
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

نوبت دوم

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .
 فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )98-38( 

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملی اشـخاص حقوقـی ایرانی در صورت تمایل به شـرکت در مناقصه می تواننـد از زمان درج اولین نوبت آگهی نسـبت به تهیه نامه 
اعـام آمادگـی بـه امـور قراردادهـا و فاکس آن به شـماره 33239661 یا تحویل آن به دبیرخانه شـرکت گاز اسـتان کرمان واقع در بلـوار 22 بهمن - حد فاصل سـه راه ادیب با چهار 
راه  شـعبانیه )در سـاعات اداری شـنبه تا سـه شـنبه  7-16 و چهارشـنبه ها  7-15 ( اقدام و دفترچه اسـتعام  ارزیابی کیفی را نیز  از  سـایت پایگاه ملی اطاع رسـانی مناقصات 
بـه آدرس  http://iets.mporg.ir دریافـت و بـا توجـه بـه مفـاد آن،  مـدارک مـورد نیـاز  را  جهت هر مناقصـه بصورت جداگانه تهیه، تنظیـم و تکمیل و حداکثر تـا 14  روز تقویمی 
پـس از تاریـخ چـاپ آخریـن نوبـت آگهـی به، دبیرخانه شـرکت گاز اسـتان کرمان تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منـوط به ارزیابـی کیفی مناقصه گران توسـط 
کمیتـه فـــنــی و بازرگانـی مـی باشـد .)نوع تضمین شـرکت در مناقصه : یکی از تضامیـن معتبر در آیین نامـه تضمین معامات دولتی مطابق شـرح مندرج در اسـناد مناقصه( 
متقاضیان می بایسـت جهت کسـب اطاعات بیشـتر به سـایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطاع رسـانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسـبت به ثبت 

نام در سـایت پایگاه اطاع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.                                                                                               

کد فراخوان1398.3520شماره مجوز98/6/13تاریخ چاپ نوبت اول365مدت زمان اجرا)روز(
3/163/000/0003/213/600مبلغ تضمین)ریال(98/6/14تاریخ چاپ نوبت دومیک تعداد مرحله

موضوع:تامین احتیاجات وسائط نقلیه )پیمان تاکسیرانی(

شـهرداری بـم در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خرید پایه چراغ روشـنایی خیابانی را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار 
نمایـد ، کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریـق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت 
عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید پایه چراغ روشنایی 

علیرضا پشتیبان- شهردار بم

 )نوبت اول(

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/6/14 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 مورخ 98/6/22

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 12:00 مورخ 98/7/1
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 مورخ 98/7/6

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس بم 
بلوار شهید رجایی سایت اداری شهرداری بم امور قراردادها -تلفن:034-44345214

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934- 021 
دفتر ثبت نام :88969737- 85193768

واتیکان یکی از تاثیرگذارترین 
شخصیت هایش را از دست داد
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واتیـکان در طـی روزهـای اخیـر یکـی از برجسـته ترین و تأثیرگذارتریـن 
شـخصیت هایش را از دسـت داد. او کاردینال سیلوسترینی بود که در روز 29 
آگوسـت برابر با هشـتم شـهریور در سـن 95 سـالگی زندگی را بدرود گفت.
اهمیـت وی بـه  علـت موقعیـت علمـی اش نبـود. اهمیـت شـخصیت های 
دینـی در ایـران عمومـًا متناسـب اسـت با شـأن و منزلت علمـی و خصوصًا 
فقهـی آنـان. ایـن بـه دلیـل عـرف و فرهنگ موجـود در کشـور ما اسـت که 
ایـن خـود متأثـر اسـت از مسـئله مرجعیـت و یافتـن فـرد »اعلـم«. اما در 
ادیان دیگر و از  جمله مسـیحیت، داسـتان بدین گونه نیسـت. چنین نیست 
کـه شـخصیت های بـزرگ و بلکـه رهبران دینـی آنـان لزومـًا عالم ترین آنها 
باشـند و یا از جمله برجسـته ترین ها به لحاظ علمی و کالمی، و کمتر اتفاق 

می افتـد که چنین باشـند.
بـه  هـر حـال سیلوسـترینی از جملـه مهمترین ها بود. اصـوالً اروپـای بعد از 
جنگ دوم شـخصیت های سیاسـی و اجتماعی بزرگی داشـت. غالبًا افرادی 
بودند فرهیخته و دانشـمند و دوراندیش و با سـعه صدر و مسئولیت شناس. 
حتـی وابسـتگان به اندیشـه های رادیکال، اعم از راسـت و چـپ، و افراطیان 
مارکسیسـت هـم چنیـن بودنـد و ایـن یکـی از مهمتریـن دالئلـی بـود کـه 
علی رغـم تنـوع فکـری و عقیدتـی توانسـتند در کنـار یکدیگـر قـرار گیرند و 
بلکـه همـکاری کننـد. برای نمونه نـگارش و یا اصالح قانون اساسـی پس از 
جنگ دوم در برخی از کشـورهای اروپایی توسـط کسـانی انجام شـد که به 

طیف هـای بسـیار متفاوت فکـری و ایدئولوژیکی تعلق داشـتند.
ثبات و رفاه نسـبی اروپای امروز تا مقدار زیادی مرهون همین شـخصیت ها 
و افـکار و اقدامـات آنها اسـت. به همین ترتیب کلیسـای کاتولیک هم پس 
از جنـگ دومشـخصیت های بزرگـی داشـت. در آن زمـان و علی رغـم جهانی 
بـودن ماهیـت کلیسـای کاتولیک، امـا صبغه غالـب آن اروپایی بـود و هنوز 

هم تـا حدودی چنین اسـت.
بـه واقـع سیلوسـترینی از زمـره همین افراد بـود و از شاخص ترین هایشـان 
و لـذا مـورد احتـرام روشـنفکران ایتالیایی بـود که عمومًا چپگـرا بودند، حال 
آنکـه آنان با مقامات کلیسـایی میانه ای نداشـتند و عمومـًا به گونه ای صریح 
از ایشـان انتقـاد می کردنـد. او همـکار و دسـتیار و معاون کاردینـال کازارولی 
بـود. کازارولـی کـه کمتر شـناخته شـده اسـت مبتکر اندیشـه نگاه به شـرق 
بود.هـدف او ایـن بـود کـه از راه ارتبـاط بـا رژیم هـای کمونیسـتی حاکـم بر 
کشـورهای اروپـای شـرقی نوعـی اعتمادسـازی انجام دهـد و آنهـا واتیکان 
را بـه مثابـه دشـمن خـود و بخشـی از بلـوک غرب ننگرنـد و بـا او همکاری 
کننـد و ایـن زمینـه را برای گشـایش های بعـدی فراهم آورد. خواسـت او در 
نهایت آن بود که کلیسـای کاتولیک موجود در کشـورهایی همچون لهسـتان 
و مجارسـتان و چکسـلواکی و یا مناطقی چون اسـلوونی و کرواسـی بتواند 
در چارچـوب قوانیـن حاکم فعال باشـد و این ممکن نبـود جز با همکاری با 
رژیم هـای کمونیسـتی و اینکـه نباید آنان را همچون شـیاطینی انگاشـت که 
غیرقابـل همکاری هسـتند، آن گونه کـه مک کارتیسـت ها در دهه های پنجاه 

و شـصت می اندیشـیدند و تبلیـغ می کردند.
صـدر اعظـم آلمـان، ویلـی برانـت، ایـن اندیشـه را از او گرفـت و بـا توجه به 
نفـوذش در اروپـا و در محافـل سوسیالیسـتی اروپـای آن روزگاران، ایـن 
سیاسـت را تحقق بخشـید که پس از فراز و فرودهایی در نهایت به »پیمان 
هلسـینکی« انجامید و از درون آن "سـازمان همکاری و امنیت اروپا" متولد 
شـد که بدون شـک یکی از مهمترین نقاط عطفدر روابط بین شـرق و غرب 

تـا قبل از سـقوط بلوک شـرق بود.
 بـه جـز این سیلوسـترینی در اصالح و بـروز کردن قرارداد معروف و بسـیار 
مهـم "کونکورداتـو" و یـا "التران"، بیـن واتیکان و دولـت ایتالیا نقش مهمی 
ایفـا کـرد. پـس از وحـدت ایتالیـا و شکسـت پـاپ در برابـر گاریبالـدی و 
نیروهـای مدافـع اتحـاد کشـور، واتیـکان در انـزوای کامل قرار گرفـت. آنچه 
ایـن انـزوا را شکسـت همیـن قـرارداد کونکورداتـو بـود کـه در 1929 منعقـد 
گردیـد. ایـن قـرارداد در 1984 مـورد بازبینی قـرار گرفت و ایـن در زمانی بود 
که کازارولی در سـمت نخسـت وزیری واتیکان قرار داشـت و سیلوسـترینی 
وزیـر خارجـه او بـود. ایـن قـرارداد دارای ابعـاد فـراوان حقوقیـو سیاسـی و 
بین المللـی پیچیـده ای اسـت و »بـروز کـردن« آن بـه آگاهـی و خبروّیـت 
فراوانـی نیـاز داشـت. مخصوصـًا کـه ایتالیـای آن زمان به کلی متفـاوت بود 
بـا ایتالیـای تحـت حاکمیـت موسـولینی در 1929 و بـه شـدت سـکوالریزه 
شـده بـود. نکتـه دیگـر اینکـه در آن ایـام سوسیالیسـت ها در ایتالیـا قدرت 

انس طال         1.544.210

مثقال طال     17.910.250

گرم طالی 18  4.135.192

گرم طالی 24   5.513.200

بهار آزادی      40.440.000

امامی          41.130.000

نیم       20.880.000

ربع         13.090.000

گرمی       8.890.000

دالر             113.390

یورو         125.200

درهم          33.359

لیر ترکیه           20.423

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

ما را در تلگرام 
 22  تا  32دنبال کنید

یارانه به شرط مصرف
وزیر کار: یارانه خانواده هایی که میزان مصرفشان از حد معین بیشتر است، قطع می شود

به تازگـی دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری آب، خشکسـالی، 
فرسـایش و محیـط زیسـت معاونـت علمـی و فنـاوری 
ریاسـت جمهـوری بـا بیـان اینکـه در حـوزه خـاک 10 
راهبـرد اصلـی در سـند ملـی ایـن حـوزه تعریـف شـده، 
حمایـت  راهبردهـا  ایـن  همـه  از  سـتاد  اسـت:  گفتـه 
 می کنـد تـا منجـر بـه رفـع مشـکالتی در کشـور شـود.
بـه گفتـه نادرقلـی ابراهیمـی مباحـث مرتبـط بـا خاک و 
توسـعه فناوری هـای این حـوزه از اولویت های این سـتاد 
دانشـجویی  پایان نامه هـای  از  سـتاد  ایـن  رو  از  اسـت، 
حمایـت می کنـد تـا دانشـجویان بـرای انجـام طرح های 
تولیـد  بـه  فناورانـه منجـر  تولیـد طرح هـای  بـه  خـود 

محصـول تشـویق و هدایـت شـوند. 
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کشف نقش برجسته 
سه هزار ساله در دل 
کوه های سرپل ذهاب
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری استان 
کرمانشاه از کشف نقش برجسته 

ای با بیش از سه هزار سال قدمت 
در دل کوه های بین دو شهر 

»ازگله و سرپل ذهاب «خبر داد.

کاهش 12 درصدی 
تراز آب دریای خزر 
نسبت به سال گذشته

سرپرست مرکز ملی مطالعات و 
تحقیقات دریای خزر مستقر در ساری 

گفت: تراز آب این دریا در بهار سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 

حدود 12 درصد کاهش یافت.
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یادداشت  مهمان
محمد مسجدجامعی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1538

پنجشنبه 14 شهریور 1398
  قیمت 500 تومان

www.payamema.ir

دبیر ستاد محیط زیست
 ریاست جمهوری: این ستاد از 10 
راهبرد اصلی حوزه خاک در سند 
ملی کشور برای رفع مشکات 
حمایت می کند

حمایت از اقدامات 

فناورانه برای حفظ 

منابع خاک
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پیگیری تعرض به تپه 
هشت هزار ساله »پوئینک«

میراث فرهنگی هرگونه تعرض به تپه هشت
 هزار ساله پوئینک را پیگیری می کند

وزیر اقتصاد و دارایی:

ثبات بازار ارز 
ادامه دار است

را در دسـت داشـتند و حـزب کمونیسـت هم نفـوذ فراوانی 
داشـت. این هر دو خاّصه حزب کمونیسـت رابطه خوبی با 

واتیـکان و کلیسـای کاتولیک نداشـت.
بـود  واتیـکان  او سـال ها وزیـر خارجـه  چنانکـه گفتیـم 
از 1990 بـه بعـد ریاسـت مجمـع کلیسـاهای شـرقی  و 
را بـه عهـده داشـت. منظـور ازکلیسـاهای شـرقی، عمـوم 
کلیسـاهای ارتدوکـس اسـت. اعـم از کلیسـاهایی کـه در 
قلمـرو امپراطـوری روم شـرقی بودنـد و تابـع او، همچـون 
کلیسـای روس و یونـان و بلغارسـتان و صـرب و رومانـی 
و یا کلیسـاهایی که از دوران های نخسـتین مسـیحیت در 
منطقـه خاورمیانه و شـمال و شـاخ آفریقـا و منطقه قفقاز 
قرار داشـتند. همچون کلیسـاهای قبطی و اتیوپی و ارمنی 

و آشـوری و گرجـی.
از قـرن شـانزدهم بـه بعـد واتیـکان کوشـید اصحـاب این 
کلیسـاها را بـه مذهـب خـود درآورد، یعنـی کاتولیـک کند. 
ایـن اقدامـات تـا حـدودی موفقیت آمیز بـود، بدین معنی 
بـه دلیـل مقاومـت بعضـًا سرسـختانه کلیسـاهای  کـه 
آئیـن  بـه  را  آنـان  از  تنهـا بخشـی  ارتدوکـس، توانسـت 
کاتولیـک درآورد. ایـن بخـش بعضًا کوچک و بلکه بسـیار 
کوچـک بـود و بعضًا بـزرگ و قابل مالحظه. بعدها تصمیم 
گرفتنـد کـه ارتدوکس هـای کاتولیکشـده کمـاکان آداب و 
رسـوم دینـی و تاحـدودی تشـکیالت دینـی خـودرا حفـظ 
کننـد و صرفـًا پـاپ را بـه عنوان رهبـر دینی خـود بپذیرند.
اداره و مدیریـت ارتدوکس هـای کاتولیـک شـده  جهـت 
مجمعی تحت عنوان »مجمع کلیسـاهای شـرقی« شـکل 
گرفـت کـه از مجمع های حسـاس و بلکه بسـیار حسـاس 
واتیـکان بـود. این حساسـیت خصوصـًا در مواقـع بحرانی 
افزایـش می یافـت، چـرا کـه عمـوم کلیسـاهای ارتدوکس 
نسـبت بـه کسـانی کـه از میان آنـان به کلیسـای کاتولیک 
ملحق شـده بودند، حساسّیت داشـتند و آنان را وابستگان 
بـه واتیـکان و غـرب می دانسـتند. از این زاویـه این جریان 
بـه مهمتریـن عامـل در تعییـن رابطـه متقابـل بیـن دو 
کلیسـای بـزرگ کاتولیـک و ارتدوکـس تبدیل شـده بود.

پس از سـقوط بلوک شـرق رابطه  این دو کلیسـا به شـدت 
متشـّنج شـد. ایـن مسـئله را دالئـل فراوانـی اسـت کـه 
حتـی بـه اختصـار هـم نمی تـوان بـدان پرداخـت. در نیمه 
نخسـت دهـه نـود قـرن گذشـته این تشـّنج حتـی روابط 
سیاسـی و اجتماعـی را تحـت تأثیـر قـرار داد و در برخـی 
از کشـورها همچـون اوکرایـن و تمامـی قلمرو یوگسـالوی 
سـابق و حتی یونان و روسـیه به مشکلی اجتماعی تبدیل 
شـد. بـه همیـن دالئل مجمع کلیسـاهای شـرقی اهمیتی 
مضاعف یافت و سیلوسـترینی به همراه همکارانو دسـتیار 
ویژه اش، کشـیش گجراتی، توانسـت با بردبـاری و کاردانی 
مشـکل راکاهـش دهـد و تـا حـدودی حـل کنـد. بـدون 
شـک اگر تجربیات و سـوابق ارتباطی او با بلوک شـرق در 
دهه هـای شـصت و هفتاد نبـود، بدین کار موفق نمی شـد. 
چنانکه گفتیم سیاسـت نگاه به شـرق که توسـط کازارولی 
آغـاز شـده بود،موجـب شـد کـه از دهـه شـصت بهبعدآنان 
ارتباطـی مـداوم بـا بسـیاری از کشـورهای اروپای شـرقی 
داشـته باشـندو لـذا ایـن کشـورها و سـاختارهای دینـی و 
اجتماعـی و حساسـّیت های فرهنگـی و هویتـی آنـان را از 

درون می شـناختند.
البتـه کیفیـت تعامـل او بـا کلیسـای ارتدوکـس به عکس 
بـا رعایـت  آنچـه عمومـًا می پندارنـد پیوسـته مثبـت و 
و  سرسـختی  از  چاشـنی ای  و  نبـود  احتـرام  و  نزاکـت 
یک جانبه گرایـی اروپایـی را بـه همراه داشـت. بـرای نمونه 
در جریـان کنفرانس اسـاقفه اروپا در نیمـه اول دهه نود، از 
پاتریـارک ارتدوکس هـا، بارتولمئوس هم دعوت شـده بود. 
بـه دلیـل تنـش در رابطه واتیـکان و کلیسـاهای ارتدوکس 
کـه کم وبیـش بـه قطـع رابطـه دیالوگـی آنـان منجر شـده 
بـود، بارتولمئوس شـرکت نکرد و نماینـده خود مترو پلیت 
اسـپیرودونه را کـه مقیـم در ایتالیا و مسـتقر در شـهر ونیز 
بـود، اعـزام کـرد. پاپ شـخصًا در تمامی جلسـات شـرکت 
می کـرد و اسـپیرودونه پیـام بارتولمئـوس را قرائـت کـرد 
کـه ضمـن گالیـه از کلیسـای کاتولیک نسـبت بـه تصرف 
کلیسـاهای ارتدوکـس موجـود در غـرب اوکرایـن توسـط 

اونیاتی هـا کـه ارتدوکس هـای کاتولیـک شـده اوکرایـن بودند، 
اعتـراض شـده بود.

پس از سـخنرانی اسپیرودونه کاردینال سیلوسترینی صحبت 
کـرد و ضمـن رّد آنچـه اتهامات کلیسـای ارتدوکـس خواند در 
مـورد کلیسـاهای غـرب اوکراین کـه محل سـکونت اونیاتی ها 
اسـت، صریحـًا گفـت ما به این کلیسـاها نیـاز داریم و متعلق 
بـه مـا اسـت و تلویحـًا از اقدامـات اونیاتی هـا که با خشـونت 
ایـن کلیسـاها را تصـرف کـرده بودنـد، دفـاع کـرد. این گونـه 
سـخن گفتـن و این گونه دفاع در آن ایـام تعجب افراد فراوانی 
را برانگیخـت. مخصوصـًا کـه طـرف خطـاب او رهبـر معنـوی 

تمامی کلیسـاهای ارتدوکـس بود.
مدتی بعد اسـپیرودونه را برای یک میهمانی شـام به اقامتگاه 
دعـوت کـردم. او بـه تفصیـل دربـاره وضعیـت کلیسـاهای 
ارتدوکـس در منطقـه بالکان و اوکراین صحبت کرد و از کیفیت 
برخـورد سیلوسـترینی در حضـور پـاپ به شـدت گالیـه نمـود. 
اگرچه پاپ پس از سـخنان سیلوسـترینی، اسـپیرودونه را در 

آغـوش گرفـت و کوشـید فضای کنفرانـس را مالیم سـازد.
البته مدتی بعد رابطه دو کلیسـا به گرمی گرائید و بارتولمئوس 
به رم آمد و با پاپ مراسـم مشـترکی را در کلیسـای سن پیترو 
انجـام دادنـد. او در سـفری کـه در پائیـز 2001 به ایران داشـت 
صریحـًا گفـت رابطـه مـا و کلیسـای کاتولیـک اصالح شـده و 
سـوءتفاهم ها رفـع گردیـده اسـت و حتـی گفت ایـن رابطه به 
سـطحی فراتـر از سـطح قبـل از فروپاشـی بلوک شـرق ارتقاء 
یافتـه اسـت و البتـه ایـن سـخن درسـتی بـود. حتـی بحران 
اخیـر کلیسـای ارتدوکـس اوکرایـن نتوانسـت ایـن رابطـه را 

متشـّنج سازد.

در طـی ایـام مأموریـت نمونه هـای دیگـری چون این مـورد را 
بـه خاطـر می آورم که سیلوسـترینی بـا تندی برخـورد می کرد 
اّمـا بهتـر اسـت از بیانـش درگـذرم. نکته این اسـت که چنین 
نیسـت کـه پیوسـته رابطـه واتیکانی هـا بـا طـرف مقابـل بـا 
نرمـی و مـدارا همراه باشـد. مـواردی یافت می شـود که چنین 

نیست.
مـن از نخسـتین روزهـای مأموریـت در واتیـکان کـه همزمان 
بـود بـا سـقوط نهایـی بلـوک شـرق در ارتباطـی مـداوم با وی 
و دسـتیارش آقـای گجراتی بـودم. این ارتبـاط بعدها از طریق 
خواهـرزاده ایشـان کـه از دوسـتان صمیمـی ام اسـت، آقـای 
پروفسـور فرانکو ناکارال، ادامه یافت. اگرچه درسـال های اخیر 
بـه شـدت رنجـور شـده و شـنوائیش را ازدسـت داده بـود. او 
از معـدو د کاردینال هایـی بـود که در واتیکان اشـتغال داشـت 
ولی با مسـائل سیاسـی و اجتماعی به خوبی و از درون آشـنا 
بـود – همچـون افرادی چون کاردینال پیـو الگی و کاردینالجان 

لویـی تـوران که هـر دو درگذشـته اند.
معـروف چنیـن اسـت کـه او بـا انتخـاب کاردینـال راتسـینگر 
– پـاپ مسـتعفی بندیکـت شـانزدهم – مخالـف بـودو آن را 
انتخابـی نادرسـت می دانسـت. و ایـن حاکـی از آشـنایی او با 
واقعیت هـای جهـان و کلیسـای کاتولیک بـود. البتـه رابطه ای 
صمیمانـه بـا پاپ ژان پل دوم داشـت و او نیز احتـرام ویژه ای 
بـرای او قائـل بـود. ژان پـل دوم در مناسـبتی نامه ای بـرای او 
نوشـت و از تعبیرهایـی اسـتفاده کـرد که نشـان دهنـده عمق 
صمیمـت و احتـرام وی نسـبت به سیلوسـترینی بـود. ظاهرًا 
بـرای نخسـتین بـار بـود کـه ژان پـل از چنیـن تعبیرهایـی در 

سـتایش از یـک کاردینـال سـود می جسـت.

شـاید مناسـب باشـد یکی از خاطرات فراوانم از او را نقل کنم. 
او می گفـت پـس از پایـان جنـگ عـراق و آمریـکا در 1991 به 
دیـدن صـدام رفتـم. پـس از شکسـت فاحش عـراق و بحران 
عمیقـی که تمامی اعـراب بدان دچار شـده بودند، آمریکایی ها 
کوشـیدند از شـرائط پیش آمده جهت آنچه خود حل مسـئله 
فلسـطین می نامیدنـد، اسـتفاده کننـد و ابتکارهـای مختلـف 
مادریـد و کمـپ دیویـد و اسـلو از آن بـه بعـد شـکل گرفت که 
حتی فلسـطینی ها و شـخص عرفـات را تحت تأثیر قـرار داد.
او گفـت در دیـدار بـا صدام به او گفتم بهتر اسـت شـما هم به 
این جریان ملحق شـوید و اسـرائیل را به رسـمیت بشناسـید، 
و ایـن گشـایش هایی را بـه دنبـال مـی آورد. او گفـت صـدام 
عصبانـی شـد و مالقـات بـه تلخـی انجامیـد. به هنـگام نقل 

داسـتان تلخـی آن در چهـره او منعکـس بود.
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه رابطـه واتیـکان و عـراق در زمـان 
بعثی هـا بـه دالئـل مختلف پیوسـته خـوب بود و طـارق عزیز 
را کـه مسـیحی ای کلدانـی بـود، در ایـن میـان نقشـی مهـم 
بـود. مکـرر از کاردینـال اچی گـرای کـه مسـئول "مجمع صلح 
و عدالـت" بـود و عمـالً مهمتریـن رابـط بیـن این دو کشـور به 
هنگام جنگ تحمیلی بود شـنیدم که پیوسـته مورد اسـتقبال 
گـرم مقامـات عراقـی  و بعضًا صـدام قرار گرفته اسـت. مهمتر 
آنکـه پـاپ ژان پـل دوم از مخالفـان جنگ 1991 بـود. او حتی 
کاردینـال پیوالگـی را کـه قبـالً سـفیر واتیـکان در آمریـکا بود 
بـا پیامـی بـه نـزد رئیس جمهـور آمریکا، بـوش پدر، فرسـتاد 
تـا مانـع از جنـگ شـود. ایـن موضـوع را الگـی شـخصًا برایم 
توضیـح داد. امـا علی رغـم این همه، مالقات با سیلوسـترینی 

به گونـه ای انجـام شـد کـه ذکرش گذشـت.
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برنامه تامین ارز، بدون درنظرگرفتن پیشنهادات اروپا تنظیم شده استپیام خبر
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برنامه تأمین ارز خود را بدون در نظر گرفتن 
پیشنهادات اروپا تنظیم کرده است.
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یارانه به شرط مصرف
وزیر کار: یارانه خانواده هایی که میزان مصرفشان از حد معین بیشتر است، قطع می شود

وزیر کار: یارانه خانواده هایی که میزان مصرفشان زیاد است، قطع می شود

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــون بودجــه ســال  گفــت: دولــت در قان
یارانــه ســه دهــک  بــه حــذف   98
درآمــدی باالتــر مکلــف شــده اســت کــه 
ــه  ــدف آیین نام ــن ه ــق ای ــرای تحق ب
و  بــود  شــده  پیش بینــی  اجرایــی 
آیین نامــه در دولــت بــه تصویب رســیده 
و قــرار شــده بــر مبنــای تصمیمــی کــه 
بیــن وزارت تعاون، وزارت کشــور، وزارت 
ــه  ــه وبودج ــازمان برنام ــات و س ارتباط
ــان  تنظیــم می شــود ایــن اقــدام از پای

ــود. ــام ش ــهریورماه انج ش
ــا،  ــگار سیاســی ایلن ــزارش خبرن ــه گ  ب
محمــد شــریعتمداری دیــروز در پایــان 
جمــع  در  دولــت  هیئــت  نشســت 

خبرنــگاران گفــت: دولــت در قانــون 
بودجــه ســال 98 بــه حــذف یارانــه 
ســه دهــک درآمــدی باالتــر مکلــف 
کــه  افــرادی  یعنــی  اســت.  شــده 
دارای درآمدهــای باالتــری هســتند و 
درآمدشــان بــه نوعــی نیــاز بــه دریافــت 
ــد. ــی می کن ــا نف ــرای آن ه ــه را ب یاران
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ایــن  تحقــق  بــرای  تصریــح کــرد: 
ــی  ــی پیش بین ــه اجرای ــدف آیین نام ه
دولــت  در  آیین نامــه  و  بــود  شــده 
بــه تصویــب رســیده و قــرار شــده 
ــن وزارت  ــه بی ــی ک ــای تصمیم ــر مبن ب
تعــاون، وزارت کشــور، وزارت ارتباطــات 
و ســازمان برنامــه وبودجــه تنظیــم 

پایــان  از  اقــدام  ایــن  می شــود 
شــهریورماه انجــام شــود.

