
دکتر فرزاد دوستی  به مناسبت روز داروساز در گفت و گو با پیام ما مطرح کرد

جایگاه قابل قبول  ایران 
در صنعت داروسازی جهان

روز داروسـاز در ایـران برابـر بـا ۵ شـهریور و مصـادف بـا زادروز محمـد زکریـای رازی اسـت.به 
مناسـبت همیـن روز  بـا دکتـر فـرزاد دوسـتی شـعار بـه گفـت و گـو نشسـتیم و از چالـش ها 

وسـختی هـای صنعـت  داروسـازی در ایـران صحبـت کردیـم.

دیپلماسی ظریف و عزم 
فرانسه برای موفقیت آن
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ســفرهای دیپلماتیــک دکتــر محمــد جــواد ظریــف، وزیــر امــور 
خارجــه جمهــوری اســامی ایــران، بــه ســه کشــور شــمال اروپــا 
،فنانــد )رئیــس دوره ای شــورای اتحادیــه اروپــا(، ســوئد و نروژ 
و ســپس بــه فرانســه آنهــم همزمــان بــا تشــکیل جلســات گــروه 
ــان در  ــی اش ــدان غرب ــن و متح ــکا و ژاپ ــکل از آمری ۷ ، متش
خــور توجــه و گمانــه زنــی اســت. خصوصــا اینکــه بــا بــه تعویــق 
ــای  ــوت آق ــه دع ــا ب ــن، بن ــه چی ــفرش ب ــه س ــن برنام انداخت
لودریــان ، وزیــر امــور خارجــه فرانســه، مجــددا یکــروز دیگــر بــه 

فرانســه و محــل اجــاس گــروه ۷ در فرانســه رفــت.
اهــداف دیپلماســی ظریــف مشــخص اســت. ابــاغ پیــام صلــح 
ــا و  ــک دولته ــک ت ــه ت ــران ب ــوری اســامی ای و دوســتی جمه
ملــت هــای ایــن کشورهاســت و اینکــه ایــران خواهــان چنــگ 
و نــزاع و نــا امنــی در حــوزه خلیــج فــارس و خاورمیانــه نیســت 
بلکــه خواهــان روابــط مســالمت آمیــز سیاســی و اقتصــادی بــا 
کشــورهای طــرف گفــت وگــو اســت. ایــران یــک جانبــه گرایــی و 
تحریــم هــای غیــر قانونــی و تروریســم اقتصــادی آمریــکا علیــه 
ایــران را بــر نمــی تابــد و بهیــچ وجــه حاضــر بــه مذاکــره مجــدد 
ــاش  ــی ت ــدف نهای ــع ه ــود. در واق ــد ب ــام نخواه ــورد برج در م
دیپلماتیــک ظریــف آن بــود کــه ثابــت کنــد کــه خــروج ترامــپ 
از برجــام و اعمــال تحریــم هــای ظالمانــه و یکجانبــه آمریــکا و 
حضــور نظامــی آن کشــور در منطقــه علــت العلــل همــه تنــش ها 

و جــو متاطــم منطقــه اســت.
امــا ســفر ظریــف بــه قرانســه از اهمیــت بیشــتری بــر خــوردار 
اســت. رئیــس جمهــور فرانســه، آقــای مکــرون، در هفتــه هــای 
گذشــته تــاش زیــادی کــرده اســت کــه از طریــق دیپلماســی 
راه حلــی بــرای حفــظ برجــام پیــدا کنــد و ضمــن حفــظ برجــام 
بــا دادن امتیازاتــی بــه ایــران از جانــب آمریکاییهــا، راه را بــرای 
مذاکــرات بیشــتر بیــن ایــران و گــروه برجامــی منجملــه آمریــکا 
بــاز کنــد. از فرســتادن فرســتاده ویــژه بــه تهــران تــا مذاکــرات 
تلفنــی طوالنــی بــا آقــای روحانــی و اکنــون دعــوت اقــای ظریف 
ــاد  ــی و اقتص ــداف سیاس ــروه ۷ ،  اه ــس گ ــل کنفران ــه مح ب
دولــت فرانســه بــرای حفــظ برجــام در ایــن مقطــع و بــه عنــوان 

پلیــس خــوب چنــد گانــه انــد.
نخســت بایــد متذکــر شــد کــه سیاســت خارجــی فرانســه را در 
مقایســه بــا ســایر کشــورهای اتحادیــه اروپــا، سیاســتی فعــال و 
تهاجمــی در صحنــه بیــن المللــی لقــب داده اند.عــاوه بــر ایــن 
در زمینــه سیاســت خارجــی، فرانســویان ســعی کــرده انــد کــه در 
جهــت گیریهــا وسیاســت هــای فعالــی خــود نســبت بــه منطقــه 
ــتقل  ــری مس ــوان بازیگ ــا، بعن ــمال ومرکزآفریق ــه، ش خاورمیان
ــرا  ــه ظاه ــواردی ک ــی در م ــن حت ــد. بنابرای ــی کنن ــش آفرین نق
فرانســه میبایســت در هماهنگــی بــا اتحادیــه اروپائــی و یــا بــا 
آمریــکا اقــدام کنــد، سیاســت و عمــل دولــت فرانســه بگونــه ای 
متفــاوت ظاهــر مــی شــود. ایــن تجلــی متفــاوت  درسیاســت 
ــا  ــی ت ــگ اروپائی-آمریکائ ــرد هماهن ــه از رویک ــی فرانس خارج
حــدودی نشــان از تمایــل ســنتی اســتقال طلبانــه فرانســویان و 
تظاهــر اقتــدار و وزن فرانســه بعنــوان یــک بازیگــر بیــن المللــی 

تاثیــر گــذار و مســتقل دارد.
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فرهنگ صادرات نداریم
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی: بزرگترین مشکل این است که نقش صادرات به درستی تبیین نشده است

سـازمان  خـاک  و  آب  دفتـر  مدیـرکل  گفتـه  بـه 
حفاظـت محیط زیسـت، شـفافیت اطاعات زیسـت 
محیطـی در حـوزه پایـش وجـود نـدارد. از ایـن رو 
سـامانه ای تحت عنـوان »پایش و مدیریت زیسـت 
محیطـی آالینده هـا« راه انـدازی شـده کـه صنایـع با 
خوداظهـاری در قالـب ایـن سـامانه قـرار می گیرنـد 
سـوی  از  می شـود.  ثبـت  آن  در  اطاعات شـان  و 
دیگـر راه انـدازی ایـن سـامانه بـه سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت کمـک می کند در خصـوص اطاعات 
کشـور  خدماتـی  و  صنعتـی  تولیـدی،  واحدهـای 
شفاف سـازی صـورت گیـرد از جملـه اینکـه میـزان 
فاضـاب، آالینده هـای هـوا و پسـماند ایـن واحدها، 

کجـا تخلیـه می شـوند.
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آخرین وضعیت تدوین 
پیش نویس الیحه مقابله 

با حیوان آزاری
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه پیش نویس الیحه مقابله با 
حیوان آزاری با دستگاه های مختلف 

در میان گذاشته شده، گفت: وضعیت 
حیوان آزاری در کشور برای دولت نیز 

نگران کننده است.

ایران وعربستان 
درباره حج عمره 

مذاکره کردند
رییس سازمان حج کشورمان با 

وزیرحج عربستان درباره برقراری 
حج عمره و به سرانجام رسیدن 

دیه و غرامت شهدای مسجد 
الحرام و منا مذاکره کردند.
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یادداشت  مهمان
علی اصغر زرگر

تهران
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مدیرکل دفتر آب و خاک 
سازمان حفاظت محیط زیست: 
رویکرد سازمان حفاظت محیط 
زیست در برابر صنایع آالینده 
برخورد قضایی نیست.

در پیش گرفتن 
رویکرد نرم در برابر 
صنایع آالینده
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آغاز اجالس بین المللی 
توسعه شهری »اوراسیا«

اجالس بین المللی رشد و توسعه شهری 
»اوراسیا« در دانشگاه تبریز آغاز شد

ظریف:
اروپا دست به کار نشود

گام سوم اجرایی می شود

آگهی مزایده امالک 
بانک سینا شماره 98/5

منطقه جنوب شرق
مدیریت منطقه جنوب شرق کشور

صفحه 7

ادامه در صفحه 8

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شـرح ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریـق درگاه سـامانه تداکات 

الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام 
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. 

فهرست بها براورد )ریال(نوع تضمين )لاير(عنوان شماره 
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

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

اصل فیش واریز وجه  نقد

راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 

1398 و فهرست 
بهای تجمیعی

102/ج98/3
اجرای عملیات حفاری، اجرای 
تیرها و ستون ها،سرستون ها و 
دال پل دوم جنگل آباد)تجدید(

3،۸99،000،00096،۵46،3۸1،01۷

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/06/10 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1398/06/10 تا تاریخ 1398/06/21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز  چهارشنبه تاریخ 1398/07/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1398/07/11

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت های الـف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سـیلو 
و پلیس راه، بلوار ورودی شـهرک صنعتی شـماره 2 تلفن: 43310516-034 و سـایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات کشـور 

)http://iets.mporg.ir(
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 اول
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پیامک شما را درباره 2

این صفحه می خوانیم
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مبارزه با مفاسد جناحی نیستپیام خبر
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه مبارزه فراگیر با مفاسد مطالبه عموم 
مردم است گفت: چرا عده ای در مقابل فساد سکوت می کنند؟ فردی که در مبارزه با فساد تعلل 
کند خود شریک مفسدان محسوب می شود، نباید چشم های خود را بر روی مفاسد ببندیم.
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فرهنگ صادرات نداریم
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی: بزرگترین مشکل این است که نقش صادرات به درستی تبیین نشده است

جمشید نفر: نداشتن فرهنگ صادرات  یکی از مهم ترین چالش های کشوراست

اتــاق  صــادرات  رییــس کمیســیون 
فرهنــگ  نداشــتن  ایــران  بازرگانــی 
ــن  ــی از مهم تری ــزو یک ــادرات را ج ص
ــت:  ــت و گف ــور دانس ــای کش چالش ه
بزرگتریــن مشــکل مــا ایــن اســت 
و  صــادرات  نقــش  و  اهمیــت  کــه 
ــن  ــه درســتی تبیی ــوز ب ــده هن صادرکنن

ــت. ــده اس نش
بــا  گفت وگــو  در  نفــر«  »جمشــید 
تاکیــد  بــا  اقتصادآنایــن  خبرنــگار 
رونــق کشــور  در  صــادرات  برنقــش 
بیــان کــرد: صــادرات نقــش مســابقات 
المپیــک را دارد و صادرکننــده آنقــدر 

ــا  ــش مهی ــرایط برای ــاده و ش ــد آم بای
باشــد تــا وقتــی بــه زمــان عمــل 
حریفانــش  بــا  بتوانــد  می رســد 
دســت و پنجــه نــرم کنــد نــه اینکــه در 
ــد  ــته باش ــات داش ــدر مکاف ــل انق داخ
کــه در زمــان الزم نتوانــد حرکتــی کنــد.

ــع   برخــی بروکراســی هــا مان
ــتند ــادرات هس ص

ــی  ــر امکان ــر ه ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
صادرکننــده  و  تولیدکننــده  از  را 
کشــور  در  رونقــی  هیــچ  بگیریــم 
حاصــل نمی شــود، گفــت: یکســری 
وجــود  کشــور  در  بوروکراســی ها 
دارد کــه باعــث کنــد پیــش رفتــن 
ایــن  از  برخــی  می شــود،  مســائل 

وجــود  دلیــل  بــه  بوروکراســی ها 
ــا  ــی اســت ام ــی منطق شــرایط تحریم
برخــی دیگــر را فقــط خودمــان ایجــاد 

یــم. ه ا کرد
ــی  ــای ابتدای ــه داد: در روزه ــر ادام نف
ــی  ــای نفت ــل درآمده ــه دلی ــاب ب انق
دولتمــردان مــا بــه صــادرات غیرنفتــی 
اشــراف نداشــتند، امــا در ســال های 
و  تحریم هــا  بــروز  دلیــل  بــه  بعــد 
اینکــه دولــت نمی توانســت پــول نفــت 
را از ســایر کشــورها بگیــرد، اهمیــت 
ــی  ــان شــد ول صــادرات غیرنفتــی نمای
در ایــن ســال ها مــردم هیــچ اطاعــی 

ــد. ــادرات ندارن ــت ص از اهمی
تاکیــد  بــا  اقتصــادی  فعــال  ایــن 

ــه  ــچ وج ــه هی ــادرات ب ــه ص ــر اینک ب
ــوع شــود،  ــه بخــورد و ممن ــد لطم نبای
گرانــی  از  بخشــی  کــرد:  تصریــح 
واردات  بــا  بایــد  دولــت  را  کاالهــا 
و  کنــد  مدیریــت  بــازار  تنظیــم  و 
ــده  ــه دســت تولیدکنن ــر ب بخــش دیگ
بــه  مــا  متاســفانه  امــا  اســت، 
می کنیــم  نــگاه  ســطحی  مســائل 
ماننــد  مقطعــی  راهکارهــای  بــا  و 
ــی را  ــوی گران ــت صــادرات جل ممنوعی

. یــم می گیر
هیــچ  تاکیــد کــرد:  پایــان  در  نفــر 
ــرای اصــاح  ــادرات ب ــدازه ص ــی ان عمل
نیســت،  مناســب  کشــور  اقتصــاد 
در حــال حاضــر مســئوالن نیــز بــه 
اهمیــت صــادرات پــی برده انــد امــا 
محدودیــت هــای تحریمــی و عــدم 
ــن  ــع از رشــد ای ــگ صــادرات مان فرهن
فعالیــت اقتصــادی در حــد مطلــوب 

ــت. ــده اس ش

تشــویقی  هــای  سیاســت 
کننــدگان صــادر  بــرای 

ارز  از  اســتفاده  میــزان  از  ایرنــا 
ــر  ــی منتش ــران گزارش ــی در ای صادرات
کــرده اســت، بــر اســاس ایــن گــزارش 
هفــت میلیــارد و 19۷ میلیــون یــورو ارز 
صادراتــی از ابتــدای امســال تــا هفتــم 
تامیــن کاالهــای  بــرای  شــهریورماه 
ــاز کشــور در ســامانه  وارداتــی مــورد نی

ــت. ــده اس ــه ش ــا عرض نیم
بــازار ارز هــم اکنــون بــه ثبــات رســیده 
نیازهــای بخــش هــای  ارز مــورد  و 
ــژه واردات  ــه وی ــادی ب ــف اقتص مختل
ــن  ــال تامی ــاز در ح ــورد نی ــای م کااله

ــت. ــدن اس ش

در مــاه هــای اخیــر بــا افزایــش نظــارت 
ــی و در  ــت ارز صادرات ــد بازگش ــر رون ب
و  تشــویقی  ابزارهــای  گرفتــن  نظــر 
تنبیهــی بــرای صادرکننــدگان، رونــد 
و  پایــدار  وضعیــت  بــه  ارز  عرضــه 
ســامانه  اســت.در  رســیده  مطلوبــی 
عرضــه  ارزی  حواله هــای  نیمــا 
ــد  ــدگان می توانن ــه واردکنن ــود ک می ش
از طریــق آن بــه واردات محصــوالت 
ســامانه  کننــد.  اقــدام  نیــاز  مــورد 
نیمــا از ســال گذشــته پــس از تعدیــل 
ــوان  ــه عن ــت ب سیاســت های ارزی دول
مرجــع تعییــن نــرخ خریــد و فــروش 
و  شــد  تعییــن  ارزی  حواله هــای 
بایــد  واردکننــدگان  و  صادرکننــدگان 
معامــات ارزی خــود را در بســتر ایــن 

ســامانه بــه ثبــت برســانند.

رونــد  بــر  دولــت  نظــارت  افزایــش 
ــدگان  صــادرات و بازگشــت ارز صادرکنن
ــد  ــتی جدی ــته های سیاس ــاغ بس و اب
از مهمتریــن عوامــل افزایــش رونــد 
چرخــه  بــه  صادراتــی  ارز  بازگشــت 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــادی ب اقتص
از جملــه ایــن سیاســت ها، تدویــن 
ــوه برگشــت  ــه نح ــوط ب بخشــنامه مرب
ــال 9۸ و  ــادرات در س ــل از ص ارز حاص
ــال  ــی س ــد ارز صادرات ــع تعه ــوه رف نح
139۷ صادرکننــدگان اســت کــه توســط 

ــاغ شــده اســت. ــزی اب ــک مرک بان
جدیــد،  سیاســتگذاری های  در 
صادرکنندگانــی کــه بیــش از ۷0 درصــد 
ــامانه  ــادرات را در س ــی از ص از ارز ناش
تشــویق  کرده انــد،  عرضــه  نیمــا 

. ند می شــو

معـاون پارلمانـی رئیـس جمهـوری گفـت: 
بـا وجـود  یـک سـال گذشـته  در  دولـت 
خارجـی  و  داخلـی  عدیـده  مشـکات 
پروژه هـای عمرانـی و خدماتی متعـددی را 
مبتنـی بر رویکـرد محوری توسـعه متوازن 
بـه ویـژه در مناطـق محـروم و روسـتایی 
اجـرا کرده اسـت. حسـین علی امیـری در 
حاشـیه نشست شـورای اداری استان ایام 
در گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا به تنگناهای 
ناشـی از تشـدید تروریسـم اقتصـادی کـه 
از سـوی امریـکا معیشـت ملـت ایـران را 
نشـانه گرفته اشـاره و در عین حال تصریح 
کـرد: تحریک و توطئه دشـمنان نتوانسـت 

سـد راه دولـت بـرای تداوم توسـعه متوازن 
کشـور شـود. وی گفـت: دولـت امید ضمن 
مواجهـه و مقابلـه با اثرات تحریـم و توطئه 
های دشـمن، تـاش و اقدام برای توسـعه 
متـوازن بـه خصـوص محرومیـت زدایـی 
مناطـق روسـتایی را پـی گرفـت کـه نتیجه 
مسـتند آن بـا بهبـود بسـیاری از شـاخص 
هـای رفاهـی و زیربنایـی کشـور مشـهود 
اسـت. معـاون پارلمانـی رئیـس جمهـور 
توسـعه، تنـوع بخشـی و  تجهیـز  شـبکه 
حمـل و نقـل کشـور را  ازجملـه خط مشـی 
هـای عمرانـی دولت تدبیـر و امید در جهت 
توسـعه متـوازن زیربناهـای کشـور معرفی 

کرد و گفت: در این راسـتا  ۵24 کیلومتر راه 
ریلی و راه آهن در یکسـال گذشته در کشور 
اجـرا ،احداث یا افتتاح شـد. امیـری افزود: 
از 441  بـرداری  بهـره  و  تکمیـل  احـداث، 
کیلومتـر بزرگـراه و راه اصلـی از دیگر  زمینه 
هـای تـاش هـا و اقـدام هـای عمرانـی و 
یکسـاله دولـت بـرای  تجهیـز و توسـعه 
شـبکه راه هـای ارتباطـی کشـور محسـوب 

شـود. می 
ایجـاد  جمهـوری گفـت:  رییـس  معـاون 
خانوارهـای  درآمـد  افزایـش  و  اشـتغال 
روسـتایی و ارتقا سـطح بهـره وری از منابع 
هـای  اولویـت  عنـوان  بـه  خـاک   و  آب 
عمرانـی و اجرایـی دولـت هـای یازدهـم و 
دوازدهم نیز در یکسـال اخیر پیگیری شـد.

محرومیت زدایی بی وقفه ادامه دارد

منشاء بسیاری از پرونده ها در 
دستگاه قضایی بانک ها هستند

معـاون اول قـوه قضائیـه گفت: منشـاء بسـیاری از پرونده ها در دسـتگاه قضایی 
بانـک ه هسـتند و بایـد طـوری کار کـرد کـه ورودی پرونده ها به دسـتگاه قضایی 
کمتـر شـود. حجـت االسـام غامحسـین محسـنی اژه ای در آییـن تکریـم و 
معارفـه رئیـس کل دادگسـتری کهگیلویـه و بویراحمـد کـه امـروز پنجشـنبه، ۷ 
شـهریور 139۸ در یاسـوج برگـزار شـد، اظهـار کـرد: ایـن مـردم شایسـته خدمت 
هسـتند، خدمـت بـه مـردم عبـادت، ارزش و بـا اهمیـت اسـت، اگـر کار سـخت 
و مشـکل بـود و کمبـود تجهیـزات و نیـروی انسـانی داشـتیم بـرای خدمـت بـه 
مـردم موانـع آسـان مـی شـود. خدمـت بی منت بـه مردم بـه خصوص بـه مردم 
شـهیدپرور، والیتمـدار و محـب محمـد و آل محـد بسـیار با ارزش اسـت و مردم 
اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد 1880 شـهید تقدیـم انقـاب اسـامی کرده اند.وی 
خاطرنشـان کـرد: اگـر می خواهیـم عدالـت را بـرای مـردم بـه ارمغـان بیاوریـم 
از خودمـان شـروع کنیـم و بایـد زیرسـاخت هـای خودمـان را مـورد توجـه قـرار 
دهیـم تـا بتوانیـم عدالـت را اجـرا کنیـم. اگـر خودمـان را بـه عدالـت نزدیـک 
کنیـم می توانیـم پیام آور عدالت باشـیم و ایـن مهم را گسـترش دهیم.اگر امروز 
بخواهیـم بـه تنهایـی بـا تـوان، فکـر، سـلیقه و ابتـکار خـود خدمت شایسـته به 
مـردم داشـته باشـیم و از مشـکات مـردم گـره گشـایی کنیـم، توفیـق مـان کم 
خواهـد بـود. مردمـی متدیـن داریـم کـه سـرمایه ارزشـمند و بزرگـی هسـتند؛  

چراکـه حاضرنـد جـان خـود را در راه دفـاع از نظـام و کشـور فـدا کننـد.

ته
نک

صـادرات نقـش مسـابقات المپیـک را دارد و صادرکننـده 
آنقـدر بایـد آماده و شـرایط برایش مهیا باشـد تـا وقتی به 
زمـان عمـل می رسـد بتوانـد بـا حریفانش دسـت و پنجه 
نـرم کنـد نه اینکـه در داخـل انقدر مکافات داشـته باشـد 

کـه در زمـان الزم نتوانـد حرکتی کند.
اگر هـر امکانی را از تولیدکننـده و صادرکننده بگیریم هیچ 
رونقی در کشـور حاصل نمی شـود، یکسـری بوروکراسی ها 
در کشـور وجـود دارد کـه باعـث کنـد پیش رفتن مسـائل 
می شـود، برخـی از ایـن بوروکراسـی ها بـه دلیـل وجـود 
شـرایط تحریمـی منطقـی اسـت امـا برخـی دیگـر را فقط 
انقـالب  ابتدایـی  خودمـان ایجـاد کرده ایـم.در روزهـای 
بـه دلیـل درآمدهـای نفتـی دولتمـردان مـا به صـادرات 
غیرنفتی اشـراف نداشـتند، اما در سـال های بعـد به دلیل 
بـروز تحریم هـا و اینکـه دولت نمی توانسـت پـول نفت را 
از سـایر کشـورها بگیرد، اهمیت صـادرات غیرنفتی نمایان 
شـد ولـی در این سـال ها مـردم هیـچ اطالعـی از اهمیت 

صـادرات ندارند.

سیاست

جامعه

سیاست

اقتصاد

تصمیمات شورای عالی اصالح طلبان 
دموکراتیک اتخاذ می شود

دموکراتیک ترین ابزار آزادی بیان، فضای مجازی است

 در حال کار بر روی ماهواره های تحقیقاتی هستیم

ورود قوه قضاییه به تخلفات خودروسازی

عضو شـورای عالی سیاسـتگذاری 
اصـاح طلبـان بـا اشـاره بـه اینکه 
بدیلـی بـرای ایـن شـورا در مقطـع 
بـر  نـدارد، گفـت:  وجـود  کنونـی 
عالـی  شـورای  تصمیمـات  هـا،  و گفتـه  تصـورات  خـاف 
دسـتوری، یـک طرفـه، از بـاال و تحمیلـی نیسـت، بلکـه در 
فرآینـدی دموکراتیـک شـکل گرفتـه و بـه نتیجـه می رسـد.

