
روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

آگهی مناقصه شماره 468د98
 )تجدید مناقصه(

ــداث  ــح و اح ــه مصال ــروژه تهی ــر دارد پ ــان در نظ ــی کرم ــهرکهای صنعت ــرکت ش ش
ســاختمانهای نگهبانــی نواحــی صنعتــی قلعــه گنــج و رودبــار جنــوب و دیوار حصــار ناحیه 
صنعتــی رودبــار جنــوب بــا بــرآورد اولیه حــدود 3438 میلیــون ریــال، از محــل اعتبارات 
داخلــی شــرکت را از طریــق برگــزاري مناقصــه عمومــی ، بــر اســاس آييــن نامــه برگــزاري 
مناقصــات  بــه پيمانــكار واجــد شــرایط واگــذار نمايــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از 
دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق 
 www.setadiran.ir ــه آدرس ــت )ســتاد( ب ــدارکات الکترونیکــی دول درگاه ســامانه ت
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحل 
ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در 

مناقصــه محقــق ســازند.

-ســپرده شــرکت در مناقصــه : مبلــغ تضميــن شــرکت در مناقصــه 172000000 )یکصــد و 
هفتــاد و دو میلیــون( لاير مــی باشــد.

-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز سه شنبه مورخ 98/07/09 می باشد.
- مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصه از ســایت: تــا ســاعت 13:00 روز دوشــنبه مورخ 

.98/07/15
- مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 13:00 روز پنجشنبه مورخ 98/07/25.

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 98/07/28.
- اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافت اطالعــات بیشــتر در خصوص 
اســناد مناقصــه و ارائه)پاکــت الــف(: کرمــان- بلــوار شــهید عباســپور)پارادیس(- نبش 

میدان عاشــورا-  تلفــن:034-31272012
ــز  ــت در ســامانه: مرک اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضوی

تمــاس 41934-021   دفتــر ثبــت نــام: 88969737 و 021-85193768
 )www.setadiran.ir( اطالعــات تمــاس دفاتر ثبت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه

بخــش "ثبــت نام/پروفایــل  تامیــن کننده/مناقصــه گر" موجود اســت.

اصالحات و جناح موسوم 
به اصالح طلبان
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بـه بـاور نگارنـده کنش اصالح طلبـی یک فرآیند خردمندانه و دینی اسـت 
امـا اینک اصـالح طلبان به مجموعه ای از نیروهای سیاسـی اداری اطالق 
مـی شـود کـه بیشـتر بـه محفل شـبیه اند تـا گرد نظریـه ای با شـاخص 

های روشـن، راسـت کیشـانه باورمند و اقدام کننده باشـند.
تجربـه ی دوازده سـال اخیـر گـواه ناکامیابی ما در انجام اصالحات ناشـی 
از نبـود وفـاداری برآیند جناح موسـوم بـه اصالح طلبـان در مجاری قدرت 

شـهری و سیاسـی به شـاخص های روشـن اصالح طلبی اسـت. 
از میانه دوره دوم ریاسـت جمهوری مرحوم هاشـمی رفسـنجانی گفتمان 
اصالحـات و اصـالح طلبـی با هـدف تحول خواهـی فراگیر شـد. در همان 
دوران بودکـه سـختی هایـی برای دگر اندیشـان و نواندیشـان دینی به کار 
بسـته شـد و تـب تعدیـل و توسـعه اقتصـادی، دامـن جامعـه را سـخت 
گرفتـار عسـرت معیشـت و تـورم کـرده بـود.  همیـن جـا بـود که سـکوی 
حرکـت اصالحـات بـا شـعار وفـاداری عملـی بـه قانـون و پاسـخگویی 
مقامات مسـیول در برابر اختیارات شـان جریان سـاز شـد. در دوم خرداد  
١٣٧٦ سـید محمـد خاتمی، نامـزد جریان مخالف حکمرانی مرسـوم ، در 
میـان بهـت همـگان در برابر حمایت هـای پیدا و ناپیدای مقامات رسـمی  
و بلنـد پایـه، برنـده انتخابـات ریاسـت جمهـوری شـد و عصـری را به نام 
دوره اصالحـات بـه مدت شـش سـال رقـم زد. )گرچـه دوره ریاسـت وی 

هشـت سـاله بود(
کابینه ی نخسـت سـید محمد خاتمی گرچه بر دوش کارگزاران سازندگی، 
برآمده از دولتمردان  مرحوم هاشـمی بود اما توسـعه ی اقتصادی شـش 
سـاله و گشـودگی فرهنگـی چهارسـاله ی نخسـت  آن دوران، هـم چنـان 
زبانزد هر دو گروه منتقدان و دوسـتداران آن دوران اسـت. پس از دو سـال 
از روی کار آمـدن دولـت اصالحـات، رفتـه رفته با فشـار نیروهـای انتصابی 
حاکمیـت، و بـا قبـول تئـوری اعتمـاد سـازی رونـد انجـام اصالحـات و 
پیگیـری مفاد حقوق شـهروندی مصرح در قانون اساسـی کنـد و به مثابه 
الویـت دوم جریـان اصالحـات انجامیـد. سـرخوردگی جوانـان و نخبـگان 
طبقـه ی متوسـط موجـب شـد تـا بـا روی کار آمـدن دولت مـورد حمایت 
نظامیـان و بخـش انتصابی حاکمیت با شـعارهای عدالـت خواهانه و ضد 
تبعیـض، فضـای جامعـه به شـکل دو قطبی میـان نخبگان و کارگـزاران از 
یـک سـو و عامـه ی مـردم و بـه ویـژه در روسـتاها و شـهر هـای کوچـک 
از سـوی دیگـر، تقسـیم شـود. سـخنرانی های پر حـرارت ، سـاده گویانه، 
عدالـت خواهانـه و ضـد تبعیـض دکتـر محمـود احمـدی نـژاد و حمایـت 
هـای همـه جانبـه ی اغلـب  امامان جمعه در سـتایش وی البتـه در دوره 
دوم ریاسـتش دوام نیافـت. بـروز بزرگتریـن فسـاد مالی کشـور، دسـت 
داشـتن تعـدادی از یاران نزدیکـش در ناهنجاری های اقتصـادی و برخی 
موضـع گیـری هـای وی در بـاره حضـور زنـان در مجامـع عمومـی و قهـر 
یـازده روزه اش بـا حاکمیـت، حامیـان نخسـتینش را بـه تجدیـد نظر در 
میـزان حمایـت از وی وادار ساخت.بازداشـت هـای از پیـش برنامه ریزی 
شـده  فعـاالن اصالحـات و روزنامه نـگاران در پس اعالم نتایـج انتخابات 
٨٨ موجـب شـد تـا بدنـه ی اصلی اصالح طلبان در شـرایط دشـوار ماندن 
و عزیمـت بـه پشـت میلـه ها و یـا سـکوت و انفعال بـرای ادامه زیسـت 
طبیعـی قـرار بگیرنـد. از آن سـو نیـز جنـاح مقابل سرمسـت از پیـروزی، 
فرصـت را غنیمـت شـمرده به قلع و قمـع باقیمانده اصالح طلبان شـجاع 
و نهـاد هـای مدنـی برجـای مانـده از آن دوران همـت گمـارد. بـا نزدیـک 
شـدن به دهمین انتخابات ریاسـت جمهوری، حاکمیت کوشـید تا با آرام 
سـازی فضـای نخبـگان جامعه به میـزان آرای حضـور مـردم در انتخابات 
پیش رو بکوشـد. ازمیان نامزدهای تایید صالحیت شـده توسـط شـورای 
نگهبـان صرفـا دکتـر محمد رضا عـارف از میان نزدیکان عصـر اصالحات به 
شـمار مـی رفـت. بـا اجمـاع اصـالح طلبان بـر کناره گیـری دکتر عـارف به 
نفـع دکتر حسـن روحانـی و طرح نابهنگام حادثه سـرکوب کوی دانشـگاه 
در مناظـره تلویزیونـی توسـط دکتـر قالیبـاف و حاضر جوابی دکتر حسـن 

انس طال         1.514.210

مثقال طال     17.680.250

گرم طالی 18  4.082.192

گرم طالی 24   5.442.200

بهار آزادی      40.000.000

امامی          39.880.000

نیم       20.780.000

ربع         12.720.000

گرمی       8.430.000

دالر             112.390

یورو         125.200

درهم          30.359

لیر ترکیه           19.423

دالر استرالیا      77.848 @p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
9  تا  16دنبال کنید

برنامههایتوسعهبالیجانمحیطزیست
معاون سازمان محیط زیست: برنامه های توسعه ای بیشترین تخریب را به عرصه های زیست محیطی زده اند

نشسـت رسـانه ای دوازدهمیـن جشـنواره موسـیقی نواحـی 
ایـران دیـروز دوازدهـم آبـان مـاه در دفتـر موسـیقی وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمی برگزار شـد. به گزارش خبرنگار مهر، 
در ایـن نشسـت محمـد الـه یـاری مدیـرکل دفتر موسـیقی 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی و رییس جشنواره، محمدرضا 
علیـزاده مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان و 
احمـد صـدری دبیر علمـی جشـنواره حضور داشـتند. محمد 
الـه یـاری مدیـرکل دفتـر موسـیقی وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی و مدیر دوازدهمین جشـنواره موسـیقی نواحی ایران 
در ابتـدای ایـن نشسـت توضیـح داد: »جشـنواره موسـیقی 
نواحـی ایـران یکـی از سـه گانه های ملـی دفتـر موسـیقی در 
کنـار جشـنواره موسـیقی جـوان و جشـنواره موسـیقی فجـر 
اسـت که موضوع موسـیقی نواحی در اولویت این رویداد قرار 
دارد. بـه هـر حـال آن چیزی کـه الزم می دانـم در اینجا به آن 
اشـاره کنم برگزاری جلسـات مختلف شـورای سیاسـتگزاری 
در تهـران و کرمـان اسـت کـه واقعـا جـای قدردانـی دارد کـه 
اسـتاندار محتـرم کرمـان و معـاون هنـری وزیر ارشـاد حضور 

بسـیار فعالـی در این رویـداد داشـته و دارد.«
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فراخوان خوداظهاری 
واحدهای صنعتی و 

خدماتی سبز
مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات 

زیست محیطی سازمان حفاظت 
محیط زیست از آغاز فراخوان 

خوداظهاری واحدهای صنعتی و 
خدماتی سبز خبر داد.

افتتاح نخستین 
نمایشگاه عصرآهن 

در غرب کشور
نخستین نمایشگاه عصرآهن 

در غرب کشور از دیروز در 
محل موزه باستان شناسی 

شهر سنندج افتتاح شد و به 
مدت یک ماه نیز برای بازدید 
عالقه مندان برپا خواهد بود.
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یادداشت  مهمان
سید محسن هاشمی

تهران

 سال پانزدهم
   شماره پیاپی 1583

دوشنبه 13 آبان 1398
  قیمت 500 تومان

دوازدهمین جشنواره موسیقی 
نواحی 16 تا 19 آبان ماه در شهر 
کرمان برگزار می شود

»باهمموسیقی
نواحیایرانرا

جهانیکنیم«
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برگزاری جشنواره بزرگ اقوام 
ایران زمین در لرستان

جشنواره بزرگ اقوام ایران زمین ۱۶ تا ۲۰ آبان 
ماه جاری در استان لرستان برگزار می شود

ظریف:

آمریکا نباید در دنیا علم 
مذاکره را در دست بگیرد

لینک خرید نسخه الکترونیک

روحانـی ، اقبـال  رای دهنـدگان  بـه ایـن دبیـر امنیتـی 
کشـور محـرز و انتخابـات ریاسـت جمهـوری  یازدهم به  
نـام اصـالح طلبـان ورق خورد. با چینش کابینه نخسـت 
معلـوم شـد کـه دکتـر حسـن روحانـی خـود را وامـدار 
اصـالح طلبـان نمـی داند. او هـم چون مرحوم هاشـمی 
کوشـید چنـد وزارت خانـه ی بطـور معمـول گذشـته را با 
رایزنـی بـا مقـام ارشـد کشـور منصـوب کنـد و پـاره ای 
دیگـر را نیـز بـا مشـاوره و رایزنـی برگزینـد. انـرژی دور 
نخسـت ریاسـت جمهـوری دکتر روحانی با بـاور به اینکه 
سیاسـت تنـش زدایی و تعامل با بازیگـران اصلی جهان 
، امـکان سـرمایه گـذاری و مآال رشـد و توسـعه کشـور را 
سـبب مـی شـود، بـه تنظیـم و تصویـب برجـام ، صرف 
شـد.در ایـن میـان اما دهمیـن انتخابات مجلس شـورا، 
امکانـی بـود بـرای حضـور موثر اصـالح طلبان. بـا تنظیم 
سـیاهه ی نامزدهـای امیـد با شـراکت سـهامی عده ای 
از میانـه روهـای اصولگـرا کـه البته نه به طـور نظری و نه 
عملـی  وفـاداری چندانـی به آزادی و شایسـته سـاالری 
نداشـتند، موجـب شـد تـا مراقبـان و مشـفقان تحوالت 
ایـران از اراده راسـتین اصـالح طلبـان بـرای ایجاد تحول 
بـا حضـور در این نهـاد انتخابی، دچارتردید شـوند. امری 
کـه اینـک با سـپری شـدن بیـش از سـه سـال از دوران 
حضـور این سـیاهه در مجلس قانون گـذاری، صحت آن 

