــان می گوین ــنا، کارشناس ــزارش ایس گ
ــر  ــه بیــش از ۱۰ هــزار ذره در هــر لیت را شــگفت زده کــرده کــه ب
ــن  ــی در ای ــس حت ــه تنف ــت ک ــی اس ــدان معن ــد.این ب می رس
محیــط هــم مــی توانــد ذرات میکروپاســتیکی را وارد ریــه کنــد 
ــرای ســامتی روشــن نیســت. ایــن  ــد پیامدهــای آن ب - هرچن
ــان تلقــی مــی  ــط هــای بکــر جه ــن محی ــه یکــی از آخری منطق
شــود. تیــم متخصصــان آلمانی-سوئیســی کــه نتایــج مطالعــه 
خــود را در "ژورنــال پیشــرفت هــای علمــی" چــاپ کردنــد، 
ــد. ــرف بوده ان ــتیکی در ب ــاف الس ــاهد ذرات و الی ــن ش همچنی

متخصصــان نمونــه هــای بــرف را از جزایــر اســوالبارد جمــع آوری 
ــه هــا در آزمایشــگاه موسســه آلفــرد  ــد. بررســی ایــن نمون کردن
وگنــر در برمرهیــون نشــان داد کــه میــزان آلودگــی آنهــا بــه ذرات 
پاســتیکی خیلــی باالتــر از حــد انتظــار اســت. بســیاری از آنهــا 
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ــطح  ــا س ــه ب ــن منطق ــود. ای ــی ش ــد م ــوب تولی مطل
ــار، 29 درصــد، ســطح  زیرکشــت حــدود 2۴2 هــزار هکت
ــد محصــوالت  زیرکشــت و حــدود 67 درصــد از کل تولی
ــد  کشــاورزی و دامــی اســتان و حــدود ۴ درصــد از تولی
ــی در ۱۰  ــه تنهای ــاص داده و ب ــود اختص ــه خ ــور را ب کش
محصــول کشــاورزی رتبــه اول تــا ســوم تولیــد و ســطح 

ــت.«  ــور را داراس ــت کش زیرکش

مشکالت اجتماعی مردم را افزایش می دهد
ــی و  ــم آب ــکل ک ــل مش ــه دلی ــر، ب ــال های اخی در س

خشکســالی جنــوب کرمــان، مــردم منطقــه بــه ناچــار، 
تــن بــه مهاجــرت و زندگــی در غربــت داده انــد. بیــکاری 
و یــا بیمــاری هــای تنفســی و ریــوی، دو دلیــل عمــده 
ــه مهاجــرت کــرده  ــور ب کــه مــردم ایــن مناطــق را مجب
اســت. دو جامعــه شــناس دانشــگاه زاهــدان، بــه 
ــا  ــی ریزگرده ــای اجتماع ــیب ه ــرات و آس ــی اث بررس
ــه  ــا در منطق ــوع ریزگرده ــد. وق ــتان پرداختن در سیس
مهاجــرت، بیــکاری، اعتیــاد، طــاق و... را افزایــش 
مــی دهــد. تعــداد معتــادان بــا افزایــش ریزگــرد رابطــه 

مســتقیم دارد و بیشــتر از بقیــه نقــاط کشــور مــی شــود.

پیامدهای زیست محیطی به بار می آورد
مســیر آب هــای روان هلیــل رود بــه جازموریــان ختــم 
مــی شــود. ایــن تــاالب، در گذشــته نگیــن ســبز جنــوب 
ــان و  ــاور کرم ــه پهن ــه دو خط ــوده ک ــران ب ــاوری ای خ
ــان  ــت. آن زم ــی زده اس ــره م ــم گ ــه ه ــتان را ب سیس
ــه  ــه گفت ــال ب ــا ح ــود. ام ــع ب ــش 696۰۰ مترمرب پهنای
ــور  ــای کش ــد از ریزگرده ــأ 25 درص ــان، منش کارشناس
اســت.وجود ریزگردها، مشــکات بهداشــتی و ســامتی، 

ــان  ــه ارمغ ــه ب ــرای منطق ــی را ب ــادی و اجتماع اقتص
آورده اســت. نتایــج محققــان داخلــی و خارجــی نشــان 
مــی دهــد کــه ریزگردهــا باعــث افزایــش بیمــاری هــای 
آســم، قلبــی و عروقــی، حساســیت چشــم هــا، بینــی 
ــردگی و...  ــه، افس ــنگ کلی ــوع، س ــردرد، ته ــق، س و حل
مــی شــود. ژن هــا را در بلنــد مــدت تغییــر مــی دهــد 
و باعــث افزایــش ســرطان هایــی ماننــد ریــه و پوســت 
مــی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه مرجــان شــاکری، 
رئیــس ســازمان محیــط زیســت اســتان، مدعــی اســت 
کــه احــداث ایــن ســد، تاثیــری بــر جازموریــان نــدارد.

ورود دادستان به عنوان مدعی العموم به 
پروژه انتقال آب

ــد  ــال آب س ــرح انتق ــای ط ــه ه ــه نیم ــیدن ب ــا رس ب
صفــارود بــه کرمــان، حــدود 6۰۰ میلیــارد تومــان از 
ــرار  ــرح ق ــن ط ــت. ای ــده اس ــه ش ــال هزین ــت الم بی
اســت آبــی بــه میــزان 2 مترمکعــب بــر ثانیــه را انتقــال 
دهــد. یعنــی انتقــال 2۰۰۰ لیتــر بــر ثانیــه، چیــزی 
لیتــری آب در  نیــم  و  یــک  بطــری  حــدود ۱333 
ــاب،  ــر آب و فاض ــه مدی ــه گفت ــه ب ــی ک ــه. در حال ثانی
ــود آب  ــه کمب ــر ثانی ــر ب ــدود ۱2۰۰ لیت ــان، ح ــهر کرم ش
دارد. دادخــدا ســاالری، دادســتان کرمــان دالیــل توقــف 
پــروژه آب رســانی را »تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی، 
مشــکات محیــط زیســت، تضیــع امــوال عمومــی 
ــف  ــل توق ــی« از دالی ــن حکومت ــت قوانی ــدم رعای و ع
ــه 55  ــه اینک ــاره ب ــد. وی اش ــوان کردن ــروژه عن ــن پ ای
ــوان  ــتند، عن ــامیدنی هس ــد آب آش ــر فاق ــتای راب روس
ــن  ــی و مطمئ ــان، آب دائم ــر کارشناس ــق نظ ــرد: طب ک
ــاالری  ــدارد.« س ــود ن ــال وج ــرای انتق ــل ب ــن مح از ای
ــن  ــه ای ــتند ک ــد هس ــی معتق ــئوالن اجرای ــت: »مس گف
طــرح یــک طــرح کارشناســی اســت امــا در رونــد 
اجــرای آن شــاهد هســتیم کــه ۱3 کیلومتــر ترانشــه زده 
شــده و لولــه گــذاری شــده و دوبــاره جمــع شــده اســت 
ــی  ــرح خیل ــه ط ــد ک ــی ده ــان م ــوع نش ــن موض و ای

ــت.«  ــده نیس ــی ش کارشناس
ــه  ــان ادام ــال آب، همچن ــوای انتق آنچــه پیداســت، دع
ــال آب،  ــروژه انتق ــی از پ ــرای نیم ــود اج ــا وج دارد. ب
ــا ورود  ــد. آی ــده ان ــواب مان ــی ج ــیاری ب ــواالت بس س
دادســتان، بــه عنــوان مدعــی العمــوم در متوقــف 
شــدن ایــن انتقــال، اثــری دارد؟ آیــا راهــکار کــم هزینــه 
تــری بــرای تامیــن آب شــهر کرمــان وجــود دارد؟ 
ــرای رفــع مشــکات اقتصــادی،  ارگان هــای مربوطــه، ب
زیســت محیطــی و اجتماعــی انتقــال آب برنامه ریــزی 

کرده انــد؟

آنچه پیداست، دعوای 
انتقال آب، همچنان 
ادامه دارد. با وجود 
اجرای نیمی از پروژه 
انتقال آب، سواالت 
بسیاری بی جواب 
مانده اند. آیا ورود 

دادستان، به عنوان 
مدعی العموم در 
متوقف شدن این 

انتقال، اثری دارد؟ آیا 
راهکار کم هزینه تری 
برای تامین آب شهر 
کرمان وجود دارد؟ 
ارگان های مربوطه، 

برای رفع مشکالت آن 
برنامه ریزی کرده اند؟

هلیل زبان بسته جان می دهد
در حالی که دادستان کرمان از توقف پروژه آب رسانی هلیل خبر داده است، 

نماینده وزارت نیرو در استان می گوید تا هفته دولت این طرح به بهره برداری می رسد

حفاظــت  کل  اداره  طبیعــی  زیســت  محیــط  کارشــناس 
محیــط زیســت اســتان اصفهــان گفــت: مارمولــک ســمی 
ــا کنتــرل جمعیــت حشــرات، بشــر را در برداشــت  نیســتند و ب
ــد و  ــی کنن ــاری م ــن ی ــر از زمی ــالم ت ــتر و س ــول بیش محص
ــی در  ــد. ســولماز رفیع ــادی دارن ــی بســیار زی ارزش اکولوژیک
ــتان  ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــگار ایمن ــا خبرن ــو ب گفت وگ
اصفهــان بــه رغــم قــرار گرفتــن در کمربنــد خشــکی جهــان از 
تنــوع زیســتی مطلوبــی برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: تــا کنــون 
حــدود ۱8 گونــه مارمولــک در اســتان اصفهــان شناســایی 

ــا "سوســمارها" در  ــک ه ــه داد: مارمول شــده اســت. وی ادام
ــای  ــن ه ــا زمی ــت ب ــای پس ــان ه ــران از بیاب ــای ای ــه ج هم
ــواحل  ــمال، س ــی ش ــوب و جنگل ــق مرط ــا مناط ــه ت داغ گرفت
ــات  ــان، ارتفاع ــای عم ــارس و دری ــج ف ــزر و خلی ــای خ دری
ــی  ــکونی پراکندگ ــق مس ــرس و مناط ــرز و زاگ لب ــای ا ــوه ه ک
دارنــد امــا بــه ســبب وجــود تنــوع زیســتی مطلــوب در 
ــتگاههای  ــری در زیس ــم نظی ــای ک ــه ه ــان، گون ــتان اصفه اس
ــایر  ــا س ــه ب ــه در مقایس ــود ک ــی ش ــت م ــتان یاف ــن اس ای
ــناس  ــن کارش ــت. ای ــه اس ــل توج ــران قاب ــای ای ــتان ه اس

ــد  ــا مانن ــک ه ــه مارمول ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس محی
ســایر خزنــدگان موجوداتــی خونســرد هســتند، افــزود: دمــای 
بــدن مارمولــک هــا تابــع درجــه حــرارت محیــط اســت برایــن 
ــز و  ــژه در پایی ــه وی ــن ب ــای پایی ــه حرارت ه ــاس در درج اس
ــتان  ــرم تابس ــای گ ــتانی و در روزه ــواب زمس ــه خ ــتان ب زمس
بیشــتر  تابســتانی فــرو می رونــد. وی گفــت:  بــه خــواب 
ــه  ــدازه و جث ــه ان ــته ب ــد و بس ــره خوارن ــا حش ــک ه مارمول
شــان از بندپایــان و گاهــی جونــدگان تغذیــه مــی کننــد، 
ــل  ــی از قبی ــکار بندپایان ــد ش ــه قص ــا ب ــی از مارمولک ه بعض
ــا  ــپ ه ــور الم ــه دور ن ــراتی ک ــا و حش ــل ه ــا، رتی ــوت ه عنکب
جمــع شــده انــد در خانه هــا  دیــده می شــوند.  رفیعــی اظهــار 
ــی  ــه م ــان تغذی ــا از بندپای ــک ه ــه مارمول ــی ک ــرد: از آنجای ک
ــده  ــرل کنن ــی کنت ــای طبیع ــی از فاکتوره ــن یک ــد، بنابرای کنن
ــی  ــاب م ــه حس ــا ب ــک ه ــه سوس ــان از جمل ــت بندپای جمعی
ــرژی دارای  ــرم ان ــی در ه ــاظ اکولوژیک ــه از لح ــد در نتیج آین
ارزش باالیــی هســتند، انســان بــا از بیــن بــردن مارمولــک هــا 
ــی را  ــای اصل ــی از فاکتوره ــت یک ــت در حقیق ــه طبیع از چرخ
حــذف خواهــد کــرد. ایــن کارشــناس محیــط زیســت افــزود: 
ــه  ــت ب ــط زیس ــاورزی و محی ــوم کش ــان عل ــروزه متخصص ام
ــرای  ــش ب ــت ک ــموم آف ــه از س ــد ک ــیده ان ــه رس ــن نتیج ای
ــا حشــرات آفــت اســتفاده نکننــد زیــرا ایــن ســموم  ــارزه ب مب
ــد  ــر چن ــرده و ه ــت وارد ک ــط زیس ــر محی ــی را ب ــار مخرب آث
ــت  ــه عل ــه را ب ــه کار رفت ــم ب ــوع س ــد ن ــار بای ــک ب ــال ی س
ــوی  ــرد و ســم هــای ق ــات تعویــض ک ــت در آف ایجــاد مصونی
ــار  ــب آث ــه مرات ــن مســئله خــود ب ــه ای ــرد ک ــه کار ب ــری را ب ت
مخربــی بــر محیــط زیســت خواهــد داشــت،  از ایــن رو بشــر 