 »شهیندخت موالوردی« در شست اعضای شورای هماهنگی 
جبهـه اصاحـات اسـتان البـرز بـا حضـور دبیـران کل احـزاب 
عضـو شـورا، ضمن اشـاره بـه نحوه انتخـاب رابطین اسـتانی، 

گفت: ماموریت شـورای عالی سیاسـتگذاری را فرا انتخاباتی 
ببینیـم، امـا چـون در عالم سیاسـت بهار سیاسـت ورزی ایام 
انتخابـات اسـت خود به خود این مقوله برجسـته می شـود. 
وی بـا اشـاره به ضرورت تبیین دقیـق جایگاه، ماموریت های 
رابطیـن و نـگاه متوازن به انتظارات و مقـدورات و واقعیت ها، 
بـه ارزیابـی و اصـاح برخی رویکردهـا در دوره جدید شـورای 
عالی سیاستگذاری و آسیب شناسی از دو دوره گذشته اشاره 
کـرد ودر تبییـن آیین نامه کار گروه هماهنگی امور اسـتانها به 
تشـریح برنامه ها و فعالیتهای هیات رییسـه و شـورای عالی 

و نیز کارگروههـای چهارگانه پرداخت.

ــرای  ــری اجـ ــات و پیگیـ ــاون ارتباطـ معـ
حقوقـــی  معاونـــت  اساســـی  قانـــون 
ابـــزار  وقتـــی  گفـــت:  رییس جمهـــور 
انتقـــال بیـــان از شـــهروندان گرفتـــه شـــود، 
ـــا  ـــان ب ـــن آزادی بی ـــون تضمی ـــود، چ ـــن نمی ش ـــان تضمی ـــر آزادی بی دیگ

ــت. ــان اسـ ــای بیـ ــاب ابزارهـ ــن آزادی انتخـ تضمیـ
 علـــی اکبـــر گرجـــی در نشســـت بـــا نخبـــگان علمـــی و اســـاتید 
دانشـــگاه کردســـتان کـــه پنـــج شـــنبه ۷ شـــهریور در تـــاالر فردوســـی 
دانشـــگاه کردســـتان برگـــزار شـــد، اظهـــار کـــرد: معاونـــت ارتباطـــات و 
ـــون اساســـی از حـــدود دو ســـال پیـــش در ریاســـت  ـــری اجـــرای قان پیگی
ـــت  ـــک معاون ـــا ی ـــم ب ـــراف می کن ـــه اعت ـــت ک ـــده اس ـــال ش ـــوری فع جمه
ــرا  ــران را اجـ ــور ایـ ــون کشـ ــی بزرگـــی همچـ ــون اساسـ ــوان قانـ نمی تـ

ـــرد. ک
ــی از  ــورمان یکـ ــی کشـ ــون اساسـ ــه »قانـ ــه این کـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
تفصیلی تریـــن قانـــون هـــای اساســـی دنیاســـت«، افـــزود: برخـــاف 

ـــکلی  ـــه ش ـــتر جنب ـــر بیش ـــورهای دیگ ـــی کش ـــن اساس ـــی از قوانی ـــا برخ م
ـــن  ـــرده و قوانی ـــم ک ـــدرت را تنظی ـــاه مناســـبات ق ـــه شـــکل کوت داشـــته و ب
را بـــرای تضمیـــن حقـــوق ملـــت در آن منـــدرج کرده انـــد، امـــا قانـــون 
اساســـی مـــا شـــاید تنهـــا قانونـــی باشـــد کـــه عـــاوه بـــر گزاره هـــای 
حقوقـــی و مباحـــث مربـــوط بـــه تنظیـــم قـــدرت و تضمیـــن حق هـــا و 

آزادی هـــا، مباحـــث دیگـــری را نیـــز دارد.
ـــک،  ـــث ایدئولوژی ـــده از مباح ـــا آکن ـــی م ـــون اساس ـــرد: قان ـــوان ک وی عن
ـــه  ـــت ک ـــو اس ـــدر تفصیل گ ـــی آنق ـــت و حت ـــی  و ... اس ـــادی، فرهنگ اعتق
ـــات  ـــان و ادبی ـــگ و زب ـــواده، فرهن ـــاد، خان ـــف اقتص ـــرده تکلی ـــاش ک ت
ـــی  ـــی نویس ـــون اساس ـــیوه قان ـــن ش ـــا ای ـــد. ب ـــخص کن ـــز مش و ... را نی
ـــن  ـــی تعیی ـــون اساس ـــی قان ـــدف اصل ـــدم ه ـــرا معتق ـــتم؛ زی ـــدل نیس هم
چارچـــوب هـــای کلـــی حیـــات سیاســـی اســـت و این کـــه در کنـــار آن 
ـــی  ـــش بین ـــدرت پی ـــن ق ـــرای تضمی ـــی را ب ـــول محکم ـــار اص ـــه اختص ب
ــای  ــا و آزادی هـ ــن حق هـ ــازوکارهای تضمیـ ــاره سـ ــد دربـ ــد و بایـ کنـ

ـــد. ـــته باش ـــز داش ـــی را نی ـــهروندی مطالب ش

پشـتیبانی  و  دفـاع  وزیـر 
نیروهـای مسـلح اعـام کـرد: 
ایـن وزارتخانـه در حـال انجام 
پنـج  تـا  چهـار  روی  بـر  کار 

اسـت. تحقیقاتـی  ماهـواره 
گـوی  و  گفـت  در  حاتمـی«   »امیـر  سـرتیپ  امیـر 
اختصاصـی بـا خبرنـگار ایرنـا در واکنـش بـه اظهـارات 
برخـی رسـانه هـای خارجـی مبنـی بـر فعالیـت سـایت 
هـای ماهواره ای و موشـکی در ایـران، گفت: وزارت دفاع 
فعالیـت هـای تحقیقاتـی خـود دربـاره پرتـاب ماهـواره 
و موشـک را طبـق یـک برنامـه مـدون انجـام می دهـد؛ 
برخـی در هـر مرحلـه ای و هرزمـان نکته ای را مشـاهده 

مـی کننـد برایشـان سـوال و مسـأله ایجـاد مـی شـود، 
در حالـی کـه ایـن اقدامـات یـک فعالیـت کامـا عـادی 
اسـت.وزیر دفـاع بـا تاکیـد بـر ادامـه فعالیت هـای این 
وزارتخانـه در زمینـه پرتـاب ماهـواره گفت:  امسـال چهار 
یـا پنـج ماهواره تحقیقاتـی داریم کـه امیدواریم در زمان 
مناسـب کار آنهـا بـا موفقیت انجـام شـود.حاتمی افزود: 
فعالیـت هـای تحقیقاتـی ماهـواره ای مـا شـفاف انجام 
مـی شـود که ممکن اسـت برخـی با تصاویـر ماهواره ای 
اسـتباطی داشـته باشـند که موضـوع خیلـی پیچیده ای 
اسـت؛   هرزمـان  هـم ایـن فعالیـت و تحقیقـات نتایج 
موفقیـت آمیـز داشـته باشـد خبـر خـوش آن را اطـاع 

رسـانی مـی کنیم.

ــادن  ــع و مع ــک عضــو کمیســیون صنای ی
مجلــس شــورای اســامی بــا اســتقبال از 
ــودرو  ــات خ ــه تخلف ــه ب ــوه قضایی ورود ق
امیــدوار شــدن  ســازی، آن را موجــب 
ــه  ــا اشــاره ب ــا ایســنا ب ــو ب مــردم دانســت.محمدرضا منصــوری در گفت وگ
بازداشــت چنــد مدیــر خــودرو ســازی و برخــورد بــا تخلفــات حــوزه خــودرو 
گفــت: در چنــد روز اخیــر کاهــش قیمــت خــودرو را شــاهد بودیــم و ایــن 
ــه آن  ــران خــودرو ســازی منجــر ب ــه شــاید بازداشــت مدی ــود ک شــوکی ب
شــد. دالالن و خیلــی از مــردم هــم از تقاضاهایشــان عقــب کشــیدند زیــرا 
ــد و  ــی رخ ده ــر و تحول ــازی تغیی ــودرو س ــاید در خ ــد ش ــاس کردن احس
مدیــر الیقــی بیایــد کــه بتوانــد بــا بهــره وری بیشــتر هزینــه را کاهــش دهــد 
و قیمــت خــودرو را پاییــن بیاورد.ایــن عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس، کاهــش قیمــت خــودرو را پاســخی بــه نخریــدن خــودرو توســط 
مــردم دانســت و خاطرنشــان کــرد: ایــن امــر عامــل موثــری بــرای کاهــش 
قیمــت خــودرو اســت و اگــر ایــن رونــد ادامــه یابــد بــاز هــم شــاهد کاهــش 

قیمــت خواهیــم بود.منصــوری بــا بیــان ایــن کــه »ورود قــوه قضاییــه بــه 
ــرد:  ــه ک ــد« اضاف ــر می گردان ــردم ب ــه م ــد را ب ــازی امی ــات خودروس تخلف
ــد.  ــدوار می کن ــام امی ــه نظ ــردم را ب ــتباهات، م ــا و اش ــا خطاه ــارزه ب مب
ــد در  ــرده بای ــی ک ــی خطای ــر کس ــه اگ ــد ک ــورت می دانن ــن ص ــرا در ای زی
ــادآور  ــس ی ــاوه در مجل ــردم س ــد.نماینده م ــخگو باش ــطوح پاس ــام س تم
شــد: البتــه بهتــر بــود پیــش از ایــن اتفاقــات دولــت بــه ایــن ماجــرا ورود 
ــر  ــام شــده بازداشــت نشــود. بهت ــه کســی کارش تم ــا روزی ک ــرد ت می ک
ــروز  ــه ب ــود تحــول در خودروســازی زودتــر اتفــاق می افتــاد کــه منجــر ب ب
فســاد و ورود قــوه قضاییــه نشــود.منصوری برخــورد قضایــی بــا تخلفــات 
خوردوســازان را عاملــی اثرگــذار در اصــاح ســاختار خــودرو ســازی دانســت 
ــه  ــرود و هــر کســی ب ــاال ب ــد ب ــه خطــا و اشــتباه بای ــادآور شــد:  هزین و ی
راحتــی مســئولیت قبــول نکنــد. افــراد هــم بایــد تــاوان تصمیمــات خــود 
ــد  ــر ارش ــت مدی ــی اس ــد. طبیع ــان را بدهن ــر مجموعه ش ــتباهات زی و اش
یــک مجموعــه اولیــن کســی اســت کــه بایــد پاســخگوی ضــرر و زیــان و 

هزینه هــا و بدهی هــای مجموعه هــای خــود باشــد.

رنا
 ای

س:
عک

گزارش

معـاون وزیر امور خارجه جمهوری اسـامی ایـران گفت: مذاکره 
ما بر سـر تامین 11 خواسـته مشـخص جمهوری اسامی ایران 
بـا اروپایـی هـا اسـت و بـا آمریـکا مذاکـره نمـی کنیم.عبـاس 
عراقچی در بخش خبری شـبکه اول سـیما اظهار داشـت: برای 
اینکـه 11 خواسـته ایـران از سـوی اروپا بر اسـاس برجام تامین 
شـودا بایـد کانـال مالـی فراهـم شـود زیرا هـر فعالیتی نیـاز به 
کانـال مالـی دارد. وی یادآور شـد: درباره فـروش نفت حرف ما 
مشـخص اسـت؛ بـه اروپایی هـا اعام کردیم یا نفـت بخرید یا 
اگـر نمـی توانید به میـزان فروش نفـت ایران اعتبـار در اختیار 

مـا قـرار دهیـد و بـه نوعی نفت ایـران را پیـش خرید کنید.

ظریف در گفتگو با »تاگس آنسـایگر«: چنانچه اروپایی ها شـروع 
بـه اقدامـات خـود کننـد، مـا نیـز ایـن مرحلـه را عملـی نخواهیـم 
کردخبرنـگار روزنامـه »تاگـس آنسـایگر« سـوئیس در تهـران در 
گفتگـوی اختصاصـی اش بـا آقـای محمدجـواد ظریف، وزیـر امور 
خارجـه جمهـوری اسـامی ایران که مشـروح آن در زیـر، از نظر می 
گـذرد، اظهـار داشـت: وزیـر امـور خارجـه ایـران اکنـون در مواجهه با 
مناقشـه اتمی، اروپایی ها را تحت فشـار قرار مـی دهدآقای ظریف 
در پاسـخ گفت: توافقنامه اتمی بر دو سـتون اسـتوار اسـت: یکی از 
این سـتون ها آن اسـت که ایران، برنامه اتمی اش را صرفا به طور 
صلـح آمیـز بکار گیرد. اما سـتون دیگر، تعهد جامعـه بین الملل، به 

ویـژه آن طـرف هـای )برنامه جامع اقدام مشـترک( اسـت.

مذاکره ای با 
آمریکایی ها نداریم

اروپا دست به کار نشود، 
گام سوم اجرایی می شود

دبیر شـورای عالی سیاسـت گذاری اصاح طلبـان در واکنش 
بـه انتقادهـا از عملکـرد این شـورا، گفت: از هر نقـدی با هدف 
اصـاح سـاختارها و رویکردهـا اسـتقبال مـی شـود امـا این 
نقدهـا نبایـد سـمت و سـوی خـود زنـی و یـا تخریـب ایـن 
سـامانه را پیـدا کنـد. آذر منصـوری افـزود: باید توجه داشـت 
که شـورای عالی در حال حاضر تنها سـامانه انسـجام بخش 
ائتـاف اصـاح طلبـان اسـت و ایـن شـورا بدیلـی بـا ایـن 
کارکـرد نـدارد. قائـم مقـام حـزب اتحاد ملـت ایران اسـامی 
خاطرنشـان کـرد: این فرآیند در مـورد دبیران شـورای عالی و 

کارگروه هـا هـم بـه همیـن ترتیـب بود.

سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمی گفـت: نمایشـگاه صنعت 
تـاش  همـراه  بـه  الهـی  انگیزه هـای  داد  نشـان  دفاعـی 
مضاعـف دسـت انـدرکاران صنعت دفاعی کشـور بـه خوبی 
نتیجـه داده و بحمـدهللا جزو کشـورهای برتـر دنیا در زمینه 

قـدرت دفاعی هسـتیم.
در  اتمـی  انـرژی  سـازمان  سـخنگوی  کمالونـدی  بهـروز 
بازدیـد از نمایشـگاه صنعـت دفـاع اظهـار داشـت: خـدارو 
شـکر امروز شـاهد پیشـرفت هـای عظیم در حـوزه صنعت 

دفاعـی هسـتیم.

نقدها به شورای عالی نباید 
تبدیل به خودزنی شود

جزو کشورهای برتر دنیا در 
زمینه قدرت دفاعی هستیم
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

میراثخبر

ثبت ملی حامالن میراث ناملموس منجر به همدلی و وفاق می شودایران و عربستان درباره حج عمره مذاکره کردند

ــر  ــا وزی ــازمان حــج کشــورمان ب ــس س ی
حــج عربســتان دربــاره برقــراری عمــره 
ــت  ــه و غرام ــاندن دی ــرانجام رس ــه س و ب
شــهدای مســجدالحرام و منــا، مذاکــره 

ــرد. ک
 ایــران از ســال 1394 پــس از تعــرض دو مامــور ســعودی بــه چنــد 
ــق درآورد. ــت تعلی ــه حال ــره را ب ــده، عم ــرودگاه ج ــی در ف ــوان ایران نوج
شــرط ایــران بــرای برقــراری عمــره، تامیــن امنیــت، حفــظ عــزت و کرامــت 
ــرودگاه و  ــور ف ــرای آن دو مام ــازات ب ــد مج ــرای اش ــی، اج ــران ایران زائ
راه انــدازی دوبــاره کنســولگری ایــران در عربســتان بــوده اســت. بــا وجــود 
آن کــه مقامــات ایرانــی یــک ســال پیــش اعــام کردند حکــم قانونــی آن دو 
مامــور فــرودگاه از ســوی عربســتان اجــرا شــده اســت امــا درحــال حاضــر 
نبــود ضمانت هــای سیاســی و امنیتــی، بزرگ تریــن مانــع برقــراری 
دوبــاره عمــره بــرای ایرانی هــا اســت، بــه ویــژه آن کــه روابــط سیاســی دو 
کشــور در ســال 139۵ پــس از تعــرض بــه ســفارت عربســتان در تهــران، 

بــه طــور کامــل قطــع شــد.
ــزار  ــون و ۸00 ه ــج میلی ــت، پن ــرده اس ــام ک ــارت اع ــج و زی ــازمان ح س

ــد. ــرار دارن ــره ق ــت عم ــی در نوب ایران
ــر  ــه پیش ت ــارت ـ ک ــج و زی ــازمان ح ــس س ــیدیان ـ ریی ــا رش علی رض
ــر  ــره خب ــا در عم ــرای حضــور ایرانی ه ــی وزارت حــج عربســتان ب از آمادگ
داده بــود، دیــدار تــازه ای بــا محمــد صالــح بنتــن ـ وزیــر حــج عربســتان 
ـ داشــته اســت کــه در جریــان آن بــا ارائــه ســه پیشــنهاد و راهــکار دربــاره 
ــاح کنســولگری  ــا افتت ــی از آن ه ــرد: یک ــار ک ــره، اظه ــاره عم ــراری دوب برق
ــع و  ــظ مناف ــر حاف ــق دفت ــث از طری ــری مباح ــری پیگی ــتقل و دیگ مس
ســومین راهــکار هــم اتخــاذ شــیوه ای اســت کــه امســال در موســم حــج 
اجرایــی شــد و در جریــان آن هیــات کنســولی ایــران در عربســتان حضــور 
ــره در  ــد در موســم عم ــات کنســولی می توان ــح داد: هی ــت. وی توضی یاف
ــه حــل مشــکات  ــزوم ب عربســتان حضــور داشــته باشــد و در صــورت ل
ــان وزارت  ــد می ــوص بای ــن خص ــه در ای ــردازد ک ــزاران بپ کنســولی عمره گ

ــرد. ــورت گی ــای الزم ص ــتان هماهنگی ه ــران و عربس ــه ای ــور خارج ام

بـه  اشـاره  بـا  موسـیقی  پژوهشـگر  یـک 
هـدف یونسـکو بـرای ثبـت آثـار ناملمـوس 
کـه درنهایـت منجـر بـه همدلـی، وفـاق و 
قدردانـی از پیشکسـوتان هنـری می شـود، 
ادامـه داد: »ایـن کار بـه دو دلیـل انجـام می شـود، یکـی ایـن اسـت کـه این 
میـراث ناملمـوس بـا گذشـت زمـان در معـرض خطر قـرار می گیرند کـه باید 
از آن هـا پاسـداری شـود؛ و دوم این کـه بـا ایـن کار حامان میـراث ناملموس 
پرونـده  تهیه کننـده  و  نویسـنده  مهاجـری،  می کنیم.«سـیروس  حفـظ  را 
پیانونـوازی سـبک اسـتاد جـواد معروفـی بـرای ثبـت در فهرسـت میـراث 
فرهنگـی ناملمـوس در گفت وگـو بـا خبرنـگار میراث آریـا بـا اشـاره بـه ثبـت 
»نوازندگـی پیانـو بـه شـیوه اسـتاد جـواد معروفـی« در آذر سـال 97 گفـت: 
»اسـتاد معروفـی کار تنظیم ارکسـتر برنامـه گل ها را در رادیو به عهده داشـته، 
بنابرایـن نگرشـی پیشـرفته و بـروز را آن موقـع در ایـن برنامه تجربـه کرده و 
همـه او را به عنـوان تنظیم کننـده ارکسـتر می شـناختند. یکـی از تفاوت هـای 
سـبک معروفـی بـا اسـاتید دیگـر مثـل مشـیرهمایون شـهردار یـا اسـتاد 

محجوبـی، در جـواب آواز و بداهه هـای کوتـاه اسـت ولـی بـا هارمونی هـای 
امـروزی و مدرن تـر کـه در زمـان قبل تـر از او این گونـه نبـوده اسـت. در زمان 
جـواد معروفـی، صـدای پیانونـوازی مـا مدرن تـر و بـه موسـیقی کاسـیک 
ایـن  »درنهایـت  تصریـح کـرد:  موسـیقی  پژوهشـگر  نزدیک تـر شـد. «این 
پرونـده بـا معرفی اسـاتید محمدجـواد عبدالهی و فریبا جواهری از شـاگردان 
جـواد معروفـی به عنـوان حامـان میـراث ناملموس ملی ثبت شـدند. اسـتاد 
عبدالهـی تاکنـون بالغ بـر 60 یـا 70 هنرجـوی پیانـوی ایرانی تربیـت  کرده اند و 
این کار با هدف قدرشناسـی از دو تن از پیشکسـوتان موسـیقی ایرانی انجام 
شـد.«او بـا قدردانـی از خدمـات وزارت میراث فرهنگـی در حـوزه موسـیقی 
دربـاره فعالیت هـای پژوهشـی اش در حـوزه موسـیقی گفـت: »بـا همراهـی 
بهـروز وجدانـی، محقق و پژوهشـگر موسـیقی در خصوص میـراث ناملموس 
ایرانی که در یونسـکو ثبت شـده، پرونده ای مسـتند را به صورت ویدئویی تهیه 
می کنیـم کـه در پرونـده موسـیقی ایرانـی ثبت و حفظ شـود. در ایـن پرونده 
اسـامی بیـش از 70 یـا 80 پیانیسـت ایرانـی را در دیباچه ای ارائه کـرده و از 10 

تـا 15 پیانیسـت معاصـر ایرانـی هـم در آن نام برده ایـم.«

 پیام
 میراث

مجتمع دکتر قریب شامل موزه کتب، نسخ خطی، موزه سنگ شناسی و موزه مردم شناسی که در جوار مقبره دکتر عبدالکریم 
قریب قرار دارد، به مناسبت هفته دولت تجهیز و به بهره برداری رسید.
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دهمین اجاس بین المللی رشـد و توسـعه شـهری با رویکرد 
حفاظـت از بافت هـای تاریخـی در حـوزه اوراسـیا بـا شـرکت 
10 کشـور پنجشـنبه بـه صورت رسـمی در دانشـگاه تبریـز آغاز 
بـکار کـرد. دهمیـن اجـاس بیـن المللـی رشـد و توسـعه 
شـهری بـا رویکـرد حفاظـت از بافـت هـای تاریخـی مزبـور با 
مشـارکت شـهرداری تبریز، دسـتگاه های اجرایی، دانشـگاه ها 
و همـکاری نهادهـای بین المللـی از 2۸ مـرداد بـا برگـزاری 
ورکشـاپ هـای تخصصـی آغاز شـده اسـت.عضویت تبریز در 
لیـگ شـهرهای تاریخـی جهـان و انتخـاب تبریـز بـه عنـوان 
شـهر مرکز مطالعات گردشـگری جاده ابریشـم توسـط آژانس 
همکاری هـای بیـن المللـی ژاپـن )جایـکا( از مهم ترین دالیل 
انتخـاب ایـن شـهر تاریخـی جهت برگـزاری دهمیـن اجاس 
بیـن المللـی رشـد و توسـعه شـهری بـا رویکـرد حفاظـت از 
بافـت تاریخـی در حـوزه اوراسـیا اسـت.این اجـاس کـه بـا 
حضـور متخصصان حوزه مدیریت شـهری از کشـورهای حوزه 
جـاده ابریشـم برگـزار مـی شـود، بیشـتر در قالـب ورکشـاپ 
هـای تخصصـی و میدانـی در محورهـای بافـت تاریخـی اجرا 
شـده و در آن بیـش از ۷0 نفـر از محققـان و پژوهشـگران 
از کشـورهای ژاپـن، ایـران، چین، فناند، گرجسـتان، فرانسـه، 
پروژه هـای  در خصـوص  کشـورها  سـایر  و  بلژیـک  ایتالیـا، 
تحقیقاتـی و برنامـه ریـزی شـده مطالعـه مـی کننـد.از مهـم 
تریـن محورهـا و اهـداف ایـن اجـاس مـی تـوان بـه فهـم و 
شـناخت شـهرهای تاریخـی، حفاظـت، مرمت و احیـاء بافت 
هـای تاریخی، شـناخت ابزارهـای کنترل و حفاظت شـهرهای 
قانونـی،  و  ابزارهـای سیاسـی  از طریـق  تاریخـی، حفاظـت 
حفاظـت از طریـق ابزارهـای اجتماعـی، توانمندسـازی و ایمن 
سـازی اجتماعـی شـهرهای، تجـارب جهانی در باب توسـعه و 
حفاظـت در بافتهای تاریخی، توریسـم و حفاظـت، همجواری 
و اتحـاد شـهر جدیـد و قدیم، شـهر پایـدار امروزین در آشـتی 
و همجواری شـهر تاریخی اشـاره کرد.این اجاس در 10 محور 
از جملـه کاهـش ریسـک پذیـری بـازار تبریز، احیای بخشـی 
از جـاده ابریشـم حدفاصـل میدان بهشـتی تا میـدان صاحب 
آبـاد، بازآفرینی میـدان صاحب آباد، مدیریت انرژی در شـهر، 
نوزایـی شـهری، نقـش ابزارهـای اجتماعـی در احیـا و تقویت 
مشـارکت در راسـتای تاب آوری شـهر و گردشـگری و توسـعه 

شـهری از بعـد گردشـگری برگـزار می شـود.