تردیدهـا را بیـش از پیش آشـکار کرده اسـت.
انسـانی،  مثابـه گوهـر  بـه  آزادی  بـه  عملـی  وفـاداری 
پاکدسـتی و شایسـته سـاالری سـه مولفـه ی کلیـدی 

اصـالح طلبـی اسـت.
امـام علـی )علیـه السـالم( در گفتـاری حکیمانه صفات 

کسـانی را کـه توانایـی اجـرای امر الهـی را دارند، در سـه 
ویژگـی خالصـه کـرده، مـی فرمایـد: »فرمـان خـدا ) 
عدالـت اجتماعـی( را تنها کسـی مـی تواند اجـرا کند که 
نـه سـازش کار باشـد )رابطـه بـاز و  اهـل رشـوه( و نـه 
تسـلیم و ذلیـل )در مقابل دیگران( و نـه پیروی از طمع 
ِه ُسـْبَحاَنُه ِإالَّ َمـْن الَ یَصانُِع، َوالَ  هـا کند«; )الَ یِقیُم َأْمَر اللَّ
ِبـُع اْلَمَطاِمَع(.پر واضح اسـت آنان که اهل  یَضـاِرُع، َوالَ یتَّ
»مصانعـه« )بـه معنـای روابط و رشـوه گرفتن( هسـتند 
هرگـز نمـی تواننـد حـق را بـه حـق دار برسـانند، چـرا که 
زورمنـدان باطـل )زر و زور و تزویـر( آنـان را خریـداری 
کـرده و از حـق منصـرف مـی سـازند و در ایـن میـان 
حقـوق ضعفـا پایمـال مـی شـود. همچنیـن کسـانی که 
ضعیـف و ذلیـل و ناتواننـد، قـدرت اجـرای فرمـان خـدا 
)عدالـت اجتماعـی(را ندارند، چرا که اجـرای فرمان حق، 
قاطعیت، شـجاعت و اسـتقالل شـخصیت، مـی طلبد و 
افـراد زبـون کـه بـه روش اهـل باطـل عمـل مـی کنند از 
عهـده ی  ایـن کار  بـر نمی آیند.نگارنده معتقد اسـت که 
اصـالح طلبـی موضعـی خردمندانـه و دینی برای راسـت 
کـردن انحرافـات جامعـه؛ سیاسـی، اقتصـادی و روابـط 
اجتماعی،اسـت. امـا کارنامـه ی اغلـب اصـالح طلبان در 
ایـن ده دوازده سـال اخیـر فاقـد نمره قبولی اسـت. چرا 
کـه در بـزن گاه هـای تاریخی با مماشـات، همدسـتی و 
سـکوت  در برابـر ظلم) عـدم رعایت حقـوق ملت( صرفا 
بـرای مانـدن در گردونه ی قدرت و برخـورداری از مواهب 
از شـاخصه هـای اصالحـات )آزادی، پاکدسـتی و  آن 
شایسـته سـاالری( عـدول کـرده انـد و برخـی از آنـان 

سـوگمندانه بـه زیسـت منافقانـه نیـز روی آورده اند. 

و
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از وضعیت اقتصادی مردم شرمنده ایمپیام خبر
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی با بیان این که تعدادی از مسئولین با شعار 
والیت مداری، والیت معاش هستند از رییس دستگاه قضا خواست تا با اینگونه افراد قاطعانه 
برخورد کنند.
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»با هم موسیقی نواحی ایران را جهانی کنیم«
دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی 16 تا 19 آبان ماه در شهر کرمان برگزار می شود

دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی در شهر کرمان برگزار می شود

دوازدهمیــن  رســانه ای  نشســت 
جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران 
دیــروز دوازدهــم آبــان مــاه در دفتــر 
موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی برگــزار شــد. بــه گــزارش 
نشســت  ایــن  در  مهــر،  خبرنــگار 
محمــد الــه یــاری مدیــرکل دفتــر 
موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
جشــنواره،  رییــس  و  اســالمی 
مدیــرکل  علیــزاده  محمدرضــا 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
دبیــر  صــدری  احمــد  و  کرمــان 
علمــی جشــنواره حضــور داشــتند. 
محمــد الــه یــاری مدیــرکل دفتــر 
موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

دوازدهمیــن  مدیــر  و  اســالمی 
جشــنواره موســیقی نواحــی ایــران 
در ابتــدای ایــن نشســت توضیــح 
نواحــی  موســیقی  »جشــنواره  داد: 
ایــران یکــی از ســه گانه های ملــی 
دفتــر موســیقی در کنــار جشــنواره 
جشــنواره  و  جــوان  موســیقی 
ــوع  ــه موض ــت ک ــر اس ــیقی فج موس
موســیقی نواحــی در اولویــت ایــن 
ــه هــر حــال آن  ــرار دارد. ب ــداد ق روی
ــا  ــم در اینج ــه الزم می دان ــزی ک چی
بــه آن اشــاره کنــم برگــزاری جلســات 
مختلــف شــورای سیاســتگزاری در 
تهــران و کرمــان اســت کــه واقعــا 
جــای قدردانــی دارد کــه اســتاندار 

هنــری  معــاون  و  محتــرم کرمــان 
ــی  ــیار فعال ــور بس ــاد حض ــر ارش وزی

دارد.« و  داشــته  رویــداد  ایــن  در 

مشــکلی در تأمین بودجه 
داشت نخواهیم  جشنواره 

وی ادامــه داد: امیــدوارم مجموعــه 
ــن دوره  ــه دوســتان در ای ــی ک زحمات
موســیقی  توســعه  بــه  کشــیدند 
بــه  توجــه  و  اســتان ها  در  نواحــی 
ــد.  ــک کن ــن عرصــه کم ــدان ای هنرمن
ــه  ــدادی ب ــگاه روی ــا، ن ــگاه م ــًا ن قطع
ــت  ــی نیس ــیقی نواح ــنواره موس جش
و مــا مایــل هســتیم بــا تشــکیل 
ایــن جشــنواره،  دائمــی  دبیرخانــه 
ــه  ــری در عرص ــات موث ــاهد اتفاق ش

ــه موســیقی نواحــی باشــیم.  توجــه ب
ــاه  ــش پنج ــاهد افزای ــال ش ــا امس م
گروه هــای  دســتمزد  درصــدی 
ــوز  ــه هن ــا اینک ــتیم و ب ــی هس اجرای
ــص  ــن دوره تخصی ــه ای ــف بودج ردی
ــا  ــا رایزنی ه ــا قطع ــرده، ام ــدا نک پی
در ایــن حــوزه ادامــه دارد و شــما 
تامیــن  حــوزه  در  باشــید  مطمئــن 
ایــن  در  مشــکلی  هیــچ  بودجــه 
ــد  دوره وجــود نخواهــد داشــت. احم
صــدری دبیــر علمــی دوازدهمیــن 
نواحــی  موســیقی  ملــی  جشــنواره 
هــم در ایــن نشســت خبــری بــا 
اشــاره بــه ثمــرات برگــزاری ایــن 
ــه  ــر آن در عرص ــی و تأثی ــداد مل روی
موســیقی نواحــی گفــت: دوازدهمیــن 
 16 نواحــی  موســیقی  جشــنواره 
تــا 19 آبــان مــاه در شــهر کرمــان 
ــه در  ــزی ک ــود. آن چی ــزار می ش برگ
ــاره  ــه آن اش ــوان ب ــان می ت ــن می ای
ــد  ــران ارش ــور مدی ــث حض ــم بح کن
ــه  ــت ک ــاد اس ــتانی و وزارت ارش اس
ــه  ــزاری هرچ ــده برگ ــن نویددهن همی
ــر جشــنواره موســیقی نواحــی در  بهت
ــال  ــاه س ــا در آذرم ــان اســت. م کرم
گذشــته بــود کــه اولیــن جلســات 
ــنواره  ــزاری جش ــت گ ــورای سیاس ش
ــه  ــد. البت ــاز ش ــی آغ ــیقی نواح موس
همــان  در  داشــتیم  تصمیــم  مــا 
ــزاری  ــل برگ ــی در مح ــدا تغییرات ابت
ــن  ــه در ای ــم ک ــال کنی ــنواره اعم جش
ــد  ــام ش ــی انج ــم اقدامات ــه ه زمین
ــه  ــدیدی ک ــای ش ــا پیگیری ه ــا ب ام
ــع  ــا قان ــت م ــان داش ــتاندار کرم اس
شــدیم کــه ایــن دوره بــاز هــم در 

ــود. ــزار ش ــان برگ ــهر کرم ش
وی گفــت: مــا ســال گذشــته در حوزه 
ســازمان میــراث فرهنگــی مشــکالتی 
داشــتیم امــا امســال خوشــبختانه 
کــه  شــد  گونــه ای  بــه  شــرایط 
در  موســیقی  گردشــگری  موضــوع 
کرمــان بیشــتر از قبــل موردتوجــه 
ــه از  ــوری ک ــه اســت. به ط ــرار گرفت ق
ســوی اداره کل میــراث و گردشــگری 
تهیــه  بــرای  اقداماتــی  کرمــان 
حــوزه  در  گردشــگری  بســته های 
برگــزاری  حیــن  اقــوام  موســیقی 
بــه  انجــام گرفــت کــه  جشــنواره 
ــری  ــد گام موث ــن می توان ــاد م اعتق
در  بعــدی  فعالیت هــای  جهــت  در 

ــد.  ــه باش ــن عرص ای

»با هم موســیقی نواحی 
را جهانی کنیم«  ایران 

محمدرضــا علیــزاده مدیــرکل فرهنــگ 
اســتان کرمــان  اســالمی  ارشــاد  و 
هــم در ایــن نشســت خبــری ضمــن 
ــای  ــد فعالیت ه ــه گزارشــی از رون ارائ
ســتاد اجرایــی جشــنواره در شــهر 
کرمــان گفــت: امیدواریــم امســال 
بــا تدابیــری کــه اندیشــیده شــده 
شــاهد برگــزاری یــک جشــنواره تاثیر 
ــه هــر حــال اســتان  ــذار باشــیم. ب گ
کرمــان از حیــث تنــوع موســیقایی 
کــه  دارد  خاصــی  ویژگی هــای 
ــدان  ــه من ــه عالق ــرای هم ــد ب می توان
ایــن عرصــه جالــب توجــه باشــد. 
ــود  ــه خ ــود ب ــا خ ــن پراکندگی ه همی
ویژگی هــای فرهنگــی مناســبی بــه 
ــا  ــدوارم م ــه امی ــن اســتان داده ک ای
ــیم.  ــرای آن باش ــی ب ــان خوب میزب

ــد: در  ــاد آور ش ــه ی ــزاده در ادام علی
ــور  ــاهد حض ــز ش ــنواره نی ــام جش ای
کشــورهای  از  خارجــی  هنرمنــدان 
ــد هســتیم  ــه، افغانســتان و هلن ترکی