ــدی  ــت حساســیت ج ــزود: دول وی اف
دارد کــه باتوجــه بــه شــرایط اقتصــادی 
کشــور و برخــی فشــارهایی کــه بــه طور 
طبیعــی روی اقشــار متوســط و پاییــن 
ــا در  ــب خط ــود دارد، ضری ــه وج جامع
انتخــاب افــرادی کــه نیازمنــد دریافــت 
یارانــه نیســتند تــا حــد ممکــن کاهــش 
پیــدا کنــد و از ایــن محــل فشــاری 
بــه طبقــه متوســط متوســط رو بــه 
پاییــن جامعــه وارد نشــود کــه بــر 
ــده  ــرار ش ــواس ق ــن وس ــاس همی اس
ــداران  ــا همــکاری اســتانداران و فرمان ب
و بخشــداران در سراســر کشــور و بــا 

اطالعاتــی  بانک هــای  از  اســتفاده 
ــود. ــل ش ــور عم ــود در کش موج

سقف معینی از درآمد برای 
حذف وجود ندارد 

ممکــن  داد:  ادامــه  شــریعتمداری 
اســت مــا نتوانیــم بــه همــه آنچــه 
ــورای اســالمی اســت،  ــه مصــوب ش ک
ــه هــر ســه دهــک،  ــی حــذف یاران یعن
ــادی  ــاص اقتص ــرایط خ ــل ش ــه دلی ب
ــا  ــا ت ــم ام ــل کنی ــور دارد عم ــه کش ک
ــی  ــه ایــن تکلیــف قانون حــد ممکــن ب
ــه  ــاری ب ــا فش ــرد ت ــم ک ــل خواهی عم
ــف و متوســط کشــورمان  ــه ضعی جامع

وارد نشــود.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــداد  ــه تع ــن ســوال ک ــه ای در پاســخ ب
افــرادی کــه مشــمول ایــن حــذف 
ــه  ــدی ک ــقف درآم ــد و س ــد ش خواهن
شــامل آن ســه دهــک می شــود چقــدر 
ــه ســقف  ــن نام ــت: در آیی اســت؟، گف
معینــی بــرای حــذف وجــود نــدارد 
و نشــان تمکــن بــرای ســه دهــک 
درآمــدی بــاال میــزان مصــرف خانوارهــا 
ــدی اســت. ــاالی درآم ــای ب در دهک ه
ایــن عضــو کابینــه دولــت تدبیــر و امیــد 
ــون  ــت 80 میلی ــت: جمعی ــار داش اظه
نفــری مــا هــر دهکــش شــامل 8 
میلیــون نفــر می شــود. آن دســته از 
مصرفشــان  میــزان  کــه  خانواده هــا 
ــا  ــت آن ه ــر هس ــی باالت ــد معین از ح
مشــمول ایــن اقــدام هســتند و در 
ســه دهــک بــاال میــزان مصــرف ســرانه 
ــاس  ــر اس ــوم ب ــک اول، دوم و س ده
ــک مرکــزی مشــخص  بررســی های بان

می شــود.
کــرد:  خاطرنشــان  شــریعتمداری 
باتوجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور و 
فشــارهایی کــه نظــام ســلطه بــر ملــت 
ــه در  ــاری ک ــرده و آث ــال ک ــران اعم ای
ــه  ــا ب ــش قیمت ه ــورم و افزای ــرخ ت ن
ــردم  ــدی م ــده، ســطح درآم ــود آم وج
ــق  ــا ســبد معیشتی شــان در تطاب ــا ب م
کامــل نیســت و طبیعتــا ایــن کار بایــد 
ــه  ــود ب ــام ش ــل انج ــاط کام ــا احتی ب
ــن  ــه ممک ــی ک ــا جای ــه ت ــه ای ک گون
اســت ضریــب خطــا کاهــش پیــدا کنــد 

ــد. ــاری نیای ــردم فش ــه م و ب
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
افــزود: آن هایــی هــم کــه دارای تمکــن 
ــد،  ــی دارن ــتند و درآمدهای ــی هس مال
ایــن یارانــه برایشــان الزم  دریافــت 
و  می کردنــد  دریافــت  یــا  نیســت 
خودشــان بــه فقــرا می دادنــد. بــر ایــن 
اســاس دولــت بــه ایــن وســیله آن هــا 
ــودش آن را در  ــد و خ ــذف می کن را ح
ــای  ــار نهاده ــی در اختی ــه عموم بودج

حمایتــی قــرار می دهــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
میــزان  چــه  می کنیــد  پیش بینــی 
ــل  ــت: قاب ــرد؟، گف ــورت بگی ــذف ص ح
پیش بینــی نیســت و بــه طــور طبیعــی 
وقتــی در عمــل وارد شــویم معلــوم 

می کنیــم. عــرض  می شــود کــه 
ایــن عضــو کابینــه دولــت دوازدهــم 
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در 
همسان ســازی حقوق هــا در صنــدوق 
تامیــن اجتماعــی بــه صــورت متعــادل 
و متــوازن و بــه آن نحــوی کــه در دیگــر 
صندوق هــای دولتــی صــورت گرفتــه 
ــن بخــش  ــه شــما در ای نیســت، برنام
چیســت، گفــت: در همــه صندوق هــای 
بازنشســتگی بحــث همسان ســازی بــه 
ــه  ــورد توج ــر جــدی م ــک ام ــوان ی عن
اســت و در هیــچ کــدام از صندوق هــای 

بــه  همسان ســازی  بازنشســتگی 
صــورت متــوازن صــورت نگرفتــه اســت.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ســال های  در  برخــی  کــرد:  تاکیــد 
کمتــری  حقــوق  بــا  قبــل  خیلــی 
بازنشســته شــده اند و آن هایــی کــه در 
ــری  ــوق باالت ــا حق ــر ب ــال های اخی س
ــی  ــک ناهمگون ــده اند، ی ــته ش بازنشس
در  دریافتی شــان  حقــوق  میــزان  در 
ــد  ــروز باش ــه ام ــد ک ــان واح ــک زم ی
وجــود دارد. ایــن یــک موضوعــی اســت 
همسان ســازی  عنــوان  تحــت  کــه 
حــوزه  در  بایــد  دســتمزد  و  حقــوق 
بازنشســتگی حــل و فصــل شــود. 

انجــام  بــرای  شــریعتمداری گفــت: 
ایــن کار هــم در صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری نیازمنــد 15 هــزار میلیــارد 
تومــان منابــع بودیــم کــه از ایــن میــزان 
در بودجــه ســال 98 بــر مبنــای اعتبــار 
470 هــزار میلیــارد تومانــی مصــوب 
بودجــه تنهــا ســه هــزار میلیــارد تومــان 
ــدا  ــرای همسان ســازی اختصــاص پی ب
کــرده بــود کــه بــا کاهــش میــزان 
بودجــه بــه عــددی در حــدود 180 هــزار 
نهایتــا  و  رســیدیم  تومــان  میلیــارد 
ــر خواهــد شــد  بخشــی از آن هــم کمت
ــه طــور متوســط بیــش از ایــن  و مــا ب
نتوانســتیم در همسان ســازی اقــدام 

ــم. کنی
ــق  ــازی ح ــرد: همسان س ــد ک وی تاکی
بازنشســتگان عزیــز و امــری الزم و 
ــام  ــه انج ــف ب ــت مکل ــروری و دول ض
آن اســت و طبیعتــا بــه محــض اینکــه 
ــه  ــه نحــوی باشــد ک شــرایط بودجــه ب
ســازمان برنامــه و بودجــه و خزانــه داری 
ایــن  پرداخــت  توانایــی  کل کشــور 
ــن  ــه ای ــا ب ــند م ــته باش ــع را داش مناب
موضــوع بــا جدیــت تمــام اهتمــام 

ــرد. ــم ک خواهی

وزیـر امـور خارجـه کشـورمان گفـت: نیـاز 
تاسـف  باعـث  آمریـکا  مجـوز  بـه  اروپـا 
اسـت. محمدجـواد ظریـف پـس از دیدار 
جمـع  در  بنـگالدش  خارجـه  وزیـر  بـا 
خبرنگاران در پاسـخ به ایسـنا در خصوص 
اخیـر وزیـر خارجـه فرانسـه و  اظهـارات 
تکـرار مواضـع قبلـی ایـن کشـور همزمان 
بـا اعـالم عراقچـی مبنـی بـر دوره چهـار 
ماهـه برای خـط اعتباری 15 میلیـارد دالر 
از سـوی اروپـا و ایـن کـه نـگاه شـما بـه 

مذاکـرات آتـی بـا اروپـا چیسـت؟ گفـت: 
نـگاه ما بـه مذاکـرات و گفت وگوهای ما با 
کشـورهای اروپایـی به این دلیـل بوده که 
از بیـن کشـورهای باقـی مانـده در برجام، 
مـا بـا چیـن و روسـیه روابـط اقتصـادی 
داریـم و ایـن روابـط ادامـه پیـدا می کنـد 
گرچـه روابـط مـا بـا روسـیه و چیـن هـم 
از تحریم هـای غیرقانونـی آمریـکا تاثیـر 
پذیرفتـه، اما اروپایی ها تقریبًا نتوانسـتند 
کـه تعهـدات شـان را ایفا کننـد.وی افزود: 

همانطور که در نامه 18 اردیبهشـت رئیس 
امنیـت  بیانیـه شـورای عالـی  جمهـور و 
ملـی و همیـن طـور نامـه 18 اردیبهشـت 
بنـده بـه خانـم موگرینی تاکیـد کردیم که 
اقدامـات خودمـان را در چارچـوب بند 3۶ 
برجـام انجام دادیم. اقدامـات ما اقدامات 
جبرانـی اسـت در برابـر قصـور و تقصیـر 
اتحادیـه اروپا و در اجرای تعهداتشـان، در 
همـان نامـه هـا هم اعـالم کردیـم؛ ضمن 
اینکـه ایـن اقدامـات را در قالـب برنامـه 
زمانبنـدی شـده انجـام خواهیـم داد، امـا 
در همـه زمانهـا مذاکـره می کنیـم و ایـن 
چیـزی بوده که شـورای عالی امنیت ملی 
مـا در همـان زمـان بـر اسـاس تصمیـم 

اجماعـی نظـام اعـالم کرده اسـت.

نیاز اروپا به مجوز آمریکا
 باعث تاسف است

وزیر اقتصاد و دارایی:
ثبات بازار ارز ادامه دار است

ـــازار  ـــا، ب ـــه و تقاض ـــرل عرض ـــا کنت ـــت: ب ـــی گف ـــاد و دارای ـــر اقتص وزی
ـــت. ـــه دار اس ـــد ادام ـــن رون ـــد و ای ـــت ش ارز مدیری

بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت، فرهـــاد دژپســـند روز سه شـــنبه دربـــاره 
ـــالش  ـــت در ت ـــادی اس ـــدت زی ـــت: م ـــار داش ـــازار ارز، اظه ـــرایط ب ش
هســـتیم، از طریـــق سیاســـت گذاری بـــرای عرضـــه و تقاضـــا و 
ـــود،  ـــت ش ـــازار ارز مدیری ـــات ب ـــل ثب ـــل مخ ـــی، عوام ـــل محیط عوام
ایـــن امـــر در قالـــب ســـازوکارها و روش هـــای اقتصـــادی صـــورت 

می گیـــرد.
ـــی،  ـــال روش های ـــا اعم ـــزود: ب ـــی اف ـــادی و دارای ـــور اقتص ـــر ام وزی
عرضـــه ارز تقویـــت و افزایـــش پیـــدا کـــرد بـــه طـــور مثـــال 
ـــد  ـــه تولی ـــه چرخ ـــتر ب ـــادرات را بیش ـــل از ص ـــدگان ارز حاص صادرکنن
ـــک  ـــب تحری ـــه موج ـــی ک ـــر عوامل ـــوی دیگ ـــد از س ـــور بازگردانن کش
ـــد. ـــت ش ـــد، مدیری ـــای ارز می ش ـــادی تقاض ـــی و غیراقتص غیرمنطق
دژپســـند بیـــان کـــرد: بـــا اعمـــال روش هـــای مذکـــور و برقـــراری 
ـــر  ـــه س ـــات ب ـــه در ثب ـــت ک ـــی اس ـــازار ارز مدت ـــی، ب ـــت محیط سیاس
می بـــرد، بـــه نظـــر مـــا ایـــن رونـــد مانـــدگار بـــوده و ادامـــه دارد.

سیاست

اقتصاد

اقتصاد

سیاست

منتظر محقق شدن وعده های اروپا هستیم

نابودی ۵۰ درصد محصول خرما در برخی از مناطق کرمان

مذاکره با دولت برای پایان ممنوعیت واردات خودرو

جبهه پایداری از نظر وزارت کشور وجاهت قانونی ندارد

بیـان  بـا  دولـت  سـخنگوی 
کاهـش  سـوم  گام  اینکـه 
موعـد  در  درسـت  تعهـدات 
مقـرر اجـرا مـی شـود، افـزود: 
همچنـان منتظـر هسـتیم تـا وعـده ای کـه بـرای خریـد 
نفـت و پولـی کـه در اختیـار ایران قـرار می گیـرد، عملی 
شـود.»علی ربیعـی« در پایـان جلسـه هیـات دولـت در 
جمـع خبرنـگاران دربـاره زمـان اجرای گام سـوم کاهش 
تعهـدات هسـته ای، گفـت: گام سـوم کاهـش تعهـدات 
درسـت در همـان زمـان موعـد مقـرر اجـرا خواهـد شـد. 
همچنـان منتظـر هسـتیم تـا وعـده ای کـه بـرای خریـد 
نفـت و پولـی کـه در اختیـار ایران قـرار می گیـرد، عملی 

شـود و منتظـر محقـق شـدن دیدگاه مـان هسـتیم ولی 
فرانسـوی ها بـرای اخـذ مجـوز بـه آمریـکا رفته انـد.وی 
ادامـه داد: مهمتریـن بحـث دولـت همیـن مسـاله بود. 
اینکـه چه اقداماتـی انجام می دهیم در همـان روز اعالم 
می شـود کـه اعـالم ایـن اقدامـات اکنـون بـه مصلحـت 
رئیس جمهـوری  اجتماعـی  ارتباطـات  نیست.دسـتیار 
دربـاره دیگـر موضوعـات مـورد بحـث در جلسـه امـروز 
هیـات دولـت، اظهـار داشـت: در ایـن جلسـه، دربـاره 
برنامه هـای دولـت برای ارتقـای زنان در نظـام اداری در 
آینـده بحث شـد. خانم ابتکار توضیحاتی داد و گزارشـی 
دربـاره مدیـران پایـه، میانـی و ارشـد در ایـن بـاره ارائـه 

. کرد

ـــه  ـــان اینک ـــا بی ـــاورزی ب ـــاد کش ـــر جه وزی
ـــای  ـــول خرم ـــه محص ـــق ب ـــی مناط در برخ
کشـــاورزان بـــر اثـــر خشـــکیدگی خوشـــه 
بیـــش از 50درصـــد خســـارت وارد شـــده 
ـــته  ـــال گذش ـــش از س ـــوع بی ـــا در مجم ـــد خرم ـــزان تولی ـــت: می اســـت، گف

بـــوده و خســـارت ها بـــازار خرمـــا را تحـــت تاثیـــر قـــرار نمی دهـــد.
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــاورزی در گفتوگـ ــاد کشـ ــر جهـ ــی وزیـ ــود حجتـ محمـ
ـــه محصـــول  ـــت، در خصـــوص خســـارات وارد شـــده ب ـــه مل ـــزاری خان خبرگ
خرمـــا در اســـتان کرمـــان، گفـــت: کشـــور مـــا بزرگتریـــن تولیـــد کننـــده 
خرمـــا در جهـــان اســـت و در ســـال جـــاری نیـــز در بیشـــتر محصـــوالت 

کشـــاورزی وضعیـــت مطلوبـــی داریـــم.
حجتـــی، ادامـــه داد:شـــرایط تولیـــد محصـــول خرمـــا تـــا مـــرداد مـــاه 
ـــا  ـــت ام ـــود نداش ـــکلی وج ـــان مش ـــتان کرم ـــرق اس ـــاری در ش ـــال ج س
ـــای  ـــل گرم ـــه دلی ـــیر ب ـــد نرماش ـــت مانن ـــاع پس ـــا ارتف ـــق ب ـــی مناط در برخ
ـــار  ـــا دچ ـــول خرم ـــک محص ـــاد خش ـــدن ب ـــودن و وزی ـــک ب ـــداوم، خش م

خشـــکیدگی شـــد و کشـــاورزان خســـارات بســـیار زیـــادی را متحمـــل 
شـــده اند. عضـــو کابینـــه دولـــت دوازدهـــم بـــا بیـــان اینکـــه مســـئوالن 
ـــد و  ـــرده ان ـــرآورد ک ـــداران را ب ـــای باغ ـــه محصـــول خرم ـــارت ب ـــزان خس می
ـــه ســـتاد حـــوادث کشـــور منعکـــس  ـــر منتظـــره ب ـــه غی ـــوان حادث تحـــت عن
کردنـــد، تصریـــح کـــرد: امیدواریـــم بـــا پیگیری هـــای صـــورت گرفتـــه 
از طریـــق مســـئوالن اســـتان، وزارت جهـــاد کشـــاورزی و وزارت کشـــور، 
ـــه  ـــق ب ـــی مناط ـــرا در برخ ـــد زی ـــتیبانی کن ـــا پش ـــداران خرم ـــت از باغ دول
محصـــول خرمـــای کشـــاورزان بـــر اثـــر خشـــکیدگی خوشـــه بیـــش از 

50درصـــد خســـارت وارد شـــده اســـت.
وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی در پایـــان بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه امیدواریـــم 
بتوانیـــم بخشـــی از خســـارات وارد شـــده بـــه محصـــول خرمـــای کشـــاورزان 
ـــده  ـــارت وارد ش ـــرد: خس ـــان ک ـــم، خاطرنش ـــران کنی ـــان را جب ـــتان کرم اس
ـــت  ـــازار را تح ـــان ب ـــتان کرم ـــق اس ـــی از مناط ـــا در برخ ـــول خرم ـــه محص ب
ــا در مجمـــوع بیـــش از  ــرار نمی دهـــد و میـــزان تولیـــد خرمـ تاثیـــر قـ

ـــت. ـــته اس ـــال گذش س

صنایــع  رئیــس کمیســیون 
و معــادن مجلــس شــورای 
ــردن  ــت: وارد نک ــالمی گف اس
خودروهــای ســنگین ماننــد 
اتوبــوس، مینــی بوس، ماشــین آالت راهــداری و معادن 

در آینــده بــه فاجعــه ای بــزرگ تبدیــل می شــود
 عزیــز اکبریــان در جلســه شــورای برنامــه ریــزی 
ــا  ــا بیــان اینکــه مجلــس در رابطــه ب شــهرداری کــرج ب
ممنوعیــت واردات خــودرو بــا دولــت مذاکراتــی داشــته، 
ــه  ــم ب ــردم بگویی ــه م ــم ب ــاید بتوانی ــار داشــت: ش اظه
جــای تویوتــا پــژو پــارس ســوار شــوند امــا عــدم ورود 
ــوس،  ــی ب ــوس، مین ــد اتوب ــنگین مانن ــای س خودروه

ماشــین آالت راهــداری و معــادن در آینــده بــه فاجعــه 
ــود. ــل می ش ــزرگ تبدی ای ب

نماینــده کــرج بــا اشــاره بــه ضــرورت تکمیــل و کلنــگ 
ــار  ــرج، اظه ــی در ک ــزرگ عمران ــای ب ــروژه ه ــی پ زن
ــای  ــام پروژه ه ــرج انج ــهردار ک ــت ش ــه هم ــت: ب داش
ــروژه  ــد پ ــرج شــروع شــده و چن ــی در ک ــزرگ عمران ب

ــرداری رســیده اســت. ــره ب ــه به ــز ب نی
وی بــا بیــان اینکــه بهــره بــرداری از پــروژه هــای عمرانی 
بــه رضایــت شــهروندان منجــر می شــود، گفــت: وقتــی 
پــروژه زیرگــذر والیــت ) ماهــان – باغســتان( بــه بهــره 
ــد  ــم و بای ــردم بودی ــت م ــاهد رضای ــید ش ــرداری رس ب

تــالش کنیــم ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد.

ـــاده 10 احـــزاب گفـــت:  ـــر کمیســـیون م دبی
جبهـــه پایـــداری از نظـــر وزارت کشـــور و 
ـــدارد  ـــی ن ـــت قانون ـــیون وجاه ـــن کمیس ای
چـــرا کـــه فعالیـــت خـــود را بـــه اطـــالع 

ـــت. ـــانده اس نرس
 حمیـــد مالنـــوری دبیـــر کمیســـیون مـــاده 10 احـــزاب ظهـــر روز )چهارشـــنبه( 
ـــن  ـــزار و چندی ـــزاب برگ ـــاده 10 اح ـــیون م ـــروز کمیس ـــه ام ـــان اینک ـــا بی ب
ـــت  ـــه ای از دول ـــزاب رایان ـــون، اح ـــق قان ـــت: طب دســـتور جلســـه داشـــت، گف
ـــاالنه و از ســـال  ـــه صـــورت س ـــه را ب ـــن یاران ـــت ای ـــد و دول ـــت می کنن دریاف
ـــزارش  ـــروز گ ـــه ام ـــزد ک ـــت می ری ـــه فعالی ـــزاب دارای پروان ـــه اح 9۶ در وج
ـــی  ـــی نهای ـــا بررس ـــت ام ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس ـــال 9۶ م ـــه س ـــع یاران توزی

ـــول شـــد. ـــد موک ـــه جلســـه بع ب
ـــزاب  ـــه اح ـــک ب ـــور کم ـــت و وزارت کش ـــرد دول ـــه رویک ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــه  ـــن ب ـــده و همچنی ـــت ش ـــال 9۶ و 97 پرداخ ـــه س ـــزود: یاران ـــت، اف اس

ـــد. ـــد ش ـــع خواه ـــزاب توزی ـــن اح ـــم بی ـــال 98 ه ـــه س زودی یاران

دبیـــر کمیســـیون مـــاده 10 احـــزاب وزارت کشـــور بـــا تشـــریح اعضـــای 
ـــت  ـــه ریاس ـــوده ک ـــوه ای ب ـــیون فراق ـــن کمیس ـــت: ای ـــیون گف ـــن کمیس ای

آن را معـــاون سیاســـی وزارت کشـــور برعهـــده دارد.
ـــای  ـــر آق ـــال حاض ـــه در ح ـــه ک ـــوه قضایی ـــو از ق ـــرد: دو عض ـــه ک وی اضاف
ـــس  ـــده رئی ـــر نماین ـــای رنجب ـــتان و آق ـــده دادس ـــی نماین ـــری اصفهان امی
ـــز  ـــر نی ـــد. دو نف ـــور دارن ـــیون حض ـــن کمیس ـــتند، در ای ـــه هس ـــوه قضایی ق
ـــای  ـــی و آق ـــم ماف ـــر خان ـــال حاض ـــه در ح ـــد ک ـــور دارن ـــه حض ـــوه مقنن از ق
میرزایـــی در ایـــن کمیســـیون حاضـــر هســـتند. از طرفـــی دو نفـــر هـــم 
ـــیون  ـــتانی( در کمیس ـــر اس ـــک نف ـــی و ی ـــر مل ـــک نف ـــزاب )ی ـــده اح نماین

ـــت. ـــال اس ـــا دو س ـــور آنه ـــدت حض ـــه م ـــتند ک هس
مالنـــوری گفـــت: مدت زمـــان حضـــور دو عضـــو کمیســـیون کـــه نماینـــده 
ـــی  ـــات نظارت ـــور هی ـــن منظ ـــه همی ـــان رســـیده و ب ـــه پای احـــزاب هســـتند ب
ـــای  ـــه آق ـــیون ک ـــو کمیس ـــاده 10 و دو عض ـــیون م ـــر کمیس ـــکل از دبی متش
ـــده  ـــات دو نماین ـــر انتخاب ـــارت ب ـــرای نظ ـــی هســـتند، ب ـــم ماف ـــر و خان رنجب

ـــدند. ـــاب ش ـــزاب انتخ اح

 رییس جمهـور رونـد مذاکـرات میان ایـران با طرف های برجـام را رو 
بـه جلـو خواند و با بیان اینکه بـه رغم حل بخش مهمی از اختالفات 
در مذاکـرات بـا اروپا، هنوز به نقطه توافق نهایی نرسـیده ایم، تصریح 
کـرد: در همیـن چارچـوب ایران گام سـوم کاهش تعهـدات برجامی 
خـود را برخواهـد داشـت و جزئیـات ایـن گام سـوم را طـی امـروز و 
فـردا اعـالم و بـر مبنای آن عمـل خواهد کرد. روحانـی از تعیین یک 
چارچـوب 5 ماهـه تا پایان سـال میالدی با فرانسـوی ها خبـر داد و 
گفـت: آنهـا می گویند بـا اروپایی ها و چیـن و دیگران و خـود آمریکا 
حـرف می زنیـم و هماهنـگ می کنیـم و بحـث می کنیـم. حـرف ما 
بـا فرانسـه در ایـن زمینـه و بـه نمایندگـی از طـرف اتحادیـه اروپـا و 

سه کشـور بود.

