
فراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 

دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریق درگاه ســامانه تــداکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی، مراحــل ثبت نام 

در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

فهرست بها براورد )ریال(نوع تضمين )لاير(عنوان شماره 

185/ج97/3
تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی محور حرمه و 

شریک آباد)تجدید(
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مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

186/ج97/3

آسفالت محورهای کهن چراغ، دهنو یار 
احمدی، محمد آباد کتکی شمالی و جنوبی، 
موتور 287 قطعه 1 و 2، نازدشت کنت آباد، 

شه بابا، سعید آباد مکثایی و ابنمای مظفرآباد 
شهرستان رودبار جنوب)تجدید(

3،789،000،00091،013،444،340

براساس دستورالعمل مناقصه خرید خدمات مشاور به روش تعرفه
تعیین حق الزحمه 

خدمات نظارت 
98/129056 مورخ 

1398/03/18

26،346،911،078-نظارت بر تکمیل پروژه احداث پل بهادرآباد187/ج97/3

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/05/17 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13 روز 1398/05/17  تا تاریخ 1398/05/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1398/06/12
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1398/06/13

ــف: آدرس: جیرفــت-  ــه پاکــت هــای ال اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائ
حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: 43310516-034 و ســایت www.jkerman.mrud.ir و پایــگاه ملــی اطــالع 

)http://iets.mporg.ir( رســانی مناقصــات کشــور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت دوم

شهرداری اختیار آباد 

نوبت اول آگهیمناقصهعمومی
 شـهرداری اختیـار آبـاد در نظـر دارد نسـبت به اجـرای جدولگـذاری قسـمتی از معابر شـهر اختیار

 آبـاد بـه متـراژ 10000 متـر مربع از محـل منابع داخلی خـود از طریق مناقصـه عمومی اقدام نمایـد لذا از
 کلیـه پیمانـکاران و شـرکت هـای واجد شـرایط دارای صالحیـت و رتبه بنـدی دعوت به عمل مـی آیداز
 تاریـخ نشـر نوبـت دوم ایـن آگهی حداکثر بـه مدت یک هفته جهـت دریافت اسـناد و اطالع از شـرایط

و جزئیـات مناقصـه به واحد امـور مالی )امـور قراردادهـا( 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

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

نوبت اول

اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی فــوق را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویت 
قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در 

ســامانه تاریــخ 05/23/ 1398 مــی باشــد.

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژه شماره مناقصه

2098000282000006

خرید ،نصب و راه اندازی سیستم 
 )VRF(  سرمایشی و گرمایشی
ساختمان قانون تردد اداره کل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای 

جنوب کرمان

57،404،060،000

ضمانت نامه بانکی )مطابق 
با فرمت ارایه شده در 
اسناد( _ اصل فیش 

واریز نقد

2,870,203
بر اساس گزارش 

شناخت پروژه

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 28/ 05/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 06/12/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز چهارشنبه  مورخ 06/13/ 1398
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و 

حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : 03443352139 و 03443352169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
)همراهباارزیابیکیفی(

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

ــات خاکــی محــور ســراب- ســربیژن و مناقصــه شــماره  ــل اجــرای عملی ــا موضــوع تکمی ب
ــی محــور ســرگدار-  ــه فن ــی و ابنی ــات خاک ــل اجــرای عملی ــا موضــوع تکمی 181/ج97/3 ب
دامنــه خــاردان- کشــکوئیه زارچوئیــه بــاغ ابراهیــم و مناقصــه شــماره 182/ج97/3 بــا موضوع 
تکمیــل اجــرای عملیــات خاکــی محــور نــاران و مناقصــه شــماره 183/ج97/3 بــا موضــوع 
پریمکــت و آســفالت محورهــای آبگــرم- گراغــان- بونــه گالن+ رمــون+ امیرآبــاد+ حســن آبــاد 
داروئیــه+ دومــار+ ســاغری- هــادی آبــاد+ نــراب- رمــون و مناقصــه شــماره 186/ج97/3 بــا 
موضــوع آســفالت محورهــای کهــن چــراغ، دهنــو یــار احمــدی، محمــد آبــاد کتکــی شــمالی 
و جنوبــی، موتــور 287 قطعــه 1 و 2، نازدشــت کنــت آبــاد، شــه بابــا، ســعید آبــاد مکثایــی و 

ابنمــای مظفرآبــاد شهرســتان رودبــار جنــوب، لغــو مــی گــردد. 

مناقصهشماره180/ج97/3

کوه الوند و آسیب های 
تله کابین

2

3

باارزش تریــن  و  برجســته ترین  الونــد،  کوهســتان 
ــه  ــهری ک ــت ش ــدان اس ــی هم ــهر تاریخ ــم انداز ش چش
بخش هــای بزرگــی از تاریــخ میهــن مــا بــا نــام و 
ــد بســیاری از  ــد مانن جــای آن گــره خــورده اســت. الون
کوه هــای دیگــر ایــران، بــه دلیــل آبــزا و بابرکــت بــودن، 
از نامــی نیــک )از ریشــه ی باســتانی ائورونــت / ارونــت( 
ــوردار  ــزرو، برخ ــر و تی ــده، دلی ــده، رون ــای بالن ــه معن ب
اســت کــه ایــن نشــانگر اهمیــت و احترامــی اســت کــه 
ــد. ــل بوده ان ــتان قای ــرای کوهس ــاز ب ــان از دیرب ایرانی

ایــن احتــرام، در الونــد و همــدان بــه دلیــل آن کــه 
ــا  ــوده، ب ــتانی ب ــم باس ــدن مه ــک تم ــتر ی ــا بس این ج
ژرفــا و گســتردگی بیشــتری نمــود داشــته اســت؛ چنــان 
ــک و  ــای نی ــا نام ه ــتان ب ــن کوهس ــای ای ــه جای ج ک
»گهــواره ی  نبــی«،  »حــوض  ماننــد  ســتایش برانگیز 
»چشمه فرشــه  »شــانه زر«،  »صاحــب«،  مریــم«، 
)فرشــته(«، »چشــمه ی بهشــت ّآب«، »چشــمه ملــک«، 
و »گنج نامــه« نام گــذاری شــده اســت. خــوِد کــوه هــم 
ــده  ــد« خوان ــری، »شــا الون ــودن و برت ــار ب به خاطــر باوق

شــده اســت. 
شــگفت آور  احترام برانگیــز،  چنیــن  پیشــینه ای  بــا 
ــی در مســایلی  ــدار، و کوته بین اســت کــه توســعه ی ناپای
ــدود  ــتغال زایی، از ح ــگری و اش ــعه ی گردش ــد توس مانن
بهشــت مانند  دامنه هــای  پیــش،  ســال  بیســت 
الونــد را بــه جوالنگــه ساخت وســازگرایان و عاشــقان 
ثــروت هــای بــادآورده بــدل ســاخته اســت. آغــاز 
حریــم  شکســتن  بــا  گنج نامــه،  تله کابیــن  احــداث 
بــود  همــراه  گنج نامــه  بی ماننــد  و  باســتانی  آثــار 
و  طبیعــت،  و  تاریــخ  دوســتداران  اعتراض هــای  کــه 
پــی  در  را  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  مخالفت هــای 
داشــت، امــا ایــن اعتراض هــا فقــط توانســت دکل هــای 
هخامنشــی  حریــم کتیبه هــای  از  را کمــی  تله کابیــن 
می شــد،  بینــی  پیــش  کــه  همان گونــه  ســازد.  دور 
ــر نبــود  هــدف تله کابیــن، فقــط کشــیدن یــک خــِط باالب
ــر و  ــای دیگ ــتوران ها و بناه ــاخت رس ــه س ــتان ب و داس
ــیر  ــر دادن مس ــی و تغیی ــای غیراصول ــیدن جاده ه کش
جویبارهــا و حتــی تخریــب کامــل آن هــا و انداختــن آب 

ــد. ــال انجامی ــه و کان ــه درون لول ب
دره ی  مهم تریــن  از  بزرگــی  بخــش  نه تنهــا  امــروزه، 
ــه،  ــاد – گنج نام ــی دره ی عباس آب ــد، یعن ــای الون دامنه ه
درپــی ســاخت تله کابیــن و دســت اندازی های ناشــی 
از الگوســازی غلــط ایــن تأسیســات، و بــر اثــر توســعه ی 
ــی،  ــای قدیم ــی باغ ه ــز، دیوارکش ــگری جنون آمی گردش
ویالســازی  و  پارکینــگ،  ســاخت  جــاده،  تعریــض 
ــه  ــن شــیوه ی بیمارگون ــده، بلکــه همی ــق دی آســیب عمی
ــی  ــای طبیع ــدک محیط ه ــه ان ــر و ب ــای دیگ ــه دره ه ب
ــه  ــرای نمون ــت. ب ــرده اس ــرایت ک ــم س ــهر ه درون ش
ــته  ــه پیوس ــرد ک ــاره ک ــک دره« اش ــه »تاری ــوان ب می ت

انس طال         1.490.210

مثقال طال     18.210.250

گرم طالی 18  4.202.192

گرم طالی 24   5.605.200

بهار آزادی      41.440.000

امامی          42.240.000

نیم       22.580.000

ربع         14.590.000

گرمی       9.690.000

دالر             119.390

یورو         134.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           21.423

دالر استرالیا      82.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
 25  تا  37دنبال کنید

تهدید زیست محیطی ایران
معاون دبیر کل سازمان ملل نسبت به وقوع فجایع زیست محیطی در ایران هشدار داد

توسـعه  و  مهندسـی  -معـاون  اسـکندرپور  مقـداد 
آذربایجان غربـی-  فاضـالب شـهری  و  آب  شـرکت 
می گویـد: در حـال حاضـر پسـاب تصفیه خانه هـای 
فاضـالب ارومیـه، گلمـان، بـوکان، سـلماس، مهاباد، 
ریختـه   ارومیـه  دریاچـه  بـه  میانـدوآب  و  نقـده 
فاضـالب  و  آب  شـرکت  وی  گفتـه  بـه  می شـود. 
شـهری آذربایجـان غربی در راسـتای کمـک به احیا 
و تامیـن بخشـی از آب مـورد نیـاز دریاچـه ارومیـه 
بـر اسـاس وظایفـی کـه در سـال 1394 از سـوی 
سـتاد احیـای دریاچـه ارومیه بـر عهده این شـرکت 
گذاشـته شـد، بخشی از پسـاب تولیدی را به صورت 
تصفیه شـده بـه سـمت دریاچـه سـرازیر می شـود.
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روندساماندهی
موزهمطبوعاتدر
کرماندنبالشود
استاندار کرمان بر پیگیری 

روند ساماندهی وضعیت این 
موزه تاکید کرد و گفت:مدیران 
استانی باید پیگیری های الزم 

برای تعیین تکلیف وضعیت 
این موزه را انجام دهند.

خریدوفروشحیوانات
قاچاقدرسیستانو

بلوچستانرصدمیشود
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

سیستان و بلوچستان از رصد 
فضای مجازی محیط زیست 
استان با همکاری پلیس فتا 
در خصوص خرید و فروش 

حیوانات قاچاق خبر داد.
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یادداشت  مهمان
عباس محمدی

تهران
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معاون شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان غربی: طی سال جاری 
حدود 60 میلیون مترمکعب 
پساب تصفیه شده به دریاچه 
ارومیه سرازیر می شود

ورود 60 میلیون 
مترمکعب پساب به 
دریاچه ارومیه

2

45 و

آغاز مرمت 
بازار تاریخی نایین

مرمت بازار تاریخی نایین آغاز شد

رهبر انقالب:

بهنخبگیقانعنباشیدباید
مرزهایدانشراجلوببرید

ساخت وســازگرایاِن  تخریــب  مــورد 
هــم  به تازگــی  و  اســت  کوه خــوار 
ــترده ای در آن در  ــای گس ــرداری  ه خاکب
حــال انجــام اســت کــه از یــک ســو کــوه 
دیگــر  ســوی  از  و  می کننــد  خــراب  را 
ــا  ــه دره ه ــنگ، ب ــاک و س ــن خ ــا ریخت ب

می زننــد. آســیب 
مدیــران  قضایــی،  مســووالن  دارد  جــا 
و  زیســت،  محیــط  و  طبیعــی  منابــع 

بیشــتری  دقــت  بــا  مدیــران شــهری، 
بــه اعتراض هــای دوســتداران طبیعــت 
و تاریــخ همــدان گــوش بســپارند و از 
ــر  ــن و دیگ ــات تله کابی ــترش تأسیس گس
و  الونــد  طبیعــت  بــه  دســت اندازی ها 
باغ هــای حــوزه ی آن جلوگیــری کننــد. 
ــه عنــوان  ایــن کوهســتان گرانقــدر بایــد ب
 – ملــی و چشــم انداز طبیعــی  میــراث 
ــی برســد. ــت مل ــه ثب فرهنگــی همــدان ب
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این صفحه می خوانیم
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جریمه شرکت آمریکایی به دلیل نقض تحریم های ضد ایرانیپیام خبر
شرکت آمریکایی پاکار باید مبلغ 1.7میلیون دالر را به دلیل نقض تحریمهای علیه ایران جریمه پرداخت کند.براین 
اساس، این شرکت پذیرفته است که برای نقض تحریم ها علیه ایران بین اکتبر 2013 تا فوریه 2015 جریمه ای در 
حدود  1.7 میلیون دالر بپردازد.این شرکت تعدادی وسیله نقلیه را از طریق یک شرکت در  هلند به مشتریانی در 
اروپا تحویل می داد اما آگاه  بود که این محصوالت در نهایت به ایران می رسد.

رنا
 ای

س:
عک

تهدیدزیستمحیطیایران
معاون دبیر کل سازمان ملل نسبت به وقوع فجایع زیست محیطی در ایران هشدار داد

هشدار دبیر کل سازمان ملل نسبت به وقوع فجایع زیست محیطی در ایران

ملــل  ســازمان  کل  دبیــر  معــاون 
خبرآنالیــن  بــا  گفتگویــی  در 
نســبت بــه وقــوع بیشــتر فجایــع 
هشــدار  ایــران  در  زیســت محیطی 

د. دا
از  شــروعی  تنهــا  امســال  ســیل 
کــه  بــود  زیســت محیطی  فجایــع 
ــادی  ــی ع ــه اتفاق ــران ب ــر در ای دیگ
نظــر  ایــن  تبدیــل خواهــد شــد، 
»آرمیــدا آلیــس چابانــا« معــاون 
متحــد  ملــل  ســازمان  کل  دبیــر 
)کمیســیون  اســکاپ  امــور  در 
آســیا- اقتصادی-اجتماعــی 
ــران و  ــده ای ــاره آین ــیه( درب اقیانوس

اســت. خاورمیانــه 

جهانــی  گرمایــش  و  تغییراقلیــم 
بحرانــی اســت کــه روز بــه روز و 
اقلیــم  اوضــاع  ســال  بــه  ســال 
می کنــد،  نامنظم تــر  را  جهــان 
تعــداد  نامنظم تــر  اقلیــم  ایــن  در 
مثــل  زیســت محیطی  فجایــع 
گردوخــاک،  طوفان هــای  ســیل، 
خشکســالی و ... در مناطــق مختلــف 
پیــدا  افزایــش  ایــران  جملــه  از 
می توانــد  اتفــاق  ایــن  می کنــد. 
همــراه  بــه  مرگبــاری  پیامدهــای 
ــت  ــی درس ــد، پیامدهای ــته باش داش
ماننــد اتفاقاتــی کــه بهــار امســال در 

داد. رخ  ایــران  شــهرهای 
اســت  معتقــد  چابانــا  آلیــس 

کشــورها از همیــن حــاال بایــد بــرای 
ــا  ــد ت ــزی کنن ــع برنامه ری ــن فجای ای
ــع  ــداد فجای ــش تع ــورت افزای در ص
قربانی هــا  تعــداد  زیســت محیطی 
و میــزان خســارات تــا جــای امــکان 

ــد. ــدا کن ــش پی کاه
بــه نظــر  آلیــس چابانــا از نظــر 
تغییراقلیــم  آینــده  در  اقلیمــی 
ایــران  در  بیشــتری  تاثیرهــای 
متاســفانه  داشــت،  خواهــد 
طبیعــی  فجایــع  و شــدت  تعــداد 
طوفان هــای  خشکســالی،  )ســیل، 
گردوخــاک و ...( در منطقــه افزایش 
ــران، در  ــویی ای ــد. از س ــدا می کن پی
ــه  ــرار دارد و ب ــرم ق ــه گ ــک منطق ی

منجــر  تغییراقلیــم  دلیــل  ایــن 
جنگل زدایــی  و  بیابان زایــی  بــه 
ــن بحــران  ــود ای ــرای بهب می شــود. ب
کــه ابعــاد وســیعی دارنــد کشــورهای 
ــی  ــال راه حل ــه دنب ــد ب ــه بای منطق

باشــند. اقتصادی-اجتماعــی 

بایــد فجایع طبیعی به طور 
دائم تحت نظر باشــند 

هــا  حــل  راه  ایــن  مــورد  در  وی 
گفت:مــن ایــن راه حــل را بــه 2 
ــه  ــم اول اینک بخــش تقســیم می کن
ــیم  ــی باش ــال راه حل ــه دنب ــد ب بای
ــرار  ــی کــه ق ــرای زمان ــا مــردم را ب ت
ــاده  ــد آم ــه ای رخ بده ــت حادث اس
بیشــتر  مــردم  هرچقــدر  کنیــم، 
قربانی هــا  تعــداد  باشــند  آمــاده 
تغییراقلیــم  پیامدهــای  میــزان  و 
ایــن  ســوال  می شــود،  کمتــر 
اســت کــه چگونــه می تــوان ایــن 
بایــد  ابتــدا  در  داد؟  انجــام  را  کار 
فجایــع طبیعــی بــه طــور دائمــی 
ــا کمــک  ــد، ب تحــت نظــر قــرار بگیرن
می شــود  جدیــد  تکنولوژی هــای 
و کشــوری  داد  انجــام  را  ایــن کار 
از  اســتفاده  بــرای  ایــران  مثــل 
ــا  ــد ب ــا می توان ــوع فناوری ه ــن ن ای
کشــورهای دیگــر همــکاری کنــد.

موضــوع دوم بحــث انطباق پذیــری 
اســت، بــرای مثــال ایــران بایــد 
بــه نوعــی بــا بحــران گردوخــاک 
خــودش را وفــق بدهــد. بایــد در 
چــه  حادثــه  ایــن  ببینیــم  ابتــدا 
ــا آن  ــود را ب ــد خ ــی دارد و بع عوامل
ــن  ــم ای ــاز ه ــس ب ــم. پ ــق دهی وف

ــه  ســوال مطــرح می شــود کــه چگون
ــم؟  ــن کار را انجــام دهی ــوان ای می ت
اگــر  منشــا تغییراقلیــم باشــد بایــد 
ایــن پاســخ را بدهیــم کــه شــما 
بــه تنهایــی نمی توانیــد مشــکل را 
ــاع  ــک اجم ــه ی ــاز ب ــد و نی حــل کنی
همیــن  بــه  اســت.   بین المللــی 
ــد شــده اند کــه  دلیــل کشــورها متعه
ــه ای  ــای گلخان ــار گازه ــزان انتش می

را کاهــش دهنــد.
هســتم  اندونــزی  اهــل  مــن 
کشــوری کــه نســبت بــه اینگونــه 
ــیب پذیر  ــیار آس ــیار بس ــوادث بس ح
دارد  مــا کوه هایــی  اســت. کشــور 
ریــزش  گاهــی  هرازچنــد  کــه 
ــاید  ــل ش ــن دلی ــه همی ــد، ب می کن
ــردم را  ــا م ــید ت ــور باش ــی مجب گاه
جابه جــا کنیــد امــا برخــی مواقــع 
ــد، در  ــاق رخ نمی ده ــن اتف ــم ای ه
ــد مــردم را جــوری  ــن صــورت بای ای
ــش  ــا در آن بخ ــه ت ــم ک ــق بدهی وف
زندگــی بــا تــوازن زندگــی کننــد. 
وقتــی نســبت بــه وقــوع اتفاقــی 
ــود  ــا آن خ ــد ب ــید می توانی آگاه باش
اقدامــات  دهید.برخــی  وفــق  را 
کاربــردی هــم وجــود دارنــد کــه 
انطباق پذیــری  بــه  می تواننــد 
کنند.مطالعــه   کمــک  بحــران  بــا 
مــا نشــان داده اســت کــه افــراد 
ــی از  ــر ناش ــترین خط ــر در بیش فقی
ــی کــه  تغییراقلیــم هســتند،  در زمان
فاجعــه رخ بدهــد آنهــا بــا خطــر 
بیشــتری روبــرو می شــوند. پــس 
ــد  ــری بای ــدا از بحــث انتطباق پذی ج
ایــن  بــرای  مشــخص  برنامــه ای 
گــروه از جامعــه مشــخص کــرد.

 ایــران توانایی  الزم را برای 
مقابله بــا تغییراقلیم دارد 

ــازمان  ــه س ــه اینک ــخ ب  وی در پاس

ــی  ــن رابطــه چــه اقدامات ــل در ای مل
می توانــد انجــام بدهد،گفــت:

راســتش را بخواهیــد هــم اکنــون 
اقداماتــی  انجــام  حــال  در  هــم 
بــرای  هســتیم.  رابطــه  ایــن  در 
ــات  ــا اســتفاده از اطالع ــا ب ــال م مث
و  تولیــد  تصاویــری  ماهــواره ای، 
تــا  می کنیــم  اســتفاده  آنهــا  از 
الگوریتم هــای  بــا  را  وضعیــت 
کامپیوتــری تحلیــل کنیــم و بعــد 
دولت هــای  بــرای  را  اطالعــات 
ــات  ــا اقدام ــتیم ت ــوول می فرس مس

بدهیــم. انجــام  را  الزم 
کــه  طــور  همیــن  همچنیــن، 
می دانیــد مــا در تهــران مرکــز اپدیــم 
ــز  ــن مرک ــم، در ای ــاح کرده ای را افتت
ــد می شــوند  ــف تولی ــات مختل اطالع
سیســتم  در  می تــوان  حتــی  و 
ــرد  ــه ایجــاد ک ــل از حادث هشــدار قب
کــه بــه حــل بحــران کمــک کنــد 
ــر،  ــا ســیل اخی ــال در رابطــه ب ــا مث ی
نــه تنهــا اســکاپ بلکــه ســازمان 
ملــل هــم بعــد از وقــوع حادثــه 
آســیب دیده ها  بــه  کمــک  بــرای 

دادنــد. انجــام  اقداماتــی 
تهــران  پیــش  هفتــه  چنــد  مــن 
داشــتم  خوبــی  فرصــت  و  بــودم 
کشــورتان  مختلــف  مناطــق  از 
ــران  ــه در ای ــدم ک ــم و دی ــد کن بازدی
وجــود  مختلفــی  فناوری هــای 
الزم  توانایی هــای  شــما  و  دارد 
تغییراقلیــم  بــا  مقابلــه  بــرای  را 
داریــد. اگرچــه ایــن خیلــی شــرایط 
ــما  ــا ش ــت ام ــزی اس ــف برانگی تاس
نیازهــای  خودتــان  می توانیــد 
البتــه  تولیــد کنیــد.  را  داخلیتــان 
ــده  ــت در آین ــن وضعی ــدوارم ای امی

نزدیــک حــل شــود.

وزیــر امــور خارجــه آمریــکا مدعــی 
ــور  ــرای مجب ــکا ب ــت آمری ــالش دول ت

ــد. ــره ش ــه مذاک ــران ب ــردن ای ک
مایــک پمپئــو وزیــر امورخارجــه آمریــکا 
ــران نوشــت:  ــورد ای در یادداشــتی در م
فشــار دولــت ترامــپ در حــال تضعیــف 
حاکمیــت ایــران و فشــار بــر آنهاســت.
ــدف  ــران دو ه ــران ای ــه رهب ــار علی فش
محــروم  ایــن کــه  اول  دارد  اصلــی 
بــرای  پولــی کــه  از  ایــران  کــردن  

ــود  ــه را ناب ــات منطق ــه ثب ــی ک رفتارهای
اســتفاده می کنــد. آن  از  می کنــد  

پمپئــو هــدف دوم را مجبــور کــردن 
ایــران بــرای آمــدن بــر ســر میزمذاکــره 
ــد  ــع و بلن ــق جام ــک تواف ــتن ی و بس
»توافــق  واقــع  در  می دانــد.  مــدت 
ــور  ــار مح ــا چه ــر م ــورد نظ ــع« م جام
ــد  ــته ای، تولی ــه هس ــی دارد برنام اصل
و گســترش موشــک بالســتیک،حمایت 
بازداشــت  نیابتــی،  گروه هــای  از 

ــی!وی  ــهروندان آمریکای ــی ش غیرقانون
ــود  ــاس خ ــی اس ــارات ب ــه اظه در ادام
در  شــد:ایران  مدعــی  ایــران  علیــه 
زمــان برجــام هــم  آزمایــش هــای 
موشــکی را انجــام مــی داد و در منطقــه 
ــود را  ــده خ ــی ثبات کنن ــای ب فعالیت ه
ــن  ــی ای ــه معن ــن ب ــی داد. ای ــه م ادام
ــوده  ــده ب ــی فای ــام ب ــه برج ــت ک اس

ــت. اس
ــی اســاس  ــارات ب ــه اظه ــو در ادم پمپئ
خــود مدعــی شــد: فشــار علیــه ایــران 
کارآمــد بــوده اســت و جــواب داده 
ــی   ــای نیابت ــت  و نیروه اســت حاکمی
ــه  ــی هســتند ک ــر از وقت ــان ضعیف ت آن

ــا شــروع شــد. فشــار م

گــروه هــای نظامــی مــورد حمایــت 
ــول  ــران پ ــر ای ــه دیگ ــد ک ــران گفته ن ای
ــد   ــا ندارن ــت از آنه ــرای حمای ــی ب کاف
ــال 2019  ــران در س ــی  ای ــه نظام بودج
کاهــش 28 درصــدی  داشــته اســت و 
ــداران  ــپاه پاس ــه س ــن بودج ــم چنی ه
ــا کاهــش 17 درصــدی همــراه  ــران ب ای
بــوده اســت. وی افــزود: مــا بــه دنبــال 
یــک توافــق جامــع و یــک رابطه بســیار 

مســالمت آمیز و پایــدار هســتیم.
هســتیم  روزی  انتظــار   در  مــا 
و  ایــران  مــردم  بــه  بتوانیــم  کــه 
همســایگانش بــرای رســیدن بــه صلــح 
ــتند  ــته آن هس ــه شایس ــی ک و آسایش

کمــک کنیــم.