ــان،  ــی از بندپای ــواع مختلف ــرورش و اســتفاده از ان ــه فکــر پ ب
ــا  ــارزه ب ــه قصــد مب ــد جغــد ب ــی مانن ــک هــا و پرندگان مارمول
ــه امــروزه  ــارزه ک ــن روش مب ــاده اســت. ای ــات مــزارع افت آف
عنــوان  تحــت  پیــدا کــرده  رواج  کشــورها  از  بســیاری  در 
ــرد:   ــه اســت. وی خاطرنشــان ک ــام گرفت ــک ن ــارزه بیولوژی مب
مارمولــک هــا یــا سوســمارها از نظــر اکولوژیکــی دارای ارزش 
باالیــی هســتند و بــه دلیــل از بیــن رفتــن آنهــا و برخــی 
ــد  ــد مانن ــی کنن ــه م ــان تغذی ــه از بندپای ــر ک ــودات دیگ موج
خفــاش هــا, شــاهد وجــود جمعیــت زیــادی از حشــرات 
اعــم از سوســک هــا و پشــه هــا در جوامــع شــهری هســتیم.  
ــزرگ  ــی ب ــه جمعیت ــن شــاهد حمل ــه داد: همچنی رفیعــی ادام
از ملــخ هــا  بــه مــزارع و از بیــن رفتــن محصــوالت هســتیم، 
ــا  ــک ه ــد مارمول ــت موجــودات حشــره خــوار مانن ــر جمعی اگ
حفــظ شــود و هــر شــخصی بــه هــر علتــی از جملــه خرافــات 
ــد  ــن موجــودات مفی ــه کشــتن ای ــات اشــتباه اقــدام ب و ذهنی
ــده  ــن پدی ــاهد چنی ــری ش ــه بش ــر جامع ــاید دیگ ــد، ش نکن
هایــی نباشــد و هــر یــک از افــراد در محیــط شــهری بــه 
ــوده،  ــا کاهــش جمعیــت حشــرات آل واســطه از بیــن رفتــن ی
ــردی بیشــتری برخــوردار شــود. وی  از بهداشــت و ســامت ف
ــرات،  ــت حش ــرل جمعی ــا کنت ــا ب ــک ه ــرد: مارمول ــد ک تاکی
بشــر را در جهــت برداشــت محصــول بیشــتر و ســالم تــر 
ــت  ــط زیس ــناس محی ــن کارش ــد. ای ــی کنن ــاری م ــن ی از زمی
ــر  ــا غی ــتقیم ی ــور مس ــه ط ــمارها ب ــرد: سوس ــان ک خاطرنش
ــه روی  ــن مطالع ــد بنابرای ــان موثرن ــی انس ــتقیم در زندگ مس

ــت.   ــروری اس ــا ض آنه

تندپاهای با ارزشی که سمی نیستند

رئیــس اداره محیــط زیســت دشــت آزادگان علــت مــرگ و میــر 
گســترده ماهی هــا در آبگیرهــای جنوبــی کشــور را افزایــش 
ــان  ــد گاز مت ــی و در نتیجــه کاهــش اکســیژن و تولی رســوبات آل
ــزاری  ــت خبرگ ــط زیس ــگار محی ــزارش خبرن ــه گ ــرد. ب ــام ک اع
ــا در  ــر ماهی ه ــرگ و می ــری از م ــی انتشــار تصاوی تســنیم، در پ
آبگیرهــای شهرســتان دشــت آزادگان، رئیــس اداره محیط زیســت 
ایــن شهرســتان علــت ایــن تلفــات را افزایــش رســوبات آلــی در 
آبگیرهــا اعــام کــرد. ری شــهری بــا بیــان اینکــه علت مــرگ و میر 
ــه  ــوده اســت ب ماهیــان مشــاهده شــده در تصاویــر ســم ریزی نب
تســنیم گفــت: متاســفانه متخلفــان بــرای ماهیگیــری بــه ریختــن 
ســم در آبگیرهــای اســتان متوســل می شــوند کــه بــا بســیاری از 
آنهــا برخــورد کرده ایــم و پایــش و نظــارت بــه منظــور جلوگیــری از 
تکــرار مــوارد مشــابه همچنــان ادامــه دارد امــا تصاویــری کــه اخیرا 
ــوط  ــم ریزی مرب ــه س ــده ب ــر ش ــا منتش ــر ماهی ه ــرگ و می از م
ــت آزادگان:  ــت دش ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ــت. رئی نیس
نشــانه های بالینــی مســمومیت در ماهی هــا وجــود رگه هــای 
ــی و  ــاقه دم ــودی در س ــزی و کب ــت و  خونری ــی روی پوس خون
ــور  ــر مذک ــه در تصاوی ــه همانطــور ک باله هــای پشــتی آنهاســت ک
ــفید و  ــده، س ــف ش ــای تل ــت ماهی ه ــود، پوس ــاهده می ش مش
فاقــد رگه هــای خونــی اســت. وی در توضیــح علــت مــرگ و میــر 
ماهی هــا در آبگیرهــای دشــت آزادگان گفــت: امســال در منطقــه 
ــه  ــا ب ــک ماهی ه ــث تحری ــه باع ــتیم ک ــادی داش ــی زی بارندگ
جفتگیــری و زاد و ولــد شــد امــا پــس از مدتــی بارندگــی متوقــف 
ــم  ــش حج ــه افزای ــه ب ــه درنتیج ــت ک ــش یاف ــم آب کاه و حج
ــر  ــت مــرگ و می ــد. ری شــهری گفــت: عل ــی انجامی رســوبات آل
ــش  ــاهد آن هســتیم، افزای ــوق ش ــر ف ــه در تصاوی ــی ک ماهی های
ــد گاز  ــث مصــرف اکســیژن و تولی ــه باع ــی اســت ک رســوبات آل

ــود.  ــان می ش ــمی مت س

رئیس اداره محیط زیست دشت 
آزادگان خبر داد:

افزایش رسوبات آلی، دلیل 
مرگ ماهی های خوزستان

خبر
باران امسال ۵۵ درصد 

تاالب های کشور را احیا کرد
تاالب هــای  و  دریایــی  زیســت  محیــط  معــاون 
ــت:  ــور گف ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
بارش هــای ســال جــاری 55 درصــد تاالب هــای 
ــا، احمدرضــا  ــزارش ایرن ــه گ ــرد. ب ــا ک کشــور را احی
ــای  ــاه روز دری ــت روز 2۱ مردادم ــش گرامیداش ــیه همای ــان زاده در حاش الهیج
ــاء  ــکی منش ــل خش ــه دلی ــا ب ــاالب ه ــن ت ــر ای ــزود: اکث ــر اف ــزر در بابلس خ
ریزگردهــا بــود. وی تعــداد تاالب هــای کشــور را حــدود ۱۰۰ تــاالب بیــان 
ــط زیســت کشــور  ــی ســازمان محی ــاون محیط زیســت دریای کــرده اســت. مع
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــه دانس ــق آب ــذف ح ــا را ح ــکل تاالب ه ــن مش مهمتری

ــت. ــه اس ــق آب ــن ح ــت ای ــال دریاف ــه دنب ــش ب ــازمان متبوع س

دستگیری یک شکارچی قوچ
ــان  ــتان فریم ــت شهرس ــط زیس ــس اداره محی ریی
در  اداره  ایــن  حفاظــت  یــگان  گفت:مامــوران 
ــق  ــه داالن از مناط ــرل در منطق ــت و کنت ــال گش ح
شــکارممنوع کلیــاق فریمــان پــس از شــنیدن 
صــدای شــلیک گلولــه بــه منطقــه اعــزام شــدند. بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و 
ســیما، جــواد ســتوده گفــت: پــس از دســتگیری متخلــف یــک قبضــه اســلحه 
ــاره دســت ســاز،  ــدادی فشــنگ چهارپ ــر، تع ــه غی ــق ب ــول متعل ــک ل شــکار ت
یــک دســتگاه دوربیــن چشــمی ۱5در7۰، یــک تیغــه چاقــو و الشــه یــک رأس 
ــه  ــان وارده ب ــرر و زی ــت ض ــف باب ــد. متخل ــط ش ــف و ضب ــی کش ــوچ وحش ق

ــد. ــه ش ــال جریم ــون ری ــد میلی ــغ یکص ــت مبل ــط زیس محی

رها سازی 2 عقاب در نوشهر
مســئول منطقــه حفاظــت شــده البــرز مرکــزی 
ــوی  ــه از س ــغ ک ــاب بال ــازی 2 عق ــار و رهاس از تیم
روســتائیان بخــش مرکــزی بــه اداره محیــط زیســت 
شهرســتان نوشــهر تحویــل داده شــده بــود خبــر داد. 
ــه دالیــل  ــال یکــی از عقــاب ب ــا، مهــدی کیــا هیرتــی گفــت: ب ــه گــزارش ایرن ب
نامشــخصی دچــار شکســتگی شــده بــود و عقــاب دیگــر نیــز بــه علــت ضعــف 
ــه آغــوش طبیعــت  ــه پــرواز نبــود کــه بعــد از تیمــار و بهبــودی ب بدنــی قــادر ب
بازگردانــده شــدند. 22۰ هــزار هکتــار منطقــه حفاظــت  شــده البــرز مرکــزی در 
نوشــهر قــرار دارد کــه بــرای هــر 5۰ هــزار هکتــار تنهــا یــک محیــط  بــان فعــال 
اســت. همچنیــن رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت نوشــهر از دســتگیری 2 

ــر داد. شــکارچی متخلــف در ایــن شهرســتان خب

تاالب

شکارچیان

پرندگان

پای میکروپالستیک ها به زیست بوم بکر قطب شمال باز شد
محققان در پژوهشی بر روی برف های منطقه بکر قطب شمال، حجم عظیمی میکروپاستیک کشف کردند که 

از طریق باد به این ناحیه آمده و جذب قطرات در حال فرود برف شده اند؛ اکتشافی که از معلق بودن ذرات ریز 
پاستیک در هوایی که استنشاق می کنیم، حکایت دارد. به گزارش پایگاه خبری »یو اس ای تودی«، بشر عمیق ترین 

اقیانوس ها را به زباله های پاستیکی آلوده کرده و حال نوبت به قطب شمال رسیده است.
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ــط زیســت،  ــگان حفاظــت ســازمان حفاظــت محی فرمانــده ی
ــه دو  ــی را ک ــان قائن ــک محیط ب ــت جســمانی ی ــن وضعی تازه تری
ــریح  ــود، تش ــده ب ــروح ش ــکارچی مج ــک ش ــط ی ــل توس روز قب
ــط  ــل از ســازمان حفاظــت محی ــه نق ــزارش ایســنا ب ــه گ ــرد. ب ک
ــی گفــت: پــس از اینکــه  زیســت، ســرهنگ جمشــید محبت خان
ــگان  ــی ی ــا فرمانده ــه ب ــدیم، بافاصل ــه ش ــوع حادث ــه وق متوج
ــی  ــان جنوب ــتان خراس ــت اداره کل اس ــط زیس ــت از محی حفاظ
تمــاس گرفتــه و دو مــورد را از ایشــان خواســته شــد. مــورد 
ــتان در  ــن بیمارس ــه بهتری ــال ب ــان و انتق ــد درم ــث رون اول، بح
ــه  ــارب، ک ــردن ض ــتگیر ک ــرای دس ــری ب ــتان و دوم، پیگی شهرس
ــاره  ــت. وی درب ــام اس ــال انج ــادی در ح ــت زی ــا دق ــر دو ب ه
ــار  ــرون« اظه ــدی ب ــدهللا اس ــان »عب ــمی محیط ب ــت جس وضعی
کــرد: تعــداد زیــادی ســاچمه وارد بــدن او شــده و از ناحیــه کبــد 
ــی  ــن نگران ــا مهم تری ــرده اســت؛ ام ــار مشــکل ک ــه او را دچ و ری
ــده  ــز ش ــمش وارد مغ ــه چش ــه از گوش ــت ک ــه ای اس ــا گلول م
ــی او را  ــال و جابجای ــازه انتق ــکان، اج ــل پزش ــن دلی ــه همی و ب
ندادنــد. بــه محــض اینکــه امــکان انتقــال بــه وجــود بیایــد، وی 
ــل خواهــد  ــران منتق ــن بیمارســتان ها در ته ــه یکــی از مجهزتری ب
ــازه  ــاره اج ــت درب ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی ــد. فرمان ش
مصاحبــه محیط بانــان بــا رســانه ها نیــز گفــت: محیط بانــان 
بایــد فعالیت هــای اجتماعــی خــود را گســترش دهنــد. بنــا 
بــه گفتــه رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در روز 
ــط  ــازمان محی ــی س ــان فرهنگ ــان معلم ــان، »محیط بان محیط ب
زیســت هســتند« و ایــن خواســته ریاســت ســازمان نیــز هســت. 
از طــرف دیگــر، بــا توجــه بــه اینکــه محیــط بانــی یــک فعالیــت 
شــبه نظامی اســت، بخشــنامه ای ارســال شــد تــا محیط بانــان در 
یــک چارچــوب مشــخص بــا رســانه ها تعامــل کننــد و قبــل از آن 