هنرمنــدان  ســایر  کنــار  در  کــه 
ــه  ــرای برنام ــه اج ــده ب ــرکت کنن ش
ایــن  گغــت:  می پردازنــدوی 
دارای  امســال  قطعــا  جشــنواره 
ــه  ــه از آن جمل ــی اســت ک ویژگی های
ــورای  ــک ش ــکیل ی ــه تش ــوان ب می ت
اســتان کرمــان  در  ویــژه  اجرایــی 
کرمــان،  اســتاندار  مدیریــت  بــه 
انجمــن  توســط  اجــرای جشــنواره 
همــکاری  بــا  کرمــان  موســیقی 
انجمــن موســیقی ایــران، تشــکیل 
ــی در  ــف و تخصص ــای مختل کمیته ه
ســتاد اجرایــی جشــنواره ، محوریــت 
فرهنگــی  گردشــگری  دادن  قــرار 
هنــری بــا اولویــت موســیقی نواحــی 
بــا  در جریــان برگــزاری جشــنواره 
حمایــت اداره کل میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری اســتان کرمــان، برگــزاری 
ــرکت  ــدان ش ــگری هنرمن ــور گردش ت
ــرای  ــهداد و اج ــه ش ــده در منطق کنن
ــرد.  ــه اشــاره ک ــن منطق ــه در ای برنام
جشــنواره  برگــزاری  طــول  در  مــا 
شــهرهای  در  اجــرا   30 حــدود 
مختلــف اســتان کرمــان را داریــم. در 
هتــل پــارس نیــز اجراهــای شــبانه ای 
را داریــم کــه از ســاعت 22 هــر شــب 
بــود.  خواهــد  مخاطبــان  میزبــان 
البتــه در کاروانســرای گنجعلی خــان 
بــرای  برنامه هایــی  نیــز  کرمــان 
خواهــد  برپــا  شــهروندان کرمانــی 
اتفــاق خوبــی  شــد کــه می توانــد 
باشــد. مــا در روز افتتاحیــه کاروان 
انــدازی کردیــم  راه  را  شــادمانه ای 
روزهــای  طــی  آن  جزییــات  کــه 
ــن  ــا در ای ــود. م ــالم می ش ــده اع آین
ــیقی  ــم موس ــا ه ــن »ب ــتا کمپی راس
کنیــم«  جهانــی  را  ایــران  نواحــی 
توســط  انــدازی کردیــم کــه  راه  را 
طراحــی  ایــران  موســیقی  انجمــن 

ــت.  ــده اس ش

رئیس مجلس شـورای اسـالمی با تاکید 
بـر ایـن که مـردم ایـران هم ماننـد کردها 
و اعـراب و ترک هـا بـرای دولـت آمریـکا 
اهمیتـی ندارنـد، تاکیـد کـرد: ایـن نفـت 
ایـران اسـت که بـرای آمریکا مهم اسـت.
 علـی الریجانـی در آغـاز جلسـه علنـی 
امروز مجلس شـورای اسـالمی با تبریک 
حلـول مـاه ربیـع االول گفـت: امیدواریـم 
هـای  مـاه  در  مومـن  مـردم  سـوگواری 
محـرم  و صفـر بـه ویژه اربعین حسـینی 

مـورد قبـول پـروردگار قـرار گرفتـه باشـد. 
همچنیـن از مهمـان نـوازی کریمانه مردم 
و دولـت عـراق سپاسـگزاری مـی کنیـم. 
این موضوع نشـان داد ملت ایران و عراق 
یـک پیوند قلبی خیلی عمیـق با یکدیگر 
دارند. همین امر باعث شـد دسیسـه های 
مختلـف معاندیـن در دهه هـای اخیـر بر 
دشـمن دو ملـت بسـته شـود.وی افزود: 
در آسـتانه 13 آبـان روز ملـی مبـارزه بـا 
اسـتکبار جهانی روز دانش آموز، تسـخیر 

النـه جاسوسـی آمریـکا و سـالروز تبعید 
امـام بـه ترکیـه هسـتیم. ایـن روز نمـاد 
هویتـی انقالب اسـالمی در مبـارزه با ظلم 
و اسـتعمار است و عمق تفکر تمام اقشار 
ملـت ایران را نسـبت به اسـتقالل کشـور 
نمایـان می کنـد. رئیـس مجلـس ادامـه 
داد: در پـی 40 سـال گذشـته دولت هـای 
مختلـف در آمریکا برای بازگشـت سـلطه 
خـود بـر مـردم ایـران راههایـی انتخـاب 
کردنـد. اگرچه خسـارت هایی را به کشـور 
وارد کـرده اسـت ولـی بـه اهـداف خـود 
دسـت پیـدا نکـرده اسـت. عـدم توفیـق 
روسـای جمهـور آمریـکا بـه اسـتقامت، 
پایـداری و درک عمیـق ملت ایران مرتبط 

است.

مقامات آمریکا فکری به حال 
دهان آقای ترامپ کنند

هیچ نتیجه ای از گفت وگو با 
آمریکایی ها حاصل نخواهد شد

رهبـر انقـالب تاکیـد کردنـد: مهم تریـن پاسـخی کـه جمهـوری اسـالمی در مقابـل 
توطئه هـای آمریـکا داده ایـن بـوده کـه راه ورود و نفـوذ مجـدد سیاسـی آمریـکا بـه 
کشـور را بسـته اسـت. آیـت هللا خامنـه ای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی صبـح روز 
)یکشـنبه( و در آسـتانه 13 آبـان روز ملـی مبـارزه با اسـتکبار جهانی در دیـدار هزاران 
نفـر از دانـش آمـوزان و دانشـجویان سراسـر کشـور، نسـل جـوان پرتوان، پر نشـاط 
و پـر انگیـزه را نعمتـی بـزرگ و ذخیـره ای ارزشـمند بـرای ایـران خواندند و با اشـاره 
بـه اسـتمرار خصومـت عمیـق آمریکا با ملـت ایـران از کودتـای 1332 تاکنون تأکید 
کردنـد: آمریـکای گرگ صفـت البتـه ضعیف تـر اما وحشـی تر و وقیح تر شـده اسـت 
و در مقابـل، جمهـوری اسـالمی ایـران با دفـاع مقتدرانه و منع مسـتدل مذاکـره، راه 
نفوذ و ورود مجدد آمریکا به کشـور را سـد کرده اسـت.رهبر انقالب اسـالمی همچنین 
»رونـق تولیـد« را کلیـد حـل مشـکالت اقتصـادی مـردم از جملـه گرانی، تـورم و کم 
شـدن ارزش پـول ملـی خواندنـد و افزودنـد: نباید همچنان که مدتـی بیهوده منتظر 
برجـام ماندیـم حـاال در انتظـار اقدامـات اروپایی هـا یـا مسـائل دیگر معطـل بمانیم 
بلکـه بایـد به داخـل دل ببندیم و همه تـوان را برای رونق تولید بـه کار گیریم.آیت هللا 
خامنه ای کودتای 28 مرداد 1332 را سـرآغاز دشـمنی آشـکار شـیطان بزرگ با ملت 
ایـران خواندنـد و افزودنـد: آمریکایی هـا بـا آن کودتـا، حتـی بـه دولت مصـدق که به 
آنهـا اعتمـاد کـرده بـود رحـم نکردنـد و با سـاقط کـردن دولت ملـی، دولتی وابسـته، 
فاسـد و دیکتاتـور را روی کار آوردنـد و بـه این شـکل بزرگترین دشـمنِی ممکن را در 

حـق ملت ایـران انجـام دادند.

پارلمان

سیاست

سیاست

سیاست

مجلس از بودجه بدون نفت استقبال می کند

 نقشی در تامین امنیت عراق نداریم

اعالم مصادیق جرائم انتخاباتی

ظریف: آمریکا نباید در دنیا علم مذاکره را در دست بگیرد 

رئیسـه  هیـات  عضـو  یـک 
اسـالمی  شـورای  مجلـس 
سـاالنه  »دو  این کـه  بیـان  بـا 
شـدن بودجه با قانون اساسـی 
مغایـرت دارد« دربـاره  جایگزینی درآمدهـای نفتی گفت 
نفـت  بـدون  بودجـه  از  کـه مجلـس شـورای اسـالمی 
گفت وگـو  در  یوسـف نژاد  می کند.علی اصغـر  اسـتقبال 
بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه اظهـارات اخیـر رئیس سـازمان 
برنامـه و بودجـه دربـاره ارائـه  الیحـه بودجـه بـه صـورت 
دوسـاالنه اظهـار کـرد: مـا بایـد مبنـا و مصـداق قانونـی 
را بـرای دو سـاالنه بـودن بودجـه پیـدا کنیـم آن طور که 
از قانـون اساسـی و قوانیـن عـادی بـر می آیـد بودجـه 

عملکـرد سـاالنه اسـت و براسـاس عملکـرد، رفتـار مالی 
و سیاسـت های اقتصـادی از ابتـدای سـال تـا انتهـای 
سـال تنظیـم می شـود. بنابرایـن مـا بودجـه را سـاالنه 
می دانیـم.وی ادامـه داد: باالتـر از بودجـه ما یـک برنامه 
توسـعه پنـج سـاله داریـم و آنچـه تـا االن گفته می شـد 
ایـن بـود کـه بودجـه سـاالنه برشـی از برنامه پنج سـاله 
اسـت و سـایه قوانیـن باالدسـتی مثـل قانـون برنامـه و 
سیاسـت های کلـی بایـد بـر بودجه سـاالنه حاکم باشـد 
و تجمیـع پنـج سـال بودجه، یـک قانون برنامـه را تایید 
کنـد وقتـی از بودجـه دو سـاالنه حـرف می زنیـم اولیـن 
سـوال ایـن اسـت کـه تکلیـف قانـون برنامه پنج سـاله 

چیسـت؟

ــن  ــرای تامی ــران ب ــت: ای ــر کشــور گف وزی
ــراق  ــاک ع ــن در خ ــم اربعی ــت مراس امنی
ــزارش ایســنا،  ــچ نقشــی نداشــت.به گ هی
جلســه  در  فضلــی  رحمانــی  عبدالرضــا 
ســتاد مرکــزی اربعیــن بــا بیــان اینکــه امنیــت واقعــی در مراســم اربعیــن 
در عــراق وجــود داشــت، اظهــار کــرد: مــا هیــچ نقشــی در تامیــن امنیــت 
داخــل عــراق نداشــتیم. خبرنــگاران از مــن ســوال پرســیدند کــه آیــا بــرای 
ــا دولــت عــراق بــه توافــق رســیده اید کــه مــن  تامیــن امنیــت در عــراق ب
گفتــم نــه دولــت عــراق چنیــن درخواســتی از مــا داشــته اســت و نــه مــا 
ــت  ــه دول ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــته ایم.وزیر کشــور ب ــی داش ــن تقاضای چنی
عــراق هیــچ چیــزی کــم نداشــت خاطــر نشــان کــرد:  البتــه کمبــود وجــود 
داشــت ولــی بــا همکاری هــا و هماهنگی هــای کــه بیــن دو دولــت انجــام 
ــا  ــن ب ــی همچنی ــزار شــد.رحمانی فضل ــی برگ ــه خوب ــن مراســم ب شــد ای
ــر  ــک موضــوع انســانی و فرات ــن ی ــه اربعی ــری ک ــات رهب ــه بیان ــاره ب اش
ــا  ــرد: م ــار ک ــی اســت اظه ــژادی و زبان ــی و ن ــی ، قوم ــای عقیدت از مرزه

ــم  ــا نظ ــر و ب ــال موثرت ــر س ــم را ه ــن مراس ــم ای ــالش کنی ــد ت ــم بای ه
ــر  ــری ب ــه داد: رهب ــم.وی ادام ــزار کنی ــتری برگ ــت بیش ــاط و امنی و انضب
ــا  ــادی دارد و م ــد زی ــن تاکی ــم اربعی ــی مراس ــای فرهنگ ــت جنبه ه تقوی
هــم بایــد تبییــن آموزه هــای دینــی و فرهنگــی مراســم اربعیــن را اصــل کار 
خــود دانســته و در ایــن زمینــه تــالش بیشــتری کنیــم. هــر چنــد کارهــای 
خوبــی هــم در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت.من حتــی مطــرح کــرده ام 
ــن  ــرای تدوی ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــه مســتقل در شــورای عال ــک کمیت ی
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش ــد. وزی ــاد کنن ــن ایج ــی اربعی ــای فرهنگ برنامه ه
ــل  ــه دلی ــران ب ــی از افزایــش زائ ــت داخل ــا، در زمینه هــای وضعی نگرانی ه
لغــو روادیــد و امنیــت مســیر مــرز خســروی در عــراق، خاطــر نشــان کرد: بــا 
هماهنگــی بســیار خــوب دســتگاهها در ایــن زمینه هــا هیــچ مشــکلی بــه 
وجــود نیامــد البتــه بایــد از مــردم هــم تشــکر ویــژه کنیــم زیــرا بــا ســتاد 
ــا را هــم  ــد .مدیریــت ســفر توســط مــردم کار م اربعیــن ، همــکاری کردن
ــران  ــه گ ــک وظیف ــا ی ــرای م ــردم ب ــری م ــم پذی ــن نظ ــرد. و ای راحــت ک

بهایــی بــه جــا گذاشــت.