مامیخواهیمایرانرا
واداربهمذاکرهکنیم

تحریم های آمریکا را به فرصت گسترش 
روابط کوبا و ایران تبدیل می کنیم

ــن  ــبت چهلمی ــه مناس ــه ای ب ــار بیانی ــا انتش ــران ب ــا در ته ــفارت کوب س
ســالگرد برقــراری مجــدد روابــط دیپلماتیــک کوبــا و ایــران تاکیــد کرد:رژیــم 
تهدیدهــای آمریــکا را بــه فرصــت بــرای گســترش هــر چــه بیشــتر روابــط 
ــدور  ــا ص ــا ب ــفارت کوب ــی کنیم.س ــل م ــور تبدی ــاری دو کش اقتصادی،تج
ــران  ــک ای ــط دیپلماتی ــدد رواب ــراری مج ــبت برق ــه مناس ــه ب ــه ای ک بیانی
ــا و  ــوری کوب ــور جمه ــرد:دو کش ــالم ک ــت 1979(اع ــتم آگوس ــا )هش کوب
جمهــوری اســالمی ایــران )در ایــن تاریخ(روابــط دیپلماتیــک خــود را 
ــه یکــی از اولیــن کشــورهایی  ــا ب ــد؛ بدیــن شــکل کوب مجــددا برقــرار کردن
ــد مــی  ــی تاریخــی متول ــه از انقالب ــد را ک ــوری جدی ــل شــد کــه جمه تبدی
ــط دوســتانه  ــه رســمیت شــناخت. ایــن اقــدام شــروع یــک رواب شــد را ب
ــده  ــه آم ــن بیانی ــه دارد.در ای ــروز ادام ــه ام ــا ب ــه ت ــود ک ــت ب ــن دو مل بی
اســت: در ســناریوی بیــن المللــی امــروز، کــه در آن کوبــا و ایــران بــا رژیــم 
شــدید تحریــم هــای ایــاالت متحــده بــا هــدف خفــه کــردن اقتصــاد هــر 
ــد از آن  ــه رو هســتند، بای ــت روب ــرای مل ــا ب ــش کمبوده دو کشــور و افزای
ــا هــدف  گســترش هــر چــه  ــه فرصــت ب اســتفاده کــرده و آن را تبدیــل ب
ــاوم و  ــه مق ــم و اینگون ــکاری کنی ــط اقتصــادی، تجــاری و هم بیشــتر رواب

ــر از آن خــارج شــویم. ــد ت نیرومن

دولت

مجلس

سیاست

سیاست

آمادگیکاملبرایراهاندازیبازارمتشکل
ارزیوجودندارد

شورانبایدبهیکنهادسیاسیتبدیلشود

گامسومکاهشتعهداتبرجامرامحکمبرمیداریم

بهنخبگیقانعنباشیدبایدمرزهایدانشراجلوببرید

رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی 
گفـــت: آمادگـــی کامـــل بـــرای 
ـــکل ارزی  ـــازار متش ـــدازی ب راه ان
وجـــود نـــدارد، زیـــرا هنـــوز برخـــی 
بانک هـــا نتوانســـته اند نـــرم افزارهـــای ارتباطـــی   شـــان 
را برقرارکننـــد، برخـــی صرافی هـــا نیـــز آمادگـــی ندارنـــد. 
عبدالناصرهمتـــی رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی پیرامـــون 
طـــرح حـــذف چهارصفـــر از پـــول ملـــی، اظهـــار داشـــت:  
ـــی، 820 تومـــان  ـــون تولیـــد هـــر قطعـــه ســـکه 500 تومان اکن
ـــرح  ـــن ط ـــدن ای ـــی ش ـــا اجرای ـــه ب ـــی ک ـــه دارد،در حال هزین
همـــه ســـکه ها جمـــع آوری و ذوب شـــده و در جـــای دیگـــر 
ـــهای  ـــتهالک اسکناس ـــد.وی گفت:اس ـــد ش ـــتفاده خواهن اس
ـــالیانه 700  ـــاال اســـت،بطوریکه س ـــز ب ـــورمان نی ـــدی کش تولی

ـــا اجـــرای  ـــرگ اســـکناس امحـــا مـــی شـــود،اما ب ـــون ب میلی
ــان  ــید.همتی بیـ ــد رسـ ــف خواهـ ــه نصـ ــرح بـ ــن طـ ایـ
ـــه  ـــروز در جامع ـــه ام ـــق آنچ ـــیوه، مطاب ـــن ش ـــرای ای کرد:اج
رایـــج اســـت عمـــل خواهـــد شـــد، بـــه طـــوری کـــه شـــاهدیم 
همـــه مـــردم بـــه چـــک پولهـــای بانـــک مرکـــزی چـــک 
ـــول 500  ـــک پ ـــه چ ـــد ن ـــی کنن ـــالق م ـــی اط ـــول 50 تومان پ
ـــات  ـــه مســـائل و موضوع ـــز ب ـــزی نی ـــک مرک ـــزار ریالی؛بان ه
ـــام  ـــالح نظ ـــح کرد: اص ـــه دارد.وی تصری ـــه توج ـــج جامع رای
ـــای  ـــتهای پولی،اصـــالح نظامه بانکی،اصـــالح مقررات،سیاس
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــره همگ ـــص ارز و غی ارزی، صادرات،تخصی
ـــال انجـــام  ـــه در ح ـــزی اســـت ک ـــک مرک ـــای بان ـــت ه اولوی
ـــول  ـــر از پ ـــار صف ـــذف چه ـــرح ح ـــا ط ـــار آنه ـــت و در کن اس

ـــد. ـــد ش ـــی خواه ـــز اجرای ـــی نی مل

ــهر،  ــران، ری اسالمشـ ــردم تهـ ــده مـ نماینـ
شـــمیرانات وپردیـــس درمجلـــس شـــورای 
اســـالمی گفت:شـــورا یـــک نهـــاد خدماتـــی 
ـــه نهادسیاســـی تبدیـــل شـــود. اســـت و نبایدب
»محمدرضـــا عـــارف« در دیـــدار بـــا اعضـــای شـــورای اســـالمی اســـتان 
ـــه  ـــل ب ـــورا را تبدی ـــاد ش ـــد نه ـــوراها نبای ـــت:اعضای ش ـــار داش ـــران اظه ته
نهـــاد سیاســـی کننـــد و اگـــر اعضـــای شـــوراها مـــی خواهنـــد فعالیـــت 
ـــده  ـــق حـــزب خـــود وارد شـــونداما درشـــورا نماین ـــد ازطری سیاســـی کنند،بای
ـــان  ـــدور فرم ـــالروز ص ـــادآوری 14 مردادس ـــا ی ـــتند.وی ب ـــردم هس ـــه م هم
ـــود  ـــردم ســـاالری ب ـــه مشـــروطیت شـــروع م ـــان اینک ـــا بی مشـــروطیت و ب
و امیدواریـــم مـــردم ســـاالری بـــا تمامـــی ابـــزار و لوازمـــش در کشـــور 
ـــن  ـــی تری ـــی از مترق ـــوراها یک ـــد، گفت:ش ـــدا کن ـــودش را پی ـــای خ ـــا ج م
اصـــول قانـــون اساســـی اســـت و مرحـــوم طالقانـــی بـــرای حاکمیـــت 
شـــوراها تـــالش زیـــادی انجـــام داد و دولـــت اصالحـــات افتخـــار ایـــن 
را داشـــت کـــه تثبیـــت شـــوراها را محقـــق ســـازد.عارف،با بیـــان اینکـــه 

ـــا در  ـــتیم،گفت: ام ـــی داش ـــه مخالفین ـــن رابط ـــان در ای ـــا در آن زم طبیعیت
ـــت شـــوراها  ـــچ راهـــی جـــز حاکمی ـــن هی ـــر م ـــه نظ ـــالب ب ـــه پنجـــم انق ده
ــر مـــی  ــه نظـ ــه داد:بـ ــران ادامـ ــع نماینـــدگان تهـ نداریم.رییـــس مجمـ
ـــوش  ـــی خ ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــذاق دس ـــه م ـــری ب ـــدی گ ـــم تص ـــد طع رس
ـــا  ـــی ه ـــوراها دولت ـــت ش ـــع فعالی ـــن موان ـــی از مهمتری ـــون یک ـــده و اکن آم
ـــدی  ـــورم وفربه،ناکارآم ـــت مت ـــه خروجـــی دول ـــر اینک هســـتند.وی باتاکیدب
ـــود و  ـــر اداره ش ـــزار نف ـــد ه ـــد ص ـــر چن ـــد باحداکث ـــت بای ـــت، گفت:دول اس
ـــذار  ـــه شـــوراها واگ ـــور را ب ـــد همـــه ام ـــا کند.بای نقـــش سیاســـتگذاری را ایف
کنیـــم. البتـــه در ایـــن راســـتا هـــم قوانیـــن بایدبازبینـــی شـــوند و هـــم 
ـــند. ـــته باش ـــئولیت را داش ـــن مس ـــرش ای ـــت پذی ـــوراها ظرفی ـــای ش اعض
ـــتان  ـــورای اس ـــران و ش ـــدگان ته ـــع نماین ـــون مجم ـــه داد:اکن ـــارف ادام ع
ـــا  ـــت؛ ب ـــت نیس ـــن درس ـــه ای ـــد ک ـــی کنن ـــت م ـــوازی حرک ـــورت م ـــه ص ب
ـــات  ـــم در انتخاب ـــه نتیجـــه نمـــی رســـیم. وی گفـــت: امیدواری ـــد ب ـــن رون ای
اســـفند مـــاه هـــم مشـــارکت باالیـــی را شـــاهد باشـــیم و بایـــد زمینـــه 

ـــم. ـــاد کنی ـــس را ایج ـــات مجل ـــردم در انتخاب ـــارکت م مش

ــت  ــیون امنیـ ــس کمیسـ رئیـ
ملـــی و سیاســـت خارجـــی 
اروپـــا  مجلـــس گفت:اگـــر 
ــه  ــور کـ ــتکس« را آنطـ »اینسـ
مدنظـــر ماســـت عملیاتـــی نکنـــد،گام ســـوم کاهـــش 

برمی داریـــم. محکمتـــر  را  برجـــام  در  تعهداتمـــان 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــور بـ ــی ذوالنـ ــالم مجتبـ ــت االسـ حجـ
اظهـــارات وزیرامـــور خارجـــه کشـــورمان مبنـــی بـــر 
ـــرای  ـــرای اج ـــا ب ـــی اروپ ـــتکس گام مقدمات ـــه اینس اینک
تعهداتـــش در برجـــام اســـت،گفت:عملکرد اروپایی هـــا 
ــرای  ــچ اراده ای بـ ــان هیـ ــه آنـ ــد کـ ــی دهـ ــان مـ نشـ
ـــیون  ـــس کمیس ـــتکس ندارند.رئی ـــردن اینس ـــی ک عملیات
امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی مجلـــس بابیـــان 

ــدون آب  ــطل بـ ــک سـ ــتکس یـ ــه اینسـ ــه البتـ اینکـ
اســـت و خروجـــی آن بـــه کار مـــا نمـــی آید،تصریـــح 
ـــت  ـــط در خدم ـــا فق ـــتکس اروپایی ه ـــازوکار اینس کرد:س
ـــق  ـــه از طری ـــت درحالیک ـــذا و داروس ـــامل غ ـــی ش اقالم
ـــران  ـــط ای ـــردد تارواب ـــم گ ـــرایطی فراه اینســـتکس بایدش
بـــا همـــه کشـــورهای دنیـــا بـــه ویـــژه در زمینـــه اقتصـــادی 
ـــر  ـــتکس مدنظ ـــه اینس ـــان اینک ـــود.وی بابی ـــهیل ش تس
ـــان  ـــی کند،خاطرنش ـــرآورده نم ـــا را ب ـــارات م ـــا انتظ اروپ
کـــرد:در صورتیکـــه اروپایی هـــا بـــا اجـــرای اینســـتکس 
ـــد،  ـــن کنن ـــام را تأمی ـــا در برج ـــرح م ـــوق مص ـــه حق هم
ـــن نباشـــد  ـــر اینچنی ـــا اگ ـــن ســـازوکار خـــوب اســـت ام ای
ـــدات خـــود در برجـــام  ـــا گام ســـوم کاهـــش تعه ـــًا م قطع

برمی داریـــم. محکم تـــر  را 

رهبرمعظـــم انقـــالب اســـالمی راه نخبگـــی 
ــد:  ــتند و گفتنـ ــا دانسـ ــی انتهـ ــی بـ را راهـ
ـــور،با  ـــرای کش ـــودمند ب ـــی س ـــرفت علم پیش
ـــر اســـالمی  ـــر تفک ـــی ب ـــی و مبتن ـــگاه انقالب ن
ـــیدن  ـــود را رس ـــی خ ـــدف اصل ـــه، ه ـــان نخب ـــد جوان ـــت و بای ـــر اس امکان پذی
ـــد. ـــرار دهن ـــا، ق ـــن مرزه ـــردن ای ـــو ب ـــاوری و جل ـــش و فن ـــای دان ـــه مرزه ب
ـــه و صاحـــب  ـــان نخب ـــی از جوان ـــدار جمع ـــه ای در دی ـــت هللا خامن حضـــرت آی
مـــدال در المپیادهـــای علمـــِی جهانـــی و همچنیـــن اعضـــای تیـــم ملـــی 
ـــل  ـــا تجلی ـــتادند ب ـــان ایس ـــی جه ـــام قهرمان ـــر ب ـــورکه ب ـــان کش ـــال جوان والیب
ـــی  ـــی را راه ـــه،راه نخبگ ـــان نخب ـــت جوان ـــردورزی و عقالنی ـــری، خ از ژرف نگ
ـــور،با  ـــرای کش ـــودمند ب ـــی س ـــرفت علم ـــد: پیش ـــتند وگفتن ـــا دانس ـــی انته ب
ـــان  ـــد جوان ـــت و بای ـــر اس ـــالمی امکان پذی ـــی برتفکراس ـــی ومبتن ـــگاه انقالب ن
نخبه،هـــدف اصلـــی خـــود را رســـیدن بـــه مرزهـــای دانـــش و فنـــاوری و 

ـــد. ـــرار دهن ـــن مرزها،ق ـــردن ای ـــو ب جل
رهبـــر انقـــالب اســـالمی افزودنـــد: صحبت هـــای جوانـــان نخبـــه در ایـــن 

ـــائل  ـــه مس ـــگاه ژرف ب ـــر و ن ـــت نظ ـــر و دق ـــک فک ـــود ی ـــی از وج ـــدار حاک دی
ـــود کـــه بســـیار مهـــم و مایـــه خرســـندی اســـت.حضرت آیـــت هللا خامنـــه ای  ب
بـــا تشـــکر از اقـــدام جوانـــان نخبـــه در اهـــدای مـــدال هـــای خـــود بـــه 
ایشـــان، خاطرنشـــان کردنـــد: ایـــن اقـــدام، اهـــداء بـــه شـــخص نیســـت بلکـــه 
ـــا،  ـــدال ه ـــن م ـــرش ای ـــن پذی ـــن ضم ـــت و م ـــاد اس ـــک نم ـــه ی ـــداء ب اه
ـــان  ـــزد خودش ـــا ن ـــد ت ـــم گردان ـــاز خواه ـــه ب ـــز و نخب ـــان عزی ـــه جوان ـــا را ب آنه

ـــد. ـــی بمان باق
ایشـــان خطـــاب بـــه جوانـــان نخبـــه افزودنـــد: مـــا بـــه افتخـــار کـــردن 
ـــویم و  ـــی ش ـــرافراز م ـــما س ـــرافرازی ش ـــه س ـــم و ب ـــار می کنی ـــما، افتخ ش
ـــت.  ـــام اس ـــه نظ ـــدان ب ـــه عالقمن ـــت و هم ـــربلندی مل ـــما، س ـــربلندی ش س
حضـــرت آیـــت هللا خامنـــه ای همچنیـــن الزمـــه ســـودمند بـــودن جـــوان 
ـــر  ـــد: تفک ـــمردند و افزودن ـــی برش ـــگاه انقالب ـــت را ن ـــور و مل ـــرای کش ـــه ب نخب
ـــدون  ـــه ب ـــرا ک ـــد چ ـــت کنی ـــود تقوی ـــرت را در خ ـــالمی و بصی ـــی و اس انقالب
ایـــن نـــگاه، پیشـــرفتی بـــه ســـود کشـــور ایجـــاد نخواهـــد شـــد.همچنین 
ـــد. ـــوش نکنی ـــتمداد از او را فرام ـــوکل و اس ـــد و ت ـــا خداون ـــی ب ـــاط قلب ارتب

روز  تبریـک  بـا  جهرمـی  آذری  وفنـاوری  ارتباطـات  وزیـر 
تولیدکننـدگان  از  یکـی  امـروز  گفت:خبرنـگاران  خبرنـگار 
محتـوا در شـبکه ملـی اطالعـات هسـتند و بـرای حمایـت 
از خبرنـگاران پیشـنهاد دادیـم خبرنگارانـی کـه در جامعـه 
خبـری کشـور فعالیت می کننـد و ابزار اصلی کارشـان فضای 
مجازی اسـت مطـرح کردیم کـه اینترنت رایگان داده شـود، 
آقـای رئیس جمهـور نیـز موافقت کردنـد. وی ادامه داد:ظرف 
یکـی- دو روز آینـده سـایت ثبـت نـام بـاز خواهـد شـد و 
خبرنگارانـی کـه در جامعـه خبـری کشـور فعالیـت می کننـد 

ثبت نـام کننـد.  می تواننـد 

رییـس کمیسـیون امـور داخلـی کشـور وشـوراها بـا اشـاره به 
اینکـه سـرعت عمـل ودقت عمـل در انتخابـات با اسـتفاده از 
تجهیزات و نرم افزارهای نوین بسـیار بیشـتر اسـت،گفت:باید 
دربرگـزاری انتخابـات بـه سـمت اسـتفاده ازتجهیـزات و نـرم 
 افزارهـای نوینـی که موردتاییـد مراجع ناظر برانتخابات اسـت 
برویم.محمدجواد کولیوندبا اشـاره به اسـتفاده از صندوق های 
الکترونیکـی رای درانتخابـات شـورایاری ها،بیان کرد:اسـتفاده 
از تجهیـزات نویـن بـرای برگـزاری انتخابـات درقانـون دیـده 
شـده اسـت.در انتخابـات گذشـته مجلـس شـورای اسـالمی 

حـدود 140شـهر از صندوق هـای الکترونیک اسـتفاده شـد.

خبرنگاران اینترنت 
رایگان دریافت می کنند

باید به سمت برگزاری انتخابات 
با تجهیزات نوین برویم

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در واکنـش بـه تحـوالت اخیر 
در خصـوص جامـو و کشـمیر گفـت: جمهوری اسـالمی ایران 
تصمیمـات اخیـر دولـت هنـد در خصـوص جامو و کشـمیر را 
از نزدیـک پیگیـری می کنـد و توضیحـات ارائه شـده توسـط 
مقامـات هنـد و پاکسـتان دربـاره تحـوالت اخیـر را بـا دقـت 
دنبال می نماید.سـیدعباس موسـوی افزود:جمهوری اسالمی 
ایران از هندوپاکسـتان به عنوان دوسـتان و شـریکان منطقه 
ای خـود انتظـار دارد بـا اتخـاذ روشـهای مسـالمت آمیـز و 
گفتگـو درجهـت تامیـن منافـع مـردم منطقـه گام هـای موثر 

بردارند.

دکتـر جهانگیـری معـاون اول رئیـس جمهـور  دربـاره حضور 
بانـوان در ورزشـگاه هـا و نظـر فدراسـیون جهانـی فوتبـال 
را  ایـن زمینـه گفـت: دولـت دغدغـه متدینیـن و علمـا  در 
از وزارت کشـور و وزارت ورزش و هـم  در نظـر می گیـرد و 
بـه  را  ایـم محل هـای مناسـبی  انتظامـی خواسـته  نیـروی 
بانـوان اختصـاص دهنـد تـا نگرانـی متدینیـن در ایـن زمینه 
برطـرف شـود و بانـوان هـم بتواننـد در ورزشـگاه هـا حضـور 
داشـته باشـند. رفع این مشـکل به ظاهر بزرگ کار دشـواری 

بود. نخواهـد 

هندوپاکستان درجهت تامین 
منافع مردم گام های موثر بردارند

وعده جهانگیری به بانوان 
جهت حضور در استادیوم ها
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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خبرمیراث

موزههاوقایعدورانمشروطهرازندهنگهمیدارندموزهمردمشناسی»میبد«درانتظارکمکهایدولتاست
ـــد  ـــی میب ـــردم شناس ـــه م ـــا گنجین ـــوزه ی م
ـــا،  ـــا، ســـکه ها ،کتیبه ه شـــامل دســـت افزاره
ـــرف  ـــه ای مع ـــوان مجموع ـــا و.. .بعن عتیقه ه
ــهر  ــن شـ ــان ایـ ــته مردمـ ــی گذشـ زندگـ

تاریخـــی اســـتان یـــزد اســـت.
ـــه چشـــم  ـــن محـــل ب ـــه در ای ـــد آنچـــه را ک ـــوزه مردم شناســـی میب مســـئول م
می خـــورد مرهـــون همـــکاری فرهنـــگ دوســـتان و خانـــواده اش می دانـــد 
ـــت. ـــوزه اس ـــامل 6 م ـــع آوری و ش ـــه ای جم ـــه وی در مجموع ـــه گفت ـــه ب ک
محمدحســـین عطـــاری افزود:ایـــن مجموعـــه شـــامل موزه هـــای خطـــوط 
ــفال  ــا و...(،سـ ــف نامه هـ ــخ خطی،وقـ ــته ها ، کتیبه ها،نسـ ــنگ نوشـ ) سـ
، عتیقه،زیلـــو و مـــردم شناسی)دســـت افزارهـــای گوناگـــون ،شـــغل های از 
یـــاد رفتـــه ماننـــد لبافـــی، ریســـندگی های قدیم،وســـایل توزیـــن قدیـــم 
، ابـــزارآالت کشـــاورزی و...(و گنجینـــه مســـکوکات اســـت.وی اضافـــه 
کـــرد: از ســـال 1350 شـــروع بـــه جمـــع آوری آثـــار ایـــن مجموعـــه کـــرد 
ـــده را  ـــع آوری ش ـــایل جم ـــت، وس ـــار داش ـــه در اختی ـــکونی ک ـــزل مس و من

ـــد  ـــه ش ـــتقبال مواج ـــا اس ـــت و ب ـــش گذاش ـــه نمای ـــردم ب ـــد م ـــرای بازدی ب
ـــی  ـــاس قدیم ـــدادی از اجن ـــردم تع ـــا م ـــد ت ـــش ش ـــوقی برای ـــن کار مش و ای
ـــر  ـــدا در دفت ـــخ اه ـــرد و تاری ـــام ف ـــی ن ـــر اهدای ـــا ه ـــد و ب ـــدا کنن ـــود را اه خ
ـــل  ـــه دلی ـــد از آن ب ـــه داد:بع ـــت.وی ادام ـــده اس ـــت ش ـــوزه ثب ـــای م موقوفه ه
ـــزل  ـــی من ـــالنی در نزدیک ـــه س ـــده را ب ـــع آوری ش ـــایل جم ـــا وس ـــود فض کمب
ـــال  ـــا از س ـــود فض ـــت کمب ـــه عل ـــم ب ـــاز ه ـــه ب ـــرد ک ـــت،منتقل ک ـــرار داش ق
ـــر  ـــام صادق)ع(دای ـــی ام ـــه فرهنگ ـــش مجموع ـــت پوش ـــون تح 1375 تاکن
ـــد  ـــی میب ـــوزه مردم شناس ـــئول م ـــرار دارد.مس ـــردم ق ـــد م ـــورد بازدی ـــدو م ش
ـــاره  ـــه اش ـــن مجموع ـــون درای ـــر تاکن ـــزار اث ـــج ه ـــع آوری پن ـــه جم ـــه ب در ادام
ـــی مـــوزه ،هـــر قســـمت از  ـــه فوقان ـــا ســـاخت و آمـــاده شـــدن طبق ـــه ب کـــرد ک
ـــردم  ـــوزه م ـــال حـــوزه م ـــن فع ـــوزه جـــای مشـــخصی خواهـــد داشـــت. ای 6 م
شناســـی میبدخاطرنشـــان کرد:نـــام اهـــدا کننـــدگان در کنـــار آثـــاری کـــه 
ـــت  ـــادگار ثب ـــه ی ـــه ب ـــرای همیش ـــوزه ب ـــه م ـــر موقوف ـــد در دفت ـــدا می کنن اه
می شـــود.وی همچنیـــن در معرفـــی اجنـــاس مـــوزه بـــه پیشـــینه آنهـــا و 
ـــرد. ـــوزه اشـــاره ک ـــداری شـــده در م ـــاس و وســـایل نگه ـــرد اجن چگونگـــی کارب