سوژه
آغاز اجالس بین 

المللی رشد و 
توسعه شهری »اوراسیا«

نابسامانی سیم های برق در بازار تاریخی مالیر

قدمت ساخت بازار  به دوره قاجار می رسد

بازارهــای  کمیــن  در  آتش ســوزی 
میــان  ایــن  در  اســت.  تاریخــی 
نابســامانی  شــاهد  همچنــان 
در  بــرق  کابل هــای  و  ســیم ها 
بــازار  ماننــد  تاریخــی  بازارهــای 

هســتیم. مایــر 
ــی از  ــای تاریخ ــا بازاره ــن روزه  ای
بــازار ثبــت جهانــی تبریــز گرفتــه تــا 
بــازار قــم و... یکــی پــس از دیگــری 
ــق می شــوند. در بیشــتر  دچــار حری
ــل  ــی دلی ــز اتصــاالت برق ــع نی مواق
در  اســت.  آتــش ســوزی  وقــوع 
ــوزی  ــش س ــوع آت ــان وق ــن می ای

در  تاریخــی  بازارهــای  ســایر  در 
شــهرهای مختلــف نیــز دور از ذهــن 

ــت. نیس
از جاذبه هــای شــهر  مایــر  بــازار 
مایــر اســت کــه در ســال 13۵۵ 
ــی  ــی و تاریخ ــار مل ــت آث در فهرس
ایــران بــه ثبــت رســیده. ایــن بــازار 
بــازار  دو  و  اصلــی  بــازار  یــک  از 
ــد ســرا  فرعــی تشــکیل شــده و چن
ــرار  ــراف آن ق ــز در اط ــه نی و تیمچ
دارد. هرچنــد وســعت و طــول ایــن 
ــدازه بازارهــای معــروف  ــه ان ــازار ب ب
ــزرگ در ســایر شــهرهای کشــور  و ب
نیســت امــا از ســاختاری ســنتی 
ــش  ــت. پوش ــوردار اس ــن برخ و که
ســقف تمــام قســمت های بــازار، 

دارای طاق هــای ضربــی و گنبــدی 
نورگیرهایــی  و  اســت  آجــری 
طــرف  دو  در  و  آن  سرتاســر  در 
حجره هــا تعبیــه شــده اســت. بــازار 
ــای  ــایر بازاره ــد س ــز مانن ــر نی مای
و  مرکــزی  بخــش  در  تجــاری 
تجــاری شــهر مایــر قــرار دارد و 
قدمــت ســاخت آن بــه دوره قاجــار 
 400 تــا   3۵0 حــدود  می رســد. 
مغــازه و حجــره در اطــراف ایــن 

ــرار دارد. ــازار ق ب
نابســامانی  از  بتــوان  شــاید 
ــی  ــوان یک ــه عن ــرق ب ــیم های ب س
مشــترک  ویژگی هــای  از  دیگــر 
بــازار مایــر بــا ســایر بازارهــا ماننــد 
بــازار تبریــز و بــازار زنجــان و... نــام 

بــرد، چنانکــه از گوشــه و کنــار بــازار 
مایــر ســیم ها و کابل هــای بــرق 
آویــزان هســتند و ایــن مهــم بــدون 
در نظــر گرفتــن نــکات ایمنــی در 
هــر بخــش از بــازار دیــده می شــود. 
اداره  )رئیــس  جلیلــی  ابراهیــم 
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
درایــن  مایــر(  دســتی  صنایــع 
ــد  ــت: هرچن ــا گف ــه ایلن ــوص ب خص
ــت  ــدی و مرم ــش کالب ــی بخ متول
امــا  اســت  میراث فرهنگــی  آن 
ــد شــهرداری  ســایر دســتگاه ها مانن
و آتــش نشــانی نیــز در ســاماندهی 
تاریخــی  بــازار  ایــن  وضعیــت 
ایــن میــان،  دخیــل هســتند. در 
ــازار  ــت ب ــاماندهی و مرم ــرح س ط
مایــر تهیــه و ارائــه شــده اســت. در 
ایــن طــرح نقــاط کلیــدی مــد نظــر 
قــرار گرفتــه. سیســتم بــرق کشــی، 
ایجــاد امنتیــت و اطفــاء حریــق 
مرمــت  لولــه کشــی  سیســتم  و 
ــتگاه های  ــه. دس ــرار گرفت ــر ق مدنظ
قــرار  نیــز  فرمانــداری  و  ذیربــط 
ــی ورود  ــورت تخصص ــه ص ــت ب اس

ــد. کنن
ــد  ــانی چن ــش نش ــه او، آت ــه گفت ب
ــاء  ــیر اطف ــرای نصــب ش ــه را ب نقط
حریــق در نظــر گرفتــه و تاکنــون 6 
شــیر نصــب شــده اســت. شــهرداری 
نیــز در حــوزه امنیــت و ســدمعبر 
ــع آوری  ــدد جم ــرده و درص ورود ک
نیــز  میراث فرهنگــی  برآمــده.  آن 
عمومــی  فضاهــای  ســازی  بــام 
بــه متــراژ ۸۵0 متــر را در دســت 
ــارات  ــز اعتب ــرق نی دارد و شــرکت ب
الزم بــرای ســاماندهی ســیم ها و 

ــن  ــا ای ــرده.  ب ــب ک ــا را کس کابل ه
ــم  ــن مه ــا ای ــت ت ــاز اس ــود نی وج

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتر م بیش
فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
گردشــگری و صنایــع دســتی مایــر 
درصــد   63 آنکــه  بــه  اشــاره  بــا 
ــت: 411  ــت، گف ــی اس ــر اوقاف مای
ــر فعــال اســت  ــازار مای مغــازه در ب
و تازگــی هیــات امنــای بــازار مایــر 
ــان  ــن می ــه. در ای ــکل گرفت ــز ش نی
از  و کســبه  یــک ســو  از  اوقــاف 
دیگــر ســو می تواننــد بــه حــوزه 
ــد.  ــازار ورود کنن ــای ب مرمــت و احی
ســاماندهی بخش هایــی از بــازار بــه 
کســبه مربــوط می شــود. مرمــت 
همگانــی  کار  یــک  مایــر  بــازار 

ــم  ــن مه ــه ای ــد ب ــه بای اســت و هم
جلیلــی،  گفتــه  بــه  کننــد.  ورود 
کابل هــای  ســاماندهی  حــوزه  در 
ــد و  ــد ورود کن ــرق بای ــرق اداره ب ب
خودشــان بایــد پاســخگو باشــند. 
خصــوص  ایــن  در  نیــز  کســبه 
ــوزه  ــد در ح ــتند و بای ــئول هس مس
ــردن  ــار ک ــان و انب ــت و چیدم امنی
ــد.  ــت کنن ــکات الزم را رعای البســه ن
مرمــت  حــوزه  در  میراث فرهنگــی 
بــر اســاس اعتبــاری کــه دارد،  طــی 
ــون  ــدود 200 میلی ــاری ح ــال ج س
کــرده  صــرف  اعتبــار  تومــان 
اســت. مابقــی مرمت هــا نیازمنــد 
ــاف، کســبه  همــکاری و تعامــل اصن

بخش هاســت. ســایر  و 

اجــرای  علــم مهم تریــن وســیله در 
ــمار  ــه ش ــرم ب ــوگواری مح ــم س مراس
ــتان  ــاط اس ــک از نق ــر ی ــی رود در ه م
ــا  ــک از علم ه ــر ی ــی ه ــان جنوب خراس
بــه نشــانه امــام حســین )ع( و  را 

کرده انــد. نام گــذاری  اصحابــش 
 ســید احمــد برآبــادی مســئول حــوزه 
میراث فرهنگــی  اداره کل  پژوهــش 
اســتان گفــت: »مراســم علــم بنــدان یــا 
عقــد علــم در بیرجنــد و برخــی مناطــق 

ــن روز  ــروب آخری ــتان در غ ــر اس دیگ
ــه  ــود ک ــام می ش ــه انج ــاه ذی الحج م
نشــانه شــروع مراســم مــاه محــرم 
ایــن  روســتاها  برخــی  در  اســت. 
ــم و  ــم، شش ــای پنج ــم در روزه مراس
ــت  ــود و عل ــاز می ش ــرم آغ ــم مح هفت
آن را ورود اهل بیــت بــه کربــا ذکــر 

» می کننــد.
و  بانــی  اغلــب  »علم هــا  افــزود:  او 
علــم  دارنــد کــه صاحــب  علمچــی 

ــور  ــن کار به ط ــوند. ای ــوب می ش محس
موروثــی از پــدر بــه پســر بزرگ تــر 
خانــواده می رســد. روز علــم بنــدان 
ــی  ــی خوان ــیله چاووش ــردم را به وس م
یــا اعــام از بلندگــو آگاه می کننــد.  
ــزرگان  ــردم، ب ــع شــدن م ــس از جم پ
ــا، دســتمال،  و ســادات محــل لباس ه
می بندنــد  را  علــم  تــوغ  و  پارچه هــا 
و در حیــن کار اســپند دود می کننــد، 
و  می خوانــد  چاووشــی  نفــر  یــک 

می فرســتند.« صلــوات  دیگــران 
مراســم و آئیــن علــم بنــدان بــه شــماره 
62۷- 91/9/22 در فهرســت میــراث 
ــت  ــه ثب ــوی کشــور )ناملمــوس( ب معن

رســیده اســت.

مراسم ماه محرم در خراسان 
جنوبی با آیین علم بندان

هشدار در مورد گودبرداری 
غیرمجاز در»بیمارستان سینا«

ــر مجــاز در  ــرداری غی ــود ب ــورد ســاخت و ســاز و گ ــه 12 در م شــهردار منطق
داخــل بیمارســتان ســینا هشــدار داد.علــی محمــد ســعادتی در گفــت و گــو 
بــا ایســنا در مــورد اخطاریــه تخریــب و گودبــرداری بیمارســتان ســینا بــا بیــان 
اینکــه ایــن بیمارســتان در ســال 96 بــرای احــداث ســاختمان یــک مجموعــه 
تخصصــی 11طبقــه بــرای بیمــاری ام اس کلنــگ زنــی انجــام داد، گفــت: ایــن 
کلنــگ زنــی بــدون اخــذ مجوزهــای الزم انجــام گرفــت.وی بــا اشــاره بــه اینکه 
بیمارســتان ســینا در محــدوده ســاختمان های میــراث قــرار دارد  و بــه دلیــل 
مجــاورت در حریــم  میراثــی بایــد بتوانــد ضوابــط ســازمان میــراث فرهنگــی را 
نیــز پــاس کنــد، تاکیــد کــرد: از ســال 96 تــا اردیبهشــت ســال جــاری رایزنــی 
ــا مســئوالن ســازمان میــراث فرهنگــی ادامــه  مســئوالن بیمارســتان ســینا ب
ــا ایــن کــه در نهایــت توانســتند اجــازه ســازمان میــراث فرهنگــی  داشــت ت
را بــه شــرط ارایــه نقشــه ســاختمانی اخــذ کنند.ســعادتی بــا بیــان اینکــه از 
اردیبهشــت مــاه جــاری تاکنــون بــه شــهرداری فشــار می آورنــد کــه بــا توجــه 
بــه موافقــت ضمنــی میــراث فرهنگــی، اجــازه ســاخت و ســاز بــه آن هــا بدهد، 
گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه نــه تاییدیــه نظــام مهندســی، نــه تاییدیــه 

آتــش نشــانی و نــه حتــی نقشــه ســاختمانی بــه شــهرداری ارائــه کردنــد.

ته
نک

ابراهیـم جلیلـی )رئیـس اداره میـراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی مالیـر( درایـن خصـوص بـه ایلنـا گفـت: 
هرچنـد متولی بخـش کالبـدی و مرمـت آن میراث فرهنگی 
اسـت اما سـایر دسـتگاه ها مانند شـهرداری و آتش نشـانی 
دخیـل  تاریخـی  بـازار  ایـن  وضعیـت  سـاماندهی  در  نیـز 
هسـتند. در این میان، طرح سـاماندهی و مرمـت بازار مالیر 
تهیـه و ارائه شـده اسـت. در این طـرح نقاط کلیـدی مد نظر 
قـرار گرفتـه. سیسـتم بـرق کشـی، ایجـاد امنتیـت و اطفـاء 
حریـق و سیسـتم لولـه کشـی مرمـت مدنظـر قـرار گرفتـه. 
دسـتگاه های ذیربـط و فرمانـداری نیـز قرار اسـت به صورت 
تخصصـی ورود کنند.بـه گفتـه او، آتـش نشـانی چنـد نقطه 
را بـرای نصـب شـیر اطفـاء حریـق در نظـر گرفتـه و تاکنـون 
6 شـیر نصـب شـده اسـت. شـهرداری نیـز در حـوزه امنیت 
و سـدمعبر ورود کـرده و درصـدد جمـع آوری آن برآمـده. 
میراث فرهنگـی نیـز بـام سـازی فضاهـای عمومی بـه متراژ 
850 متـر را در دسـت دارد و شـرکت برق نیـز اعتبارات الزم 
بـرای سـاماندهی سـیم ها و کابل هـا را کسـب کـرده.  با این 
وجـود نیـاز اسـت تا این مهم بیشـتر مـورد توجه قـرار گیرد.

میراثمیراث

وزارت میراث فرهنگی هنر ایرانی را احیا کرده استآبشار الملیج در استان گلستان ثبت ملی شد
مدیــر کل میــراث فرهنگــی 
گلســتان از ثبــت ملــی آبشــار 
الملیــچ ســرکاته خرابشــهر 

کردکــوی خبــر داد.
ابراهیــم کریمــی امــروز پنــج شــنبه 7 شــهریورماه 98 با 
اعــام ایــن خبــر گفــت: »در روز دوم همایــش ثبت آثار 
طبیعــی کشــور بــه میزبــان اســتان گیــان در شهرســتان 
ــتان  ــتان گلس ــر از اس ــده دیگ ــک پرون ــی ی ــدر انزل بن
ــت.«او  ــرار گرف ــور ق ــی کش ــراث طبیع ــت می در فهرس
یــادآور شــد: »در روز نخســت ایــن همایــش نیــز 
تعــداد پنــج اثــر طبیعــی اســتان گلســتان در فهرســت 
میــراث طبیعــی کشــور بــه ثبــت رســیده بــود و بــا ثبــت 

آبشــار الملیــچ ســرکاته خرابشــهر کردکــوی, مجموعــه 
ــه شــش اثــر رســید.«مدیر  ــار ثبــت شــده اســتان ب آث
کل میــراث فرهنگــی گلســتان خاطــر نشــان کــرد: 
ــار ثبــت شــده در روز نخســت همایــش، مجموعــه  »آث
ذخیــره گاه  لــوه شهرســتان گالیکــش,  آبشــارهای 
ــار  ــگاه ان ــه, رویش ــراوه تپ ــه م ــته قازانقای ــی پس جنگل
تــرش باالجــاده کردکــوی, مجموعــه آبشــارهای کرنــگ 
کفتــر گالیکــش و ذخیــره گاه جنگلــی شمشــاد بندرگــز 
بــود.« شــایان ذکــر اســت؛ لــوح ثبــت ایــن آثــار پــس 
از طــی تشــریفات قانونــی بــا امضــای سرپرســت وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی کشــور 

ــاغ خواهــد شــد. صــادر و اب

معـاون رئیس جمهـوری در امـور 
زنـان و خانـواده بـا بیـان این کـه 
اقدامـات بسـیار خوبـی در وزارت 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی انجـام شـده اسـت، گفـت: »یکـی از اقدامـات 
خـوب در ایـن وزارتخانـه، حمایـت از هنرمندان صنایع دسـتی 
اسـت کـه باعث شـده تـا هنـر ایرانـی احیـا شـود.«معصومه 
ابتـکار معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنان و خانـواده، امروز 
پنجشـنبه 7 شـهریور 98، در بازدید از سی و دومین نمایشگاه 
ملـی صنایع دسـتی بـا قدردانـی از وزارت میراث فرهنگی برای 
برگـزاری ایـن نمایشـگاه افـزود: »برگـزاری نمایشـگاه صنایع 
دسـتی اقدام بسـیار خوبی اسـت و از این رو از وزارت میراث 
فرهنگـی بـرای برگـزاری نمایشـگاه هـای صنایـع دسـتی و 

حمایـت از هنرمنـدان رشـته های مختلـف تشـکر و قدردانی 
مـی کنـم.«او افـزود: »خوشـبختانه دولـت تدبیـر و امیـد بـر 
حمایـت از هنرمنـدان صنایـع دسـتی تأکیـد دارد و در همین 
راسـتا در وزارت میـراث فرهنگـی شـاهد برنامـه هـای بسـیار 
خـوب بـرای حمایـت از هنرمنـدان صنایع دسـتی هسـتیم و 
امیدواریـم ایـن اقدامـات بیـش از پیـش تـداوم یابد.«ابتکار 
اضافـه کـرد: »ایـران کشـوری اسـت کـه مهـد هنر به حسـاب 
مـی آیـد و هنرهای سـنتی، صنایع دسـتی و آثار هنـری زنان 
و مـردان ایـن سـرزمین در دنیا بی نظیر اسـت از ایـن رو باید 
بتوانیـم از هنرمندان صنایع دسـتی حمایت کنیـم تا با تولید، 
فـروش و صـادرات هرچه بیشـتر صنایع دسـتی ایرانی عاوه 
بـر کمـک به اقتصاد کشـور بـه معرفـی فرهنگ و هنـر ایرانی 

نیـز کمـک کرده باشـیم.«
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 پیام
زیست

خبر

ــاک  ــر آب و خ ــرکل دفت ــدی -مدی ــی مری ــرًا عل اخی
خصــوص  در  زیســت-  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
برخــورد ایــن ســازمان بــا رفــع آالیندگــی برخــی صنایــع 
گفتــه اســت: رویکــرد رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط 
ــا صنایــع در ایــن دوره حــل مســاله اســت و  زیســت ب
ــن رو  ــی و ســختگیرانه نیســت. از ای ــا قضای ــورد م برخ
ــع  ــرای رف ــا« ب ــرح »مپس ــب ط ــازمان در قال ــن س ای
آالیندگــی بــه صنایــع کمــک می کنــد. ایــن مقــام 
ســازمان  پیشــنهاد  می کنــد:  خاطرنشــان  مســوول 
محیــط زیســت ایــن اســت کــه صنایــع از فضــای 
جدیــدی کــه بــه وجــود آمــده در چارچــوب طــرح مپســا 
ــط زیســت  ــر ســازمان حفاظــت محی ــای دیگ و طرح ه
اســتفاده کننــد تــا از یکســو تولیــد ســالم داشــته باشــند 
و از ســوی دیگــر محیــط زیســت کشــور نیــز حفظ شــود. 
مریــدی بــا اشــاره بــه اینکــه محیــط زیســت در جهــان 
بــه عنــوان حقــوق بشــر مطــرح می شــود بــه خبرگــزاری 
ــرای  ــا گفتــه، اگــر واحدهــای صنعتــی برنامــه ای ب ایمن
صــادرات داشــته باشــند امــا بــرای رفــع آلودگــی اقــدام 
نکننــد، بــه غیــر از مشــکاتی کــه بــرای محیــط زیســت 
خــود ایجــاد می کننــد، صادراتشــان نیــز در آینــده دچــار 
مشــکل می شــود. مدیــرکل دفتــر آب و خــاک ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــه جزئیــات طــرح مدیریــت 
و پایــش سیســتمی آالینده هــا )مپســا( اشــاره کــرده و 
ــکار ســازمان حفاظــت  ــه ابت ــد: طــرح مپســا ب می افزای
محیــط زیســت در حــوزه معاونــت انســانی این ســازمان 
تدویــن شــده تــا پایــش آلودگــی در واحدهــای صنعتی، 
ــری  ــتمی پیگی ــورت سیس ــه ص ــی ب ــی و خدمات معدن
شــود.  ایــن مقــام مســوول بــا اشــاره بــه اهــداف طــرح 
ــر  ــات ب ــون مالی ــد: براســاس قان ــه می ده ــا ادام مپس
ارزش افــزوده، صنایعــی کــه توســط ســازمان حفاظــت 

ــت  ــخیص داده و در لیس ــده تش ــت آالین ــط زیس محی
صنایــع آالینــده ثبــت شــوند، موظــف هســتند کــه 
یــک درصــد از فــروش را در قالــب مالیــات بــر ارز 
افــزوده بــه ســازمان امــور مالیاتــی ارائــه کننــد کــه بــه 
ــه اداری دولــت واریــز شــده و در نهایــت  حســاب خزان
در اســتان هایی کــه ایــن صنایــع وجــود دارنــد، هزینــه 
ــازمان  ــدف س ــه ه ــان اینک ــا بی ــدی ب ــود. مری می ش
ــده و  ــع آالین ــش صنای ــت کاه ــط زیس ــت محی حفاظ

ــد:  ــوان می کن ــع ســبز اســت، عن ــه صنای ــا ب ــل آنه تبدی
ایــن مهــم در قالــب طــرح مپســا مطــرح می شــود و در 
حقیقــت  صنایــع مســائل و مشکاتشــان را بــه معاونــت 
ــراز  ــاوری و دانشــگاه های معتبــر کشــور  اب علمــی و فن
ــط  ــزوم ســازمان حفاظــت محی ــد، در صــورت ل می کنن
زیســت نیــز بــه ایــن صنایــع بــرای انتخــاب مجموعــه 

ــد.  ــاوره می ده ــد مش ــی و توانمن علم

تبدیل صنایع آالینده به صنایع سبز با مپسا
مدیــرکل دفتــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محیــط 
ــد  ــاس واح ــن اس ــر ای ــد: ب ــه می افزای ــت در ادام زیس

علمــی و فنــاوری یــک برنامــه مدیریــت زیســت 
محیطــی و اجرایــی بــه نــام) EMP( بــرای واحــد 
آالینــده صنعتــی تهیــه می کنــد کــه پــس از بررســی در 
ــط زیســت، دوره  ــی ســازمان حفاظــت محی ــه فن کمیت
تنفــس واحــد صنعتــی آغــاز می شــود بــه ایــن صــورت، 
هزینــه ای کــه ایــن واحــد تــا پیــش از ایــن بــه عنــوان 
مالیــات پرداخــت می کــرد بــرای  اجــرای برنامــه 
ــده  ــع آالین ــرور صنای ــه م ــد و ب ــه می کن )EMP( هزین

ــوند.  ــل می ش ــبز تبدی ــع س ــه صنای ب

نبود شفافیت اطالعات زیست محیطی
مریــدی بــا بیــان اینکــه در خصــوص اطاعــات زیســت 
محیطــی در حــوزه پایــش، شــفافیت وجــود نــدارد 
ــت  ــت زیس ــش و مدیری ــامانه »پای ــدازی س ــه راه ان ب
محیطــی آالینده هــا« اشــاره کــرده و می گویــد: صنایــع 
بــا خوداظهــاری در قالــب ایــن ســامانه قــرار می گیرنــد 
ــت  ــتم ثب ــا در سیس ــات آنه ــاس آن اطاع ــر اس ــه ب ک
ــدازی  ــوول راه ان ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ــود. ب می ش
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــه س ــامانه ب ــن س ای

در پیش گرفتن رویکرد نرم در برابر صنایع آالینده
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست: رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در 

برابر صنایع آالینده برخورد قضایی نیست.

بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، شــفافیت اطالعــات 
زیســت محیطــی در حــوزه پایــش وجــود نــدارد. از ایــن رو ســامانه ای تحــت عنــوان »پایــش 
ــاری در  ــا خوداظه ــع ب ــه صنای ــده ک ــدازی ش ــا« راه ان ــی آالینده ه ــت محیط ــت زیس و مدیری
ــر  ــوی دیگ ــود. از س ــت می ش ــان در آن ثب ــد و اطالعات ش ــرار می گیرن ــامانه ق ــن س ــب ای قال
ــد در خصــوص  ــط زیســت کمــک می کن ــه ســازمان حفاظــت محی ــن ســامانه ب ــدازی ای راه ان
اطالعــات واحدهــای تولیــدی، صنعتــی و خدماتــی کشــور شفاف ســازی صــورت گیــرد از جملــه 
ــه می شــوند. ــا، کجــا تخلی ــن واحده ــوا و پســماند ای ــای ه ــزان فاضــالب، آالینده ه ــه می اینک

ــر آب و خــاک  ــرکل دفت ــدی -مدی ــی مری عل
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت- بــر ایــن 
ــاور اســت کــه صنایــع می تواننــد از فضــای  ب
ــا و  ــرح مپس ــوب ط ــه در چارچ ــدی ک جدی
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــای س ــر طرح ه دیگ
ــا از  ــد ت ــتفاده کنن ــده اس ــاد ش ــت ایج زیس
یکســو تولید ســالم داشــته باشــند و از ســوی 
دیگــر محیــط زیســت کشــور نیــز حفظ شــود.
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ــط زیســت اســتان  ــرکل حفاظــت محی مدی
ــر از  ــتفاده کمت ــگ اس ــت: فرهن ــران گف ته
پاســتیک در جامعــه رو بــه گســترش و 
مشــهود اســت. بــه گــزارش ایرنــا کیومــرث 
افتتــاح  مراســم  حاشــیه  در  کانتــری 
ایســتگاه ســنجش آلودگــی هــوای دماونــد 
و همچنیــن بازدیــد از ایســتگاه بازیافــت 
ــع  ــهر در جم ــن ش ــک در ای ــماند خش پس
خبرنــگاران افــزود: گســترش ایــن فرهنــگ 
بــه کاهــش تولیــد پســماند می انجامــد.
ــر  ــن خب ــب ای ــن تکذی ــن ضم وی همچنی
کــه مشــکات اقتصــادی و کاهــش توانایــی 
میــزان  موجــب کاهــش  مــردم  خریــد 
پســماند شــده اســت، گفــت: البتــه در بیــن 
مــردم فرهنــگ اســتفاده کمتــر از پاســتیک 
افــزود:م  وی  اســت.  تقویــت  حــال  در 
ــتاندارد  ــران اس ــتان ته ــه در اس ــد زبال تولی
باالتــر  متوســط کشــوری  از  و  نیســت  
ــد  ــزان تولی اســت.کانتری اظهارداشــت: می
ــت  ــن اس ــزار ت ــتان 11 ه ــه در کل اس زبال
کــه در منطقــه آرادکــوه جمــع و بخشــی 
از آن نیــز در ســطح کوچــه هــا تفکیــک 
و مابقــی در ســایت پســماند انباشــته و 
ــود. وی  ــی ش ــاماندهی م ــی از آن س بخش
افــزود: درراســتای ســاماندهی پســماندهای 
اســتان، طــرح هــا و برنامــه هــای متنوعــی 
همچــون طــرح جامــع مدیریــت پســماند از 
ــد ســایت پســماند،  ــی جدی ــدا، مکان یاب مب
ــت  ــی و کیفی ــتگاه های میان ــازی ایس بهس
انتقــال پســماندها در دســتور کار اســت. 
ــط زیســت اســتان  ــرکل حفاظــت محی مدی
تصمیم هــای  از  یکــی  افــزود:  تهــران 
کارگــروه مدیریــت پســماند کــه امیدواریــم 
ــرای آن پیشــقدم  ــی ب دســتگاه هــای دولت
شــوند، ایجــاد ظــروف تفکیــک زبالــه از 
مبــدا اســت کــه مقــرر شــده شــهرداری 
ــرار دهــد  ــان ق ــار آن ــران ظــروف در اختی ته
ــه باشــیم.  ــدا شــاهد تفکیــک زبال ــا از مب ت
همچنیــن مجیــد صفــری فرمانــدار دماونــد 
رســانی  آب  شــبکه  اصــاح  طــرح  بــه 
ــزی  ــع بخــش مرک روســتای مشــهد از تواب
ــروژه  ــن پ ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــد اش دماون
ــان  ــون توم ــر 200 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
بــه میــزان 1۸00 مترمربــع طــول شــبکه آب 
ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــره ب ــورد به ــانی م رس

ن ها
ورود آفرودها به استان مازندران معضالت زیست سم

محیطی زیادی دارد
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران از نبود 
ابــزار قانونــی بــرای برخــورد بــا خودروهــای آفــرود 
بــه اســتان گایــه کــرد و گفــت: ورود آفرودهــا بــه 
ــادی  اســتان معضــات اجتماعــی و زیســت محیطــی زی
ــای زیســتی  ــه عرصــه ه ــا ب ــن خودروه ــد از ورود ای دارد و بای
اســتان جلوگیــری شــود. ابراهیمــی کارنامــی مدیــرکل حفاظــت 
محیــط زیســت مازنــدران در نشســت  بــا اعضــاء شــبکه 
ــا تشــکر از پیگیــری و  تشــکل های زیســت محیطــی اســتان ب
مطالبــه گــری اعضــاء ســازمانهای مــردم نهــاد زیســت محیطــی 
ــی و  ــه تنهای ــا ب ــا دولته ــای دنی ــچ ج ــت: در هی ــتان گف در اس
بــدون کمــک مــردم موفــق نمــی شــوند و امیدواریــم اســتفاده 
ــش  ــت افزای ــط زیس ــظ محی ــی در حف ــت مردم ــن ظرفی از ای
پیــدا کنــد. وی بــا تاکیــد بــر تعامــل بــا ســازمانهای مــردم نهــاد 
زیســت محیطــی در خصــوص مشــکات و معضــات زیســت 
محیطــی اســتان افــزود: اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان بــه تنهایــی قــادر نخواهــد بــود از منابــع زیســت محیطــی 

اســتان حفاظــت کنــد و نیــاز بــه مشــارکت مــردم، تشــکل هــای 
مــردم نهــاد، مســئوالن، رســانه هــا و دســتگاه هــای اجرایــی و 
نظارتــی دارد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران نبــود 
اراده و عــزم جــدی برخــی از شــهرداران در حــل معضــل پســماند 
را عامــل اصلــی وضــع موجــود دانســت و افــزود: محیــط زیســت 
ــن معضــل جــدی اســت و  ــر حــل ای ــت پیگی ــا جدی اســتان ب
ازشــهرداران متخلــف نیــز شــکایت و بــرای برخــی ازآنــان حکــم 
زنــدان صــادر شــده اســت. وی همچنیــن از نبــود ابــزار قانونــی 
ــردو  ــه ک ــه اســتان گای ــرود ب ــا خودروهــای آف ــرای برخــورد ب ب
گفــت: ورود آفرودهــا بــه اســتان معضــات اجتماعــی و زیســت 
محیطــی زیــادی دارد و بایــد از ورود ایــن خودروهــا بــه عرصــه 
هــای زیســتی اســتان جلوگیــری شــود. در ایــن نشســت 
اعضــای تشــکل هــای زیســت محیطــی و منابــع طبیعــی 
ــان مســائل و مشــکات زیســت محیطــی  ــدران ضمــن بی مازن
مباحثــی در خصــوص وضعیــت پســماند، طــرح تفکیــک زبالــه 

ــد. از مبــداء و انتقــال آب دریــای خــزر مطــرح کردن

ــش از 20 ســال  سیســتان در شــمال سیســتان و بلوچســتان بی
اســت کــه پــس از خشــکی هامــون همچــون کشــوری جنــگ زده 
ــکاری و شــرایط جــوی  ــر، بی ــا طبیعــت، فق ــر ب ــردی نابراب وارد نب
نامســاعد تحمیلی شــده و مشــکات ناشــی از گرد و غبــار همچون 
بمب هــای شــیمیایی نفــس مــردم را تنــگ کــرده و بیماری هــای 
تنفســی، قلبــی و ســل در کمین شــان نشســته اســت. بــه گــزارش 
ایرنــا، سیســتان و سیســتانیان آنچنــان غــرق در مشــکات آب و 
هــوا شــده انــد کــه دیگــر امیــدی بــه بهــروزی ندارنــد و شــرایط 
جــوی در ایــن خطــه چنــان نابســامان اســت کــه ســایر مشــکات 
ــه الی  ــهمگین در الب ــان س ــاد و طوف ــدای ب ــد. ص ــاد برده ان را از ی
کوچه هــا و خیابان هــای فرســوده پنــج شهرســتان سیســتان 
)زابــل، زهــک، هیرمنــد، هامــون و نیمــروز( صحنــه ای دلخــراش 
ــگ و  ــردم ُلن ــام م ــد، تم ــی می کن ــرس را تداع ــردگی و ت از افس
ــز ماســک  ــد و برخــی نی ــردن پیچیده ان ــان و گ ــه دور ده شــال ب
ــب  ــک بم ــناریو ی ــن س ــد، ای ــک برچشــم زده ان ــان و عین ــر ده ب
ــی در کنتــرل شــرایط جــوی  ــا ناتوان شــیمیایی نیســت بلکــه تنه
ــی و  ــه در زندگ ــت ک ــتان اس ــه سیس ــر منطق ــم ب ــاله حاک 20 س
جــان و تــن مــردم خــود را نشــان می دهــد بــه گونــه ای کــه حتــی 
ــز در سیســتان دســتخوش  ــی را نی ــک شــیوه و ســبک زندگ این
ــاه رگ  ــد ش ــان هیرمن ــه خروش ــت. رودخان ــرده اس ــرات ک تغیی
حیاتــی دریاچــه اســاطیری هامــون اســت و وجــود ایــن دریاچــه 
ــق و  ــبب رون ــواره س ــتان هم ــران و افغانس ــاک ای ــیع در خ وس
حیــات حوزه هــای پیرامونــی خــود در 2 ســوی مــرز بــوده اســت. 

پیشــه مــردم ایــن منطقــه دام پــروری، کشــاورزی و صیــادی بــوده 
اســت کــه بــه طــور مســتقیم بــا ایــن دریاچــه ارتبــاط داشــته اند 
و روزی مــردم از ایــن طریــق تامیــن میشــده اســت. موضــوع آب 
و حــق آبــه دریاچــه هامــون از ســالیان دراز مــورد بحــث بــوده و در 
فــراز و نشــیب ســال های مختلــف دولــت افغانســتان بــه واســطه 
در اختیــار داشــتن سرچشــمه آب و ســاخت ســد در ایــن زمینــه 
کوتاهی هایــی انجــام داده اســت بــه طــوری کــه منطقــه سیســتان 
ــه  ــا مرحل ــت. ام ــوده اس ــالی ب ــر خشکس ــز درگی ــه 40 نی در ده
ــر«  ــوان »خشکســالی اکب ــه عن ــوان ب ــد خشکســالی را می ت جدی
ــاد  ــرات ایج ــا تغیی ــل ب ــال قب ــدود 20 س ــفانه از ح ــد. متاس نامی
ــف در  شــده در وضعیــت جــوی، ایجــاد ســدها و بندهــای مختل
مســیر رودخانــه هیرمنــد، توســعه اراضــی زیــر کشــت خشــخاش 
در افغانســتان و بســتن دریچه هــای ســد کجکــی در حــدود ۸00 
ــی آب  ــیر طبیع ــد، مس ــت هلمن ــران در والی ــرز ای ــری م کیلومت
ــن  ــت ای ــن دس ــق پائی ــر مناط ــالی ب ــده خشکس ــدود و پدی مس
رودخانــه در کشــور افغانســتان و ایــران غالــب شــده اســت. 
ــرای همــه نامــی آشناســت و همــه  بادهــای موســمی 120 روزه ب
سیســتان را بــا  بادهــای 120 روزه آن میشناســند و وقتــی ســخن 
از ایــن بادهــا بــه میــان مــی آیــد در ذهــن افــراد اینگونــه تداعــی 
ــه  ــا بادهــا حــق مــردم منطق ــن 120 روز جــدال ب می شــود کــه ای
اســت درحالــی کــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه ایــن 
ــی  ــر آب ــان پ ــته و در زم ــود داش ــتان وج ــواره در سیس ــا هم باده
هامــون همچــون سیســتم تهویــه طبیعــی مطلوبــی ســبب تعدیــل 

دمــا می شــد بطوریکــه هــوای شــب های سیســتان و حتــی 
زاهــدان زبانــزد بــود امــا اینــک بــا خشــکی هامــون بــه بزرگتریــن 
ــل شــده اســت. ــه و مناطــق همجــوار تبدی ــن منطق ــد در ای تهدی
بادهــای 120 روزه همانگونــه کــه از نامــش پیداســت در گذشــته در 
ــال در  ــام س ــتر ای ــون در بیش ــا اکن ــد ام ــال می وزی 120 روز از س
ــه وجــود دارد کــه در 160 روز از ســال ســرعت آن بیشــتر از  منطق
حــد معمــول اســت بطوریکــه بــر اســاس اعــام اداره هواشناســی 
ــوای  ــش از 6۵ روز ه ــته بی ــاه گذش ــج م ــتان در پن ــردم سیس م
ــت  ــوا و حرک ــی ه ــته اند. آلودگ ــت سرگذاش ــوده را پش ــیار آل بس

شــن های روان ناشــی از خشکســالی های 2 دهــه جزئــی از 
شــرایط ســخت زندگــی ســاکنان شهرســتان های مــرزی هیرمنــد، 
زهــک، زابــل، هامــون و نیمــروز در شــمال سیســتان و بلوچســتان 
شــده و مــردم ایــن منطقــه در ســخت ترین شــرایط آب و هوایــی 
بــا بیماری هــای مختلــف تنفســی بویــژه ســل دســت و پنجــه نــرم 
می کننــد. شــرایط امــروز حاکــم بــر سیســتان در هیــچ نقطــه ای 
از کشــور قابــل تحمــل نیســت، امــا مــردم ســخت کوش و مقــاوم 
ــا صبــوری ذاتــی خــود بــه زندگــی کــردن در ایــن  ایــن منطقــه ب

ــد. ــادت کرده ان ــخت ع ــت س وضعی

ــه  ــر ب ــال اخی ــد س ــه در چن ــت ک ــی اس ــی حیات آب موضوع
دغدغــه بســیاری از کشــورها تبدیــل شــده حتــی برخــی 
ــر آب  ــر س ــد ب ــی رخ ده ــده جنگ ــر در آین گ ــه ا ــد ک معتقدن
ــران  ــد ای ــوری مانن ــود کش ــن وج ــا ای ــال ب ــود، ح ــد ب خواه
کــه بــر روی کمربنــد خشــک و نیمــه خشــک واقــع شــده در 
برخــی مناطــق تــا 100 درصــد از منابــع آب زیــر زمینــی خــود 
ــش  ــاخص تن ــاس ش ــر اس ــه ب ــی ک ــرده در حال ــتفاده ک اس
ــای  ــم آب ه ــد از حج ــش از 40 درص ــوری بی ــر کش گ ــی ا آب
ــی  ــش آب ــی وارد تن ــد یعن ــود را مصــرف کن ــر خ ــد پذی تجدی

سیستان؛ تاثیرات جوی و معیشتی، گرد و 
غبار و مظلومیت مردم
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حیوانات

مراتع

برخورد با 5 متخلف آتش زدن کاه و کلش 
در شهرستان فومن

آخرین جزئیات اجرای برنامه حفاظت از 
خرس قهوه ای

حفاظــت  اداره  رئیــس 
فومــن  زیســت  محیــط 
بــا ۵ کشــاورز  برخــورد  از 
متخلــف آتــش زدن کاه و 
ــرای  ــر داد و گفــت: ب ــن شهرســتان خب ــش در ای کل
بیشــتر  آموزش هــای  نیازمنــد  ســازی  فرهنــگ 
هســتیم. بــه گــزارش ایلنــا، محمدرضــا روشــنی 
ــت  ــی برداش ــای پایان ــه در روزه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
محصــول برنــج از شــالیزارهای اســتان گیــان و 
شهرســتان فومــن هســتیم، اظهــار کــرد: در ســنوات 
ــان  ــا پای ــه ب ــم ک ــاهد بوده ای ــه ش ــته همیش گذش
ــش  ــج کاه و کل فصــل درو و برداشــت محصــول برن
بــه جــا مانــده در شــالیزارها توســط کشــاورزان آتــش 
زده می شــد. وی بــا بیــان اینکــه البتــه در چنــد ســال 
ــه کشــاورزان  ــه آموزش هــای الزم ب اخیــر شــاهد ارائ
در زمینــه عــدم آتــش زدن کاه و کلــش بجــا مانــده 

در شــالیزارها بوده ایــم، افــزود: در کارگــروه مدیریــت 
ــتا  ــن راس ــز در همی ــن نی ــتان فوم ــماند شهرس پس
مصوباتــی انجــام شــده و بــه بخشــداران و دهیــاران 
بــه منظــور جلوگیــری از اقــدام کشــاورزان اباغ شــده 
بــود. روشــنی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه مزرعــه 
یــک اکوسیســتم طبیعــی اســت و وجــود موجــودات 
و  قارچ هــا  حشــرات،  هماننــد  بینــی  ذره  زنــده 
ــاک  ــرای خ ــذی ب ــواد مغ ــد م ــبب تولی ــا س کرم ه
ــای گیاهــی  ــا ســوزاندن بقای ــه ب کشــاورزی شــده ک
ــده، تخریــب بافــت  موجــب ســوختن موجــودات زن
و ســاختمان خــاک مــی شــوند، گفــت: بــا ایــن کار، 
خــاک در معــرض فرســایش شــدید آب و هــوا قــرار 
ــچ  ــی، هی ــای گیاه ــش زدن بقای ــا آت ــرد و ب می گی
عنصــر غذایــی جــذب محصــوالت کشــاورزی نشــده 
ــوالت  ــان و محص ــد گیاه ــرای رش ــاک ب ــر خ و دیگ

ــود. ــد ب ــب نخواه مناس

مدیــر کل دفتــر حفاظــت 
ــازمان  ــش س ــات وح و حی
حفاظــت محیــط زیســت 
دربــاره اجــرای برنامــه عمــل 
ــتان های  ــطح اس ــوه ای در س ــرس قه ــت از خ حفاظ
کشــور توضیحاتــی داد. بــه گــزارش برنــا؛ جمــع 
ــوه ای  ــرس قه ــت از خ ــه حفاظ ــورد برنام آوری بازخ
از استان هاشــهاب الدیــن منتظمــی مدیــر کل دفتــر 
حفاظــت و حیــات وحــش ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت  در رابطــه بــا برنامــه عمــل حفاظــت از 
خــرس قهــوه ای اظهــار کــرد: برنامــه عمــل حفاظــت 
از خــرس قهــوه ای تدویــن و بــه اســتان ها نیــز 
ارســال شــده اســت. وی در ادامــه صحبــت هایــش  
اکنــون ســازمان حفاظــت محیــط  افــزود: هــم 
ــات  ــش  حی ــردن پای ــد ک ــال نظام من ــت در ح زیس
ــرکل  ــت. مدی ــوه ای اس ــرس قه ــه خ ــش و گون وح

دفتــر حفاظــت و حیــات وحــش ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت گفــت: در برنامــه حفاظــت از خــرس 
قهــوه ای بــه تعارضــات، حفاظــت از مناطــق چهارگانــه 
ــرای پایــش اشــاره شــده  و نواحــی تعییــن شــده ب
اســت. بــه گفتــه منتظمــی، هــم اکنــون بازخــورد این 
برنامــه در اســتان ها در حــال جمــع آوری اســت تــا 
مشــکات و ایــرادات ایــن برنامــه مشــخص شــود. او 
افــزود: بایــد دیــد کــه آیــا اســتان ها برنامــه حفاظــت 
ــا  ــد ی ــرا کرده ان ــی اج ــه خوب ــوه ای را ب ــرس قه از خ
ــوده  ــه چــه شــکل ب ــه ب ــن برنام ــر و بازخــورد ای خی
ــش  ــات وح ــت و حی ــر حفاظ ــرکل دفت ــت. مدی اس
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــه  ــوه ای ب ــرس قه ــد خ ــی مانن ــماری گونه های سرش
ــام  ــاهدات انج ــای مش ــر مبن ــمی و ب ــورت چش ص
ــد  ــر و نیازمن ــان ب ــری آن زم ــه گی ــود و نتیج می ش

بررســی بیشــتر اســت.

یک چهارم تاالب عینک درگیر ارکیده آبی است
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت گفت: یک چهارم تاالب عینک درگیر ارکیده آبی است 
که تهدیدی جدی برای این اکوسیستم محسوب می شود.  به گزارش ایسنا، حمزه عشوری افزود: 
این گیاه سال 90 وارد تاالب بین المللی انزلی و پناهگاه حیات وحش سلکه صومعه سرا شد. وجود 
سنبل آبی در گیان بیشتر در تاالب ها و آبگیرهای رشت، آستارا و صومعه سرا گزارش شده است.

گزارش

فرهنگ  گسترش 
از پالستیک پرهیز 

ه ها
علت کاهش جمعیت گورخر های ایرانی مشخص گون

نیست
حیــات  مدیریــت  و  حفاظــت  دفتــر  مدیــرکل 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  وحــش 
دربــاره علــت کاهــش جمعیــت گــور خرهــای 
خبرنــگاران  باشــگاه  بــه گــزارش  داد.  توضیحاتــی  ایرانــی 
جــوان، شــهاب الدیــن منتظمــی در خصــوص کاهــش جمعیــت 
گورخر هــای ایرانــی در منطقــه حفاظــت شــده تــوران اظهــار کــرد: 
سرشــماری گــور خرهــای ایرانــی انجــام شــده اســت و شــاهد 
کاهــش جمعیــت ایــن گونــه از حیــات وحــش بودیــم. وی در 
ادامــه افــزود: در حــال حاضــر منتظــر تحلیــل اســتان ســمنان 
هســتیم تــا رونــد ارزیابــی چندســاله جمعیــت را بــرآورد کنــد.