ــند. ــگ باش ــگان هماهن ــی ی ــا فرمانده ب

فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست تشریح کرد:

آخرین وضعیت جسمانی 
محیط بان مجروح قائنی
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بارش برف آلوده به پالستیک آال
در منطقه بکر قطب شمال

مطالعــات نشــان داده اســت کــه حتــی در محیــط 
بکــر قطــب شــمال هــم برفــی کــه از آســمان مــی 
بــارد حــاوی ذرات ریــز پاســتیکی اســت. بــه 
ــا  ــن ذرات آنه ــداد ای ــد تع ــان می گوین ــنا، کارشناس ــزارش ایس گ
ــر  ــه بیــش از ۱۰ هــزار ذره در هــر لیت را شــگفت زده کــرده کــه ب
ــن  ــی در ای ــس حت ــه تنف ــت ک ــی اس ــدان معن ــد.این ب می رس
محیــط هــم مــی توانــد ذرات میکروپاســتیکی را وارد ریــه کنــد 
ــرای ســامتی روشــن نیســت. ایــن  ــد پیامدهــای آن ب - هرچن
ــان تلقــی مــی  ــط هــای بکــر جه ــن محی ــه یکــی از آخری منطق
شــود. تیــم متخصصــان آلمانی-سوئیســی کــه نتایــج مطالعــه 
خــود را در "ژورنــال پیشــرفت هــای علمــی" چــاپ کردنــد، 
ــد. ــرف بوده ان ــتیکی در ب ــاف الس ــاهد ذرات و الی ــن ش همچنی

متخصصــان نمونــه هــای بــرف را از جزایــر اســوالبارد جمــع آوری 
ــه هــا در آزمایشــگاه موسســه آلفــرد  ــد. بررســی ایــن نمون کردن
وگنــر در برمرهیــون نشــان داد کــه میــزان آلودگــی آنهــا بــه ذرات 
پاســتیکی خیلــی باالتــر از حــد انتظــار اســت. بســیاری از آنهــا 

ــا  ــت از کج ــت گف ــا قاطعی ــوان ب ــی ت ــه نم ــد ک ــز بودن ــدر ری آنق
آمــده انــد. بــه نظــر مــی رســید اکثریــت آنهــا متشــکل از مــواد 
ــی باشــند امــا  طبیعــی مثــل ســلولز گیاهــی و ذرات خــز حیوان
همچنیــن حــاوی ذراتــی پاســتیکی، قطعــات الســتیک، ورنــی، 
ــن  ــی برگم ــر مان ــتند. دکت ــز هس ــی نی ــاف مصنوع ــگ و الی رن
ــی را  ــف آلودگ ــار کش ــا انتظ ــت: م ــه گف ــن مطالع ــت ای سرپرس
ــا  ــه میکروپاســتیک واقع ــن هم ــه ای ــا برخــوردن ب داشــتیم ام
تــکان دهنــده بــود. او افــزود: کامــا معلــوم اســت کــه اکثریــت 
ــد. ــرف از هــوا مــی آی ایــن میکروپاســتیک هــای موجــود در ب

دانشــمندان همچنیــن نمونــه هــای بــرف در آلمــان و ســوئیس را 
تحلیــل کردنــد کــه نشــان داد میــزان تراکــم ایــن ذرات در بعضــی 
ــی،   ــزارش بی بی س ــه گ ــت. ب ــب اس ــتر از قط ــان بیش ــاط آلم نق
محققــان تصــور مــی کننــد میکروپاســتیک هــا در اثــر وزش بــاد 
در هــوا معلــق در اتمســفر بــه راه هــای دور منتقــل مــی شــوند. 
در نهایــت نیــز ایــن ذرات در اثــر بارندگــی یــا بــارش بــرف راهــی 

زمیــن مــی شــوند.
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دولت ۱۰ هزار میلیارد ریال برای ساماندهی 
پسماند بودجه داد

ســازمان  رئیــس  و  رئیس جمهــوری  معــاون 
ــال  ــت در س ــت: دول ــت گف ــط زیس ــت محی حفاظ
جــاری ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار برای ســاماندهی 
پســماند در الیحــه بودجــه قــرار داد کــه بــه تصویــب 
ــی  ــا، عیس ــزارش ایرن ــه گ ــید. ب ــامی رس ــورای اس ــس ش مجل
ــه نســبت نیازمندی هــا  ــن بودجــه ب ــزود: اگرچــه ای ــری اف کانت
ــار  ــن اعتب ــی همی ــز اســت، ول ــرای ســاماندهی پســماند ناچی ب
نیــز در اختیــار وزرات کشــور قــرار گرفتــه تــا بــا هماهنگــی محیــط 
زیســت بــرای ســاماندهی پســماند بــه خصــوص در اســتان های 
ــت 2  ــرد: دول ــان ک ــود. وی خاطرنش ــه ش ــزر هزین ــیه خ حاش
ــارد دالر  ــز ۱.3 میلی ســال پیــش در الیحــه بودجــه ســال 96 نی
اعتبــار ارزی بــرای ایــن بخــش در الیحــه بودجــه قــرار داده بــود 
ــه دالیلــی از ســوی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی  کــه ب
مــورد تاییــد قــرار نگرفتــه اســت. رئیــس ســازمان محیــط 
ــه  ــرای ب ــی ب ــل اصل ــاری را دلی ــت اعتب زیســت کشــور محدودی
ــماند  ــاماندهی پس ــای س ــگام طرح ه ــیدن زودهن ــه نرس نتیج

بــه خصــوص در اســتان های شــمالی کشــور از جملــه مازنــدران 
دانســت و اظهــار داشــت: براســاس قانــون عمــده تامیــن اعتبــار 
ایجــاد نیروگاههــای زبالــه ســوز در حیطــه وظایــف شــهرداری ها 
بــه شــهرداری ها کمــک می کنــد.  نیــز  و دولــت  دارد  قــرار 
ــل  ــه دلی ــور ب ــمالی کش ــتان های ش ــه داد: در اس ــری ادام کانت
راندمــان پاییــن نیروگاه هــای زبالــه ســوز در تولیــد انــرژی 
ــرمایه گذاری در  ــرای س ــی ب ــش خصوص ــوی بخ ــی از س تمایل
ــای  ــز پروژه ه ــل نی ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ــود ن ــوزه وج ــن ح ای
ــاون رییــس  ــی شــد. مع ــن اســتان طوالن در دســت اجــرا در ای
ــا اشــاره بــه االیندگــی دریــای خــزر بخــش زیــادی  جمهــوری ب
از ایــن آلودگــی را پســماندهای شــهری ، صنعتــی و رودخانه هــا 
دانســت و گفــت :بخــش زیــادی از آالیندگــی پســماند در حــوزه 
رئیــس  و  رئیس جمهــوری  اســت. معــاون  ایــران  ســاحلی 
ــا  ــه م ــت: برنام ــار داش ــت اظه ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س

ــت. ــزر اس ــیه خ ــوص در حاش ــماند به خص ــاماندهی پس س
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رئیس اداره بهزیسـتی ایرانشـهر در جنوب سیسـتان و 
بلوچسـتان گفـت: مرکـز خانـواده و کودکان کم شـنوا و 
ناشـنوا در ایـن شهرسـتان موفق بـه درمـان 35 کودک 

ناشنوا و کم شنوا شده است.
ابراهیـم نرماشـیری بـا بیـان ایـن که مرکـز خانـواده و 
کـودکان کم شـنوا و ناشـنوا تخصصی تریـن مرکـز برای 
درمـان کـودکان در جنوب اسـتان اسـت، افـزود: در این 
مرکز تربیت شـنیداری، آزمایش های ادیولوژیک، گفتار 
درمانـی و روان شناسـی بـه مراجعـه کننـدگان ارایـه 

می شود. 
وی بـا بیـان اینکـه بعـد از کاشـت حلـزون، آمـوزش 
کـودکان و خدمـات پـرورش شـنوایی و هدایـت بـه 
مـدارس در ایـن مرکز ارائه می شـود ادامـه داد: آموزش 
و تربیـت شـنوایی در کـودکان دارای اهمیـت زیـادی 

اسـت و اداره بهزیسـتی 9۰ درصـد هزینه هـای درمـان 
کودکان ناشنوا و کم شنوا را پرداخت می کند. 

رئیـس اداره بهزیسـتی ایرانشـهر اظهارداشـت: هـدف 
اصلـی مرکـز خانـواده و کـودکان کم شـنوا و ناشـنوا، 
تربیـت و آمـوزش کـودکان بـرای آمادگـی ورود بـه 

مدارس است.
نرماشـیری گفت: آموزش های الزم تربیت شـنیداری و 
گفتار درمانی توسـط کارشناسـان گفتار درمان و شنوایی 
شناسـی در ایـن مرکـزا رائه می شـود تا دانـش آموزان 

برای حضور در مدارس استثنائی و عادی آماده شوند.
نارویی کارشـناس گفتـار درمانی این مرکـز نیز گفت: 6 
کودک که مشـکل گفتاری و شـنوایی داشتند توانستند 
بـا فراگیـری آموزش هـای الزم امسـال بـه مـدارس 

عادی راه پیدا کنند.