مدیـــرکل موزه هاوامـــوال منقـــول فرهنگـــی 
ـــه نقـــش  ـــزاث فرهنگـــی ب تاریخـــی ســـازمان می
موزه هـــا در زنـــده نگـــه داشـــتن وقایـــع تاریخـــی 
دروان مشـــروطه پرداخـــت و افزود:یکـــی از 
رســـالت هـــای موزه هـــا در مســـائل اجتماعـــی، بازســـازی حقیقـــی وقایـــع 

بـــر اســـاس اســـناد و مـــدارک بـــه جـــای مانـــده اســـت.
ــع  ــتن وقایـ ــه داشـ ــده نگـ ــا در زنـ ــش موزههـ ــه نقـ ــا کارگر«بـ »محمدرضـ
ـــائل  ـــا در مس ـــوزه ه ـــای م ـــالت ه ـــی از رس ـــزود: یک ـــت و اف ـــی پرداخ تاریخ
ــناد و  ــاس اسـ ــر اسـ ــی بـ ــع اجتماعـ ــی وقایـ ــازی حقیقـ ــی، بازسـ اجتماعـ
ـــی و  ـــان حقیق ـــک جری ـــه کمـــک آن، ی ـــا ب ـــده اســـت ت ـــه جـــای مان ـــدارک ب م
ـــوزه هـــای  ـــرد. شـــاید م ـــوزه هـــا شـــکل بگی ـــم در م شـــرایط یـــک گفتمـــان دائ
مرتبـــط بـــا وقایـــع مشـــروطه بهتریـــن مـــکان بـــرای تحقیـــق و شـــناخت 
ـــع مشـــروطه  ـــد وقای ـــا مـــی توانن ـــوزه ه ـــه م ـــه اســـت چراک ـــن واقع ـــراد از ای اف

ـــد. ـــگاه دارن ـــده ن ـــطه ای زن ـــور و واس ـــه سانس ـــدون هیچگون را ب
ـــوزه  ـــگاه م ـــاوران،را پای ـــه نی ـــگر مجموع ـــور پژوهش ـــح پ ـــیر صال ـــه اردش در ادام

ـــگاه  ـــاب پای ـــد از دو ب ـــاوران را بای ـــه نی ـــت: مجموع ـــت و گف ـــروطیت دانس مش
ـــه  ـــروطه در کاخ صاحبقرانی ـــان مش ـــه فرم ـــت، چراک ـــروطیت دانس ـــوزه مش م
ـــران اســـت  ـــوی فتـــح ته ـــه امضـــاء رســـیده و دلیـــل دوم تابل ـــن مجموعـــه ب ای
ـــرار  ـــه ق ـــن مجموع ـــو در ای ـــن تابل ـــذرد و ای ـــی گ ـــر آن م ـــال از عم ـــه 110 س ک
ـــی  ـــند تاریخ ـــک س ـــوان ی ـــه عن ـــران را ب ـــح ته ـــمند فت ـــوی ارزش دارد.وی تابل
ـــد از امضـــای  ـــه بع ـــی ک ـــر اتفاقات ـــس از ذک ـــرد و پ ـــی ک ـــداد معرف ـــن روی از ای
ـــه  ـــن واقع ـــت ای ـــه روای ـــت، ب ـــوع پیوس ـــه وق ـــران ب ـــروطه در ای ـــان مش فرم
ـــری پرداخـــت. ـــر هن ـــر اســـاس ایـــن اث تاریخـــی در ســـال 1288 خورشـــیدی ب
ـــران  ـــای ای ـــوزه ه ـــی م ـــه مل ـــس کمیت ـــی رئی ـــط طباطبای ـــد محی ـــید احم س
ــالب  ــره انقـ ــن ثمـ ــون را مهمتریـ ــت، قانـ ــن نشسـ ــه ایـ ــوم( در ادامـ )ایکـ
ـــی شـــود  ـــه در اینجـــا مطـــرح م ـــی ک ـــه مهم ـــزود: نکت مشـــروطه دانســـت و اف
ـــد  ـــود. بع ـــون ب ـــه قان ـــه ب ـــاز جامع ـــه نی ـــخ ب ـــروطه پاس ـــه مش ـــت ک ـــن اس ای
از انقـــالب مشـــروطه از طریـــق قانـــون بـــه موضوعـــات مختلـــف رســـیدگی 
ـــون  ـــدگاه قان ـــا دی ـــرادی ب ـــا 1305 اف ـــال 1285 ت ـــن از س ـــد. بنابرای ـــی ش م

ـــد. ـــد کردن ـــه رش مداران

 پیام
 میراث

معاون گردشگری آذربایجان غربی از شروع فعالیت اتوبوس گردشگری برای سفرهای درون  شهری تابستانی در شهر ارومیه خبر داد.
ریتا خضرزاده با اعالم این خبرگفت: »طرح استفاده از اتوبوس گردشگری بر اساس برنامه های ستاد اجرایی خدمات سفر و برای 

جابه جایی راحت و آسان گردشگران و مسافران جهت بازدید از مراکز تاریخی و فرهنگی به اجرا درآمد.«معاون گردشگری آذربایجان 
غربی افزود: »این اتوبوس  هر روز در دو نوبت، در مکان و ساعت مشخص، گردشگران را به صورت رایگان جابه جا می کند.«

رنا
 ای

س:
عک

ایران،گفت:ظرفیـت  یونسـکو  ملـی  کمیسـیون  دبیـرکل 
جـاده ابریشـم فرصتی مناسـب بـرای معرفی داشـته های 

فرهنگی،علمـی ایـران بـه جهـان اسـت.
حجـت هللا ایوبـی در جلسـه هماهنگی ششـمین نشسـت 
مسـیرجاده  درکشـورهای  ای  زنجیـره  ثبتهـای  سـریالی 
ظرفیـت  و  ابریشـم  جـاده  نـام  حـال  ابریشـم،گفت:بهر 
فرصـت  ایـران  اسـالمی  بـرای جمهـوری  ابریشـم  جـاده 
فرهنگی،علمی،ادبیـات  هـای  تاداشـته  اسـت  مناسـبی 
ابریشـم قـرار دارد  تاریخـی کـه در مسـیر جـاده  آثـار  و 
زودتـر و بهتـر بـه جهـان معرفـی کنیم.نگاه قالـب به جاده 
ابریشـم اقتصـادی اسـت در صورتـی کـه عالوه بـر اهمیت 
وظرفیـت  ارزش  دارای  جـاده  ایـن  اقتصـادی،  کارکـرد 

فرهنگـی اسـت.
وی یـادآور شـد:جاده ابریشـم راه تبـادل فکـر، فرهنـگ و 
اندیشـه بـوده؛از ایـن رو برپایـی همایـش جاده ابریشـم، 
شـامل برنامـه هـای متعـددی همچـون کنفرانـس گفتگو، 
معنویـت و ادیـان و صلـح نوشـته های جاده ابریشـم نیز 
خواهدشد.محمدحسـن طالبیـان معـاون سـازمان میـراث 
فرهنگـی نیـز در ایـن جلسـه اظهـار داشـت:بخش اصلـی 
جـاده ابریشـم،ایران اسـت و همـدان در ایـن مسـیر قرار 
بـرای  تـوان  ومـی  اسـت  مهـم  میزبانـی همـدان  و  دارد 
ثبـت آثـار ملمـوس وغیرملمـوس و گردشـکری فرهنگـی 

اطالعاتـی را در ایـن همایـش ارائـه داد.
یونسـکو  ای  منطقـه  دفتـر  سرپرسـت  فتوفسـکی  وتـان 
در تهـران، در ایـن جلسـه بـا تشـکر از کمیسـیون ملـی 
برگـزار  یونسـکو  ملـی  ایـران گفـت: کمیسـیون  یونسـکو 
برنامـه  ایـن  و  اسـت  ابریشـم  جـاده  همایـش  کننـده 

شـود. مـی  محسـوب  یونسـکو  بـرای  مهمـی  فعالیـت 
فتوفسـکی ادامـه داد:ایـن جلسـه بـرای یونسـکو و دولت 
ایـران اتفـاق مهمـی اسـت و مسـئولیت بزرگـی برعهـده 
مـا قـرار دارد و امیـدوارم شـاهد برگـزاری برنامـه خوبـی 
فعالیتهـا  ایـن  از  اظهارداشـت:یکی  فتوفسـکی  باشـیم. 
سـمپوزیوم گفتگـوی بیـن ادیـان و مذاهـب در راسـتای 
بـا  نیـز  فعالیـت هـای دیگـری  و  ابریشـم اسـت  جـاده 
هویـت فرهنگـی و هنـری در مدت زمان ایـن همایش در 

همـدان برگـزار خواهـد شـد.

جاده ابریشم فرصتی 
مناسب برای معرفی 

ایران به جهان

قلعه،آثاربهجاماندهپرتغالیهادرهرمزگان

جزیره هرمز از قدیمی ترین جزیره های فعال ایران،  خاورمیانه و شمال آفریقاست 

ــه  ــزگان ک ــای هرم ــره ه ــه جزی ــی ب وقت
درجنــوب کشــور واقع شــده ســفر کنید در 
قشــم، هرمز،کنــگ و الرک دیــواره هایــی 
قطــور دیــده مــی شــود کــه آثــار بــه جــا 
مانــده از تســلط پرتغالــی هــا بــر خلیــج 
فــارس است.اســتعمارگران پرتغالــی بعد 
از به اشــغال در آوردن بخشــهایی ازجزیره 
هــای خلیــج فارس،قلعه هایی ســاختند 
کــه امــروز بخشــهایی از آن پابرجاســت و 
ــای قشــم،هرمز  ــه ه ــان قلع ــن می در ای
ــه  ــورمان از هم ــوب کش ــار در جن و چابه
ــار  ــن آث ــر هســتند.هرچند ای ــروف ت مع
ــوده  یادگارهــای اســتعماربویژه پرتغالیهاب
ولــی بــه جذابیت هــای توریســتی و 
ــره  ــار و جزی ــهرهای چابه ــی در ش تاریخ
هــای هرمز،قشــم و کیــش تبدیــل شــده 
کــه هــر ســاله هــزاران گردشــگر داخلــی 

و خارجــی را بــه ســوی خــود جــذب 
می کند.بــا توجــه بــه اهمیــت گردشــگری 
ایــن آثــار تاریخــی در هرمــزگان، بــه 
کــه  هایــی  قلعــه  ویژگــی  معرفــی 
خاطــرات پرتغالــی هــا را در جزیــره هــای 
قشــم، هرمــز و کنــگ تداعــی مــی کنــد 

ــم. ــه ای پرداخت

قلعه پرتغالی ه
در جزیره هرمز

ــره  ــن جزی ــز از قدیمی تری ــره هرم جزی
هــای فعــال ایــران،  خاورمیانــه و شــمال 
آفریقاســت کــه روزگاری بــا موقعیــت 
ویــژه و اســتراتژیک مدخــل تجــاری 
ایــران بــود و تاریــخ ایــن جزیــره بســیار 
ــر فــراز و نشــیب مــی باشــد.قلعه 500  پ
ــز  ــره هرم ــغال جزی ــان اش ــاله  در زم س

بــه دســت پرتغالی هــا و بــه دســتور 
شــخص آلبــو کــرک ســاخته شــده 
اســت، بعدهــا کــه شــاه  عبــاس صفــوی 
خلیج فــارس  از  را  پرتغالی هــا  پــای 
ــاه کــرد، قلعــه هرمــز اولیــن جایــی  کوت
ــی  ــرداران ایران ــت س ــه دس ــه ب ــود ک ب
ــس  ــی خــان پ ــام قل ــه فرماندهــی ام ب
گرفتــه شــد.پرتغالی ها در زمــان اشــغال 
ایــران ایــن ســاختمان ها را بــرای اســکان 
نظامیــان و اغلــب در فاصلــه ای کوتــاه از 
ــن  ــاختند، ای ــی می س ــای اصل بندرگاه ه
ــک  ــر از ی ــه ای کمت ــز در فاصل ــه نی قلع
کیلومتــر از اســکله اصلــی جزیره ســاخته 
ــای تاریخــی  ــا بن ــه  نوعــی تنه شــده و ب
ــا  ــز بن ــد.در مرک ــه شــمار می آی ــره ب جزی
ــرارآمیز و  ــی اس ــای زیرزمین ــک کلیس ی
ــی و  ــقف مرجان ــود دارد، س ــی وج دیدن

ــام از  ــا اله ــه ب ــی اش ک ــتون های رنگ س
نخل هــای جنــوب ایــران ســاخته شــده، 
ــب  ــال غری ــن  ح ــا و در عی ــی زیب تلفیق
از هنــر معمــاری پرتغالــی و ایرانــی را 
ــر  ــت.آب انباری بزرگ ت ــرده اس ــاد ک ایج
اتاق هــای  قلعــه،  آب  تأمیــن  بــرای 
اســکان، ســیاه  چــال و انبــار نیــز در ایــن 
ــی  ــود بی دقت ــا وج ــود دارد، ب ــه وج قلع
ــن بخشــها  ــه ای ــا، هم ــداری از بن در نگه
دیدنــی هســتند.بین ســه تــا پنــج هــزار 
نفــر از افــراد کشــور پرتغــال در ایــن قلعــه 
حضــور داشــتند و امــروز ایــن قلعــه 
نمــادی از اســتعمار و شــجاعت ســربازان 
ــره  ــازی جزی ــرای آزادس ــی ب ــر ایران دلی

ــز اســت. هرم

قلعه پرتغالی ها در قشم
از جملــه جاذبــه هــای گردشــگری جزیره 
قشــم، قلعــه ی پرتغالــی هاســت کــه در 
ــط  ــره و توس ــن جزی ــمالی ای ــع ش ضل
ــرک،  ــام آلفونســو آلبرک ــه ن ــوردی ب دریان
ــی  ــد.قلعه پرتغال ــا ش ــال 1507 بن در س
ــش از 2  ــاحتی بی ــا مس ــم ب ــا در قش ه
هــزار متــر مربــع از ســنگ هــای آهکــی و 
گچــی، بــا مــالط ســاروج محلی ســاخته 
ــار  ــن ب ــرن، چندی ــک ق ــی ی ــده و ط ش
اســتحکام آن افزایــش یافتــه اســت.این 
دژ،راســت گوشــه اســت و چهــار بــرج در 
چهــار گوشــه،بازوهایی بلنــد داشــته انــد 
ــای  ــر روی پهن ــا ب ــق ه ــوپ و منجنی و ت
آن مســتقر مــی شــده اند.قلعــه قشــم، 
ــا  ــزرگ ی ــار ب ــک انب ــد ی ــردی مانن کارب
جــای نگهــداری مهمــات و ســالح داشــته 
کــه در مواقــع اضطــراری بــه دیگــر دژهــا 

کمــک مــی رســانده اســت.

ردپای پرتغالی ها در بندرکنگ
ــی دارد  ــی طوالن ــه قدمت ــگ ک ــدر کن بن

یکــی از شــهرهای بنــدر لنگــه به حســاب 
می آیــد و در هرمــزگان واقع شــده اســت.
ایــن شــهر تاریخــی، مکانــی بــرای تجــار 
بــود و کشــتی های بزرگــی نیــز در آن پهلو 
ــارت  ــرای تج ــا ب ــه از آن ه ــد ک می گرفتن
ــا و  ــره، ممباس ــد، بص ــورهای هن ــه کش ب
کشــورهای آفریقایــی اســتفاده می شــد.
تجــار در بنــدر کنــگ منازلــی را نیــز بــرای 
خودشــان ســاخته بودنــد کــه اغلــب ایــن 
ــچ ســاخته شــده  ــا از ســنگ و گ خانه ه
بــود و در بــاالی آن هــا نیــز بادگیــر وجــود 
داشــت، در آن ســال ها این شــهر یکی از 
مراکــز مهــم دولــت پرتغــال بــوده اســت.

مرمت اضطراری قلعه پرتغالی 
های جزیره هرمز

از ســوی  از 20ســال پیگیــری  پــس 
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ اداره کل می
هرمــزگان و توافــق انجــام شــده بــا 

ای  ســوله  ســرخ،  معــدن  شــرکت 
کــه در حریــم قلعــه پرتغالــی هــای 
ــته  ــت، برداش ــرار داش ــز ق ــره هرم جزی
ــت  ــت مرم ــه نخس ــد.اقدامات مرحل ش
بــا اعتبــار 12 میلیــارد ریــال شــامل، 
دوخــت و دوز ترکهــا، جایگزینــی ســنگ 
هــای فرســوده و آوار بــرداری اســت و 
ــع  ــای ضل ــوله، نم ــن س ــت ای ــا برداش ب
ــع آزاد  ــزار مترمرب ــزان ه ــه می ــرقی ب ش
شــد.با توجــه بــه خســارت هــای ناشــی 
ــای  ــی ه ــه پرتغال ــت قلع از بارندگی،مرم
جزیــره هرمــز بــا اعتبــارات ملــی انجــام 
ــی از  ــی الرک،یک ــود.قلعه پرتغال ــی ش م
پرتغالی هاســت  چهارگانــه  قلعه هــای 
ــتور  ــه دس ــه ب ــل دوره صفوی ــه در اوای ک
و  آلبرکــرک ســاخته شــده  آلفونســو 
ســال1382در فهرســت آثــار ملــی کشــور 

ــید. ــت رس ــه ثب ب

از جملـه زیـن شاهنشـاهی  اقـالم  برخـی 
درطـی جابجایـی عتیقه جـات سـوارکاری از 
مـوزه قصـر فیـروزه به مـوزه المپیـک ناپدید 
شـدند.هرچند پـس ازپیگیری هـای کمیتـه 
ملـی المپیک برخی وسـایل پیدا شـدند اما 
هنوز تمامی اقالم در دسـترس مـوزه  ورزش، 
المپیـک و پارالمپیـک قـرار نگرفتـه اسـت.
پـس ازافتتـاح مـوزه ی ورزش، المپیـک و 
پارالمپیـک در مجموعـه کمیته ملی المپیک  
مقرر شـد که تمامی اشـیاء و عتیقه جات و 

افتخـارات ورزش ایـران بـه این مـوزه انتقال 
یابـد. بر این اسـاس و در طـی انتقال عتیقه 
جات سـوارکاری از مـوزه ی قصرفیروزه حدود 
18 قلـم جنـس نفیـس در طـی تنهـا چنـد 
روز ناپدیـد شـد. از جملـه اقالم ناپدید شـده 
می تـوان بـه زین اسـب شاهنشـاهی اشـاره 
کـرد کـه البته بعـدا این زین جـزو اقالم پیدا 
شـد.برای انتقـال این اقالم چنـد روزی قبل 
گروهـی بـرای فیلم بـرداری و لیسـت کردن 
اقـالم بـه مـوزه ی قصـر فیـروزه رفتنـد و از 

عتیقـه جـات فیلـم و عکـس بـرداری کردند 
امـا بعـد از انتقـال ایـن اقالم به مـوزه جدید 
معلـوم شـد کـه عتیقـه جـات انتقـال یافته 
بسـیار کمتر از زمان فیلمبرداری بوده اسـت.
بعضـی از ایـن 18 اقالم ناپدید شـده تاکنون 

پیـدا شـده، ولـی هنـوز 3یـا 4 قلـم جنـس 
نفیـس تحویـل مـوزه ی ورزش، المپیـک و 
پارالمپیـک نشـده اسـت و معلـوم نیسـت 
سرنوشـت نهایـی آنهـا چیسـت و اکنـون در 

دسـت چه کسـی اسـت؟

ناپدیدشدنبرخیاقالم
تاریخیسوارکاریدرموزه!

روند ساماندهی موزه مطبوعات 
در کرمان دنبال شود

اســتاندار کرمــان بــر پیگیــری رونــد ســاماندهی وضعیــت ایــن مــوزه تاکیــد 
کــرد و گفت:مدیــران اســتانی بایــد پیگیــری هــای الزم بــرای تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ایــن مــوزه را انجــام داده و پــس از آن در نشســتی تخصصــی دربــاره 
ــات  ــوزه مطبوع ــد از م ــی در بازدی ــود.محمدجواد فدائ ــری ش ــم گی آن تصمی
ــن مــوزه ضــروری است.سرپرســت  ــزود: ســاماندهی وضعیــت ای ــان اف کرم
ــان  ــن بی ــد ضم ــن بازدی ــز در ای ــان نی ــتان کرم ــراث فرهنگی،اس اداره کل می
ایــن مطلــب کــه مالکیــت ایــن مــوزه مربــوط بــه اداره کل میــراث فرهنگــی 
نیســت ادامــه داد:ایــن مــوزه در حــال حاضــر مجوزهــای الزم را نیــز از میــراث 
ــراث  ــزود:در اداره کل می ــی اف ــرده اســت.فریدون فعال ــت نک ــی دریاف فرهنگ
ــوزه و  ــن م ــرای ای ــی ب ــرح محتوای ــه ط ــاده تهی ــان آم ــتان کرم فرهنگی،اس
ــردن آن هســتیم.وی خاطرنشــان کرد:آمادگــی الزم  ــال ک ــد فع ــری رون پیگی
بــرای همــکاری بــا بخــش خصوصــی و ایجادمــوزه مشــارکتی از جملــه مــوزه 
مطبوعــات را داریــم.وی تاکیدکرد:میراث فرهنگی،صنایع دســتی و گردشــگری 
هــر ســاله مبالغــی را بــرای کمــک بــه مــوزه هــای شــخصی اختصــاص مــی 
دهــد کــه در ســالجاری نیــز ایــن اعتبــار بــه مــوزه هــای ســاعت، پتــه و غیــره 
ــرداد ســال 1384  ــم م ــان در نه ــات کرم پرداخــت شــده اســت.موزه مطبوع
افتتــاح شــده امــا در فواصــل زمانــی بــه صــورت مســتمر فعــال نبــوده اســت

ته
نک

وقتـی بـه جزیـره هـای هرمـزگان کـه در جنوب کشـور 
واقـع شـده سـفر کنیـد در قشـم،هرمز، کنـگ و الرک 
دیـواره هایـی قطـور دیـده مـی شـود کـه آثـار بـه جـا 
مانـده از تسـلط پرتغالـی هـا بـر خلیـج فـارس اسـت.
آوردن  در  اشـغال  بـه  از  بعـد  پرتغالـی  اسـتعمارگران 
بخـش هایـی از جزیـره های خلیـج فـارس، قلعه هایی 
سـاختند که امـروز بخش هایـی از آن پابرجاسـت و در 
ایـن میـان قلعه های قشـم، هرمـز و چابهـار در جنوب 

کشـورمان از همـه معـروف تر هسـتند.
جزیـره هرمـز  از  قدیمی تریـن جزیـره هـای فعـال 
ایـران،  خاورمیانه و شـمال آفریقاسـت کـه روزگاری 
تجـاری  مدخـل  اسـتراتژیک  و  ویـژه  موقعیـت  بـا 
ایـران بـود و تاریـخ ایـن جزیـره بسـیار  پـر فـراز  و 

باشـد می  نشـیب 

میراثمیراث

جرایممیراثفرهنگیآذربایجانشرقی
آغازمرمتبازارتاریخینایین۵0درصدکاهشیافت

حفاظـــت  یـــگان  فرمانـــده 
میـــراث فرهنگـــی آذربایجـــان 
 50 کاهـــش  از   شـــرقی 
درصـــدی جرایـــم مرتبـــط بـــا 
ـــه مـــدت مشـــابه  ایـــن حـــوزه در 4 مـــاه اخیـــر نســـبت ب
ـــوب  ـــرهنگ محب ـــر داد.س ـــتان خب ـــته در اس ـــال گذش س
ـــی  ـــراث  فرهنگ ـــت از می ـــه صیان ـــان اینک ـــانی بابی ساس
ــی  ــاوری همگانـ ــه بـ ــد بـ ــی بایـ ــای تاریخـ و ابنیه هـ
ـــای  ـــن اولویته ـــی از مهم تری ـــزود: یک ـــود، اف ـــل ش تبدی
ـــگیری  ـــتان پیش ـــی اس ـــراث فرهنگ ـــت می ـــگان حفاظ ی
از جرایـــم علیـــه میـــراث فرهنگـــی اســـت.وی اظهـــار 
ــی  ــراث فرهنگـ ــت میـ ــگان حفاظـ ــت:وظایف یـ داشـ

ــف  ــن وظایـ ــده ایـ ــت و بخـــش عمـ ــی اسـ چندوجهـ
ــتا  ــن راسـ ــه در ایـ ــار را دارد کـ ــی از آثـ ــه حفاظتـ جنبـ
فعالیت هـــای یـــگان حفاظـــت اداره کل عـــالوه بـــر 
ـــز دارد  ـــی نی ـــی و انتظام ـــه امنیت ـــش حفاظتی،جنب بخ
ـــوده  ـــالش ب ـــگان در ت ـــن ی ـــته ای ـــالهای گذش ـــی س و ط
ـــار  ـــر آث ـــا ایجـــاد تمرکـــز ب ـــادر بخشـــهای مختلـــف آن ب ت
ـــیب  ـــه آس ـــتان از هرگون ـــی اس ـــق تاریخ ـــر و مناط فاخ
احتمالـــی بـــر آنهـــا جلوگیـــری کند.ساســـانی ادامـــه 
داد:از ابتـــدای امســـال تاکنـــون شـــاهد 7 مـــورد حفـــاری 
ـــم کـــه در  ـــر ثبتـــی اســـتان بودی غیرمجـــاز در مناطـــق غی
ـــا  ـــته ب ـــال گذش ـــابه س ـــان مش ـــدت زم ـــا م ـــه ب مقایس

افزایـــش 25 درصـــدی همـــراه بـــوده اســـت.