مدیــر کل پیشــگیری هــای 
هــای  و مشــارکت  مردمــی 
مدنــی معاونــت اجتماعــی، 
بــا اشــاره بــه مصادیــق جرائــم 
انتخاباتــی، اســتفاده مســتقیم و آشــکار از امکانــات 
دولتــی و بیــت المــال بــرای تحقــق اهــداف انتخاباتــی 
ــه  ــی ب ــی و عموم ــن دولت ــذاری اماک ــا ؛ واگ کاندیداه
ــای  ــت ه ــزاری نشس ــور برگ ــه منظ ــزده ب ــی از نام برخ
ــید  ــرد. س ــالم ک ــم اع ــن جرائ ــه ای ــی را از جمل تبلیغات
علــی اصغــر رفاهــی، ســوء اســتفاده احتمالــی مســئوالن 
اســتانی و محلــی اعــم از لشــگری و کشــوری از مقــام 
یــا جایــگاه اداری خــود، لــه یــا علیــه کاندیداهــا و 

ــزاری از  ــره گیــری اب ــا، به ــی آنه ــا ســتادهای انتخابات ی
ــی و دادن وعــده ــوام و اقلیت  هــای قومــی و مذهب اق
 هــای غیرقابــل تحقــق بــه آنهــا ؛ اخــالل، اختــالل، 
بی نظمــی و تعــرض بــه نشســت هــا و اجتماعــات 
ــرا  ــن و افت ــب، توهی ــی؛ تخری ــی مجــاز و قانون انتخابات
بــه کاندیداهــای رقیــب و ســیاه نمایــی و تخریــب چهــره 
ــمرد.  ــی برش ــم انتخابات ــن جرای ــر عناوی ــام از دیگ نظ
ــی  ــارکت مدن ــی و مش ــگیری های مردم ــرکل پیش مدی
ــا اســتفاده از ظرفیــت مردمــی  ــه، گفــت: ب ــوه قضایی ق
و گــزارش هــای رســیده از طریــق دیــده بانــان ســامانه 
ســجام مــی تــوان از ایــن تخلفــات تــا حــدودی 

ــرد. ــگیری ک پیش

وزیـــر امـــور خارجـــه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه 
ــر از آن  ــا مهم تـ ــی مـ ــت ملـ ــائل امنیـ مسـ
اســـت کـــه بـــا بحث هـــای جناحـــی مـــورد 
توجـــه قـــرار گیـــرد، گفـــت: جمهـــوری اســـالمی 
و وزارت امـــور خارجـــه بیشـــترین تـــالش 
را بـــرای مقابلـــه بـــا حرکت هـــای غربی هـــا در مـــورد پولشـــویی، انجـــام داده 

اســـت.
ـــی  ـــواد ابطح ـــد ج ـــواالت محم ـــه س ـــخ ب ـــرای پاس ـــه ب ـــف ک ـــواد ظری ـــد ج محم
ـــی  ـــه علن ـــم در جلس ـــده ق ـــوری نماین ـــی ذوالن ـــهر و مجتب ـــی ش ـــده خمین نماین
نوبـــت عصـــر مجلـــس شـــورای اســـالمی حضـــور یافتـــه بـــود، در پاســـخ بـــه 
ـــه  ـــاب پولشـــویی ب ـــر امـــور خارجـــه در ب ســـوال ابطحـــی درخصـــوص اظهـــارات وزی
ـــر وقـــت کشـــی ســـه  ـــال در براب ـــران و انفع ـــان در ای ـــارد توم ـــزان 30 هـــزار میلی می
ـــه اینکـــه شـــورای عالـــی  ـــا توجـــه ب کشـــور فرانســـه، آلمـــان و انگلســـتان، گفـــت: ب
ـــد، بنابرایـــن  ـــی تصمیـــم گرفـــت کـــه جلســـه خـــود را امـــروز برگـــزار کن امنیـــت مل
ـــد  ـــه بع ـــه جلس ـــن را ب ـــوال از م ـــردم  س ـــت ک ـــه درخواس ـــات رئیس ـــن از هی م
ـــت  ـــن درخواس ـــا ای ـــه ب ـــم ک ـــخ بده ـــت پاس ـــر فرص ـــم س ـــا بتوان ـــد ت ـــول کن موک

ـــد. ـــت ش مخالف
وی افـــزود: بیشـــترین تـــالش را بـــرای مقابلـــه بـــا حرکت هـــای غربی هـــا در 
ـــوری اســـالمی و وزارت امـــور خارجـــه انجـــام داده اســـت و  مـــورد پولشـــویی، جمه
مـــا ایـــن تـــالش هـــا را ادامـــه خواهیـــم داد. االن هـــم کـــه آخریـــن اقـــدام کمیتـــه 
اقـــدام مشـــترک)اف ای تـــی اف( در مـــورد پولشـــویی علیـــه ایـــران صـــورت 

ـــردم.  ـــده ک ـــالمی را بن ـــوری اس ـــع جمه ـــا از موض ـــن دفاع ه ـــت، تندتری گرف
ـــروز  ـــد راس ســـاعت ســـه عصـــر ام ـــه بای ـــه اینک ـــا اشـــاره ب ـــه ب ـــور خارج ـــر ام وزی
ـــی  ـــه ســـوال پاســـخ م ـــاه ب ـــی باشـــد و کوت ـــت مل ـــی امنی در جلســـه شـــورای عال
ـــر  ـــه خاط ـــردم ب ـــخنرانی ک ـــه س ـــه ای در دوح ـــده در جلس ـــر بن ـــت:  اگ ـــد، گف ده
ایـــن اســـت کـــه آمریـــکا نبایـــد در دنیـــا علـــم مذاکـــره را در دســـت بگیـــرد؛ کشـــور 
ـــا  ـــت کند؛م ـــا آن صحب ـــدارد ب ـــی ن ـــا آمادگ ـــچ کـــس در دنی ـــه هی ـــون شـــکن ک قان
ـــه  ـــم ن ـــی کنی ـــا معرف ـــه دنی ـــکا را ب ـــود آمری ـــاق آل ـــه و نف ـــره کری ـــن چه ـــد ای بای
ـــره  ـــاده مذاک ـــا آم ـــه م ـــد ک ـــا کن ـــرده و ادع ـــل ک ـــا را منفع ـــم م ـــازه دهی ـــه اج اینک
بـــی قیـــد و شـــرط ایـــران هســـتیم  و آن قانـــون شـــکن بـــه مـــا بگویـــد کـــه ایـــران 
اهـــل مذاکـــره نیســـت؛ ایـــران اهـــل مذاکـــره و صحبـــت و گفـــت و گـــو اســـت امـــا 

ـــی باشـــد. ـــن الملل ـــررات بی ـــر اســـاس مق ـــد ب ـــت بای صحب

سنا
 ای

س:
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مرکـز روابـط عمومی واطالع رسـانی وزارت اطالعـات در واکنش 
به حواشـی مطرح شـده درباره آزادی حسـن عباسـی از زندان 
یادآورشـد: وزارت اطالعـات صرفـًا از دروغ پراکنی های وی علیه 
دسـتگاه اطالعاتـی نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران 
شـاکی بـوده و تشـخیص جـرم و محکـوم کـردن ایـن فـرد به 
عهـده مرجـع محتـرم قضایـی بـوده اسـت. در اطالعیـه روابـط 
عمومـی وزارت اطالعـات آمده اسـت:چند روزی اسـت عده ای، 
نمایشـی را بـه راه انداخته انـد تـا یکـی از محکومیـن دسـتگاه 
محتـرم قضایـی را کـه بـه تازگی و به صـورت مشـروط از زندان 
آزاد شـده اسـت، از دروغ پراکنی هـا و اتهامـات و جرائم مرتکب 

شـده تبرئه نمایند.

یـک عضو هیات رئیسـه مجلس تذکرات کتبـی نمایندگان 
بـه مسـئولین اجرایـی کشـور را قرائـت کرد.محمـد علـی 
وکیلـی در جلسـه علنـی امـروز مجلـس تذکـرات کتبـی 
نماینـدگان را بـه شـرح زیـر قرائت کرد:حسـن نـوروزی به 
وزیـر میـراث فرهنگـی: علـت عـدم اسـتقرار اداره میـراث 
فرهنگـی در شـهر جدیـد پرنـد چیسـت، بـه وزیـر علـوم: 
علـت نبـود دانشـگاه ملـی در شهرسـتان ٧٥٠ هزارنفـری 
بهارسـتان، بـه رییـس جمهـور: علت عـدم اسـتقرار ادارات 

هـالل احمـر و انتقـال خـون در شهرسـتان بهارسـتان.

واکنش وزارت اطالعات 
به آزادی حسن عباسی

تذکرات کتبی نمایندگان 
به مسئوالن اجرایی کشور

امـروز شـاخص بـورس بیـش از 230 واحـد رشـد کـرد. گـروه 
خـودرو و سـاخت قطعـات در این رشـد تاثیر بسـزایی داشـت؛ 
بـه طـوری کـه اکثـر سـهم ها در این گروه با رشـد بیـش از چهار 
درصـد در قیمـت پایانی مواجه شـدند. شـاخص کل بازده نقدی 
و قیمتـی بـورس اوراق بهادار تهران تا حدود نیم سـاعت پس از 
بـاز شـدن معامـالت با روند کاهشـی روبرو شـد امـا از آن لحظه 
تـا تقریبـا یـک سـاعت و نیم مانده تا بسـتن شـدن بازار رشـد 
کـرد. از آن لحظـه به بعد نیز با شـیب مالئمـی کاهش یافت. در 
نهایت این شـاخص نسـبت به روز گذشـته 230 واحد رشـد کرد 

و در تـراز 308 هـزار و 960 واحدی ایسـتاد.

رییـس شـعبه 9 دادگاه کیفـری یک تهران گفـت: دادگاه نجفی 
مجدد به صورت علنی برگزار می شـود. قاضی محمد کشـکولی 
رییـس شـعبه 9 دادگاه کیفـری یـک تهـران کـه مسـئولیت 
رسـیدگی بـه  پرونـده محمد علی نجفـی را برعهـده دارد  درباره 
آخریـن وضعیـت پرونـده نجفـی گفـت: نظریـه کارشناسـی به 
وکالی طرفیـن پرونـده ابـالغ شـد و وکال 7 روز فرصـت دارنـد  
کـه نظـر کتبـی خـود را به ما اعالم کننـد. وی گفت: اگـر وکال به 
نظریه کارشناسـی اعتراضی داشـتند باید هیات قضایی بررسی 

کنـد کـه آیا ایـن اعتراضـات قابل اجابت اسـت یا نیسـت.

»خودرویی ها« بورس را 
باال کشیدند

دادگاه محمدعلی نجفی 
دوباره برگزار می شود
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3 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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میراث

برگزاری جشنواره بزرگ اقوام ایران زمین در لرستان
فرهنگـــی،  میـــراث  مدیـــرکل 
ـــتان  ـــتی لرس ـــع دس ـــگری و صنای گردش
ـــران  ـــوام ای ـــزرگ اق ـــنواره ب ـــت: جش گف
زمیـــن 16 تـــا 20 آبـــان مـــاه جـــاری 
در ایـــن اســـتان برگـــزار مـــی شـــود.
ســـیدامین قاســـمی روز یکشـــنبه درنشســـت بـــا خبرنـــگاران بـــا 
ـــتان را  ـــای لرس ـــت ه ـــنواره ظرفی ـــن جش ـــزاری ای ـــه برگ ـــان اینک بی
بـــه نحـــو مطلـــوب معرفـــی مـــی کنـــد، اظهـــار داشـــت: بســـیاری 
ـــتر  ـــه بیش ـــنایی هرچ ـــور آش ـــه منظ ـــنواره ب ـــن جش ـــگران در ای گردش
بـــا ظرفیـــت هـــای گردشـــگری ایـــن اســـتان شـــرکت مـــی کننـــد.
ـــور  ـــی حض ـــالم آمادگ ـــتان اع ـــون 25 اس ـــا کن ـــه داد: ت ـــمی ادام قاس
ــن در  ــتند ایـ ــنواره را داشـ ــن جشـ ــف ایـ ــای مختلـ ــش هـ در بخـ
ــن  ــش ایـ ــن بخـ ــا در چندیـ ــتان هـ ــی اسـ ــه برخـ ــت کـ حالیسـ

جشـــنواره حضـــور دارنـــد.
وی عنـــوان کـــرد: ســـیاه چادرهـــای عشـــایری بـــرای پخـــت 
ــگاه  ــی، نمایشـ ــنن محلـ ــش آداب و سـ ــی و نمایـ ــای محلـ غذاهـ
ــا  ــای قیمتـــی بـ ــتی و تـــراش ســـنگ هـ تخصصـــی صنایـــع دسـ