هیئـت وزیـران در جلسـه روز گذشـته  خـود به ریاسـت حجت 
االسـالم روحانـی، رئیـس جمهـوری، مبلـغ چهـار هـزار میلیارد 
ریـال تسـهیالت به منظور تهیـه و تدارک نهاده های کشـاورزی و 
تأمیـن کـود مورد نیـاز بخش کشـاورزی با نرخ مصوب شـورای 
پول و اعتبار، به شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی اختصاص 
داد. دولـت در ادامـه، بـا اصـالح و کاهـش حقـوق ورودی برخی 
اقـالم شـامل تعـدادی انواع لوبیـا، اندام های تکثیـری رز، تخم 
نطفـه دار و جوجـه یـک روزه بوقلمون گوشـتی، کوبیده دربسـته 
غیرخـرده فروشـی و چای سـیاه و نیز ایجاد تعرفـه برای برخی 

انـواع لوبیا و بـذر پیـاز موافقت کرد.

هنوز به نقطه توافق نهایی 
نرسیده ایم

اختصاص تسهیات 
نهاده  های کشاورزی

یک عضو هیات رییسـه مجلس شـورای اسـالمی احتمال 
توافـق بـا اروپـا را منتفـی ندانسـت و در عیـن حـال گفـت 
کـه بـا توجه بـه تعارفاتی کـه اروپایی ها با خودشـان دارند 
گام سـوم ایـران بـرای کاهش تعهدات برداشـته می شـود.
بهـروز نعمتـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، اظهـار کرد: بـه نظرم 
بـا توجـه بـه تعارفاتـی کـه اروپایی هـا بـا خودشـان دارنـد 
گام سـوم ایـران بـرای کاهش تعهدات برداشـته می شـود. 
فکـر  امـا  می شـود  انجـام  برجـام  درون  فعـال کار  البتـه 

می کنـم درصـد غنی سـازی افزایـش می یابـد.

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس گفت: توسـعه صنعـت چاپ به 
همـکاری دولـت و مجلـس نیـاز دارد.معصومـه آقاپور علیشـاهی در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملـت، بـا انتقـاد از بی توجهـی 
بـه صنعـت چـاپ در کشـور، گفـت: متاسـفانه این صنعت در کشـور 
مـا مـورد غفلـت قـرار گرفتـه اسـت در حالـی کـه گـردش مالـی این 
صنعت در دنیا سـاالنه هزار میلیارد دالر اسـت. نماینده مردم شبسـتر 
در مجلـس شـورای اسـالمی، تصریـح کـرد: در شـرایط فعلـی مـا به 
ابزارهـای اساسـی در دو حـوزه اطالعـات و تکنولـوژی نیـاز داریـم. 
در بخـش نشـر و چـاپ، بسـته بنـدی قسـمت اعظـم آن را تشـکیل 
می دهـد کـه بسـته بندی در قـرن 21 ویتریـن یا فروشـنده خاموش 

نامگذاری شـده اسـت.

درصد غنی سازی 
افزایش می یابد

توسعه صنعت چاپ جایگزین 
مناسبی برای  صادرات نفتی
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراثمیراث

نمایشگاه مصر باستان در فرانسه رکورد زدکشف نقش برجسته 3۰۰۰ ساله در دل کوه های سرپل ذهاب

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی، صنایـــع 
دســـتی و گردشـــگری اســـتان کرمانشـــاه 
ـــا بیـــش  از کشـــف نقـــش برجســـته ای ب
ـــوه  ـــت در دل ک ـــال قدم ـــزار س ـــه ه از س

هـــای بیـــن دو شـــهر ازگلـــه و ســـرپل ذهـــاب خبـــر داد.
امیـــد قـــادری در گفـــت و گـــو باخبرنـــگار ایســـنا، بـــا اعـــالم ایـــن 
ـــق  ـــته ای متعل ـــش برجس ـــته نق ـــای گذش ـــی روزه ـــرد: ط ـــر اظهارک خب
ـــی  ـــردم محل ـــی از م ـــط یک ـــل توس ـــال قب ـــزار س ـــه ه ـــش از س ـــه بی ب
ـــد. ـــف ش ـــتان کش ـــن شهرس ـــای ای ـــوه ه ـــرپلذهاب در ک ـــتان س شهرس
وی افـــزود: پـــس از گـــزارش کشـــف ایـــن نقـــش برجســـته کـــه در 
ـــرار دارد، کارشناســـان و باســـتان  ـــه ای ق ـــار رودخان دل صخـــره ای و کن
شناســـان میـــراث فرهنگـــی اســـتان بـــه محـــل اعـــزام شـــدند و بـــا 
بررســـی هـــای انجـــام شـــده مشـــخص شـــد ایـــن اثـــر ارزشـــمند 
ــه  ــن منطقـ ــان ایـ ــن و فرمانروایـ ــن النهریـ ــدن بیـ ــه تمـ ــق بـ متعلـ

اســـت.

مدیـــرکل میـــراث فرهنگـــی اســـتان کرمانشـــاه تصریـــح کـــرد: ایـــن 
ــاب و  ــرپل ذهـ ــه سـ ــتراتژیک منطقـ ــت اسـ ــته اهمیـ ــش برجسـ نقـ
ـــرزی  ـــوان م ـــه عن ـــه ب ـــد ک ـــی ده ـــان م ـــتان را نش ـــه در دوران باس ازگل

ـــت. ـــوده اس ـــع ب ـــن واق ـــن النهری ـــران و بی ـــالت ای ـــن ف ـــا بی م
ـــان  ـــته نش ـــش برجس ـــن نق ـــده از ای ـــت آم ـــات بدس ـــزود: اطالع وی اف
ـــه  ـــن منطق ـــیاری در ای ـــای بس ـــگ ه ـــان جن ـــه در آن زم ـــد ک ـــی ده م
ـــود  ـــرزی خ ـــدرت م ـــان دادن ق ـــرای نش ـــان آن ب رخ داده و فرمانروای

ـــد. ـــته ان ـــای گذاش ـــمند را برج ـــر ارزش ـــن اث ای
ـــی  ـــه آنوبان ـــدازه کتیب ـــه ان ـــته را ب ـــش برجس ـــن نق ـــت ای ـــادری اهمی ق
ـــل  ـــتر و تکمی ـــات بیش ـــام مطالع ـــال انج ـــت: درح ـــت و گف ـــی دانس ن

ـــتیم. ـــی آن هس ـــت مل ـــرای ثب ـــر ب ـــن اث ـــده ای پرون
ـــده،  ـــر در آین ـــن اث ـــتر ای ـــی بیش ـــا معرف ـــم ب ـــد: امیدواری وی یادآورش
ـــرح  ـــری مط ـــره دیگ ـــا چه ـــه را ب ـــهر ازگل ـــرپلذهاب و ش ـــتان س شهرس

ـــم. کنی

آثــار  مجموعــه  از  بزرگــی  نمایشــگاه 
کشــف شــده در مقبــره »تــوت عنــخ 
آمــون« فرعــون مصــر باســتان، رکــورد 
بازدیدکننــدگان را بــرای یــک نمایشــگاه در 
فرانســه شکســت. تــاالر »Villette« واقــع در شــمال شــرقی پاریــس کــه 
میزبــان  نمایشــگاه » تــوت عنــخ آمــون : گنجینــه فرعــون طالیــی«  اســت، 
تاکنــون بیــش از 1.3 میلیــون بلیــت بــه فــروش رســانده و موفــق شــده بــه 
پربازدیدتریــن نمایشــگاه در تاریــخ فرانســه تبدیــل شــود. بیــش از 130,000 
بلیــت قبــل از افتتــاح ایــن نمایشــگاه در مــاه مــارس، پیــش فــروش شــده 
بــود. پیــش از ایــن رکــورد پربازدیدتریــن نمایشــگاه فرانســه بــه نمایشــگاه 
ــا 1.2  ــال 19۶7 ب ــون« در س ــخ آم ــوت عن ــار »ت ــه آث ــی از مجموع کوچک

ــق داشــت. ــده تعل ــون بازدیدکنن میلی
یــک نمایشــگاه اختصاصــی آثــار »کلــود مونــه«  نیــز در ســال 2010 حــدود 
ــار  ــده داشــت.این نمایشــگاه کــه بزرگتریــن مجموعــه آث 911,000 بازدیدکنن
ــره محســوب  ــده از قاه ــارج ش ــون« خ ــخ آم ــوت عن ــره »ت ــتانی مقب باس

ــور نمایشــی در کشــورهای  ــک ت ــب ی ــار در قال ــن ب ــرای  آخری می شــود، ب
مختلــف بــه نمایــش گذاشــته می شــود. قــرار اســت پــس از اتمــام ایــن 
تــور نمایشــی، مجموعــه آثــار مقبــره » تــوت عنــخ آمــون«  بــرای همیشــه بــه 
»مــوزه بــزرگ مصــری« در نزدیــک اهــرام » جیــزه« منتقــل شــود.یکی از 
جاذبه هــای بــزرگ ایــن نمایشــگاه مجســمه نگهبــان اســت کــه بــه عنــوان 
نگهبــان در مقبــره فرعــون قــرار داده شــده بــود. بیــش از 150 اثــر  در ایــن 
نمایشــگاه نمایــش داده می شــوند کــه  ۶0 اثــر باســتانی آن تاکنــون هرگــز 

از مصــر خــارج نشــده بودنــد.
یــک تابــوت مینیاتــوری طــال کاری شــده کــه کبــد فرعــون پــس از رونــد 
مومیایــی کــردن در آن قــرار داده شــده بــود، یــک تخــت طــالکاری شــده 
ــرای  ــاال ب ــه احتم ــه شــکل شــیر ک ــی شــده ب ــای حکاک ــا پایه ه ــی ب چوب
ــه  ــای نفیســی ک ــده اســت ، حلقه ه ــی ش ــون طراح ــن فرع مراســم تدفی
ــرات  ــار جواه ــود در کن ــده ب ــون« کشــف ش ــخ آم ــوت عن در انگشــتان »ت
ــه در  ــی ک ــد و صندل هــای طالی ــرده بودن ــن ک ــدن او را مزی ــه ب ــی ک فراوان

ــوند. ــده می ش ــن نمایشــگاه دی ــز در ای ــتند نی ــرار داش ــره او ق مقب
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رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خوی گفت: »به مناسبت گرامیداشت ایام عزاداری ساالر شهیدان نمایشگاه عکس "میراث 
سوگ" در مسجد تاریخی مطلب خان شهرستان خوی در حال برگزاری است.«
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 ای
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معـاون میـراث فرهنگـی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری بـرای ایمن سـازی و بهسـازی و اطفـاء حریـق 
موزه هـای کشـور، اعتبـار 200 میلیـارد تومانی درخواسـت کرد.2۶ 
تیـر امسـال بنـای گنبـدی تاریخـی میـدان حسـن آباد بـا نـگاه 
حسـرت مردم و  مسـئوالنی که برای نخسـتین بار آتش سـوزی 
را بـه چشـم می دیدنـد، سـوخت و فـرو ریخت. بنـای قاجاریی 
کـه بـا وجـود قدمـت و ارزش تاریخـی اش در اغلـب بخش هـا 
بـه انبـار کاال تبدیـل شـده بود، سـاختمانی که مانند »پالسـکو« 
جـای اش را خالـی کرد.در نامـه ای که محمدحسـن طالبیان 2۶ 
مرداد محسـن هاشـمی _ رییس شـورای اسـالمی شـهر تهران 
_ تاکیـد کـرده اسـت؛ کـه »بـه منظـر ایمن سـازی، بهسـازی و 
اطفـای حریـق موزه هـای کشـور در فـاز اول درخواسـت تامیـن 
اعتبـار معـادل 200 میلیارد تومان از سـوی معاون رئیس جمهور 
و رییس سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
خطـاب بـه معـاون رییس جمهـور و رییـس سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی کشـورصورت پذیرفته اسـت.«در نامـه ی طالبیان 
بـه رییس شـورای شـهر تهران که موضـوع آن »درخواسـت زهرا 
صدراعظـم نـوری درخصـوص آتش سـوزی میـدان حسـن آباد« 
عنوان شـده، آمده اسـت: »در ارتباط با ایمن سـازی و حفاظت از 
آثـار تاریخـی و فرهنگـی با توجه بـه حادثه آتش سـوزی میدان 
ایمن سـازی،  بـه منظـر  بـه اسـتحضار می رسـاند،  حسـن آباد 
بهسـازی و اطفای حریق موزه های کشـور در فاز اول درخواسـت 
تامیـن اعتبار معـادل 200 میلیارد تومان از سـوی معاون رییس 
جمهـور و رییـس سـازمان میـراث  فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری خطـاب به معـاون رییس جمهور و رییس سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور صـورت پذیرفتـه اسـت، مراتب 
بـرای اسـتحضار و صدور دسـتور اقدام مقتضـی جهت پیگیری 
موضـوع ایفـا شـود.«صدر اعظـم نـوری _ رئیـس کمیسـیون 
سـالمت، محیط زیسـت و خدمات شـهری شـورای شـهر تهران 
_ بعـد از آتش سـوزی میدان حسـن آباد، در چنـد تذکر پیش از 
دسـتور خود در صحن شـورای شـهر تهران با مخاطب قرار دادن 
»شـهرداری مناطق 11 و 12، اصناف و سـازمان میراث فرهنگی« 
گفـت: »ملـک مذکـور بـه علت تغییر کاربـری خطرپذیـر بوده و 
باعث شـد هفته گذشـته ضمن تحمیل خسـارت مالی بخشـی 

از هویـت تاریخـی پایتخـت نیز از بیـن برود.   

سوژه
درخواست اعتبار 

200 میلیاردی 
برای اطفا حریق موزه ها

پیگیری تعرض به تپه 8 هزار ساله »پوئینک« 

تپه پویینک قدمت هشت هزار ساله دارد

مدیـرکل دفتـر حفـظ و احیـای بناهـا، 
بافت هـا و محوطه هـای تاریخـی وزارت 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
گردشـگری گفـت: هرگونـه تعـرض بـه 
در  واقـع  پوئینـک  سـاله  هـزار   8 تپـه 
تهـران کـه  اسـتان  قرچـک  شهرسـتان 
مراجـع  از طریـق  را  اسـت  ملـی  ثبـت 

خواهیـم کـرد. پیگیـری  قانونـی 
سـید هـادی احمـدی روز چهارشـنبه در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا در پاسـخ 
تخریـب  چرایـی  دربـاره  سـوالی  بـه 
در  واقـع  پوئینـک  تپـه  غیرقانونـی 

شهرسـتان قرچـک طـی روزهـای اخیـر 
اظهارداشـت: قرار بود تخریبی در مسـیر 
ایـن تپـه بـا هـدف احـداث کمربنـدی 
انجام شـود کـه جلـو آن را وزارت میراث 

فرهنگـی گرفتـه اسـت.
وی تاکیـد کـرد: ایـن موضوع را بررسـی 
می کنیـم و در صـورت اثبـات تخریـب با 
طـرح دعـوی از طریـق مسـئول حقوقی 
میـراث اسـتان تهران و نیـز وزارتخانه به 

موضوع رسـیدگی می شـود.
ایرنـا طـی روزهـای اخیـر  بـه گـزارش 
بنـای  ایـن  از  بخش هایـی  تخریـب 
باسـتانی بـه صـورت مخفیانـه خبرسـاز 

اسـت. بـوده 
طـی  تپـه  ایـن  عکس هـای  انتشـار 

کـه  می دهـد  نشـان  اخیـر  روزهـای 
جنوبـی  بخـش  از  قسـمت هایی 
اسـتفاده  بـا  باسـتانی  اثـر  ایـن  بافـت 
اسـت؛  شـده  تخریـب  تجهیـزات  از 
مسـئوالن محلـی کـه بـا توجیـه احداث 
بنـا  ایـن  بـر تخریـب  بارهـا  کمربنـدی 
تاکیـد داشـته اند، دربـاره تخریـب اتفاق 
نکرده انـد. اظهارنظـری  هنـوز  افتـاده 
پیـش از ایـن در 28 خردادمـاه امسـال 
نیز محمدحسـن طالبیان معـاون میراث 
فرهنگـی وزارت میـراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری کشـور در واکنـش 
بـه برخـی گمانه زنی هـا مبنی بـر احتمال 
اجـرای طـرح راهسـازی در محـل ایـن 
تپـه باسـتانی تاکیـد کـرد:  ایـن تپـه کـه 

ثبـت ملـی اسـت و قدمـت الیـه هـای 
اولیـه آن بـه عصـر آهـن ) ۶ تـا 8 هـزار 
سـال پیـش( مـی رسـد بایـد حفـظ و 

شـود. صیانت 
ایـن مسـئول میـراث فرهنگـی افـزوده 
بـود: گـزارش سـازمان میـراث فرهنگـی 
مربـوط به این تپه تهیه شـده اسـت و با 
حضـور مسـئوالن اسـتان تهـران موضوع 

حفاظـت از آن بررسـی خواهـد شـد.
الیه هـای  قدمـت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
زیریـن و نخسـتین ایـن تپـه از عصـر 
آهـن شـروع می شـود و تـا دوره قاجـار 
ادامـه می یابـد، قدمت هسـته اصلی این 
تپـه را مربـوط بـه دوره سـلجوقی بیـان 
و بـر صیانـت از ایـن اثـر مهـم تاریخـی 

تاکیـد کـرد.
بناهـا،  مدیـرکل دفتـر حفـظ و احیـای 
بافت هـا و محوطه هـای تاریخـی وزارت 
میـراث فرهنگـی در ادامـه گفـت و گـو 
ایرنـا هشـدار داد: هرگونـه تخریـب  بـا 
غیرقانونـی بناهـای تاریخـی جرم اسـت 
برخـورد  قانـون  طبـق  متخلفـان  بـا  و 

می شـود. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اگـر هـر فـردی 
بـه  اقـدام  میـراث  وزارت  مجـوز  بـدون 
تاریخـی کنـد  تخریـب مجموعـه هـای 
تحـت  اسـالمی  مجـازات  قانـون  طبـق 
تعقیـب قـرار می گیـرد گفـت: تخریـب 
آثـار ثبتـی و تاریخـی موضـوع سـاده ای 
نیسـت کـه به سـادگی از آن عبـور کنیـم.
احمـدی با اشـاره به پیشـنهاد شـهرداری 
قرچـک بـرای ایجـاد کمربنـدی در ایـن 
محوطـه تاریخـی گفت: یک بار پیشـنهاد 
عبـور کمربنـدی از ایـن مجموعـه را بـه 
میـراث فرهنگی ارسـال کردنـد که جواب 

منفی میـراث فرهنگی به این شـهرداری 
ارجاع شـد.

وی بـا بیـان اینکـه باید مسـیر کمربندی 
کـرد:  تصریـح  شـود  منحـرف  مذکـور 
ایـن تپـه بـه لحـاظ تمامـی مطالعـات 
و  فاخـر  بسـیار  اثـر  باستان شناسـی 
و  می شـود  محسـوب  ارزشـمندی 
شـهرداری باید مسـیر کمربندی را تغییر 

دهـد.
مدیـرکل  کـه  بـود  هـای گذشـته  مـاه 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث 
گردشـگری اسـتان تهـران با بیـان اینکه 
ایـن مطالعـات و نظـرات کارشناسـی بـه 
شـورای فنی و تخصصی سـازمان میراث 
فرهنگی ارسـال شـده اسـت، گفتـه بود : 
ایـن موضـوع تاکنـون در این شـورا مورد 

بحـث قـرار نگرفتـه اسـت.
میـراث  مدیـرکل  جانفشـان  پرهـام 

فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان تهـران در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
فـارس در خصوص آخریـن وضعیت تپه 
باسـتانی پوئینـک قرچک اظهار داشـت: 
مطالعـات باسـتان شناسـی دربـاره ایـن 

تپـه تکمیـل شـده اسـت. 
وی بیـان اینکـه این مطالعـات و نظرات 
کارشناسـی به شـورای فنـی و تخصصی 
سـازمان میـراث فرهنگـی ارسـال شـده 
اسـت، تصریح کرد: ایـن موضوع تاکنون 
در ایـن شـورا مـورد بحـث قـرار نگرفتـه 
اسـت.مدیرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع 
تهـران  اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی 
گفـت: نظـر نهایی دربـاره باسـتانی بودن 
یـا نبـودن تپـه پوئینـک از طرف شـورای 
فنـی اعـالم می شـود و تا زمان تشـکیل 
ایـن جلسـه هیـچ نظـر قطعـی در ایـن 

خصـوص داده نمـی شـود.

آذربایجــان  میراث فرهنگــی  معــاون 
ــمه  ــی چش ــر طبیع ــت اث ــی از ثب غرب
د َــَوه اوچــان میانــدوآب در فهرســت 
ــر داد و  ــور خب ــی کش ــی طبیع ــار مل آث
افــزود: »بــا ثبــت ایــن اثــر در فهرســت 
ثبت شــده  آثــار  تعــداد  ملــی  آثــار 
اســتان در فهرســت ملــی کشــور بــه 10 

ــید.« ــورد رس م
میــراث  معــاون  ســپهرفر  حســن 
ــا اعــالم ایــن خبــر   فرهنگــی اســتان ب

گفــت: »آثــار طبیعــی ثبت شــده در 
فهرســت آثــار ملــی کشــور، شــامل 
ــی  ــه طبیع ــوله دوکل، دریاچ ــار س آبش
ــن متحــرک  ــه، چم مارمیشــو در ارومی
ــدان  ــا، زن ــوار اژده ــؤل(، دی ــی گ )َچمل
ســلیمان و زنــدان برنجــه و زنــدان نبی 
کنــدی در تــکاب، چشــمه گــراوان و 
آبشــار شــلماش در سردشــت و چشــمه 
ــود.« ــدوآب می ش ــان در میان َدَوه اوچ
ــه این کــه ثبــت  ــا توجــه ب او گفــت: »ب

آثــار طبیعــی به عنــوان ســرمایه های 
ــد در توســعه گردشــگری  ــی می توان مل
اکوسیســتم  همچنیــن  و  اســتان 
باشــد،  داشــته  تأثیــر  منطقــه ای 
ــداری و توجــه  موجــب حفاظــت ، نگه
دســتگاه ها و مــردم بــه ایــن آثــار 
ــوم  ــی موس ــمه طبیع ــود.« چش می ش
دوره  بــه  مربــوط  اوچــان  َدَوه  بــه 
ــش  ــون ســال پی ــری 2/5 میلی کواترن
اســت. ایــن اثــر طبیعــی یکــی از 
میانــدوآب  گردشــگری  جاذبه هــای 
اســت کــه در فاصلــه 5۶ کیلومتــری 
شــهر باروق–دهســتان آجرلــوی شــرقی 
و 78 کیلومتــری شــمال شــرقی شــهر 

اســت. واقع شــده  میانــدوآب 

چشمه َد َوه اوچان میاندوآب 
در فهرست آثار ملی قرار گرفت

مرمت طاق های ورودی راسته 
آینه سازان بازار تاریخی تبریز

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شـرقی از مرمت و بازسـازی طاق های ورودی 
راسـته آینـه سـازان )آیناچـی الر( بـازار تاریخـی تبریـز خبـر داد.، مرتضی آبـدار با 
اعالم این خبر اظهار داشـت: »در دهه های گذشـته دو طاق ابتدای ورودی راسـته 
آیناچیـالر بـازار تاریخـی تبریز توسـط کسـبه مرمت شـدند کـه به دنبـال آن طاق 
ضربـدری بـا تیرآهـن در ایـن محـل جاگذاری شـد. پس از گذشـت چنـد دهه، 
تیرآهن هـای ایـن دو طـاق دچـار پوسـیدگی شـده و احتمـال فرونشسـت آن ها 
وجـود داشـت.«او بـا اشـاره بـه این شـکه در صورت عدم رسـیدگی بـه طاق های 
مذکـور خطـر ریـزش طـاق در مغازه های درگیـر و همچنین محـل رفت وآمد مردم 
بیشـتر می شـد، ادامـه داد: »رسـیدگی بـه طاق هـای مذکـور کـه چهار بـاب مغازه 
از راسـته آینه سـازان )آیناچـی الر( را درگیـر کرده اسـت باید در اسـرع وقت انجام 
می شـد، لـذا با بهره منـدی از اعتبـار تخصیص یافتـه میراث فرهنگی اسـتان برای 
پیشـگیری از وقـوع هرگونـه خطر احتمالی مرمت و بازسـازی این طاق هـا را آغاز 
کرد.«مدیـرکل میراث فرهنگـی آذربایجان شـرقی در خصوص مراحل انجام شـده 
در عملیـات مرمـت ایـن طاق هـا گفـت: »بـا نظـارت کارشناسـان میراث فرهنگی 
اسـتان طاق هـای ضربـدری برداشته شـده و پـس از اصـالح تویـزه هـا و اجـرای 

ویتریـن مغازه هـا، طاق هـای گنبـدی اجرا می شـود.«

ته
نک

پیـش از ایـن در 28 خردادمـاه امسـال نیز محمدحسـن 
طالبیـان معـاون میـراث فرهنگی وزارت میـراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری کشـور در واکنـش بـه برخی 
گمانه زنی هـا مبنـی بـر احتمـال اجـرای طـرح راهسـازی 
در محـل ایـن تپـه باسـتانی تاکیـد کـرد:  ایـن تپـه کـه 
ثبـت ملـی اسـت و قدمـت الیه هـای اولیـه آن بـه عصر 
آهـن ) 6 تـا 8 هـزار سـال پیـش( می رسـد بایـد حفظ و 
صیانـت شـود.این مسـئول میـراث فرهنگی افـزوده بود: 
گـزارش سـازمان میراث فرهنگـی مربوط به ایـن تپه تهیه 
شـده اسـت و بـا حضور مسـئوالن اسـتان تهـران موضوع 

حفاظـت از آن بررسـی خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه قدمـت الیه هـای زیریـن و نخسـتین 
ایـن تپـه از عصـر آهـن شـروع می شـود و تـا دوره قاجار 
ادامـه می یابـد، قدمت هسـته اصلی این تپـه را مربوط به 
دوره سـلجوقی بیـان و بر صیانـت از این اثـر مهم تاریخی 

تاکیـد کرد.   