ـــی،  ـــراث  فرهنگ ـــس اداره می رئی
صنایـــع دســـتی و گردشـــگری 
ناییـــن از ادامـــه مرمـــت بـــازار 
تاریخـــی ایـــن خطـــه در فـــاز 
ـــاری  ـــا اعتب ـــی ایـــن بازارب ـــد و احیـــای بخـــش میان جدی

ـــر داد. ـــال خب ـــارد ری ـــک  میلی ـــش از ی بی
محمـــود مدنیـــان محمـــدی گفت:یکـــی از مهم تریـــن 
برنامه هـــا و اهـــداف ایـــن اداره، مرمـــت، حفـــظ و 
احیـــای بـــازار تاریخـــی ناییـــن به عنـــوان بزرگ تریـــن 
ـــت. ـــی اس ـــه تاریخ ـــن منطق ـــاری ای ـــز تج ـــر و مرک معب
وی افزود:عملیـــات مرمتـــی ایـــن پـــروژه شـــامل 
بدنه سازی،استحکام بخشـــی و پی بنـــدی دیوارهـــای 

ـــای  ـــام و احی ـــرش ب ـــگل و آجرف ـــت و کاه ـــی، مرم اصل
حداقـــل 10 مغـــازه متروکـــه اســـت.

مدنیـــان همچنیـــن خاطرنشـــان کرد:ایـــن مرحلـــه از 
ـــا  ـــن ب ـــی نایی ـــازار تاریخ ـــای ب ـــت و احی ـــات مرم عملی
اعتبـــاری بالـــغ بـــر یک میلیـــارد و 500  ملیـــون ریـــال 

ـــت. ـــام اس ـــال انج درح
بـــازار تاریخـــی 700 ســـاله شـــهر ناییـــن مربـــوط بـــه 
دوره ایلخانـــان یکـــی ازقدیمـــی تریـــن بازارهـــای 
تاریخـــی ایـــران بـــا خصوصیـــت هـــای منحصـــر بـــه 
فـــرد اســـت کـــه در ســـال 1356شمســـی بـــه ثبـــت 

آثـــار ملـــی ایـــران رســـیده اســـت. 
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مقــداد اســکندرپور -معــاون مهندســی و توســعه شــرکت 
آب و فاضــالب شــهری آذربایجان غربــی- می گویــد: 
در حــال حاضــر پســاب تصفیه خانه هــای فاضــالب 
ارومیــه، گلمــان، بــوکان، ســلماس، مهابــاد، نقــده و 
میانــدوآب بــه دریاچــه ارومیــه رهــا می شــود. بــه گفتــه 
وی شــرکت آب و فاضــالب شــهری آذربایجــان غربــی در 
راســتای کمــک بــه احیــا و تامیــن بخشــی از آب مــورد 
نیــاز دریاچــه ارومیــه بــر اســاس وظایفــی کــه در ســال 
1394 از ســوی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه بــر عهــده 
ایــن شــرکت گذاشــته شــد، بخشــی از پســاب تولیــدی 
ــه ســمت دریاچــه ســرازیر  ــه صــورت تصفیه شــده ب را ب
ــه،  ــا گفت ــزاری ایرن ــه خبرگ ــه او ب ــور ک ــد. آن ط می کن
ــون  ــدود 105 میلی ــال 1400 ح ــا س ــاس ت ــن اس ــر ای ب
مترمکعــب از پســاب تصفیــه شــده بــه ســمت دریاچــه 
ارومیــه رهــا خواهــد شــد. معــاون مهندســی و توســعه 
شــرکت آب و فاضــالب شــهری آذربایجان غربــی عنــوان 
می کنــد: در ایــن راســتا 63 هــزار و 898 مترمکعــب 
در شــبانه روز بــر ظرفیــت پســاب تصفیــه شــده اســتان 
افــزوده و 300 کیلومتــر شــبکه جمــع آوری و انتقــال 
جدیــد احــداث شــده اســت. دریاچــه ارومیــه در قالــب 
ــدت 10  ــرف م ــت ظ ــرار اس ــا ق ــتاد احی ــای س طرح ه
ســال )از 1394( بــه تــراز اکولوژیــک خــود برســد؛ ایــن 
دریاچــه از اواســط دهــه 1380 شــروع بــه خشــک شــدن 
کــرد و بنــا بــر آمــار بین المللــی تــا ســال 2015 میــالدی 
ــه  ــد. هم ــک ش ــاحت آن خش ــد از مس ــدود 80 درص ح
کارشناســان داخلــی و خارجــی بــر ایــن عقیــده هســتند 
کــه مشــارکت جوامــع محلــی در کنــار اجــرای طرح هــای 
مختلــف، نقــش مهمــی در احیای نگیــن آبــی آذربایجان 
دارد. چنــدی قبــل نیــز معــاون مهندســی و توســعه 
شــرکت آب و فاضــالب شــهری آذربایجان غربــی خبــر از 

ــه طــی  ــه فاضــالب ارومی ــرح تصفیه خان ــرداری ط بهره ب
ــود. ســال جــاری داده ب

بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب ارومیه
تصفیه خانــه  طــرح  اســکندرپور،  مقــداد  بــه گفتــه 
فاضــالب ارومیــه از محــل اعتبــارات ســتاد احیــای 
دریاچــه ارومیــه اجرایــی می شــود کــه بــر اســاس 
ــرداری از  ــاهد بهره ب ــده ش ــل آم ــه عم ــزی ب ــه ری برنام
ایــن طــرح در ســال جــاری خواهیــم بــود. بــه گــزارش 

گیتــی آنالیــن، ایــن مقــام مســوول بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــان  ــد: شــرکت آب و فاضــالب شــهری آذربایج می افزای
غربــی کار خــود را در راســتای کمــک بــه احیــا و تامیــن 
بخشــی از آب دریاچــه ارومیــه بــر اســاس وظایفــی کــه 
ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــوی س ــال 94 از س در س
ــرد. وی  ــاز ک ــن شــرکت گذاشــته شــد، آغ ــده ای ــر عه ب
تصریــح می کنــد: بــر ایــن اســاس مقــرر شــد تــا ســال 
1400 حــدود 105 میلیــون مترمکعــب از پســاب تصفیــه 
شــده بــه حــوزه دریاچــه ارومیــه رهاســازی شــود کــه بــه 
همیــن منظــور، پســاب تصفیــه شــده تصفیه خانه هــای 

فاضــالب ارومیــه، بــوکان، ســلماس، میانــدوآب، مهابــاد، 
ــه دریاچــه ارومیــه رهاســازی  نقــده و گلمــان ارومیــه، ب
می شــود. بــه گفتــه اســکندرپور بــرای ایــن منظــور 
63 میلیــون مترمکعــب در ســال از ظرفیــت موجــود 
ــون  ــت و 42 میلی ــد یاف ــا خواه ــالب ارتق ــه فاض تصفی
مترمکعــب نیــز ظرفیــت جدیــد تصفیــه فاضــالب ایجــاد 
ــاون مهندســی و توســعه شــرکت آب  خواهــد شــد. مع
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــان غرب ــهری آذربایج ــالب ش و فاض
ــد:  ــوص، می گوی ــن خص ــه در ای ــام گرفت ــات انج اقدام

تــا بــه امــروز توانســته ایــم 63 هــزار و 898 مترمکعــب 
در شــبانه روز بــر ظرفیــت پســاب تصفیــه شــده اســتان 
ــال  ــع آوری و انتق ــبکه جم ــر ش ــزوده و 300 کیلومت اف
جدیــد احــداث کنیــم و 6 ایســتگاه پمپــاژ نیــز احــداث 
و بــه بهره بــرداری برســانیم کــه بــرای تحقــق ایــن 
ــبکه  ــر ش ــزار و 100 کیلومت ــک ه ــاد ی ــد ایج ــر نیازمن ام
فاضــالب، 30 واحــد ایســتگاه پمپــاژ نیــز نیــاز اســت کــه 
تاکنــون در ایــن طــرح 300 میلیــارد تومــان اعتبــار هزینه 
ــتاد  ــق س ــان از طری ــارد توم ــه 190 میلی ــت ک ــده اس ش

ورود 60 میلیون مترمکعب پساب به دریاچه ارومیه
معاون شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی: طی سال جاری حدود 60 میلیون مترمکعب 

پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه سرازیر می شود

معــاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و فاضــالب شــهری آذربایجان غربــی: در راســتای کمــک 
بــه احیــا و تامیــن بخشــی از آب مــورد نیــاز دریاچــه ارومیــه، 63 هــزار و 898 مترمکعــب در 
شــبانه روز بــر ظرفیــت پســاب تصفیــه شــده اســتان افــزوده و 300 کیلومتــر شــبکه جمــع آوری 
ــای  ــاب تصفیه خانه ه ــر پس ــال حاض ــن رو در ح ــت. از ای ــده اس ــداث ش ــد اح ــال جدی و انتق
فاضــالب ارومیــه، گلمــان )ارومیــه(، بــوکان، ســلماس، مهابــاد، نقــده و میانــدوآب بــه دریاچــه 
ــه  ــه فاضــالب ارومی ــه رهــا می شــود. از ســوی دیگــر در ســال جــاری طــرح تصفیه خان ارومی
از محــل اعتبــارات ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه اجرایــی شــده و  بــه بهره بــرداری می رســد.

-معــاون  اســکندرپور  مقــداد  بــه گفتــه 
ــالب  ــرکت آب و فاض ــعه ش ــی و توس مهندس
اســاس  بــر  آذربایجان غربــی-  شــهری 
وظایفــی کــه در ســال 1394 از ســوی ســتاد 
احیــای دریاچــه ارومیــه بــر عهــده ایــن 
شــرکت گذاشــته شــده تــا ســال 1400 حــدود 
105 میلیــون مترمکعــب پســاب تصفیه شــده 
بــه ســمت دریاچــه ارومیــه رهــا خواهد شــد.

رو
فرا

س: 
عک

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
اســتان اردبیــل گفــت: بــا اجــرای طــرح 
تنفــس و صیانــت از جنگل هــا میــزان قطــع 
درختــان در ایــن اســتان کاهــش یافتــه 
اســت. شــهامت هدایــت در گفــت و گــو 
ــا  افــزود: اردبیــل در زمــره   ــگار ایرن ــا خبرن ب
اولیــن اســتان های کشــور اســت  کــه طــرح 
تنفــس و صیانــت از جنگل هــا را اجــرا کــرده 
و منابــع اعتبــاری آن هــم تامیــن شــده 
ــه   ــال در منطق ــرد: امس ــان ک ــت. وی بی اس
جنگلــی فندقلــو کــه 50 هکتــار جنــگل بکــر 
ــع  ــن قط ــود دارد کوچک تری ــر وج و بی نظی
ــت. ــاده اس ــاق نیفت ــی اتف ــت و تخریب درخ
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان 
ــن اســتان  ــای ای ــل مســاحت جنگل ه اردبی
ــر  ــت: ه ــرد و گف ــر ک ــار ذک ــزار هکت را 69 ه
ــتگاه های  ــی دس ــور هماهنگ ــه منظ ــال ب س
عضــو ســتاد پیشــگیری از حریــق و آمادگــی 
ــب  ــه تخری ــر گون ــا ه ــه ب ــرای مقابل الزم ب
ــق  ــا حری ــور اطف ــع مان ــا و مرات در جنگل ه
بــا حضــور مســئوالن و نیروهــای یــگان 
ــه  ــتان در منط ــی اس ــع طبیع ــت مناب حفاظ
جنگلــی فندقلــو برگــزار می شــود. وی بــا 
بیــان اینکــه بــرای حفاظــت از منابــع طبیعی 
مشــارکت مــردم و نهادهــای مربوطــه الزامــی 
اســت، افــزود: امســال عــالوه بــر جلوگیــری 
ــع  ــگل و مرات ــوزی جن ــب و آتش س از تخری
همزمــان ســه هــزار و 900 هکتــار اراضــی 
ملــی اســتان از دســت ســودجویان رفــع 
تصــرف شــد. هدایــت از اجــرای پروژه هــای 
بیولوژیــک، تثبیــت مالکیــت، مبــارزه بــا 
ــیلی  ــوخت های فس ــتفاده از س ــات و اس آف
ــارات  در 11 شهرســتان اســتان از محــل اعتب
ــت:  ــر داد و گف ــی خب ــعه مل ــدوق توس صن
امســال 210 میلیــارد ریــال از محــل صنــدوق 
توســعه ملــی بــه اســتان اردبیــل تخصیــص 
ریاســت  ســفر  محــل  از  و  شــده  داده 
جمهــوری بــه اســتان نیــز 40 میلیــارد ریــال 
تصویــب شــده اســت. وی افــزود: بــا افرادی 
ــگل  ــع و جن ــب مرات ــه تخری ــدام ب ــه اق ک
کــرده برخــورد قانونــی شــده و متخلفــان بــه 
مراجــع قضایــی معرفــی می شــوند. اســتان 
ــع  ــار مرت ــون و 50 هکت ــک میلی ــل ی اردبی
ــد و 69 هــزار  ــان بن ییالقــی، قشــالقی و می

ــگل دارد.  ــار جن هکت

روه
ارگ

تشکیل کارگروه مشترک قوه قضاییه ک
و سازمان جنگل ها

ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
دادگســتری  رئیــس کل  بــا  دیــدار  در  کشــور 
تشــکیل کارگروهــی  پیشــنهاد  اســتان  تهــران 
ــتری  ــازمان و  دادگس ــی س ــور حقوق ــر ام ــکل از دفت متش
اســتان تهــران را داد تــا راهکارهــای بــه حداقــل رســاندن 
پرونده هــا را بررســی و اجرایــی کننــد کــه مــورد اســتتقبال 
ایــن نهــاد قــرار گرفــت. خلیــل آقایــی نقــش مــردم محلــی در 
ــی  ــم ارزیاب ــیار مه ــع را بس ــا و مرات ــای جنگل ه ــت و احی حفاظ
کــرد و  خاطرنشــان کــرد: پرونده هــای تشکیل شــده در دســتگاه 
قضایــی بــا موضــوع منابع طبیعــی بســیار زیــاد اســت و چنانچــه 
هماهنگــی و تعامــل  میــان ســازمان جنگل هــا و دســتگاه قضــا 
بیشــتر شــود هــم اختالفــات مــردم و منابع طبیعــی بــه حداقــل 
ــس  ــود. رئی ــم  می ش ــا ک ــن پرونده ه ــداد ای ــم تع ــد و ه می رس
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه س
ــا از ارکان و  ــژه جنگل ه ــی به وی ــع طبیع ــت از مناب ــه  حفاظ اینک
ــور  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــای س اولویت ه

ــه در تشــدید  ــوه قضائی ــا ق ــل ب ــت: همــکاری  و تعام اســت، گف
ــر اســت.  رئیــس کل  ــان چــوب بســیار مؤث ــا قاچاقچی ــارزه ب مب
دادگســتری تهــران نیــز از پیشــنهاد تشــکیل کارگــروه مشــترک 
اســتقبال کــرد و ایــن اقــدام را باعــث دقــت بیشــتر در  حفاظــت 
از جنگل هــا و مراتــع دانســت.  محمــد جــواد حشــمتی مهــذب در 
بخــش دیگــری از ســخنانش بــر اهمیــت حفاظــت از جنگل هــای 
کشــور تأکیــد کــرد و از ســازمان جنگل هــا  خواســت در برداشــت 
چوب هــای شکســته و افتــاده در جنگل هــای شــمال کشــور 
دقــت و حساســیت الزم را داشــته باشــد تــا کمتریــن خســارت 
 بــه جنگل هــا وارد شــود.  وی همچنیــن بــه تخریــب جنگل هــا و 
مراتــع به واســطه فعالیت هــای معدنــی و عمرانــی اشــاره کــرد و 
گفــت: ســاخت جــاده در مراتــع ضمــن  تخریــب پوشــش گیاهــی 
ــی  ــه منابع طبیع ــدی ب ــازها و تع ــاز ساخت وس ــد زمینه س می توان
شــود و ســازمان جنگل هــا بایــد در ایــن خصــوص  دقــت الزم را 
داشــته باشــد.   آمارهــا نشــان می دهــد حجــم درختــان افتــاده، 
ــر مکعــب اســت. ــا 500 هــزار مت شکســته و پوســیده حــدود 400 ت

نتایــج یــک پژوهــش نشــان می دهــد براســاس ارزیابــی غلظت کل 
عناصــر در رســوبات رودخانــه زاینــده رود در محــدوده شــهر اصفهان و 
براســاس شــاخص آلودگــی عناصر نقــره)Ag( ، مــس) Cu( و روی 
ــه فاضــالب جنــوب  )Zn( در نمونه هــای رســوب بعــد از تصفیه خان
اصفهــان دارای شــاخص آلودگــی بســیار باالیــی هســتند. بــه گزارش 
ایســنا، پیدایــش و تجمــع مراکــز شــهری، صنعتــی و کشــاورزی در 
ــای  ــر فعالیت ه ــه تاثی ــه دامن ــده ک ــث ش ــا باع ــراف رودخانه ه اط
انســان بــه رودخانــه و منابــع آب هــای ســطحی نیــز کشــیده شــود. 
ــا  ــی، رودخانه ه ــهولت دسترس ــل س ــه دلی ــوارد ب ــه م ــن گون در ای
بــه یکــی از دریافت کننده هــای اصلــی فاضالب هــای شــهری، 
رواناب هــای خیابان هــا، پســاب های صنعتــی و کشــاورزی تبدیــل 
ــی و  ــی آلودگ ــوان ارزیاب ــا عن ــی ب ــان در پژوهش ــده اند. محقق ش
ــه  ــوبات رودخان ــمی در رس ــوه س ــر بالق ــرک عناص ــیل تح پتانس
زاینــده رود انجــام شــده ایــن موضــوع را بررســی کرده انــد. در ایــن 
پژوهــش کــه رســول حمصیــان اتفــاق، کارشناســی ارشــد گرایــش 
ــان،  ــر کرم زمین شناســی زیســت محیطــی دانشــگاه شــهید باهن
ــگاه  ــی دانش ــروه زمین شناس ــیار گ ــور، دانش ــانی پ ــدی خراس مه
شــهید باهنــر کرمــان و شــهباز رادفــر اســتادیار گــروه زمین شناســی 
ــت:»  ــده اس ــد، آم ــام داده ان ــان انج ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش دانش
هــر چنــد رودخانه هــا قادرنــد بخشــی از آالینده هــای ورودی را 
ــزات بالقــوه  ــد فل ــداوم ایــن فرآین ــر ت ــد؛ امــا در اث خودپاالیــی کنن
ــده رود  ــع می یابند.زاین ــه تجم ــتر رودخان ــوبات بس ــمی در رس س
ــه  ــه ب ــت ک ــران اس ــزی ای ــای مرک ــن رودخانه ه ــی از بزرگتری یک

ــن پژوهــش شناســایی  ــی می شــود. در ای ــی منته ــاالب گاوخون ت
و تعییــن رونــد تغییــرات عناصــر بالقــوه ســمی و تعییــن شــدت 
ــوبات  ــه در رس ــی منطق ــه طبیع ــر زمین ــای مقادی ــر مبن ــی ب آلودگ
زاینــده رود در محــدوده شــهر اصفهــان و هم چنیــن تعیین پتانســیل 
ایــن عناصــر در  از  خطــر و زیســت دســترس پذیری برخــی 
ــا اســتفاده از روش اســتخراج گزینشــی یــک  ــوده ب نمونه هــای آل
ــه  ــش، ب ــن پژوه ــت«. در ای ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــه ای مدنظ مرحل
منظــور دســت یابی بــه الگــوی مشــخصی از رونــد انتقــال عناصــر، 
ــای  ــردن محل ه ــن مشــخص ک ــده و همچنی ــع آالین ــن مناب تعیی
ــه ســه بخــش شــامل  ــده رود ب ــه زاین ــدا رودخان ــرداری، ابت نمونه ب
محــدوده قبــل از شــهر، داخــل شــهر و بعــد از شــهر اصفهان تقســیم 
و بازدیدهــای میدانــی در چندیــن مرحلــه انجــام شــد. مشــاهدات 
ــی در طــول  ــده مختلف ــع آالین ــه مناب ــود ک ــی حاکــی از آن ب میدان
ــاورزی و  ــی، کش ــاب های صنعت ــه پس ــد ک ــود دارن ــه وج رودخان
ــه  ــه داخــل رودخان ــای شــهری را ب ــن رواناب ه انســانی و همچنی
تخلیــه می کننــد. پــس از بازدیدهــای میدانــی، نمونه هــای رســوب 
ــل  ــه دلی ــه ب ــه رودخان ــی ک ــه ) در زمان ــه رودخان ــطحی از میان س
بســته شــدن ســد زاینــده رود خشــک بــود( نمونه بــرداری شــدند. 
در هــر ایســتگاه، حــدود دو کیلوگــرم نمونــه رســوب در کیســه های 
پالســتیکی ضخیــم پلی اتیلنــی برداشــت شــد. در تحقیــق حاضر از 
تعــداد 24 نمونــه برداشــت شــده، دو نمونــه بــه عنــوان نمونه هــای 
ــد  ــعی ش ــه س ــه زمین ــاب نمون ــدند. در انتخ ــت ش ــه برداش زمین
ــار  ــوی کن ــای ج ــال آلودگی ه ــل احتم ــه دلی ــطحی ب ــه  س ــا الی ت

ــای  ــود. نمونه ه ــرداری ش ــوبات نمونه ب ــپس از رس ــود و س زده ش
دارای رطوبــت  در هــوای آزاد و دمــای اتــاق خشــک شــدند.
ــتیکی  ــای پالس ــتفاده از الک ه ــا اس ــوب ب ــای رس ــام نمونه ه تم
ــرای  ــدند. ب ــک ش ــرون ال ــر از 80 میک ــر کمت ــا قط ــه ای ت و پارچ
ــر از  ــا قطــر کمت ــن غلظــت کل عناصــر نمونه هــای رســوب ت تعیی
ــان  ــودر شــدند. محقق ــرون( در آزمایشــگاه پ ــش) 74 میک 200 م
در ایــن پژوهــش می گوینــد:» ارزیابــی غلظــت کل عناصــر در 
رســوبات رودخانــه زاینــده رود در محــدوده شــهر اصفهــان براســاس 
شــاخص آلودگــی نشــان می دهــد کــه عناصــر نقــره)Ag( ، مــس) 

Cu( و روی )Zn( در نمونه هــای رســوب بعــد از تصفیه خانــه 
فاضــالب جنــوب اصفهــان دارای شــاخص آلودگــی بســیار باالیــی 
 S، ــر ــه عناص ــد ک ــان می ده ــن نش ــج همچنی ــن نتای ــتند. ای هس
ــا منشــا انســانی را نشــان  Pbو As نیــز درجاتــی از غنی شــدگی ب
می دهنــد. بیشــترین غنی شــدگی ها در پایین دســت رودخانــه 
ــه  ــده اند ک ــاد ش ــان ایج ــهر اصفه ــور از ش ــس از عب ــده رود و پ زاین
علــت آن می توانــد بــه دلیــل تخلیــه رواناب هــای شــهری آلــوده و 
ــه تصفیه شــده و تصفیه نشــده  ــه پســاب های نیم ــن تخلی همچنی

ــد. ــان باش ــوب اصفه ــه جن تصفیه خان

آیــا ورود نــاوگان دیزلــی ســواری بــه جمــع خودروهــای درحــال 
تــردد ایــران منطقــی اســت؟ رئیــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر 
اقلیــم در پاســخ بــه ایــن پرســش ضمــن تشــریح تفاوت هــای 
موتورهــای دیزلــی و بنزینــی بــه لحــاظ مصــرف ســوخت، شــتاب 
و آالیندگــی، تولیــد ســواری های دیزلــی را مخالــف مصالــح 
ــی  ــواری دیزل ــد س ــورت تولی ــد: در ص ــد و می گوی ــور می دان کش
ــت  ــاظ وضعی ــه لح ــره آوری ب ــیار دله ــم انداز بس ــران، چش در ای
آالیندگــی منابــع متحــرک در ســال های آینــده خواهیــم داشــت. 
ــودرو  ــران خ ــالم درخواســت ای ــی از اع ــنا، مدت ــزارش ایس ــه گ ب