3۵ کودک کم شنوا و ناشنوا در 
ایرانشهر درمان شدند

--
--

-:
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سودوکو شماره ۱۵22

پاسخ سودوکو شماره ۱۵2۱

افقی
۱-اولين قانون گذار تاريخ - كاشی معرق

2-غارت كردن دارايی مسافران در جريان 

سفر با زور و تهديد-جوان-ديوار قلعه

3-كسی كه متدين به دين اسام باشد- 

قيمت و بها- گرامی تر- مخفف اگر

۴-كلمه افسوس- چند جامعه- ساز 

ضربی به شكل دو نعلبكی كوچك صدف 

مانند

5-يكي از دو جنس- به هم ساييده 

شده- گستاخی كردن

6-همسر ابراهيم )ع(- همه و كل- 

سگ بيمار

7-روشن و آشكار- آتی- سابقا 

مادرهايی بر سر آن جان مي باختند

8-نوعي خوراكی شبيه به حلوا از شيره 

گندم سبز و آرد- صاحب منصب ارشد 

ارتش- دندانساز

9-جسم و بدن- طرز حركت و عمل- 

بازدارنده

۱۰-حسد- خوشحال و شادمان- فرار

۱۱-كشور موسيقی- مقابل نبات و 

حيوان- تكيه كام خانم شگفت زده

۱2-تبسم و خنده كوتاه- برپا داشتن- 

شهر تازی

۱3-پول ژاپن- جاي خلوت- زندان- 

خاتون

۱۴-ضد زيبايی- واحد پول قديمی- 

قفسه شيشه ای

۱5-آموزشگاه و مدرسه فنی- ميعاد و 

جای ديدار

عمودی 
۱-نا امیدی و بی بهرگی- عاری از 

میكروب

2-آلتی در چرخ خیاطی- خو و 

سرشت- حبوبات

3-اول امری- پسر عرب- قصر- 

مرطوب

۴-نبرد و پیكار-  همسایه- مجسمه

5-لحظه كوتاه-ستونی كه هنگام حج 

به آن سنگ می زنند- وارد كردن نیروی 

مكانیكی به سطح خارجی چیزی

6-بیچاره و بی سرو سامان- گیاه و 

روئیدنی- منفصل و سوا

7-مقابل چپ- مراسم نخستین مهمانی 

برای عروس و داماد بعد از عروسی- رود 

اروپایی

8-شیار و خراش با گاوآهن یا تراكتور-  

زیبا و خوشحال- سوگند

9-من و جنابعالی- شگفتی ها- 

ستیزگی و سرسختی

۱۰- بیماری كشنده- جانور نسوز- 

بازداشت شده

۱۱-ایده ها و اندیشه ها- با خبر- دست

۱2-وسیله و ادوات- دو نفر كه به یك 

با و ناخوشی دچار شده باشند- مخفف 

بوته

۱3-حرف انتخاب- آفت درختان و 

گیاهان-  كوشش- صفت سیب زمینی

۱۴-زین و برگ اسب- گازی در جو- یار 

دیرین بامیه

۱5-نسنجیده و بدون مشورت- روز 

جمعه

جدول شماره ۱۵22

خبر 

جایزه نخست جشن
 سالیانه خانه تیاتر به 
»نظر احمدی« رسید

منتقــدان،  انجمــن  ســالیانه  جشــن  هجدهمیــن 
ــنبه  ــر پنجش ــر عص ــه تئات ــگران خان ــندگان، پژوهش نویس
2۴ مــرداد در ســالن زنــده یــاد عبــاس کیارســتمی برگــزار 
شــد. وهئیــت داوران مســابقه مطبوعاتــی متشــکل از 
ــاز رونقــی، دکتــر رهــا خــرازی آذر،  خانــم هــا، دکتــر مــه ن
ــش  ــت بخ ــزه نخس ــری جای ــدا معی ــور و یل ــی فرهادپ لیل
گفتگــو را بــه هنرمنــد جیرفتــی آقای»نظــر احمــدی « 
ســردبیر فصلنامــه نمایــش شــناخت اهــدا کردنــد در ایــن 
مراســم نیزکمیســیون ملــی یونســکو-ایران بــا حضــور 
ــای  ــی و اعض ــاتید خوشنویس ــی از اس ــدهللا کابل ــتاد ی اس
شــورای عالــی کمیســیون ملــی یونســکو-ایران، از اســتاد 
ــت از  ــه نیاب ــد ب ــد امج ــر کرد. حمی ــی تقدی ــرام بیضای به
ــار  ــرد. وی اظه ــت ک ــوح را دریاف ــن ل ــی ای ــتاد بیضای اس
داشــت: خوشــحالم حمیــد احیــا یکــی از دوســتان و 
بازیگــران ثابــت اســتاد بهــرام بیضایــی اینجــا حاضرنــد و 
ایــن لــوح را بــرای ایشــان مــی برنــد همچنیــن در ادامــه 
ایــن مراســم بــا پخــش کلیپــی از ســخنان اهالــی ســینما 
و تئاتــر، از ســعید پــور صمیمــی تقدیــر شــد و ایــرج راد و 
ــن بخــش نکوداشــت  ــرای انجــام ای ــش ب گوهــر خیراندی
ــد. در ایــن جشــن چهــره هایــی چــون:  روی صحنــه آمدن
فاطمــه معتمــد آریــا، باقــر ســاروخانی، یونــس شــکرخواه، 
پورصمیمــی،  ســعید  رفیعــی،  علــی  تابــش،  علیرضــا 
مســعود رایــگان، لوریــس چاکناواریــان، یارتــا یــاران، 
ســتاره  ارشــادی،  همایــون  عقیلــی،  وحیــد  ســید 
ــعود  ــی، مس ــکان خطیب ــی، اش ــب رضای ــکندری، حبی اس
فروتــن، گوهــر خیراندیــش، ســید غامرضــا کاظمــی 
دینــان، احتــرام برومنــد، فــروغ قجابگلــو، لیلــی رشــیدی، 
پانتــه آ پناهــی هــا، یــدهللا کابلــی، ایــرج راد، شــهرام گیــل 
آبــادی، مریــم کاظمی، حســین پاینــده، خســرو احمــدی، 
ــه،  ــدی قلع ــی، مه ــژن صمصام ــواه، بی ــدی خ ــا حام رض
ــی  ــاز رونقــی، رهــا خــرازی آذر، لیل ــی، مه ن منصــور براهین
ــدا معیــری، مهــرداد ضیایــی، حمیــد امجــد  فرهادپــور، یل

و جمعی از اهالی تئاتر و رســانه حضور داشــتند.

 پیام
استان ها

قبوض کاغذی برق در چهارمحال وبختیاری حذف می شوند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهار محال وبختیاری از حذف قبوض کاغذی برق در چهارمحال وبختیاری از 
دوره جاری خبر داد.  مجید فرهزاد با اعام این خبر و با اشاره به اینکه در متن پیامکی قبوض آیتم های ضروری 
صورتحساب، روند مصرف و لینک پورتال مشترکان جهت رویت و پرداخت قابل دسترس است، گفت: مشترکان 
بعد از دریافت پیامک صورتحساب، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
ــر رای شــماره 139860318019002262 – 1398/04/23  براب
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات مالکانــه 
ــد  ــاورود فرزن ــی ن ــای رســول عزت ــارض متقاضــی آق بالمع
اقبــال بــه شــماره شناســنامه 40 صــادره از تالــش در 
ــه  ــاب ســاختمان دو طبقــه و محوطــه ب ششــدانگ یــک ب
ــی  ــالک فرعــی 1625 از 93 اصل ــع پ مســاحت 150 مترمرب
ــاو  ــه ن ــع در قری ــالک 6 واق ــده از پ ــزی ش ــروز و مج مف
بخــش 27 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای 
ــور  ــه منظ ــذا ب ــده اســت ل ــدی  محــرز گردی عیســی حمی
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
ــراض  ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی تاری
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف 
ــراض دادخواســت  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت 
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/26

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده   4907       

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002238 – 1398/04/22 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب واحــد ثبت
بالمعــارض متقاضــی آقــای داود ناظمــی ریــک فرزنــد علــی 
ــش در  ــادره از تال ــنامه 2630031764 ص ــماره شناس ــه ش ب
ــاحت 217  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــع پــالک فرعــی 10009 از 8 اصلــی مفــروز و مجــزی  مترمرب
شــده از پــالک 448 واقــع در قریــه طــوالرود 28 گیــالن 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای قربانعلــی برجــی طــوالرود  
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــت صــادر خواهــد شــد . مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/26

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/04/20  – رای شــماره 139860318019002162  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب واحــد ثبت
ــد  ــر فرزن ــی لنب ــلمان فتح ــای س ــی آق ــارض متقاض بالمع
حســن بــه شــماره شناســنامه 937 صــادره از خلخــال 
ــه  ــه ب ــکونی و محوط ــای مس ــاب بن ــک ب ــدانگ ی در شش
مســاحت 212/47 مترمربــع پــالک فرعــی 10010 از 8 اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 306 واقــع در قریــه طــوالرود 
بخــش 28 گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای قــدرت 
رحمانــی   محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم 
ــود  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــه صــدور ســند مالکیــت  در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــی اعتراض متقاض
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــدت  ــس از اخــذ رســید ظــرف م ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ب
ــود را  ــراض دادخواســت خ ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــد شــد . ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/26

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
       4909  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139860318019002278 – 1398/04/23 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س و اراض
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــی حــوزه ثب واحــد ثبت
ــد  ــزج فرزن ــی ک ــن بخش ــای رامی ــی آق ــارض متقاض بالمع
ــال در  ــادره از خلخ ــنامه 211 ص ــماره شناس ــه ش ــی ب همتعل
ــاحت 172  ــه مس ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــروز و مجــزی  ــی مف ــالک فرعــی 10011 از 8 اصل ــع پ مترمرب
ــش 28  ــوالرود بخ ــه ط ــع در قری ــالک 349 واق ــده از پ ش
ــی   ــه نوراله ــای یدال ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری گی
محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 
ــت متقاضــی  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ک
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
ــی اســت در صــورت انقضــای  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

ــد شــد . ــت صــادر خواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/26

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
       4910  فردین نورزاده  

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/04/17  –  139860318019002101 شــماره  رای  برابــر 
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  ــات اول موضــوع قان هی
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
ــد مطلــب  بالمعــارض متقاضــی آقــای پیمــان مختــاری فرزن
بــه شــماره شناســنامه 3891 صــادره از تالــش در ششــدانگ 
یــک بــاب بنــای مســکونی و محوطــه بــه مســاحت 233/55 
ــع پــالک فرعــی 11724 از 9 اصلــی مفــروز و مجــزی  مترمرب
ــش 28  ــک بخ ــه ری ــع در قری ــالک 58 و 66 واق ــده از پ ش
ــر  ــور پورکارگ ــای تیم ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــالن خری گی
ــور  ــه منظ ــذا ب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــاری  مح ــاس مخت و عب
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب اطــالع عمــوم مرات
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند 
ــند مــی تواننــد  ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض مالکی
ــراض  ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی از تاری
ــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  ــه ای خــود را ب
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــت صــادر خواهــد شــد . ســند مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/26

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی (
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9500167 شــش دانــگ عرصــه و اعیــان خانــه پــالک یــک فرعــی از یکهــزار و ســیصد و هشــتاد و 
ســه اصلــی بــه مســاحت 406/74 مترمربــع واقــع در آســتارا – خیابــان عباســیه جنوبــی بــن بســت روبــروی مســجد عباســیه ) مصیبــی 
( بخــش ســی و یــک گیــالن کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت 1088 صفحــه 399 دفتــر 8 بنــام یاشــار مجتهــدی اردبیلــی ثبــت و صــادر 
شــده اســت طبــق ســند رهنــی شــماره 58280 – 94/5/11 دفترخانــه 109 آســتارا در قبــال مبلــغ 4000000000 ریــال در رهــن بانــک پارســیان 
آســتارا قــرار گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات آن بــه شــرح ذیــل مــی باشــد : شــماال دیواریســت بــه طــول 7/60 متــر بــه 1387 شــرقا 
در پنــج قســمت اول دیواریســت بــه طــول 10 متــر بــه 1384 دوم دیواریســت بــه طــول 6/70 متــر بــه 1384 ســوم بــه دیــوار بــه طــول 
7 متــر بــه 1384 اصلــی چهــارم بــه دیــوار بــه طــول 16/90 بــه شــماره دو فرعــی از 1384 پنجــم دیواریســت بــه طــول پنجــاه ســانتی 
متــر بــه کوچــه جنوبــا درب و دیواریســت بــه طــول 12 بــه کوچــه غربــا دیواریســت بــه طــول 39/90 بــه 1382 و طبــق نظــر کارشــناس 
رســمی بــه مبلــغ هفــت میلیــارد و هفتصــد و بیســت و هشــت میلیــون و شــصت هــزار ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق دارای اعیانــی 
کــه در روز بازدیــد جهــت ارزیابــی  تخریــب شــده اســت و فاقــد اعیانــی مــی باشــد و دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز مســتقل بــوده 
کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مدیــون مــی باشــد پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی روز 12 شــنبه مــورخ 98/6/16 در اداره ثبــت 
اســناد و امــالک واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ هفــت 
میلیــارد و هفتصــد و بیســت و هشــت میلیــون و شــصت هــزار ریــال ) 7728060000 ریــال ( شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب ، بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و 
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم 
از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی 
بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد 
ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد 
ضمنــا مــازاد 1- پــالک بــه موجــب دســتور شــماره 9510111820400817 – 95/7/18 از شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی آســتارا در قبــال 
3719000000 ریــال بازداشــت گردیــده 2- برابــر نامــه شــماره 9510111820401676 – 95/12/9 از شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
ــر دســتور شــماره 9610111820500217 –  ــه نفــع آقــای احمــد شــاملی بازداشــت مــی باشــد 3- براب ــال ب ــال 660000000 ری اســتارا در قب
96/2/11 صــادره از اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا  در قبــال 500000000 ریــال بازداشــت مــی باشــد 4- بــه موجــب نامــه شــماره 
961011182400190 – 96/2/12 صــادره از اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا  در قبــال 871000000 ریــال بازداشــت گردیــد 5- برابــر 
نامــه شــماره 1397034001466652 – 97/12/13 صــادره از اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا  در قبــال 675000000 ریــال بازداشــت 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
 1398/04/17  –  139860318019002091 شــماره  رای  برابــر 
هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــه  ــات مالکان ــش تصرف ــک تال ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
بالمعــارض متقاضــی آقــای غالمعلــی رزم آرا فرزنــد محمــود 
بــه شــماره شناســنامه 19 صــادره از تالــش در ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 263/80 مترمربــع پــالک 
ــالک  ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی 842 از 12 اصل فرع
217 واقــع در قریــه قلعــه بیــن بخــش 28 گیــالن خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای محمــود رزم آرا  محــرز گردیــده 
اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــس از  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــم  ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس اعت
ــور و  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد بدیه نماین
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/12 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/26

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تالش 
       4912  فردین نورزاده  