میراثمیراث

برگزاری کارگاه آموزش خط میخی هخامنشیپیشرفت 9۵ درصدی ساماندهی مجموعه شیخ کلخوران

میراث فرهنگـــی  مدیـــرکل 
»پـــروژه  گفـــت:  اردبیـــل 
مجموعـــه  ســـاماندهی 
شـــیخ  تاریخـــی 
کلخـــوران پیشـــرفت 95 درصـــدی دارد و در ســـفر 
خواهـــد  بهره بـــرداری  بـــه  رئیس جمهـــوری 

» . رســـید
ــی  ــل از روابط عمومـ ــه نقـ ــا بـ ــزارش میراث آریـ به گـ
اداره کل میراث فرهنگـــی اردبیـــل، نـــادر فالحـــی 
تصریـــح کـــرد: »عملیـــات عمرانـــی ایـــن پـــروژه از 
ـــل از  ـــه قب ـــت ک ـــده اس ـــته آغازش ـــال گذش ـــز س پایی
موعـــد مقـــرر و در اوایـــل پاییـــز امســـال افتتـــاح 

خواهـــد شـــد.«
بیـــان داشـــت: »فـــاز بعـــدی ســـامان دهی  او 
ایـــن مجموعـــه تاریخـــی، رواق ســـازی ضلع هـــای 
شـــمالی غربـــی و شـــرقی و مرمـــت اساســـی بنـــا 
ـــده  ـــار از ســـال آین اســـت کـــه در صـــورت تأمیـــن اعتب

آغـــاز خواهـــد شـــد.«
ــرد:  ــه کـ ــل اضافـ ــی اردبیـ ــرکل میراث فرهنگـ مدیـ
»مجموعـــه تاریخـــی شـــیخ کلخـــوران ظرفیـــت 
ـــی اســـت  ـــوزه گردشـــگری مذهب ـــی در ح ـــیار خوب بس
ـــاهد  ـــًا ش ـــه قطع ـــن مجموع ـــامان دهی ای ـــا س ـــه ب ک
ــه  ــن مجموعـ ــگران در ایـ ــترده گردشـ ــور گسـ حضـ

خواهیـــم بـــود.«

کارگاه  آمـوزش خـط میخـی 
فارسـی  زبـان  و  هخامنشـی 
باسـتان در مـوزه ملـی قـرآن 

کریـم برگـزار شـد.
به گـزارش میراث آریـا به نقـل از روابط عمومـی موزه ملی 
قـرآن کریـم، کارگاه آمـوزش خـط میخـی هخامنشـی 
و زبـان فارسـی باسـتان بـا سـخنرانی راضیـه موسـوی 
پژوهشـگر فرهنـگ، ادبیـات و زبان هـای باسـتانی ایران 
12 شـهریور 98 در ایـن مـوزه برگـزار شـد.در ایـن کارگاه 
نخسـت تاریخچـه پیدایش خط و سـپس انـواع خطوط 
معرفـی  میخـی  بازمانـده  آثـار  و  ویژگی هـا  و  میخـی 
بازمانـده  آثـار  و  بـر کتیبه هـا  از مـروری  شـدند. پـس 

دربـاره  هخامنشـی،  میخـی  خـط  و  باسـتان  فارسـی 
هخامنشـی  میخـی  خـط  بـودن  ابداعـی  یـا  اقتباسـی 
سـخن گفتـه شـد و آرای مختلـف دراین بـاره طـرح و 
مـورد گفت وگـو قرار گرفـت. راضیه موسـوی دراین کارگاه 
گفـت: »خـط میخـی هخامنشـی 3۶ نویسـه ملفـوظ، 
هشـت اندیشـه نـگار و دو واژه جـدا کـن دارد و بـرای 
ابداع شـده  هخامنشـی  شـاهان  کتیبه هـای  نوشـتن 
اسـت. کتیبه هـای هخامنشـی عالوه بر فارسـی باسـتان، 
بـه عیالمـی و اکـدی هم نوشته شـده اند. خطـوط میخی 
از چـپ بـه راسـت نوشـته می شـوند و کهن تریـن خـط 
میخـی کـه مربوط به سـومر اسـت، مربوط بـه نیمه دوم 

هـزاره چهـارم پیـش از میـالد اسـت.«   
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به تازگــی دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری آب، خشکســالی، 
فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــا بیــان اینکــه در حــوزه خــاک 10  ریاســت جمهــوری ب
راهبــرد اصلــی در ســند ملــی ایــن حــوزه تعریــف شــده، 
ــت  ــا حمای ــن راهبرده ــه ای ــتاد از هم ــت: س ــه اس گفت
می کنــد تــا منجــر بــه رفــع مشــکالتی در کشــور شــود.
بــه گفتــه نادرقلــی ابراهیمــی مباحــث مرتبــط بــا خــاک 
و توســعه فناوری هــای ایــن حــوزه از اولویت هــای 
ــای  ــتاد از پایان نامه ه ــن  رو س ــت، از ای ــتاد اس ــن س ای
ــرای  ــجویان ب ــا دانش ــد ت ــت می کن ــجویی حمای دانش
ــه  ــه تولیــد طرح هــای فناوران انجــام طرح هــای خــود ب
ــت شــوند.  ــد محصــول تشــویق و هدای ــه تولی منجــر ب
در ایــن حــوزه بــا توجــه بــه اولویتــی کــه بــرای کشــور 
دارد، فرصت هــای خوبــی نیــز بــرای اجــرای موضوعــات 
ــام  ــن مق ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ــود دارد. ب ــه وج فناوران
مســوول در ادامــه مــی افزایــد: رویکــرد معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری در حمایــت از کنگره هــا 
ــور  ــی مح ــی، خروج ــگاهی و علم ــای دانش و رویداده
ــا  ــک محصــول و ی ــه ی ــر ب ــه منج ــدادی ک اســت. روی
فنــاوری شــود کــه بــار مصــرف آب وخــاک و همچنیــن 
آلودگــی آن هــا را کاهــش دهــد، مــورد حمایــت معاونــت 
ــرای  ــه ب ــرا ک ــرد، چ ــرار می گی ــتاد ق ــن س ــی و ای علم
مثــال بالغ بــر 90 درصــد از منابــع خــاک مــا در مناطــق 
نیمه خشــک، خشــک و بســیار خشــک و تنهــا کمتــر از 
ــز  ــا در مناطــق مرطــوب و حاصلخی 10 درصــد خــاک م
ــه برخــی از مســائل  ــد. ابراهیمــی در ادامــه ب قــرار دارن
و چالش هــای بحرانــی حــوزه خــاک اشــاره کــرده 
پیوســتگی  همچــون  مســائلی  می کنــد:  تاکیــد  و 
مدیریــت جامــع حــوزه آبخیــز از باالدســت، میــان 
دســت و پایین دســت و پیوســتگی خــاک در ایــن 

عرصــه و زنجیــره نیــاز بــه راهــکار، مقالــه و تولیــد 
دانــش نیــاز دارد. چالش هــای جهانــی همچــون تغییــر 
اقلیــم و مشــکالت گردوغبــار بــا منشــأ کشــورهای 
اطــراف، تأثیــر خــود را بــر جمعیــت مــا گذاشــته اســت، 
ــک  ــر خش ــر اث ــا ب ــق پیش بینی ه ــه طب ــه ای ک به گون
ــا دو  ــن ت ــه بین النهری ــی منطق ــا و اراض ــدن تاالب ه ش
ــار  ــده گردوغب ــا پدی ــت بیشــتری ب ــده جمعی ســال آین
مواجــه خواهنــد شــد. بــه گفتــه ابراهیمــی،  طبــق 

بررســی هایی کــه انجــام شــد، تنهــا 19 شــرکت از 
ــان در حــوزه  ــزار و 500 شــرکت دانش بنی بیــش از 4 ه
خــاک فعالیــت دارنــد کــه عمــده ایــن شــرکت ها نیــز 
در حــوزه کودهــای زیســتی فعــال هســتند. پــس بایــد 
بــه مســائلی فراتــر از ســازمان کار، جــذب پرســنل و یــا 
ــش  ــگ، دان ــم؛ مســائلی همچــون فرهن ــار بپردازی اعتب
ــاک،  ــی خ ــری از آلودگ ــاک و جلوگی ــظ خ ــاک، حف خ
اســتفاده از خــاک بــرای تولیــد و اشــتغال را بایــد 
موردتوجــه قــرار دهیــم. البتــه تولیــد و رشــد اقتصــادی 
بایــد حتــی بــا نــگاه حفــظ منابــع صــورت گیــرد. عــدم 

ورود دانــش و فنــاوری بــه حــوزه خــاک بایــد بررســی 
ــم. ــره ببینی ــک زنجی ــد خــاک را در ی شــود و بای

خشکســالی،  آب،  فنــاوری  توســعه  ســتاد  دبیــر 
فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری در ادامــه بــا توجــه بــه انتشــار قانــون 
خــاک تصریــح می کنــد: چــرا بایــد بعــد از ایــن همــه 
 ســال قانــون خــاک آمــاده و ابــالغ شــود و اینکــه آیــا 
ایــن قانــون تمامــی مشــکالت مــا را حــل خواهــد 
ــون و وظایــف  کــرد؟ پارامترهــای ذکرشــده در ایــن قان

چقــدر  ذی ربــط  دســتگاه های  بــرای  تعیین شــده 
در پایــداری تولیــد مــا می توانــد تأثیرگــذار باشــد؟ 
ــرای  طــرح آناتولــی در کشــور همســایه یــک هشــدار ب
ــمندان و متولیــان حــوزه محیط زیســت اســت.  دانش
ــه  ــرح منطق ــه مص ــق آب ــده ای از ح ــد عم ــه درص چراک
ــد.  ــد ش ــه نخواه ــن منطق ــر وارد ای ــن دیگ بین النهری
ــک در  ــده نزدی ــه در آین ــدی ک ــورد س ــک م ــط در ی فق
قالــب ایــن طــرح افتتــاح خواهــد شــد، بــا حجــم چنــد 
میلیــاردی توانایــی ذخیــره آب را دارد و تهدیــدی جــدی 

حمایت از اقدامات فناورانه برای حفظ منابع خاک
دبیر ستاد محیط زیست ریاست جمهوری می گوید: این ستاد از 10 راهبرد اصلی حوزه خاک 

در سند ملی کشور برای رفع مشکات حمایت می کند

بــه گفتــه دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری رویکــرد معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری در 
حمایــت از کنگره هــا و رویدادهــای دانشــگاهی و علمــی، خروجــی محــور اســت. رویــدادی کــه 
منجــر بــه یــک محصــول و یــا فنــاوری شــود کــه بــار مصــرف آب وخــاک و همچنیــن آلودگــی 
آن هــا را کاهــش دهــد، مــورد حمایــت معاونــت علمــی و ایــن ســتاد قــرار می گیــرد، چــرا کــه 
ــع خــاک مــا در مناطــق نیمه خشــک، خشــک و بســیار  ــر 90 درصــد از مناب ــرای مثــال بالغ ب ب

خشــک و تنهــا کمتــر از 10 درصــد خــاک مــا در مناطــق مرطــوب و حاصلخیــز قــرار دارنــد.

نادرقلــی ابراهیمــی، دبیــر ســتاد توســعه 
فنــاوری آب، خشکســالی، فرســایش معاونت 
ــد:  ــاوری ریاســتجمهوری می گوی علمــی و فن
 19 تنهــا  انجام شــده  بررســی هایی  طبــق 
شــرکت از بیــش از 4 هــزار و 500 شــرکت 
دانش بنیــان در حــوزه خــاک فعالیــت دارنــد 
ــوزه  ــز در ح ــرکت ها نی ــن ش ــده ای ــه عم ک

ــتند. ــال هس ــتی فع ــای زیس کوده
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طوفــان دوریــان کــه باعــث ویرانــی و ســیل 
ــا ســرعت  شــدید در باهامــا شــده اکنــون ب
کــم در حــال حرکــت در نواحــی شــمال 
غربــی ایــن جزایــر اســت. بــه گــزارش 
ماهــواره ای بخش هــای  ایســنا، تصاویــر 
فــرودگاه  جملــه  از  باهامــا  از  وســیعی 
ــدری  ــد باهامــا" و شــهر بن ــی "گرن بین الملل
مــارش در آباکــو را زیــر آب نشــان مــی 
دهــد. همچنیــن تاکنــون مــرگ پنــج نفــر در 
ــان  آباکــو تاییــد شــده اســت. شــدت دوری
روز ســه شــنبه افــت کــرد و بــه یــک طوفــان 
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــل شــد ام ــه دو تبدی درج
جزایــر شــمال غربــی باهامــا همچنــان 
ــزش  ــدید و خی ــاد ش ــی و ب ــاهد بارندگ ش
دریــا هســتند. ســاکنان شــمال باهامــا کــه 
ــار  ــا گرفت ــام خانه ه ــا روی ب ــماری از آنه ش
شــده اند، همچنــان منتظــر کمــک هســتند. 
ــدیدترین  ــه در ش ــی ک ــان درحال ــن طوف ای
حالــت یعنــی درجــه پنج بود دوشــنبه شــب 
بــا بادهایــی بــه ســرعت تقریبــا 300 کیلومتر 
در ســاعت بــه باهاما رســید. ســاحل شــرقی 
ــان  ــیدن طوف ــرای رس ــون ب ــکا هم اکن آمری
ــام  ــهر پ ــاش اســت. ش ــاده ب ــت آم در حال
ــر  ــدود 150 کیلومت ــه ح ــدا ک ــچ در فلوری بی
شــاهد  شــنبه  ســه  روز  اســت،  دورتــر 
بادهایــی بــه ســرعت 9۶ کیلومتــر در ســاعت 
ــاهدان  ــای ش ــزارش ه ــا و گ ــود. ویدئوه ب
عینــی تصاویــری از ســیل بســیار شــدید و 
گســترده ترســیم مــی کننــد بــه طــوری کــه 
خانــواده هــا وحشــتزده بــرای فــرار از ســیل 
بــه بــام خانــه هــا پنــاه بــرده انــد. همچنیــن 
تصاویــر ویدئویــی وبســایت خبــری "باهامــا 
پــرس" نشــان می دهــد کــه بیمارســتانی در 
ــه اســت  ــر آب رفت ــه زی ــه ســیل زده ب منطق
ــه آن شــده اند.  ــه تخلی ــور ب ــاران مجب و بیم
ایــن وبســایت نوشــت کــه کل شــهر بنــدری 
ــه و  ــر آب رفت ــو زی ــر آباک ــارش در جزای م
اخطــار داد کــه آمــار کشــته هــا ممکــن 
اســت بعــد از رفــع شــرایط اضطــراری و 
روشــن شــدن اوضــاع افزایــش یابــد. بنابــر 
گــزارش شــبکه خبری بی بی ســی، مرکــز 
ملــی طوفان هــای آمریــکا پیــش بینــی 
مــی کنــد کــه دوریــان بــه آرامــی بــه ســوی 
ــد و بعــد بیشــتر  ــی حرکــت کن شــمال غرب

ــر جهــت دهــد. ــه ســوی شــمال تغیی ب

حل
خیزاب یا متئوسونامی در سواحل دریای عمان سوا
و تنگه هرمز

افزایــش تــراز آب دریــا در برخــی مناطــق ســاحلی 
ــن  ــر بی ــالف نظ ــب اخت ــاب موج ــتان مین شهرس
کارشناســان پژوهشــگاه ملــی اقیانــوس شناســی 

علــوم جــوی در خصــوص خیــزاب یــا متئوســونامی و 
بــودن ایــن پدیــده شــده اســت. اعضــای هیــات علمــی مرکــز 
اقیانــوس شناســی هرمــزگان در پــی بــاال آمــدن آب در مناطقــی 
از ســواحل دریــای عمــان و تنگــه هرمــز بــه خصــوص در 
ــه،  ــرگان کهن ــرگان، ک ــه ک ــاب ازجمل ــتان مین ــی از شهرس مناطق
ــن  ــی ای ــه بررســی میدان ــهریور 98 ب ــاب در 11 ش ــی و تی کاله
ــوس شناســی  ــز اقیان ــس مرک ــد. رئی ــی پرداختن ــده دریای پدی
خلیــج فــارس بندرعبــاس در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار ایرنــا 
گفــت: تــراز آب دریــا و خــط بــاال آمدگــی آب نشــان مــی دهــد 
میــزان ارتفــاع مــد 30 تــا 35 ســانتیمتر باالتــر از مــد حداکثــری 
ــاد و طوفــان  ــر ب ــر اثــر خیــزاب )براث اســت کــه احتمــال دارد ب
ــای  ــده ه ــر پدی ــر اث ــا متئوســونامی )ب ــی شــود( و ی ایجــاد م
هواشناســی ماننــد تغییــر فشــار هــوا بوجــود مــی آیــد( باشــد. 

ــل  ــه دلی ــده ب ــن پدی ــودن ای ــزاب ب ــال خی ــزود: احتم وی اف
ــاد  ــی از ب ــراز آب ناش ــش ت ــری و افزای ــد حداکث ــی م همزمان
جنــوب شــرقی در فصــل مونســون، بیشــتر اســت که کارشناســان 
ــاس مشــغول  ــارس بندرعب ــج ف ــوس شناســی خلی ــز اقیان مرک
بررســی نقشــه هــای هواشناســی هســتند. اگــر همزمــان تــراز 
ســطح دریــا بــه دلیــل بــاد و یــا طوفــان بــاال آیــد ارتفــاع ســطح 
ــی شــود کــه ایــن پدیــده در 10 و 11 شــهریور  آب بیشــتر م
امســال در مناطقــی دریــای عمــان و تنگــه هرمــز بــه خصــوص 
ــاب رخ داد.  ــرگان، کالهــی و تی ــد ک ــاب مانن ــی از مین در مناطق
ــا موجــب تخریــب بندهــای  ــاال آمــدن ســطح دری وی گفــت: ب
ــی و ورود  ــت اهال ــه دس ــده ب ــاخته ش ــی س ــی خاک محافظت
ــرگان  ــای روســتاهای ک ــه ه ــر و برخــی خان ــه معاب ــا ب آب دری
ــاب شــده اســت. وی خاطــر  ــه در شهرســتان مین و کــرگان کُهن
نشــان کــرد: ایــن روســتا ســطح پاییــن تــری نســبت بــه ســایر 
ســکونتگاه هــای اطــراف خــود داشــته کــه بــرای جلوگیــری از 
ــد. ــاز دارن ــی نی ــوار حفاظت ــداث دی ــه اح ــوادث ب ــه ح ــرار اینگون تک

ــس  ــوان آزاری در مجل ــع حی ــرح من ــول ط ــالم وص ــال اع ــه دنب ب
شــورای اســالمی، یــک فعــال حــوزه محیــط زیســت تأکیــد کــرد: 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــرح در مجل ــن ط ــب ای ــورت تصوی در ص
حیــوان آزاری بــه هــر شــیوه و بــا هــر انگیــزه ای ممنــوع خواهــد 
ــوان آزاری« در  ــت حی ــرح »ممنوعی ــنا، ط ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ش
ــنبه  ــد. در روز دوش ــول ش ــالم وص ــالمی اع ــورای اس ــس ش مجل
)11 شــهریور( در پایــان جلســه علنــی علــی اصغــر یوســف نــژاد - 
عضــو هیــأت رئیســه مجلــس - اعــالم وصــول طــرح ممنوعیــت 
ــری  ــون جهانگی ــاره کتای ــن ب ــرد. در ای ــت ک ــوان آزاری را قرائ حی
فعــال حــوزه محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه دو روز پیــش، تمــام 
مراحــل تاییــد طــرح »منــع حیــوان آزاری« طــی شــد، بــه ایســنا 
گفــت: منــع حیــوان آزاری در قالــب »طــرح« در مجلــس پیگیــری 
ــط زیســت  ــش - رئیــس فراکســیون محی ــای تاب می شــود و آق
ــام  ــدگان از تم ــا نماین ــو ب ــت  و گ ــری و گف ــا پیگی ــس- ب مجل
ــع  ــرح من ــت از ط ــرای حمای ــدگان  ب ــا از نماین ــا 100 امض طیف ه
حیــوان آزاری گرفتنــد تــا اینکــه در نهایت روز دوشــنبه )11 شــهریور( 
ایــن طــرح را اعــالم  وصــول کــرد. وی در مــورد جزئیــات طــرح منع 
حیــوان آزاری تصریــح کــرد: طــرح منــع حیــوان آزاری در 8 مــاده 
در شــکل یــک قانــون مســتقل مطــرح خواهــد شــد. بــا تصویــب 
ایــن طــرح، اولیــن قانــون بــرای حمایــت از حیوانــات در قوانیــن 
ــا  ــران وضــع می شــود. ایــن فعــال محیــط زیســت در ادامــه ب ای
اشــاره بــه بخش هایــی از طــرح منــع حیــوان آزاری گفــت: حیــوان 
آزاری شــامل ضــرب و شــتم، شــکنجه، مجــروح کــردن عمــدی، 

ــتفاده  ــی و اس ــردن، نسل کُش ــه ک ــروری، مثل ــای غیرض جراحی ه
از ابزارهــای کشــتار گروهــی، تخریــب مــکان زیســت یــا آشــیانه، 
ــردن  ــف ک ــا تل ــوراک آن و ی ــا خ ــوان، آب ی ــردن حی ــموم ک مس
حیــوان بــه هــر روش، ربــودن، زندانــی کــردن، رهــا کــردن حیــوان 
صاحــب دار و یــا گونه هــای غیــر بومــی در محــدوده و حریــم 
شــهر و روســتا و طبیعــت  اســت. جهانگیــری ادامــه داد: هــر نــوع 
بهره کشــی و یــا اســتفاده از حیــوان کــه بــا طبیعــت و روش زندگی 
و تــوان حیــوان همگــون و متناســب نباشــد از جملــه سوءاســتفاده 
ــت و اســتفاده از  ــای نمایشــی، تربی جنســی و نسل کشــی، کاره
حیوانــات در مقاصــد غیرقانونــی از جملــه جنــگ انداختــن، عــدم 
رعایــت اصــول بهداشــتی و اخالقــی در تکثیــر و پــرورش، نگهداری، 
ــادرات  ــروش، واردات و ص ــد و ف ــل، خری ــل و نق ــات، حم تحقیق
ــار شــدن و  ــا بیم ــج و عــذاب ی ــه موجــب رن ــات به طوری ک حیوان
ــه حیــوان شــود، در دایــره حیــوان آزاری قــرار می گیــرد.  آســیب ب
ــا بیــان اینکــه آیین نامــه اجرائــی قانــون منــع حیــوان آزاری  وی ب
ــیون  ــارکت فراکس ــا مش ــس ب ــاه در مجل ــش م ــدت ش ــی م ط
ــن  ــس همچنی ــح مجل ــی و تنقی ــت و ادارات حقوق ــط زیس محی
ــا همــکاری ســازمان های متولــی  مرکــز پژوهش هــای مجلــس ب
ــد کــرد:  ــه خواهــد شــد، تأکی ــژه ســازمان دامپزشــکی تهی ــه وی ب
پایــه اصلــی طــرح منــع حیــوان آزاری، مــوادی اســت کــه در ســال 
95 در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا دعــوت از ســازمان ها 
و وزارتخانه هــای مختلــف از جملــه وزارت کشــور تهیــه شــد البتــه 
حقوقدان هــا و فعــاالن حــوزه محیــط زیســت در تهیــه مــواد اصلــی 

نقــش قابــل توجهــی داشــتند کــه در جلســات مختلــف از آن هــا 
ــد آئین نامــه اجرایــی ایــن  دعــوت شــد. در حــال حاضــر نیــز بای
طــرح بــا پیگیــری رییــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس 
تهیــه شــود. طبیعتــا در ایــن فرآینــد نیــز از ســازمان های متولــی 
بــه ویــژه ســازمان دامپزشــکی دعــوت خواهنــد شــد تــا در مــورد 
جزئیــات اظهــار نظــر کننــد. ایــن فعــال محیــط زیســت در پاســخ 
بــه ایــن پرســش کــه مگــر قــرار نبــود معاونــت حقوقــی ریاســت 
جمهــوری، موضــوع ممنوعیــت حیــوان آزاری را در قالــب یــک الیحه 
پیگیــری کنــد، گفـــت: ســال گذشــته معاونــت حقوقــی ریاســت 

جمهــوری قــرار بــود بــا کمــک نهادهــای مختلــف از جملــه ســازمان 
ــالی را  ــوان آزاری ارس ــع حی ــه من ــت الیح ــط زیس ــت محی حفاظ
بررســی کنــد و بــه مجلــس ارائــه دهنــد امــا اقــدام جــدی در ایــن 
ــا  ــی ب ــا رایزن ــادی گذشــت ب ــاره انجــام نشــد و چــون زمــان زی ب
دکتــر تابــش و حساســیتی کــه خــود او هــم روی ایــن موضــوع 
داشــت و طــی جلســاتی کــه بــا گــروه گذاشــت، بــه ســرعت اقــدام 
الزم بــرای بــه صحــن رســاندن »طــرح منــع حیــوان آزاری« را بــه 
انجــام رســاند و خوشــحالیم کــه تاکیــد دارد ایــن قوانیــن به طــور 

مســتقل بــه تصویــب برســد.