ــات وحــش ســازمان  ــت حی ــر حفاظــت و مدیری ــرکل دفت مدی
ــور  ــت گ ــش جمعی ــا کاه ــت: ب ــت گف ــط زیس ــت محی حفاظ
ــال های  ــماری س ــا در سرش ــه آی ــد ک ــد دی ــی بای ــای ایران خره
ــن موضــوع  ــر کــه ای ــا خی ــه ی گذشــته اشــتباهی صــورت گرفت
هــم اکنــون بــرای مــا مبهــم اســت. بــه گفتــه منتظمــی یکــی از 
دالیــل کاهــش جمعیــت گــور خرهــای ایرانــی، پراکندگــی ایــن 

ــه  ــن گون ــداد ای ــه تع ــا اینک ــا باشــد و ی ــه در زیســت بوم ه گون
بــه دلیــل وســعت و حرکتــی کــه دارد، ممکــن اســت چنــد بــار 
ــت و  ــر حفاظ ــرکل دفت ــود. مدی ــبه ش ــماری ها، محاس در سرش
مدیریــت حیــات وحــش گفــت: امســال بــه دلیــل بارندگی هــای 
خــوب علوفــه بســیار فــراوان بــود و گشــت و گــذار ایــن گونــه در 
منطقــه تــوران نیــز بیشــتر شــد و ایــن طــور نبــود که خشکســالی 
ــی و  ــای ایران ــی گور ه ــی ســال موجــب پراکندگ ــه ابتدای در نیم
ــی  ــر ایران ــی اســت گورخ ــا شــود. گفتن ــت آن ه کاهــش جمعی
زیرگونــه ای از گورخــر آســیایی اســت کــه بــه شــدت در معــرض 
خطــر انقــراض قــرار دارد و تنهــا حــدود 600 رأس از آن در 
حیــات وحــش باقــی مانده اســت. گورخــر آســیایی در گذشــته 
جمعیــت فراوانــی در خاورمیانــه، آســیای میانــه و چیــن داشــت 
ــده و از  ــرض ش ــق منق ــب مناط ــل آن در اغل ــون نس ــا اکن ام
زیرگونــه ایرانــی تنهــا ســه جمعیــت کوچــک در منطقــه خارتــوران 
ــارس و  ــتان ف ــز اس ــی ری ــتان ن ــور شهرس ــرام گ ــاهرود و به ش

ــده  اســت. ــی مان ــوه باق ــج انگشــت ابرک پن

ین
وان

ق

معــاون حقوقــی رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا  ــوان آزاری ب ــا حی ــه ب ــه مقابل ــس الیح پیش نوی
ــده،  ــته ش ــان گذاش ــف در می ــتگاه های مختل دس
گفــت: وضعیــت حیــوان آزاری در کشــور بــرای دولــت نیــز 
ــزود:  ــا جنیــدی اف ــه گــزارش ایســنا، لعی ــده اســت. ب نگران کنن
در حــال حاضــر از آنجــا کــه ایــن الیحــه بــه ابتــکار خــود معاونت 
حقوقــی اســت، پیــش نویســی را آمــاده  کرده ایــم و ایــن پیــش 
ــم. وی  ــان گذاشــته ای ــف در می ــا دســتگاه های مختل نویــس ب
ــود را  ــارت خ ــد نظ ــف بای ــتگاه های مختل ــت: دس ــه گف در ادام
در ایــن زمینــه مطــرح کننــد و در نهایــت بعــد از احصــا واعمــال 
ــوان  ــا حی ــه ب ــس الیحــه مقابل ــش نوی ــرات دســتگاه ها، پی نظ
آزاری جهــت نظرخواهــی  از متخصصــان و فعــاالن ایــن حــوزه 
ــای  ــه پیگیری ه ــاره ب ــا اش ــدی ب ــد. جنی ــد ش ــر خواه منتش
انجــام شــده از ســوی ایــن معاونــت جهــت تســریع در ارســال 
ــان  ــر نش ــه خاط ــن زمین ــف در ای ــتگاه های مختل ــرات دس نظ
ــرد: در روز دوشــنبه مــورخ ســوم شــهریور در شــورای علمــی  ک
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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زیست

نبود شفافیت اطالعات زیست محیطی
مریــدی بــا بیــان اینکــه در خصــوص اطاعــات زیســت 
محیطــی در حــوزه پایــش، شــفافیت وجــود نــدارد 
ــت  ــت زیس ــش و مدیری ــامانه »پای ــدازی س ــه راه ان ب
محیطــی آالینده هــا« اشــاره کــرده و می گویــد: صنایــع 
بــا خوداظهــاری در قالــب ایــن ســامانه قــرار می گیرنــد 
ــت  ــتم ثب ــا در سیس ــات آنه ــاس آن اطاع ــر اس ــه ب ک
ــدازی  ــوول راه ان ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ــود. ب می ش
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــه س ــامانه ب ــن س ای

واحدهــای  اطاعــات  در خصــوص  می کنــد  کمــک 
ــازی  ــفاف س ــور ش ــی کش ــی و خدمات ــدی، صنعت تولی
ــه میــزان فاضــاب، آالینده هــای  صــورت بگیــرد از جمل
ــه می شــوند  ــا، کجــا تخلی ــن واحده هــوا و پســماند ای
ــت آن  ــا خــارج می شــود، عل ــر از لیســت آالینده ه و اگ
ــازمان  ــاک س ــر آب و خ ــرکل دفت ــود. مدی ــی ش بررس
حفاظــت محیــط زیســت، سیاســتگذاری را هــدف 
ــت زیســت محیطــی  ــش و مدیری ــر ســامانه »پای دیگ
وقتــی  می گویــد:  و  دانســته  کشــور  در  آالیندهــا« 

داده هــا و اطاعــات در یــک ســامانه قــرار بگیرنــد، 
عمــده مشــکل آالیندگــی در هــر اســتان  مشــخص 
شــده و بــر ایــن اســاس امــکان برنامه ریــزی دقیق تــر 
بــرای توســعه فنــاوری و دانــش روز بــرای رفــع مشــکل 

ــود.   ــم می ش ــع فراه صنای

کمبود اعتبار و اولویت بندی ها 
ــوان  ــا می ت ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــدی در پاســخ ب مری
پســماند  و  فاضــاب  تخلیــه  از  جلوگیــری  بــرای 
ــز ســامانه ای طراحــی و از  ــی نی ــع آب روســتایی در مناب

ــد:  ــن معضــل اســتفاده کــرد، می گوی ــع ای ــرای رف آن ب
طبــق قانــون وظیفــه آبرســانی و جمــع آوری فاضــاب بــا 
ــن حــوزه ســازمان حفاظــت  ــرو اســت و در ای وزارت نی
محیــط زیســت نظــارت دارد و هماهنگی هــا را بــا وزارت 
می کنــد:  خاطرنشــان  وی  می دهــد.  انجــام  نیــرو 
وزارت نیــرو در قانــون برنامــه ششــم توســعه و قانــون 
توزیــع عادالنــه آب، بــرای ســاماندهی فاضــاب شــهری 
ــه در  ــتایی ک ــاب روس ــت دوم فاض ــپس در اولوی و س
ــد  ــد، بای ــرار دارن ــرب ق ــدهای آب ش ــز س ــه آبری حوض
ــن  ــت ای ــد، در حقیق ــته باش ــزی الزم را داش برنامه ری
وظیفــه وزارت نیــرو اســت، امــا مــا بــه عنــوان محیــط 
ــرکل  ــم. مدی ــری می کنی ــن موضــوع را پیگی زیســت ای
ــط زیســت  ــر آب و خــاک ســازمان حفاظــت محی دفت
تاکیــد می کنــد: کمبــود اعتبــارات و اولویت بندی هــا 
بیــن  ســازمان  برانگیــز  چالــش  موضــوع  همــواره 
و  اســت  نیــرو  وزارت  و  زیســت  محیــط  حفاظــت 
مســئله ســاماندهی فاضــاب روســتایی بــا کنــدی 
ــتان های  ــد: از اس ــدی می گوی ــود. مری ــری می ش پیگی
کــم آب و صنایــع آن هــا انتظــار داریــم بــا تصفیــه 
ــرای کاهــش  ــای BOT  ب ــق قرارداده فاضــاب از طری
ــه پســاب  ــا تصفی ــن رو ب ــد، از ای ــک کنن ــی کم آالیندگ
امــکان کســب درآمــد بــرای ایــن صنایــع وجــود دارد و 
ــر  ــرو ب ــا باشــد. وزارت نی ــرای آنه ــد مشــوقی ب می توان
ــز در حــال  ایــن مســائل سیاســتگذاری کــرده و مــا نی
ــه ایــن ســؤال  پیگیــری هســتیم. مریــدی در پاســخ ب
ــع  ــرای رف ــان ب ــه کاغذســازی اصفه ــه تکلیــف کارخان ک
آالیندگــی چیســت و چــرا ایــن کارخانــه تاکنــون بــه رغم 
ــون  ــه قان ــن ب ــی از تمکی ــع قضای ــت در مراج محکومی
ــوان  ــرده اســت؟ عن ــع آالیندگــی ســرپیچی ک ــرای رف ب
ــت،  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــرد س ــد: رویک می کن
برخــورد قضایــی و چکشــی بــا واحدهــا نیســت، مگــر در 
مــواردی کــه ســامت مــردم تهدیــد شــود طبــق قانــون 
ــاک  ــر آب و خ ــرکل دفت ــرد. مدی ــم ک ــورد خواهی برخ
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــا  ــه واحده ــک دادن ب ــئله و کم ــل مس ــا ح ــرد م رویک
ــان  ــردن مشکاتش ــرف ک ــرای برط ــده ب ــع آالین و صنای
اســت، تصریــح می کنــد: روز گذشــته بــا مســئوالن 
ایــن کارخانــه جلســه ای چنــد ســاعته داشــتیم و ایــن 
ــت.  وی  ــرده اس ــتقبال ک ــا اس ــرح مپس ــرکت از ط ش
ــای  ــه مجموعه ه ــران ب ــده در ته ــه آین ــد: هفت می  افزای
ــه  ــوزه تصفی ــه در ح ــگاه هایی ک ــان و دانش ــش بنی دان
ــم داد  ــوان خواهی ــته اند فراخ ــش داش ــاب پژوه فاض

ــد.  ــه کنن ــود را ارائ ــی خ ــای اجرای ــا طرح ه ت

مریدی: هدف سازمان 
حفاظت محیط 

زیست کاهش صنایع 
آالینده و تبدیل آنها 
به صنایع سبز است. 

این مهم در قالب 
طرح مپسا مطرح 

می شود و در حقیقت  
صنایع مشکالتشان 
را به معاونت علمی 
دانشگاه های معتبر 
کشور  ابراز می کنند.

سازمان محیط زیست 
نیز در صورت لزوم 
به این صنایع برای 

انتخاب مجموعه 
علمی و توانمند 
مشاوره می دهد. 

در پیش گرفتن رویکرد نرم در برابر صنایع آالینده
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست: رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در 

برابر صنایع آالینده برخورد قضایی نیست.

ــه  ــر ب ــال اخی ــد س ــه در چن ــت ک ــی اس ــی حیات آب موضوع
دغدغــه بســیاری از کشــورها تبدیــل شــده حتــی برخــی 
ــر آب  ــر س ــد ب ــی رخ ده ــده جنگ ــر در آین گ ــه ا ــد ک معتقدن
ــران  ــد ای ــوری مانن ــود کش ــن وج ــا ای ــال ب ــود، ح ــد ب خواه
کــه بــر روی کمربنــد خشــک و نیمــه خشــک واقــع شــده در 
برخــی مناطــق تــا 100 درصــد از منابــع آب زیــر زمینــی خــود 
ــش  ــاخص تن ــاس ش ــر اس ــه ب ــی ک ــرده در حال ــتفاده ک اس
ــای  ــم آب ه ــد از حج ــش از 40 درص ــوری بی ــر کش گ ــی ا آب
ــی  ــش آب ــی وارد تن ــد یعن ــود را مصــرف کن ــر خ ــد پذی تجدی

ــد  ــی در چن ــع آب ــا آب و مناب ــط ب شــده اســت. مباحــث مرتب
ــه ویــژه کشــورهای گــرم  ســال اخیــر مــورد توجــه کشــورها ب
ــن  ــا وجــود ای ــه اســت، ب ــرار گرفت ــران ق ــد ای و خشــک مانن
ــوده  ــه و آل ــرف بی روی ــاهد مص ــان ش ــا همچن ــا ام آگاهی ه
ــد  ــا در بلن ــه قطع ــتیم ک ــمند هس ــع ارزش ــن مناب ــردن ای ک
و  اقتصــادی  محیطــی،  زیســت  چالش هــای  بــه  مــدت 
اجتماعــی کشــورها تبدیــل خواهــد شــد، بــر ایــن اســاس در 
ســال 201۸ هفتــه جهانــی آب ) 26 تــا 31 اوت( در اســتکهلم 
اجــرا و در آن بــر اهــداف توســعه پایــدار تاکیــد شــد. شــعار 

امســال هفتــه  جهانــی آب »آب بــرای جامعــه؛ شــامل همــه« 
ــرای پیشــرفت یــک جامعــه  ــرا آب ب تعییــن شــده اســت زی
ــن روز  ــز در ای ــت آب نی ــرف درس ــت و مص ــم اس ــیار مه بس
ــی آب  ــه جهان ــاد کارشناســان هفت ــه اعتق ــه می شــود. ب توصی
ــگاه ها،  ــوی دانش ــرکت کننده از س ــزاران ش ــرای ه ــی ب فرصت
موضــوع  مــورد  در  تبادل نظــر  بــرای  دولت هــا  و  صنایــع 
آب، اکوسیســتم و توســعه انســانی اســت. ایــن مراســم 
ــه توســط مؤسســه آب و فاضــاب اســتکهلم ســازمان دهی  ک
شــده بــود، اقــدام مشــترک بــرای کمــک بــه حــل بحــران آب 
ــزار  ــی برگ ــداد زمان ــن روی ــد. ای ــج می کن ــامیدنی را تروی آش
ــاده خشــک و گــرم  ــک تابســتان فوق الع ــا از ی ــه اروپ شــد ک
ــد ســوئد  ــث خشکســالی در کشــورهای شــمالی مانن ــه باع ک
ــل  ــه گفتــه ســازمان مل ــور کــرد. ب ــود، عب و دانمــارک شــده ب
ــر  ــار نف ــر چه ــال 20۵0 از ه ــه در س ــال دارد ک ــد، احتم متح
ــه دلیــل تغییــرات آب و هوایــی  یــک نفــر در کشــوری کــه ب
ناگهانــی  یــا  در معــرض کمبــود مزمــن  عوامــل  و ســایر 
ــی  ــک جهان ــزارش ریس ــد. گ ــی کن ــد، زندگ ــیرین باش آب ش
اتحادیــه جهانــی اقتصــاد در ســال 201۸، بحــران آب را یکــی 
ــا  ــد ام ــی می دان ــه جهان ــرای جامع ــزرگ ب ــر ب ــج خط از پن
ــورهای  ــی کش ــور کل ــه ط ــران و ب ــت ای ــان وضعی ــن می در ای
خاورمیانــه بــه مراتــب بدتــر اســت بــه طــوری کــه بــه 
ــازمان  ــاک س ــر آب و خ ــر کل دفت ــدی مدی ــی مری ــه عل گفت
حفاظــت محیــط زیســت، در ایــران مصــرف آب هــای تجدیــد 
پذیــر در برخــی حــوزه هــا از مــرز 100 درصــد نیــز عبــور کــرده 
اســت ایــن یعنــی چندیــن برابــر از خــط بحــران عبــور کــرده 
علمــی  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  دوشــنبه  روز  وی  ایــم. 

ــی در  ــش آب ــوان شــاخص تن ــا عن ــزود: شــاخصی ب ــا اف ایرن
ــر  گ ــود ا ــرح می ش ــاس آن مط ــر اس ــه ب ــود دارد ک ــا وج دنی
ــود  ــر خ ــم آب تجدیدپذی ــد حج ــش از 40 درص ــوری بی کش
ــا  ــت ام ــده اس ــی ش ــش آب ــی وارد تن ــد یعن ــرف کن را مص
ــورهایی  ــرای کش ــاخص را ب ــن ش ــخه ای ــم نس ــه بتوانی اینک
ــد  ــه ان ــدید مواج ــی ش ــای آب ــا تنش ه ــه ب ــران ک ــد ای مانن
ــق و  ــورد تحقی ــد م ــه بای ــت ک ــی اس ــم موضوع ــم بپیچی ه
پژوهــش قــرار گیــرد، اینکــه در ایــران عملــی اســت کــه 
فقــط از 40 درصــد آب تجدیــد پذیــر اســتفاده کنیــم و بقیــه 
را بــرای طبیعــت بگذاریــم، بایــد بومی ســازی شــود. مریــدی 
دربــاره منابــع آبــی ایــران و خاورمیانــه گفــت: بــه طــور کلــی 
ــک  ــه خش ــک و نیم ــدوده ای خش ــه در مح ــه خاورمیان ناحی
ــه در  ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــش بینی ه ــه و پی ــرار گرفت ق
ســال هــای آینــده مشــکات منابــع آبــی یکــی از موضوعــات 
ــعه را در  ــم توس ــت ه ــن اس ــه ممک ــد ک ــد ش ــی خواه مهم
ــای  ــث تنش ه ــم باع ــد و ه ــرار ده ــه تحــت الشــعاع ق منطق
از  ایــن یکــی  ادامــه داد:  آبــی و درگیری هــا شــود. وی 
ــع آب  ــت مناب ــه در بحــث مدیری ــی اســت ک ــات مهم موضوع
ــرد و یکــی  ــرار گی ــد مــورد توجــه ق ــی بای ــر زمین ــای زی و آبه
ــال  ــن س ــت چندی ــود گف ــا می ش ــه تقریب ــی ک ــه های از برنام
ــری می شــود ، طــرح تعــادل بخشــی اســت  اســت کــه پیگی
ــل  ــه عم ــارج و ب ــرف خ ــون ص ــه و قان ــد برگ ــد از ح ــه بای ک
ــا  ــای م ــن و برنامه ه ــوع در قوانی ــن موض ــود، ای ــل ش تبدی
ــرا در  ــی آن در اج ــا خروج ــرد ام ــرار می گی ــه ق ــورد توج م
ــه  ــه حوض ــادل را ب ــداری و تع ــد پای ــه بتوان ــوده ک ــدی نب ح

ــد. ــا برگردان ــی م ــر زمین ــای زی آب ه

مدیریت منابع آب را جدی نگرفتیم 

بــا تلــف شــدن یــک خــرس قهــوه ای در شهرســتان علــی آبــاد 
ــوان  ــن حی ــه چنی ــار اســت ک ــن ب ــر دومی ــد روز اخی ــی چن ؛ ط
ــر کل اداره  ــی رود. مدی ــن م ــتان از بی ــتان گلس ــادری در اس ن
حفاظــت محیــط زیســت اســتان گلســتان بــا تاییــد خبــر 
ــاد  ــه محمدآب ــوه ای در دهن ــرس قه ــاده خ ــک ق ــاهده ی مش
ــول  ــاد کت ــی آب ــتان عل ــع شهرس ــمه از تواب ــگ چش ــه ری منطق
گفــت: ایــن خــرس مصــدوم امــروز پنجشــنبه پیــش از رســیدن 
ــزارش  ــه گ ــپرد. ب ــان س ــت ج ــط زیس ــدادی محی ــای ام نیروه
ــکاران متخصــص  ــار داشــت: هم ــی اظه ــا، محمدرضــا کنعان ایرن
در حــوزه حیــات وحــش پــس از رســیدن بــه خــرس مصــدوم بــا 
جســد بــی جــان حیــوان مواجــه شــدند. وی بــا بیــان اینکــه علت 
مــرگ ایــن خــرس نیازمنــد بررســی علمــی اســت، گفــت: چیــزی 
کــه در ابتــدا از ایــن خــرس مشــاهده کردیــم، شکســتگی شــدید 
در ناحیــه پــا بــود و آثــاری از تیــر و زخمــی شــدن در ســایر نقــاط 
ــن  ــن دومی ــا ای ــزارش ایرن ــه گ ــوان مشــاهده نشــد. ب ــدن حی ب
خــرس مصــدوم طــی دو هفتــه اخیــر در اســتان گلســتان اســت، 
اواخــر مــرداد مــاه گذشــته نیــز یــک قــاده خــرس در روســتای 
ــران  ــه ته ــال ب ــس از انتق ــه پ ــد ک ــاهده ش ــرگان مش ــارت گ زی
بــرای ســیر مراحــل درمانــی تلــف شــد. خــرس قهــوه ای بــا نــام 
ــه  ــت ک ــران اس ــتخوار ای ــن گوش ــی Ursusaretus بزرگتری علم
وزن آن تــا ۵00 کیلوگــرم هــم مــی رســد و غالبــأ شــب زی اســت.
خــرس قهــوه ای از جملــه پســتانداران بــزرگ جثــه ای اســت کــه 
بدلیــل تخریــب زیســتگاه و حتــی شــکار غیرمجــاز و اعتقــادات 
خرافــی جهــت اســتفاده دارویــی از اعضــاء بــدن از گونــه هــای 
ــای  ــگل ه ــاخص جن ــای ش ــه ه ــی از گون ــده و یک ــت ش حمای
هیرکانــی و بعنــوان یــک گونــه چتــر مطــرح اســت. گفتنــی اســت 
ــد پایینــی هســتند، بطــور کلــی  خــرس هــا دارای نــرخ زاد و ول

هــر یــک یــا دو ســال فقــط یکبــار تولیــد مثــل مــی کننــد.

مدیر کل اداره حفاظت محیط 
زیست استان گلستان:

خرس مصدوم در گلستان 
تلف شد

خبر

حمله گاندو به یک چوپان در 
جنوب سیستان وبلوچستان

سیســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
وبلوچســتان از حملــه تمســاح پــوزه کوتــاه بــه یــک 
چوپــان در جنــوب اســتان خبــر داد. بــه گــزارش راه 
ــان اهــل  ــک چوپ ــت: ی ــردان گف ــد پورم ــا؛ وحی دان
ــتان  ــوب سیس ــار در جن ــتیاری چابه ــش دش ــع بخ ــگ از تواب ــتای دمپ روس
ــه محــل  ــه رودخان ــه دام هــای خــود ب ــه منظــور آب رســانی ب وبلوچســتان ب
زیســت تمســاح هــا نزدیــک مــی شــود کــه متاســفانه مــورد حملــه گانــدو قــرار 
مــی گیــرد. وی افــزود: در حملــه تمســاح بــه ایــن چوپــان انگشــتان دســت 
راســتش آســیب جــدی مــی بینــد امــا بافاصلــه فــرد بــه بیمارســتان منتقــل 
شــده کــه پــس از عمــل جراحــی، انگشــتان وی بخیــه و پیونــد مــی خــورد.

دستگیری متصرف تاالب چاف
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت لنگــرود 
گفــت: متصــرف تــاالب چــاف دســتگیر شــد. 
ــت،  ــوان از رش ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
ســید امیــن نجــات، رییــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت شهرســتان لنگــرود گفــت: ماموریــن یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــه  ــدام ب ــرود اق ــتان لنگ ــاف شهرس ــاالب چ ــدوده ت ــه در مح ــردی ک ــوه ف رش
تصــرف و تخریــب منطقــه تاالبــی نمــوده بــود را، نپذیرفتنــد. وی افــزود: بســتر 
مســتند ســازی بــرای بــه دام انداختــن متخلفیــن آمــاده ســازی شــد و پــس 
ــل  ــده تکمی ــری از مراحــل پرداخــت رشــوه، پرون ــل مســتندات تصوی از تکمی

ــت.  ــرار گرف ــی ق ــام قضای ــار مق شــده در اختی

شکارچی متخلف دستگیر شد
سرپرســت اداره حفاظــت محیط زیســت خلخــال از 
ــر حیات وحــش  ــک شــکارچی غارتگ دســتگیری ی
ــتان  ــن شهرس ــت شــده آق داغ ای ــه حفاظ در منطق
خبــرداد. بــه گــزارش ایرنــا، مهــدی کســایی افــزود: 
ــردی  ــف انجــام شــده توســط ف ــر تخل ــی ب ــه مبن ــر اســاس اطاعــات واصل ب
ــال،  ــتان خلخ ــتم شهرس ــورش رس ــش خ ــتاهای بخ ــی از روس ــی یک از اهال
مامــوران پــس از بررســی محــل زندگــی ایــن فــرد موفــق بــه کشــف اعضــای 
ــول  ــک ل ــک قبضــه اســلحه ت ــز وحشــی، ی ــک الشــه شــکار شــده کل و ب ی
ســاچمه زنی، 29 عــدد فشــنگ ســاچمه، 2۸ عــدد فشــنگ چهــار پــاره و یــک 
ــل  ــس از تکمی ــف پ ــاز شــدند. شــکارچی متخل ــه اســلحه غیرمج ــه اضاف لول
پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه سیســتم قضایــی تحویــل داده شــد.

حوادث

تاالب

شکارچیان

کشف دو بهله پرنده شکاری در مشهد
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: دو بهله پرنده ارزشمند شکاری از یک متخلف در مشهد 

کشف شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالفضل شعبانی افزود: در این ماموریت در بازرسی از منزل متهم یک 
بهله دلیجه و نیز یک بهله سارگپه از دسته پرندگان شکاری با ارزش کشف و به استناد ماده 14قانون شکار و صید 

ضبط شدند.