ــف  ــای مختلـ ــتان هـ ــده اسـ ــیقی زنـ ــرای موسـ ــی، اجـ ــد ملـ برنـ
ـــته  ـــش گذاش ـــه نمای ـــنواره ب ـــن جش ـــوزون در ای ـــرکات م ـــور و ح کش

مـــی شـــود.
ـــنتی  ـــی و س ـــای محل ـــاس ه ـــش و لب ـــت: پوش ـــار داش ـــمی اظه قاس
ــف  ــای مختلـ ــتان هـ ــای اسـ ــیاه چادرهـ ــز در سـ ــتان نیـ ــر اسـ هـ

نمایـــش داده مـــی شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه انجمـــن صنفـــی دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی، 
ــنتی و  ــی و سـ ــای فرهنگـ ــه هـ ــرای جاذبـ ــگری بـ ــور گردشـ 2 تـ
طبیعـــی اســـتان را دعـــوت کـــرده ادامـــه داد: هیـــات مدیـــره 
انجمـــن هـــای صنفـــی دفاتـــر خدمـــات مســـافرتی و راهنمایـــان 
ـــرای  ـــوری ب ـــته کش ـــان برجس ـــور  و تورگردان ـــگری کش ـــر گردش دفات
شـــرکت در ایـــن جشـــنواره دعـــوت شـــده انـــد و بحـــث تبـــادل 
ـــت  ـــزی جه ـــه ری ـــتان و برنام ـــگری لرس ـــعه گردش ـــت توس ـــر جه نظ
حضـــور تورهـــای گردشـــگری در اســـتان پیـــش بینـــی شـــده 
اســـت. وی گفـــت: در ایـــن جشـــنواره تـــالش مـــی شـــود اســـتان 
ــنن  ــردم و آداب و سـ ــان مـ ــوب و در شـ ــو مطلـ ــه نحـ ــتان بـ لرسـ

ایـــن اســـتان بـــه سراســـر کشـــور معرفـــی شـــود.

 پیام
 میراث

جلسه آسیب شناسی و بررسی تقنینی میراث فرهنگی در خراسان شمالی به منظور تهیه طرح و ارسال به پژوهشگاه 
میراث فرهنگی با هدف تدوین قانون جامع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی، علی مستوفیان 
معاون میراث فرهنگی این اداره کل، شنبه 11 آبان در این باره گفت: »در این جلسه قوانین مربوط به حوزه میراث فرهنگی احصاء 

و مورد بررسی قرار گرفت.«
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افغانسـتان گفـت: گردشـگران  یـک مقـام وزارت بهداشـت 
افغانسـتانی سـاالنه حـدود 300 تـا 400 میلیـون دالر در خارج 
از کشـور خـرج درمـان می کننـد امـا ایران بـه ارزش ایـن بازار 
توجهی نشـان نمی دهـد و افغان ها را همچنـان در حد کارگران 
ساختمان می بیند.وحید مجروح، مشاور امور بین الملل وزارت 
صحه عامه )بهداشـت( افغانسـتان که تازگی به ریاسـت مرکز 
توسـعه گردشگری سـالمت کشورهای اسـالمی انتخاب شده 
اسـت، ارزش بازار توریسـم سـالمت افغانسـتان را حدود 300 
تـا 400 میلیـون دالر دانسـت و در گفت وگو با ایسـنا اظهار کرد: 
افغانسـتانی ها سـاالنه ایـن حجـم از سـرمایه را به کشـورهای 
همسـایه از جملـه هندوسـتان انتقـال می دهنـد، درحالی کـه 
ایـران بـه آن توجهـی نشـان نمی دهـد.او کـه بـر ضـرورت 
همکاری و نزدیکی بیشـتر دو کشـور ایران و افغانسـتان تاکید 
دارد، دربـاره دالیـل سـفر کمتـر افغانسـتانی ها بـه ایـران برای 
درمـان، گفـت: دالیـل مختلفی وجـود دارد؛ نخسـت ضعف در 
معرفـی ظرفیت های درمانی ایران در افغانسـتان اسـت. ایران 
تـا کنـون نتوانسـته ظرفیت هـای خـود را در بـازار افغانسـتان 
درسـت معرفـی و ارائـه کنـد. مسـاله دیگـر ذهنیـت جامعـه 
ایـران و افغـان نسـبت به یکدیگر اسـت، همچنـان مالحظات 

فرهنگـی وجـود دارد کـه باید بـه آن توجـه کرد.
وی تاکیـد کـرد: بایـد نگاهـی که بیسـت سـال قبل بـه کارگر 
افغـان وجـود داشـت بـا افغانسـتانی که حـاال به قصـد درمان 

بـه ایـران سـفر می کنـد، اصالح شـود.
مجـروح گفـت: تاکیـد مکـرر می کنیـم که افغانسـتان کشـور 
بیسـت سـال قبـل نیسـت و افغان هـا اینـک فرصت هـای 
باالتـری دارنـد. حتـی در  اقتصـادی  تـوان  بهتـر و  زندگـی 
گذشـته هـم افغان هایـی که به ایران سـفر می کردنـد نماینده 
قاطـع کل جامعـه ایـن کشـور نبودند.مشـاور امـور بین الملـل 
وزارت بهداشـت افغانسـتان بـا بیـان این کـه دو ملـت ایـران 
و افغانسـتان بایـد همدیگـر را واقع بینانه تـر بشناسـند، افزود: 
دو ملـت تقریبـا در یک سـطح هسـتند،  در نتیجـه می توانیم 
دوسـتان خوبی باشـیم. از سویی فکر می کنم ارزش اقتصادی 
بازار توریسـم سـالمت افغانسـتان، فرصت بسـیار خوبی برای 
همکاری های مشـترک و انگیزه ای برای محکم تر شـدن پیوند 
دو کشـور اسـت. در حقیقت توریسم سالمت نوعی دیپلماسی 

اسـت کـه دو کشـور را بـه یکدیگـر نزدیـک می کند.

سوژه
ایران چشمانش را 
روی 300 میلیون 

دالر افغانستان بست

همکاری برای صیانت از میراث عظیم وقف

 8500 بقعه متبرکه در کشور وجود دارد که برخی از آن ها بناهای تاریخی محسوب می شوند 

هم زمــان بــا برگــزاری نمایشــگاه »میــراث 
وقــف«، وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی و ســازمان اوقــاف و امــور 
امضــا  همــکاری  تفاهم نامــه  خیریــه 

کردنــد.
میراث آریــا،  خبرنــگار  به گــزارش 
اســتفاده  به منظــور  تفاهم نامــه  ایــن 
تقویــت  و  موجــود  ظرفیت هــای  از 
همکاری هــا بیــن دو دســتگاه، عصــر 
امــروز شــنبه ١١ آبــان در حاشــیه برگــزاری 

نمایشــگاه میــراث وقــف )در محــل مــوزه 
ملــی ایــران( بــه امضــای دکتــر علی اصغــر 
مونســان وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و  حجت االســالم  و  صنایع دســتی  و 
المســلمین ســیدمهدی خاموشــی رئیس 
ــید. ــه رس ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق س
ــن  ــر مونســان در حاشــیه امضــای ای دکت
تفاهم نامــه در گفت و گــو بــا خبرنــگاران 
بــا اشــاره بــه اهــداف امضــای تفاهم نامــه 
»ایــن  گفــت:  اوقــاف  ســازمان  بــا 
تقویــت  باعــث  می توانــد  تفاهم نامــه 
همکاری هــا و تعامــل هرچــه بیشــتر 
ــگری  ــی، گردش ــن وزارت میراث فرهنگ بی
و صنایع دســتی و ســازمان اوقــاف و امــور 

ــتگاه  ــن دو دس ــه ای ــد چراک ــه باش خیری
می تواننــد فعالیت هــای مشــترکی بــا 

ــند.« ــته باش ــم داش ه
ــادی  ــیار زی ــداد بس ــرد: »تع ــه ک او اضاف
ــه  ــود دارد ک ــای تاریخــی در کشــور وج بن
ــا ســایر  ــا ب ــن بناه ــت برخــی از ای مالکی
ــازمان  ــه س ــی از جمل ــتگاه های دولت دس

ــت.« ــه اس ــور خیری ــاف و ام اوق
ایــن  از  »صیانــت  گفــت:  مونســان 
از  حفاظــت  و  مرمــت  تاریخــی،  آثــار 
اصلی تریــن  از  یکــی  به عنــوان  آن هــا 
میراث  فرهنگــی،  وزارت  مأموریت هــای 
می توانــد  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
محــور همــکاری ایــن وزارتخانه با ســازمان 

ــه  ــه کشــور باشــد ک ــور خیری ــاف و ام اوق
در ایــن تفاهــم نامــه بــه آن اشــاره شــده 

اســت.«
او گفــت: »ایــن درحالــی اســت که اشــیای 
تاریخــی فراوانــی نیــز در اختیــار ســازمان 
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک ــاف اس اوق
ــاره  ــی اش ــخ خط ــا و نس ــه وقف نامه ه ب
کــرد کــه صیانــت از آن هــا بــا همــکاری دو 
دســتگاه در ایــن تفاهم نامــه دیــده شــده 

اســت.«
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 
کنــار  »در  داد:  ادامــه  صنایع دســتی 
این هــا، یکــی از مهم تریــن موضوعــات 
همــکاری دو دســتگاه همــکاری بــرای 
ــی و  ــای خط ــت از قرآن ه ــت و صیان مرم
ــور  ــاف و ام تاریخــی اســت. ســازمان اوق
خیریــه تعــداد بســیار زیــادی قــرآن خطی 
ــم  ــه می توانی ــار دارد ک و تاریخــی در اختی
ــت  ــه مرم ــبت ب ــم نس ــارکت ه ــا مش ب
ــدام  ــا اق ــر از آن ه ــه بهت ــت هرچ و صیان

ــم.« کنی
دکتــر مونســان در بخــش دیگــری از 
»یکــی  خــود گفــت:  هــای  صحبــت 
ــکاری  ــای هم ــن محوره ــر از مهم تری دیگ
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت 
ــا ســازمان اوقــاف و امــور  صنایع دســتی ب
ــده  ــه دی ــم نام ــن تفاه ــه در ای ــه ک خیری
شــده ایــن اســت کــه هــر بقعــه تاریخــی 
ــورد بررســی  ــد، م ــی کن ــاف معرف ــه اوق ک
ــودن  ــورت دارا ب ــرد و در ص ــی گی ــرار م ق
شــرایط الزم نســبت بــه ثبــت ملــی و حتی 

ــد.« ــد ش ــدام خواه ــر اق ــی آن اث جهان
گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزیــر 

کــرد:  خاطرنشــان  صنایع دســتی  و 
»همچنیــن بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه، 
فضاهــای مــوزه ای ایــن وزارتخانــه می تواند 
ــی  ــیای تاریخ ــار و اش ــی آث ــرای معرف ب
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه و نمایــش 
ــی و خارجــی  ــه گردشــگران داخل ــا ب آن ه
ــا  ــا ب ــرد ت ــرار گی ــار آن ســازمان ق در اختی
برپایــی نمایشــگاه ها نســبت بــه ایــن 

ــود.« ــدام ش ــوع اق موض
ســید  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
مهــدی خاموشــی رئیــس ســازمان اوقــاف 
ــای  ــیه امض ــز در حاش ــه نی ــور خیری و ام
ــگاران گفــت:  ــه خبرن ایــن تفاهــم نامــه ب
ــه  ــزار وقف نام ــاف چندده ه ــازمان اوق »س

آن هــا  از  بخشــی  دارد کــه  اختیــار  در 
به عنــوان نســخ خطــی قلمــداد می شــوند 
کــه بــرای صیانــت هرچــه بهتــر از آن هــا و 
نیــز مرمــت ایــن نســخ نیازمنــد همــکاری 
بــا کارشناســان حــوزه میراث فرهنگــی 

ــتیم.« هس
او افــزود: »ایــن در حالــی اســت کــه ٨٥٠٠ 
ــه  ــود دارد ک ــور وج ــه در کش ــه متبرک بقع
برخــی از آن هــا بناهــای تاریخی محســوب 
میراث فرهنگــی،  وزارت  کــه  می شــوند 
گردشــگری و صنایع دســتی بــرای مرمــت 
بــا  می توانــد  تاریخــی  بناهــای  ایــن 
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه همــکاری 