بــه  موســوم  نــرم الک  پشــت  الک  تعــدادی  مشــاهده 
روســتاهای  از  یکــی  آب بنــدان  در  چینــی  نینجاهــای 
جنــوب تــاالب بین المللــی میانکالــه در شــرق مازنــدران، 
بــه  اســت.  کــرده  گــران  را  اســتان  ایــن  محیط زیســت 
ــم  ــه ای مهاج ــی گون ــای چین ــا، نینج ــگار ایرن ــزارش خبرن گ
ــرای آبزیــان موجــود در تاالب هــا، آب بندانهــا و اســتخرهای  ب
ــارات  ــاس اظه ــر اس ــوند. ب ــوب می ش ــی محس ــرورش ماه پ
ــدادی الک  ــدران، تع ــت مازن ــط زیس ــئوالن محی ــی از مس یک
ــی  ــرورش ماه ــدان پ ــد آب بن ــی در چن ــای چین ــت نینج پش

تدوین آیین نامه اجرایی طرح 
منع حیوان آزاری تا ۶ ماه آینده
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حوادث

نوآوری

نانولوله های کربنی به جنگ پالستیک های 
رها شده در طبیعت می روند

بی احتیاطی نوجوان 13 ساله 
در سدپیشین گاندو را عصبانی کرد

ــرای  محققــان اســترالیایی ب
از  پالســتیک ها  تجزیــه 
نانولوله هــای  طبیعــت، 
نانــوذرات  و  کربنــی 
ــوان  ــه  عن ــرده و ب ــب ک ــم ترکی ــا ه مغناطیســی را ب
عامــل اکســیدکننده بــه کار گرفتنــد. بــه گــزارش 
محققــان  نانــو،  فنــاوری  توســعه  ویــژه  ســتاد 
ــه   ــر ب ــکل فن ــه ش ــی ب ــه  کربن ــترالیایی از نانولول اس
عنــوان کاتالیســت بــرای شکســتن میکــروذرات 
ــان،  ــاد محقق ــه اعتق ــد، ب ــتفاده کردن ــتیک اس پالس
حــذف  بــرای  آینــده  در  می توانــد  روش  ایــن 
نتایــج  شــود.  اســتفاده  پالســتیک  آلودگــی 
آزمایشــگاهی ایــن تســت موفقیت آمیــز بــوده و 
پیش بینــی می شــود کــه بتــوان از ایــن فنــاوری 
بــرای رفــع آلودگــی پالســتیک در طبیعــت اســتفاده 
آلودگــی  عنــوان  بــه   میکروپالســتیک ها  کــرد. 

وارد  دارنــد کــه  وجــود  خانه هــا  پســاب های  در 
ــه، دریــا و دریاچه هــا می شــوند کــه ایــن کار  رودخان
منجــر بــه تهدیــدی بــرای ســالمتی و محیط زیســت 
و  آرایشــی  لــوازم  تولیدکننــدگان  برخــی  اســت، 
بهداشــتی حجــم باالیــی از میکروپالســتیک ها را 
وارد آب هــا می کننــد کــه زدایــش آن هــا کاری دشــوار 
اســت. شــائوبینگ وانــگ و همکارانــش از دانشــگاه 
آدالیــد امیدوارنــد کــه بتواننــد ایــن مشــکل را بــا یک 
ــا  ــد، ترکیبــی کــه ب ــده حــل کنن ترکیــب اکســید کنن
تولیــد رادیکال هــای آزاد می توانــد بــه پالســتیک 
حملــه کــرده و آن هــا را به صــورت کامــل بشــکند 
و در نهایــت آب و دی اکســیدکربن تولیــد شــود. 
ژیائوگانــگ دوان از محققــان ایــن پــروژه گفــت:  
یکــی از اهــداف ایــن پــروژه آن بــود کــه محققــان بــر 
یکــی از چالش هــای بــزرگ نانومــواد کربنــی، یعنــی 
پایــداری کــم و دشــواری بازیافــت، غلبــه کننــد.

ــط  ــت محی ــر کل حفاظ مدی
و  سیســتان  زیســت 
ســه  گفــت:  بلوچســتان 
شــنا  بــرای  نوجــوان کــه 
وارد محــدوده تمســاح در ســد پیشــین شهرســتان 
ســرباز شــده بودنــد مــورد حملــه گانــدو قــرار گرفتــه 
ــا،  ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــی ش ــان زخم ــی از آن و یک
ــدون  ــن ســه نوجــوان ب ــزود: ای ــد پورمــردان اف وحی
توجــه بــه تابلوهــای هشــدار دهنــده نصــب شــده در 
محــل و اخطاریه هــای ســازمان حفاظــت محیــط 
ــاالی  ــدوده ب ــه مح ــنا ب ــح و ش ــرای تفری ــت ب زیس
ــک شــدند  ســد پیشــین در شهرســتان ســرباز نزدی
کــه یــک نفــر از آنــان مــورد حملــه گانــدو قــرار گرفتــه 
ــاله از  ــوان 13 س ــن نوج ــرد: ای ــان ک ــت. وی بی اس
ــرار  ــورد جراحــت ق ــا م ــک دســت و ران پ ــه ی ناحی
ــه پزشــکان،  ــر اســاس تشــخیص اولی ــه ب ــه ک گرفت

ــت. وی  ــان اس ــل درم ــه قاب ــا بخی ــای وی ب زخم ه
ــر  ــرای رســیدگی بهت ــن نوجــوان ب ــرد: ای ــح ک تصری
ــهر  ــتان ایرانش ــه بیمارس ــان ب ــل درم ــیر مراح و س
ــه کار  ــان اینک ــا بی ــردان ب ــده اســت. پورم ــزام ش اع
نظــارت محیط بانــان و نصــب عالئــم هشــدار دهنــده 
جدیــد در منطقــه افزایــش یافتــه اســت، اظهــار 
ــن اداره کل  ــان ای ــط بان داشــت: کارشناســان و محی
بــا حضــور در شــهرها و روســتاهای محــدوده زیســت 
گانــدو بــه تمامــی بومیــان منطقــه اعــالم کردنــد کــه 
در ایــن فصــل بــه محلهــای زیســت گانــدو نزدیــک 
ــه ایــن  ــی توجهــی ب ــا ب نشــوند امــا برخــی افــراد ب
ــوند.  ــی می ش ــن حوادث ــروز چنی ــث ب ــدارها باع هش
ســد پیشــین، رودخانــه باهــوکالت و برخــی گودالهای 
ــوب  ــع در جن ــرباز واق ــتان س ــی آب در شهرس طبیع
ــاح  ــدوده زیســت تمس ــتان مح ــتان و بلوچس سیس

ــت. ــی اس ــاه ایران ــوزه کوت پ

دستگیری صیاد حرفه ای پرندگان شکاری در جاجرم
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم از دستگیری صیاد غیربومی پرندگان شکاری 
در این شهرستان خبر داد. به گزارش فارس، محمد موسوی افزود: از متهم سه پهله دلیجه، 
تعدادی قمری و تور و ادوات زنده گیری پرندگان شکاری کشف و ضبط و سپس پرونده این 
متخلف برای طی نمودن مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

گزارش

توفان »دوریان« 
در راه آمریکا

ل ها
توسعه زراعت چوب از تخریب جنگل هاجنگ

 جلوگیری می کند
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
کشــور گفــت: توســعه زراعــت چــوب کشــور 
می توانــد عــالوه بــر تامیــن نیازهــای داخلــی 
نیــز  جنگل هــا  تخریــب  از  چوبــی،  و کارخانجــات  صنایــع 
ــه  ــن جلس ــی در اولی ــل آقای ــد. خلی ــری کن ــدت جلوگی ــه ش ب
ــظ  ــرد: حف ــان ک ــوب خاطرنش ــت چ ــعه زراع ــی توس ــتاد مل س
جنگل هــای شــمال بــرای توســعه و گســترش زراعــت چــوب در 
کشــور بســیار حائــز اهمیــت اســت. رئیــس ســازمان جنگل هــا 
ــا نظــارت  خواســتار افزایــش تولیــد قلمــه و نهــال مــورد نیــاز ب
ــج حاصــل  ــع شــد و نتای ــا و مرات ــات جنگل ه مؤسســه تحقیق
ــت  ــعه زراع ــرح توس ــد ط ــه در فرآین ــام گرفت ــات انج از مطالع
چــوب را بســیار بــا اهمیــت و راهگشــا خوانــد. در ادامــه نماینــده 
مؤسســه تحقیقــات جنگل هــا و مراتــع، مطالعــات انجــام شــده 
در خصــوص تولیــد قلمــه از کلن هــای پرمحصــول صنوبــر، 
ــروژه پتانســیل یابی  ــوب و پ ــت چ ــود زراع بررســی وضــع موج
و تعییــن مناطــق توســعه زراعــت چــوب در کشــور را ارائــه کــرد 

ــن گــزارش، در  ــر اســاس ای ــه بحــث و بررســی گذاشــت. ب و ب
ــه  ــی توســعه زراعــت چــوب کشــور ک ــن جلســه ســتاد مل اولی
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــس س ــور رئی ــا حض ب
کشــور برگــزار شــد، معاونیــن رئیــس ســازمان، رئیــس شــورای 
ــران،  ــی اســتان های ته ــران کل منابع طبیع ــگل و مدی ــی جن عال
اردبیــل، آذربایجــان غربــی، گیــالن، گلســتان و مازنــدران حضــور 
داشــتند. توســعه زراعــت چــوب بــه منظــور افزایــش بهــره وری 
بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی، رویکــرد جدی دولــت تدبیر 
ــر اســاس تکلیــف برنامــه ششــم توســعه  و امیــد اســت کــه ب
بایــد از 15 هــزار هکتــار فعلــی بــه 75 هــزار هکتــار برســد و بــه 
همیــن دلیــل بــا برنامه ریــزی دولــت امســال 7 میلیــون نهــال 
ــس  ــود. مجل ــته می ش ــور کاش ــتان کش ــوب در 10 اس ــد چ تولی
شــورای اســالمی ســال 89 بــا تصویــب قانونــی، توســعه زراعــت 
ــاورزی و  ــش کش ــره وری بخ ــش به ــور افزای ــه منظ ــوب را ب چ
ــه در  ــرد ک ــف ک ــف تعری ــک تکلی ــوان ی ــه عن ــی ب ــع طبیع مناب

ــه قــوت گرفــت. ــن مصوب ــرای ای ــزی ب ســال 92 برنامــه ری
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مدیــرکل دفتــر آمــوزش، ترویــج و مشــارکت های 
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات مردمــی ســازمان جنگل ه
ــاص  ــا اختص ــته و ب ــال گذش ــت: از س ــور گف کش
ــی در  ــول بزرگ ــی تح ــعه مل ــدوق توس ــل صن ــارات از مح اعتب
ــات  ــن اقدام ــزداری ایجــاد شــده و ای ــای آبخی اجــرای پروژه ه
ــال داشــته اســت. ــه دنب ــی را ب ــع محل ــردم و جوام ــت م رضای
ــرای  ــت در اج ــه محوری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــد جعفری وحی
عملیــات آبخیــزداری، مشــارکت مردمــی اســت، تأکیــد کــرد: بــا 
ــه اقدامــات موثــر صــورت گرفتــه در حوزه هــای آبخیــز  توجــه ب
ــی  ــت و اثربخش ــه اهمی ــبت ب ــی نس ــی عموم ــای آگاه و ارتق
کانون هــای  بــه  آبخیــز  حوزه هــای  آبخیــزداری،  عملیــات 
ــی و  ــع محل ــن جوام ــارکتی و همچنی ــات مش ــری اقدام یادگی
آبخیزنشــینان خــود بــه عنــوان مروجــان واقعــی ایــن اقدامــات 
تبدیــل شــده اند. وی در بازدیــد از اقدامــات آبخیــزداری انجــام 
شــده در حــوزه آبخیــز وردیــج – واریــش در شــمال غــرب تهــران 
ــران یکــی از اســتان های پیشــتاز در انجــام  ــان اینکــه ته ــا بی ب
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5 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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چقــدر  ذی ربــط  دســتگاه های  بــرای  تعیین شــده 
در پایــداری تولیــد مــا می توانــد تأثیرگــذار باشــد؟ 
ــرای  طــرح آناتولــی در کشــور همســایه یــک هشــدار ب
ــمندان و متولیــان حــوزه محیط زیســت اســت.  دانش
ــه  ــرح منطق ــه مص ــق آب ــده ای از ح ــد عم ــه درص چراک
ــد.  ــد ش ــه نخواه ــن منطق ــر وارد ای ــن دیگ بین النهری
ــک در  ــده نزدی ــه در آین ــدی ک ــورد س ــک م ــط در ی فق
قالــب ایــن طــرح افتتــاح خواهــد شــد، بــا حجــم چنــد 
میلیــاردی توانایــی ذخیــره آب را دارد و تهدیــدی جــدی 

بــرای مناطــق پایین دســت محســوب می شــود.

ضرورت حفاظت از منابع حیاتی خاک كشور
دی مــاه 9۶ بــود کــه معــاون آب و خــاک وزارت جهــاد 
كشــاورزی بــا بیــان اینكــه خــاک اصلــی تریــن منبــع 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــادی ب ــه اقتص ــه جانب ــعه هم توس
ــاک  ــع خ ــت از مناب ــر غفل ــال حاض ــرد در ح ــالم ک اع
مهمتریــن كاســتی در بخــش كشــاورزی و زیســتی 
ــری در  ــراد اكب ــا، علیم ــزارش ایرن ــه گ كشــور اســت. ب
ــه در موسســه تحقیقــات خــاک و آب  همایشــی كــه ب

كشــور واقــع در اســتان البــرز برگــزار شــده بــود، افــزود: 
بــه رغــم اینكــه در كشــور وضعیــت آب و خــاک مناســب 
نیســت ولــی هرگونــه برنامــه ریــزی بــدون در نظرگرفتن 
خــاک معنــا و مفهومــی نــدارد زیــرا خــاک هــم بســتر 
حیــات جانــوران و گیاهــان بــوده و هــم مخزنــی بــرای 
آب اســت و اگــر خــاک را درنیابیــم قطعــا برنامــه 
ــه  ــان اینك ــا بی ــدارد. وی ب ــی ن ــرای آب معنای ــزی ب ری
كشــور مــا تــاب آوری توســعه افقــی و تــوان اكولوژیكــی 
ــی از  ــد: در بعض ــدارد، می افزای ــاورزی ن ــش كش در بخ

مناطــق بایــد ســطح زیــر كشــت را كــم كنیــم و بایســتی 
بــه ســمت توســعه عمومــی و بهــره وری پیــش برویــم. 
ــل دانســته و  ــره وری دخی ــادی را در به ــل زی وی عوام
می گویــد: 2 عنصــر پایــه بهــره وری آب و خــاک اســت 
ــر روی  ــور ب ــه در كش ــایلی ك ــی از مس ــون یك ــا اكن ام
آن مانــور داده مــی شــود موضــوع آب اســت لیكــن در 
ــری  ــه اکب ــه گفت ــت شــده اســت. ب بحــث خــاک غفل
ــزان  ــه ری ــه برنام ــاک ب ــوب خ ــت نامطل ــد وضعی بای
كشــور اطــالع رســانی كــرد و تــوان تولیــدی خــاک را بــا 
ــه دقــت رصــد و پیگیــری  ــداری ســرزمین ب حفــظ پای
كنیــم تــا مســایلی كــه بــرای آب اتفــاق افتــاده بــرای 
ــاد كشــاورزی  ــر جه ــاون وزی ــرار نشــود.  مع خــاک تك
بــه  زیــادی  مشــكالت  آب  در  می گویــد:  ادامــه  در 
وجــود آمــد كــه نتیجــه توســعه بــدون توجــه بــه تــوان 
اكولوژیكــی و مســایل زیســت محیطــی و پایــداری 
كشــور بــود. اكبــری بــا بیــان اینكــه مصادیقــی همچــون 
ــود،  ــذر، ك ــانی، ب ــع انس ــت، مناب ــین آالت، مدیری ماش
ســم و مبــارزه بــا آفــات در كشــاورزی پارامترهــای 
موثــری هســتند، می افزایــد: بهــره وری مناســب از آب 
و خــاک در ایــن بخــش نقــش حاكمیتــی دارد. اکبــری 
ــی  ــان را بررس ــی درجه ــای تحقیق ــه ه ــی از برنام یك
آلودگــی هــای نوظهــور خــاک دانســته و بیــان می کنــد: 
ایــن آلودگــی متاثــر از نانــوذرات هســتند كــه اصــال بــر 
روی آن فكــر نشــده و در برنامــه هــای مــا نیســت ولــی 
ــون  ــه وی اكن ــه گفت ــد. ب ــی كن ــر روی آن كار م ــا ب دنی
در موضــوع خــاک مشــكل جــدی داریــم لیكــن فقــط 
ــی آن  ــی و سیاس ــائل اجتماع ــوع آب و مس ــه موض ب
مــی پردازیــم و بایــد پیــش از آن نگاهمــان بــه خــاک 
ــل برســد. در  ــه حداق ــا ب ــا آســیب ه ــز شــود ت متمرك
آن زمــان رئیــس موسســه تحقیقاتــی خــاک و آب 
وزارت جهــاد كشــاوری نیــز اعــالم كــرد كــه تنهــا حــدود 
10 درصــد از خــاک كشــور دارای ظرفیــت الزم بــرای 
فعالیــت هــای كشــاورزی اســت. بــه گفتــه دكتــر كامبیز 
بــازرگان مــدارک و مســتندات روشــنی نشــان مــی دهــد 
ــا و  ــل ســومری ه ــی مث ــای بزرگ ــدن ه ــول تم ــه اف ك
ــوده اســت. وی  ــب خاکشــان ب ــا ناشــی از تخری مایاه
بــه وجــود مســائل تهدیدكننــده منابــع خــاک كشــورمان 
اشــاره كــرده و بیــان می کنــد: بــر اســاس بررســی های 
انجــام شــده در ســال هــای اخیــر، بــا توجــه بــه تغییــر 
ــاورزی  ــر از كش ــای اخی ــاورزی در دوره ه ــرایط كش ش
ســنتی بــه كشــاورزی مــدرن، مســائلی پایــداری تولیــد 
در منابــع خــاك و آب را تهدیــد مــی كنــد كــه از جمله آن 

ــری اراضــی كشــاورزی اســت. تغییــر كارب

ابراهیمی: مباحث 
مرتبط با خاک و توسعه 

فناوری های این 
حوزه از اولویت های 

ستاد است. از این رو 
ستاد از پایان نامه های 

دانشجویی حمایت 
می کند تا دانشجویان 
برای انجام طرح های 

خود به تولید طرح های 
فناورانه منجر به تولید 

محصول تشویق و 
هدایت شوند. در این 

زمینه فرصت های 
خوبی نیز برای اجرای 

موضوعات فناورانه 
وجود دارد.

حمایت از اقدامات فناورانه برای حفظ منابع خاک
دبیر ستاد محیط زیست ریاست جمهوری می گوید: این ستاد از 10 راهبرد اصلی حوزه خاک 

در سند ملی کشور برای رفع مشکات حمایت می کند

بــه  موســوم  نــرم الک  پشــت  الک  تعــدادی  مشــاهده 
روســتاهای  از  یکــی  آب بنــدان  در  چینــی  نینجاهــای 
جنــوب تــاالب بین المللــی میانکالــه در شــرق مازنــدران، 
بــه  اســت.  کــرده  گــران  را  اســتان  ایــن  محیط زیســت 
ــم  ــه ای مهاج ــی گون ــای چین ــا، نینج ــگار ایرن ــزارش خبرن گ
ــرای آبزیــان موجــود در تاالب هــا، آب بندانهــا و اســتخرهای  ب
ــارات  ــاس اظه ــر اس ــوند. ب ــوب می ش ــی محس ــرورش ماه پ
ــدادی الک  ــدران، تع ــت مازن ــط زیس ــئوالن محی ــی از مس یک
ــی  ــرورش ماه ــدان پ ــد آب بن ــی در چن ــای چین ــت نینج پش

ــاهده  ــد " مش ــتای " زینون ــه در روس ــتان از جمل ــرق اس ش
ــد  ــی توان ــه هــای مهاجــم م ــن گون ــدم حــذف ای ــه ع شــد ک
ــرورش  ــان در اســتخرهای پ ــرای آبزی ــی را ب ــده خطرات در آین
ــد. ــه ای و خــزری ایجــاد کن ماهــی و الک پشــت هــای برک
ــه  ــه ب ــر ک ــتای دیگ ــه روس ــراه س ــه هم ــد ب ــتای زینون روس
ــره  ــه صــورت جزی ــد، ب ــی گوین ــی م ــه عبدالملک ــا چهارقلع آنه
ــع  ــه واق ــاالب میانکال ــزر و ت ــای خ ــی دری ــیه جنوب در حاش
ــت  ــش اداره کل محیط زیس ــات وح ــس اداره حی ــت. رئی اس
مازنــدران بــا تاییــد ایــن موضــوع کــه چنــد قطعــه الک 

پشــت الک نــرم در یکــی از آب بنــدان هــای پــرورش ماهــی 
ــاال  ــه احتم ــت ک ــد، گف ــایی ش ــتان شناس ــن اس ــرق ای در ش
ــی  ــورت تزیین ــه ص ــراد ب ــی اف ــا را  برخ ــت ه ــن الک پش ای
داخــل آکواریــوم خریــداری کردنــد و پــس از مدتــی بــه 
دلیــل عــدم آشــنایی بــا خطــرات ایــن گونــه هــا ،در طبیعــت 
ــد. کــوروس ربیعــی در گفــت  ــا اســتخر ماهــی رهــا کردن و ی
ــکان  ــی م ــرایط فعل ــزود: در ش ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب و گ
زیســت ایــن گونــه تحــت حفاظــت قــرار دارد ولــی بــه دلیــل 
ایــن کــه در داخــل آببنــدان هــای چنــد 10 هکتــاری اســتقرار 
ماهــی  برداشــت  از  قبــل  تــا  حذفشــان  امــکان  دارنــد، 
و خشــک شــدن آببنــدان وجــود نــدارد. وی گفــت: ایــن 
ــرای  ــی ب ــه نوعــی رقیــب غذای ــی ب ــه هــا در شــرایط فعل گون
گــر  ماهیــان در داخــل آببنــدان هــا محســوب مــی شــوند و ا
مبــارزه جــدی بــرای حــذف آنهــا صــورت نگیــرد، مــی تواننــد 
پــس از زاد و ولــد مشــکالتی را بــرای آببنــدان هــای پــرورش 
ــان  ــرای آبزی ــاالب ب ــه ت ــورت ورود ب ــی در ص ــی و حت ماه

ــد. ــاد کنن ــه ایج ــی میانکال ــن الملل ــاالب بی ــل ت داخ
گــر چــه در شــرایط فعلــی گمانــه زنــی مبنــی  ربیعــی افــزود: ا
بــر احتمــال پخــش  ایــن گونــه هــا در ســایر شهرســتان هــا 
ــه هــا  ــن گون ــون هیــچ ردی از ای ــی تاکن ــز وجــود دارد، ول نی
ــن  ــا ای ــت. ب ــده اس ــاهده نش ــدران مش ــرق مازن ــز در ش ج
ــا  ــتان ه ــت شهرس ــط زیس ــه محی ــدارهای الزم ب ــف هش وص
داده شــد تــا نســبت بــه آگاه ســازی شــهروندان اقــدام کننــد 
تــا در صــورت مشــاهده ایــن گونــه ، در اســرع وقت بــه ادارات 

ــات  ــم اقدام ــا بتوانی ــد ت ــانی کنن ــالع رس ــت اط ــط زیس محی
ــط  ــش محی ــات وح ــس اداره حی ــم. رئی ــام دهی الزم را انج
زیســت مازنــدران در مــورد نگرانــی موجــود بــرای ورود ایــن 
الک پشــت هــا بــه داخــل دریــای خــزر و خطرآفرینــی بــرای 
آبزیــان ایــن دریاچــه هــم گفــت: بررســی علمــی نشــان 
ــکان  ــیرین ام ــل آب ش ــا در داخ ــه  صرف ــن گون ــه ای داده ک
حیــات دارد و در آب شــور دریــای خــزر هیــچ شانســی بــرای 
زندگــی نخواهــد داشــت. ربیعــی افــزود: در هــر صــورت ایــن 
ــرورش  ــتخرهای پ ــل اس ــان داخ ــرای آبزی ــا ب ــت ه الک پش
ــد  ــتند و بای ــاک هس ــم خطرن ــه مهاج ــوان گون ــه عن ــی ب ماه
ــه  ــن گون ــورد ای ــبی در م ــانی مناس ــالع رس ــز اط ــیالت نی ش
ــا در صــورت مشــاهده  ــه اســتخرداران داشــته باشــد ت ــا ب ه
ــدام شــود.  ــرای حــذف آن اق ــط زیســت ب ــا همــکاری محی ب
مازنــدران  زیســت  محیــط  وحــش  حیــات  اداره  رئیــس 
ــل  ــه دلی ــی ب ــرایط فعل ــه در ش ــن ک ــار ای ــا اظه ــن ب همچنی
ــوان نســبت  ــی ت ــرم نم ــداد الک پشــت ن ــودن تع ــدود ب مح
بــه خطــر آنهــا بــرای الک پشــت هــای بومــی خــزری اظهــار 
نظــر کــرد، گفــت: ولــی ازدیــاد آنهــا در صــورت عــدم حــذف 
مــی توانــد بــه عنــوان رقیــب غذایــی و فضایــی مشــکالتی را 
ــط زیســت  ــی محی ــه اصل ــزود: برنام ــی اف ــد. ربیع ــاد کن ایج
ــرای  ــت ب ــذف آن از طبیع ــه، ح ــن گون ــایی ای ــس از شناس پ
ــهل  ــه س ــر گون ــی ه ــت، ول ــی اس ــای بوم ــه ه ــایش گون آس
ــی  ــا م ــه ه ــن گون ــاد ای ــورت ازدی ــذف در ص ــگاری در ح ان

ــی مشــکل زا باشــد. ــای بوم ــه ه ــرای گون ــد ب توان

مشاهده رد پای نینجاهای چینی

 در حوالی تاالب میانکاله

ــه  ــط زیســت اردســتان گفــت: روزان رئیــس اداره حفاظــت محی
بیــن 50 تــا ۶0 تــن زبالــه در ســطح شهرســتان جمــع آوری 
ــم  ــن حج ــاماندهی ای ــوع س ــت در موض ــاز اس ــه نی ــود ک می ش
از پســماندها فکــری اساســی شــود. بــه گــزارش خبرنــگار 
ایســنا- منطقــه اصفهــان در اردســتان، حســین شــواخی در 
ــرد:  ــار ک ــتان، اظه ــتان اردس ــت پســماند شهرس ــروه مدیری کارگ
مطالعــات اولیــه بــرای جانمایــی کارخانــه مشــترک پســماند بــه 
ــود  ــرای ک ــه ب ــدازی کارخان ــه راه ان ــن نتیجــه رســیده اســت ک ای
کمپوســت صرفــه اقتصــادی نــدارد و بایــد زباله هــای هــر منطقــه 
ــان اینکــه  ــا بی ــع شــود. وی ب ــی دف جمــع آوری و ســپس اصول
اداره محیــط زیســت تأکیــد دارد کــه موضــوع زباله هــای شــهری 
ســاماندهی شــود، افــزود: در حــال حاضــر موضــوع ترانشــه هــای 
مناطــق روســتایی و بخشــی از شــهر اردســتان وضعیــت خوبــی 
ــاد  ــهرهای زواره و مهاب ــا در ش ــه ه ــت ترانش ــا وضعی ــدارد، ام ن
ــت  ــس اداره حفاظ ــت. رئی ــول اس ــل قب ــد قاب ــش برزاون و بخ
ــزارش  ــرد: شــهرداری در گ ــح ک ــط زیســت اردســتان تصری محی
ــه  ــن زبال ــا ۶0 ت ــن 50 ت ــه بی ــه روزان ــد ک ــالم می کن ــود اع خ
ــت در  ــاز اس ــه نی ــود ک ــع آوری می ش ــتان جم ــطح شهرس در س
موضــوع ســاماندهی ایــن حجــم از زبالــه فکــری اساســی شــود.
شــواخی بــا اشــاره بــه وضعیــت نامناســب ترانشــه هــای زبالــه 
ــد ترانشــه هــا  در برخــی از نقــاط شهرســتان، گفــت: وضعیــت ب
ــای  ــن آب ه هــم از لحــاظ منظــره و پوشــش گیاهــی و همچنی
ایــن  در  دارد.  را  خــودش  خــاص  آلودگی هــای  زیرزمینــی 
خصــوص اخطارهایــی دادیــم، ولــی فایــده ای نداشــته و بایــد از 
نظــر قضایــی بــه ایــن موضــوع ورود کنیــم. شــهرداری در گــزارش 
ــه  ــن زبال ــا ۶0 ت ــن 50 ت ــه بی ــه روزان ــد ک ــالم می کن ــود اع خ
ــت در  ــاز اس ــه نی ــود ک ــع آوری می ش ــتان جم ــطح شهرس در س
موضــوع ســاماندهی ایــن حجــم از زبالــه فکــری اساســی شــود.

رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست اردستان:

در خصوص زباله، ورود 
قضایی می کنیم

خبر

2 شکارچی متخلف 
در بوکان دستگیر شدند

ــوکان از  ــت ب ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
دســتگیری 2 شــکارچی متخلــف در این شهرســتان 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ــرداد. ب خب
ــن شــکارچیان 8  ــزود: از ای ــم عبدالکریمــی اف رحی
ــال کبــک کشــف و ضبــط شــد و توســط یــگان حفاظــت در منطقــه قروچــا  ب
ــز  ــردم عزی ــام م ــزود: از تم ــد. او اف ــازی ش ــا س ــت ره ــان در طبیع و آغوتم
ــتورالعمل ها،  ــا و دس ــدا از مکانیزم ه ــه ج ــمندیم ک ــه خواهش ــوکان خاضعان ب
ــرای امــروز و امانتــی گــران بهــا  ــه طبیعــت و حیــات وحــش کــه نعمتــی ب ب
بــرای آینــدگان اســت، احتــرام بگذارنــد و حداالمــکان بگذارنــد کــه طبیعــت و 

ــند. ــس بکش ــه نف ــر و آزادان ــوده خاط ــده آن آس ــای زیبن نگین ه

تخریب تله های شکارچیان
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  سرپرســت 
ــده  ــای زن ــب تله ه ــتان از تخری ــتان مهرس شهرس
گیــری پرنــدگان و کومه هــای شــکارچیان غیــر 
ایــن شهرســتان  مجــاز در دامنــه کــوه بیــرک 
ــش  ــی بخ ــدان، اله ــوان از زاه ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ــرداد. ب خب
کــرد  دربــاره تشــریح ایــن خبــر افــزود: شــکارچیان متخلــف کومه هایــی را از 
ســنگ و چــوب در مجــاور آب بند هــا و چشــمه هــا، محــل آبخــوری پرنــدگان، 
ــرگ  ــا شــاخ و ب ــه ب ــرده و خــود را داخــل کوم ــه ک مجــاورت ســد ها و... تعبی
اســتتار نمــوده، حیــن حضــور پرنــده در ســر چشــمه، پرنــدگان را مــورد شــکار 
ــا رهاســازی شــد. ــن تله ه ــده از ای ــه پرن ــت: 19 قطع ــد. وی گف ــرار می دهن ق

ناکامی صیادان متخلف ماهی
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شوشــتر 
ــوکر  ــا الکتروش ــی ب ــد ماه ــف صی ــت: 2 متخل گف
ــن شهرســتان شناســایی  ــد در ای ــاز صی ــل از آغ قب
و دســتگیر شــدند. بهــروز نجاتــی رئیــس اداره 
حفاظــت محیــط زیســت شوشــتر در گفت وگــو بــا خبرنــگار گــروه اســتان های 
ــنبه 13  ــه ش ــروز، س ــداد ام ــت: بام ــواز، گف ــوان از اه ــگاران ج ــگاه خبرن باش
شــهریورماه، خبــری مبنــی بــر حضــور افــرادی در اســکله بــه قصــد صیــد ماهــی 
بــا الکتروشــوکر در رودخانــه ایــن شهرســتان بــه اداره محیــط زیســت اطــالع 
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــای ی ــت: نیرو ه ــار داش ــد. او اظه ــانی ش رس
شهرســتان، بالفاصلــه بــه محــل اعــزام و موفــق شــدند 2 متخلــف صیــد ماهــی 

ــد. ــد دســتگیر نماین ــاز صی ــل از آغ ــا الکتروشــوکر را قب ب

پرندگان

شکارچیان

آبزیان

دستگیری 16 نفر حفار غیرمجاز در کوه آلباغ
 مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: با تالش های شبانه روزی محیط بانان طی دو ماهه اخیر 

1۶ نفر متخلف که اقدام به بردلشت غیر مجاز از موادمعدنی کوه البالغ نموده بودند، دستگیر و تحویل مقامات 
قضایی شدند. به گزارش قدس آنالین، سید اصغر مطهری افزود: از متخلفین مقادیر زیادی ادوات حفر و برداشت 

غیر مجاز،  تعداد 3۶ راس چهارپا و مقدار 7420 کیلوگرم مواد معدنی کشف و ضبط شد.

رنا
 ای

س:
عک

آالینده هــای زیســت محیطی مشــهد  پایــش  رئیــس مرکــز 
ــهر  ــطح ش ــش در س ــعه فرابنف ــش اش ــدت تاب ــودن ش از باالب
مشــهد خبــر داد. بــه گــزارش ایســنا، رضــا اســماعیلیدر خصــوص 
وضعیــت امــواج فرابنفــش )UV( در ســطح شــهر مشــهد، اظهــار 
کــرد: ســنجش شــدت تابــش امــواج فرابنفــش در ســطح شــهر 
ــهد  ــطح مش ــواج در س ــن ام ــدت ای ــد ش ــان می ده ــهد نش مش
مقــدار باالیــی اســت. وی ادامــه داد: شــدت تابــش امــواج 
فرابنفــش در ظهــر کــه بــا تابــش مســتقیم خورشــید بــه حداکثــر 
میــزان خــود می رســد، مقــدار باالیــی اســت. رئیــس مرکــز پایش 
ــه  ــا توج ــه ب ــزود: البت ــهد اف ــت محیطی مش ــای زیس آالینده ه
ــه از  ــود رفته رفت ــی می ش ــتان پیش بین ــل تابس ــان فص ــه پای ب
شــدت تابــش اشــعه فرابنفــش کاســته شــود، امــا شــهروندان 
و مســئوالن بایــد نســبت بــه ایــن مســئله توجــه الزم را داشــته 
باشــند. وی تأکیــد کــرد: شــدت بــاالی اشــعه فرابنفــش در شــهر 
ــد  ــرود و بای ــاد ب ــد از ی ــه نبای ــی اســت ک مشــهد موضــوع مهم
بــه وجــود ایــن آالینــده جــوی توجــه شــود. اســماعیلی اضافــه 
ــدادی دســتگاه  ســنجش  ــی اســت تع ــه مدت ــرد: خوش بختان ک
ــدت میــزان اشــعه فرابنفــش در چنــد ایســتگاه منتخــب  ش
ــوا در ســطح شــهر نصــب شــده و شــدت  ــی ه ســنجش آلودگ
اشــعه فرابنفــش در ســایت اطالع رســانی می شــود.  گفتنــی 
اســت فرابنفــش یــا بــه اختصــار UV، موجــی اســت در گســتره 
ــا  ــدوده 10 ت ــی در مح ــول موج ــا ط ــی ب ــواج الکترومغناطیس ام
400 نانومتــر کــه کوتاه تــر از نــور مرئــی و بلندتــر از پرتــو ایکــس 
ــو ایکــس، ولــی  ــرژی آن کمتــراز پرت ــه بیانــی دیگــر ان اســت. ب
بیشــتراز نــور مرئــی اســت. اشــعه UV در نــور خورشــید موجــود 
ــده از  ــر ش ــواج منتش ــام ام ــامل 10٪ از تم ــًا ش ــت و تقریب اس
ــگام  ــن در هن ــن اشــعه هــم چنی ســطح خورشــید می شــود. ای

ــود. ــر می ش ــی منتش ــوس الکتریک ــکاری ق جوش

رئیس مرکز پایش آالینده های 
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اقدامات آبخیزداری رضایت جوامع محلی را به آب

دنبال دارد
مدیــرکل دفتــر آمــوزش، ترویــج و مشــارکت های 
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات مردمــی ســازمان جنگل ه
ــاص  ــا اختص ــته و ب ــال گذش ــت: از س ــور گف کش
ــی در  ــول بزرگ ــی تح ــعه مل ــدوق توس ــل صن ــارات از مح اعتب
ــات  ــن اقدام ــزداری ایجــاد شــده و ای ــای آبخی اجــرای پروژه ه
ــال داشــته اســت. ــه دنب ــی را ب ــع محل ــردم و جوام ــت م رضای
ــرای  ــت در اج ــه محوری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــد جعفری وحی
عملیــات آبخیــزداری، مشــارکت مردمــی اســت، تأکیــد کــرد: بــا 
ــه اقدامــات موثــر صــورت گرفتــه در حوزه هــای آبخیــز  توجــه ب
ــی  ــت و اثربخش ــه اهمی ــبت ب ــی نس ــی عموم ــای آگاه و ارتق
کانون هــای  بــه  آبخیــز  حوزه هــای  آبخیــزداری،  عملیــات 
ــی و  ــع محل ــن جوام ــارکتی و همچنی ــات مش ــری اقدام یادگی
آبخیزنشــینان خــود بــه عنــوان مروجــان واقعــی ایــن اقدامــات 
تبدیــل شــده اند. وی در بازدیــد از اقدامــات آبخیــزداری انجــام 
شــده در حــوزه آبخیــز وردیــج – واریــش در شــمال غــرب تهــران 
ــران یکــی از اســتان های پیشــتاز در انجــام  ــان اینکــه ته ــا بی ب

ــرد:  ــار ک ــت اظه ــوان داری اس ــزداری و آبخ ــای آبخی فعالیت ه
پروژه هــای آبخیــزداری بــا نــگاه جامع نگــری، در برگیرنــده 
آبخیــز  حــوزه  یــک  در  اســت کــه  فعالیت هایــی  تمامــی 
همچــون فعالیت هــای مکانیکــی و بیولوژیکــی، حفاظتــی و 
ــازی  ــانی و فرهنگ س ــی، اطالع رس ــی، ترویج ــی، آموزش حمایت
ــی  ــع طبیع ــزداری اداره کل مناب ــاون آبخی ــود. مع ــام می ش انج
و آبخیــزداری اســتان تهــران نیــز در حاشــیه ایــن بازدیــد و در 
جمــع اهالــی روســتای واریــش ابــراز داشــت: حوزه هــای آبخیــز 
ــز  ــوان حوزه هــای آبخی ــه عن ــران، ب ــع در باالدســت شــهر ته واق
ــدید و  ــای ش ــر بارش ه ــه در اث ــوند ک ــوب می ش ــهری محس ش
یک بــاره، ســیالب بــه همــراه رســوبات تهدیــدی جــدی را بــرای 
ــزداری  ــه اجــرای پروژه هــای آبخی ــد ک ــم می زن ــران رق شــهر ته
بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیدهــا در دســتور کار ایــن اداره کل قــرار 
ــزداری  ــات آبخی ــرای انجــام عملی ــرد: ب دارد. وی خاطرنشــان ک
ــران مشــارکت مــردم و  ــز اســتان ته در ســطح حوزه هــای آبخی
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــع محل ــت های جوام درخواس

ریا
کاهش 12 درصدی تراز آب دریای خزر د

نسبت به سال گذشته
سرپرســت مرکــز ملــی مطالعــات و تحقیقــات 
ــراز  ــه ت ــت ک ــاری گف ــزر مســتقر در س ــای خ دری
آب ایــن دریــا در بهــار ســال جــاری نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل حــدود 12 درصــد کاهــش یافــت. بــه 
ــول  ــور معم ــار به ط ــل به ــا در فص ــراز آب دری ــا، ت ــزارش ایرن گ
بــه دلیــل افزایــش ورودی رودخانه  هــا و بویــژه رودخانــه ولــگا 
ــش  ــزان افزای ــرد. ســال گذشــته می ــی گی ــدی افزایشــی م رون
تــراز آب دریــای خــزر از فروردیــن  مــاه لغایــت خــرداد مــاه برابــر 
بــا 1۶ ســانتی متــر بــود. تــراز آب دریــای خــزر در حالــی بهــار 
ــا کاهــش همــراه شــد کــه امســال بویــژه ماه هــای  ســال 98 ب
ــاری  ــن فصــل به ــاران تری ــی از پرب ــن و اردیبهشــت یک فروردی
مازنــدران در ســال هــای اخیــر بــود. ســیل و ســیالب ناشــی از 
بارندگــی مــاه فروردیــن دســتکم 13 شهرســتان از 22 شهرســتان 
اســتان و بیــش از 700 روســتا را تحــت تاثیــر قــرار داد و دههــا 
ــف از  ــای مختل ــش ه ــه بخ ــارت ب ــال خس ــارد ری ــزار میلی ه
جملــه مســکن ، کشــاورزی ، باغــداری و تاسیســات زیربنایــی 

وارد کــرد. دکتــر ســید معصومــه بنــی هاشــمی روز چهارشــنبه در 
ــر اســاس داده هــای  ــا  افــزود: ب ــگار ایرن ــا خبرن گفــت و گــو ب
ــای  ــی دری ــواحل جنوب ــنجی س ــراز س ــتگاههای ت ــاری ایس آم
ــه 27.9  ــا در بهــار ســال جــاری ب خــزر، میانگیــن تــراز آب دری
متــر رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش 
12 درصــدی را نشــان مــی دهــد. وی دلیــل ایــن کاهــش را کــم 
ــه  ــگا ب ــه ول ــزر از رودخان ــای خ ــزان آب ورودی دری ــدن می ش
عنــوان بزرگتریــن تامیــن کننــده آب دریــای خــزر اعــالم کــرد. 
ــارد  ــدود 240 میلی ــاالنه  ح ــمی، س ــای رس ــاس داده ه ــر اس ب
متــر مکعــب آب از رودخانــه ولــگا بــه دریــای خــزر مــی ریــزد. 
ایــن مقــدار 80 تــا 85 درصــد آب ورودی خــزر را تشــکیل 
ــار  ــاله در فصــل به ــه س ــت: هم ــی هاشــمی گف ــد. بن ــی ده م
ــارش  ــا اوایــل تیــر مــاه  فصــل ب بخصــوص اردیبهشــت مــاه ت
هــای ســیالبی در ایــن منطقــه اســت کــه بیشــترین آب ناشــی 
از ایــن بــارش هــا وارد دریــای خــزر مــی شــود و در فصــل بهــار 
ــارش هــای ســیالبی کاهــش داشــته اســت. ســال جــاری ایــن ب
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مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتـی 
اسـتان اردبیـل گفـت: بـا اجرای طـرح ملی 
تولیـد پوشـاک، اسـتان اردبیـل بـه عنـوان 
پوشـاک کشـور  صنعـت  توسـعه  پایلـوت 

انتخاب شد .
 محمد اهلی در جلسه ساماندهی مشکالت 
طـرح ملی پوشـاک در اردبیل بـا بیان اینکه 
هـدف اصلـی از اجـرای طـرح ملـی تولیـد 
پوشـاک، ایجـاد اشـتغال و رونـق تولیـد و 
جلوگیـری از مهاجـرت روسـتائیان اسـت، 
گفت: راه اندازی و توسـعه تولید پوشـاک در 
شـهرک ها و نواحی صنعتی اسـتان در قالب 
کارگاه های کوچک و متوسـط و با تسـهیالت 
بانکـی کم بهره و بـا محوریت همکاری یکی 
از بانک هـا در اسـتان در حـال اجرا اسـت که 
اجـرای ایـن طـرح ملـی بی شـک نقـش 

مهمـی در توسـعه و رشـد صنعـت اسـتان 
خواهد داشت. 

وی بـا بیـان اینکـه مقدمـات اجـرای ایـن 
اسـاس  بـر  و   9۶ سـال  از  ملـی  طـرح 
میـان  شـده  منعقـد  تفاهم نامـه 
اسـتانداری های پنج اسـتان کشـور، سازمان 
برنامـه و بودجـه کشـور، یکـی از بانک هـا و 
شـهرک های  و  کوچـک  صنایـع  سـازمان 
اسـت، گفـت:  آغـاز شـده  ایـران  صنعتـی 
اسـتان اردبیـل نیـز یکـی از پنـج اسـتان 
پایلـوت اجـرای ایـن طـرح ملـی انتخـاب 

شده است. 
بـه گفتـه اهلـی توسـعه صنایـع نسـاجی و 
پوشـاک از مزیت های بسـیاری در کشـور ما 
برخـوردار اسـت، بـه طوریکـه  بایـد تـالش 
کنیم بـا برطرف کردن مشـکالت اجرای این 

طـرح ملـی، ایـن طرح هـر چه سـریع تر به 
سـرانجام رسـیده تـا در صـورت تحقـق این 
هـدف، شـاهد ایجـاد اشـتغال و رونق تولید 

در سطح استان باشیم. 
صنعتـی  شـهرک های  شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان اردبیل افزود: توسـعه و رشد صنعت 
اسـتان به توسـعه صنایع کوچک و متوسـط 
بسـتگی دارد و وظیفـه اصلـی ایـن شـرکت 
توسـعه ای،  سـازمان  یـک  به عنـوان 
شبکه سـازی واحدهـای صنعتـی بـا تولیـد 
مشـابه بر اسـاس الگوی توسعه خوشه های 
صنعتی اسـت کـه در همیـن راسـتا تاکنون 
سـه خوشـه صنعتـی فـرش، پالسـتیک و 
لبنیـات در اسـتان در حـال انجـام بـوده و 
خوشـه   12 سـنجی  امـکان  و  مطالعـات 
صنعتـی دیگـر از جملـه پوشـاک در دسـت 

اجرا است. 
هزینه هـای  بـه کاهـش  اشـاره  بـا  اهلـی 
سـرمایه گذاری با اسـتقرار سـرمایه گذاران در 
شـهرک ها و نواحـی صنعتـی اسـتان گفت: 
شـرکت شـهرک های صنعتـی اردبیـل آماده 
تسـهیالت  و  قیمـت  بـا  زمیـن  واگـذاری 
بـه  اقسـاط  و  نقـد  به صـورت  و  مناسـب 

متقاضیـان صنف پوشـاک برای اسـتقرار در 
شهرک های صنعتی استان است.  

وی ادامـه داد: شـرکت شـهرک های صنعتی 
کارگاه هـای  بیـن  واسـط  حلقـه  به عنـوان 
روسـتایی و شرکت پشتیبان مرکز به منظور 
راهبـری و نظـارت مسـتمر بـر کارگاه هـای 

حاصل از این طرح ملی عمل می کند.

بــرق  مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه 
ــه  ــرق منطق ــر شــرکت ب ــرد برت ــران از عملک ای
ــام  ــای انج ــه زیربن ــت تهی ــتان جه ای خوزس
ــال 1399،  ــار س ــک ب ــگ پی ــات هماهن مطالع

تقدیر و تشــکر کرد.
در پیــام داود فرخــزاد بــه محمــود دشــت 
هــای  تــالش  بــا  اســت:  آمــده  بــزرگ 
در  کشــور  سراســر  در  مرتبــط  همــکاران 

ــه روز رســانی ســاختار مــدل، تهیــه  مراحــل ب
ــه کاری شــبکه  ــدل ســازی نقط ــات و م اطالع
سراســری، دقــت مــدل مطالعاتــی شــبکه 
ــع از وضعیــت  ــوق توزی ــال و ف سراســری انتق
نتایــج  و  بــوده  برخــوردار  قبولــی  قابــل 
محاســبات آن بــا اطالعــات ثبــت شــده در 
ــه  تصویــر لحظــه ای تابســتان ســال جــاری ب
میــزان قابــل توجهــی منطبــق و هماهنــگ 

است. گردیده 
ــام شــده از  ــای انج ــه بررســی ه ــه ب ــا توج ب
نظــر هماهنگــی و پیگیــری فعالیــت هــای 
و  الذکــر  فــوق  مرحلــه  تــا  شــده  تعییــن 
شــبکه  حجــم  نمــودن  منظــور  همچنیــن 

ــرد آن شــرکت  ــق، عملک تحــت پوشــش مناط
تــا ایــن مرحلــه در ردیــف شــرکت هــای برتــر 

است. گرفته  قرار 
و  جنابعالــی  مســاعدت  از  بدینوســیله  لــذا 
تــالش هــای رئیــس، نایــب رئیــس، دبیــر و 
مطالعــات  کارگــروه  فعــال  اعضــای  کلیــه 
و  تشــکر  شــرکت  آن  هماهنــگ  و  جامــع 

قدردانــی می نماید.
هــای  فعالیــت  اســتمرار  بــا  اســت  امیــد 
مذکــور، شــاهد ارتقــاء هــر چــه بیشــتر ســطح 
ــوص  ــه خص ــات ب ــی مطالع ــی و تخصص علم

در ارتباط با پیک بار ســال آینده باشــیم.

اســتان گلســتان  خــون  انتقــال  مدیــرکل 
ــال 25  ــت امس ــه نخس ــج ماه ــت: در پن گف
هــزار و 500 مراجعــه کننــده در مراکــز انتقــال 
خــون اســتان داشــتیم کــه از ایــن تعــداد 20 

هزار و 200 واحد خون اخذ شــد.
 ســیدصادق بنــی عقیــل در جمــع خبرنــگاران 
ــه نخســت  ــج ماه ــه در پن ــه اینک ــا اشــاره ب ب
بــرای  اهداکننــدگان  درصــد   7 امســال، 
نخســتین بــار اهــدای خــون داشــتند، افــزود: 
28 درصــد اهداکننــدگان در طــول یــک ســال 
خــون  اهــدای  ســابقه  بــار  یــک  گذشــته 
ــدگان مســتمر  داشــتند و ۶5 درصــد، اهداکنن

بودند.
ــراد  وی در خصــوص اخــذ واحــد خــون از اف

ــر اســاس طرحــی کــه از  ــی، گفــت: ب ــار اول ب
ــل در کشــور در حــال اجراســت،  دو ســال قب
آزمایــش  تنهــا  اول  بــار  اهــدا کننــدگان  از 
مراجعــه  در  فــرد  و  شــود  مــی  گرفتــه 

بعدی)ســه ماه(، خون اهدا می کند. 
اســتان گلســتان  خــون  انتقــال  مدیــرکل 
انتقــال خــون  خاطرنشــان کــرد: ســازمان 
زیــرا  دارد  قــرار  بــاش  آمــاده  همیشــه در 
مراکــز درمانــی هیــچ وقــت تعطیلــی ندارنــد. 
و  جوانــان  خصوصــا  هــا  اســتانی  هــم  از 
بانــوان درخواســت مــی کنیــم کــه در کار 
خداپســندانه اهــدای خــون مشــارکت داشــته 
ــاران  ــه بیم باشــند و شــادی و تندرســتی را ب

نیازمنــد خون هدیه کنند.