رنا
 ای

س:
عک

ــرد:  ــام ک ــران اع ــط زیســت اســتان ته ــرکل حفاظــت محی مدی
ــزان  ــاه نخســت امســال می ــج م ــوا طــی پن ــای ه ــش دم افزای
آالینــده ازن هــوای پایتخــت را افزایــش داده بــود کــه بــا خنــک 
شــدن هــوا ایــن مشــکل نیــز برطــرف شــده اســت. بــه گــزارش 
ــاح ایســتگاه  ــری در حاشــیه مراســم افتت ــا، کیومــرث کانت ایرن
ســنجش آلودگــی هــوای شهرســتان قرچــک در جمــع خبرنــگاران 
بــا تشــریح وضعیــت آلودگــی هــوای پایتخــت گفــت: از ابتــدای 
امســال شــهر تهــران 2۵ روز هــوای پــاک داشــته کــه در مقایســه 
بــا مــدت مشــابه پارســال ســه برابــر شــده اســت. بــه گفتــه وی، 
تعــداد روزهــای دارای هــوای پــاک در پنــج مــاه نخســت ســال 
ــت: اداره کل  ــری اظهارداش ــود. کانت ــت روز ب ــا هش ــته تنه گذش
حفاظــت محیــط زیســت اســتان تهــران بــا تجهیــز ایســتگاه های 
ســنجش آلودگــی هــوا وضعیــت آلودگــی را بــه صــورت لحظــه ای 
ــث شــد ســال 9۷ در مقایســه  ــر باع ــن ام ــه ای ــرد ک بررســی ک
ــت 2  ــاک پایتخ ــوای پ ــای دارای ه ــمار روزه ــال 96 ش ــا س ب
برابــر شــود. وی همچنیــن گفــت:  بــا افتتــاح ایســتگاه ســنجش 
آلودگــی هــوای شهرســتان قرچــک تعــداد ایــن ایســتگاه ها 
ــتگاه  ــا 20 ایس ــه ب ــید ک ــتگاه رس ــه 30 دس ــران ب ــتان ته در اس
شــهرداری تهــران در مجمــوع ۵0 ایســتگاه ســنجش آلودگــی هــوا 
ــدازی  ــرای راه ان ــزود: ب ــری اف ــت. کانت ــتقر اس ــتان مس در اس
ایــن ایســتگاه کــه چهــار پارامتــر آلودگــی محیطــی »مونواکســید 
کربــن، دی اکســید کربــن، ازن و ذرات کمتــر از 2.۵ میکــرون« 
ــه شــده اســت. ــال هزین ــارد ری ــد 30 میلی ــری می کن را اندازه گی

مدیــرکل محیــط زیســت اســتان تهــران افــزود: شهرســتان هــای 
جنــوب شــرق اســتان تهــران از آلودگــی هــوای پایتخــت تأثیــر 
ــه  ــوارض آالیندگــی هــوا ک ــاش شــد ع ــن رو ت ــد از ای می پذیرن
ــن  ــه ای ــاخص بندی ب ــدول ش ــب ج ــت در قال ــردم اس ــق م ح

ــد. شهرســتان هــا اختصــاص یاب

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان تهران:

آالیندگی ُازن پایتخت 
برطرف شد
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وان

 آخرین وضعیت تدوین پیش نویس الیحه مقابله ق
با حیوان آزاری 

معــاون حقوقــی رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا  ــوان آزاری ب ــا حی ــه ب ــه مقابل ــس الیح پیش نوی
ــده،  ــته ش ــان گذاش ــف در می ــتگاه های مختل دس
گفــت: وضعیــت حیــوان آزاری در کشــور بــرای دولــت نیــز 
ــزود:  ــا جنیــدی اف ــه گــزارش ایســنا، لعی ــده اســت. ب نگران کنن
در حــال حاضــر از آنجــا کــه ایــن الیحــه بــه ابتــکار خــود معاونت 
حقوقــی اســت، پیــش نویســی را آمــاده  کرده ایــم و ایــن پیــش 
ــم. وی  ــان گذاشــته ای ــف در می ــا دســتگاه های مختل نویــس ب
ــود را  ــارت خ ــد نظ ــف بای ــتگاه های مختل ــت: دس ــه گف در ادام
در ایــن زمینــه مطــرح کننــد و در نهایــت بعــد از احصــا واعمــال 
ــوان  ــا حی ــه ب ــس الیحــه مقابل ــش نوی ــرات دســتگاه ها، پی نظ
آزاری جهــت نظرخواهــی  از متخصصــان و فعــاالن ایــن حــوزه 
ــای  ــه پیگیری ه ــاره ب ــا اش ــدی ب ــد. جنی ــد ش ــر خواه منتش
انجــام شــده از ســوی ایــن معاونــت جهــت تســریع در ارســال 
ــان  ــر نش ــه خاط ــن زمین ــف در ای ــتگاه های مختل ــرات دس نظ
ــرد: در روز دوشــنبه مــورخ ســوم شــهریور در شــورای علمــی  ک

ــا حیــوان  ــه ب ــاره الیحــه مقابل معاونــت حقوقــی 40 دقیقــه درب
ــه  ــزوم مشــارکت دســتگاه های مختلــف در ایــن زمین آزاری و ل
بحــث و گفــت و گــو کردیــم ومــن بــه معــاون مربوطــه دســتور 
دادم کــه بــه قیــد فوریــت نظــر دســتگاه های مختلــف را احصــا 
ــوان آزاری در  ــت حی ــه وضعی ــن ک ــان ای ــا بی ــدی ب ــد. جنی کن
ــرد:  ــح ک ــت تصری ــده اس ــران کنن ــز نگ ــت نی ــرای دول ــور ب کش
ــات بخشــی از اصــول اخاقــی و انســانی مــا  حمایــت از حیوان
اســت عــاوه بــر ایــن ایــن موضــوع بخشــی از مقــررات محیــط 
ــاره  زیســتی  کشــور را نیــز شــامل می شــود. وی همچنیــن درب
مهمتریــن مســائل ذکــر شــده در پیــش نویــس الیحــه مقابلــه 
ــه  ــه در درج ــال آن هســتیم ک ــه دنب ــت: ب ــوان آزاری گف ــا حی ب
اول جلــوی آزار حیوانــات گرفتــه شــود و هیــچ نــوع رفتــاری کــه 
از حــدود متعــارف خــارج اســت نبایــد اتفــاق بیفتــد؛ حتــی در 
جاهــای کــه حیوانــات بــرای ســامت و بهداشــت انســان مضــرر 
ــه  ــد ب ــول باشــد و نبای ــا معق ــوع برخــورد از آنه ــد ن باشــند، بای

صــورت آزار بــا آنهــا رفتــار شــود.

گی
یند

شورای شهر تهران در توسعه حمل و نقل پاک نمره آال
قابل قبولی نمی گیرد
مدیــرکل دفتــر حمــل و نقــل ســازمان شــهرداری ها 
و دهیاری هــای کشــور عملکــرد مدیریــت شــهری 
ــی و  ــه فن ــش معاین ــم را در بخ ــران در دوره پنج ته
اجــرای طــرح محــدوده کاهــش عملکــرد خوبــی دانســت و 
در بخــش  توســعه حمــل و نقــل پــاک از جملــه دوچرخــه نمــره 
قابــل قبــول بــه عملکــرد آن نــداد. بــه گــزارش ایســنا، مرضیــه 
ــزود: شــورا و شــهرداری از یکدیگــر جــدا هســتند.  حصــاری اف
به رغــم اینکــه از ابتــدا توســعه حمــل  و نقــل عمومــی از جملــه 
ــران در  ــت شــهری ته ــای مدیری ــاده در برنامه ه ــه و پی دوچرخ
دوره پنجــم بــود و شــهردار نیــز اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام 
داد امــا شــورای شــهر همراهــی نکــرد. بــه عبــارت دیگــر شــورا در 
بخــش تصویــب اعتبــارات نتوانســت به درســتی عمــل کنــد. وی 
افــزود: وقتــی صحبــت از حمــل  و نقــل عمومــی مــی شــود نــام 
دولــت بــه میــان می آیــد. اگرچــه ایــن نقــد بــه دولت وارد اســت 
کــه بایســتی در ایــن زمینــه کمک هــای الزم را انجــام دهــد امــا 
ــد  ــهرداری ها نبای ــا ش ــی و تحریم ه ــادی کنون ــرایط اقتص در ش

ــاوگان  ــد در راســتای نوســازی ن ــار بکشــند و بای خودشــان را کن
ــه و  ــاخت های دوچرخ ــعه زیرس ــی و توس ــل عموم ــل  و نق حم
پیــاده ردیف هــای بودجــه ای ثابــت و کافــی در نظــر گرفته شــود. 
حصــاری در بخــش دیگــری از صحبت هایــش  ضمــن تقدیــر از 
عملکــرد معاونــت حمــل  و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران و 
پایبنــدی آن بــر اصــول خــود گفــت: بخشــی از منابــع ســازمان 
حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران بــرای نوســازی نــاوگان 
حمــل  و نقــل عمومــی ســپرده شــد کــه اتفــاق مثبتــی بــود یعنی 
ــاوگان حمــل  و  ــرای نوســازی ن ــع ب ــار ایــن مناب ــرای اولیــن ب ب
ــورا  ــود و ش ــه می ش ــیکلت ها هزین ــور س ــی و موت ــل عموم نق
نیــز بایــد از ایــن حرکــت شــهرداری حمایــت کنــد و چشــمش 
نبایــد صرفــا بــه دولــت باشــد زیــرا در غیــر ایــن صــورت نــاوگان 
ــه  ــز ب ــرو نی ــود و مت ــوده تر می ش ــی فرس ــل عموم ــل ونق حم
اتمــام نمی رســد. بــه گفتــه وی مدیریــت شــهری پنجــم تهــران 
ــه دوچرخــه و توســعه  ــاک از جمل ــل پ ــل و نق در  توســعه حم

ــرد. ــی نمی گی ــل قبول ــره قاب ــاخت های آن نم زیرس
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ــرج  ــتان ک ــر بهزیســتی شهرس مدی
ــران شــدن دارو و  ــه گ ــا اشــاره ب ب
نیــاز  مــورد  اقــام  برخــی 
پوشــش  تحــت  مددجویــان 
بهزیســتی مثــل پوشــک گفــت: 
ســال گذشــته قرصــی کــه یــک 
ــا 20  ــاب و روان ب ــوی اعص مددج
ــرد،  ــداری می ک ــان خری ــزار توم ه
ــان  امســال بیــش از 100 هــزار توم

شده است.
علیرضــا فتــاح پــور در نشســت 
ــام  ــیرخوارگاه ام ــه در ش ــری ک خب
ــاره  ــا اش ــد، ب ــزار ش ــی )ع( برگ عل
بــه اینکــه 23 هــزار معلــول تحــت 
قــرار  بهزیســتی کــرج  پوشــش 
واســطه  بــه  کــرد:  اظهــار  دارد، 
ــن  ــه بی ــرز روزان ــری الب مهاجرپذی
ــه پرونده هــای  ــده ب ــا 14 پرون 10 ت
شهرســتان  ایــن  توانبخشــی 

اضافه می شود.
ــرد  ــط ف ــت فق ــزود: معلولی وی اف
معلــول را درگیــر نمی کنــد بلکــه 
وظیفــه  کــه  خانــواده  اعضــای 
بــه  را  افــراد  ایــن  از  نگهــداری 
عهــده دارنــد نیــز شــبانه روز درگیــر 
هســتند و بایــد زمــان و هزینــه 
ــای  ــا نیازه ــد ت ــادی صــرف کنن زی
فــرد معلــول خانــواده را برطــرف 

کنند.
ــا ایــن حســاب  وی توضیــح داد: ب
ــزار  ــش از 60 ه ــت بی ــوان گف می ت
معلولیــت  بــا  کــرج  در  نفــر 
درگیرنــد کــه بهزیســتی وظیفــه 

دارد حمایــت الزم را از آنهــا داشــته 
باشد.

ــرد:  ــر نشــان ک ــن مســئول خاط ای
کاری  بــار  درصــد   ۸0 از  بیــش 
دوش  بــه  اســتان  بهزیســتی 
ولــی  اســت  کــرج  بهزیســتی 
اداره  ایــن  بــه  کــه  اعتبــاری 
می شــود کافــی  داده  تخصیــص 
نیســت و همیــن پیشــبرد اهــداف 

را با مشــکل مواجه می کند.
حــال  در  گفــت:  ادامــه  در  وی 
ــت  ــزار و 100 زن سرپرس ــر ه حاض
خانــوار، 30 هــزار معتــاد بهبــود 
یافتــه، بیــش از هــزار ســالمند، 
 2۷0 بیمــار اعصــاب و روان،   ۸00
بــد  و  سرپرســت  بــی  کــودک 
ــی و  ــول ذهن ــت، ۷۵0 معل سرپرس
از  بگیــر  امــداد  کــودک   313
بهــره  بهزیســتی کــرج  خدمــات 

هستند. مند 
اینکــه  بیــان  بــا  پــور  فتــاح 
خاصــی  حساســیت  بهزیســتی 
کــردن  دار  خانــه  بــه  نســبت 
زنــان  و  معلــول  مددجویــان 
ــوار تحــت پوشــش  سرپرســت خان
ســال  کــرد:  اظهــار  دارد،  خــود 
ــکن  ــذاری مس ــرای واگ ــته ب گذش
ــون  ــراد 114 میلی ــن اف ــه ای ــر ب مه
تومــان از طــرف خیریــن و 202 
میلیــون تومــان نیــز اعتبــار دولتــی 

تخصیص داده شد.
بــرای  بهزیســتی  افــزود:  وی 
ــه دار کــردن خانواده هــای یــک  خان

معلولــی تــا ســقف هشــت و بــرای 
 30 ســقف  تــا  هــا  معلولــی  دو 

میلیــون تومان اعتبار می گذارد.
مدیربهزیســتی کــرج بــا اشــاره بــه 
ــام  ــی اق ــران شــدن دارو و برخ گ
تحــت  مددجویــان  نیــاز  مــورد 
ــل پوشــک  پوشــش بهزیســتی مث
ــی  ــته قرص ــال گذش ــه داد: س ادام
و  اعصــاب  یــک مددجــوی  کــه 
روان بــا 20 هــزار تومــان خریــداری 
 100 از  بیــش  امســال  می کــرد، 
ــر  ــن ام ــه ای ــان شــده ک ــزار توم ه
ــه  ــنگینی را ب ــادی س ــار اقتص فش

مددجویان وارد می کند.
ــا  ــن، ت ــاوه برای ــه داد: ع وی ادام
ــه  ــتی ماهان ــته بهزیس ــال گذش س
چهــار بســته پوشــک در اختیــار 
ــود  ــی خ ــه نخاع ــان ضایع مددجوی

قــرار مــی داد ولــی بــه دلیــل گــران 
ــکی  ــال پوش ــک، امس ــدن پوش ش
بــه  و  نمی شــود  داده  آنهــا  بــه 
بــه  تومــان  هــزار   100 آن  جــای 

حساب آنها واریز می شود.
بــه  اشــاره  بــا  مســئول  ایــن 
از  نگهــداری  مرکــز  وضعیــت 
ــت و  ــوز نداش ــه مج ــالمندانی ک س
بهاییــت  فرقــه  جــزء  مدیــرش 
ــه دلیــل  ــود، گفــت: ایــن مرکــز ب ب
اینکــه مجــوز نــدارد، تحــت نظــارت 
بهزیســتی نیســت و از نظــر مــا 
قانونــی  وجــه  هیــچ  فعالیتــش 
حاضــر  بهزیســتی  ولــی  نــدارد 
ــز  ــه مراک اســت ســالمندان آن را ب

تحت پوشــش خود منتقل کند.
فتــاح پــور اضافــه کــرد: مراکــز 
تحــت نظــارت بهزیســتی حتمــا 
بایــد تصویــری از مجــوز خــود را در 
جایــی کــه در معــرض دیــد باشــد 
قــرار دهنــد و فعالیــت مراکــزی 
کــه مجــوز ندارنــد مــورد تاییــد مــا 

نیســت و باید تعطیل شوند.

ــا  مدیربهزیســتی کــرج همچنیــن ب
اشــاره بــه همــکاری برخــی مراکــز 
ــح  ــتی توضی ــا بهزیس ــوکاری ب نیک
داد: قبــا خیریــه هایــی بــا عنــوان 
خیریــه هــای محــض در کــرج 
ــا دریافــت  ــه ب ــت داشــتند ک فعالی
بــه  مردمــی  هــای  کمــک 
پوشــش  تحــت  خانواده هــای 
ــی  ــد ول ــک می کردن ــتی کم بهزیس
ــری  ــا جلوگی ــت آنه ــه فعالی از ادام

شده است.
وی افــزود: مــا در حــال حاضــر بــه 
خیریه هایــی نیــاز داریــم کــه از 
بــد  و  سرپرســت  بــی  کــودکان 
سرپرســت مراقبــت کننــد و مــا بــه 
جــذب  و  جلــب  اجــازه  آنهــا 
ــم  کمک هــای مردمــی را مــی دهی
ولــی بــا قبــض فروشــی مخالفیــم 
ــن  ــان ای ــم کارکن ــازه نمی دهی و اج
مــردم  منــازل  بــه  هــا  خیریــه 
ســربزنند و بــا ارائــه قبــض از آنهــا 

بگیرند. پول 

مددجویان بهزیستی زیر فشار سنگین 
اقتصادی قرار دارند

سیستان و 
زنجان بلوچستان

14 مددجوی بهزیستی استان 
زنجان صاحب خانه می شوند

مدیــرکل بهزیســتی اســتان زنجــان، از افتتــاح 14 واحــد 
مسکونی مددجویی به مناسبت هفته دولت خبر داد. 

محمــد محمدی قیــداری در گفت وگــو بــا ایســنا، منطقــه 
ــداد واحــد مســکونی  ــن تع ــه ای ــه این ک ــا اشــاره ب زنجــان، ب
مختــص خانواده هــای دارای دو معلــول و ســه معلــول اســت، 
اظهــار کــرد: ۸ واحــد مســکونی در شهرســتان خدابنــده، یــک 
واحــد در شهرســتان ایجــرود و 3 واحــد در شهرســتان طــارم 
افتتــاح خواهــد شــد. مســکن خریداری شــده توســط خیرین 
شهرســتان خدابنــده بــرای خانــواده دارای ســه معلــول نیز طی 
همیــن هفتــه واگــذار می شــود.  ایــن مســئول بــا اشــاره بــه 
آغــاز واگــذاری مســکن بــرای خانواده هــای دارای ســه معلــول 
ــت  ــات مناســب جه ــول از ســال 93 و انجــام اقدام و دو معل
شناســایی واجدیــن شــرایط، ادامــه داد: اعطــای مســکن بــه 
جامعــه هــدف بــا همــکاری و تعامــل بیــن بنیاد مســتضعفان، 
بنیــاد مســکن، اداره کل راه و شهرســازی، انجمــن خیریــن 

مسکن ساز و بهزیستی محقق می شود. 

21 پروژه دریایی و 
بندری؛ هدیه هفته 

دولت در بندر چابهار
و  سیسـتان  دریانـوردی  و  بنـادر  مدیـرکل 
آغـاز عملیـات  و  افتتـاح  بلوچسـتان گفـت: 
اجرایـی 21 پـروژه دریایی و بنـدری با اعتباری 
بیـش از 3۷0 میلیـارد تومـان از برنامـه هـای 
بنـدر چابهـار در هفتـه دولـت اسـت.  بهـروز 
آقایـی بـا گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهیدان 
واالمقـام رجایـی و باهنر بیان کـرد: برج کنترل 
بنـدر شـهید بهشـتی، دایک حفاظت سـاحلی 
جنوب شـرقی و تاسیسـات زیر بنایی مجتمع 
بندری شـهید بهشـتی چابهار سه پروژه مهمی 
محـل  از  آن  سـاخت  عملیـات  کـه  اسـت 
اعتبـارات ملـی و همزمان با هفتـه دولت آغاز 
مـی شـود. وی زیربنـای پـروژه برج کنتـرل را 
هـزار و ۵00 مترمربـع اعـام کـرد و افزود: طبق 
برنامـه ریـزی انجـام شـده، بـرج کنتـرل بندر 
شـهید بهشـتی که به عنوان نماد شـهر چابهار 
نیـز تلقی می شـود در مـدت 24 مـاه احداث 

خواهد شد

سودوکو شماره 1533

پاسخ سودوکو شماره 1532

افقی
1- ممکن بودن-آهنگســاز آلمانی که 

در وین بــه کار پرداخت-فیلمی از 

کیمیایی مسعود 

2- پیشــوندی معادل ده-همیشه 

تســلیم راننده با احتیاط است- 

صحرا

3- با محبت-فراموشــی-رنگ موی 

فوری

4- آهنــگ حج کردن-جابجاکردن

۵- دیگر-پیشــواوامام-دانه خوراکی

6- النــه پرنده-مادر حضرت 

عیسی)ع(-جاری

رایحه-جاهل-بی کس  -۷

۸- پرنده خرامان-مذهب-ریشــه-

سفیدک بیماری 

9- باالی چشــم-فقیر و تنگدست-

یازده

10- دوا-معلم دبیرســتان-عظیم 

لجثه ا

11- ازگلهــا ونامی دخترانه-نژاد 

اروپایی-منحرف هندو 

12- کام زنهار خواهی-شــاعر 

و رمان نویس انگلیســی مولف 

)آیوانهو(

13- بدن-عزت و شــرف-منظره

14- ســرخ رگ ها-قابل رویت-

مرده ریگ وماترک

1۵- پایان شــب-نام پسرانه-آدم 

آهنی

عمودی 
1-درشــمار انسان ها،بویژه در خور 

توجه و با اهمیت دانستن-ســخنی 

همراه با خشــونت و پرخاش

2-شــهر کعبه-فتنه و بلوا-آسانسور

3-ســودمندی و کارا بودن-اتحادیه 

صنایع مشــابه-حرص و طمع

4-تشــنج در روند نظام اقتصادی 

و سیاسی-اســفناج آب پز مخلوط 

با ماست

۵-درودگر-کمیاب-جلــوه و نمود

6-محصول ســاوه-المپ الکترونی 

دو قطبی-مادر حضرت رســول 

اکرم)ص(

۷-نقیــض خوب-مقابل میزبان-

خاتون

۸-گرو-مرکز ســوئیس-یک آذری-

آسمان

9-مرکــز مازندران-ظاهر وباطن 

غریزی یکی-گریز 

وآشکارکننده-باوقار- 10-روشن 

صاحب )لغت فرس(

11-بزرگ ترین شــهر ایالت 

واشــینگتن آمریکا-غرور وتکبر-

اثری از دکتر علی شــریعتی

12-شــهر تاریخی ترکیه-حاشاکردن

ها-دوری کردن 13-دوستی-فصل 

14-درختکی زینتــی با گلهای زیبا-

شــهری در کرمان-ضمیر مفعولی

1۵-شــخصیت-معلوم کردن وارثان 

مرده شخص 

جدول شماره 1533

 پیام
استان ها

پنج طرح عمرانی در بخش جنگل رشتخوار افتتاح شد
کاظم نظام ، طرح آبیاری نوین با هزینه هشت میلیارد ریال، ساختمان اداری شعبه برق و احداث 
۵00 متر شبکه فشار متوسط و ساختمان اداری شعبه برق جنگل با هزینه یک میلیارد و
 ۵00 میلبون ریال را از دیگر طرح های افتتاح شده در بخش جنگل عنوان کرد.