دادنامه
ــده کالســه 1/97 ح /761 شــماره دادنامــه 115 مرجــع رســیدگی  تاریــخ صــدور 98/3/26 پرون
کننــده حــوزه یکــم حقوقــی شــورای حــل اختــالف چهاردانگــه خواهــان علــی حاجــی پــور بــه 
نشــانی چهاردانگــه شــهرک صنعتــی خ 23/5 اشــکان پ 15 خوانــدگان 1- ســید امیــر حســینی 
ــک  ــه چ ــه وج ــته مطالب ــکان خواس ــول الم ــینی مجه ــین حس ــکان 2- عبدالحس ــول الم مجه
گردشــکار خواهــان دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم شــورای نمــوده کــه پــس از 
ــا رعایــت  ــه ایــن شــعبه ثبــت و طــی کالســه فــوق تحــت رســیدگی قــرار گرفتــه و ب ارجــاع ب
ــر  ــده زی ــه تصــدی امضــاء کنن تشــریفات آییــن دادرســی در وقــت فــوق العاده/مقــرر شــورا ب
ــا بررســی جمیــع اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر  تشــکیل اســت و ب
مبــادرت بــه انشــاء رای مــی نمایــد رای شــورا در خصــوص دادخواســت خواهــان آقــای علــی 
حاجــی پــور بــه طرفیــت خوانــدگان آقایــان 1- ســید امیــر حســینی 2- عبدالحســین حســینی 
بــه خواســته مطالبــه وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره 331828 بــه مبلــغ 40/000/000 ریــال و 
شــماره حســاب و شــعبه بانــک پارســیان و تاریــخ چــک 95/5/30 تــوام بــا خســارت دادرســی 
و خســارت تاخیــر در تادیــه بــا توجــه بــه گواهــی عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه شــورا بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اینکــه علیرغــم وصــف ابــالغ قانونــی خوانــده از طریــق نشــر 
آگهــی در جلســه شــورا حاضــر نشــده و الیحــه دفاعیــه ای نیــز بــه شــعبه ارائــه نــداده اســت 
شــورا بــا توجــه بــه وجــود ســند در یــد خواهــان کــه ظهــور بــر اشــتغال ذمــه خوانــده داشــته و 
لحــاظ اینکــه دعــوای خواهــان از هــر گونــه تعــرض خوانــده مصــون مانــده خواســته خواهــان را 
ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و مــواد 515 و 519 و 522 
قانــون اییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی حکــم بــر الــزام خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ 40/000/000 ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و در خصــوص هزینــه دادرســی مبلــغ 
635/000 ریــال و نیــز خســارت تاخیــر تادیــه ماخــذ شــاخص تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی از 
تاریــخ صــدور گواهــی عــدم پرداخــت لغایــت تاریــخ اجــرای دادنامــه در حــق خواهــان صــادر و 
اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
ــی بخــش  ــی در دادگاه عموم ــل تجدیدنظرخواه ــدت بیســت روز قاب ــرف م ــن شــورا و ظ در ای
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی (
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9700199 شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر محوطــه بــه شــماره پــالک 
ــی  ــی از اصل ــت فرع ــود و هف ــیصد و ن ــده از س ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از 12 – اصل ــه فرع ــود و س ــتصد و ن هش
ــرت  ــهرک هج ــاد ش ــالل آب ــه ، ج ــران محل ــتای عنب ــتارا – روس ــع در آس ــع واق ــیصد مترمرب ــاحت س ــه مس ــور ب مذک
کوچــه شمشــاد پ 452 در بخــش ســی و دو گیــالن کــه ســند ســه دانــگ از ششــدانگ آن بــه شــماره دفتــر 
ــی  ــر الکترونیک ــماره دفت ــه ش ــر ب ــاع دیگ ــگ مش ــه دان ــی و س ــان جالئ ــام کیه ــی 139520318010000959 بن الکترونیک
ــام مهیــار جالیــی ثبــت و صــادر شــده اســت طبــق ســند رهنــی شــماره 103120 – 92/8/28  139520318010000958 بن
دفترخانــه 10 تهــران در قبــال مبلــغ 580010000 ریــال در رهــن بانــک ملــت قــرار گرفتــه کــه حــدود و مشــخصات آن بــه 
شــرح ذیــل مــی باشــد : شــماال پــی مشــترک بــه طــول 15 متــر بــه شــماره باقیمانــده ســیصد و نــود و هفــت فرعــی از 
دوازده اصلــی شــرقا پــی مشــترک بــه طــول بیســت متــر بــه شــماره باقیمانــده ســیصد و نــود و هفــت فرعــی از دوازده 
ــه شــماره  ــر ب ــه طــول بیســت مت ــا پــی مشــترک ب ــه کوچــه غرب ــر ب ــه طــول 15 مت ــی و محــل ورود ب ــا پ ــی جنوب اصل
ســیصد و نــود و هفــت فرعــی از دوازده اصلــی و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ یــک میلیــارد و دویســت میلیــون 
ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق بــه صــورت یکبــاب ســاختمان یــک طبقــه روی کرســی بــه مســاحت تقریبــی هفتــاد 
مترمربــع بانضمــام ســایه بــان بــه مســاحت تقریبــی هشــت مترمربــع و ســاختمان احداثــی بــا مصالــح بنایــی نمــای 
ســیمان ســفید ، ســربندی چوبــی و پوشــش ســفال دارای هــال و پذیرایــی ، دو اتــاق خــواب ، آشــپزخانه و ســرویس 
بهداشــتی و حمــام مــی باشــد و محصــور بــا بلــوک ســیمانی بــوده و جنوبــا بوســیله درب ماشــین رو فلــزی بــه کوچــه 
محــدود مــی باشــد بــا قدمــت حــدودا 15 ســال و دارای انشــعابات آب و بــرق و گاز کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا در 
تصــرف مدیــون مــی باشــد پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی روز یکشــنبه مــورخ 98/6/24 در اداره ثبــت اســناد و امــالک 
واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ یــک 
میلیــارد و دویســت میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت 
پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه اب ، بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم 
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی 
بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول 
مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان 
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دادنامه
تاریــخ صــدور 98/3/26 پرونــده کالســه 1/97 ح /760 شــماره دادنامــه 118 مرجــع رســیدگی 
کننــده حــوزه یکــم حقوقــی شــورای حــل اختــالف چهاردانگــه خواهــان علــی حاجــی پــور 
بــه نشــانی چهاردانگــه شــهرک صنعتــی خ 23/5 اشــکان پ 15 خوانــده مصطفــی آقاجانــی 
فوالدلــو مجهــول المــکان خواســته مطالبــه وجــه چــک گردشــکار خواهــان دادخواســتی بــه 
ــت و  ــن شــعبه ثب ــه ای ــس از ارجــاع ب ــه پ ــوده ک ــم شــورای نم ــاال تقدی ــده ب ــت خوان طرفی
طــی کالســه فــوق تحــت رســیدگی قــرار گرفتــه و بــا رعایــت تشــریفات آییــن دادرســی در 
وقــت فــوق العاده/مقــرر شــورا بــه تصــدی امضــاء کننــده زیــر تشــکیل اســت و بــا بررســی 
جمیــع اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه انشــاء رای مــی 
ــه طرفیــت  ــور ب ــی حاجــی پ ــای عل ــد رای شــورا در خصــوص دادخواســت خواهــان آق نمای
خوانــده آقــای مصطفــی اقاجانــی فوالدلــو بــه خواســته مطالبــه وجــه یــک فقــره چــک بــه 
ــعبه  ــماره حســاب 1000128864526 و ش ــال و ش ــغ 35/000/000 ری ــه مبل ــماره 585026 ب ش
بانــک پســت بانــک و تاریــخ چــک 96/12/25 تــوام بــا خســارت دادرســی و خســارت تاخیــر 
ــه  ــت ب ــا عنای ــه شــورا ب ــک محــال علی ــدم پرداخــت بان ــی ع ــه گواه ــا توجــه ب ــه ب در تادی
محتویــات پرونــده و اینکــه علیرغــم وصــف ابــالغ قانونــی خوانــده از طریــق نشــر آگهــی در 
جلســه شــورا حاضــر نشــده و الیحــه دفاعیــه ای نیــز بــه شــعبه ارائــه نــداده اســت شــورا بــا 
توجــه بــه وجــود ســند در یــد خواهــان کــه ظهــور بــر اشــتغال ذمــه خوانــده داشــته و لحــاظ 
ــان را  ــده خواســته خواه ــده مصــون مان ــرض خوان ــه تع ــر گون ــان از ه ــوای خواه ــه دع اینک
ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و مــواد 515 و 519 و 
522 قانــون اییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی حکــم بــر الــزام 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 35/000/000 ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و در خصــوص هزینــه 
دادرســی مبلــغ 757/000 ریــال و نیــز خســارت تاخیــر تادیــه ماخــذ شــاخص تــورم اعالمــی 
بانــک مرکــزی از تاریــخ صــدور گواهــی عــدم پرداخــت لغایــت تاریــخ اجــرای دادنامــه در 
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ظــرف مــدت بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در 

دادگاه عمومــی بخــش چهاردانگــه مــی باشــد . م الــف 428
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آگهی فقدان سند مالکیت 
ــید  ــت از س ــا وکال ــی ب ــزاد معصوم ــید به ــه س ــه اینک ــر ب نظ
حســن معصومــی بــا تســلیم بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده 
بــه شــماره 161292 مــورخ 98/4/11 دفتــر اســناد رســمی شــماره 
ــماره 13422  ــه ش ــت وارده ب ــه درخواس ــه ضمیم ــهریار ب 30 ش
مورخــه 98/4/12 اعــالم نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت 
ــع  ــه مســاحت 201/3 مترمرب ــن ب ــه زمی ــک قطع ششــدانگ ی
قطعــه 14 پــالک 20921 فرعــی از 52 اصلــی مفــروز از 179 
ــل  ــه ذی ــران ک ــع در بخــش 12 ته ــور واق ــی مذک ــی از اصل فرع
ــام ســید حســن  ــر الکترونیکــی 139820301059030611 بن دفت
ــه شــماره 916169 صــادر و  معصومــی ثبــت و ســند مالکیــت ب
ــق مندرجــات استشــهادیه تســلیمی و  ــده کــه طب تســلیم گردی
گواهــی دفتــر  امــالک در رهــن و بازداشــت نمــی باشــد کــه بــه 
علــت نامعلــوم مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای صــدور المثنــی 
ــتناد  ــذا باس ــت ل ــوده اس ــور را نم ــک مذک ــت مل ــند مالکی س
ــت در  ــون ثب ــن نامــه قان ــاده 120 آیی تبصــره یــک اصالحــی م
یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام 
معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم غیــر از مــوارد مذکــور در فــوق 
ــخ  ــزد خــود باشــد از تاری ــور ن ــت مزب ــا وجــود ســند مالکی و ی
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 روز بــه ایــن اداره مراجعــه و 
اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند 
معاملــه تســلیم و رســید دریافــت دارد بدیهــی اســت چنانچــه 
ظــرف مهلــت مقــرر اعتــراض نرســد و یــا در صــورت اعتــراض 
ــررات  ــق مق ــت طب ــند مالکی ــی س ــردد  المثن ــه نگ ــندی ارائ س

ــف 430 ــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد . م ال صــادر و ب
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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4۰۰ میلیون ریال وام قرض الحسنه برای جذب هر مددجو پرداخت می شود
مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال برای مددجویان این نهاد در 

مناطق مختلف کشور گفت: کارآفرینان با جذب هر مددجو ۴۰۰ میلیون ریال وام قرض الحسنه دریافت می کنند.

توســعه  ورود  بــه  اشــاره  بــا  هرمــزگان  اســتاندار 
گرهــا در راســتای نوســازی بافــت فرســوده در محلــه 
ــا  ــعه گره ــت: توس ــاس، گف ــای بندرعب ــتانی ه چاهس
ــه  ــن محل ــردم ســاکن در ای ــا م ــرات خــود را ب ک مذا
آغــاز  آنهــا  واحدهــای مســکونی  نوســازی  بــرای 

ــد. ــرده ان ک
بازآفرینــی  ســتاد  نشســت  در  همتــی  فریــدون 
ــا  ــه ورود توســعه گره ــا اشــاره ب ــزگان ب اســتان هرم
محلــه  در  فرســوده  بافــت  نوســازی  راســتای  در 
ــعه  ــرد: توس ــار ک ــاس، اظه ــای بندرعب ــتانی ه چاهس
ــن  ــاکن در ای ــردم س ــا م ــود را ب ــرات خ ک ــا مذا گره
محلــه بــرای نوســازی واحدهــای مســکونی آنهــا 
ــن راســتا  ــد و همــکاری مردمــی در ای ــاز کــرده ان آغ

ــت. ــش اس ــه افزای رو ب
ــای  ــن ه ــات زمی ــی قطع ــرای برخ ــه داد: ب وی ادام
ــی  ــز طــرح های ــه نی ــن محل ــت در ای ــه دول ــق ب متعل
ــه  ــر گرفت ــرای ســاخت 3۰۰ واحــد مســکونی در نظ ب
هــای  نقشــه  شــدن  آمــاده  حــال  در  شــده کــه 
آغــاز  بــرای  توســعه گــر  انتخــاب  و  ســاختمانی 

اجرایــی هســتند. عملیــات 
ــن  ــعه گرها در چندی ــزود: توس ــزگان اف ــتاندار هرم اس
توافقــات  بــه  هــا  چاهســتانی  محلــه  از  منطقــه 
خوبــی بــا مــردم دســت یافتــه انــد، تــا کار نوســازی 