ارزیابی آلودگی عناصر بالقوه سمی 
در رسوبات رودخانه زاینده رود
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تاالبشادگانقربانیاقدامات
شهرداریومحیطزیست

مســئوالن اداره کل حفاظــت 
قزویــن  زیســت  محیــط 
جــاری  ســال  ابتــدای  از 
تاکنــون 23 واحــد آالینــده را 
بــه دســتگاه قضایــی معرفــی کردنــد. معــاون نظــارت 
و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت قزویــن 
روز گذشــته در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: 
ایــن واحدهــای آالینــده کــه بیشــتر در حــوزه صنعتی 
فعــال هســتند پــس از بــی توجهــی بــه اخطارهــای 
ــیر  ــرای س ــی ب ــتگاه قضای ــه دس ــت ب ــط زیس محی
مراحــل قانونــی معرفــی شــدند. ســید ابراهیــم 
ــا  ــن واحده ــات ای ســید موســوی در تشــریح تخلف
ــل و  ــه و نق ــی فاضــالب، تخلی ــار داشــت: آلودگ اظه
انتقــال غیــر مجــاز پســماند، آلودگــی هــوا، تخریــب 
اکوسیســتم و قطــع اشــجار از جملــه تخلفــات ایــن 
ــده  ــام ش ــای انج ــش ه ــه در پای ــود ک ــا ب واحده

معــاون  شــد.  شناســایی  اداره کل  ایــن  توســط 
نظــارت و پایــش اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
در ادامــه صحبــت هایــش بــا بیــان اینکــه بیشــترین 
واحدهــای آالینــده در شهرســتان تاکســتان قــرار 
دارد، اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 
ــتگاه  ــه دس ــتان ب ــن شهرس ــده از ای ــد آالین 10 واح
قضایــی معرفــی شــده و پــس از آن آبیــک بــا هفــت 
واحــد و قزویــن بــا چهــار واحــد در رتبــه دوم و 
ســوم قــرار دارنــد. معــاون نظــارت و پایــش اداره کل 
حفاظــت محیــط زیســت خاطرنشــان کــرد: رویکــرد 
اداره کل حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان قزویــن 
رفــع آالینــده هــا در اســتان قزویــن اســت و در ایــن 
ــار داده و  ــف اخط ــای متخل ــه واحده ــدا ب راســتا ابت
در صــورت بــی توجهــی آنهــا را بــه دســتگاه قضایــی 
ــه  ــن دارای س ــتان قزوی ــرد. اس ــد ک ــی خواه معرف

ــی اســت. ــد صنعت ــزار و 800 واح ه

در حالیکــه شــهرداری زبالــه 
ــم  ــهری را در حری ــای ش ه
تــاالب شــادگان تخلیــه مــی 
کنــد، مســئوالنش مدعــی 
ــن کار را داده  ــا مجــوز ای ــه آنه ــط زســت ب ــد محی ان
اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز 
خوزســتان، مشــاهدات خبرنــگار باشــگاه خبرنــگاران 
ــن  ــاالب بی ــه ت ــی از زبال ــه کوه ــت ک ــی از آنس حاک
المللــی شــادگان را فراگرفتــه و فقــط زمانــی کــه او در 
منطقــه بــوده حــدود 100 تــن زبالــه در حریــم تــاالب 
رهــا شــد. در ایــن بیــن مســئوالن شــهرداری معتقدند 
ــا  ــاالب ب ــم ت ــه در حری ــه زبال ــان در تخلی ــدام آن اق
مجــوز محیــط زیســت انجــام می شــود.مجدمی 
رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت شــادگان 
می گویــد: زمانــی کــه محیــط زیســت بــه شــهرداری 
ــادگان  ــاالب ش ــم ت ــه در حری ــازی زبال ــوز رهاس مج

را داده، مربــوط بــه زمانــی اســت کــه جــاده خاکــی 
بــوده و آســفالت نبــوده اســت. بوروکراســی پیچیــده 
در کنــار بــی برنامــه گــی مســئوالن شــهرداری بــرای 
دفــن اصولــی زبالــه در بیشــتر شــهر های خوزســتان، 
زنــگ هشــدار را بــرای محیــط زیســت ایــن اســتان 
بــه صــدا درآورده اســت. ایــن وضعیــت در کالنشــهر 
ــه در  ــوری ک ــه ط ــت ب ــادگان نیس ــر از ش ــواز بهت اه
ــهری  ــالب ش ــی از فاض ــش از نیم ــر بی ــال حاض ح
ــت  ــی اس ــزد. گفتن ــه کارون می ری ــه رودخان ــواز ب اه
از تالب هــای  تــاالب بین المللــی شــادگان یکــی 
ــی  ــوب غرب ــاالب در جن ــن ت ــران اســت. ای ــزرگ ای ب
ایــران در جنــوب شــهر شــادگان در اســتان خوزســتان 
واقــع شده اســت. در همایــش تاالب هــای جهــان 
کــه در رامســر برگــزار شــد تصمیــم گرفتــه شــد کــه 
ــا  ســه تــاالب شــادگان، خورموســی و خــور االمیــه ب

ــاالب شــادگان شــناخته شــود.  ــوان ت عن

گرما در ژاپن جان 57 تن را گرفت
 به گفته مقامات ژاپن گرمای هوا و افزایش دما در یک هفته گذشته در این کشور، دستکم جان 57 تن را 
گرفته و بیش از 18 هزار نفر را هم به دلیل گرما زدگی راهی بیمارستان ها کرده است. به گزارش ژاپن نیوز، 
آژانس مدیریت آتش سوزی و بالیای طبیعی ژاپن اعالم کرد این در حالی است که در هفته پیش از آن نیز 
پنج هزار و 644 تن به همین دلیل به بیمارستان ها مراجعه کرده بودند.

گزارش

کاهش قطع 
زی درختان در اردبیل

سو
ش 

با دالرهای خود حریق عمدی در کردستانآت
 ایجاد می کنند

ــد غیرعامــل اســتانداری کردســتان  ــرکل پدافن مدی
گفتــه، بخشــی از آتــش ســوزی در عرصه هــای 
طبیعــی اســتان کردســتان بخاطــر خطــای عمــدی 
و ســهوی انســانی و برخــی ناشــی از شــیطنت و رذالــت اســت.به 
گــزارش ایســنا، مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل اســتانداری کردســتان 
در نشســت تجلیــل از جنگلبانــان اســتان گفــت: برخــی از حریــق 
ــت  ــمنانی اس ــداف دش ــتای اه ــدی و در راس ــتان عم ــای اس ه
ــه  ــا از هــر فرصــت و روزن ــد ت ــا دالرهــای خــود می خواهن ــه ب ک
ــا  ــرای ناامــن نشــان دادن کشــورمان اســتفاده کننــد. وی ب ای ب
بیــان اینکــه رذالــت و شــیطنت ایــن افــراد بــرای ایــن اســت کــه 
ــار  ــزود: انتظ ــد، اف ــوه دهن ــد جل ــران ناکارآم ــت را در بح حاکمی
داریــم تــا مــردم و مدیــران اجرایــی بــا حساســیت و مســئولیت 
بیشــتری در ایــن حــوزه وارد شــوند و متخلفــان را شناســایی و 
ــر  ــه دســتور اخی ــی ب ــد. رضای ــه مراجــع ذیصــالح معرفــی کنن ب
اســتاندار کردســتان بــرای ورود فعاالنــه همــه مدیــران اجرایــی در 
بحــث اطفــای آتــش ســوزی اشــاره کــرد و گفــت: بــا مشــارکت و 

عملکــرد مطلــوب مــردم، ســمن هــا و نیروهــای یــگان حفاظــت 
منابــع طبیعــی اســتان، تاکنــون شــاهد بحرانــی در ایــن زمینــه 
نبــوده ایــم. ســعدی نقشــبندی، مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری کردســتان در نشســت تجلیــل از جنگلبانــان اســتان، 
اظهــار کــرد: بــدون مشــارکت آحــاد مــردم و مســئوالن نمی توانیــم 
در بحــث نگهــداری و حفاظــت از عرصه هــا کاری پیــش ببریــم. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه مدیــران اســتان می تواننــد همیــار 
طبیعــت شــوند، تصریــح کــرد: یکــی از رســالت های اصلــی 
ــای  ــت از عرصه ه ــت و حراس ــرای حفاظ ــازی ب ــگ س ــا فرهن م
طبیعــی اســت. مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری کردســتان، 
بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای افزایــش کارایــی در مقابلــه بــا آتــش 
ســوزی بایــد از بعــد تجهیــزات و امکانــات تقویــت شــویم، بیــان 
کــرد: منابــع طبیعــی بســتر حیــات و توســعه پایــدار اســت کــه 
بایــد بــرای آینــدگان حفــظ شــود. نقشــبندی افــزود: 40 درصــد 
ــش زدن  ــه آت ــوط ب ــی مرب ــای طبیع ــوزی در عرصه ه ــش س آت

بقایــای گیاهــی اســت.

ت
وانا

حی

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان 
و بلوچســتان از رصــد فضــای مجــازی محیــط 
زیســت اســتان بــا همــکاری پلیــس فتــا در 

خصــوص خریــد و فــروش حیوانــات قاچــاق خبــر داد.
ــگار حــوزه محیــط زیســت  ــا خبرن وحیــد پورمــردان در گفتگــو ب
ــا شــایعات مطــرح  ــا در ارتبــاط ب گــروه اجتماعــی خبرگــزاری آن
ــدو و  ــن گان ــرای گرفت ــراد ســودجو ب ــر هجــوم اف ــی ب شــده مبن
ــوان،  ــن عن ــا ای ــریالی ب ــش س ــام پخ ــس از اتم ــروش آن پ ف
اظهــار کــرد: تاکنــون گزارشــی در ایــن خصــوص دریافــت نشــده 
ــوان  ــراد هرچــه حی ــه اف ــاب شــده ک ــا ب ــن روزه ــی ای اســت ول
عجیــب و غریب تــری را نگهــداری کننــد، از نظــر برخی هــا 
جایــگاه اجتماعــی باالتــری دارنــد. وی ادامــه داد: شــنیده شــده 
ــازی  ــاق را در فضــای مج ــات قاچ ــودجو حیوان ــراد س ــی اف برخ
ــن  ــه در ای ــروش می رســانند ک ــه ف ــرده و ب ــی ک ــت آگه و اینترن
ــم. ــد می کنی ــدی رص ــور ج ــازی را به ط ــای مج ــز فض ــوص نی خص
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان 



سال پانزدهم | شماره پیاپی 1516 | پنجشنبه  17 مرداد 1398 021-88019846

5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تــا بــه امــروز توانســته ایــم 63 هــزار و 898 مترمکعــب 
در شــبانه روز بــر ظرفیــت پســاب تصفیــه شــده اســتان 
ــال  ــع آوری و انتق ــبکه جم ــر ش ــزوده و 300 کیلومت اف
جدیــد احــداث کنیــم و 6 ایســتگاه پمپــاژ نیــز احــداث 
و بــه بهره بــرداری برســانیم کــه بــرای تحقــق ایــن 
ــبکه  ــر ش ــزار و 100 کیلومت ــک ه ــاد ی ــد ایج ــر نیازمن ام
فاضــالب، 30 واحــد ایســتگاه پمپــاژ نیــز نیــاز اســت کــه 
تاکنــون در ایــن طــرح 300 میلیــارد تومــان اعتبــار هزینه 
ــتاد  ــق س ــان از طری ــارد توم ــه 190 میلی ــت ک ــده اس ش

احیــای دریاچــه ارومیــه و 110 میلیــارد تومــان دیگــر از 
طریــق منابــع عمومــی و اعتبــارات داخلــی شــرکت شــده 
اســت. اســکندرپور ادامــه می دهــد: در حــال حاضــر 38 
میلیــون مترمکعــب در ثانیــه از طریــق تصفیه خانــه 
فاضــالب ارومیــه، 7 میلیــون مترمکعــب در ثانیــه از 
ــب از  ــون مترمکع ــوکان، 3 میلی ــه ب ــق تصفیه خان طری
ــب  ــون مترمکع ــلماس، 6 میلی ــه س ــق تصفیه خان طری
در ثانیــه از طریــق تصفیه خانــه فاضــالب میانــدوآب، 
ــه  ــق تصفیه خان ــه از طری ــب در ثانی ــون مترمکع 8 میلی

فاضــالب مهابــاد، 7 میلیــون مترمکعــب در ثانیــه از 
طریــق تصفیه خانــه فاضــالب نقــده و یــک میلیــون 
مترمکعــب در ثانیــه از طریــق تصفیه خانــه فاضــالب 

ــود. ــه می ش ــه ارومی ــه وارد دریاچ ــان ارومی گلم
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول، بــا اعتبــارات تخصیــص 
ریــال،  میلیــون   468 مبلــغ  بــه   97 ســال  یافتــه 
تصفیه خانــه فاضــالب گلمــان در ســال جــاری و مــدول 
ســوم تصفیه خانــه فاضــالب ارومیــه در اردیبهشــت مــاه 
ــا در نظــر گرفتــن  ســال 98 بــه بهره بــرداری رســیده و ب

پســاب ســایر تصفیه خانه هــای در مــدار از جملــه مــدول 
اول و دوم تصفیه خانه هــای ارومیــه، نقــده، مهابــاد، 
ــوکان حــدود 70 میلیــون متــر  ــدوآب ســلماس و ب میان
مکعــب پســاب از طریــق خطــوط انتقــال یــا رودخانه هــا 
ــاون  ــت می شــود. مع ــه هدای ــره دریاچــه ارومی ــه پیک ب
مهندســی و توســعه شــرکت آب و فاضــالب شــهری 
آذربایجــان غربــی بــا بیــان اینکــه از طریــق تصفیه خانــه 
میلیــون  یــک  حاضــر  حــال  در  گلمــان  فاضــالب 
مترمکعــب در ســال پســاب تصفیــه شــده وارد دریاچــه 
ــه  ــرح تصفیه خان ــد: ط ــوان می کن ــود، عن ــه می ش ارومی
فاضــالب گلمــان نیــز یکــی از ایــن طرح هــا بــود کــه در 
مجمــوع 22 کیلومتــر شــبکه و خــط انتقــال و تصفیه خانه 
ــت و در  ــده اس ــی ش ــرح اجرای ــن ط ــام ای ــرای اتم ب
صــورت اســتقرار جمعیــت پیــش بینــی شــده در شــهرک 
گلمــان، فقــط از طریــق ایــن تصفیه خانــه فاضــالب، 2.5 
ــد  ــه خواه ــه ارومی ــب آب وارد دریاچ ــون مترمکع میلی
شــد. وی بــا بیــان اینکــه ایــن تصفیه خانــه یکــی 
فاضــالب کشــور  تصفیه خانه هــای  تریــن  مــدرن  از 
اســت، می افزایــد: تصفیه خانــه فاضــالب نقــده نیــز 
ــده از  ــه ش ــاب تصفی ــوده و پس ــرداری ب ــال بهره ب در ح
ــه  ــدار ب ــه گ ــق رودخان ــه از طری ــن تصفیه خان ــق ای طری
دریاچــه ارومیــه وارد می شــود. وی بــه برنامه هــای ایــن 
شــرکت در راســتای اجــرای طرح هــای نجــات بخشــی 
دریاچــه ارومیــه اشــاره کــرده و می گویــد: امســال 
طــرح تصفیه خانــه فاضــالب ارومیــه از محــل اعتبــارات 
اجرایــی می شــود  ارومیــه  دریاچــه  احیــای  ســتاد 
ــه عمــل آمــده شــاهد  ــر اســاس برنامــه ریــزی ب کــه ب
ــم  ــاری خواهی ــال ج ــرح در س ــن ط ــرداری از ای بهره ب
بــود. معــاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و فاضــالب 
شــهری آذربایجــان غربــی در ادامــه صحبت هایــش بــه 
اعتبــارات ســتاد احیــا بــرای اجــرای طرح هــای محــول 
شــده بــه شــرکت آب و فاضــالب شــهری اســتان اشــاره 
ــارد  ــال 30 میلی ــتا امس ــن راس ــد: در ای ــرده و می گوی ک
تومــان از محــل اعتبــارات ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه 
اعتبــار بــه تصویــب رســیده اســت. گفتنــی اســت رســول 
اکبــری، رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل آب و 
بهمن مــاه 97  در  آذربایجان غربــی  فاضــالب شــهری 
ــاه اول ســال 97 حجــم  ــود در طــی 6 م ــرده ب ــالم ک اع
فاضــالب تصفیه شــده ارومیــه 42 میلیــون و 970 هــزار 
ــه  ــه شــده ب ــن فاضــالب تصفی ــوده کــه ای مترمکعــب ب
منظــور کمــک بــه احیــای دریاچــه ارومیــه بــه ســمت آن 

ســرریز شــده اســت.

اسکندرپور: تا به امروز 
توانسته ایم 63 هزار 
و 898 مترمکعب در 
شبانه روز بر ظرفیت 
پساب تصفیه شده 

استان افزوده و 300 
کیلومتر شبکه جمع 

آوری و انتقال جدید 
احداث کنیم و 6 
ایستگاه پمپاژ نیز 

احداث و به بهره برداری 
برسانیم که برای تحقق 
این امر نیازمند ایجاد 

یک هزار و 100 کیلومتر 
شبکه فاضالب، 30 

واحد ایستگاه پمپاژ نیز 
نیاز است.

ورود 60 میلیون مترمکعب پساب به دریاچه ارومیه
معاون شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی: طی سال جاری حدود 60 میلیون مترمکعب 

پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه سرازیر می شود

آیــا ورود نــاوگان دیزلــی ســواری بــه جمــع خودروهــای درحــال 
تــردد ایــران منطقــی اســت؟ رئیــس مرکــز ملــی هــوا و تغییــر 
اقلیــم در پاســخ بــه ایــن پرســش ضمــن تشــریح تفاوت هــای 
موتورهــای دیزلــی و بنزینــی بــه لحــاظ مصــرف ســوخت، شــتاب 
و آالیندگــی، تولیــد ســواری های دیزلــی را مخالــف مصالــح 
ــی  ــواری دیزل ــد س ــورت تولی ــد: در ص ــد و می گوی ــور می دان کش
ــت  ــاظ وضعی ــه لح ــره آوری ب ــیار دله ــم انداز بس ــران، چش در ای
آالیندگــی منابــع متحــرک در ســال های آینــده خواهیــم داشــت. 
ــودرو  ــران خ ــالم درخواســت ای ــی از اع ــنا، مدت ــزارش ایس ــه گ ب

دیــزل بــرای دریافــت مجــوز تولیــد »ســواری دیزلــی« می گــذرد 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت س ــا مخالف ــان ب ــه همچن ک
روبــه رو اســت. روز گذشــته نیــز ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــرای بررســی های فنــی  بیشــتر  اعــالم کــرد کــه ایــن موضــوع ب
ــه کنسرســیوم دانشــگاه های برتــر کشــور محــول شــده و ایــن  ب
ــد ســواری  ــا تولی ــز مخالفــت خــود را ب ــه دانشــگاهی نی مجموع
ــه  ــان نکت ــن می ــا در ای ــرده اســت. ام ــالم ک ــران اع ــی در ای دیزل
ــور ایران خــودرو  ــل تأمــل آن اســت کــه مرکــز تحقیقــات موت قاب
در آخریــن اظهــار نظــر خــود اعــالم کــرد کــه ســواری دیزلــی تولید 

ــاس  ــورو5 را پ ــد اســتاندارد ی ــروه، می توان ــن گ شــده توســط ای
کنــد. در ایــن بــاره مهــدی میرزایــی - رئیــس مرکــز ملــی هــوا و 
تغییــر اقلیــم - بــه ایســنا می گویــد: اینکــه ســواری دیزلــی قــادر 
بــه پــاس کــردن اســتاندارد یــورو5 اســت، یــک ادعــا اســت کــه 
طبیعتــا راه حــل اثبــات آن، ارائــه گزارش هــای مربــوط بــه نتایــج 
ــه  ــت. وی ادام ــور اس ــن موت ــده روی ای ــام ش ــای انج آزمون ه
می دهــد: البتــه مشــکل اصلــی پــاس کــردن یــا نکــردن حــدود 
یــورو 5 توســط ایــن موتــور ســواری دیزلــی نیســت بلکــه بایــد 
ــًا تحــت چــه اســتانداردی طراحــی  ــور ذات ــن موت ــه ای ــم ک ببینی
شــده حتــی اگــر یــورو5 هــم باشــد طبــق حــدود مجــاز فعلــی 
کشــور بــرای اخــذ مجــوز شــماره گذاری کافــی نیســت همچنیــن 
جــدا از اینکــه موتــور طراحــی شــده بــرای ســواری دیزلــی، چــه 
ــن موضــوع را بررســی  ــد ای ــد بای ــی کن ــاس م ــتانداردی را پ اس
کنیــم کــه آیــا ورود نــاوگان دیزلــی ســواری بــه جمــع خودروهــای 
درحــال تــردد صحیــح اســت یاخیــر؟. رئیــس مرکــز ملــی هــوا 
ــواری های  ــد س ــه تولی ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش ــم ب ــر اقلی و تغیی
ــی در  ــن خــودروی ســواری دیزل ــان اینکــه اولی ــا بی ــی و ب دیزل
ــد،  ــد ش ــام Rosalie تولی ــا ن ــیترون ب ــط س ــال 1933 توس س
می گویــد: پــس از ایــن مرحلــه بــود کــه شــرکت های مرســدس 
ــد  ــه تولی ــت ب ــز دس ــژو نی ــن و پ ــس واگ ــوزو، فولک ــز، ایس بن
ــدود 17  ــال 1992 ح ــد. در س ــی زدن ــواری دیزل ــای س خودروه
ــای  ــه خودروه ــوط ب ــودرو مرب ــدات خ ــازار تولی ــد از کل ب درص
ــردن  ــه ک ــا اضاف ــالدی ب ــه 90 می ــود. از ده ــی ب ــواری دیزل س
ــوخت و  ــش س ــی پاش ــرل الکترونیک ــد کنت ــتم هایی مانن سیس

ــی  ــی )biodiesel( تغییرات ــت دیزل ــوخت زیس ــتفاده از س اس
به وجــود  دیزلــی  موتورهــای  آالیندگــی  و  بــازده  قــدرت،  در 
آمــد. میرزایــی موتورهــای بنزینــی و دیزلــی را بــه لحــاظ 
ــم  ــر بخواهی ــد: اگ ــد و می گوی ــدرت و شــتاب مقایســه می کن ق
ــی داشــته باشــیم،  ــی و دیزل مقایســه ای بیــن موتورهــای بنزین
ــی در  ــای دیزل ــینه موتوره ــدرت بیش ــت ق ــور ثاب ــم موت در حج
ــه دلیــل نســبت  ــا بنزینــی بیشــتر اســت کــه ایــن ب مقایســه ب
تراکــم بیشــتر موتورهــای دیزلــی اســت همچنیــن دور موتــور و 
ــی  ــر از موتورهــای بنزین ــی معمــوالً کمت شــتاب موتورهــای دیزل
ــوالً  ــای ســنگین معم ــور خودروه ــل موت ــن دلی ــه همی اســت. ب
دیزلــی اســت چــون شــتاب گیری بــرای ایــن خودروهــا مدنظــر 
نیســت و تنهــا فاکتــور تــوان بیشــینه در طراحــی موتــور اســت. از 
ــر و مصــرف ســوخت  ــی عمــر طوالنی ت طرفــی خودروهــای دیزل
پایین تــری نســبت بــه موتورهــای بنزینــی دارنــد. رئیــس مرکــز 
ملــی هــوا و تغییــر اقلیــم  در ادامــه بــه وضعیــت ســواری های 
ــه از  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه و ب ــی پرداخت ــاظ آالیندگ ــی از لح دیزل
ــر از  ــیار بهت ــی بس ــای بنزین ــرد خودروه ــی عملک ــت آالیندگ جه
ــک  ــم ی ــای مه ــد: آالینده ه ــت، می گوی ــی اس ــای دیزل خودروه
ــای  ــن و هیدروکربن ه ــید کرب ــامل مونواکس ــی ش ــور بنزین موت
ــا  ــروژن اســت ام ــوارد اکســیدهای نیت نســوخته و در برخــی م
مخرب تریــن آالینده هــا از منظــر تأثیــر بــر ســالمت، ذرات معلــق 
ــای  ــتر خودروه ــت بیش ــان دهنده اهمی ــم نش ــن ه ــت و ای اس

دیزلــی بــه جهــت آالیندگــی اســت.