اردبیل به عنوان پایلوت توسعه صنعت 
پوشاک کشور انتخاب شد

تقدیر از فعالیت های کارگروه 
مطالعات جامع پیک بار

اخذ بیش از 20 هزار واحد خون 
از مردم گلستان

حفظ تولید و اشتغال اولویت اول دولت در البرز

البرز 

معــاون اقتصــادی اســتاندار البــرز گفــت: در 10 
مــاه گذشــته اجــازه نداده ایــم هیــچ واحــد 
تولیــدی فعالــی در اســتان توســط بانک هــا 

تملک شود.
ــی از  ــم قدردان ــاهمرادی در مراس ــر ش  جهانگی
تعاونی هــای برتــر اســتان کــه امــروز چهارشــنبه 
13 شــهریور در باشــگاه میــالد کــرج برگــزار شــد، 
گفــت: چیــزی کــه ایــن روزهــا در کشــور و 
ــا در  ــه م ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــتان اولوی اس
مرحلــه اول وضــع موجــود را هــم از نظــر تولیــد 

و هم از نظر اشتغال حفظ کنیم.
ــد و اشــتغال  ــظ تولی ــرای حف ــه داد: ب وی ادام
چندیــن کار اساســی در اســتان بــا جدیــت 
فعالت هــای  اینکــه  اول  می شــود  دنبــال 
اقتصــادی در حــوزه    هــای مختلــف رصــد و در 
ــع  ــع موان ــروه رف ــه کارگ ــر هفت ــتا ه ــن راس ای
تولیــد برگــزار می شــود تــا وضعیــت واحدهایــی 
ــد تجزیــه و تحلیــل شــود؛  کــه مشــکالتی دارن
حداقــل فایــده ایــن کارگــروه ایــن بــوده کــه مــا 
در 10 مــاه گذشــته اجــازه نداده ایــم هیــچ واحــد 

تولیدی فعالی توسط بانک ها تملک شود.
ــزود: در  ــرز اف ــتاندار الب ــادی اس ــاون اقتص مع
برنامــه ای دیگر،بــا توجــه بــه شــرایط تحریمی و 
بــا توحــه بــه اینکــه بنگاه هــای تولیــد نیــاز بــه 
ــت  ــد، پرداخ ــردش دارن ــرمایه در گ ــق س تزری
تســهیالت در دســتور کار قــرار گرفــت بــه طــوری 
کــه اگرچــه رتبــه صنعتــی البــرز در کشــور هفتــم 
اســت امــا از نظــر تســهیالت رونــق تولیــد رتبــه 
ــت  ــم وضعی ــون دائ ــم چ ــب کرده ای اول را کس

واحدها را رصد می کنیم.
شــاهمردای ادامــه داد: یکــی از ویژگی هــای 
خــوب تولیــد در البــرز، حداقــل بــودن واحدهای 
دولتــی و شــبه دولتــی اســت و 98 درصــد 
بنگاه هــای اقتصــادی مــا خصوصــی هســتند و 
ــه نوعــی از  ــج واحــد ب ــط پن از 3500 واحــد فق

بخش دولتی هستند.

وی بــا بیــان اینکــه از 3500 واحــد صنعتــی 
ــایی  ــی شناس ــی و فرامل ــد مل ــدود 153 برن ح
ــرز افتخــاری اســت گفــت:  ــرای الب شــده کــه ب
برخــی مواقــع موانــع تولیــد را برداریــم بهتــر از 
ــتا  ــن راس ــت در همی ــهیالت اس ــت تس پرداخ
لکه هایــی صنعتــی در البــرز وجــود دارد کــه اگــر 
ــتری  ــتغال بیش ــه اش ــوند زمین ــاماندهی ش س
ــوز  ــاس مج ــن اس ــر همی ــود، ب ــم می ش فراه
منطقــه صنعتــی ماهدشــت صــادر شــد، مجــوز 
منطقــه صنعتــی زیبادشــت هــم بــه زودی 
صــادر می شــود و مراحــل صــدور مجــوز منطقــه 

صنعتی مرغک هم شروع شده است.
ــه از  ــرز در ادام ــتاندار الب ــاون اقتصــادی اس مع
و  پژوهــش  صنــدوق  ایجــاد  مراحــل  آغــاز 
ــتان  ــی در اس ــش خصوص ــط بخ ــاوری توس فن
ــرای  ــدوق ب ــن صن ــاد ای ــت: ایج ــر داد و گف خب
ــگان و  ــش آموخت ــت از پژوهشــگران، دان حمای
کســانی کــه آمادگــی تجــاری کــردن ایده هــای 

دانشجویی دارند کلید خورده است.
ــر اینکــه دســتگاه های  ــد ب ــا تاکی شــاهمرادی ب
اشــتغال  دربــاره  بایــد  اســتان  اجرایــی 
ــتغال  ــد اش ــند و تعه ــته باش ــیت داش حساس
در شــرایطی  دهنــد گفــت:  انجــام  را  خــود 
تحریمــی از دســت داشــتن شــغل یکــی از 
ــد  ــن تعه ــود بنابرای ــر می ش ــیب پذی ــاط آس نق
اشــتغال دســتگاه های اجرایــی بــا جدیــت 
تعهــدات  بــه  حتمــا  تــا  می شــود  دنبــال 

اشتغال عمل شود.
وی در پایــان گفــت: بــرای مشــاغل خانگــی هــم 
ــده   ــان ای ــود صاحب ــت می ش ــهیالتی پرداخ تس
بــه خوبــی بــرای رونــق اقتصــاد خانواده هــا بــه 
مــا کمــک کننــد، سیاســت اســتان ایــن اســت 
ــه  ــر ب ــه منج ــادی ک ــت اقتص ــر فعالی ــه از ه ک
اشــتغال یــک شــغل شــود بــه طــور ویــژه 

حمایت شود.

سودوکو شماره 1538

پاسخ سودوکو شماره 1537

فقی ا
1-میــل به غذا - بســیار تعجب آور

2-پول حــرام - ملحد - گاز 

جوشکاری

3-گــروه مجهز - افتادن - شــهری 

تهران نزدیک 

4-سیاســتمدار - کسوت - حرف 

ندا

5-آخر و انتها - دســتی - ســند 

دریافت - خشــت ناپخته

۶-بو کشــیدن - تقویت امواج

7-تارمــی و پرچیــن - پارچه لطیف 

زخــم بندی - اتفاق و پیشــامد

8-کشــت بارانی - نهاد و سرشــت - 

آتشــدان گرمابــه - چین و چروک

9-شــهری در شــمال غربی بوشهر - 

بلنــدای آســمان - داروی مالیدنی

10-جدال و ســتیز - آســیب دیدگان

11-لبــاس مردانــه قدیمی - بلم - 

متکــدی - ضمیر وزنی

12-نفــی تازی - گناهــکار - گلوبند 

زنانه زینتی 

13-قبیلــه و طایفــه - زبانه آتش - 

نیست اهلی 

14-یاررس - ســاکن صومعه - 

سازه نوعی 

15-یکی از دو قســمت اســکندرنامه 

- شــکل هندسی

عمودی 
1-مرید و سر ســپرده-فیلمی 

ســاخته عسگرپور

2-پرده حســاس چشم-سنگ 

بیابان-حــرف همراهی-از غصه 

مردن

3-نگارش ماشینی-شــبیه انســان-

معاشرت حسن 

4-دامن چین دار-واحد ســطح-

طلق سنگ 

ــان معین-صاحب  5-عیب و عار-زم

جاه و جالل

۶-محل اســتراحت سالخوردگان-

اروپایی آبدار-رود 

7-مهربانی و دلســوزی-بازنده 

شــطرنج-کامل کننده

8-رهن-ســرنهفته-چوب دست-

فرعونی حجم 

ــکننده-علف  9-نیرنگ جادوگران-ش

ونبات

10-لنگه بار-حــرف نداری-مثنوی از 

زاکانی عبید 

11-عده ای ســوار نظام-یاری و 

کمک-خوب نیســت

12-شــجاع و بی باک-یک دندگی-

گران ساز 

13-سرگشــته و حیران-شیطان-

دریایی

ــدو تنبل-عقاید  14-پهلوان-ک

ــی انتخاباتی-حجم هندس

15-دیوانه خطرناک-در مثل کســی 

که نا آشــنا با تمدن اســت.

جدول شماره 1538

 پیام
استان ها

شبکه آبرسانی به شهرک آزادگان فاریاب به بهره برداری رسید
شبکه آبرسانی به شهرک آزادگان این شهر با اعتبار 1 میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی به بهره برداری رسید.خبرنگار آبفا 
کرمان-در پنجمین روز از هفته دولت با حضور امام جمعه و فرماندار فاریاب و جمعی از مسئولین محلی شبکه آبرسانی به شهرک آزادگان 
این شهر با اعتبار 1 میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی به بهره برداری رسید.محمد لورگ رئیس اداره آب و فاضالب 
فاریاب در رابطه با این طرح گفت: این طرح آبرسانی شامل 2500 متر لوله گذاری در سایزهای ۶3 و 90 میلیمتر می باشد و همزمان با آن 
230 فقره انشعاب بازسازی و ۶7 فقره انشعاب غیر مجاز تبدیل به مجاز شد.

آگهی مفقودی
مـدارک  کلیـه  و  سـبز  بـرگ  و  سـند 
 CDI موتورسـیکلت سیسـتم هونـدا تیـپ
بـه رنـگ سـفید بـه شـماره بدنـه 607598 
به شـماره پـاک 3829 کرمـان 33 مفقود 
اعتبـار سـاقط اسـت. از درجـه  گردیـده و 

آگهی اباغ وقت دادرسی 
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن به خوانده مجهول المکان
کالسه پرونده 101/4/98/ش وقت رسیدگی یکشنبه  98/7/30 ساعت 1۶ 

خواهان: آقای عبدالحمید اکبری فرزند قجرها 
خوانده:ابراهیم حسین بر فرزند نظر 

خواسته: تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو 
خواهـان دادخواسـتی تسـلیم شـورا نموده وقت رسـیدگی تعیین شـده بعلت مجهـول المکان بـودن خوانده به 
دسـتور خواهان و دسـتور شـورای حل اختالف شـماره 4 کیانشهر – طغرالجرد شهرسـتان کوهبنان و تجویز ماده 
73 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مراتـب یـک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشـار آگهی می شـود تـا خوانده از 
تاریخ نشـر آگهی ظرف یک ماه بدفتر شـورا مراجعه و ضمن اعالم نشـانی کامل خود نسـخه دوم دادخواسـت 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باال جهت رسـیدگی حضور بهم رسـانند و چنانچه بعدا ابالغی بوسـیله آگهی 

الزم شـود فقط یک نوبت نشـر و مدت آن ده روز می باشـد.م/الف17
مسئول دفتر شورای حل اختاف شماره 4 کیانشهر و طغرالجرد

آگهی نوبت اول  
دفتـر شـعبه اجـرای محاکـم عمومی دادگسـتری رفسـنجان )اجـرای احـکام(در نظـر دارد در پرونده 
اجرای کالسـه 95079۶ در ازای بدهی محکوم علیه یک سـوییت معرفی شـده و مورد ادعا به ادرس 
:رفسـنجان –خیابان عابدینی –انتهای کوچه شـماره 14 –سـوییت مسـکونی ارزش سـاختمان مبلغ 

۶80000000 )ششـصد و هشـتاد میلیـون لاير (کارشناسـی گردیـده را از طریـق مزایده نوبت اول بفروش برسـاند.
مشخصات ملک 

همکـف بـا اسـکلت فلزی و سـقف تیر اهنی به متراژ 74 متـر مربع که هال موزاییـک و دیوارها تا ارتفاع یک متر 
سـرامیک و مابقی ارتفاع تا زیر سـقف سـفید کاری و ارتفاع مفید 2.20 متر و آشـپز خانه کف سـرامیک کابینت 
فلزی و هود و سـینک ظرفشـویی واحد مذکور پارکینگ بوده که تبدیل به یک سـوییت مسـکونی شـده و اندو بام 

کاهگل و دارای امتیاز برق تک فاز و لوله کشـی گاز و فاقد امتیازات آب و گاز می باشـد.
لـذا طالبیـن خریـد مـی تواننـد ضمن مالحظه ملـک مورد نظـر و بازدید از ان پیشـنهاد خـود را در تاریخ دوشـنبه 
1398.7.1  سـاعت 9 صبح به دفتر اجرای احکام شـعبه ارسـال  نمایند و بایسـتی 10 درصد قیمت پیشـنهادی 
را فـی المجلـس )بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانـک ملـی ایـران بـه شـماره )2171293821004( واریز و 
ضمیمـه پیشـنهاد خـود بـه ایـن اجرا تحویل نماینـد و مابقی قیمـت را حداکثر ظـرف مهلت یک ماه به حسـاب 
دادگسـتری واریز نمایند پیشـنهاد دهنده بایسـتی شـخصا در جلسـه مزایده در دفتر اجرای احکام تشـکیل می 
شـود حاضر شـوند این اجرا به کلیه پیشـنهادی مخدوش و مشـروط و فاقد 10 در صد قیمت پیشـنهادی ترتیب 
اثـر نخواهـد داد و چنانچـه برنـده مزایـده از پرداخـت مابقـی قیمت انصراف دهد سـپرده وی به نفـع دولت ضبط 

خواهد شـد.م الـف 1090
مدیر اجرای مدنی دادگستری شهرستان رفسنجان-عباسی

آگهی نوبت اول  
دفتـر شـعبه اجـرای محاکم عمومی دادگسـتری رفسـنجان)اجرای احـکام( در نظـر دارد در پرونده 
اجرای کالسـه 953505 در ازای بدهی محکوم علیه یک دسـتگاه خودرو وانت نیسـان زامیاد رنگ 
آبی مدل 1393 دو گانه سـوز در نشـانی رفسـنجان-میدان –پارکینگ امین می باشـد و ارزش آن 
توسـط کارشـناس بـه مبلـغ ۶۶0.000.000 لاير ارزیابـی گردیـده را از طریـق مزایده نوبـت اول بفروش برسـاند لذا 
طالبیـن خریـد مـی تواننـد ضمن مالحظه خـودرو مورد نظـر و بازدید از آن پیشـنهاد خود را در تاریخ یک شـنبه 
1398.۶.31 سـاعت 9 صبح به دفتر اجرای احکام شـعبه ارسـال نمایند و بایسـتی 10 در صد قیمت پیشـنهادی 
را فـی المجلـس )به حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانک ملـی ایـران بـه شـماره) 2171293821004( واریز و 
ضمیمـه پیشـنهاد خـود بـه این اجـرا تحویل نمایندو مابقـی قیمت را حداکثـر ظرف مهلت یک ماه به حسـاب 
دادگسـتری واریـز نماینـد پیشـنهاد دهنده بایسـتی شـخصا در جلسـه مزایـده در دفتـر اجرای احکام تشـکیل 
مـی شـود ایـن اجـرای به کلیه پیشـنهادی مخدوش و مشـروط و فاقـد 10درصد قیمت پیشـنهادی  ترتیب اثر 
نخواهـد داد و چنانچـه برنـده مزایـده از پرداخـت مابقـی قیمـت انصـراف دهد سـپرده وی به نفـع دولت ضبط 

خواهد شـد.م الـف 1078
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رفسنجان-مسعود دهقان

مفقودی
ــه  ــد تيــپ جــي تــي ايكــس آي ب ــرگ ســبز خــودروي ســواري پراي ب
ــور 3698859  ــماره موت ــه ش ــدل 1389 ب ــي م ــفيد – روغن ــگ س رن
ــران    ــاك 79 اي ــماره پ ــي S1412289580838   و ش ــماره شاس و ش
783 ص 51 بــه نــام آقــاي محمــد رمضانــي مفقــود گرديــده و از درجــه 

ــار ســاقط مــي باشــد. اعتب
5991 قزوین	

آب جارو نیست
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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

کسب مقام دوم توسط فرزند همکار در مسابقات سنگنوردی جام وی راک
سارا مقدمی فرزند ابراهیم مقدمی مقام دوم مسابقات سنگنوردی جام وی راک را بدست آورد.خبرنگار آبفا 

کرمان- سارا مقدمی فرزند ابراهیم مقدمی مدیر دفتر بهره برداری از تاسیات فاضالب شرکت آبفا استان کرمان 
در پنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام وی راک که در مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار شد،مقام نایب 

قهرمانی را به دست آورد و در جایگاه دوم قرار گرفت. 

ــت:  ــان گف ــه اصفه ــوالد مبارک ــل شــرکت ف مدیرعام
نابســامانی کــه در چرخــه تولیــد فــوالد کشــور 
ــه  ــود و در نیم ــرف ش ــد برط ــده بای ــود آم ــه وج ب
خراســان،  اصفهــان،  فوالدســازان  امســال  دوم 
ــه  ــواد اولی ــن م ــه تامی ــد دغدغ ــتان نبای و خوزس
داشــته باشــند. حمیدرضــا عظیمیــان در مراســم 
ــوالد،  ــی ف ــگاه بین الملل ــن نمایش ــاح یازدهمی افتت
متالــورژی، ریخته گــری، ماشــین آالت و صنایــع 
مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  اصفهــان،  در  وابســته 
ــا  ــود ت ــل ش ــد ح ــائل بای ــکالت و مس ــزود: مش اف
ــم،  ــدا کنی ــت پی ــواد دس ــد م ــه تولی ــی ب ــه راحت ب
ــد  ــم نبای ــی از تحری ــای ناش ــن رو گرفتاری ه از ای
ــد  ــد و بای ــر کن ــان را درگی ــی از فکرم بخــش کوچک

در راســتای رفــع مشــکالت داخلــی بکوشــیم.
وی یــادآور شــد: تصمیــم بــر ایــن اســت کــه 
ــده صــرف فــوالد  شــرکت فــوالد مبارکــه از تولیدکنن
ــود  ــده خ ــال آین ــا 10 س ــه ت ــی س ــد و ط ــور کن عب
مطــرح  دنیــا  در ســطح  تکنولــوژ  عنــوان  بــه  را 
ــرز  ــه از م ــوالد مبارک ــون ف ــه وی اکن ــه گفت ــد. ب کن
ــرده  ــور ک ــام عب ــوالد خ ــن ف ــون ت ــد 110 میلی تولی
ــال  ــران در س ــرد: ای ــح ک ــان تصری ــت. عظیمی اس
57 چهارمیــن و امــروز دهمیــن تولیدکننــده فــوالد 
ــه  ــوالد مبارک ــاری ف ــال ج ــن رو در س ــت، از ای اس
قصــد دارد بــا ســاز و کار جدیــد بــه ســمت دانــش 

ــد. ــت کن حرک
ــن  ــی یازدهمی ــه برپای ــاره ب ــا اش ــن ب  وی همچنی
نمایشــگاه فــوالد اظهارداشــت: مــا از همــه افــرادی 
ــم  ــد می خواهی ــت می کنن ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ک
ــرق  ــاس و از ط ــوالد تم ــوژی ف ــت تکنول ــا معاون ب
ــه  ــد ک ــالم کنن ــود را اع ــای خ ــف توانمندی ه مختل

ــتیم. ــزی هس ــن برنامه ری ــال ای درح
می خواهــد  مبارکــه  فــوالد  کــرد:  اضافــه  وی 
بــه  قطعــات  بومی ســازی  و  ســازی  قطعــه  از 
کــه  برســد  فرآینــد  بومی ســازی  بومی ســازی 
ایــن کار آغــاز  اکنــون  مســاله مهمــی اســت و 
شــده اســت. مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــن  ــه ای ــوالد مبارک ــد ف ــرد جدی ــت: رویک اظهارداش
ــای  ــا و ظرفیت ه ــی توانمندی ه ــه از تمام ــت ک اس

موجــود اســتفاده کنــد.
 مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بیــان کــرد: خــط 
ــر 500  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــه ب ــوالد مبارک ــورد 2 ف ن

میلیــون یــورو درحــال آغــاز اســت. 
بــرای  زمینــه ای  امیدواریــم  تصریــح کــرد:  وی 
ســازندگان و تولیدکننــدگان فراهــم شــود تــا در 

چنــد ســال آینــده در کشــور بدرخشــیم.
فــوالد،  نمایشــگاه  یازدهمیــن  اســت،  گفتنــی   
ــع  ــری وصنای ــه گ ــین آالت، ریخت ــورژی، ماش متال
ــی  ــل برپای ــیزدهم در مح ــا س ــم ت ــته از ده وابس
ــت. ــان برپاس ــتان اصفه ــی اس ــگاه بین الملل نمایش

در  خــراب  کنتــور  تعویــض 

شهرســتان کرمــان طــی چهــار 

ــه  ــبت ب ــال، نس ــت س ــاه نخس م

ــل  ــان مشــابه ســال قب مــدت زم

،44 درصــد رشــد داشــته اســت.

ــض  ــان- تعوی ــا کرم ــگار آبف خبرن

ــترکین در  ــراب آب مش ــور خ کنت

شهرســتان کرمــان طــی چهــار 

ــه  ــبت ب ــال، نس ــت س ــاه نخس م

ــل  ــان مشــابه ســال قب مــدت زم

،44 درصــد رشــد داشــته اســت.

الدینــی مدیــر  غالمرضــا زیــن 

ــا  ــان ب ــا شهرســتان کرم ــور آبف ام

اعــالم ایــن خبــر گفــت: یکــی از 

اقداماتــی کــه بــه منظــور کاهــش 

ــری از  ــد، جلوگی ــدون درآم آب ب

ــزان  ــبه می ــت آب و محاس هدررف

دقیــق آب مصرفــی مشــترکین 

تعویــض  شــود،  مــی  انجــام 

ــد . ــی باش ــراب م ــای خ کنتوره

وی افــزود:در همیــن راســتا طــی 

چهــار مــاه نخســت ســال ، بیــش 

از 3000 دســتگاه کنتــور خــراب در 

ــان تعویــض شــد  شهرســتان کرم

ــور  ــزان تعویــض کنت کــه ایــن می

مــدت  بــا  مقایســه  در  خــراب 

زمــان مشــابه ســال قبــل، 44 

درصــد رشــد داشــته اســت.

رئیــس مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور 

ــم در  ــرم ابریش ــزه ک ــرورش پایی ــت: پ گف

ــد. ــاز ش ــور آغ ــتان کش ــت اس هش

بــرای  گفــت:  زرگــری  ســروی  عدیــل   

نخســتین بــار پــس از 2 دهــه پــرورش 

ــور  ــتان کش ــم در 8 اس ــرم ابریش ــزه ک پایی

ــد. ــاز ش آغ

وی افــزود:300 جعبــه تخــم نوغــان تفریــخ 

در  ابریشــم  پــرورش کــرم  بــرای  شــده 

اســتان های گیــالن، مازنــدران، گلســتان، 

شــمالی،  خراســان  رضــوی،  خراســان 

و  بختیــاری  و  چهارمحــال  اصفهــان، 

اســت. شــده  توزیــع  کرمانشــاه 

ــی  ــش بین ــه داد: پی ــری، ادام ــروی زرگ س

250 نوغانــدار تــا یــک مــاه  مــی شــود 

ــد  ــا تولی ــرم ابریشــم را ب ــرورش ک ــده پ آین

پیله تــر ابریشــم بــه پایــان برســانند.

اســتقبال خوب نوغانداران 
برای تولید بیشــتر

رئیــس مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور 

از  گیالنــی  نوغانــداران  ســهم  افــزود: 

ــه  ــم 100 جعب ــرم ابریش ــزه ک ــرورش پایی پ

ــن  ــه بی ــود ک ــده ب ــخ ش ــان تفری ــم نوغ تخ

ــد. ــع ش ــی توزی ــدار منتخــب گیالن 80 نوغان

ســروی زرگــری بــا اشــاره بــه تشــکیل 

 8 کارشناســان  از  متشــکل  فنــی  کمیتــه 

نوغانــداری کشــور  اســتان و کارشناســان 

ــت:  ــزه گف ــرورش پایی ــر پ ــارت ب ــرای نظ ب

بــرای پــرورش پاییــزه کــرم ابریشــم در 

و  هوایــی  و  آب  شــرایط  اســتان ها  ایــن 

شــده  لحــاظ  پــرورش  مناســب  شــرایط 

ــت. اس

خــوب  اســتقبال  بــه  اشــاره  بــا  وی 

نوغانــداران بــرای تولیــد بیشــتر افــزود: 

تــن   400 و  هــزار  نوغانــداران  امســال 

پیله تــر کــرم ابریشــم تولیــد کردنــد کــه 

باالتریــن میــزان تولیــد در 10 ســال گذشــته 

ــود. ب

افزایــش تولید و رونق 
صنعت نوغانداری در کشــور

رئیــس مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور 

ــد  ــه تولی ــکا ب ــزان ات ــه می ــالم اینک ــا اع ب

داخــل امســال از 28 درصــد بــه 42 درصــد 

افزایــش یافتــه اســت، گفــت: افزایــش 55 

درصــدی توزیــع تخــم نوغــان، افزایــش 

 17 از  حــوزه  ایــن  در  فعــال  خانوارهــای 

ــوار  ــزار خان ــه 25 ه ــوار ب ــزار و 500 خان ه

و افزایــش اســتان های پــرورش دهنــده 

کــرم ابریشــم از 22 اســتان بــه 31 اســتان 

از دالیــل افزایــش تولیــد و رونــق ایــن 

ــت. ــور اس ــت در کش صنع

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــری در ادام ــروی زرگ س

ابریشــم  تــر  پیلــه  درصــدی   41 تولیــد 

از  ایــن اســتان  کشــور در گیــالن ســهم 

ــده 100  ــع ش ــان توزی ــم نوغ ــای تخ جعبه ه

ــداد  ــن تع ــت: ای ــرد و گف ــوان ک ــه عن جعب

شــده  توزیــع  نوغانــدار   100 بیــن  جعبــه 

ــت. اس

 رشد 44 درصدی تعویض کنتور 
خراب در شهرستان کرمان

 آغاز پرورش پاییزه کرم ابریشم در کشور

سرانه پایین فضای آموزشی سیستان 
و بلوچستان نسبت به میانگین کشور

اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان در جمع هیئت خیرین مدرسـه سـاز کشور 
حضـور یافـت. احمد علی موهبتی، اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان در این 
نشسـت ضمـن قدردانـی از خدمـات خیرین مدرسـه سـاز در اسـتان، گفت: 
سـرانه فضـای آموزشـی اسـتان نسـبت بـه میانگیـن کشـور بسـیار پاییـن 
اسـت ولـی بـا همـت شـما خیریـن و مشـارکت جمعـی، شـاهد تحـوالت 

خوبـی در ایـن حوزه هسـتیم.
موهبتـی گفـت: خدمـات آموزشـی و سـاخت مدرسـه بـرای توسـعه اسـتان 
اقـدام بسـیار مهم و ارزشـمندی اسـت اما مشـارکت خیرین تاثیـر مهمتری 

دارد و آن فرهنگ سـازی اسـت.
اسـتاندار گفـت: فراهـم کـردن زیربناهـا خیلـی مهـم اسـت و پـروژه هـای 
نشـینی  حاشـیه  سـاماندهی  و  ، گاز  نقـل  و  ،حمـل  راه  بحـث  در  بزرگـی 
و مدرسـه سـازی داریـم امـا توسـعه زمانـی حاصـل مـی شـود کـه انسـان 
توسـعه یافتـه داشـته باشـیم و انسـان توسـعه یافتـه بـا آمـوزش حاصـل 

شـود. می 
و  متولیـان  وظایـف  مهمتریـن  راجـزو  خیریـن  اعتمـاد  جلـب  اسـتاندار 
بـه سیسـتم  خیریـن  اعتمـادی  بـی  و گفـت:  دانسـت  دولتـی  مسـووالن 
دولتـی، آسـیب بزرگـی در جهـت تامیـن خدمـات مـورد نیـاز مـردم اسـت.