ــود. ــاز ش ــریع تر آغ ــه س ــر چ ه
ــوده در  ــت فرس ــازی باف ــرد: نوس ــح ک ــی تصری همت
ــای دارای  ــه ه ــر محل ــا و دیگ ــتانی ه ــه چاهس محل
ــا اداره  ــردم ب ــکاری م ــروی هم ــت فرســوده در گ باف
کل راه و شهرســازی، شــهرداری و توســعه گرهاســت 
ــه  ــازی س ــاری نوس ــال ج ــان س ــا پای ــم ت ــا بتوانی ت
ــا را  ــتانی ه ــه چاهس ــکونی در محل ــد مس ــزار واح ه

ــم. ــاز کنی آغ
اســتاندار هرمــزگان تشــویق مــردم بــه نوســازی 
بافــت فرســوده را از سیاســت هــای مهــم دولــت 
ــای  ــن راســتا مشــوق ه ــزود: در ای ــرد و اف ــوان ک عن
مختلفــی در نظــر گرفتــه شــده و افــرادی کــه عاقــه 
منــد باشــند بــه صــورت انفــرادی واحــد خــود را 
ــت و  ــی ارزان قیم ــهیات بانک ــد، از تس ــازی کنن نوس
تخفیــف 9۰ درصــدی در هزینــه صــدور پروانه ســاخت 
بهــره منــد مــی شــوند و عــاوه بــر آن توســعه گرهــا 
نیــز بــا شــرایط مناســب بــرای نوســازی مشــارکت و 

ــد. حضــور دارن
همتــی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه ایــن فرصــت 
هــا و مشــوق هــای در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن 
اراده تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی بــرای نوســازی 
ــات  ــن مح ــاکن در ای ــردم س ــوده، از م ــت فرس باف
مــی خواهیــم تــا بــا مشــارکت و همــکاری خــود 
بــه افزایــش ســرعت کار و رونــد ســاخت و ســاز 

ــد. ــک کنن ــد کم ــکونی جدی ــای مس واحده
بافــت  دارای  محــات  نوســازی  کــرد:  اظهــار  وی 
و کیفیــت  توانمنــدی  افزایــش  موجــب  فرســوده 
مــا  و  شــد  خواهــد  محــات  ایــن  در  زندگــی 
ــن کار در  ــدن ای ــر ش ــرای روان ت ــهیات الزم را ب تس

نظــر گرفتــه ایــم.

حسـین چـرخ انـداز رئیـس هیئت مدیـره و 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب شهرسـتان 
هـای  فرسـودگی شـبکه  رفسـنجان گفـت: 
توزیـع آب منجـر بـه هـدر رفت آب در شـبکه 
بازسـازی شـبکه هـای فرسـوده  شـده کـه 
مـی تـوان از هـدر رفـت آب جلوگیـری کـرد 
در همیـن راسـتا از ابتـدای سـال جـاری تـا 
تیرمـاه ۱2863متـر شـبکه فرسـوده  پایـان 
شـد.وی  بازسـازی  شهرسـتان  در  آبرسـانی 

افزود: کنترل و پایش شـبکه های آبرسـانی، 
جلوگیـری از صدمـات و شـبکه توزیع و توجه 
بـه اسـتانداردهای موجـود از جملـه برنامـه 
هـای مهـم ایـن شـرکت بـرای تامیـن آب 
اسـت.چرخ انـداز نتایـج حاصـل از اجـرای 
عملیات اصاح و بازسـازی شـبکه آب رسانی 
را جلوگیـری از هـدر رفـت آب آشـامیدنی در 
شـبکه توزیع کاهش حـوادث اتفاقات تعدیل 
و تقویت فشـار در شـبکه آب رسانی بر شمرد.

مدیرعامـل شـرکت آبفـا رفسـنجان در ادامـه 
بیـان داشـت: اجـرای خـط ۴۰۰ پلـی اتیلن و 
35۰ چـدن در بلـوار جمهـوری و مطهـری تـا 
میـدان ولـی عصر )عـج( به طـول 6 کیلومتر 
جهـت تقویـت فشـار در خیابانهای مـدرس ، 
رسـول هاشـمی ، معـراج ، باهنـر ،مصطفـی 
خمینـی تقریبـا شـمال رفسـنجان در حـال 
اجرا میباشـد که ان شـاءا... تا پایان شـهریور 
مـاه 98 بـه اتمـام مـی رسـد. تقریبـا کمبـود 
فشـار در ایـن مناطـق را مرتفـع میکند.چـرخ 
انـداز بیان داشـت: طـی این مـدت به منظور 
ارائـه خدمـت بـه مشـترکین جدیـد ۱۴2۰۰ 
متر شـبکه آبرسانی شهرسـتان توسعه یافته 
اسـت.الزم بـه ذکـر اسـت کل شـبکه توزیـع 

شـهر رفسـنجان ۱۴2۰ کیلومتـر میباشـد.

لبــرز  ا زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
گفــت: در طــول هشــت مــاه گذشــته اقدامــات 
ــه  ــل تصفیه خان ــرای ســاخت  و تکمی ــی ب خوب
اســتان  صنعتــی  شــهرک های  در  فاضــاب 

ــت. ــده اس ــام ش انج
فردیــن حکیمــی  بــا اشــاره بــه موضــوع ورود 
ــه محیــط زیســت اســتان  فاضــاب صنعتــی ب
گفــت: پــس از پیگیــری ایــن موضــوع در 
ــی از  ــی خوب ــاه گذشــته اقدامات ــد م طــول چن
ــام  ــتان انج ــی اس ــهرک های صنعت ــوی ش س

شــده اســت.

ــات،  ــن اقدام ــزود: براســاس همی حکیمــی اف
صنعتــی  شــهرک  تصفیه خانــه  مشــکل 
بــه  تصفیــه   ایــن  و  شــد  حــل  اشــتهارد 
احتمــال زیــاد در هفتــه دولــت راه انــدازی 

. د می شــو
اجرایــی  عملیــات  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــن  ــپهر در ای ــی س ــهرک صنعت ــه ش تصفیه خان
مــدت آغــاز شــده اســت، ادامــه داد: ســاخت 
ــه  ــم ب ــر ه ــی کوث ــهرک صنعت ــه ش تصفیه خان

ــت. ــیده اس ــان رس پای
ــی  ــهرک صنعت ــوص ش ــئول در خص ــن مس ای

وضعیــت  کــرد:  اعــام  هــم  نظرآبــاد 
نظرآبــاد  صنعتــی  شــهرک  تصفیه خانــه 
ــدل دوم آن  ــر شــده و م ــل بهت ــه قب نســبت ب

اســت. در حــال ســاخت  هــم 
فیزیکــی  پیشــرفت  اضافــه کــرد:  حکیمــی 
تصفیه خانــه شــهرک صنعتــی هشــتگرد بــه 
بیــش از 9۰ درصــد رســیده و بــه احتمــال 
بهره بــرداری  بــه  شــهریور  آخــر  تــا  زیــاد 

خواهــد رســید.
ــی  ــهرک صنعت ــه ش ــه داد: تصفیه خان وی ادام
برکــت هنــوز بــه طــور کامــل راه انــدازی نشــده 
احــداث  حــال  در  خوبــی  تصفیه خانــه  امــا 
ــدازی آن وجــود  ــرای راه ان اســت و مشــکلی ب

نــدارد.
لبــرز  ا زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
ــی  ــهرک صنعت ــه ش ــرد: تصفیه خان ــح ک تصری
بــه  و  اســت  فعالیــت  حــال  در  بهارســتان 

ــهرک  ــداث ش ــگ اح ــد، کلن ــی کار می کن خوب
صنعتــی سیمین دشــت هــم زده شــده اســت.

ــی  ــهرک صنعت ــوز ش ــه مج ــان اینک ــا بی وی ب
پیــام ماهدشــت از ســال گذشــته صــادر شــده 
ــه  ــوز تصفیه خان اســت گفــت: ایــن شــهرک هن
ــدارد امــا فاضــاب تولیــدی در هــر  مرکــزی ن
واحــد بــه صــورت مجــزا تصفیــه می شــود، بــا 
ــه  ــدازی تصفیه خان ــه راه ان ــود برنام ــن وج ای

مرکــزی در ایــن شــهرک وجــود دارد.
در  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  حکیمــی 
بیشــتر  تصفیه خانــه  راه انــدازی  مجمــوع 
ایــن شــهرک ها تــا پایــان شــهریور انجــام 
ــه جــز شــهرک صنعتــی ســپهر کــه  می شــود ب
ــید و  ــد رس ــام خواه ــه اتم ــال ب ــان س ــا پای ت
ــه  ــام ک ــت و پی ــی سیمین دش ــهرک صنعت ش

ــد. ــاز دارن ــتری نی ــان بیش زم

 بیش از ۱2کیلومتر شبکه آبرسانی 
شهر رفسنجان بازسازی شد

رضایت محیط زیست از روند ساخت 
البرز صنعتی  تصفیه خانه های 

۱۵7۰  اتباع خارجی در سمنان
 بیمه تامین اجتماعی هستند

و  اشـتغال  اقتصـادی،  کارگـروه  نشسـت  در  پنجشـنبه  روز  اخاقـی  محمـد 
سـرمایه گذاری اسـتان سـمنان در سالن مدیریت بحران اسـتانداری افزود: بیشتر 
اتباع خارجی مقیم سـمنان و بیمه شـده تامین اجتماعی افاغنه هستند.وی خاطر 
نشـان کرد: تعداد بیمه شـدگان اجباری در سـال 96 در اسـتان سـمنان ۱۰9 هزار و 
659 تـن بـود کـه ایـن رقم اکنـون به بیـش از ۱۱3 هزار تـن افزایش یافته اسـت.

وی ادامـه داد: از عوامـل موثـر در کاهـش آمار بیمه تامین اجتماعی در ماه اسـفند 
هرسـال، اخـراج نیروهـای قـراردادی، پایـان طرح هـای سـاخت و سـاز، بررسـی 
چشـم اندازهای اقتصـادی و شـرایط بـازار اسـت.مدیرکل تامین اجتماعی اسـتان 
سـمنان اضافـه کـرد: بـا وجـود فشـارهای خارجـی و تحریم میـزان بیمه شـدگان 
تامیـن اجتماعـی در اسـتان سـمنان بـا ایجاد اشـتغال از ابتـدای فروردیـن تا تیر 

98 کاهـش نیافته اسـت.
اخاقـی تصریح کرد: حمایـت از بنگاه های اقتصادی که معوقه هـای بیمه ای دارند 
در دسـتور کار اسـت و بـا برنامه ریـزی اصولـی بایـد از صنعتگـران اسـتان حمایت 
کرد.مدیرکل تامین اجتماعی اسـتان سـمنان گفت: دستگاه های اجرایی پشتیبان 
واقعـی واحدهـای تولیـدی اسـتان هسـتند و در زمـان فشـارهای خارجـی تامین 

اجتماعـی بخش صنعـت را تنها نمـی گذارد.
در ایـن نشسـت در ارتبـاط بـا وضعیـت اشـتغال، میـزان صـادرات و بیمه شـدگان 
تامیـن اجتماعی از سـوی مدیران دسـتگاه های اجرایی مربوط مطالبی ارایه شـد.