آینده دلهره آور آلودگی هوا 

به دنبال تولید سواری دیزلی

مدیــرکل محیــط حفاظــت زیســت اســتان اصفهــان گفــت: 
توجهیــات اخالقانــه، منفعــت طلبانــه و زیبایــی شناســانه از اهداف 
اصلــی محیــط زیســت اســت، امــا متاســفانه محیــط زیســت از 
صنعــت جامانــده و صنعــت بــا حرکتــی جتــی بــر محیــط زیســت 
حرکــت می کنــد. بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا، ایــرج حشــمتی در 
نشســت تخصصــی پیرامــون مســایل حــوزه محیــط زیســت کــه 
توســط کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد، 
اظهــار کــرد: پــروژه هــای توســعه پایــدار دارای چندیــن محوراســت 
ــه  ــت طلبان ــادی و منفع ــات اقتص ــتن توجیه ــامل برداش ــه ش ک
ــی و  ــم اجتماع ــده نظ ــم زنن ــه بره ــعه ای ک )دارای ارزش(، توس
ــده را  ــای آین ــوق نســل ه ــط زیســت نباشــد و حق مخــرب محی
ضایــع نکنیــد؛ مــی شــود. وی بــا بیــان اینکــه در اســتان اصفهــان 
بیــش از 10 هــزار صنعــت فعــال وجــود دارد کــه بــا جمعیتــی بالــغ 
بــر 5 میلیــون و 200 هــزار نفــر دارای دو میلیــون و 200 هــزار هکتــار 
ــال  ــزار صنعــت فع ــزود: 10 ه ــط زیســتی اســت، اف ــه محی منطق
اســتان حاصــل یــک شــبه در اصفهــان نیســتند، بلکــه اصفهــان 
ســرریز بیــکاران مناطــق مجــاور شــده اســت کــه ایــن امــر باعــث 
ــده هــای متفــاوت در ایــن اســتان شــده  ــه وجــود آمــدن آالین ب
ــا  ــان ب ــط زیســت اســتان اصفه ــت محی ــرکل حفاظ اســت. مدی
ــزار  ــان 10 ه ــتان اصفه ــه در اس ــرای نمون ــی ب ــه وقت ــان اینک بی
صنعــت مشــغول فعالیــت اســت، در ایــن شــرایط محیــط زیســت 
ــد؟  ــا می کن ــده ه ــط از آالین ــظ محی ــرای حف ــی ب ــه حرکت چگون
خاطرنشــان کــرد: توجیهــات اخالقــی، منفعــت طلبانــه و زیبایــی 
شناســانه از اهــداف اصلــی محیــط زیســت اســت، امــا متاســفانه 
محیــط زیســت از صنعــت جامانــده و صنعــت بــا حرکتــی ِجتــی 
توانســته بــر محیــط زیســت حرکــت کنــد. وی تصریــح کــرد: در 
تفاهــم نامــه ای کــه بــا شــهرداری و شــورای شــهر  امضــا شــده، 

قــرار اســت اعتباراتــی در ایــن خصــوص تخصیــص یابــد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان:

محیط زیست از صنعت 
جامانده است

خبر

شکارچیانمتخلفبا9قطعه
تیهودرزرندبازداشتشدند

2 شــکارچی 9 قطعــه تیهــو در شهرســتان زرنــد 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــدند. ب ــتگیر ش ــایی و دس شناس
ــط زیســت شهرســتان  رئیــس اداره حفاظــت محی
زرنــد گفــت: مامــوران یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت ایــن شهرســتان طــی گشــت و کنتــرل منطقــه شــکار ممنــوع نودرهنــگ 
ــت  ــه صحب ــم منتظــر در ادام ــف شــدند.  رحی ــه دســتگیری 2 متخل ــق ب موف
ــک  ــن ی ــو و همچنی ــه جوجــه تیه ــف 9 قطع ــن 2 متخل ــزود: از ای هایــش اف
ــول تــرک، کشــف و ضبــط و  دوربیــن چشــمی و یــک قبضــه اســلحه تــک ل
متهــم بــه همــراه پرونــده بــه مرجــع قضائــی شهرســتان زرنــد معرفــی شــد.

دستگیری3شکارچیمتخلف
زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  اداره  مســئوالن 
قزویــن ســه شــکارچی غیرمجــاز را حیــن ارتــکاب 
تخلــف در منطقــه المــوت غربــی دســتگیر کردنــد. 
ــط  ــت محی ــس اداره حفاظ ــا، ریی ــزارش ایرن ــه گ ب
زیســت شهرســتان قزویــن افــزود: ایــن ســه شــکارچی غیرمجــاز زمانــی کــه 
در حــال شــکار بودنــد توســط محیــط بانــان دســتگیر شــدند. اکبــر کشــت پرور 
افــزود: در ایــن دســتگیری 2 قبضــه ســالح شــکاری غیرمجــاز از نــوع ســاچمه 
زنــی و همچنیــن یــک قبضــه ســالح شــکاری مجــاز از شــکارچیان کشــف و 
ــل  ــان و عوام ــط بان ــریع محی ــع و س ــه موق ــدام ب ــت: اق ــد. وی گف ــط ش ضب

ــاکام شــود. ــا نیــت شــوم ایــن شــکارچیان ن یــگان حفاظــت ســبب شــد ت

حملهشبانهیکپلنگبهدامها
 رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت هندیجــان 
از رصــد احتمــال حملــه شــبانه پلنــگ بــه دام هــا در 
ــزود:  ــر داد. مصطفــی حــق زاده اف ــه خب ــن منطق ای
ــبانه  ــه ش ــر حمل ــی ب ــه مبن ــای واصل ــرو خبره پی
ــط  ــگان حفاظــت محی ــه، ی ــداران منطق ــه گوســفندان دام ــوری وحشــی ب جان
ــه ایــن مناطــق  ــا همــکاری یــگان بنــدر ماهشــهر ب زیســت ایــن شهرســتان ب
اعــزام شــد. همچنیــن بــا مراجعــه و گفتگــو بــا دامــداران ایــن موضــوع بررســی 
میدانــی شــد. بــه گفتــه دامــداران محــل، حیوانــی شــبیه پلنــگ بــه میــان گلــه 
ــار بــره ای را می بــرد. وی گفــت: توصیه هــای الزم  آنهــا حملــه می کنــد و هــر ب
بــه دامــداران منطقــه داده شــده و جهــت شناســایی ایــن حیــوان وحشــی، از 

دوربیــن تلــه ای دیــد در شــب در محــل اســتفاده خواهــد شــد.

پرندگان

شکارچیان

جانوران

حوادث جوی عامل نابودی بخش های وسیعی از جنگل های آلمان
به گفته وزیر کشاورزی آلمان جنگل های این کشور به طور گسترده ای در حال از بین رفتن هستند و بیشتر درختان 

به دلیل خشکسالی و هجوم سوسک ها تلف شده اند. به گزارش ایسنا، همچنین انجمن حفاظت از جنگل های آلمان 
اعالم کرده  است گستردگی تخریب جنگل های این کشور فراتر از برآوردهای دولت است.

سنا
 ای

س:
عک

عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط 
زیســت مجلــس گفــت: موفــق شــدیم در یــک پاالیشــگاه حــدود 
55 میلیــون تــن در روز بنزیــن تولیــد کنیــم و ایــن بنزیــن یــورو 
ــن  ــه همی ــت ک ــا اس ــتم دنی ــک بیس ــر از ی ــی کمت ــا آلودگ 5 ب
ــان در  ــدهللا حاتمی ــد. عب ــان می ده ــل را نش ــه داخ ــکا ب ــر ات ام
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــه مل ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب گفت وگ
بیانــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر اینکــه دل بریــدن ملــت 
ــگان باعــث جوشــیدن کشــور از درون شــده  و مســئوالن از بیگان
ــبی  ــدت نس ــک وح ــاهد ی ــور ش ــل کش ــت: در داخ ــت، گف اس
ــز  ــردم نی ــم؛ م ــردم می بینی ــرف م ــی را از ط ــتیم و تحمل هس
ــه  ــه چگون ــا اینک ــگان نیســتند ام ــا و بیگان ــی دلبســته اروپ خیل
ــم  ــم و بتوانی ــت کنی ــوش حرک ــورت درون ج ــه ص ــل ب در داخ
ــک  ــم، ی ــور کنی ــرده و از مشــکالت عب ــظ ک ــی را حف وحــدت مل
مقولــه جدایــی بــوده و الزم اســت تــا بیــش از پیــش بــر روی آن 
تاکیــد کنیــم. عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و 
محیــط زیســت مجلــس در ادامــه صحبــت هایــش افــزود: ســال 
ــن بنزیــن در یــک پاالیشــگاهی تولیــد  96 حــدود 3 میلیــون ت
می کردیــم یعنــی حــدود 50 درصــد از واردات بنزیــن کشــور 
ــی  ــون تن ــگاه 3 میلی ــان پاالیش ــروز هم ــا ام ــود ام ــی ب واردات
ــن  ــد و ای ــد می کن ــن تولی ــن در روز بنزی ــون ت ــدود 55 میلی ح
بنزیــن یــورو 5 بــا آلودگــی کمتــر از یــک بیســتم دنیــا اســت کــه 
همیــن امــر اتــکا بــه داخــل را نشــان می دهــد. عضــو کمیســیون 
کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت مجلــس 
شــورای اســالمی در ادامــه صحبت هایــش اظهــار داشــت: اینکــه 
دیگــر در تهــران تعطیلــی مــدارس، دود و فیلتــر را در چهره هــای 
ــن  ــن بنزی ــدات همی ــر از تولی ــد، مســتقیما متاث ــت نمی بینی مل
یــورو 5 همــان پاالیشــگاه اســت. البتــه مــوارد متعــدد دیگــری 

ــم. ــه دیده ای ــود دارد ک ــی وج ــدات داخل ــوان تولی ــه عن ــز ب نی

عضو کمیسیون منابع طبیعی و 
محیط زیست مجلس:

تولید بنزین یورو 5 نشان 
از خوداتکایی دارد

ت
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خرید و فروش حیوانات قاچاق حی
در سیستان و بلوچستان رصد می شود

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان 
و بلوچســتان از رصــد فضــای مجــازی محیــط 
زیســت اســتان بــا همــکاری پلیــس فتــا در 

خصــوص خریــد و فــروش حیوانــات قاچــاق خبــر داد.
ــگار حــوزه محیــط زیســت  ــا خبرن وحیــد پورمــردان در گفتگــو ب
ــا شــایعات مطــرح  ــا در ارتبــاط ب گــروه اجتماعــی خبرگــزاری آن
ــدو و  ــن گان ــرای گرفت ــراد ســودجو ب ــر هجــوم اف ــی ب شــده مبن
ــوان،  ــن عن ــا ای ــریالی ب ــش س ــام پخ ــس از اتم ــروش آن پ ف
اظهــار کــرد: تاکنــون گزارشــی در ایــن خصــوص دریافــت نشــده 
ــوان  ــراد هرچــه حی ــه اف ــاب شــده ک ــا ب ــن روزه ــی ای اســت ول
عجیــب و غریب تــری را نگهــداری کننــد، از نظــر برخی هــا 
جایــگاه اجتماعــی باالتــری دارنــد. وی ادامــه داد: شــنیده شــده 
ــازی  ــاق را در فضــای مج ــات قاچ ــودجو حیوان ــراد س ــی اف برخ
ــن  ــه در ای ــروش می رســانند ک ــه ف ــرده و ب ــی ک ــت آگه و اینترن
ــم. ــد می کنی ــدی رص ــور ج ــازی را به ط ــای مج ــز فض ــوص نی خص
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان 

تصریــح کــرد: طــی تفاهم نامــه ای کــه بــا پلیــس فتــا در ارتبــاط 
ــازی  ــای مج ــات در فض ــروش حیوان ــد و ف ــری خری ــا پیگی ب
ــد مــورد شناســایی و مــورد پیگیــری  ــون چن منعقــد شــده تاکن
قــرار گرفتــه اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان 
ــه  ــار دیگــر تأکیــد کــرد: مــردم منطقــه نســبت ب و بلوچســتان ب
تمســاح پــوزه کوتــاه بومــی منطقــه )گانــدو( حساســیت زیــادی 
دارنــد و در صورتی کــه اقــدام تهدیدآمیــز نســبت بــه حیــات ایــن 
ــن  ــرد حتمــًا محیــط زیســت را از ای ــی صــورت بگی ــه حیوان گون
ــش  ــه چال ــات از نمون ــاق حیوان ــد. قاچ ــع می کنن ــوع مطل موض
هایــی یــه شــمار مــی رود کــه حیــات وحــش کشــور را تهدیــد 
مــی کند،پدیــده ای کــه افــراد و گــروه هــای ســودجو،با توســل 
ــا  ــد. ب ــه کســب ســودهایی هنگفــت مبــادرت مــی ورزن ــه آن،ب ب
عنایــت بــه مخاطــره جــدی ایــن معضــل بــرای محیــط زیســت 
و حیــات وحــش ایران،دســتگاه هــا و نهادهــای ذیربــط درصــدد 
ــن  ــاالن ای ــرای فع ــری ویژه،عرصــه را ب ــا اتخــاذ تدابی هســتند ب

ــد. ــر از گذشــته کنن حوزه،تنــگ ت

ت
وانا

جمعیت آهوان جزیره خارگ به 900 رأسحی
 افزایش یافت

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهربا 
اشــاره بــه افزایــش جمعیــت آهــوان خــارگ و 
ــی  ــت جمعیت ــرای مدیری ــی ب ــات تعدیل ــزوم اقدام ل
آنهــا گفــت: اکنــون بــر اســاس آماربــرداری جمعیــت 
آهــوان خــارگ بــه 900 راس افزایــش یافتــه اســت. بــه گــزارش 
ــروز در  ــر ام ــژاد ظه ــاد قلی ن ــهر، فره ــنیم از بوش ــزاری تس خبرگ
جمــع خبرنــگاران در بوشــهر بــا بیــان اینکــه عملیــات آماربــرداری 
تابســتانه از آهــوان جزیــره خــارگ 14 و 15 مــرداد مــاه  انجــام 
شــد اظهــار داشــت: ایــن آماربــرداری در راســتای بــرآورد آخریــن 
تغییــرات جمعیتــی آهــوان جزیــره پــس از زادآوری بهاره امســال  
ــت و  ــط زیس ــت محی ــان اداره کل حفاظ ــکاری کارشناس ــا هم ب
ــت. ــات وحــش خــارگ انجــام گرف ــگاه حی ــان پناه ــط بان محی
ــزوم  ــارگ و ل ــوان خ ــت آه ــش جمعی ــه افزای ــاره ب ــا اش وی، ب
اقدامــات تعدیلــی بــرای مدیریــت جمعیتــی آنهــا گفــت: اکنــون 
ــه 900 راس  ــارگ ب ــوان خ ــت آه ــرداری جمعی ــاس آمارب ــر اس ب
افزایــش یافتــه اســت کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت محــدود جزیــره 

بــرای زیســت ایــن پســتانداران، اســتمرار ایــن رشــد جمعیتــی 
ــد. ــه رو می کن ــا مخاطــرات جــدی روب ــا را ب شــرایط زیســتی آنه
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بوشــهر گفــت: ایــن 
پســتاندار کــه قدمــت زیســت آنهــا در خــارگ بــه چنــد دهــه قبــل 
ــه شــرایط مســاعد زیســتی و حفاظــت  ــا توجــه ب ــردد ب برمی گ
مشــارکتی جمعیــت آنهــا رو بــه فزونــی گذاشــت. قلی نــژاد 
افــزود: از آنجــا کــه بــا وجــود توســعه فراگیــر صنعتــی در جزیــره 
خــارگ در راســتای و کاهــش زیســتگاه مســتعد آهــوان و ســوابق 
بیمــاری آنهــا اعمــال تصمیمــات مدیریتــی الزم بــرای پایــداری 
جمعیــت آنهــا اجتنــاب ناپذیــر کــرده اســتو در ســنوات گذشــته 
چنــد بــار به صــورت مقطعــی عملیــات تعدیــل و کاهــش متــوازن 
ــه  ــه گون ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــرا ش ــا اج ــت آنه جمعی
آهــو شــاخص ترین زیســت در ایــن پناهــگاه  اســت و اهمیــت 
زیــادی بــرای عالقمنــدان محیــط زیســت دارد تاکیــد کــرد: امیــد 
ــا همراهــی مــردم و مســئوالن ایــن جزیــره اقدامــات  مــی رود ب

تعدیلــی بــرای پیشــگیری از بــروز بیمــاری داشــته باشــد.
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  آقـای دکتـر محمدابراهیـم یخکشـی با بیان 
ایـن مطلـب در جشـن خانوادگـی کارکنـان 
شـرکت گفت: تالش شـبانه روزی کارکنان این 
شـرکت در ایجاد و توسـعه طرح های توسـعه 
منابع آب و حفظ و حراست از منابع و مجاری 
و تأسیسـات آبی و پشـتیبانی خانـواده آنها از 
این نیروها سـبب شـد تا این استان در تولید 
محصـوالت زراعـی یکـی از اسـتان های برتـر 

کشور باشد.   
وی این جشـن و گردهمایی هـای خانوادگی را 
فرصتی مناسـب برای قدردانـی از خانواده های 
اگـر  صنعـت آب اسـتان برشـمرد و گفـت: 
همراهـی خانواده هـا بـا پـدر و مادرهایی که در 
ایـن مجموعه مشـغول فعالیت هسـتند نبود، 
قطعـا مـا در ارائـه خدمـت بـه مـردم و تالش 
بـرای توسـعه یافتگی اسـتان در بخش آب با 
مشـکل مواجـه بودیـم کـه جـا دارد از زحمات 
تـک تک شـما عزیـزان حتی فرزنـدان گرامی 

کـه در کسـب علم ودانش  تـالش می کنند و 
این امر سـبب می شـود تا پدر و مادر شـاغل 
آنهـا در ایـن زمینـه دغدغـه کمتـری داشـته 

باشند تشکر و قدردانی نماییم.
ایشـان بـا اشـاره بـه گسـتردگی فعالیـت آب 
منطقـه ای مازنـدران و تالش های انجام شـده 
در زمینـه مدیریـت سـیالب در سـال جـاری 
گفـت: معمـوال این جشـن ها در ابتدای سـال 
بـا هدف تجلیل از دانش آموزان و دانشـجویان 
ممتـاز و تجلیـل از بازنشسـتگان سـال قبـل 
صـورت میرفـت ، امـا امسـال بـه دلیـل وقوع 
سـیالب و خسـارات ناشـی از آن، انجـام ایـن 
جشـن را بـه تأخیـر انداختیـم تـا بتوانیـم به 
وظایـف و مأموریتهای خود در بخش سـیالب 
عمـل کنیـم که به فضـل الهی اقدامـات خوبی 

از سوی این شرکت انجام گرفت.
هـدف  مازنـدران  منطقـه ای  آب  مدیرعامـل 
ترغیـب  را  ممتـاز  دانش آمـوزان  از  تجلیـل 

جوانـان و نوجوانـان بـه علم و کسـب دانش  و 
فنـاوری بیـان کـرد و تصریح نمود: اگـر امروز 
در زمینه هـای مختلف از جملـه صنایع دفاعی 
یکـی از کشـورهای برتـر دنیـا هسـتیم، ایـن 
توسـعه   و  علـم  سـایه کسـب  در  موفقیـت 
دانـش و فنـاوری حاصـل شـد کـه امیدواریم 
شـتاب بیشـتری در ایـن زمینه در کشـور رقم 

بخورد.
رئیـس هیئت مدیـره آب منطقـه ای مازندران 
تجلیـل از بازنشسـتگان را تجلیـل از خدمـات 
صادقانـه و ارزشـمند انسـان هایی برشـمرد که 
طـی 30 الـی 35 سـال عمـر شـریف خـود را 
صـرف خدمـت به مردم ایـن دیار کردنـد.و ما 
ایـن تجلیـل را کـه البتـه بعد معنـوی آن مهم 

است را برای خود یک تکلیف می دانیم.
وی در پایـان بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره 
شـهدای ایران اسـالمی به ویـژه دفاع مقدس 
و تجلیل از رشـادت های جانبـازان عزیز از این 

افـراد بـه عنـوان شـجاع ترین و باصالبت ترین 
افـراد آن دوران یـاد کـرد و افـزود: بـا ایـن 
مراسـم ها و تجلیل هـا، ارادت و احتـرام خود را 
بـه ایـن عزیزان اعالم داشـته و عـزت و اقتدار 
و اسـتقالل ایـن سـرزمین الهـی را مدیـون 
ایثارگری هـای یـادگاران روزهـای حماسـه و 

ایثار می دانیم.
در این جلسـه از 30 نفر از همکاران بازنشسـته 
سـال 97 و 52 نفر از جانبازان و آزادگان دوران 
وفـاع مقـدس و 185 نفـر از دانش آمـوزان و 
دانشـجویان ممتاز فرزنـدان کارکنان تجلیل و 

قدردانی به عمل آمد.

ــده در  ــل ش ــکونی تکمی ــد مس ــتین واح نخس
ــوی  ــل مددج ــالم تحوی ــیل زده ای ــق س مناط
بــا  مراســمی کــه  در  شــد.  امــداد  کمیتــه 
حضــور معــاون بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی 
 ، ایــالم  اســتاندار  عمرانــی  امــور  معــاون 
فرمانــدار چــرداول و مدیــران کل کمیتــه امــداد 

شــد،  برگــزار  اســتان  مســکن  بنیــاد  و 
ــده در  ــاخته ش ــکونی س ــد مس ــتین واح نخس
امــروز در  ایــالم  اســتان  مناطــق ســیل زده 
ــرداول  ــتان چ ــه« شهرس ــم قول ــتای »چ روس
مددجــوی  خانواده هــای  از  یکــی  تحویــل 

کمیته امداد شــد .

ــالم،   ــتاندار ای ــتکی، اس ــلیمانی دش ــم س قاس
واحــد   12 بهره بــرداری   و  احــداث  از  نیــز 
مســکونی در مناطــق ســیل زده اســتان بــه 
عنــوان اولیــن اســتان کشــور خبــر داد و گفــت؛ 
مســکن  بنیــاد  معــاون  حضــور  بــا  امــروز 
انقــالب اســالمی کشــور 12 واحــد مســکونی در 
بــه  و  افتتــاح  اســتان  زده  ســیل  مناطــق 

. بهره برداری رسید 
وی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه رونــد 
ــاه طــول کشــیده  ــا دو م ــن واحده احــداث ای
بــرای ســاخت هــر  اســت، تصریــح کــرد: 
بــه  تومــان  میلیــون   55 مســکونی  واحــد 
ــوض  ــان بالع ــنه و 15 توم ــورت قرض الحس ص

اهــدا شــده  رایــگان  160 کیســه ســیمان  و 
اســتان  در  ایــالم گفــت:  .اســتاندار  اســت 
بیــش از دو هــزار واحــد مســکونی در مناطــق 
ــه  ــه در مرحل ــد احــداث شــود ک ســیل زده بای
اول بیــش از 990   واحــد در حــال احــداث 
اســت کــه مراحــل ســاخت و ســاز آنهــا کمتــر 

از یک ســال به طول می انجامد . 
امــداد  مدیــرکل کمیتــه  رضایــی«  »ضیــاء 
ــن  ــز گفــت: در ســیل فروردی ــالم نی اســتان ای
ــکونی  ــد مس ــش از 320 واح ــال بی ــاه امس م
ــه از  ــده ک ــب ش ــاد تخری ــن نه ــان ای مدجوی
ســاخت  حــال  در  واحــد   119 تعــداد  ایــن 

است. 

مدیـرکل کمیته امداد اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد گفت: 
و  بوتـراب  عتـرت  امـداد، خیریـه  بـا مشـارکت کمیتـه 
سـازمان برنامـه  و بودجـه 261 نفـر از ایتـام ایـن نهـاد 

صاحب خانه می شوند . 
قبـاد مبشـری در آییـن کلنـگ زنـی یـک واحـد مسـکن 
احداثـی مددجویـی بـه نیابت از 261 واحد مسـکن جهت 
تفاهم نامـه  انعقـاد  بـا  افـزود:  اسـتان  مددجـو  ایتـام 
سـازمان  امـداد،  کمیتـه  بیـن  مشـترک  همـکاری 
بـا  بوتـراب  عتـرت  خیریـه  مؤسسـه  و  برنامه وبودجـه 
موضـوع احـداث 1000 واحـد مسـکن ایتـام،  261 واحـد 
مسـکونی بـرای ایتـام مددجـوی اسـتان سـاخته و یـا 

خریداری می شود . 
وی هزینه سـاخت و خرید این واحدهای مسـکونی را 14 
میلیـارد و 985 میلیـون تومـان اعـالم و اظهارکـرد: ایـن 
مبلغ به صورت مسـاوی توسـط طرفیـن تفاهم نامه تأمین 
می شـود و امیدواریـم که این واحدهای مسـکونی تا دهه 
مبـارک فجـر بـه بهره بـرداری برسـد و تحویـل مددجویان 

داده شود 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کهگیلویـه و بویراحمد یکی 
از مهم تریـن برنامه هـای کمیتـه امداد را سـاخت مسـکن 
و سـرپناهی امـن بـرای مددجویـان اعـالم و اضافـه کرد: 
تأمیـن مسـکن مقاوم، بهسـازی و مقاوم سـازی مسـکن 
به منظـور  نهـاد  ایـن  کاری  اولویت هـای  از  مددجویـی 
توانمندسـازی مددجویـان که امیدواریم در سـال جاری با 
برنامه ریـزی مناسـب و بـا کمک خیـران و مـردم نیکوکار 

بتوانیم گام های اساسی در این خصوص برداریم.
آییـن کلنـگ زنی یـک واحد مسـکن احداثـی مددجویی 
بـه نیابـت از 261 مـورد احـداث مسـکن جهـت ایتـام 
مددجو، توسـط کمیته امداد با مشـارکت مؤسسـه خیریه 
عتـرت بوتراب و سـازمان برنامه وبودجـه با حضور مدیرکل 
کمیتـه امداد کهگیلویـه و بویراحمد، نماینده خیریه عترت 
بوتـراب، فرماندار کهگیلویه و جمعی از مسـئوالن اسـتانی 
و شهرستانی در روستای "دره لبک" دهدشت برگزار شد. 