ــد.« کن

رئیـس انجمن دفاتر خدمات مسـافرتی 
اسـتان تهـران بیـان کـرد: ایرالیـن های 
را  خـود  هـای  نامـه  ضمانـت  خارجـی 
بـرای فـروش بلیـت بـاال بـرده انـد، در 
ایـن صـورت دفاتـر خدمـات مسـافرتی 
بـه زودی زمین خواهنـد خورد.امیرپویان 
مدیـره  هیئـت  رئیـس  شـاد  رفیعـی 
انجمـن صنفی دفاتر خدمات مسـافرتی 
اسـتان تهـران در گفتگـو با خبرنـگار مهر 
بیـان کـرد: در شـرایط تحریم قـرار داریم 
و دفاتـر مسـافرتی هـم از گذشـته حـق 

و حقوقـی داشـته انـد کـه بایـد طبق آن 
پیش بروند. شـاید در خیلی از کشـورها 
بحـث کمیسـیون بلیـت مطرح نباشـد و 
موضـوع سورشـارژ مطـرح باشـد یعنـی 
را  خدمـات  هزینـه  عنـوان  بـه  مبلغـی 
روی بلیـت گذاشـته و بـر اسـاس عرضه 
و تقاضـا آن را ارائـه مـی کننـد. در ایـران 
هـم با توجه به این شـرایط و مشـکالت 
قانونـی چنیـن موضوعـی امـکان پذیـر 
نیسـت، بنابرایـن ایرالیـن هـای خارجی 
یـک درصـدی را بابـت فـروش بلیـت به 

آژانـس هـای مسـافرتی مـی دهنـد.
بیـان کـرد: یـک بخـش  ادامـه  در  وی 
حـوزه  در  هـا  ایرالیـن  خـود  موضـوع 
فـروش بلیـت هسـتند، دفاتـر خدمـات 
مسـافرتی معمـوال واسـطه بیـن ایرالین 
و فروشـنده بـوده انـد امـا االن سیسـتم 
هـای  ایرالیـن  توسـط  آنالیـن  هـای 
خارجی راه اندازی شـده و آنها خودشـان 
بلیـت مـی فروشـند و البته به مسـافران 
حضـوری مـی گوینـد کـه اگر از مـا بلیت 
خریداری کنید، درصد تخفیف بیشـتری 
خواهیـد گرفـت تـا اینکـه از آژانس های 
مسـافرتی ایـن بلیـت هـا را تهیـه کنید، 
در آن صـورت تخفیـف کمتـری خواهیـد 
باعـث تضعیـف  ایـن موضـوع  داشـت. 

آژانـس هـای مسـافرتی مـی شـود.

آغاز مشکل دیگر آژانس های 
مسافرتی با ایرالین های خارجی

افتتاح نخستین نمایشگاه 
عصرآهن در غرب کشور

نخســتین نمایشــگاه عصرآهــن در غــرب کشــور روز یکشــنبه در محــل مــوزه 
باستان شناســی شــهر ســنندج افتتــاح شــد و بــه مــدت یــک مــاه نیــز بــرای 

بازدیــد عالقــه منــدان برپــا خواهــد بــود.
رئیــس مــوزه ملــی ایــران در حاشــیه افتتــاح ایــن مــوزه بــه خبرنــگار ایرنــا 
ــنندج  ــوزه س ــران در م ــرب ای ــن غ ــر آه ــای عص ــگاه یافته ه ــت: نمایش گف
نمایشــگاهی مشــترک بیــن مــوزه ملــی ایــران بــا اداره کل میــراث فرهنگــی، 

ــع دســتی کردســتان اســت. گردشــگری و صنای
ــار از محوطه هــای مهمــی همچــون  ــن آث ــار داشــت: ای ــده اظه ــل نوکن جبرئی
حســنلو، بســطام، زیویــه، محوطه هــای شــناخته شــده دوره عصــر آهــن بویــژه 
فرهنــگ مانــا کــه در جغرافیــای کردســتان یافته هــای بســیار مهمــی از آن بــه 
دســت آمــده، تشــکیل شــده اســت.وی افــزود: 289 اثــر کــه بیشــتر آن از 
کاوش هــای ملــی باســتان شناســی بــه دســت آمــده و 23 اثــر از مــوزه ملــی 
ایــران در ایــن نمایشــگاه بــه معــرض نمایــش در آمــده اســت.نوکنده یــادآور 
شــد: ایــن نمایشــگاه نخســتین نمایشــگاه تخصصــی مربــوط بــه عصــر آهــن 
ــزار و 200 ســال  ــه مقطــع ســه ه ــوط ب ــار مرب ــه آث ــرب کشــور اســت ک در غ

ــا 2 هــزار و 700 ســال پیــش در آن دیــده  می شــود. پیــش ت

ته
نک

مونسـان در حاشـیه امضای ایـن تفاهم نامـه در گفت و گو 
بـا خبرنـگاران بـا اشـاره بـه اهـداف امضـای تفاهم نامه با 
سـازمان اوقـاف گفـت: »ایـن تفاهم نامه می توانـد باعث 
تقویـت همکاری هـا و تعامـل هرچـه بیشـتر بیـن وزارت 
سـازمان  و  صنایع دسـتی  و  میراث فرهنگـی، گردشـگری 
دو دسـتگاه  ایـن  چراکـه  باشـد  امـور خیریـه  و  اوقـاف 
می تواننـد فعالیت های مشـترکی با هم داشـته باشـند.«
او اضافـه کـرد: »تعـداد بسـیار زیـادی بنـای تاریخـی در 
کشـور وجـود دارد کـه مالکیـت برخـی از ایـن بناهـا بـا 
سـایر دسـتگاه های دولتـی از جملـه سـازمان اوقـاف و 
ایـن  از  »صیانـت  است.«مونسـان گفـت:  خیریـه  امـور 
آثـار تاریخـی، مرمـت و حفاظـت از آن هـا به عنـوان یکـی 
میراث  فرهنگـی،  وزارت  مأموریت هـای  اصلی تریـن  از 
گردشـگری و صنایع دسـتی می توانـد محور همـکاری این 
وزارتخانـه با سـازمان اوقاف و امور خیریه کشـور باشـد که 

در ایـن تفاهـم نامـه بـه آن اشـاره شـده اسـت.«     

میراثمیراث

ثبت  ۲۲۰۰ قلم شی تاریخی در نیمه اول سال 98اثبات توانایی هنرمندان سندروم داون در سرای هنر
ـــه  ـــال ب ـــوان مبت ـــدان ج هنرمن
ســـرای  در  داون  ســـندروم 
هنـــر میـــدان فردوســـی تهـــران 
صنایـــع دســـتی تولیـــد مـــی 
کننـــد تـــا ثابـــت کننـــد توانایـــی هـــای الزم را بـــرای 

خلـــق یـــک اثـــر هنـــری دارنـــد.
ـــد  ـــان کنن ـــن اســـت گم ـــده ای ممک ـــه ع ـــی ک  هنرمندان
توانایـــی زیـــادی در اداره کارهـــای شـــخصی خـــود را 
ندارنـــد بـــا راه انـــدازی یـــک فروشـــگاه و نمایـــش 
ــدان  ــر میـ ــرای هنـ ــان در سـ ــری شـ ــدات هنـ تولیـ
ـــع دســـتی  ـــره صنای ـــدان خب ـــار هنرمن فردوســـی و در کن
ـــه  ـــت دارد و ب ـــان قیم ـــا توم ـــون ه ـــان میلی ـــه هنرش ک

ـــت  ـــاری از دس ـــود، آث ـــی ش ـــادر م ـــور ص ـــارج از کش خ
ـــروش  ـــش و ف ـــرض نمای ـــه مع ـــود را ب ـــای خ ـــازه ه س

ـــد.  ـــته ان گذاش
ـــا،  ـــد تابلوه ـــری مانن ـــار هن ـــو از آث ـــگاه ممل ـــن فروش ای
ــای  ــف هـ ــدوزی و کیـ ــد گلـ ــاری ماننـ ــدات آثـ تولیـ
ـــی از  ـــر روز یک ـــت. ه ـــی اس ـــای تزئین ـــنتی و آویزه س
ـــه  ـــواده ب ـــای خان ـــراه اعض ـــه هم ـــدان ب ـــن هنرمن همی
ـــت  ـــاز اس ـــاعت ١٦ ب ـــا س ـــح ت ـــه از صب ـــازه ک ـــن مغ ای
ـــان  ـــان را نش ـــدگان هنرش ـــه بازدیدکنن ـــا ب ـــد ت ـــی رون م
دهنـــد و ثابـــت کننـــد کـــه توانایـــی خیلـــی از کارهـــا 
را دارنـــد حتـــی حســـاب و کتـــاب فـــروش صنایـــع 

دســـتی را.

میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
صنایع دسـتی  و  گردشـگری 
گیـالن گفـت: »بیـش از 2٠هزار 
و ٨٠٠ شـیء از 40 هـزار شـیء 
اسـت.«  اسـتان سـاماندهی شـده  موزه هـای  در  موجـود 
اداره کل  روابط عمومـی   از   به نقـل  میراث آریـا  به گـزارش 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان گیالن، 
شـهرود امیرانتخابی گفت: »طبق ضوابط ابالغی همه اموال 
منقـول تاریخـی در طـرح شناسـنامه دار شـدن قـرار دارنـد 
کـه بـا همـت مضاعـف کارشناسـان ذی ربط سـامان دهی و 
ثبـت اشـیاء در سـامانه جـام بـا سـرعت مناسـب در حـال 
انجـام اسـت.«امیرانتخابی بـا اعـالم ایـن نکتـه کـه بیـش 
از 2٠هـزار و ٨٠٠ شـیء از اشـیاء موجـود در موزه هـا مـورد 

سـاماندهی قـرار گرفتـه اسـت، افزود: »سـاماندهی سـایر 
اشـیای باستان شناسـی نیازمنـد تامیـن اعتبـار و فراهـم 
کـردن امکانـات الزم بـرای انجـام طـرح اسـت.«مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی گیالن با اشـاره 
بـه رشـد 30 درصـدی سـاماندهی امـوال نسـبت بـه سـال 
قبـل گفـت: »در راسـتای فراهم کـردن زمینـه الزم به منظور 
آشـنایی عمـوم مـردم بـا فرهنـگ و تمـدن گیـالن، ایجـاد 
موزه هـای موقـت در شهرسـتان ها مـد نظـر بـوده و در ایـن 
میراث فرهنگـی  معاونـت  در  تخصصـی  خصـوص کمیتـه 
تشـکیل شـده اسـت، همچنیـن رایزنـی و مکاتبـات الزم با 
فرمانـداران شهرسـتان ها صـورت گرفته که با اعـالم آمادگی 
نسـبت بـه ایجـاد موزه هـای موقـت باستان شناسـی اقدام 

شـد.« خواهد 

خبر
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ــت   ــط زیس ــاون محی ــان زاده مع ــا الهیج احمدرض
دریایــی و تاالب هــای ســازمان حفاظــت محیــط  
شــورای  جلســه  ســیزدهمین  در  زیســت کشــور 
ــا  ــه ب ــزی و توســعه اســتان هرمــزگان ک ــه ری برنام
ســه دســتور کار بــا عنــوان تبییــن چگونگــی اجــرای 
ــت  ــور بارعای ــی کش ــواحل جنوب ــدار س ــعه پای توس
ــب  ــی و تصوی ــی، بررس ــت محیط ــالت زیس مالحض
برنامــه مدیریــت جامــع تــاالب بیــن المللــی حــرای 
رود شوروشــیرین و گزارشــی از فراینــد ثبــت جهانــی 
بندرخمیــر بــه عنــوان شــهرتاالبی در کنوانســیون 
رامســر برگــزار شــد، اظهــار کــرد: بیشــترین تخریــب 
عرصــه هــای زیســت محیطــی ایــران محصــول 
ــن  ــه ای از ای ــچ منطق ــت و هی ــر اس ــال اخی 25س
ــال  ــت؛ از س ــده اس ــب نمان ــی نصی ــا ب ــیب ه آس
73 کــه برنامــه هــای توســعه ای آغــاز شــد، ایــن 
ــر ســر ســرزمین خــود آورده ایــم کــه مــی  ــال را ب ب
تــوان ایــن رونــد تخریبــی را در تمــام نقشــه ایــران 
دنبــال کــرد. وی ادامــه داد: اگــر بررســی ایــن 
ــزر  ــای خ ــیه دری ــران و حاش ــمال ای ــب از ش تخری
ــوار ســاحلی  ــن گســترده ن ــن رفت ــاز شــود، از بی آغ
در مازنــدران و گیــالن مشــهود اســت، بــه گونــه 
ای کــه حتــی 100متــر ســاحل آزاد نمــی تــوان 
یافــت و در حاشــیه البــرز نیــز شــاهد تخریــب 
ــتیم و در  ــی هس ــای هیرکان ــگل ه ــتناک جن وحش
ــمنان  ــد س ــی مانن ــران و مناطق ــالت ای ــت و ف دش
و فــارس، بــه خاطــر کاهــش ســفره هــای آب 
زیرزمینــی، حــدود 70 درصــد دشــت هــا بــه عنــوان 
ــاون  ــالم شــده اســت. مع ــی اع ــه آب دشــت ممنوع
محیــط زیســت  دریایــی و تاالب هــای ســازمان 
ــوان  ــه عن ــرد: ب ــه ک ــط  زیســت اضاف ــت محی حفاظ
ــرد  ــاره ک ــارس اش ــتان ف ــه اس ــوان ب ــی ت ــه م نمون
ــه اول تولیــد  ــود بایــد رتب کــه در دوره ای مدعــی ب
ــه ســر  گنــدم در کشــور باشــد امــا اکنــون بالیــی ب
ــچ گاه  ــه هی ــده ک ــارس آم ــی ف ــای زیرزمین آب ه