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ثبتـی  وضعیـت  تكلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  وماده13آئیـن  ماده3قانـون  موضـوع  اگهـی 
واراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- پیـرو آگهـی شـماره 139۸6031900۸000۵94 منتشـره مورخه 
9۸/4/۵ روزنامـه نـدای وحـدت و برابـر رای شـماره 139۸6031900۸00024۷هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بـا معـارض متقاضـی آقـای محمـد سـیاری فرزند حسـین به شـماره 
شناسـنامه 4 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 492/۸۵ متـر مربـع پـاك 24۸۵ فرعـی 
از ۷۵66 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان شـهدای محمدآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی مجتبـی حکمـت 
محـرز گردیـده اسـت.که در آگهـی قبلـی پـاک فرعـی 24۷۵ فرعـی قیـد گردیـد کـه صحیـح آن 24۸۵ 
فرعـی مـی باشـد.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی كـه 
اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اگهـی بـه مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یكماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكیـت صـادر خواهـد شـد. م الـف 

9۸/6/9 انتشار:شـنبه  تاریـخ   -120
حسین توحیدی نیا- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقـای علـی ارجمنـدی پاریزی با تسـلیم دو برگ استشـهاد گواهی شـده دفتر اسـناد رسـمی 
132 رفسـنجان مدعی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ زمین پاک 2213 فرعی از 1۸۸3 
اصلـی واقـع در رفسـنجان بخـش 9 کرمـان که سـند آن ذیل ثبـت 40462 دفتـر 240 صفحه 
13 امـاک بنـام علـی ارجمنـدی پاریـزی فرزنـد احمـد صادر و تسـلیم شـده اسـت و بـه علت جابـه جایی 
مفقـود گردیـده لـذا بـه دسـتور تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120 ائیـن نامـه قانون ثبـت مراتب جهـت اطاع 
عمـوم یـک نوبـت در روزنامـه آگهـی تاچنانچـه شـخصی مدعـی انجـام معامله یا وجـود اسـناد مالکیت نزد 
خـود مـی باشـد مـی توانند ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهـی اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
دارد در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـده مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی اسـناد مالکیت المثنـی به نام 

مالـک صادر خواهد شـد.م الـف 443۵ 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رفسنجان 
ابوالفضل تیموری

آگهی
بدیــن وســیله بــه آقــای ســعید ابراهیمــی 
شــماره  شناســنامه   جبــار  فرزنــد 
ســاکن  تهــران  از  صــادره   0069240851
تهــران – شــهریار شــاهد شــهر جنــب 
شــهرداری کوچــه اللــه پــاک 15 ابــاغ 
مــی شــود کــه خانــم مهربــان کــرم زادهــد 
فرزنــد احمــد جهــت وصــول 3956594691 
در  منــدرج  مهریــه  اســتناد  بــه  ریــال 
ســند ازدواج شــماره 83/6/24 – 19217 
ــه شــما  ــه ازدواج 207 آســتارا علی دفترخان
ــی  ــده اجرای ــوده و پرون ــه صــادر نم اجرایی
بــه کاســه 9800166 در ایــن اداره تشــکیل 
شــده و طبــق گــزارش مــورخ 98/5/10 
مامــور محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن 
ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای 
بســتانکار طبــق مــاده 18 آییــن نامــه اجــرا 
مفــاد اجراییــه فقــط یــک مرتبــه در یکی از 
روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی 
مــی شــود و چنانچه ظــرف مــدت ده روز از 
تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب 
ــی  ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ــردد نس ــی گ م
خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرایــی 

ــت  ــد یاف ــان خواه جری
تاریخ انتشار 98/6/9

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا
5753  عباس نوروزی 

آگهی ابالغ
آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن به خوانده مجهول المکان

کاسه پرونده 94/4/9۸/ش وقت رسیدگی 9۸/۷/2۸ ساعت 16 
خواهان: آقای رامین ایرانمنش فرزند مسعود

خوانـدگان:1 – علـی هجـری فرزنـد حسـینعلی 2 – رامیـن دوانگـر ظهیـری فرزنـد احـد 3 – رضـا رهبرفـرد 
مهدی  فرزنـد 

خواسـته: تقاضـای صـدور حکـم بر الـزام خواندگان بـه تحویل و تنظیم سـند خودرو فولکس به شـماره پاک 
ج تهـران 396 – 41 

خواهان دادخواسـتی تسـلیم شـورا نموده وقت رسـیدگی تعیین شـده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان 
به دسـتور خواهان و دسـتور شـورای حل اختاف شـماره 4 کیانشـهر – طغرالجرد شهرسـتان کوهبنان و تجویز 
مـاده ۷3 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار آگهی می شـود تا 
خواندگان از تاریخ نشـر آگهی ظرف یک ماه بدفتر شـورا مراجعه و ضمن اعام نشـانی کامل خود نسـخه دوم 
دادخواسـت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسـیدگی حضور بهم رسـانند و چنانچه بعدا اباغی 

بوسـیله آگهی الزم شـود فقط یک نوبت نشـر و مدت آن ده روز می باشـد.م/الف14
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 4 کیانشهر و طغرالجرد

آگهی ابالغ
آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن به خوانده مجهول المکان
کاسه پرونده 16۵/4/9۷/ش وقت رسیدگی یکشنبه  9۸/۷/2۸ ساعت 16 

خواهان: آقای حسن مظفرپور فرزند دادا
خوانده:مهران زرآستانی فرزند حسین 

خواسته: تقاضای الزام خوانده به تحویل و تنظیم سند خودرو و انتقال پاک
خواهـان دادخواسـتی تسـلیم شـورا نمـوده وقت رسـیدگی تعیین شـده بعلت مجهـول المکان بـودن خوانده 
به دسـتور خواهان و دسـتور شـورای حل اختاف شـماره 4 کیانشـهر – طغرالجرد شهرسـتان کوهبنان و تجویز 
مـاده ۷3 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار آگهی می شـود تا 
خوانـده از تاریـخ نشـر آگهـی ظـرف یک ماه بدفتر شـورا مراجعه و ضمن اعام نشـانی کامل خود نسـخه دوم 
دادخواسـت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسـیدگی حضور بهم رسـانند و چنانچه بعدا اباغی 

بوسـیله آگهـی الزم شـود فقط یک نوبت نشـر و مـدت آن ده روز می باشـد.م/الف16
مسئول دفتر شورای حل اختالف شماره 4 کیانشهر و طغرالجرد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
139804015097000245/1

بدینوسـیله به آقای هادی اکبـری فرزند عزیز دارای 
شـماره ملـی 4۵2990۷31۷ وشـماره شناسـنامه ۸ 
بدهـکار پرونـده کاسـه 139۸0401۵09۷00024۵/1 اباغ می شـود که 
بانک ملت به اسـتناد اسـناد رهنی شـماره 11۷0۸9 و 11۷090 و 9۸106 
تنظیمـی دفتر خانه شـماره 2۷ ایام جهت وصـول مبلغ یک میلیارد 
و هشـتصد و دو میلیون و نهصد و نود و شـش هزار و نهصد چهارده 
ریـال تـا تاریخ 139۷/12/1۸ به انضمام خسـارت تاخیـر متعلقه و از 
تاریـخ مذکـور تـا روز تسـویه کامـل بدهـی طبق مقـررات علیه شـما 
اجرائیـه صادرنمـوده وپرونده اجرائـی به کاسـه  9۸002۵6دراین اداره 
تشـکیل شـده وطبق گـزارش مورخ9۸/0۵/14مامور اباغ اداره پسـت 
ایـام ،محـل اقامـت شـما بـه شـرح متـن شـناخته نشـده ، لـذا بنا 
بـه تقاضـای بسـتانکار طبـق مـاده 1۸ آییـن نامـه اجرامفـاد اجرائیه 
فقـط یـک مرتبـه در یکـی ازروزنامـه هـای کثیراالنتشـارمحلی آگهی 
مـی شـودوچنانچه  ظـرف مـدت ده روزازتاریـخ ایـن آگهـی کـه روز 
ابـاغ محسـوب مـی گـردد، نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقدام 
ننماییـد، مـورد وثیقه مندرج درسـند رهنی فوق با تقاضای بسـتانکار 
پـس ازارزیابـی ازطریـق مزایده فروختـه وازحاصل فـروش آن طلب 

بسـتانکار وحقوق دولتی اسـتیفا خواهد شـد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم- هوشنگ بابایی

ابالغیه 
لـه   ، فـوق  اجرایـی کاسـه  پرونـده  در خصـوص 
بانـک سـامان شـعبه رفسـنجان علیـه محمدرضـا 
زینلـی فتـح ابـادی و خانـم صغـری جمهـری پـور 
بـه موجب گزارش مورخ 139۸.۵.19 کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
ششـدانگ پـاک ثبتـی فرعـی ۵۵00 از پاک اصلـی 1۸20 در بخش 
9 کرمـان واقـع در رفسـنجان مطلـق بـه شـما خانم صغـری جمهری 
پـور بـه مبلـغ ۷.200.000.000 لاير ارزیابی گردیـده، لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابـی پـاک مذکـور معتـرض مـی باشـید اعتـراض کتبی خـود را 
ظـرف مـدت ۵ روز از تاریـخ ابـاغ ایـن اخطاریـه بـه ضمیمـه فیش 
بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر بـه مبلـغ 13.640.000 لاير به 
دفتـر ایـن اجرا تسـلیم نمایید. ضمنا بـه اعتراضی که خـارج از موعد 
یـا فاقـد فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر باشـد ترتیب 

اثـر داده نخواهد شـد.
 مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان –علی خسرو انجم

ابالغیه 
اجرایـی کاسـه  پرونـده  در خصـوص 
شـعبه  سـامان  بانـک  لـه   ، فـوق 
رفسـنجان علیه  خانم صغری جمهری 
پـور بـه موجـب گـزارش مـورخ 139۸.۵.19 کارشـناس 
رسـمی دادگسـتری ششـدانگ پاک ثبتی فرعی ۵۵00 
از پـاک اصلـی ۵499 در بخـش 9 کرمـان واقـع در 

رفسـنجان مطلـق بـه شـما خانـم صغـری جمهـری 
پـور بـه مبلـغ 2.220.000.000 لاير ارزیابـی گردیده، لذا 
چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابی پـاک مذکـور معترض می 
باشـید اعتـراض کتبـی خـود را ظـرف مـدت ۵ روز از 
تاریـخ ابـاغ ایـن اخطاریـه بـه ضمیمـه فیـش بانکی 
دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظـر بـه مبلـغ 6.600.000 
لاير بـه دفتـر ایـن اجـرا تسـلیم نماییـد. ضمنـا بـه 
اعتراضـی کـه خـارج از موعـد یـا فاقـد فیـش بانکـی 
دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظـر باشـد ترتیـب اثـر 

داده نخواهـد شـد.
 مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان –علی خسرو انجم

ابالغیه 
اجرایـی کاسـه  پرونـده  در خصـوص 
شـعبه  سـامان  بانـک  لـه   ، فـوق 
رفسـنجان علیه خانـم صغری جمهری 
پـور بـه موجـب گـزارش مـورخ 139۸.۵.19 کارشـناس 
فرعـی  ثبتـی  پـاک  ششـدانگ  دادگسـتری  رسـمی 
۵۵00 از پـاک اصلـی 1۸20 در بخـش 9 کرمـان واقع در 
رفسـنجان مطلق به شـما خانـم صغری جمهـری پور به 
مبلـغ ۷.200.000.000 لاير ارزیابـی گردیـده، لذا چنانچه به 
مبلـغ ارزیابـی پاک مذکور معترض می باشـید اعتراض 
کتبـی خـود را ظـرف مـدت ۵ روز از تاریـخ ابـاغ ایـن 
اخطاریـه بـه ضمیمـه فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس 
تجدیـد نظـر به مبلـغ 13.640.000 لاير به دفتـر این اجرا 
تسـلیم نماییـد. ضمنا بـه اعتراضی که خـارج از موعد یا 
فاقد فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر باشد 

ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد.

 مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان –علی خسرو انجم 

ابالغیه 
در خصـوص پرونـده اجرایـی کاسـه 
شـعبه  سـامان  بانـک  لـه   ، فـوق 
صغـری  خانـم  علیـه  رفسـنجان  
جمهـری پـور بـه موجـب گـزارش مـورخ 139۸.۵.19 
کارشـناس رسـمی دادگسـتری ششـدانگ پاک ثبتی 
فرعـی ۵۵00 از پـاک اصلـی 1۸20 در بخـش 9 کرمان 
بـه شـما خانـم صغـری  واقـع در رفسـنجان مطلـق 
ارزیابـی  ۷.200.000.000 لاير  مبلـغ  بـه  پـور  جمهـری 
گردیـده، لـذا چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابـی پـاک مذکور 
معتـرض مـی باشـید اعتـراض کتبـی خـود را ظـرف 
مـدت ۵ روز از تاریـخ ابـاغ ایـن اخطاریـه بـه ضمیمه 
فیـش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظـر به مبلغ 
13.640.000 لاير بـه دفتـر ایـن اجـرا تسـلیم نماییـد. 
ضمنـا بـه اعتراضـی کـه خـارج از موعد یـا فاقد فیش 
بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظـر باشـد ترتیب 

اثـر داده نخواهـد شـد.
 مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان –علی خسرو انجم 

ابالغیه 
در خصـوص پرونـده اجرایـی کاسـه 
شـعبه  سـامان  بانـک  لـه   ، فـوق 
علیرضایـی  مهـدی  علیـه  رفسـنجان 
ماهانـی و خانـم صغری جمهـری پور به موجـب گزارش 
دادگسـتری  رسـمی  کارشـناس   139۸.۵.19 مـورخ 
ششـدانگ پـاک ثبتـی فرعـی ۵۵00 از پـاک اصلـی 
1۸20 در بخـش 9 کرمـان واقـع در رفسـنجان مطلـق بـه 
شـما خانم صغـری جمهری پور بـه مبلـغ ۷.200.000.000 
لاير ارزیابـی گردیـده، لذا چنانچه به مبلـغ ارزیابی پاک 
مذکـور معترض می باشـید اعتراض کتبی خـود را ظرف 
مـدت ۵ روز از تاریـخ ابـاغ ایـن اخطاریـه بـه ضمیمـه 
فیـش بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظـر به مبلغ 
13.640.000 لاير بـه دفتـر ایـن اجـرا تسـلیم نماییـد. 
ضمنـا بـه اعتراضـی کـه خـارج از موعـد یـا فاقـد فیش 
بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر باشـد ترتیب اثر 

داده نخواهـد شـد.
 مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان –علی خسرو انجم 

مفقودی

مفقودی

مفقودیت سند برگ سبز

شناســنامه )برگ ســبز (وپــالک ماشــین خودرو 
ســواری پــژو 405مدل1389نقــره ای  متالیــک  
ــور12488353585 و  ــماره  موت ــه ش ــگ ب رن
 NAAM 01 CA3AK889683شــماره شاســی
ــران 73متعلــق  ــه شــماره پــالک 29ن288ای ب
ــار  ــه اعتب ــود واز درج ــرداد مفق ــد خ ــه محم ب

ســاقط گردیــده اســت .

ــرگ ســبز ســواری ســمند مــدل1391 ســفید  ب
 147H0002297روغنــی رنگ به شــماره  موتــور-
 NAACR1HS3CF513367و شــماره شاســی
بــه شــماره پــالک 66ب523ایــران 56 متعلــق 
ــه  ــود واز درج ــمی مفق ــژوم کیس ــداد پ ــه به ب

اعتبــار ســاقط گردیــده اســت

سـند بـرگ سـبز ماشـین پـژو 405 بـه رنـگ سـفید 
و شـماره شاسـی:    164B0039705 :شـماره موتـور
 31 پـالک  شـماره   NAAM31FEXFK724690
س427  -75  بنـام خانـم فهیمـه خردمنـد فرزنـد 
از  صـادره   3052098276 ملـی  شـماره  و  حسـین 
رفسـنجان مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
رفسنجان
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

بهره برداری از 37 طرح عمرانی و خدماتی در هرمزگان
در سومین روز هفته دولت 3۷ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۸1 میلیارد و 3۵0 میلیون تومان در استان هرمزگان به 

بهره برداری رسید.در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران گفت: این طرح ها در شهرستان های پارسیان، میناب، حاجی آباد و 
بستک در حوزه های ورزشی، عمران شهری و روستایی، برق رسانی، گاز، آب رسانی و خدماتی بود.

درآمــد  و  مشــترکین  خدمــات  معــاون 
ــا  ــان ب شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه
اپلیکیشــن خدمــات همــراه  اینکــه  بیــان 
آبفــای اســتان اصفهــان آمــاده نصــب و بهــره 
ــا  ــن ب ــن اپلیکیش ــت: ای ــت، گف ــرداری اس ب
هــدف تحقــق دولــت الکترونیــک، حــذف 
تــر  آســان  ارائــه  و  حضــوری  مراجعــات 
و  فــروش  و ســه گانــه  بیســت  خدمــات 
ــهروندان،  ــه ش ــعاب ب ــروش انش ــس از ف پ

طراحــی و راه انــدازی شــده اســت.
ــار  ــر، اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــا رضای  رض

کــرد: نســخه اندرویــدی خدمــات همــراه 
آبفــای اســتان اصفهــان هــم اکنــون بــه طــور 
ــه  ــی کاف ــای اینترنت ــگاه ه ــگان از فروش رای
بــازار، ایــران اپــس و مایکــت قابــل دریافــت 
و نصــب بــر روی تلفــن هــای همــراه اســت.
وی اتصــال بــه وبــگاه اینترنتــی شــرکت آب 
وفاضــاب اســتان اصفهــان، فــروش انشــعاب 
پیگیــری  فــروش،  از  پــس  خدمــات  و 
درخواســت هــا، مشــاهده اطاعــات پایــه 
مشــترکین از طریــق ثبــت شناســه قبــض 
امکانــات  جملــه  از  را  اشــتراک  شــماره  و 

ایــن کار افــزار موبایلــی دانســت و گفــت: 
مشــترکین آبفــای اســتان اصفهــان همچنیــن 
ــور  ــرد کنت ــر اعــام کارک ــد عــاوه ب مــی توانن
آب، ریــز محاســبات آب بهــاء و مبلــغ قبــض 
ــال  ــق اتص ــرده و از طری ــاهده ک ــود را مش خ
بــه درگاه بانــک هــای عامــل نســبت بــه 

ــد. ــدام کنن ــود اق ــض خ ــت قب پرداخ
درآمــد  و  مشــترکین  خدمــات  معــاون 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان، 
ــت مصــرف آب،  آمــوزش روش هــای مدیری
چگونگــی اســتفاده از لــوازم کاهنــده مصــرف 
آب و همچنیــن ثبــت انتقادهــا و پیشــنهادها 
را از جملــه امکانــات اپلیکیشــن خدمــات 

ــت. ــان دانس ــتان اصفه ــای اس ــراه آبف هم
ــتوری  ــد دس ــدازی ک ــن از راه ان وی همچنی
ارائــه خدمــات )ussd( ایــن شــرکت بــه 
شــهروندان خبــر داد و گفــت: شــهروندان 

دســتوری  بــا گرفتــن کــد  تواننــد  مــی 
#1۵1۵22*66۵۵* و وارد کــردن شــماره 
ــود، نســبت  ــض خ ــه قب ــا شناس ــری ی پیگی
اقســاط  بهــاء،  آب  قبــض  مشــاهده  بــه 
هــا،  درخواســت  پیگیــری  انشــعاب، 
دریافــت کار افــزار خدمــات همــراه آبفــا، 
ثبــت درخواســت لــوازم کاهنــده مصــرف 
خــود  انشــعاب   مشــخصات  مشــاهده  و 

اقــدام کننــد. 
کدهــای  از  اســتفاده  افــزود:  رضایــی 
دســتوری نیازمنــد نصــب هیــچ نــرم افــزاری 
نیســت و مشــترکین مــی تواننــد بــا گرفتــن 
بــا  دســتوری1۵1۵22#*66۵۵*  کــد 
تلفــن همــراه خــود، خدمــات شــرکت آب و 
فاضــاب اســتان اصفهــان را دریافــت کننــد.

 راه اندازی دو درگاه ارائه خدمات 

غیرحضوری در آبفای اصفهان

آدرسردیف
قیمت پایه مساحت )مترمربع(مشخصات ملک

)به ریال(
اعیانعرصهقدمت ساختنوع کاربرینوع ملکطبقه

14419.4۵0.000.000-نوسازمسکونیآپارتمانهمکفجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک A واحد ۵ به همراه پارکینگ1

12916.200.000.000-نوسازمسکونیآپارتمانهمکفجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک A واحد6 به همراه پارکینگ2

12916.200.000.000-نوسازمسکونیآپارتمانهمکفجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک A واحد 7 به همراه پارکینگ3

9۵12.3۵0.000.000-نوسازمسکونیآپارتمانهمکفجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک A واحد 8 به همراه پارکینگ4

1271۵.900.000.000-نوسازمسکونیآپارتماناولجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک A واحد 106 به همراه پارکینگ۵

1271۵.900.000.000-نوسازمسکونیآپارتماناولجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک A واحد 107 به همراه پارکینگ6

1271۵.900.000.000-نوسازمسکونیآپارتماناولجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک A واحد 108 به همراه پارکینگ7

1261۵.۸00.000.000-نوسازمسکونیآپارتماندومجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک A واحد 208 به همراه پارکینگ8

12۵16.300.000.000-نوسازمسکونیآپارتمانسومجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک A واحد 307 به همراه پارکینگ9

14419.4۵0.000.000-نوسازمسکونیآپارتمانهمکفجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک B واحد 01 به همراه پارکینگ10

14418.000.000.000-نوسازمسکونیآپارتمانهمکفجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک B واحد 03 به همراه پارکینگ11

9۵12.000.000.000-نوسازمسکونیآپارتمانهمکفجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک B واحد 0۷ به همراه پارکینگ12

12816.000.000.000-نوسازمسکونیآپارتماناولجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک B واحد 106 به همراه پارکینگ13

1۵۵20.200.000.000-نوسازمسکونیآپارتمانچهارمجزیره کیش، مجتمع مسکونی روما کیش، بلوک B واحد 404 به همراه پارکینگ14

1۵
شهر یزد، صفائیه، چهاراه مالیات)پژوهش(، پشت سیتی سنتر، مجتمع مسکونی 

مهستان، بلوک 4 واحد 101 به همراه پارکینگ و انباری
19312.۷40.000.000-نوسازمسکونیآپارتماناول

16
شهر یزد، صفائیه، چهاراه مالیات)پژوهش(، پشت سیتی سنتر، مجتمع مسکونی 

مهستان، بلوک 4 واحد 103 به همراه پارکینگ و انباری
1۷۵11.990.000.000-نوسازمسکونیآپارتماناول

17
شهر یزد، صفائیه، چهاراه مالیات)پژوهش(، پشت سیتی سنتر، مجتمع مسکونی 

مهستان، بلوک 4 واحد 104 به همراه پارکینگ و انباری
1۷۵11.900.000.000-نوسازمسکونیآپارتماناول

18
شهر یزد، صفائیه، چهاراه مالیات)پژوهش(، پشت سیتی سنتر، مجتمع مسکونی 

مهستان، بلوک 4 واحد 801 به همراه پارکینگ و انباری
19314.4۷۵.000.000-نوسازمسکونیآپارتمانهشتم

202۷۵172/712.0۵0.000.000سالمسکونیویائیهمکفاستان هرمزگان، شهرستان میناب، بلوار رسالت، کوچه شماره 1912

بانک سینا در نظردارد تعدادی از امالک خود را در استان هرمزگان و یزد به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط نقد و یا نقد و اقساط به فروش رساند.

مدیریت منطقه جنوب شرق کشور

آگهی مزایده امالک بانک سینا شماره 98/5
منطقه جنوب شرق

شرایط فروش نقدی:
* نحـوه پرداخـت مطابـق مندرجـات برگ شـرایط شـرکت در 

مزایـده می باشـد.
شرایط فروش اقساطی:

1( پرداخـت 30% ثمـن معاملـه نقـدًا همزمان با امضـاء مبایعه 
نامـه و 20% نقـدی هنـگام تحویل و ۵0% مابقی بصورت اقسـاط 
ماهیانـه )12 قسـط( بـه مـدت یـک سـال بصورت چـک بدون 

احتسـاب سود
2( ( پرداخـت 30% ثمـن معامله نقـدًا همزمان با امضاء مبایعه 
نامـه و 20% نقـدی هنـگام تحویل و ۵0% مابقی بصورت اقسـاط 
ماهیانـه )36 قسـط( بـه مـدت سـه سـال بصـورت چـک بـا 

احتسـاب سـود مصوب شـورای پـول و اعتبار.
* درصورت ایجاد شـرایط مسـاوی اولویت بـا خرید نقدی می 
باشـد. همچنیـن در صورتیکـه متقاضـی بیـش از یـک ملک را 
درخواسـت نمایـد، صرفـًا یـک ملک بصـورت اقسـاطی و مازاد 
بـر یـک ملک بصـورت نقدی به متقاضـی خرید واگـذار خواهد 

 . شد
و  انتخابـی  ملـک  از  بازدیـد  بـرای  می تواننـد  متقاضیـان   *
دریافـت اوراق شـرایط شـرکت در مزایـده از تاریـخ نشـر آگهـی 
بـه مـدت 15 روزکاری و حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری مـورخ 
98/07/03 بـه نشـانی: اسـتان هرمزگان،جزیـره کیش،روبروی 
هایپـر مارکـت کیـش ویاهـای تجـاری اداری مرواریـد پـاک 
۷11 شـعبه کیـش بانـک سـینا کـد پسـتی: 7941877136 
یـا شهرسـتان مینـاب، خیابـان شـهید جهانگیرامینـی شـعبه 
مینـاب بانـک سـینا کـد پسـتی: 7981776477 یـا اسـتان 
یـزد، شـهریزد، بلـوار صدوقـی یـزد، جنب کوچـه بهداری سـپاه 
شـعبه بلوار صدوقی یزد بانک سـینا کدپسـتی: 8916613559 
یـا خیابـان چمـران شـعبه چمـران یـزد بانک سـینا کدپسـتی: 
بلـوار  ابتـدای  8915613464 یـا شـهرکرمان، میـدان آزادی، 
جمهـوری جنـب داروخانـه دکتـر صفـا دفتـر مدیریـت منطقـه 
جنـوب شـرق کشـور کدپسـتی: 7619613919 مراجعـه و یـا با 
شـماره تلفن هـای 07644425291-92-93، 07642227920 
-13        ،03536238320  ،03537263527  ،
03432468812 ، 09133432261 تمـاس حاصـل نماینـد. 
تاکیـد مـی گـردد بازدیـد از امـاک قبـل از شـرکت در مزایـده 
بـرای تمامـی شـرکت کننـدگان در مزایـده ضـروری می باشـد.
* کلیـه پیشـنهادات واصلـه بـه همـراه یـک فقره چـک بانکی 
تضمینـی در وجـه بانک سـینا و یـا ضمانت نامـه بانکی معتبر 
غیـر مشـروط بـه غیـر از ضمانتنامه بانک سـینا با حداقل سـه 

مـاه اعتبـار به نفع بانک سـینا با شناسـه ملـی 10860246171، 
شـماره ثبـت 535178، تاریخ ثبـت 64/03/08  بـه میزان %۵ 
قیمـت پایـه ملـک مندرج در آگهـی در پاکات الک و مهر شـده 
و بـه آدرس هـای فـوق الذکـر تحویـل و رسـید اخذ گـردد. بهای 

پیشـنهادی بایـد به مبلغ مشـخص اعـام گردد.
* بازگشـایی پـاکات راس سـاعت 12 ظهـر روز دوشـنبه مـورخ 
98/07/08 بـه نشـانی کرمـان ، میـدان آزادی ، ابتـدای بلـوار 
جمهـوری جنـب داروخانـه دکتـر صفـا دفتـر مدیریـت منطقـه 
جنـوب شـرق کشـور انجـام و برندگان مشـخص خواهند شـد. 
حضـور پیشـنهاد دهنـدگان یـا نماینده قانونـی آنها بـا دارا بودن 

بـرگ نمایندگـی معتبـر در جلسـه مجـاز می باشـد.
* پیشـنهادات مبهـم، مخـدوش ، مشـروط و فاقـد چـک یـا 
ضمانـت نامه به شـرح فـوق و همچنین پیشـنهادهایی که بعد 
از انقضـای مـدت مقـرر برسـد از درجـه اعتبـار سـاقط بـوده و 

اسـت. مردود 
* تصاویـر شناسـنامه و کارت ملـی و امضـاء و اثـر انگشـت 
تمامـی اسـناد مزایده توسـط خریدار یا خریـداران جزء الینفک 

تاییـد و قبـول شـرایط مزایـده  می باشـد .
* بانک در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

* هزینـه ثبـت قـرارداد در دفترخانـه اسـناد رسـمی، آگهـی و 
کارشناسـی بـه میزان واقعی به عهـده برنده یا برنـدگان مزایده 

می باشـد.
* ردیف هـای 1 تـا 1۸ آگهـی مزایـده بـا شـرایط و وضع موجود 
بـه فـروش مـی رسـد و تنظیـم سـند رسـمی انتقـال پـس از 
آمـاده شـدن اسـناد و مـدارک الزم و در زمـان اعامـی توسـط 
فروشـنده مشـروط بـه وصول کلیه اقسـاط ثمـن معامله انجام 
مـی گردد و آماده شـدن سـند پس از  انعقاد قـرارداد و متعاقبًا 
انجـام خواهـد پذیرفـت و در هنـگام انعقـاد قرارداد سـند آماده 
نمـی باشـد و پیشـنهاد دهنـده بـا امضـاء ذیـل اسـناد مزایـده 
موافقـت خـود را در ایـن خصوص اعام نمـود. همچنین هزینه 

راه انـدازی واحدهـای مذکـور بـر عهـده خریدار می باشـد.
* ردیـف  19 آگهـی مزایده با شـرایط و وضـع موجود به فروش 
مـی رسـد و تنظیـم سـند رسـمی انتقـال پـس از وصـول کلیه 
اقسـاط ثمـن معاملـه انجـام خواهـد شـد و در هنـگام انعقـاد 

قـرارداد سـند تـک برگ آمـاده می باشـد.
* پیشـنهاد دهنـده بـا امضـاء ذیـل فرم هـای شـرایط شـرکت 
در مزایـده و تقاضـای شـرکت در مزایـده موافقت خـودرا در این 
خصـوص اعـام نموده و خریـدار متعهد به رعایـت کلیه مفاد و 

شـرایط و تعهـدات مزایده می باشـد.