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران:
کسب رتبه برتر استان مازندران در بخش کشاورزی کشور

نخستین واحد مسکونی تکمیل شده 
در مناطق سیل زده ایالم افتتاح شد

261نفر از ایتام کهگیلویه و بویراحمد صاحب خانه می شوند

خراسان شمالی لرستان 

حضور 6500 جوان آماده کار 
در جمعیت هالل احمر 

خراسان شمالی
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر خراســان شــمالی گفــت: شــش 
ــالل  ــت ه ــاده کار در جمعی ــوان آم ــروی ج ــر نی ــزار و 500 نف ه

احمر استان حضور دارند.
محســن نجــات بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای حرکــت جوانانــه در 
جمعیــت هــالل احمــر از اقدامــات خوبــی بــوده اســت و 
دســتاوردهای زیــادی داشــته، اضافــه کــرد: 75 درصــد از اهدافی 
کــه در حرکــت جوانانــه داشــتیم محقق شــده اســت و بــه دنبال 

راه اندازی گفتمان های اصلی در دانشگاه ها هستیم.
وی بــا بیــان اینکــه اردوی امیــد و نشــاط جمعیــت هــالل احمــر 
شــرق کشــور در خراســان شــمالی برگــزار خواهد شــد، ادامــه داد: 
300 دانشــجو در ایــن اردو حضــور دارنــد و فرصــت مناســبی برای 

شناساندن ظرفیت های استان در این اردو وجود دارد.
ــوان  ــمالی عن ــان ش ــر خراس ــالل احم ــت ه ــس جمعی رئی
کــرد: باتوجــه بــه اینکــه اســتان کــم برخــورداری هســتیم 
امــا در تخصیــص اعتبارهــا و حمایــت هــای کشــوری 
شــرایط خوبــی وجــود دارد.بــه گفتــه وی هســته مشــاوران 
جــوان کــه در کنــار جمعیــت هــالل احمــر هســتند از 
اهمیــت بســیاری برخــوردار هســتند کــه بــه طــور مســتقیم 
ــد کــه  ــار رئیــس جمعیــت هــالل احمــر حضــور دارن در کن
ــار  ــتند.نجات اظه ــان هس ــر از جوان ــاوران 18 نف ــن مش ای
ــای  ــوزش ه ــوزان از آم ــش آم ــر از دان ــزار نف ــرد: 50 ه ک
ــئله  ــن مس ــد و ای ــتفاده کردن ــر اس ــالل احم ــت ه جمعی
بســیار مؤثــر اســت.وی اضافــه کــرد: جمعیــت هــالل احمــر 
توانســته در میــان مــردم حضــور پررنگــی داشــته باشــد و 
اعتمــاد مــردم را جلــب کنــد همیــن مســئله موجــب شــده 
ــه  ــا در حادثــه ســیل اخیــر 200 میلیــارد تومــان ب اســت ت
جمعیــت هــالل احمــر کشــور کمــک شــود.رئیس جمعیــت 
ــرد 205  ــرد: بالگ ــان ک ــمالی بی ــان ش ــر خراس ــالل احم ه
ــوده و هــر زمــان  ــوروز در اســتان ثابــت ب هــالل احمــر از ن

که نیاز بوده به پرواز درآمده است.
بــه گفتــه وی طــرح آمایش ســرزمینی در رابطــه بــا راز و جرگالن 
انجــام شــده و بــه ســازمان هــالل احمــر کشــور نیز ارســال شــده 

است.

ارسال 6581 واحد 
فرآورده خونی به 

مراکز درمانی لرستان
لرســتان  خــون  انتقــال  مدیــرکل 
گفــت: 9052 واحــد خــون و 6581 
واحــد فــرآورده خونــی بــه مراکــز 

درمانی استان ارسال شده است.
دکتــر غالمرضــا حامــدی اظهــار کــرد: 
در 4 ماهــه امســال 17 هــزار و 588 
نفــر بــرای اهــداء خــون بــرای مراکــز 
مراجعــه  اســتان  خــون  انتقــال 
کردنــد.وی ادامــه داد: از ایــن تعــداد 
12 هــزار و 978 نفــر موفــق بــه اهــدا 
شــدند.مدیرکل انتقــال خــون لرســتان 
ــن تعــداد  ــان کــرد: همچنیــن از ای بی
مراجعه کننــده 4610 نفــر از اهــدای 

خون معاف شدند.
ایــن  از  اینکــه  بیــان  بــا  حامــدی 
تعــداد اهداکننــده 8812 نفــر معــادل 
67.90 درصــد مســتمر بودنــد، افــزود: 
از ایــن تعــداد 12 هــزار و 36 نفــر 
ــرد و 942  ــد م ــادل 92.74 درص مع
ــت  ــد جمعی ــادل 7.26 درص ــر مع نف
فــوق زن بودنــد.وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه در ایــن مــدت 9052 واحــد 
خــون و 6581 واحــد فــرآورده خونــی 
ــال  ــتان ارس ــی اس ــز درمان ــه مراک ب
شــده اســت، گفــت: همچنیــن در 
ایــن مــدت 3462 واحــد خــون و 
309 مــورد فــرآورده خونــی بــه ســایر 

پایگاه ها ارسال شده است.
لرســتان  خــون  انتقــال  مدیــرکل 
یــادآور شــد: همچنیــن در ایــن مــدت 
ــت  ــد پالک ــه امســال 162 واح 4 ماه

فرزیس تولید شده است.

سودوکو شماره 1516

پاسخ سودوکو شماره 1515

افقی
1- بنيانگذار تخت جمشــيد و 

نخســتين پادشاه هخامنشي

2- پانــدول - چين و چروک - کمک 

کننده

3- حشــره مزاحم - از ترکيب آن با 

آب گل ســاخته ميشود - خرگوش 

-  از برونتــه ها

4- زوائو ترســان قديم - شکاف کوه 

- شايســته - هم بــه معني نيکي و 

هــم نام يکي از جهت ها

5- از حــروف الفبا - خرس دورنگه 

چيني - گروه ورزشــي

6- خميــده - جاده هواپيما - 

خويــش پدري - رايحه

7- غــاري در مکه - نبرد - کاال

8- رنگ مو - پارچه نخي ســاده - 

برهنه  - دشمني 

9- بــي ماننــد - حمام بخار - پيام 

رسان

10- انــدوه - چمــن آرا - بلند جاه - 

زن همسر 

11- از رنگهاســت - کيميا - عقاب 

سياه

12- آرزوهــا - کوچک - خوردني 

چرب صبحانه - چاشــني غذا

13- از طايفه هاي غيور کشــور 

- خداحافظــي - از بروج فلکي - 

آسمان جل

14- پيــروي - خانه - تکيه کالم 

درويش

15- اثر يــا اتوبيوگرافي کانت

عمودی 
1- خالق تهافت الفالســفه

2- بنيانگذار  فرانســه نوين - 

کمانگيــر باســتاني - بهترين نوع 

سنگ

3- الفت و دوســتي - پدر بزرگ - 

بيماري - درون

4- شــريان حيات - موجودي 

وحشــتناک افسانه اي - ظرف بزرگ 

مســي پلو - نان کاغذي

5- بزرگ خاندان - دچار شــدن - از 

اعضاي دوگانه بدن

6- هوس خانم باردار - خوشــبو - 

اجاره

7- کفر - از اقوام ايران باســتان - 

گسترده

8- عالمــت جمع - واحد بوکس - 

اندازه لباس - پســوند همانندي

9- لوله شــير گيــاه - خنک کننده آبي 

و گازي - زبــان ايران کنوني

10- بهانــه - آبگينــه - گلوله کاموا

11- نويســنده آلماني - رويکرد و 

توجه - برداشــت محصول

12- ميوه نخســتين - دور زمين 

ميچرخد - ســلطان - بله انگليســي

13- بدي - عالمت جمع - وســيله 

داد و ســتد - گزافه گوئي

14- گزند - عضو تنفســي - 

فراموشکار

15- اثر دوما نويســنده فرانسوي

جدول شماره 1516

 پیام
استان ها

فارس رتبه نخست شاخص احساس امنیت را در کشور دارد
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی فارس با اشاره به نظرسنجی امنیت و بررسی های 
میدانی گفت: استان فارس از لحاظ شاخص احساس امنیت در کشور رتبه نخست را به خود 
اختصاص داده است.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139804019063000346.1 
بدینوسـیله بـه آقـای علیرضـا سـبزعلی زاده مشـیزی نـام پـدر کرمـت هللا بـه شـماره ملـی 
3179834242 سـاکن سـیرجان آبـاده خیابـان امـام محمـد باقر کوچـه 13 پـالک 15 ابالغ می 
شـود کـه خانـم مهـری معصومی اردیـزی جهـت وصـول مبلـغ 7.126.426.052 لاير به اسـتناد 
مهریه مندرج در سـند ازدواج شـماره 384 دفتر خانه ازدواج 184 رفسـنجان اسـتان کرمان علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالسـه 9800359 در واحد اجرای اداره ثبت اسـناد و امالک رفسـنجان تشـکیل شـده و 
محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده،لذا بنا به تقاضای بسـتانکار طبق ماده 18 ائین نامه اجرا 
مفـاد اجرائیـه فقـط یـک مرتبه در یکـی از روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود و چنانچه ظرف مدت 
دو روز از تاریـخ ایـن اگهـی کـه روز از تاریـخ ایـن اگهی که روز ابالغ محسـوب می گردد،نسـبت  بـه پرداخت بدهی 

خـود اقـدام ننمایید،عملیـات اجرائی جریـان خواهد یافـت.م الف 4423
ابوالفضل تیموری آسفیچی-رئیس اداره اسناد و امالک رفسنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای یــزدان نظــری شــیرکوهی  ضمــن تســلیم دو بــرگ 
استشــهادیه تصدیــق شــده اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیت 
ــع  ــه مســاحت   34 ،23  مترمرب ــاب مغــازه ب ششــدانگ یــک ب
قطعــه 1 تفکیکــی بــه شــماره 23345 فرعی از 162 اصلــی مفروز از 
پــاک 48845 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در اراضــی حــوزه ثبتی 
شهرســتان کــرج بــه نــام مالــک فــوق ثبــت و صــادر گردیــد کــه 
بــه علــت آتــش ســوزی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند 
ــه اســتناد تبصــره  ــب ب ــذا مرات ــی نمــوده اســت ل مالکیــت المثن
ــک  ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــه م ــک اصاحــی ب ی
نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند 
مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور 
باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض خود 
را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق 
مقــررات عمــل گــردد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر 
اعتراضــی واصــل نشــود و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه 
نگــردد ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات بــه متقاضی تســلیم 

خواهــد شــد . م الــف 98/5947/ ف
5199 رئیس ناحیه 1 – شوش یاشا 

بحران کم آبی 

را جدی بگیریم
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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تلفات مرغ گوشتی در قم 2.5 درصد کاهش یافته است
مدیرکل دامپزشکی قم گفت: امسال درصد تلفات مرغ گوشتی در مقایسه با سال گذشته

 از 8.5 به 6.5 درصد کاهش یافته است.

ــل  ــل و نق ــداری و حم ــداری اداره کل راه ــر کل راه مدی
ــازی  ــانه س ــازی و ش ــن س ــدران از ایم ــاده ای مازن ج
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــدران ب ــای مازن ــر ازجــاده ه 52کیلومت
بــر 15 میلیــارد بــه منظــور حفــظ حريــم راه هــا و 
افزايــش ضریــب ايمنــي تــردد وســايل نقليــه خبــر داد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی اداره كل راهــداری و حمــل  ب
و نقــل جــاده ای مازنــدران ، مهنــدس عباســعلی نجفــی 
بخش هــای  مهمتریــن  از  یکــی  داشــت:راه ها  اظهــار 
ــه  ــن مقول ــه ای ــده ک ــعه محســوب ش ــی در توس زیربنای
در مازنــدران بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه اش در اقتصــاد 
کشــور و حجــم بــاالی تــردد ، اهمیــت دوچندانــی دارد.
ــه  ــن اداره کل ب ــور ای ــن منظ ــه همی ــه داد : ب وی ادام
ــواع ماشــین  ــزات ) 20 دســتگاه از ان ــری تجهی ــکار گی ب
ــردن  ــدف باالب ــا ه ــود ب ــات خ ــداری ( و امکان آالت راه
ــه  ــبت ب ــه ، نس ــایل نقلی ــردد وس ــی در ت ــب ایمن ضری
ایمــن ســازی ، شــانه ســازی و اصــالح شــیب شــیروانی 
خاکــی محورهــای شــریانی ســوادکوه ، هــراز ، کنــدوان و 
ســاری –کیاســر )فــوالد محلــه( رویــان نوشــهر ،راههــای 
ــا اعتبــاری بالــغ بــر  جویبــار بــه طــول 52 کیلومتــر  و ب

ــارد اقــدام کــرد. 15 میلی
ــازي  ــا، پاكس ــازي ه ــانه س ــت: ش ــی گف ــدس نجف مهن
و حفــظ حريــم جــاده هــا ، تاميــن فضــاي پــارك 
اضطــراري خودروهــا در كاهــش ســوانح جــاده اي موثــر 

اســت.
و  حمــل  و  راهــداری  اداره کل  راهــداری  کل  مدیــر 
ــن  ــی از مهمتری ــزود: یک ــدران اف ــاده ای مازن ــل ج نق
تعــداد تصادف هــای  دغدغه هــای اجتماعــی کاهــش 
ــت  ــی از آن اس ــی ناش ــی و مال ــات جان ــاده ای و تلف ج
ــن  ــت قوانی ــازی و رعای ــگ س ــن مســیر فرهن ــه در ای ک
ــی و رانندگــی از نقــش بســیار مهمــی برخــوردار  راهنمای

ــت. اس
ــتگی و  ــد خس ــي مانن ــه عوامل ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تصادفــات  در  عجلــه  و  حواس پرتــی  خواب آلودگــی، 
نقــش اساســي داشــته، تصریــح کــرد: راننــدگان در 
رانندگــی،  ســاعت   2 از  پــس  طوالنــی  مســافت های 
حتمــًا اســتراحت 15 دقیقــه ای را جــدی بگیرنــد تــا 
ســایر  و  خانــواده  خــود،  بــرای  را  ایمن تــری  ســفر 

هموطنــان فراهــم کننــد. 

تجهیـز  و  توسـعه  نوسـازی،  مدیـرکل 
مـدارس گیـالن گفـت: سـازمان نوسـازی 
بـه ترتیـب مـدارس  تـا  در تـالش اسـت 
خشـتی گلی، چوبـی و کانکسـی را حذف و 
به جای آن سـاختمان آموزشـی اسـتاندارد 

احـداث کنـد.
علـی دقیـق در دیـدار بـا فرمانـدار املش با 
بیـان اینکـه حـذف بخـاری  غیر اسـتاندارد 
مـدارس نیازمنـد یـک عـزم ملـی و همتی 
سـازی  ایمـن  کـرد:  اظهـار  اسـت،  بلنـد 
وسـایل گرمایشـی مدارس با شعار "کالس 
گـرم - مدرسـه ایمـن" در اسـتان گیـالن 

بصـورت جـدی پیگیـری می شـود. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه احـداث مـدارس 
و  برنامـه  مهم تریـن  اسـتاندارد  و  ایمـن 
نوسـازی مـدارس گیـالن اسـت،  اولویـت 
افـزود: سـازمان نوسـازی در تـالش اسـت 
خشـتی گلی،  مـدارس  ترتیـب  بـه  تـا 
چوبـی و کانکسـی را حـذف و بـه جـای آن 
سـاختمان آموزشی اسـتاندارد احداث کند. 
دقیـق بـه حـذف بخاری هـای نفتـی و غیر 
بخاری هـای  و گفـت:  اشـاره کـرد  ایمـن 
تمامی مدارس نفت سـوز شهرسـتان که از 
نعمـت گاز برخـور دارنـد تا مهر سـال جاری 

جمـع آوری و تجهیـزات اسـتاندارد و ایمن 
جایگزیـن آنهـا می شـود. 

تجهیـز  و  توسـعه  نوسـازی،  مدیـرکل 
مـدارس اسـتان گیـالن بـا اشـاره بـه اینکه 
وظیفـه داریـم زمینه هـای ارتقـای علمـی 
فراهـم کنیـم،  را  دانش آمـوزان  و معنـوی 
تصریـح کـرد: بایـد بـا روحیـه جهـادی در 
بسـتری  و  زیرسـاخت ها  ایجـاد  جهـت 
آینـده  آمـوزش  بـرای  مناسـب  و  ایمـن 
تـالش کنیـم.  اسـالمی  جامعـه  سـازان 

وی بـه پروژه هـای نیمـه تمـام شهرسـتان 
یـاری  بـه  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  املـش 
خدوانـد متعـال پـروژه 12 کالسـه شـهید 
مدرسـه  و  فجـر  مبـارک  دهـه  تـا  باهنـر 
شـهید واعـظ زاده در شهرسـتان املـش تـا 
مهـر مـاه سـال جاری افتتـاح و بـه بهـره 

می رسـند.  بـرداری 

مهنــدس ســارا صالحــی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــرای  ــه ب ــن گزین ــیدی بهتری ــرژی خورش ــوزه ان ح
محســوب  مولــد  حــوزه  در  ســرمایه گذاری 
می شــود، گفــت: در حــال حاضــر درآمــد حاصــل 
ــرخ برگشــت ســرمایه  ــن ســرمایه گذاری و ن از ای
ــت  ــن اس ــا ای ــد م ــه اکی ــت، توصی ــوب اس مطل
ــدا  ــن حــوزه ورود پی ــه بخــش خصوصــی در ای ک
ــه صــورت انــدک ســرمایه گذاری  کــرده و حتــی ب
کنند.مدیــر دفتــر بــازار بــرق شــرکت توزیــع بــرق 
شهرســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه توافــق شــرکت 
ــورای  ــهرداری و ش ــا ش ــان ب ــرق اصفه ــع ب توزی

بــرای  راهــکاری  عنــوان  بــه  اصفهــان  شــهر 
ــوان کــرد: نخســتین  ــرق خورشــیدی عن توســعه ب
ــک  ــدود ی ــان ح ــیدی اصفه ــهر خورش ــداد ش روی
ــزار  ــان برگ ــهرداری اصفه ــط ش ــش توس ــاه پی م
بــازوی  عنــوان  بــه  هــم  بــرق  اداره  و  شــد 
عمــل  وارد  تســهیل گری  و  حمایتــی  اجرایــی، 
شــده بــود، در طــی ایــن رویــداد تفاهم نامــه 
همــکاری مشــترک بیــن شــرکت توزیــع بــرق 
شهرســتان اصفهــان و شــهرداری اصفهــان منعقــد 
شــهرداری  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــدصالحی 
ســامانه های  توســعه  در  پیشــرو  اصفهــان 

ــدات  ــزو تعه ــرد: ج ــان ک ــت، اذع ــیدی اس خورش
ســازمانی ادارات دولتــی اســت کــه 20 درصــد 
ــر  ــع تجدیدپذی ــل مناب ــود را از مح ــارف خ از مص
تأمیــن کننــد، ســازمان آبفــا نیــز ورود خوبــی 
بهزیســتی  و ســازمان  داشــته  ایــن قضیــه  در 
ــرده  ــی ک ــود را عملیات ــدی خ ــد 20 درص ــز تعه نی
بهمــن   22 اداری  بــرای مجموعــه  امــا  اســت، 
بــه جهــت ســاختار و مشــکالت فنــی امــکان 
ــت.مدیر  ــته اس ــود نداش ــرح وج ــن ط ــرای ای اج
دفتــر بــازار بــرق شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 
ــوبه  ــت منس ــرد: کل ظرفی ــان ک ــان خاطرنش اصفه

خورشــیدی در حــوزه شهرســتان اصفهــان نزدیــک 
ــای  ــت؛ نیروگاه ه ــزار و 650 کیلــووات اس ــه ه ب
خیلــی  ظرفیت هــای  ســطح   3 در  خورشــیدی 
کیلــووات،   100 تــا  مشــتریان  ویــژه  کوچــک 
ســرمایه  گــذاری  هــای بــزرگ نیــروگاه  هــای 
ــزرگ تقســیم  ــاس ب متوســط و نیروگاه هــای مقی
ــه  ــگاوات ب ــش از 7 م ــای بی می شــوند؛ ظرفیت ه
ــد  ــا تأکی ــوند.وی ب ــل می ش ــع متص ــبکه توزی ش
ــرق  ــر اینکــه همــه جــا حضــور شــرکت توزیــع ب ب
نظارتــی و در راســتای کمــک بــه ســرمایه گذار 
اســت،  پاییــن  ظرفیت هــای  در  خصــوص  بــه 
ــه،  ــی اولی ــکاران و ارزیاب ــایی پیمان ــت: شناس گف
ــکار،  ــرد پیمان ــد عملک ــر رون ــرل ب ــارت و کنت نظ
و  بهره بــرداری  و  اجــرا  تجهیــزات،  بــر  نظــارت 
ــه شــرکت  ــرداری کاری اســت ک ــر بهره ب نظــارت ب

توزیــع بــرق انجــام می شــود.

تاخیردربرداشت،شکستگی
برنجراافزایشمیدهد

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 
انرژیخورشیدیبهترینگزینهسرمایهگذاریدرحوزهمولد

پیام تبریک مدیر عامل 
برق منطقه ای خوزستان

روز خبرنگار )17 مرداد( فرصتی اسـت تا از تالش و از خودگذشـتی های کسـانی 
تقدیـر شـود کـه در همـه اتفـاق هـای خوب و بـد زندگی حضـور دارند و بـا ثبت و 
اطالع رسـانی وقایع و بررسـی موشـکافانه و نقادانه این اتفاق ها در مسـیر اصالح 

امـور گام بر مـی دارند.
خبرنگاران شـاید هم سنگرسـازان بی سـنگر باشـند چرا که گزارش های هر واقعه 
ای که رخ می دهد را منتشـر می کنند اما خود کمتر دیده می شـوند و در پشـت 

صحنه هستند.
در صنعت برق خوزسـتان نیز خبرنگاران حضوری فعال داشـته و در همه روزهایی 
کـه ایـن صنعـت پشـت سرگذاشـته و در همـه فـراز و فرودهایـی آن، خبرنـگاران 
نقـش تاثیـر گذار و اصالح گری داشـته اند و همواره در کنار مسـئوالن برق اسـتان 

نقـش تعییـن کننـده ای در حرکـت رو به جلوی صنعـت برق ایفا کـرده اند.
اینجانب ضمن گرامیداشـت خاطره شـهدای اصحاب رسـانه به ویژه شهید گرانقدر 
محمـود صارمـی، فرارسـیدن روز خبرنـگار را به تمامی خبرنگاران و اصحاب رسـانه 
تبریـک گفتـه و بـر خـود واجب مـی دانـم از خبرنگارانی کـه در حـوزه صنعت برق 
فعالیت می کنند و به پاس حضور سـبزی که داشـته و دارند تقدیر و تشـکر کرده 

و قـدر دان تالش های آنها باشـم.

بوشهر 

بوشهرباالتریننشاطاجتماعیراازآنخودکرد
ــی  ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
ــج  ــرد: نتای ــالم ک ــی اع اجتماع
ــت  ــن معاون ــه ای ــی ک تحقیقات
در حــوزه کار و تولیــد انجــام 
ــن  ــهر باالتری ــتان بوش ــد اس ــان می ده ــت، نش داده اس
ــر  ــی ف ــم صادق ــی را دارد.ابراهی ــاط اجتماع ــزان نش می
در هفدهمیــن نشســت علمــی »دوشــنبه های فرهنگــی 
نشــاط  کــرد:  تاکیــد  تعــاون  وزارت  اجتماعــی«  و 
ــاق  ــجام، وف ــش انس ــث افزای ــد باع ــی می توان اجتماع
و همبســتگی اجتماعــی، رضایــت از زندگــی، احســاس 

تعلــق اجتماعــی و تعامــالت اجتماعــی شــود.
وی بــا تشــکر از حضــور "محمــد دادکان"، مشــاور وزیــر 

در ایــن نشســت، بــه یــک مثــال ورزشــی اشــاره کــرد و 
گفــت: هنگامــی کــه در میادیــن ورزشــی، اتفــاق خوبــی 
ــن احســاس  ــا ای ــا مدته ــد ت ــی افت ــرای کشــورمان م ب

تعلــق بــه وطــن و میهــن، پررنــگ تــر مــی شــود.
ــر  ــی ب ــر نشــاط اجتماع ــر در خصــوص تاثی ــی ف صادق
تعامــالت اجتماعــی اظهــار کــرد: تقویــت بــا هــم بــودن و 
نــگاه مثبــت داشــتن بــه وقایــع و پدیده هــای جامعــه، 
ــت  ــه در نهای ــت ک ــی اس ــاط اجتماع ــار نش ــه آث از جمل
ــی  ــه م ــراد و جامع ــالمت روان اف ــش س ــث افزای باع
شــود.دادکان نیــز در ایــن نشســت گفــت: رســانه ها 
ــد  ــی دارن ــاط اجتماع ــش نش ــی در افزای ــالت بزرگ رس
ــت  ــوع، اهمی ــن موض ــه ای ــانه ها ب ــه رس ــر چ ــرا ه زی
بیشــتری بدهنــد، جامعــه و دولــت نیــز مجبورنــد 

ــی از  ــن نشــاط اجتماع ــرای تامی ــری ب ــالش افزونت ت
ــاور و  ــی، مش ــار صادق ــر به ــد. دکت ــان دهن ــود نش خ
ــری  ــت: درگی ــت گف ــن نشس ــز در ای ــر نی روان درمانگ
ــر  ــش پررنگ ت ــی، نق ــای اجتماع ــتر در فعالیت ه بیش
ــاط  ــزان نش ــی کاری، می ــی و زندگ ــی اجتماع در زندگ
ــر  ــا اگ ــد ام ــی ده ــش م ــی را افزای ــردی و اجتماع ف
ــزان  ــد، می ــش یاب ــه افزای ــارکت در جامع ــه مش هزین

نشــاط اجتماعــی کمتــر می شــود.
ــانی  ــالع رس ــی و اط ــط عموم ــز رواب ــزارش مرک ــه گ ب
وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی، این مشــاور و روان 
ــای  ــی از رفتاره ــرخوردگی و ناکام ــزود: س ــر اف درمانگ
ــه  ــود ک ــراد می ش ــم در اف ــروز خش ــث ب ــردی، باع ف
قاعدتــًا مــی توانــد در کاهــش نشــاط اجتماعــی موثــر 
باشــد.وی تاکیــد کــرد: عــدم مدیریــت خشــم باعــث 
مــی شــود انســان، رفتارهــای غیرقابــل پیــش بینــی از 

خــود نشــان دهــد.