قابــل جبــران نیســت. الهیجــان زاده از اســتان 
خوزســتان بــه عنــوان نمــاد توســعه ناپایــدار کشــور 
نــام بــرد و اظهــار کــرد: ایــن منطقــه بــا برخــورداری 
ــع نفــت  ــز و مناب ــراوان، خــاک حاصــل خی از آب ف
ــه  ــا ن ــد ام ــه کن ــران را تغذی ــی توانســت ای و گاز م
تنهــا ایــن امــر محقــق نشــد بلکــه در پــرآب تریــن 
ــت  ــا را از دس ــا و روده ــاالب ه ــور، ت ــتان کش اس
ــار در  ــرد و غب ــده گ ــد پدی ــائلی مانن ــم و مس دادی

ــن  ــا ای ــال ه ــا س ــه ت ــت ک ــکل گرف ــتان ش خوزس
اســتان را فلــج کــرد. وی خاطرنشــان کــرد: توســعه 
ــزان  ــد می ــب ش ــهر موج ــا در ماهش ــیمی ه پتروش
صیــد بــه 900 تــن کاهــش یابــد و در حقیقــت 
ــی را از  ــت دائم ــوری، منفع ــت ف ــک منفع ــرای ی ب

ــد. دســت دادن

عســلویه منطقه ای با قتل عام
آبزیان  گسترده 

ایــن مســئول زیســت محیطــی تصریــح کــرد: 
ــران  ــهر ای ــن ش ــوده تری ــط آل ــه فق ــز ن ــلویه نی عس

بلکــه از آلــوده تریــن نقــاط منطقــه اســت و در ایــن 
ــش  ــان و کاه ــام گســترده آبزی ــل ع ــا قت ــه ب منطق
مواجــه شــدیم.الهیجان  زیســتی  محیــط  تنــوع 
ــا اشــاره بــه دســتور رئیــس جمهــوری بــرای  زاده ب
ــی  ــت محیط ــت زیس ــه وضعی ــی ب ــیدگی اساس رس
ــی  ــی نم ــفانه کار خاص ــرد: متاس ــان ک ــلویه، بی عس
تــوان انجــام داد و شــهر عســلویه قابــل جابــه 

ــت. ــی نیس جای
ــف  ــق مختل ــت مناط ــریح وضعی ــس از تش وی  پ

از  ســازمان  ایــن  مســئولیتی  حــوزه  در  کشــور 
هــای  طــرح  در  خواســت  هرمــزگان  اســتاندار 
ــازه تصاحــب  ــی اج ــچ عنوان توســعه ای، تحــت هی
ــون تصاحــب  ــد، چ ــس نده ــچ ک ــه هی ســاحل را ب
ــروی در  ــتحصال و پیش ــه اس ــش زمین ــاحل پی س
ــی  ــط زیســت  دریای ــاون محی ــد بود.مع ــا خواه دری
و تاالب هــای ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت 
اضافــه کــرد: هرمــزگان زیســتگاه هــای حساســی در 
ســواحل و جزایــر خــود دارد کــه موجــب موقعیتــی 

برنامههایتوسعهبالیجانمحیطزیست
معاون سازمان محیط زیست: برنامه های توسعه ای بیشترین تخریب را به عرصه های 

زیست محیطی زده اند

معـاون محیـط زیسـت  دریایی و تاالب های سـازمان حفاظت محیط  زیسـت کشـور در تشـریح وضعیـت مناطق مختلف 
کشـور در حوزه مسـئولیتی این سـازمان از اسـتاندار هرمزگان خواسـت در طرح های توسـعه ای، تحت هیچ عنوانی اجازه 
تصاحـب سـاحل را بـه هیـچ کـس ندهد، چون تصاحب سـاحل پیـش زمینه اسـتحصال و پیشـروی در دریا خواهـد بود.
معاون محیط زیسـت  دریایی و تاالب های سـازمان حفاظت محیط  زیسـت اضافه کرد: هرمزگان زیسـتگاه های حساسـی 
در سـواحل و جزایر خود دارد که موجب موقعیتی منحصر به فرد برای این اسـتان شـده اسـت. مطالعات پهنه بندی استقرار 
آب شـیرین کن ها در سیسـتان و بلوچسـتان پایان یافته و اولویت بعدی، هرمزگان اسـت. وی پایش آلودگی های نفتی را 
یکـی دیگـر از مـوارد و اولویـت های مهم در هرمـزگان اعالم کرد و افـزود: به تازگی موردی از آلودگی نفتـی در یکی از مناطق 

هرمزگان مشـاهده شـد که منشـاء آن مشـخص شـده و مباحث حقوقی و قضایی آن دنبال خواهد شد.

احمدرضــا الهیجــان زاده: بیشــترین تخریــب 
عرصــه هــای زیســت محیطــی ایــران محصول 
25ســال اخیــر اســت و هیــچ منطقــه ای از این 
آســیب هــا بی نصیــب نمانــده اســت؛ از ســال 
ــد،  ــاز ش ــعه ای آغ ــای توس ــه ه ــه برنام 73 ک
ایــن بــال را بــر ســر ســرزمین خــود آورده ایــم 
کــه مــی تــوان ایــن رونــد تخریبــی را در تمــام 

نقشــه ایــران دنبــال کــرد.

نتایـج یک پژوهش جدید نشـان داد از آنجایی 
کـه رطوبـت اولیـن عامـل انتقـال بیمـاری بین 
گیاهان اسـت، این گونه های زیسـتی در مواجهه 
بـا قطرات باران واکنشـی شـدید و فوری نشـان 
داده و دچـار هراس می شـوند.به گـزارش پایگاه 
اینترنتـی »سـاینس الرت«، گیاهان نیز درسـت 
مثـل مـا برای بقا بـه آب نیاز دارند امـا این بدان 
معنـی نیسـت کـه آن هـا نسـبت بـه مـا از رگبار 
و بـارش شـدید بـاران لـذت بیشـتری می برند.
نتایـج یـک پژوهـش جدیـد نشـان داد وقتـی 
ابرهـا بـارور شـده و بـارش بـاران آغاز می شـود، 
واکنـش گیاهـان فـوری، شـدید و نزدیـک بـه 
هراس و سراسـیمگی است.اگرچه ممکن است 
عجیـب بـه نظـر برسـد چون هـر چه باشـد، آب 
قـرار اسـت مایـه حیات گیاهان باشـد نـه مرگ 
آن هـا، امـا کارشناسـان می گویند رطوبـت اولین 
راه بـرای انتشـار بیمـاری در بیـن گیاهان اسـت 
کـه حتـی از دما نیـز تاثیر بیشـتری دارد. هرچه 
یـک بـرگ بـرای مـدت طوالنی تـری خیـس 
باشـد، احتمـال این کـه یک عامل بیمـاری زا در 
آن خانـه کنـد، بیشـتر می شـود.به گفتـه هاروی 
از  شـیمی گیاهـی  زیسـت  کارشـناس  میـالر 
دانشـگاه اسـترالیای غربـی، وقتـی یـک قطـره 
قطـرات  می افتـد،  بـرگ  یـک  روی  بـه  بـاران 
کوچـک آب بـه تمـام جهـات کمانـه می کننـد. 
ایـن قطـرات ممکـن اسـت حـاوی باکتـری، 
ویـروس یـا هـاگ قارچـی باشـند. یـک قطـره 
بـاران بـه تنهایی می توانـد این عوامـل بیماری زا 
را بـه گیاهانـی که تا شـعاع 10 متری قـرار دارند، 
منتقـل کنـد. در واقـع واکنش یک گیـاه به باران 
مانند واکنشـی اسـت کـه ما وقتی فـرد دیگری 
نشـان  خـود  از  می کنـد،  عطسـه  رویتـان  بـه 
می دهیـم. برایمان خوشـایند نیسـت و مـا را به 
حالـت تدافعـی فرو می برد.تیمـی بین المللی از 
پژوهشـگران بـرای تقلید باران از روش اسـپری 
کـردن اسـتفاده کـرده و شـاهد یـک دومینـوی 
سـریع از تغییـرات در گیاهـان بودند که توسـط 
یـک پروتئیـن قدرتمند موسـوم بـه Myc2 آغاز 
شـد.در 10 دقیقه نخسـت تماس با آب، بیش از 
700 ژن در گیاهان از خود واکنش نشان دادند و 
بیشـتر آن ها پیش از بازگشـت بـه حالت عادی 
بـه مـدت پانـزده دقیقه بـه افزایش بیـان ادامه 
داده و پروتئیـن، رونویسـی )transcription( و 

تعـادل هورمونـی را در گیـاه تغییـر دادند. 

عی
طبی

بع 
زنان به کمک پروژه های منابع طبیعی می آیندمنا

بیابــان  و  مراتــع  امــور  آبخیــزداری،  معــاون 
مشــارکت  از  اســتفاده  بــر  جنگل هــا  ســازمان 
زنــان در اجــرای طرح هــای منابــع طبیعــی و 
ســازمان  تاکیــد کرد.بــه گــزارش  آبخیــزداری 
جنگل هــا، خســرو شــهبازی در ســی امین جلســه 
ســتاد هماهنگــی اجــرای طرح هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری 
بــا اشــاره بــه چهاردهمیــن نشســت کنفرانــس اعضــای متعاهــد 
ــه  ــوم ب ــو موس ــی ن ــی در دهل ــا بیابان زای ــه ب ــیون مقابل کنوانس
ــن  ــه ای ــل توج ــاد قاب ــی از مف ــرد: یک ــان ک COP14 خاطرنش
ــی بــرای  ــع محل ــان جوام ــیل زن ــتفاده از پتانس ــت اس نشس
کاهــش تخریــب ســرزمین است.شــهبازی افــزود: اســتان 
پیشــقدم  زنــان  از ظرفیــت  بهره گیــری  زمینــه  در  ســمنان 
بــوده و نقــش زنــان در توســعه کشــت گیاهــان دارویــی، 
زعفــران کاری، زنبــورداری و اجــرای طرح هــای مرتعــداری قابــل 
ــه،  ــا در ادام ــازمان جنگل ه ــزداری س ــت.معاون آبخی ــه اس توج
ــزداری را  ــای آبخی ــام طرح ه ــردم در انج ــور م ــارکت و حض مش
اصلــی مهــم عنــوان کــرد و ایجــاد پوشــش گیاهــی و اقدامــات 
ــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی  جنــگل کاری و احیــای مراتــع را ب

و میــزان پراکندگــی بارش هــا، یکــی از اولویت هــا دانســت.
ــه گفتــه شــهبازی اجــرای طرح هــای آبخیــزداری در بســیاری  ب
ــی شــده و  ــردم محل از روســتاهای کشــور ســبب خشــنودی م
ــده  ــرت ش ــری از مهاج ــث جلوگی ــرح باع ــن ط ــای ای کارکرده
اســت.وی گفــت: هیــچ پــروژه ای در منابــع طبیعــی نبایــد 
بــدون مطالعــه و نقــش و مشــارکت مــردم اجــرا شــود و منابــع 
طبیعــی بایــد بــا ایجــاد انگیــزه بــرای مــردم محلــی نقــش آنــان 
ــازمان  ــزداری س ــاون آبخی ــر کند.مع ــگ ت ــر رن ــه روز پ را روز ب
ــدای  ــت کار را ف ــد کیفی ــا نبای ــرد: م ــان ک ــا خاطرنش جنگل ه
کمیــت کنیــم و از ایــن رو بایــد دقــت داشــته باشــیم در اجــرای 
ــا  طرح هــای منابع طبیعــی از نیــروی مردمــی اســتفاده کنیــم ت
ــدا کند.ایــن مســئول  ــزان تخریــب منابع طبیعــی کاهــش پی می
ــه  ــی امین جلس ــه س ــا در خاتم ــازمان جنگل ه ــزداری س آبخی
ســتاد هماهنگــی اجــرای طرح هــای آبخیــزداری و آبخــوان داری 
از اعضــای ســتاد خواســت بــا حضــور در اســتان ها از طرح هــا و 
پروژه هــای موفــق منابــع طبیعــی بازدیــد کــرده و رمــز موفقیــت 