تصویب راه اندازی گمرک بندر امام حسن و منطقه ویژه شمال بوشهر در شورای اداری
ــورای  ــس ش ــم در مجل ــاوه و دیل ــهر، گن ــده بوش نماین
ــادی و  ــکات اقتص ــه مش ــه ب ــا توج ــت: ب ــامی گف اس
چالــش بیــکاری، یکــی از ظرفیــت هایــی کــه مــی 
توانــد بحــث اشــتغال را تــا حــدودی حــل کنــد احــداث 

ــت.  ــتان اس ــمال اس ــادی ش ــژه اقتص ــه وی منطق
ــد خــدری در نشســت شــورای اداری اســتان  عبدالحمی
عنــوان کــرد: بــا وجــود تمــام مشــکات مالــی پیشــرفت 
پروژه هــای عمرانــی اســتان امیدوارکننــده بــوده و رشــد 

قابــل قبولــی داشــته اســت. 
هــای  ســرمایه  جــذب  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ــی  ــه یک ــت ک ــن اس ــن ای ــت م ــت: درخواس ــی گف مل
از ماک هــای ارزیابــی مدیــران، توانمنــدی آنــان در 

جــذب اعتبــارات ملــی باشــد. 
نماینــده مــردم بوشــهر تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه آغــاز 

ــی اســتان  ــران اجرای ــی رود مدی ــار م ــی انتظ ســال مال
در زمینــه جــذب اعتبــارات ملــی تــاش و کوشــش 

ــند.  ــته باش ــتری داش بیش
حجــت االســام خــدری در خصــوص پــروژه عمرانــی راه 
آهــن بوشهر-شــیراز گفــت: بــا توجــه بــه وجــود پنجــاه 
ــن  ــیر راه آه ــه ۱۰ مس ــی در قطع ــای ارتباط ــد پل ه درص
-کــه مشــکل تریــن بخــش پــروژه اســت- ایــن میــزان 
پیشــرفت و فعالیــت در ایــن قطعــه امیدوارکننــده اســت 
ــه پیگیــری هــای اســتاندار محتــرم امیــد  ــا توجــه ب و ب
داریــم بــا اختصــاص صددرصــدی بودجــه بــه ایــن 
ــن  ــه ای ــرا ک ــل آن تســریع شــود، چ ــد تکمی ــروژه رون پ

زیرســاخت هــا الزمــه توســعه اســتان اســت. 
ــژه  ــه وی ــدازی منطق ــی راه ان ــل نهای ــام مراح وی از انج
ــا توجــه  ــت: ب ــر داد و گف اقتصــادی شــمال اســتان خب

ــی از  ــکاری، یک ــش بی ــادی و چال ــکات اقتص ــه مش ب
ــا  ــتغال را ت ــث اش ــد بح ــی توان ــه م ــی ک ــت های ظرفی
ــادی  ــژه اقتص ــه وی ــداث منطق ــد اح ــل کن ــدودی ح ح
ــی در  ــای خوب ــری ه ــه پیگی ــت، ک ــتان اس ــمال اس ش
ــر  ــل آخ ــت و در مراح ــده اس ــام ش ــوص انج ــن خص ای

هســتیم.  آن  زیســت محیطی  تأییدیه هــای  اخــذ 
ــه  ــان اینک ــا بی ــم ب ــاوه دیل ــهر، گن ــردم بوش ــده م نماین
احــداث ایــن مرکــز موجــب کاهــش نــرخ بیــکاری 
ــوط  ــکاری مرب ــار بی ــزود: بیشــترین آم خواهــد شــد، اف
بــه شهرســتان هــای شــمال اســتان اســت،  کــه از میــان 
آنهــا شهرســتان دیلــم نــرخ بیــکاری 22 درصــدی دارد.

بــا خاقیــت  امیدواریــم  خــدری خاطرنشــان کــرد: 
مدیــران و تــاش و پیگیــری اســتاندار محتــرم موضــوع 
ــار  ــم آم ــود و بتوانی ــرف ش ــدودی برط ــا ح ــتغال ت اش

ــانیم.   ــل برس ــه حداق ــکاری را ب بی
ــان اینکــه  ــا بی ــم ب ــاوه و دیل ــده مــردم بوشــهر، گن نماین
مقدمــات راه انــدازی گمــرک بنــدر امــام حســن فراهــم 
ــاختمان اداری و  ــارت، س ــت: دارای چ ــت، گف ــده اس ش
ــه  ــم در ده ــه امیدواری ــت ک ــت اس ــت دول ــه هیئ مصوب

ــن گمــرک باشــیم. ــاح ای فجــر شــاهد افتت
ــد در  ــی توان ــرک م ــن گم ــاح ای ــرد: افتت ــد ک وی تاکی

ــد.  ــر باش ــادی موث ــق اقتص ــعه و رون توس
عبدالحمیــد خــدری افــزود: ســهولت در اجــرای هرچــه 
بهتــر ایــن پــروژه و افتتــاح آن نیازمنــد ارتبــاط و تعامــل 
هرچــه بیشــتر و بهتــر اداره بنــادر و کشــتیرانی و ســازمان 

گمــرک اســت. 
ــری  ــهر پیگی ــتاندار بوش ــتور اس ــا دس ــت ب ــی اس گفتن
ــژه  ــه وی ــام حســن و منطق ــدر ام ــرک بن ــدازی گم راه ان
شــمال اســتان در ردیــف مصوبــات شــورای اداری قــرار 

ــت. گرف

اولین گام ایجاد 
خط تراموا در شیراز 

برداشته شد
تفاهـم نامـه همکاری شـهرداری شـیراز و 
شـهرداری درسـدن در خصـوص طراحـی 
و سـاخت سیسـتم ترامـوای شـیراز بـه 

امضـای شـهرداران دو شـهر رسـید .
حیـدر اسـکندپور، شـهردار شـیراز جمعـه 
25 مـرداد گفـت: براسـاس نتایـج بازدیـد 
و کارشناسـان  ارشـد  مدیـران  از  هیاتـی 
شـرکت مشـاوره حمـل و نقل درسـدن - 
برلیـن )VCDB( از شـیراز  و بـا عنایت به 
مذاکـرات و بازدیدهـای صـورت گرفتـه در 
درسـدن، تفاهـم نامـه طراحـی و سـاخت 

سیسـتم ترامـوای شـیراز  امضـا شـد . 
اسـکندرپور افـزود: در ایـن راسـتا تـاش 
خواهـد شـد ظرف سـه مـاه آینده قـرارداد 
مربوطـه مشـتمل بـر جزئیـات مرتبـط با 
موضوعـات فنـی و حقوقی میـان معاونت 
حمـل و نقـل ترافیک شـهرداری شـیراز و 
شـرکت مشـاوره حمـل و نقل درسـدن - 

برلیـن )VCDB( نهایـی شـود.
وی بـا بیـان اینکـه این شـرکت در تمامی 
مراحـل برنامه ریزی به شـهرداری شـیراز 
مشـاوره خواهـد داد، گفت: مقرر شـده که 
شـرکت مشـاوره حمـل و نقل درسـدن - 
برلیـن ضمـن همـکاری و ارائـه مشـاوره 
بـه مجموعـه مدیریـت شـهری، بـر کلیـه 

اقدامـات اجرایـی پـروژه نظـارت کند.
تربیـت  لـزوم  بـه  اشـاره  بـا  اسـکندرپور 
نیـروی انسـانی مرتبـط بـا بحـث ترامـوا 
اضافـه کـرد: به منظـور انتقـال دانش فنی 
و ظرفیـت سـازی بـرای کسـب بهتریـن 
نتیجه برای کارشناسـان مرتبـط نیز برنامه 
هـای آموزشـی در شـهر شـیراز و درسـدن 

برگـزار خواهـد شـد . 
ویـژه راه انـدازی ترامـوا امضـا کـرده بونـد. 
پـس از امضـای ایـن تفاهـم نامه سـه بار 
هیـات هایی متشـکل از مقامات شـهری 
و دانشـگاهی از درسـدن بـه شـیراز آمدند 
که بازدیدهایی میدانی و کارشناسـی برای 
ایجـاد ترامـوا و تصفیـه خانه هـای محلی 

انجـام دادند . 

تشویق مردم به نوسازی بافت شیراز 
فرسوده از سیاست  های مهم 

دولت است

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

وضع اصفهان در شاخص کسب و کار خوب نیست

مسعود گلشیرازی: متاسفانه وضع اصفهان در شاخص كسب و كار خوب نیست و جزو پنج استان آخر کشور است

اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
ــان در  ــع اصفه ــفانه وض ــت: متاس گف
شــاخص كســب و كار خــوب نیســت 
و جــزو پنــج اســتان آخــر کشــور 

ــت.  اس
جلســه  در  گلشــیرازی  مســعود 
ــت و بخــش  شــورای گفت وگــوی دول
خصوصــی کــه بــا حضــور وزیــر اقتصاد 
در اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار 
ــوی  ــورای گفتگ ــرد: ش ــار ک ــد، اظه ش
ــان  ــت و بخــش خصوصــی اصفه دول
كل  رئیــس  اســتاندار،  همــت  بــا 
دادگســتری، دادســتان و همچنیــن 
ــا  ــط و ب ــران اســتان جــزو منضب مدی
برنامــه تریــن شــوراهای گفتگــوی 

ــت.  ــور اس كش
وی افــزود: طــی پنــج ماهــه امســال 

پنــج جلســه شــورا برگــزار شــد و 
حتــی در زمــان حضــور رئیــس كل 
یــك  اصفهــان،  در  مركــزی  بانــك 
ویــژه  صــورت  بــه  شــورا  جلســه 

برگــزار شــد.
اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
بــا بیــان اینكــه مهمتریــن برنامــه 
شــورای گفتگــو بهبــود شــاخص هــای 
ــح  ــت، تصری ــتان اس ــب و كار اس كس
كــرد: متاســفانه وضــع اصفهــان در 
شــاخص كســب و كار خــوب نیســت 
و جــزو پنــج اســتان آخــر کشــور 

ــت.  اس
وجــود  ایــن  بــا  گفــت:  وی 
ــوی ادارات  ــی از س ــته های حمایت بس
ــون  ــف همچ ــای مختل ــتگاه ه و دس
و  اجتماعــی  تامیــن  مالیــات،  اداره 

... برنامــه ریــزی و در حــال اجــرا 
اســت.

تســهیات  در خصــوص  گلشــیرازی 
متاســفانه  كــرد:  اظهــار  بانكــی، 
ــه تســهیات بانکــی  نســبت ســپرده ب
ــن  ــوان صنعتی تری ــه عن ــان ب در اصفه
٣٠ هــزار  اســتان كشــور، بیــش از 

میلیــارد تومــان منفــی اســت.

باالی پرونده های  حجم 
به  مربوط  دادگستری 

است  ورشکستگی 
اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
نشســت،  ایــن  در  نیــز  اصفهــان 
ــه در  ــه اینك ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک اظه
ــی  ــگ اقتصــادی هســتیم، همراه جن
اســتان  مجموعــه  بیــن  خوبــی 
ــذاری و  ــت از ســرمایه گ ــت حمای جه

ــوب  ــای در چارچ ــذاری ه ــرمایه گ س
دارد. وجــود  قانــون 

ــه  ــان اینك ــا بی ــی ب ــا حبیب محمدرض
ــات و سیســتم  متاســفانه بحــث مالی
مطلــوب  و  شــفاف  هنــوز  مالیاتــی 
حاضــر  حــال  در  گفــت:  نیســت، 
عــاوه بــر كارمنــدان دولــت و فعــاالن 
شــفاف  صــورت  بــه  اقتصــادی 
ــده ای  ــا ع ــد، ام ــی دهن ــات م مالی
ــج  ــد و امســال پن ــی دارن ــرار مالیات ف
ــی  ــرار مالیات ــان ف ــارد توم ــزار میلی ه
ــر در اســتان شناســایی  توســط دو نف

ــت. ــده اس ش
هــا،  بانــك  خصــوص  در  وی 
گفــت: تصویــب الیحــه بخشــودگی 
آن،  جرایــم  و  مركــب  وصول هــای 
بــار پرونــده هــای دادگســتری را کــم 
ــه بانک هــا  خواهــد کــرد، امــا بارهــا ب
ــون  ــد قان ــه ســعی نکنن ــم ک ــه ای گفت

بزننــد. دور  را 
اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
متاســفانه  داد:  توضیــح  اصفهــان 
بانــک هــا بعضــا در قالــب مســدودی 
ــه  ــی را نگ ــه وجوه ــزد اولی ــا کارم و ی

مــی دارنــد و در عمــل نــرخ تســهیات 
ــود. ــی ش ــد م ــاالی 23 درص ب

وی در خصــوص سررســید تســهیات 
ــان  ــا در زم ــرد: بعض ــار ک ــی، اظه بانک
سررســید بانــک هــا اقــدام نمــی 
ــد  ــد و ســودهای مرکــب طــی چن کنن
ــه  ســال موجــب مــی شــود ملکــی ک
شــخص وثیقــه گذاشــته، را بانــک 

ــد. ــی کنن ــط م ضب
ــای  ــده ه ــوص پرون ــی در خص حبیب
ورشکســتگی، گفــت: متاســفانه امــروز 
حجــم بــاالی پرونــده هــا مربــوط 
ــی  ــه برخ ــت ک ــتگی اس ــه ورشکس ب
یــا  بــه حــق و  اقتصــادی  فعــاالن 
ناحــق و بــا تدابیــر صــوری اقــدام بــه 

ورشکســتگی مــی کننــد. 
وی بــا بیــان اینکــه پرونــده هــای 
ورشکســتگی عــاوه بــر دادگســتری و 
ــز ایجــاد مشــکل  ــا نی ــک ه ــرای بان ب
ــفانه  ــه داد: متاس ــت، ادام ــرده اس ک
ابطــال  هــای  دادخواســت  امــروز 
حــال  در  هــا  بانــک  بــا  قــرارداد 
ــن  ــت ای ــه در نهای ــت ک ــش اس افزای

ــت. ــا اس ــک ه ــرر بان ــه ض ب

ته
نک

رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست، اظهار کرد: با توجه به 
اینكه در جنگ اقتصادی هسـتیم، همراهی خوبی بین مجموعه اسـتان جهت 
 حمایت از سـرمایه گذاری و سـرمایه گذاری های در چارچوب قانون وجود دارد.
محمدرضـا حبیبـی با بیان اینكه متاسـفانه بحـث مالیات و سیسـتم مالیاتی 
هنوز شـفاف و مطلوب نیسـت، گفـت: در حال حاضر عالوه بـر كارمندان دولت 
و فعـاالن اقتصـادی بـه صـورت شـفاف مالیات مـی دهند، امـا عـده ای فرار 
مالیاتـی دارند و امسـال پنـج هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی توسـط دو نفر در 
اسـتان شناسـایی شـده اسـت. وی در خصوص بانك ها، گفت: تصویب الیحه 
بخشـودگی وصول هـای مركب و جرایـم آن، بار پرونده های دادگسـتری را کم 
 خواهـد کـرد، اما بارهـا به بانک ها گفته ایم که سـعی نکنند قانـون را دور بزنند.
بانـک  متاسـفانه  داد:  توضیـح  اصفهـان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
نگـه  را  وجوهـی  اولیـه  کارمـزد  یـا  و  مسـدودی  قالـب  در  بعضـا  هـا 
شـود. مـی  درصـد   23 بـاالی  تسـهیالت  نـرخ  عمـل  در  و  دارنـد   مـی 
وی در خصوص سررسـید تسـهیالت بانکی، اظهار کرد: بعضا در زمان سررسـید 
بانـک هـا اقدام نمی کنند و سـودهای مرکب طی چند سـال موجب می شـود 

ملکی که شـخص وثیقه گذاشـته، را بانـک ضبط می کنند.
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روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی  

گرافیک: ندا صفاریان

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی
جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

استان ها: راضیه زنگی آبادی 
پیام اقتصادی : سروش بیات پور

جدول: شیوا کرمی
فناوری: سینا خواجویی

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان 
بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست. 