خوزستان 

بیش از 82 هزار کارگاه فعال تحت پوشش 
سازمان تأمین اجتماعی خوزستان قرار دارند

محمــد  ســید 
ــر کل  ــی مدی مرعش
اجتماعــی  تأمیــن 
اســتان خوزســتان 
ــروه  ــه کارگ در جلس
بازرســی  نحــوه  اســتان  درآمــد  و  فنــی 
ــریح  ــدی را تش ــای تولی ــک کارگاهه الکترونی

کــرد.
ســید محمــد مرعشــی مدیــر کل تأمیــن 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــتان ب ــتان خوزس ــی اس اجتماع
اینکــه پرداخــت حق بیمه بر اســاس دســتمزد 

واقعــی بیمه شــدگان ، ضامن حمایــت مؤثر از 
نیــروی کار اســت گفــت در حــال حاضــر بیش 
از 82 هــزار کارگاه فعــال در اســتان خوزســتان 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــش س ــت پوش تح
هســتند کــه از 55 هــزار کارگاه بازرســی بعمــل 
مــی آیــد. وی بــا اشــاره بــه مــاده 47 قانــون 
ــر اســاس  ــرد ب ــح ک ــن اجتماعــی تصری تأمی
ایــن قانــون بازرســان تأمیــن اجتماعــی مکلف 
ــرای  ــدی ب ــای تولی ــه کارگاهه ــا ب ــتند ت هس
بازرســی مراجعــه نماینــد و کارفرمایــان گرامــی 
ــدارک  ــناد و م ــی اس ــا تمام ــد ت ــز مکلفن نی

مــورد نیــاز بازرســی را در اختیــار بازرســان قــرار 
ــاور  ــی را ی ــن اجتماع ــی تأمی ــد. مرعش دهن
نیــروی کار و پشــتیبان کارآفرینــان برشــمرد و 
ــن راســتا بازرســان ســازمان  ــزود : در همی اف
تأمیــن اجتماعــی در حــال حاضــر مجهــز بــه 
ــل از  سیســتم هــای هوشــمند هســتند و قب
ورود بــه کارگاه تمــام اطالعــات قبلــی و فعلــی 
آن را دارند.مدیــر کل تأمیــن اجتماعی اســتان 
ــن مشــکالت  ــش از ای ــت : پی خوزســتان گف
ــت  ــود داش ــی وج ــادی در بازرس ــی زی هویت
ــا اســتفاده از سیســتم  امــا در حــال حاضــر ب
هــای هوشــمند ، اطالعــات هویتــی افــراد بــا 
توجــه بــه پایــگاه اطالعاتــی یکپارچــه شــعب 
بــا ســهولت و ســرعت بیشــتری در دســترس 
ــا  ــک ب ــده نزدی ــم در آین ــرار دارد و امیدواری ق
ــم  ــوال بتوانی ــت اح ــامانه ثب ــه س ــال ب اتص

ــا  ــم. وی ب ــش دهی ــر را افزای ــن ام ــت ای دق
 GPS بیــان اینکــه هنــگام بازرســی از طریــق
کارگاه شناســایی مــی گــردد افــزود : گــزارش 
ــل  ــق ایمی ــه از طری ــان لحظ ــی در هم بازرس
ــی  ــه کارفرمای ــال و چنانچ ــا ارس ــرای کارفرم ب

اعتراضــی نســبت بــه بازرســی انجــام گرفتــه 
داشــته باشــد مــی توانــد آن را بصــورت 
ــه  ــا ب ــالغ و ی ــه اب ــعبه مربوط ــه ش ــی ب کتب
ــه آدرس :  ســامانه خدمــات غیــر حضــوری ب

eservices.tamin.ir مراجعــه نمایــد.

تحصیل 4000 دانش آموز 
استان زنجان در مدارس 

خیرساز
مـدارس  تجهیـز  و  نوسـازی  مدیـرکل 
اسـتان گفـت: 4000 دانش آمـوز در سـطح 
اسـتان در مـدارس خیر سـاز بـه کسـب 
جهانگیـر  می پردازنـد.  دانـش  و  علـم 
از وضعیـت  بازدیـد  صفـری در حاشـیه 
پروژه هـای خیرسـاز ابهـر بـا بیـان این که 
خدمـت بـه فرزنـدان ایـن مـرز و بـوم از 
عنـوان کـرد:  اسـت،  عبادت هـا  برتریـن 
مشـارکت خیرین در رفع مشکالت کمبود 
فضاهـای آموزشـی قابـل تقدیـر اسـت . 
وی عنـوان کـرد: به برکت حضـور خیرین 
سـطح  در  دانش آمـوز   4000 از  بیـش 
اسـتان در مـدارس خیر سـاز بـه کسـب 
از  صفـری  می پردازنـد.  دانـش  و  علـم 
مراحل پایانی سـاخت و تجهیـز دو پروژه 
خیرساز کردبچه و دکتر حسینی ابهر خبر 
داد و افـزود: ایـن دو پـروژه تـا آغاز سـال 
تحصیلی جدید تجهیز و آماده بهره برداری 
می شـوند و بـا تکمیـل آن هـا 24 کالس 
درس بـه ظرفیـت کالس هـای مـدارس 
ابهـر اضافـه خواهـد شـد. ایـن مسـئول 
یـادآور شـد: امیدواریم روند مدسه سـازی 
توسـط افـراد نیکوکار که زمینه سـاز رشـد 
و شـکوفایی اسـتعدادهای دانش آمـوزان 
ادامـه  را در پـی دارد، همچنـان  اسـتان 
داشـته باشـد. عبـاس عزیزخانـی، مدیر 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان ابهر نیز در 
ادامـه این جلسـه بـا بیان اینکـه آموزش 
و پـرورش شهرسـتان ابهـر بـه کمـک و 
حمایـت خیریـن در حوزه هـای مختلـف 
نیازمنـد  مدرسه سـازی  حـوزه  به ویـژه 
اسـت، افـزود: افزایش مشـارکت خیرین 
در این امر انسان دوسـتانه و خداپسندانه، 
نشـان از اعتمـاد بـه آمـوزش و پـرورش 
اسـت و پاسداشـت این اعتماد وظیفه ای 

اسـت.  همگانی 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان: گزیده ها

عبور شرکت فوالد مبارکه 
از تولیدکننده صرف فوالد

اجرای موفق مانور واکنش در شرایط 
 اضطرار منطقه تربت حیدریه  

 مانور واکنش در شرایط اضطرار منطقه تربت حیدریه  با موفق اجرا شد

ــور واکنــش در شــرایط اضطــراری  مان
ــش  ــی پخ ــرکت مل ــت ش ــار نف در انب
ــت  ــه ترب ــی منطق ــای نفت ــرآورده ه ف
ــانان  ــش نش ــور آت ــا حض ــه ب حیدری
ــان  ــق خراس ــی مناط ــؤلین ایمن ومس
شمالی،مشــهد  خراســان  جنوبــی، 
ــن  ــق معی ــوان مناط ــه عن ــبزوار ب وس
کــه  اجراشــد  حیدریــه  تربــت 
مســؤلین  مدعویــن،  رضایتمنــدی 
شــرکت و مقامــات محلــی حاضــر در 

دربرداشــت.   را  رزمایــش 
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــای نفت ــرآورده ه ــش ف ــی پخ مل

منطقــه تربــت حیدریه:مهنــدس جــواد 
گفت :ایــن  منطقــه  مدیــر  بلنــدی 
ــوت،  ــاط ق ــی نق ــه منظوربررس مانورب
آتــش  آمادگــی  میــزان  و  ضعــف 
نشــانان منطقــه و مناطــق همجــوار 
وهمچنیــن نیروهــای امــدادی ادارات 
شهرســتان  بحــران  عضومدیریــت 
در مواجهــه بابحــران بــا ســناریوی 
مشــخص در ســه مرحلــه اجــرا شــد. 
ــاء  ــه، اطف ــت حیدری ــه ترب مدیرمنطق
در  نفتکــش  روی  فرضــی  حریــق 
ــکوی بنزین ،  ــری در س ــار گی ــال ب ح
ــازن  ــی روی مخ ــق فرض ــاء حری اطف

20میلیونــی حــاوی فــرآورده نفتــی 
ــه  ــراف ب ــازن اط ــازی مخ ــک س وخن
ــق  ــرایت حری ــری از س ــور جلوگی منظ
بــه ســایر مخــازن و همچنیــن اطفــاء 
را  آتــش  یــارد  در  واقعــی  حریــف 
مانــور  ایــن  مراحــل  اجراشــده  از 

برشــمرد. 
وی تصریــح کــرد: نیروهــای امــدادی 
عضــو شــورای هماهنگــی مدیریــت 
تربت حیدریــه  شهرســتان  بحــران 
آتش نشــانی  ســازمان  شــامل 
شــهری، اورژانــس،  اتفاقــات بــرق، 
شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات، 

پلیــس  مردمــی ،  بســیج  نیــروی 
ــن  ــروی انتظامــی، همچنی راهــور و نی
شــرکت  معیــن  مناطــق  نیروهــای 
خراســان  مناطــق  از  پخــش  ملــی 
شــمالی، خراســان جنوبــی، مشــهد 
ــا تجهیــزات الزم  مقــدس و ســبزوار ب

داشــتند.   شــرکت 
ــراورده  ــی پخــش ف ــر شــرکت مل مدی
ــه  ــت حیدری ــه ترب ــی منطق ــای نفت ه
در ایــن زمینــه اظهــار داشــت: بــه 
منظــور حفــظ آمادگــی کارکنــان در 
و کســب  احتمالــی  حــوادث  برابــر 
ــق و  ــا حری ــارزه ب ــارت الزم در مب مه
اطفاءحریــق،  تجهیــزات  آزمایــش 
ــور واکنــش در شــرایط  هــر ســاله مان
اضطــراری در ســطح منطقــه بــه اجــرا 

ــد.   ــی آی در م
وی از اتمــام پــروژه رینــگ آتــش 
نشــانی منطقــه در هفتــه دولــت خبــر 
داد و افــزود: بــا توجــه بــه بهینــه 
ســازی رینــگ آب آتــش نشــانی کــه 
بــا تقویــت خــط ورینــگ کــردن لولــه 
آب آتــش نشــانی درقســمتی از انبــار 

صــورت پذیرفــت در ایــن مانــور شــاهد 
افزایــش تــوان اطفــاء حریــق مخــازن 
ــم.   ــه ســالهای گذشــته بودی  نســبت ب
بلنــدی  مهنــدس  اســت  گفتنــی 
در مراســم اختتامیــه ضمــن ابــراز 
ــا اهــدای  ــور  ب رضایــت از اجــرای مان
لــوح بــه مدیــران و مقامــات محلــی از 
ــانان و  ــش نش ــی آت ــور و همراه حض
نیروهــای امــدادی  ســازمانهای عضــو 
ــران  ــت بح ــی مدیری ــورای هماهنگ ش
ــا  شهرســتان و مناطــق همجــوار کــه ب
حضــور موثــر در در ایــن رزمایــش 
ایفــای نقــش نمودنــد قدردانــی کــرد. 
درپایــان جلســه جمــع بنــدی بــه 
ــوت وضعــف  ــاط ق منظــور بررســی نق
مراحــل انجــام شــده مانوربرگزارشــد.
درایــن جلســه ،مســؤلین ایمنــی و
HSE مناطــق معیــن ضمــن ابــراز 
قــوت  نقــاط  بــه  واشــاره  رضایــت 
پیشــنهاداتی  مانــور،  بســیار خــوب 
ــور در  ــر مان ــزاری بهت ــور برگ ــه منظ ب

ســالهای آتــی ارائــه کردنــد.

ته
نک

مدیـر شـرکت ملـی پخـش فـراورده هـای نفتـی منطقـه تربـت 
حیدریـه در ایـن زمینـه اظهـار داشـت: بـه منظـور حفـظ آمادگی 
کارکنـان در برابر حوادث احتمالی و کسـب مهـارت الزم در مبارزه 
بـا حریـق و آزمایـش تجهیـزات اطفاءحریـق، هـر سـاله مانـور 
 واکنـش در شـرایط اضطراری در سـطح منطقه به اجـرا در می آید.  
وی از اتمـام پـروژه رینـگ آتـش نشـانی منطقه در هفتـه دولت 
خبـر داد و افـزود: بـا توجـه بـه بهینـه سـازی رینـگ آب آتـش 
نشـانی کـه بـا تقویت خـط ورینـگ کردن لولـه آب آتش نشـانی 
درقسـمتی از انبـار صـورت پذیرفت در ایـن مانور شـاهد افزایش 
تـوان اطفـاء حریـق مخـازن نسـبت به سـالهای گذشـته بودیم.  
گفتنـی اسـت مهنـدس بلنـدی در مراسـم اختتامیه ضمـن ابراز 
رضایـت از اجـرای مانـور  بـا اهـدای لـوح بـه مدیـران و مقامات 
محلـی از حضـور و همراهـی آتـش نشـانان و نیروهـای امدادی 
 سـازمانهای عضـو شـورای هماهنگـی مدیریت بحران شهرسـتان 
و مناطـق همجـوار کـه با حضـور موثـر در در این رزمایـش ایفای 

نقـش نمودنـد قدردانـی کرد. 
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پیام ما سال گذشته در چنین روزی 
به انتقاد نماینگان از دولت در مجلس 

پرداخت. 

ایده اصلی 
در سینماهای کشور در حال اکران است.

فیلمسال گشت

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه حق ملت منتشر شد.

فیلم درد و افتخار
13شهریور در گالری رج اکران می شود.

همراه با باد 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است.

وقتی کبوترها ناپدید شدند
از 21 شهریور در تئاتر مستقل تهران اجرا 

می شود.

 دوستی کدوم دو تا زن به سرانجام رسیده 
که تو دومیش باشی؟

عرق سرد

مستندسینمانمایش دیالوگ

چند سوزیم من و شمع شبستان همه شب
چند سازیم چنین بی سر و سامان همه شب

تا به شب بر سر بازار معلق همه روز
تا دم صبح سرافکنده و گریان همه شب
سوختم ز آتش هجران و دلم بریان شد
ور نسازم چکنم با دل بریان همه شب
رشتٔه جان من سوخته بگسیخته باد

گر ز عشق سر زلفت ندهم جان همه شب
هر شبی کز خم گیسوی توام یاد آید

در خیالم گذرد خواب پریشان همه شب
تا تودر چشم منی از نظرم دور نشد

ذره ئی چشمه خورشید درخشان همه شب
خبرت هست که در بادیٔه هجر تو نیست

تکیه گاهم به جز از خار مغیان همه شب
بخیال رخ و زلف تو بود تا دم صبح

بستر خواب من از الله و ریحان همه شب
در هوای گل روی تو بود خواجو را

همنفس بلبل شب خیز خوش الحان همه شب

خواجوی کرمانی 

 به می عمارت دل کن که این 

جهان خراب

بر آن سر است که از خاک ما 

بسازد خشت

شعر از حافظ

عکس نوشت

عکس: 
علی آقایی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

بزرگترین طرح اصاحات 
اداری در ایران بر هیچ شد

آن سـال مصـادف  )در  پنجـم سـپتامبر 1950 
بـا 14 شـهریور 1329( قضیـه تصفیـه كاركنـان 
دولـت و سـازمانهای عمومـی از جملـه برخـی 
از مقامـات انتخابـی ایـران از عناصـر ناپـاك و 
ناشایسـت، همـه امـور كشـور را تحـت الشـعاع 
قـرارداده بـود زیـرا كـه در ایـن روز، اعالم شـده 
بـود در نخسـتین مرحله پاكسـازی، نـام صدها 
مقـام دولتـی و كارمنـد در فهرسـت بازنشسـته 
شـدگان و یا بازخریدشـدگان قرار گرفته اسـت. 
مـورد  مدتهـا  ایـران،  اداری  پاكسـازی  قضیـه 
و  دولـت  بـر  زیـرا  بـود؛  رسـیدگی  و  بحـث 
كـه  بـود  شـده  روشـن  وقـت  صاحبنظـران 
دشـواری هـای ایـران نتیجـه بوروكراسـی بـد، 
فسـاد اداری، سـوء مدیریـت ها، توصیـه بازی، 
اسـتخدامهای فامیلـی و قبیله ای و همشـهری 
بـازی، و از همـه بدتـر عـدم وفـاداری پـاره ای 
از مقامـات و كارمنـدان بـه مسـئولیت خـود در 

مـورد تامیـن منافـع و رفاه مـردم بـود و مقامها 
و كارمنـدان بـه جـای این كـه خـودرا خدمتگذار 
)ِسـروانت( و نـان خـور مـردم بداننـد، باالتـر از 
آنـان مـی دانسـتند و .... چنـد تفسـیر و نطـق، 
پـای رجـال و اصطالحـا بـزرگان را هم بـه میان 
کشـاند. گفته شـده بـود که اعمال نفـوذ خارجی 
و عمدتـا انگلسـتان و قبـال تـا میزانـی کمتـر، 
از طریـق همیـن رجـال کـه مقامـات  روسـیه 
بـاال را برعهـده داشـتند و مشـیر و مشـاور شـاه 
بودنـد بـه عمـل مـی آمد و ایـن رجال بـا تغییر 
دودمـان سـلطنتی، از جـای خـود تـکان نخورده 

بودنـد و ....
بـرای حـل ایـن مسـائل )اداری و مدیریت( كه 
به زعم رزم آرا نخسـت وزیر وقت و مشـاورانش 
مانـع هرگونـه پیشـرفت و اصالحـات بـود بایـد 
ضربتـی عمـل می شـد. مخالفان دولـت رزم آرا 
هـم كـه در مـوارد متعدد بـا او معارضه داشـتند 
در ایـن یـك مـورد پشـتیبان دولت شـده بودند 
و آنـان هـم مداخـالت خارجـی را نتیجه همین 
بوروكراسـی بـد و غیـر علمـی مـی دانسـتند كه 

عامـل بیگانه با اسـتفاده از این ضعـف، با دادن 
رشـوه و مسـاعدت هـای دیگـر بـه بسـط نفـوذ 
مـی پـردازد، و مسـئله حـل نخواهـد شـد مگـر 

ایـن كـه تصفیه از باال شـروع شـود.

 رزم آرا نخست وزیر وقت
 بـرای انجام ایـن امر )حل مسـئله(، آیین نامه 
تصفیـه بـه تصویـب شـورای وزیران رسـید و به 
اجـرا گـذارده شـد و هیاتـی برای تهیه فهرسـت 
محمـد  دكتـر  ریاسـت  بـه  افـراد  قبیـل  ایـن 
سـجادی تشـكیل شـد و كار خـودرا آغـاز كـرد. 
یكـی از مـواد ایـن آئیـن نامـه كه مـورد حمایت 
دكتـر مصدق نماینده اول تهـران در مجلس هم 
قـرار گرفتـه بـود، بنـد معـروف »ج« بـود و هـر 
مقـام و كارمنـد كـه مشـمول ایـن بنـد می شـد 
صالحیـت خـود را از دسـت مـی داد و باید برای 
همیشـه از خدمات عمومی ]اسـتخدام دولتی و 
شـرکت در معامالت دولتی و همچنین مقامات 
انتخابـی[ محـروم شـود و بـرای ایـن كـه ایـن 
افـراد از هسـتی سـاقط نشـوند قـرار بـود كـه 

بازنشسـته و یـا بازخرید شـوند.

پویش رنگها 6
تا 21 شهریور در گالری ایده 

در حال اجرا است.

نمایشگاه

کتاب 

آفریقــای  معــروف  نویســندٔه  اثــر  بربرهــا  انتظــار  در  رمــان 

جنوبــی، جــان ماکســول کوتســی اســت کــه در ســال 2003 

ــده  ــار نیــز برن ــدٔه جایــزه نوبــل ادبیــات شــد و دو ب میــالدی برن

ــت. ــده  اس ــر ش ــن بوک ــی م ــزه ادب جای

پشــت جلد کتاب در انتظار بربرها آمده اســت:

کوتســی در ایــن کتــاب پنجــره ای دیگــر بــه روان انســانی 

و  فریب کارانــه  سرشــت  توصیــف  او  داســتان  می گشــاید. 

طمع کارانــه ی جنگــی اســت علیــه »بربرهــا« کــه در واقــع کســی 

جــز بومیــان ســاکن اطــراف نیســتند، جریــان دارد و نشــان 

می دهــد آدمیــان، آنــگاه کــه قدرتــش را داشــته باشــند، در 

ــه  ــا چ ــد ت ــت می دانن ــق و درس ــر ح ــود ب ــه خ ــه آنچ ــیدن ب رس

ــی کوتســی  ــر دیگــر انســان هایند. توانای ــدازه آمــاده ی ســتم ب ان

ــه ی نومیــدی و درماندگــی قهرمــان داســتان  در وصــف ژرف نگران

ــا تعدیــل آن  ــر ی ــوان تغیی ــا شــرایطی اســت کــه ت ــه ب در مواجه

را در خــود نمی یابــد.

کتــاب در انتظار بربرها
داســتان کتــاب در انتظــار بربرهــا در یکــی از شــهرهای 
رخ  اســت  امپراطــوری  مســتعمره  کــه  آفریقــا  مــرزی 
می دهــد. در کتــاب اشــاره خاصــی بــه نــام کشــور، شــهر یــا 
امپراطــوری مربوطــه نشــده اســت و همیــن موضــوع باعــث 

می شــود کتــاب در ســطح جهانــی مطــرح باشــد.
ــت.  ــرزی اس ــهر م ــن ش ــهردار ای ــتان ش ــی داس راوی اصل
آن هــا در ایــن شــهر بــه آرامــی و بــه صورتــی مســالمت آمیز 
بــا بومیــان آزاد و ســرگردان کــه بــه آن هــا بربــر گفتــه 
می شــود زندگــی می کننــد. امــا در ادامــه امپراطــوری از 
تــرس حملــه بربرهــا ســرهنگ جدیــدی را بــه منطقــه اعــزام 
ــد و زندگــی ســختی  ــود می کن ــد کــه همــه چیــز را ناب می کن

ــا… ــد ام ــم می زن ــا رق ــرای بربره ب
ــه  ــف اســت ک ــای مختل ــا و نژاده ــاره آفریقایی ه ــاب درب کت
ــدگاه  ــک دی ــا ی ــا ب ــد. ام ــرار گرفته ان ــتم ق ــم  و س ــورد ظل م
یــک سفیدپوســت کــه در جامعــه  دیــدگاه  از  متفــاوت، 
ســفیدها و خــارج از گــود نشســته اســت. او ماجــرا را 
ــودن  ــر کلیشــه ای ب ــت  غی ــن خــود عل ــد و ای تماشــا می کن
ــت. ــوع  اس ــن موض ــی باهمی ــن کتاب های ــاب در بی ــن کت ای
کــه  می شــود  متوجــه  خواننــده  کتــاب  انتهــای  در 
سفیدپوســت ها از تــرس عــدم حملــه بربرهــا آغازگــر جنــگ 
ــا  ــش بربره ــث واکن ــه و اســیب باع ــن حمل ــد و همی بوده ان
ــرس  ــت ها از روی ت ــه سفید پوس ــی ک ــت. اقدامات ــده اس ش
و بــرای جلوگیــری از حملــه احتمالــی بربرهــا انجــام دادنــد 
ــه اســت کــه در نهایــت باعــث تخلیــه شــهر  بســیار بی رحمان

می شــود.

کتاب از  بخش هایی 
همــه ی  نشــده!  ســاخته  تنهایــی  بــرای  آدم  راســت اش 
بــر ســاعت هایی کــه  و  دور  بی جهــت  و  بی خــود  را  زورم 
ــف  ــگ لف ل ــل س ــم. مث ــا می کن ــد بن ــذا می آورن ــرای ام غ ب
غــذا می خــورم. زندگــی حیوانــی دارد ازم یــک حیــوان 
ــی  ــای خال ــن روزه ــط در همی ــال فق ــن ح ــا ای ــازد. ب می س
ــم خــوب تمرکــز  کــه مــن خــودم هســتم و خــودم، می توان
کنــم و اشــباح زن هــا و مردهــا گیرافتــاده میــان ایــن 
ــار مهمــان شــدن در این جــا از  دیوارهــا را کــه پــس از یک ب
خــوراک می افتادنــد و بی کمــک نمی توانســتند راه برونــد 
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