خرید تضمینی بیش 
از 42 هزار تن گندم در 

هرمزگان
مدیرعامـل شـرکت غلـه و خدمات 
بازرگانـی منطقه 6 کشـور هرمزگان 
از خریـد تضمینـی 42 هـزار و 600 

تـن گنـدم در هرمزگان خبـر داد.
دشـوارگر اظهـار کـرد: امسـال 42 
هـزار و 600 تـن گندم از کشـاورزان 

هرمـزگان خریـداری شـد.
مدیرعامـل شـرکت غلـه و خدمات 
بازرگانـی منطقه 6 کشـور هرمزگان 
تضمینـی  خریـد  کـرد:  تصریـح 
نیمـه  از  هرمـزگان  در  گنـدم 
تاکنـون  و  شـد  آغـاز  فروردیـن 
بیـش از 733 میلیـارد ریـال بـه 
کشـاورزان پرداخـت شـده اسـت.
وی افـزود: 17 مرکـز خریـد گنـدم 
حاجی آبـاد،  شهرسـتان های  در 
بندرعباس، میناب، رودان، بسـتک 
و پارسـیان گنـدم را از کشـاورزان 

خریـداری کردنـد.
دشـوارگر خاطرنشـان کـرد: قیمـت 
خریـد هـر کیلوگرم گنـدم معمولی 
دروم  و  تومـان  هفت صـد  و  هـزار 
هـزار و هفت صـد و هفتـاد تومـان 

ست. ا
مدیرعامـل شـرکت غلـه هرمـزگان 
عنـوان کـرد: تاکنـون بیـش از 50 
خریـداری  گنـدم  هزینـه  درصـد 
شـده به کشـاورزان پرداخت شـده 
مـاه  تـا چنـد  نیـز  بقیـه  و  اسـت 

می شـود. پرداخـت  آینـده 
دشـوارگر اضافـه کـرد: نیـاز اسـتان 
 160 از  بیـش  سـاالنه  گنـدم  بـه 
هـزار تـن گنـدم اسـت کـه نزدیک 
بـه 30 درصـد از داخـل اسـتان و 
بقیـه از اسـتان های دیگـر تأمیـن 

می شـود.

بیش از 50 کیلومتر هرمزگان 
ازجاده های مازندران 

شانه سازی شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز:

بهرودخانههانزدیکنشوید

مدیر روابط عمومی آب منطقه ای البرز : خطر رودخانه ها را جدی بگیریم 

گردشـگران  و  شـهروندان  از  نجفیـان 
 ، کـرج  رودخانـه  حاشـیه  سـاکنان  و 
کـردان و طالقـان خواسـت از اتـراق و 
هاجـدا"  رودخانـه  بـه  شـدن  نزدیـک 
اظهـار  نجفیـان  داوود  خـودداری کننـد 
کـرد : از کلیـه شـهروندان ،گردشـگران 
هـای  رودخانـه  حاشـیه  سـاکنان  و 
ضمـن  مـی کنیـم  درخواسـت  اسـتان 
رعایـت نـکات ایمنـی ،تمهیـدات الزم را 
بـه منظـور پیشـگیری از بـروز هرگونـه 
حادثـه مـد نظـر قـرارداده و از اتـراق و 
نزدیـک شـدن بـه رودخانـه هـا جـدا" 

کننـد  خـودداری 
شـنا کـردن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
و  سـدها  هماننـد  ممنوعـه  مناطـق  در 
رودخانـه هـا حـوادث جبـران ناپذیـری 
اخیـر  هـای  مـاه  در  افـزود  بـردارد  در 

حـوادث مرگبـاری بـرای گردشـگران در 
داده  رخ  البـرز  اسـتان  هـای  رودخانـه 

اسـت 
از  تعـدادی  باختـن  جـان  از  نجفیـان 
 ، هـای کـرج  رودخانـه  در  گردشـگران 
طالقـان و برغـان از ابتدای سـال جاری 
تعـدادی  و گفـت  داد  خبـر  کنـون  تـا 
البـرز  هـای  رودخانـه  جانباختـگان  از 
کـودکان و نوجوانـان بوده اند کـه انتظار 
میـرود خانـواده هـا بیشـتر از فرزنـدان 

مراغبـت کننـد  دلبندشـان 
وی بـا اشـاره به گرمـای هـوا و تعطیلی 
چنـد روز آینـده بـه مـردم توصیـه کـرد 
نشـوند  هـا  رودخانـه  وارد  شـنا  بـرای 
زیـرا بـا خطر غرق شـدگی همراه اسـت 
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای البرز 
در پایـان تاکیـد کرد در حریم و حاشـیه 

تمـام رودخانـه هـای البرز عالئـم اخطار 
از  کـه  اسـت  شـده  نصـب  هشـدار  و 
همـگان مـی خواهیـم به این هشـدارها 

توجـه داشـته باشـند .

مدیر روابط عمومی آب 
منطقه ای البرز : خطر 

رودخانه ها را جدی بگیریم 
در ادامـه مدیـر روابـط عمومـی شـرکت 
آب منطقـه ای البـرز بـا اشـاره بـه اینکه 
بـه  ای  منطقـه  آب  تذکـرات گشـتهای 
مـردم اغلـب منجـر بـه جـدل میشـود 
گفـت : متاسـفانه بسـیاری از مـردم از 
وضعیـت رودخانـه هـا بـی خبرنـد و بـا 
رفتارهـای نـا ایمـن ، خطـر مـرگ را بـه 

جـان میخرنـد .
عباسـعلی کیخایـی اظهـار کـرد : تمـام 

کارکنـان شـرکت آب منطقـه ای البـرز 
هفتـه گذشـته در آمـاده بـاش بودنـد و 
گشـت هـا در طالقـان و جـاده چالـوس 
حضـور یافتنـد وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
در میـان جانباختـگان افرادی از اسـتان 
البـرز و سـایر اسـتانهای کشـور هسـتند 
دلیـل  بـه  بومیـان منطقـه  تاکیـد کـرد 
اطـالع از وضعیـت رودخانه ، بسـیار کم 

بـه رودخانـه نزدیـک میشـوند.
گرفتـن  جـدی  خواسـتار  کیخایـی 
و  شـد  هـا  رودخانـه  هشـدارهای کنـار 
گفـت متاسـفانه مـردم نـه رودخانـه را 
جـدی میگیرنـد و نه هشـدارهای نصب 

را . شـده در حاشـیه رودخانـه هـا 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نـه تنها شـرکت 
کـس  هیـچ  بلکـه  هـای  منطقـه  آب 
چنـد  بـرای  مـردم  نیسـت کـه  راضـی 
سـاعت تفریـح و دور هـم نشـینی بـه 
جـای لـذت بـردن و خنـده هـای شـاد 
بـه شـیون و زاری بپدازنـد همـه مـا در 
شـرکت آب منطقـه ای از رویـداد تلخی 
اسـت  داده  رخ  روزهـا  ایـن  ایـن  کـه 
مـا  از  آنچـه کـه  امـا  متاثریـم  بسـیار 
سـاخته بـود ، انجام داده ایـم و به طور 

مرتـب مخاطـره آمیـز بـودن رودخانه ها 
را گوشـزد کـرده ایـم .

ای  منطقـه  آب  عمومـی  روابـط  مدیـر 
البـرز بـا تقدیـر از همـکاری رسـانه هـا 
در اطـالع رسـانی و بازگویـی هشـدارها 
البـرز  اسـتان  مـردم   : کـرد  تاکیـد 
سـرعت  نمیشناسـند  را  هـا  رودخانـه 
رودخانـه ، سـردی آب و لغزندگـی کـف 
رودخانـه ویژگـی هایی اسـت کـه مردم 
مـا از آن بـی خبرنـد و حتـی شـناگران 
کشـانده  مـرگ  کام  بـه  را  ای  حرفـه 

اسـت.
رسـانه  فعـاالن  همـه  از  ادامـه  در  وی 
ای و شـبکه هـای اجتماعـی در اسـتان 
درخواسـت کـرد که بـه اطالع رسـانی در 
زمینـه نا امن بـودن رودخانه ها بپردازند 
و گفـت دسـت بـه دسـت هـم دهیـم تا 
دیگـر شـاهد چنیـن رویدادهـای تلـخ و 
ناگـواری نباشـیم کیخایـی در پایـان از 
مجموعـه هـای تفریحـی خانوادگـی در 
اطـالع  هـا خواسـتار  رودخانـه  حاشـیه 
رسـانی بـه مـردم شـد و تاکید کـرد : از 
مـردم عزیزمـان خواهـش میکنـم  کـه 
در حاشـیه رودخانـه هـا احتیـاط کنند . 

ته
نک

کیخایـی خواسـتار جـدی گرفتـن هشـدارهای کنـار رودخانـه هـا 
شـد و گفـت متاسـفانه مـردم نـه رودخانـه را جدی میگیرنـد و نه 

هشـدارهای نصـب شـده در حاشـیه رودخانـه هـا را.
وی بـا اشـاره بـه اینکه نـه تنها شـرکت آب منطقه هـای بلکه هیچ 
کـس راضی نیسـت که مـردم برای چند سـاعت تفریـح و دور هم 
نشـینی بـه جای لـذت بـردن و خنده های شـاد به شـیون و زاری 
بپدازنـد همه ما در شـرکت آب منطقـه ای از رویـداد تلخی که این 
این روزها رخ داده اسـت بسـیار متاثریم اما آنچه که از ما سـاخته 
بـود ، انجـام داده ایـم و به طور مرتب مخاطره آمیـز بودن رودخانه 
ها را گوشـزد کـرده ایم . مدیـر روابط عمومی آب منطقـه ای البرز 
با تقدیر از همکاری رسـانه ها در اطالع رسـانی و بازگویی هشـدارها 
تاکید کرد : مردم اسـتان البرز رودخانه ها را نمیشناسـند سـرعت 
رودخانـه ، سـردی آب و لغزندگی کف رودخانه ویژگی هایی اسـت 
کـه مـردم ما از آن بـی خبرند و حتی شـناگران حرفـه ای را به کام 

مرگ کشـانده است .
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اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه با مشخصات ذیل و سایر شرایط قید شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی اقدام نماید.

1- در صورتی که قیمت پیشنهادی پیمانکار فراتر از ظرفیت مجاز پایه  5 راه و ترابری باشد ، پیمانکار می بایست دارای صالحیت رتبه باالتر ) رتبه 4 راه و ترابری ( را داشته باشد .پیمانکاران دارای صالحیت به شرط داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.
2- میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه مطابــق ســتون شــماره 5 جــدول فــوق بایســتی بصــورت تضامیــن قابــل قبــول ذکــر شــده در آییــن نامــه تضامیــن دولتــی و مطابــق بــا عنــوان مناقصــه مذکــور بــا مــدت اعتبــار ســه مــاه و قابــل تمدیــد تــا ســه مــاه دیگــر بــرای ضمانــت نامــه بانکــی و یــا فیــش واریــزی بــه حســاب شــماره 2176374904008 نــزد بانــک ملــی مرکــزی شهرســتان خــرم آبــاد بــه نــام اداره راهــداری 

حمــل و نقــل جــاده ای اســتان لرســتان و شــرایط قیــد شــده در قســمت محتویــات پاکــت الــف اســناد مناقصــه ارائــه گــردد. بــه پیشــنهاهای فاقــد ســپرده ،ســپرده هــای مخــدوش ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر، چــک شــخصی و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
3- محل و زمان دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از مورخ 1398/05/19 حداکثر تا مورخ 1398/05/22 به آدرسهای ذیل مراجعه نمایند:

WWW.SETADIRAN.IR برد عمومی سالیانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس -
- محل تحویل پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیک دولت و پاکات الف عالوه ب بارگذاری در سامانه مذکور می بایست بصورت فیزیکی به آدرس خرم آباد- بلوار بهارستان – کیلومتر 3 جاده اندیمشک – جنب سیلو – دبیرخانه کمیسیون معامالت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان

4- به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد )مهر و امضا کلیه اسناد الزامیست(
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است در صورت ابهام در اسناد و هر گونه سوال با اداره پیمان و رسیدگی اداره کل فوق الذکر هماهنگ گردد. 

تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی: 1398/05/19 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستانتاریخ انتشار نوبت اول آگهی: 1398/05/17  

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ساده )به شماره 98/10 تا 98/24(

بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روزآخرین مهلت تحویل پیشنهادآخرین مهلت دریافت اسنادمبلغ تضمین )مبالغ به ریال(برآورد اولیه )مبالغ به ریال(صالحیتعنوان پروژه

101/824/332/1194/004/486/64298/05/2298/05/3198/06/02رتبه 5 راه و ترابریلکه گیری و روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان کوهدشت، مناقصه شماره 198/10

62/825/386/9813/141/269/34998/05/2298/05/3198/06/02رتبه 5 راه و ترابریلکه گیری و روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان دلفان، مناقصه شماره 298/11

105/415/138/4444/076/302/76998/05/2298/05/3198/06/02رتبه 5 راه و ترابریلکه گیری و روکش آسفالت محور خرم آباد - رازان ، راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان خرم آباد، مناقصه شماره 398/12

119/817/130/5614/364/342/61198/05/2298/05/3198/06/02رتبه 4 راه و ترابریروکش آسفالتی راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان چگنی مناقصه شماره 498/13

62/824/742/0533/141/237/10398/05/2298/05/3198/06/02رتبه 5 راه و ترابریلکه گیری و روکش آسفالتی راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان پلدختر، مناقصه شماره 598/14

74/811/070/6683/464/221/41398/05/2298/05/3198/06/03رتبه 5 راه و ترابریلکه گیری آسفالت محور بروجرد - چاالنچوالن ، راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان بروجرد، مناقصه شماره 698/15

82/808/995/7763/624/179/91698/05/2298/05/3198/06/03رتبه 5 راه و ترابریلکه گیری و روکش آسفالتی راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان الیگودرز، مناقصه شماره 798/16

78/405/957/5763/536/119/15298/05/2298/05/3198/06/03رتبه 5 راه و ترابریلکه گیری و روکش آسفالتی محور رازان - چاالنچوالن ، راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان دورود، مناقصه شماره 898/17

27/818/036/7541/390/901/83898/05/2298/05/3198/06/03رتبه 5 راه و ترابریلکه گیری سطح راههای استان لرستان مناقصه شماره 998/18

52/746/203/7302/637/310/18798/05/2298/05/3198/06/03رتبه 5 راه و ترابریلکه گیری و روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان ازنا- مناقصه شماره 1098/19

34/831/862/4861/741/593/12498/05/2298/05/3198/06/04رتبه 5 راه و ترابریلکه گیری و روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان رومشکان- مناقصه شماره 1198/20

51/829/373/9622/591/468/69898/05/2298/05/3198/06/04رتبه 5 راه و ترابریلکه گیری و روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان سلسله- مناقصه شماره 1298/21

32/816/234/8341/640/811/74298/05/2298/05/3198/06/04رتبه 5 راه و ترابریلکه گیری و روکش آسفالت کمربندی جنوبی خرم آباد- مناقصه شماره 1398/22

9/999/500/000499/975/00098/05/2298/05/3198/06/04رتبه 5 راه و ترابریتهیه و حمل قیر PG به شهرستانهای استان لرستان- مناقصه شماره 1498/23

20/002/642/0001/000/132/10098/05/2298/05/3198/06/04رتبه 5 راه و ترابریدرزگیری سطح راههای استان لرستان- مناقصه شماره 1598/24

نوبت اول

ری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان اداره کل راهدا

پیام ما سال گذشته در چنین روزی به 
بگو مگو اعضای مجلس در خصوص 

»حصر « پرداخت. 

نمایش ببعی و آش بربری
از 22مرداد تا 7شهریور در سالن آمفی 

 تئاتر سرای محله منصوریه»منگل«
برگزار می شود. 

نمایش کودکسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله انتشار پویا منتشر شد.

کنسرت موسیقی کردی
 با اساتید کامکار

31 مرداد در سالن رویال هال هتل 
اسپیناس پاالس برگزار می شود.

مهین
در سینماهای هنر  و  تجربه 

در حال اکران است.

کات دات
تا 6مرداد در خانه هنرمندان - سالن استاد 

انتظامی در حال اجرا است. 

 پدرم گفت پرینازو طالق بده، اگه دوِست 
نداشته باشه که خوشحال میشه، اگه 
دوِست داشته باشه که صداش درمیاد.

طالق داد، صداشم در نیومد.

کفشهایم کو؟

مستندکنسرتنمایش دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

شكست بزرگ روم
 از ارتش ایران

ــالد  ــش از می ــال 40 پی ــت س ــتم آگوس هش
ارتــش ایــران بــا در هــم شكســتن ارتــش روم، 
ــی  ــای نظام ــت . واحده ــس گرف ــوریه را پ س
ایــران ســپس بــه پیشــروی خــود ادامــه داده 

ــد. و فلســطین را هــم تمامــا تصــرف کردن
 ســنای روم كــه چنیــن دیــد، بــه ایــران اعــالن 
جنــگ داد و ســه ســال طــول كشــید تــا 
تــدارك ایــن جنــگ كــه بــرای آن، لژیونرهــای 
رومــی از سراســر متصرفــات ایــن امپراتــوری 
ــان  ــپانیا و آلم ــه و اس ــتان و فرانس ـ از انگلس
گرفتــه تــا شــمال آفریقــا، ایلریا )یوگســالوی( 
ــود.  ــم ش ــد فراه ــده بودن ــار ش ــان احض و یون
حملــه نظامــی بــه ایــران در ســال 36 پیــش از 
میــالد بــا 113 هــزار ســرباز زبــده بــه فرماندهی 
ماركــوس آنتونیــوس )شــوهر كلئوپاتــرا ملكــه 
یونانــی تبــار مصــر( آغــاز شــد. ایــن بزرگتریــن 
ــه شــرق در طــول تاریــخ  لشكركشــی غــرب ب

تــا ســال 1990 بشــمار آمــده اســت. پیــش از 
آغــاز جنــگ ، آخریــن درخواســت اكتاویــوس 
ــور وقــت روم كــه خواســتار پــس دادن  امپرات
خــورده  شكســت  ســربازان  هــای  پرچــم 
رومــی در جنــگ َحــّران )كارهــه( در ســال 53 
پیــش از میــالد شــده بــود از ســوی مجلــس 
عالــی ایــران )ٍمهســتان( رد شــده بــود. در 
ــون )لشــكر( رومــی  جنــگ حــّران هفــت لژی
و فرمانــده آنــان »كراســوس« نابــود شــده 
بودنــد. فرمانــده نیروهــای ایــران در آن جنــگ 
ــای  ــگ افزاره ــه جن ــود ك ــوِرنا« ب ــپهبد »س س
تــازه بــه میــدان آورده بــود و تاكتیــك )تــا آن 
ــود.  ــه كار بســته ب زمــان ( بــی ســابقه ای را ب
ماركــوس نیــز بماننــد كراســوس یكــی از ســه 
ــود. در  ــوری روم ب ــی امپرات عضــو شــورای عال
جنــگ تــازه، نیروهــای ایرانــی بــه فرماندهــی 
فرهادچهــارم ـ شــاه انتخابــی وقــت، از تاكتیك 
حمــالت ســریع و مكــّرر ســواره نظــام ســبك 
اســلحه و كشــاندن دشــمن بــه میدانــی كــه از 

پیــش در نظــر گرفتــه شــده بــود و رهــا كــردن 
اســتفاده  اصلــی  واحدهــای  چنــگ  در  آن 
كردنــد و آن ارتــش عظیــم رومیــان را متالشــی 
ســاختند؛ بــه گونــه كــه واحدهــای آن بــا دادن 
24 هــزار كشــته و هــزاران اســیر فــرار كردنــد 
ــروز  ــه ام ــه ای ك ــه منطق ــی ب ــیران روم و اس
ــه كار  ــه اســت جهــت پرداختــن ب شــهر ارومی
زمــان  آن  در  فرســتاده شــدند.  كشــاورزی 
مركــز آذربایجــان شــهری بــود كــه بقایــای آن 

ــه تخــت ســلیمان معــروف اســت. ب
ــای  ــه ه ــاهد صحن ــود ش ــه خ ــندگانی ك نویس
جنــگ ماركــوس و فرهــاد چهــارم بودند نوشــته 
انــد: ماركــوس كــه زیــر ضربــات ســواره نظــام 
ــب  ــن عق ــس از آخری ــت پ ــرار داش ــران ق ای
نشــینی كــه بــه او اجــازه داده شــد از راه دریــای 
ســیاه بــه قلمــرو روم بازگــردد از فــرط ناراحتــی 
و بــا مشــاهده وضــع آشــفته نظامیــان خســته 
و گرســنه رومــی بــه گریــه كــردن و اشــك 

ــود. ریختــن افتــاده ب

او 
تا 25مرداد در تاالر تاالر »این جا«

در حال اجراست. 
نمایشگاه کتاب 

رمـان »بهشـت« کـه اولین اثر موریسـون پس از کسـب جایزه نوبل اسـت 
بـه زعـم بسـیاری از منتقـدان حـوزه ادبیات داسـتانی به مثابـه تولد مجدد 
یک نویسـنده محسـوب می شـود، نویسـنده ای که هرگز دامنه های شـهرت 
را بـه عقایـد انسـانی اش ترجیـح نـداده و ماننـد بسـیاری دیگـر از برندگان 
نوبـل بـه نویسـنده ای محتـاط مبـدل نشـده و بـاز هم دسـت بـه تجربه ای 
تـازه زده اسـت. بـه جـرات می تـوان گفـت کـه جهـان داسـتانی موریسـون 
در رمـان »بهشـت « تـا حـد قابـل مالحظه ای بـا آثار دیگـرش تفـاوت دارد ، 
تفاوتی که نه در نوع نگرش او به جهان بلکه در سـبک و سـیاق نویسـندگی 
متجلـی شـده اسـت. تونـی موریسـون در رمـان »بهشـت« ایـن دغدغه را 

دنبـال می کنـد کـه اصوال بهشـت کجاسـت و به چه کسـانی تعلـق دارد. 
رمـان »بهشـت « از آن جملـه آثاری اسـت که بـه دالیل گوناگـون در جامعه 
آمریـکا نادیـده گرفتـه شـد و منتقدان این کشـور تـالش کردنـد آن را اثری 
فاقـد معیارهـای اصولـی رمـان قلمـداد کنند اما کسـب محبوبیـت این کار 
در خـارج از مرزهـای آمریکانشـان داد کـه حتـی فعـاالن ادبی کشـور زادگاه 

نویسـنده هـم نمی تواننـد بسـیاری از انتقادهـای واقعـی را تحمل کنند . 
یکـی از برخوردهائـی کـه بـه محـض انتشـار این کتـاب صـورت گرفت نقد 
غیر منصفانـه یکی از نویسـندگان نیویورک تایمز بـود، نقدی که موضع گیری 
بسـیاری از منتقـدان را بـه دنبـال داشـت و خـود نویسـنده هـم ایـن گونـه 
در بـاره اش اظهـار نظـر کـرد: »بـه نظر مـن اختالف نظـر در آنچـه ذات کتاب 
اسـت و آنچه از کتاب برداشـت می شـود همواره وجود دارد چون بعضی از 
افـراد کتـاب را از یـک دیـدگاه خـاص مطالعـه می کنند و بر همین اسـاس 
نقد روزنامه نیویورک تایمز در خصوص رمان »بهشـت « بسـیار غیر علمی و 
فاقـد اسـتانداردهای یـک نقد مدرن و کامـال زننده بود....« رمان »بهشـت« 
از آن جملـه آثـاری اسـت کـه فـارغ از هرگونـه شـعار پردازی بـه اصالـت 
شـخصیت زن پرداختـه اسـت ، ایـن اثـر کـه بـه لحاظ قـدرت نویسـندگی 
یکـی از کارهـای مثال زدنـی اسـت بایـد با دقت تمـام خوانده شـود تا همه 

زیبائی هـای پنهانـش آشـکار گردند. 
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