خانه شکالتی 
تا ۴شهریور در تماشاخانه

 استاد جمشید مشایخی در حال 
اجراست.

نسخه های محدود
تا 28 مرداد در گالری پروژه های ۰۰982۱

در حال اجرا است.

نمایشگاهنمایش کودک

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه  اطاع رسانی پیوست منتشر شد.

ایهام 
29 مرداد در سالن تاش کرمان

 برگزار می شود.

مهین 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

 آواز قو
از ۱۰ شهریور تا ۱3 مهر در ایرانشهر - سالن 

استاد ناظرزاده کرمانی برگزار می شود.

- یه مرد رو میشه ۱۰۰ بار خر کرد، شمردم 
که میگم ها!

- اون هایی که خر کردی مرد نبودند...!

همیشه پای یک زن در میان است

مستندکنسرتنمایش دیالوگ

مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب
صبوحست ای بت ساقی بده شراب
اگر مردم بشوئیدم به آب چشم جام

وگر دورم بخوانیدم به آواز رباب
فلک در خون جانم رفت و ما در خون دل

می لعل آب کارم برد و ما در کار آب
مرا بر قول مطرب گوش و مطرب در سماع

من از بادام ساقی مست و ساقی مست خواب
چو هندو زلف دود آسای او آتش نشین

چو طوطی لعل شکر خای او شیرین جواب
دل از چشمم به فریادست و چشم از دست دل

که هم پر عقابست آفتاب جان عقاب
کبابم از دل پرخون بود وقت صبوح

که مست عشق را نبود برون از دل کباب
سر کویت ز آب چشم مهجوران فرات

سرانگشتت به خون جان مشتاقان خضاب
دلم چون مار مپیچد ز مهرم سرمپیچ

رخت چون ماه می تابد ز خواجو رخ متاب

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

بسته شدن شهرِ غار ـ 
ساختِه »واردزیا« به تصمیم 

شاه طهماسب 
ببـه تصمیم شـاه طهماسـت یکـم )متولد ۱5۱۴ 
سـال   52 میـادی( كـه   ۱576 در  متوفـی  و 
بـر ایـران سـلطنت كـرد در ۱5 آگوسـت سـال 
 Wardsia = فردزیـه   = »واردزیـا  ۱55۱ شـهر 
واقـع در گرجسـتان كـه در درون   »Wardzia
كـوه سـاخته شـده بـود بسـته شـد زیـرا كـه به 
صـورت یـك مركـز آمـوزش كشـیش و ترویـج 
مسـیحیت درآمده بود. شـاه طهماسـب در عین 
حـال خـودرا »درویـش کامـل ـ ُمرشـد کامـل« 
و پاسـدار شـیعه اثنـی عشـری )شـیعه دوازده 

امامـی( مـی خوانـد.
ایـن شـهر در قـرن دوازدهـم میـادی و در پـی 
)مهاجـراِن  آلتائیـک  اقـوام  هجـوم  از  تـرس 
امـروز(  قرقیزسـتان  شـرق  سـاکن  طوایـف 
سـاخته شـده و قـرن بعـد بـه سـبب بیـم از 
حملـه مغـوالن كـه وارد جنـوب روسـیه شـده 

بودنـد توسـعه یافتـه بـود. خانـه هـای شـهر به 
صـورت آپارتمـان هـای چندیـن طبقـه و بعضـا 
بودنـد و  ۱3 طبقـه در دل كـوه سـاخته شـده 
راه ورودی بـه ایـن شـهرِ  غـاری، تنهـا از طریـق 
چاههـای مخفـی بـود. ایـن شـهر ِ اضطـراری، 
زمانـی گنجایش دهها هزار َتن سـكنه را داشـت 
كه در زلزله سـال ۱283 میادی آسـیب شـدید 
دیـد و از آن پـس بـه مركـز آموزش مسـیحیت 
تبدیـل شـد و چـون در دوران حكومـت صفویان 
در قلمـرو ایـران قـرار داشـت شـاه طهماسـب 
دسـتور بسـته شـدن آن را داد تـا بـه صـورت 
یـك پایـگاه مخفـی مخالفـان اسـام درنیایـد. 
تعطیـل شـدن دائمـی شـهر غـار پس از سـلطه 
عثمانـی ها بـر آن منطقه صورت گرفـت. بقایای 
آپارتمـان هایِ  »غارسـاخته« این شـهر اینك از 

نقـاط جـذب گردشـگر بـه گرجسـتان اسـت.
     گرجسـتان نامـی اسـت كه امپراتـوری ایران 
)پارسـیان( در قـرون پیـش از میـاد بـر ایـن 
سـرزمین گـذارده اسـت. در آن زمـان »گُرجان« 
تلفـط مـی شـد كـه بعـدا بـه گرجسـتان تبدیل 

شـد. انگلیسـی زبانهـا از قـرن هـا پیـش، ایـن 
واژه را کـه بـرای آنـان بـه حـروف التیـن )نـه 
مـی  نوشـته  گُرجـی(  الفبـای  و  سـیریلیک 
شـد »جورجیـا« تلفـظ مـی کننـد. امپراتـوری 
منطقـه  ایـن  شـرق  باسـتان،  یونانیـان  و  روم 
)گرجسـتان امـروز( را »ایبریـا« و غـرب آن را 
»كلخیـا« مـی گفتنـد. گرجیان سـرزمین خودرا 
»کارت ولبـی« می خوانند. این سـرزمین تا 22 
دسـامبر سـال ۱8۰۰ )زمـان تزار ُپـل یكم( تحت 
الحمایـه و عمدتـا وابسـته به ایران بـود. آخرین 
رفـت،  تفلیـس  بـه  ایـران کـه  رئیـس کشـور 
آغامحمدخـان قاجـار در سـال ۱796 بـود. وی 
در ایـن دیدار حکمـران گرجسـتان را که متمایل 
و  مجـازات کـرده  بـود  شـده  روسـیه  تـزار  بـه 
خشـونت بسیار نشـان داده بود. در اواخر دوران 
صفویـه و نیـز در دهـه هـای نخسـت سـلطنت 
قاجاریـه عـادت بـر ایـن بـود کـه شـاهزادگان و 
بـزرگان ایـران وقـت در حرمسـرای خـود بانوی 
گرجسـتانی داشـته باشـند و بـه بسـتگان ایـن 

زنـان در دربـار و دولـت مقـام دهنـد.

سرکوب 
در سینماهای کشور در حال اکران است.
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کتاب 

اسـتاد  یالـوم  د.  ارویـن  دکتـر  اثـر  نیچـه گریسـت  وقتـی  رمـان 

روان پزشـکی دانشـگاه اسـتنفورد، گـروه درمانگـر و روان درمانگـر 

اگزیستانسـیال اسـت. ارویـن یالـوم در خـال این رمان آموزشـی 

بـه توصیـف درمان هـای رایـج بـرای وسـواس فکری کـه در هر دو 

شـخصیت اصلـی رمـان بـه نوعـی گرفتـار آن هسـتند می پـردازد. 

ولـی در نهایـت روش روان درمانی اگزیستانسـیال و رابطه پزشـک 

از هـر چیـز در پـی معرفـی آن  بیمـار اسـت کـه کتـاب بیـش   –

. ست ا

تئـودور روزاک، نویسـنده کتـاب کورسـو دربـاره یالـوم و رمـان او 

می نویسـد: »وقتـی نیچـه گریسـت پـس از جـاد عشـق گامـی رو 

ژرف  افـکار  او  یالـوم محسـوب می شـود.  ارویـن  بـرای  جلـو  بـه 

انسـانی را در لفافـه داسـتانی بی نظیـر بیـان می کنـد. بیـش از این 

چـه می تـوان خواسـت؟«

بوسـتون  نوشـته اند.  بسـیار  نیچـه گریسـت  وقتـی  رمـان  دربـاره 

رمانـی  و  موشـکافانه  تحقیقـی  »ایـن کتـاب،  می نویسـد:  گلـوب 

هوشـمندانه و سرشـار از تخیـل اسـت.« جهـان کتـاب واشـنگتن 

در  شـگفتی  معتبـر!  و  نیرومنـد  »کتابـی  می نویسـد:  پسـت 

اسـت.« نهفتـه  تکان دهنـده  و  جادویـی  لحظـه ای 

پشـت جلد کتاب آمده است:

وقتـی نیچـه گریسـت آمیزه ای اسـت از واقعیت و خیـال، جلوه ای 

و  نوزدهـم  سـده ی  خردگـرای  ویـن  در  اراده  و  تقدیـر  عشـق،  از 

در آسـتانه ی تولـد دانـش روانـکاوی. فردریـش نیچـه بزرگ تریـن 

و  روان کاوی  پایه گـذاران  از  برویـر  یـوزف  اروپـا،  فیلسـوف 

دانشـجوی پزشـکی جوانـی بـه نـام زیگمونـد فروید، همـه اجزایی 

هسـتند کـه در سـاختار رمـان در هـم تنیده می شـوند تا حماسـه ی 

فرامـوش نشـدنی رابطـه ی خیالـی میـان بیمـاری خارق العـاده و 

بیافریننـد. را  اسـتثنایی  درمانگـری 

زندگی نامـه  شـدن  مـن  کتـاب  یالـوم  کتاب هـای  میـان  در 
ایـن  واقـع  در  اسـت.  خـودش  قلـم  بـه  یالـوم  د.  ارویـن 
حرفـه ای  درمانگـر  کـه  یالـوم  اسـت.  اتوبیوگرافـی  کتـاب 
اسـت و همیشـه زندگـی دیگـران را واکاوی می کنـد، در ایـن 
عمیق تریـن  و  می کنـد  واکاوی  را  خـودش  کتـاب شـخصیت 
می گـذارد. اشـتراک  بـه  مخاطـب  بـا  را  زندگـی اش  جنبه هـای 

برویـر –  یـوزف  بـه  لوسـالومه  از طـرف  نامـه  بـا یـک  رمـان 
نامـه ای کـه در  اتریشـی – آغـاز می شـود.  پزشـک برجسـته 
قسـمتی از آن نوشـته شـده اسـت: »آینـده ی فلسـفه آلمـان 
در خطـر اسـت.« لوسـالومه با ارسـال ایـن نامه و جلـب توجه 
دکتـر برویـر بـا او دیـدار می کنـد تـا در مـورد پروفسـور نیچـه 
و آینـده فلسـفه آلمـان صحبـت کنـد. آینـده ای کـه بـه دلیـل 

بیمـاری نیچـه در خطـر اسـت.
لوسـالومه کـه خود را بـه نوعی مسـئول بیماری نیچـه می داند 
از دکتـر برویـر درخواسـت دارد کـه درمـان نیچـه را قبـول کند. 
جسـم و ذهـن نیچـه بیمـار اسـت و لوسـالومه عقیـده دارد که 
نیچـه بیـش از هـر چیـز بـه ناامیدی شـدید دچار شـده اسـت 

و ممکـن اسـت در آینـده ای نزدیک خودکشـی کند.
مختلفـی  چالش هـای  بـا  خـود  زندگـی  در  کـه  برویـر  دکتـر 
روبـه رو اسـت بـرای جبـران صدمـه ای کـه یـک زن زیبـا بـه 
زندگـی اش وارد کـرده اسـت بـه ونیـز آمده اسـت امـا در ونیز 
هـم دوبـاره گرفتـار لوسـالومه زیبـا شـده کـه از او درخواسـت 
از  ناامیـدی  درمـان  می دانـد کـه  برویـر  البتـه  دارد.  کمـک 
تخصص هـای او نیسـت و بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه بتوانـد 

کمکـی بـه نیچـه بکنـد.
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