تاریخ انتشار آگهی ۹۸/۶/۹

حضور پررنگ شرکت سنگ آهن گهرزمین 
در شانزدهمین دوره سراسری و دومین 

دوره بین المللی عملیات حرارتی

حرارتـی  عملیـات  المللـی  بیـن  دوره  دومیـن  و  سراسـری  دوره  شـانزدهمین 
باحضـور شـرکت هـای سـنگ آهـن گهرزمیـن، مجتمع مـس سرچشـمه، مجتمع 
مـس شـهربابک، فـوالد سـیرجان ایرانیـان، فـوالد زرنـد ایرانیـان، فـوالد بوتیای 
ایرانیـان و... در دانشـکده فنـی دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان در روزهای 6 و ۷ 
شـهریورماه 9۸ برگـزار شـد. در ایـن نمایشـگاه کـه بازدیدکننـده هایی از سراسـر 
دانشـگاه هـای کرمـان حضـور داشـتند شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن بـه ارائـه 
رکوردهـای واحدهـای مختلـف و رونمایـی از دسـتاوردهای مهندسـی معکـوس 
پرداخت.گفتنـی اسـت ایـن نمایشـگاه بـا هـدف ارتبـاط بیـن صنعت و دانشـگاه 
برگـزار گردیـد. شـایان ذکـر اسـت معـدن سـنگ آهـن گهرزمیـن بـا ذخیـره ای  
بالـغ بـر 640 میلیـون تـن بعنـوان بزرگتریـن معـدن سـنگ آهـن خاورمیانه می 
باشـد کـه از اهـداف ایـن مجموعـه می تـوان به تولیـد 10 میلیـون تن کنسـانتره 

و 10 میلیـون تـن گندلـه اشـاره کرد

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل :

احداث 400 واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی
اردبیـل  اسـتان  شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر 
گفـت: بـا تاکیـد رئیـس جمهـور و وزیـر راه و 
شهرسـازی بـا هـدف رونق بخشـی بـه تولیـد 
مسـکن 400 واحـد مسـکونی در قالـب طـرح 

اقـدام ملـی در اردبیـل احـداث می شـود. 
ایسـنا،  بـا  گفتگـو  در  حیـدری  محبـوب 
منطقـه اردبیـل، اظهـار کـرد: زمیـن مـورد نیاز 
ایـن تعـداد واحـد مسـکونی  بـرای احـداث 
تامیـن شـده و فراخوانـی را منتشـر کردیـم 
تـا سـازندگان اسـتان اردبیـل در احـداث ایـن 
واحدهای مسـکونی مشـارکت کنند تا در سال 
رونـق تولیـد اسـباب اشـتغال بـرای جوانان و 
رشـته های  در  دانشـگاهی  فارغ التحصیـان 

مرتبـط بـا صنعـت سـاختمان فراهـم آیـد.
وی آخریـن وضعیـت مسـکن مهـر اسـتان 
اردبیـل را یـادآور شـد و خاطرنشـان کـرد: در 
حـوزه مسـکن مهـر از 42 هـزار واحد سـهمیه 
اختصـاص یافتـه بـه اسـتان اردبیـل 41 هزار 
واحـد تکمیـل متقاضیـان شـده و هـزار واحد 
دیگـر تـا پایـان امسـال واگـذار خواهـد شـد.

مدیر کل راه و شهرسـازی استان اردبیل گفت: 
۵00 واحـد مسـکن مهـر در منطقـه میراشـرف 
در  پارس آبـاد  در  نیـز  واحـد   ۵00 و  اردبیـل 

دسـت تکمیـل اسـت کـه امیدواریـم تـا دهه 
فجـر امسـال بـا تحویل ایـن واحدهـا پرونده 

مسـکن مهـر نیز بسـته شـود.
تکمیـل  در  اردبیـل  در  بیـان کـرد:  حیـدری 
۵00 واحـد مسـکن مهـر نیمـه تمـام اختاف 
حقوقـی بـه وجود آمـده رفع شـده و حتی ۵0 
واحـد آن آمـاده تحویل اسـت ولـی از آنجائی 
کـه ما دنبـال مانـور افتتاحی نیسـتیم تاش 
می کنیـم تـا واحدها به شـکل جامـع تکمیل 

و تحویـل متقاضیان شـود.
آسـفالت  روی  حتـی  مـا  داد:  ادامـه  وی 
مهـر  مسـکن  محوطـه  و  معابـر  کوچه هـا، 
حسـاس هسـتیم و سـعی داریـم بـا نصـب 
آسانسـور و سـایر تجهیـزات و امکانـات ایـن 

شـود.  واگـذاری  آمـاده  واحدهـا 

محور شال – ماجوالن – ماسوله به 
زودی افتتاح خواهد شد 

مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان اردبیـل بـه 
فعالیت هـای حـوزه راه اشـاره کـرد و افزود: در 
سـال  های گذشـته تنها 2۵0 کیلومتر از راه های 
اردبیـل ردیـف ملـی داشـت که سـاالنه به این 
پروژه هـا 1۵ میلیـارد و 600 میلیـون تومـان 

می شـد. تزریق 

 ۷00 حاضـر  حـال  در  کـرد:  بیـان  حیـدری 
کیلومتـر از راه هـای مواصاتـی اسـتان ردیـف 
اعتبـاری ملـی دارد کـه بیـش از 160 میلیـارد 
تومـان منابـع بـرای کل راه های اسـتان اردبیل 

و ارتقـای آنهـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
وی بـه 10 برابـر شـدن اعتبـارات حـوزه راه بـا 
تدبیـر و تـاش شـبانه روزی اسـتاندار اردبیـل 
و ریاسـت سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
اشـاره و تصریـح کـرد: در یک اقدام مشـترک 
سـعی کردیـم تـا در سـال های اخیـر اعتبارات 
حـوزه راه هـای اسـتان را از 1۵ میلیـارد تومـان 
بـه بیـش از 160 میلیـارد تومـان برسـانیم تـا 
پروژه هـای حـوزه راه را کـه زمان بـر و هزینه بـر 

اسـت بـه خوبـی اجرایـی و عملیاتـی کنیم.
اردبیـل  اسـتان  شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر 
ماشـین آالت  دسـتگاه   ۸0 بـودن  فعـال  بـه 
راهسـازی در بزرگراه اردبیل – مشـگین شـهر 
– اهر اشـاره کرد و گفت: امسـال 2۵ کیلومتر 
از ایـن بزرگـراه بـه بهره بـرداری خواهد رسـید.

حیـدری بیـان کرد: در محـور اردبیل – خلخال 
نیـز 2۷ کیلومتـر از محورهـای مواصاتـی در 
برنامـه افتتـاح قـرار گرفتـه و در مجمـوع در 
سـفر رئیـس جمهـور بـه اسـتان اردبیـل ۵0 

کیلومتـر بزرگراه در این اسـتان افتتاح خواهد 
. شد

وی هزینـه سـاخت هـر کیلومتـر راه اصلـی را 
3 تـا 4 میلیـارد تومـان اعـام و اظهـار کـرد: 
بـا توجـه بـه کوهسـتانی بـودن ایـن اسـتان 
هزینـه هـا به چندیـن برابـر افزایـش می یابد 
که امیدواریم با مسـاعدت مسـئوالن اسـتانی 
و کشـوری بیشـتر از ایـن به حـوزه راه ها توجه 

شود. 
اردبیـل  اسـتان  شهرسـازی  و  راه  کل  مدیـر 
در مـورد راه هـای در حـال احـداث در جنـوب 
اسـتان اردبیـل خاطرنشـان کـرد: بـا تکمیـل 

آسـفالت محـور شـال – ماجـوالن – ماسـوله 
در ماه های آینده در حوزه اسـتحفاظی اسـتان 
اردبیـل ایـن محور ارتباطی افتتاح خواهد شـد 
تا گردشـگران از طریق محور اردبیل – ماسـوله 

بتواننـد بـه ایـن اسـتان سـفر کنند.
حیـدری در مـورد محـور اردبیـل – آسـتارا نیز 
گفـت: بـا توجـه بـه حجـم بـاالی ترافیـک 
ایـام تعطیـات  ویـژه در  بـه  ایـن محـور  در 
مطالعـات احـداث تونـل دوم تکمیـل شـده و 
بـه زودی مناقصـه برگـزار خواهـد شـد تـا بـا 
انتخـاب پیمانکار عملیـات اجرایی آغاز شـود.

مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان اردبیـل بـه فعالیت هـای حـوزه راه 
اشـاره کرد و افزود: در سـال  های گذشـته تنها 250 کیلومتـر از راه های 
اردبیـل ردیـف ملـی داشـت که سـاالنه بـه ایـن پروژه هـا 15 میلیارد 
و 600 میلیـون تومـان تزریـق می شـد.حیدری بیـان کـرد: در حـال 
حاضـر 700 کیلومتـر از راه های مواصالتی اسـتان ردیـف اعتباری ملی 
دارد کـه بیـش از 160 میلیـارد تومـان منابع بـرای کل راه های اسـتان 
اردبیـل و ارتقـای آنهـا در نظـر گرفته شـده اسـت.وی به 10 برابر شـدن 
اعتبـارات حـوزه راه بـا تدبیـر و تـالش شـبانه روزی اسـتاندار اردبیل و 
ریاسـت سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اشـاره و تصریح کرد: در یک 
اقـدام مشـترک سـعی کردیم تـا در سـال های اخیـر اعتبـارات حوزه 
راه هـای اسـتان را از 15 میلیـارد تومان به بیـش از 160 میلیارد تومان 
برسـانیم تـا پروژه هـای حـوزه راه را کـه زمان بـر و هزینه بـر اسـت بـه 

خوبـی اجرایـی و عملیاتی کنیم.



در  شــعار  دوســتی  فــرزاد  دکتــر 
خصــوص مهــم تریــن ویژگــی هــای 
ــتن  ــد داش ــی گوی ــاز م ــک داروس ی
مهــارت، دانــش بــه روز، وجــدان کاری  
ــاران از  ــا بیم و صداقــت در برخــورد ب
ــی  ــی های ــن ویژگ ــم تری ــه مه جمل
ــاز  ــخص داروس ــک ش ــه ی ــت ک اس

ــد. ــته باش ــد داش بای

جایــگاه قابــل قبــول صنعت 
داروســازی ایــران در جهان

ایــن دکتــر داروســاز جایــگاه صنعــت 
داروســازی ایــران را  قابــل قبــول 
دانســت و افــزود بررســی هــا نشــان 
ــی  ــای ایران ــت داروه ــد کیفی می ده
افزایــش یافتــه و کشــور ایــران در 
ــبی  ــی نس ــه خودکفای ــوزه ب ــن ح ای
رســیده اســت؛ تــا جایــی کــه 96 
درصــد از داروهــای موردنیــاز کشــور در 

ایــران تولیــد می شــود و ایــران جــزو 
10 کشــور برتــر در صنعــت داروســازی 

ــان اســت. جه
مصــرف خــود ســرانه دارو معضــل 

فرهنگــی مصــرف قــرص
فرهنــگ مصــرف دارو در ایــران  از 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــواردی ب ــه م جمل
کــه انتقــاد هــای زیــادی بــه  آن 
ــر  ــوص دکت ــن خص ــود درای ــی ش م
اســت  معتقــد  شــعار  دوســتی 
مصــرف خودســرانه دارو بــه ویــژه 
آنتــی بیوتیــک هــا در کشــور مــا بــاال 
بــوده  و مقاومــت آنتــی بیوتیکــی 
ــه  ــت،  توصی ــرده اس ــدا ک ــیوع پی ش
مــن بــه عمــوم مــردم ایــن اســت کــه 
ــز پزشــک  ــا تجوی ــا را ب ــا داروه حتم
ــرف  ــاز مص ــر داروس ــورت دکت و مش

ــد. کنن

او همچنیــن بــا اشــاره  تبلیــغ و 
فضــای  طریــق  از  دارو  فــروش 
و  تبلیــغ  گویــد  مــی  مجــازی 
فضــای  طریــق  از  دارو  فــروش 
ــواره ای  ــبکه های ماه ــازی و ش مج
ــن  ــفانه ای ــوده و متاس ــی ب غیرقانون
ــذا و دارو  ــا مجــوز ســازمان غ داروه
ــد مشــکاتی  را نداشــته و مــی توانن
را بــرای مصــرف کننــدگان بــه همــراه 

داشــته باشــد.

هــای  داروخانــه  چالــش 
نشــدن  پرداخــت  کشــور 
ــازمان  ــط س ــات توس مطالب

ــه ــای بیم ه
ــت  ــدم پرداخ ــت: ع ــد اس وی معتق
توســط  هــا  داروخانــه  مطالبــات 
ســازمان هــای بیمــه گــر دولتــی یکی 

از مهــم تریــن چالــش هایــی بــه 
شــمار می رود کــه صنعت داروســازی 
و داروخانــه هــای کشــور بــا آن دســت 

ــد. ــی کنن ــرم م ــه ن و پنج
ــن  ــان ای ــا بی ــر دوســتی شــعار ب دکت
ــین  ــای تکنیس ــدن دوره ه ــه گذران ک
داروخانــه در مراکــز آموزشــی معتبــر، 
و  انگلیســی  زبــان  بــه  آشــنایی 
ــی  ــی های ــه  ویژگ ــر از جمل کامپیوت
نســخه خــوان  یــک   اســت کــه 
ــی  ــد م ــته باش ــد داش ــه بای داروخان
گویــد  یــک دکتــر دارو ســاز بــا 
شــرکت در دوره هــای بازآمــوزی کــه 
بــه صــورت آنایــن و حضــوری در هــر 
ــردد و  ــی گ ــزار م ــه برگ ــهر ماهیان ش
مطالعــه مقــاالت علمــی معتبــر مــی 
ــه  ــی ب ــی و عمل ــاظ علم ــد از لح توان

روز شــود.
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جایگاه قابل قبول  ایران در صنعت داروسازی جهان

روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی  

گرافیک: ندا صفاریان

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی
جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

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

جدول: شیوا کرمی
فناوری: سینا خواجویی

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

توزیع:موسسه اطالعات  )02129999(
چاپ تهران: ایرانیان  )02155275770(

payamema.adv@gmail.com :ایمیل سازمان آگهی ها
Khabar.payamema@gmail.com  :ایمیل تحریریه

@payamema
@payamema www.payamema.ir

 payamema_daily
روابط عمومی: جمعه فرسنگی      09391999161
بازرگانی: مهال تشکری               09137642104 آگهی های تهران: مجید مهربان           021-77264000-1

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

تماس مدیرمسوول: 88019846 - 021

ــا: ــه ای پیام م ــالق حرف ــه اخ آیین نام
www.payamema.ir/akhlagh

نشانی: تهران – خیابان جانبازان غربی نبش کرمان جنوبی ساختمان سبز پالک 324
/  تماس :  32487477-034نشانی : کرمان- میدان ازادی - خیابان شهید بهشتی - شهید بهشتی 10 - نبش شرقی 2

/ نمابر:021-89776547

 شــنبه 9 شــهریور  139۸     ســال پانزدهــم      شــماره پیاپــی 1۵33

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه دنیای زنان منتشر شد.

حکم مرگ به سبک ارمنی ها
تا 1۵ شهریور در تاالر حافظ 

در حال اجرا است.

پنج
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

آواز قو
از 10 شهریور تا 13مهر در ایرانشهر 

اجرا می شود.

 اینجا کسی به کسی چیزی نمیگه!همه، 
همه چیو میدونن!

جاده قدیم
مستندنمایشنمایش دیالوگ

خنک آن باد که باشد گذرش بر کویت
روشن آن دیده که افتد نظرش بر رویت

صید آن مرغ شوم کو گذرد بر بامت
خاک آن باد شوم کو به من آرد بویت
زلف هندوی تو باید که پریشان نشود
زانکه پیوسته بود همره و هم زانویت

سحر اگر زانکه چنینست که من می نگرم
خواب هاروت ببندد به فسون جادویت
بیم آنست که دیوانه شوم چون بینم

روی آن آب که زنجیر شود چون مویت
عین سحرست که هر لحظه بروبه بازی

شیرگیری کند و صید پلنگ آهویت
روز محشر که سر از خاک لحد بردارند

هرکسی روی بسوئی کند و من سویت
مرغ دل صید کمانخانٔه ابروی تو شد
چه کمانست که پیوسته کشد ابرویت

بر سر کوی تو خواجو ز سگی کمتر نیست
گاه گاهی چه بود گر گذرد در کویت

خواجوی کرمانی 

روسی 
در سینماهای کشور در حال اکران است.
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کتاب 

کتـاب خشکسـالی بـا عنـوان اصلـی The Dry اولیـن رمـان 
جیـن هارپـر اسـت کـه در سـال 2016 منتشـر شـد و توانسـت 
موفقیت هـای زیـادی کسـب کنـد. ترجمـه ایـن رمان بـا خرید 
حـق انتشـار در ایـران از سـوی انتشـارات کتـاب کوله پشـتی 

روانـه بازار شـده اسـت.
پشـت جلد کتاب، قسـمتی از متن رمان آمده است:

اسـترالیا بدتریـن خشکسـالی را در یـک قـرن اخیـر تجربـه 
کـرده اسـت و دو سـال پی درپـی در کییـوارا، شـهر کوچکـی 
نباریـده اسـت.  بارانـی  واقـع در پنـج مایلـی ملبـورن، هیـچ 
پیامدهـای ایـن خشکسـالی در شـهر، زمانـی غیرقابـل تحمـل 
قتـل  بـه  هادلـر  خانـواده  اعضـای  از  نفـر  سـه  می شـود کـه 

می رسـند.
درگیـر  کـه  اسـت  سـال  دو  فالـک،  آرون  زادگاه  کییـوارا، 
خانواده هایـی  بـا  زراعـی  شـهری  اسـت.  شـده  خشکسـالی 
از طریـق کشـاورزی می گذراننـد،  را  زندگـی خـود  اکثـرا  کـه 
امـا خشکسـالی تنهـا راه درامـد و امـرار معـاش را از سـاکنان 
خـود گرفتـه اسـت. آرون بیسـت سـال اسـت زادگاه خـود را 
تـرک کـرده و یـا شـاید بهتـر اسـت بگوییـم بـه اجبـار زادگاه 
خـود را تـرک کـرده بـود امـا بـا دریافـت نامـه ای ناچـار بـه 
بازگشـت می شـود. نامـه ای کـه خبـر از مـرگ دوسـت دوران 
کودکـی اش لـوک هادلـر بـه همـراه همسـرش کارن و پسـر 

می دهـد. بیلـی  ساله شـان  شـش 
کتـاب بـا مقدمـه ای کوتـاه ولـی به انـدازه کافی ترسـناک آغاز 
می شـود. مقدمـه ای کـه در آن نویسـنده خشکسـالی اسـترالیا 
را بـه خوبـی نشـان می دهـد و پـس از ترسـیم یـک فضـای 
گـرم و خفه کننـده، بـه صحنـه جـرم می پردازد و از جسـدهایی 
می نویسـد کـه توسـط مگس هـا احاطـه شـده اند. در صفحـه 

14 کتـاب خشکسـالی می خوانیـم:
جسـدی کـه بیـرون خانه بـود، از همـه تازه تر به نظر می رسـید. 
درِ ورودی بـاز بـود، انـگار کسـی دعوت شـده بـود. بااین وجود 
کمـی طـول کشـید تـا مگس هـا دو جسـد دیگـر را در آن خانه 
ویایـی پیـدا کننـد. آن دسـته کـه جرئـت کردنـد از پیشـنهاد 
اول در راهـروی ورودی فراتـر رونـد، بـا پیشـنهاد دوم، این بـار 
در اتـاق خـواب مواجه شـدند. ایـن یکی کوچک تر بـود، اما در 

رقابـت بـا جسـد بزرگ تـر، کمتـر خورده شـده بود.
امـا  می کنـد  پیـدا  ادامـه  جنـازه  تشـییع  مراسـم  بـا  کتـاب 
هیـچ کـدام  می شـود کـه  متوجـه  خواننـده  ابتـدا  همـان  در 
از اتفاقـات عـادی نیسـت. سـبک نوشـتار نویسـنده نیـز بـه 
شـیوه ای اسـت کـه خواننـده را کنجـکاو می کنـد و نشـانه هایی 
کوچـک در اختیـار او قـرار می دهـد کـه بدانـد ماجرا بـه همین 
قتـل  بـه  از  پـس  هادلـر  لـوک  ظاهـر،  در  نیسـت.  سـادگی 
رسـاندن همسـر و پسـرش خودکشـی کرده اسـت. مردم شهر 
بـا بی رحمـی تمـام  را هیوالیـی می داننـد کـه  لـوک  کییـوارا، 
دسـت بـه ایـن اقـدام وحشـیانه زده اسـت و حتـی بـه پسـر 

شـش سـاله اش رحـم نکـرده اسـت.
پـدر و مـادر لـوک، فشـار مالـی را عامـل ایـن اتفـاق می داننـد 
امـا بـه طـور کامـل ایـن موضـوع را بـاور نکرده انـد. بـه همیـن 
خاطـر آن هـا از دوسـت دوران کودکـی لوک یعنـی آرون فالک، 
اسـت،  مالـی  بررسـی جرایـم  در  فـدرال  پلیـس  اکنـون  کـه 

می خواهنـد نگاهـی دقیق تـر بـه قضیـه داشـته باشـد.
امـا آرون عاقـه ای بـه ایـن کار نـدارد، او بیسـت سـال پیـش 
از سـوی مـردم کییـوارا طـرد شـده بـود. برگشـتن دوبـاره بـه 
کییـوارا باعـث زنـده شـدن خاطره هـا و معماهایـی می شـود 
کـه هنـوز برخـی از آن هـا حـل نشـده اند. هرچنـد آرون بی میل 
اسـت امـا پـدر و مـادر لـوک باعـث می شـوند او در جریـان 

قـرار گیرد. پرونـده 

خشکسالی
نویسنده: جین هارپر
ترجمه: آزاده رمضانی

انتشارات: کتاب کوله  پشتی

منی که از میان ساقه های تو 

آفتاب را پرستیده ام

بلند باشدم این سایه ات،

نی زار من..

عکس نوشت

عکس: 
زهره صباغ نژاد