ــد. ــم دهن ــتان ها تعمی ــایر اس ــه س ــا را ب ــن پروژه ه ای

منطقــه ارژن پریشــان کــه حــد فاصــل شهرســتان های 
ــرار دارد  ــوب غــرب شــیراز ق شــیراز و کازرون و در جن
ــی  ــرورش گــوزن زرد ایران ــرای پ ــگاه مســتعدی ب جای
ــا در  ــماری از گوزن ه ــته ش ــال های گذش ــت. از س اس
ــده  ــی ش ــس کش ــدوده ای فن ــه و در مح ــن منطق ای
نگهــداری می شــوند کــه اکنــون بــه دلیــل آســیب 
پذیــر بــودن حفاظ هــا موضــوع اســتفاده از فنــس 
الکتریکــی و حفــاظ هوشــمند از ســوی مدیــر کل 
فــارس مطــرح  اســتان  زیســت  حفاظــت محیــط 
ــا  ــه از فنس ه ــه اینگون ــوکی ک ــت.میزان ش ــده اس ش
تولیــد مــی کننــد قابــل تنظیــم بــوده، همچنیــن 
ــتگی  ــز بس ــیم ها نی ــا س ــاس ب ــزان تم ــه می ــا توج ب
خواهــد داشــت. از ایــن مــدل فنــس در بســیاری 
ــت.اگر از  ــده اس ــتفاده ش ــات اس ــه دفع ــق ب از مناط
جنبــه اقتصــادی بــه محاســن فنــس الکتریکــی نــگاه 
کنیــم اســتفاده از ایــن مــدل از فنــس در برابــر خریــد 
داشــت  هزینــه کمتــری خواهــد  معمولــی  فنــس 
ــرای  ــس ب ــن فن ــتفاده از ای ــورت اس ــن در ص همچنی
ــری  ــارت کمت ــر و خس ــی بهت ــات بازده ــرل حیوان کنت
بــر جــای  از ســیم خــاردار  اســتفاده  بــه  نســبت 
ــت  ــر کل حفاظ ــی مدی ــت.حمید ظهراب ــد گذاش خواه
در  یک شــنبه  روز  فــارس  اســتان  زیســت  محیــط 
ــزوم اســتفاده از  ــر ل ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن گفــت و گــو ب

تکنولــوژی هــای نویــن در حفاظــت از حیــات وحــش 
ــرای فنــس  ــه زودی طرحــی ب ــد کــرد و گفــت: ب تاکی
ــا اســتفاده از فنــس هــای الکتریکــی آمــاده  کشــی ب
ــداری از  ــار  در محــدوده نگه ــن اعتب ــس از تامی ــا پ ت
ــی  ــه ارژن پریشــان اجرای ــی در منطق ــوزن زرد ایران گ
شــود.ظهرابی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از الکتــرو 
فنــس در بســیاری از مناطــق دنیــا رایــج اســت گفــت: 
ــا  ــد و ب ــف کار می کنن ــاژ ضعی ــا ولت ــا ب ــس ه ــن فن ای
ــرور  ــور و م ــع از عب ــر مان ــوک مختص ــک ش ــاد ی ایج
حیــات وحــش می شــوند و خطــری بــرای انســان 
و حیــات وحــش ندارد.مدیــر کل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان فــارس خاطــر نشــان کــرد : در مواردی 
ــازی  ــن س ــرای ایم ــی ب ــا حت ــس ه ــه فن ــن گون از ای
آغــل دام هــم اســتفاده می شــود.ظهرابی در مــورد 
ــز  ــوزن زرد ارژن نی ــت گ ــه زیس ــی منطق ــس کش فن
ــکان  ــه ام ــس در مرحل ــرو فن ــتفاده از الکت ــت: اس گف
ــدود  ــرح  ح ــن ط ــرای ای ــه اج ســنجی اســت ، هزین
30  میلیــارد ریــال تخمیــن زده مــی شــود. بــه منظــور 
ایمــن ســازی محــدوده گزینــه هــای دیگــری نیــز در 

دســت بررســی اســت.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت فــارس همچنیــن 
اخیــرا در بازدیــد از منطقــه یــاد شــده  ضمــن بازدیــد 
ــود  ــا کمب ــه حفاظــت شــده ارژن و آشــنایی ب از منطق

ــه  ــان منطق ــط بان ــا محی ــود، ب ــکالت موج ــا و مش ه
بــه گفــت و گــو نشســت و اظهــار کــرد: حضــور شــبانه 
روزی شــما محیــط بانــان در مناطــق تحــت مدیریــت 
اســتان در راســتای حفــظ امنیــت حیــات وحــش 
ــر اســت و تمــام تــالش خــود  ــه شایســته تقدی منطق
اســتان  زیســت  محیــط  مشــکالت  رفــع  بــرای  را 
ــت.در  ــم بس ــکار خواه ــز ب ــان عزی ــط بان ــژه محی بوی
ایــن بازدیــد ظهرابــی از ســایت تکثیــر و پــرورش 
ــار داشــت:  ــد کــرد و اظه ــز بازدی ــی نی گــوزن زرد ایران

متاســفانه فنــس کشــی ایــن ســایت دارای اشــکاالت 
ــی از  ــواع مختلف ــر ان ــن خاط ــه همی ــت ب ــادی اس زی
ــاه و ....  ــغال، روب ــگ، ش ــه پلن ــتخواران از جمل گوش
در آن تــردد مــی کنند.مدیــر کل حفاظــت محیــط 
ــه  ــی ک ــل شمس ــه چه ــت: از ده ــارس گف ــت ف زیس
موضــوع احیــای گــوزن زرد ایرانــی شــروع شــد هنــوز 
در هیــچ کــدام از زیســتگاه هــای طبیعــی آن شــاهد 

ــم.  ــوده ای ــت نب ــه طبیع ــه ب ــی گون معرف

بــه طــرح  بیانیــه ای نســبت  ایرانیــان در  نــدای  حــزب 
ــران هشــدار  ــر مرکــزی ای ــه کوی ــای خــزر ب ــال آب دری انتق
داد و نوشــت: غلبــه  نــگاه سیاســی و منطقــه ای بــا رویکــرد 
ــت آب  ــی و علمــی مدیری ــر بســیار حیات ــه ام کوتاه مــدت ب
ــع  ــی، نتیجــه ای جــز هــدر رفــت ســرمایه و مناب ــع آب و مناب
ــدی  ــت. چن ــد داش ــال نخواه ــه دنب ــی را ب ــتراتژیک آب اس
اســت کــه امضــای نامــه  انتقــال آب دریــای خــزر بــه فــالت 
ــط   ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــط رئی ــران توس ــزی ای مرک
زیســت، اعتــراض کارشناســان و فعــاالن محیــط  زیســت را 

حفاظهوشمندبهکمکمراقبت
ازگوزنزردایرانیمیآید

ساحل

تاالب 

تاالب های هرمزگان سرمایه محیط زیستی 
و گردشگری هستند

تصرف و فنس کشی سواحل دریا غیر قانونی است

اسـتاندار هرمـزگان گفـت: تـاالب 

یـک  هرمـزگان  اسـتان  هـای 

سـرمایه عظیـم به لحـاظ محیط 

مهـم  مـکان  یـک  و  زیسـت 

بـرای گردشـگری محسـوب می شـوند و بایـد از آنهـا حفاظـت 

و مراقبـت الزم و همچنیـن بهره بـرداری خردمندانـه داشـته 

باشـیم. به گزارش ایسـنا، فریدون همتی در نشسـت شـورای 

برنامه ریـزی و توسـعه اسـتان هرمـزگان با اشـاره بـه تصویب 

طـرح جامـع مدیریـت تـاالب حـرای رود شـور، شـیرین و 

یـک  هرمـزگان  اسـتان  هـای  تـاالب  عنـوان کـرد:  مینـاب، 

سـرمایه عظیـم بـه لحـاظ محیـط زیسـت و یـک مـکان مهم 

بـرای گردشـگری محسـوب می شـوند و باید از آنهـا حفاظت و 

مراقبت الزم و همچنین بهره برداری خردمندانه داشـته باشـیم.

وی ادامـه داد: در تـاالب خورخوران در شهرسـتان بندرخمیر نیز 

اقدامات مناسـبی جهت اسـتفاده گردشـگران ایجاد شـده و در 

حـال اجراست.اسـتاندار هرمـزگان بـر لـزوم رعایـت حریـم 60 

متـر دریـا در تمامی سـواحل و جزایـر این اسـتان تاکید کرد و 

افـزود: طبـق قانون باید حریـم 60 متر دریا در تمامی سـواحل 

و جزایـر اسـتان رعایـت شـود و سـرمایه گذاری هـا بایـد در 

مناطـق خـارج از این حریم صورت گیرد.همتی بیـان کرد: باید 

بررسـی های الزم صـورت گیـرد تـا در مناطقـی کـه حریـم دریا 

مسـدود شـده به جز مواردی از جمله بنادر تجاری، گردشـگری 

و نظامـی، کـه دارای ضرورت می باشـد، طبق قانون آزادسـازی 

ایـن حریـم صورت گیرد.اسـتاندار هرمـزگان در ادامه خواسـتار 

احداث جاده دسترسـی به خور آذینی در شهرسـتان سـیریک 

شـد و اظهـار کـرد: بـا توجه به اینکه خـور آذینی یکـی از جاذبه 

هـای گردشـگری هرمزگان محسـوب می شـود، بایـد امکانات 

مناسـب از جملـه جـاده دسترسـی و بـرق در آن ایجاد شـود و 

این اقدامات باید سـریعًا طی سـال جاری صورت گیرد. وی با 

اشـاره به مصوبه سـفر ریاسـت جمهوری به هرمزگان مبنی بر 

اختصاص اعتبارات به هشـت جزیره این اسـتان، خاطرنشـان 

کـرد: بخشـی از ایـن اعتبـارات بـه سـازمان مدیریـت و برنامه 

ریـزی اسـتان ابـالغ شـده و به سـرعت رونـد اجرای طـرح ها 

در جزایـر از طریـق ایـن اعتبـارات پیگیـری و انجام می شـود.

زیســت  محیــط  معــاون 
دریایــی و تاالب هــای ســازمان 
بــا  محیــط زیســت کشــور 
تاکیــد بــر اینکــه هیــچ کــس 
حــق نــدارد ســاحل را تصــرف و فنــس کشــی کنــد، گفــت: 
ــه  ــای توســعه ای ک ــرای طرح ه ــزگان از اج ــد در هرم بای
ــس از آن، ســاحل  ــد ســواحل را تصاحــب و پ می خواهن
ــد  ــترش دهن ــود راگس ــای خ ــد و فض ــتحصال کنن را اس
ممانعــت شــود.احمد رضا الهیجان زاده در جلســه شــورای 
برنامــه ریــزی و توســعه اســتان هرمــزگان اظهــار داشــت: 
توســعه دریــا محــور مبحثــی اســت کــه عــالوه بــر برنامــه 
ششــم توســعه که به آن شــفاف اشــاره شــده مــورد تاکید 
رهبــر معظــم انقــالب نیــز قــرار دارد.وی افــزود: اخیــرا در 
ــا  ــز دو جلســه ب ــام نی ــع تشــخیص مصلحــت نظ مجم
موضــوع تنظیــم برنامــه ای بــرای محــور قرار دادن توســعه 
کشــور بــه ســمت دریــا برگــزار شــده اســت و امیدواریــم 
طــرح جامعــی نهایتــا تــا دو ســال آینــده تدویــن و تقدیم 
مجلــس بــرای تصویــب قــرار گیرد.معاون محیط زیســت 

دریایــی و تــاالب هــای ســازمان محیــط زیســت کشــور با 
تاکیــد بــر آمادگــی اســتان هــای ســاحلی بــرای توســعه 
ــا  ــی کشــور ت دریایــی گفــت: از ســواحل شــمالی و جنوب
کنــون بــه خوبــی اســتفاده نکــرده ایــم و نتوانســته ایــم 
توســعه کشــور را لــه ســمت توســعه دریــا محــور ســوق 
دهیــم.وی بیــان داشــت: بحــث هــا و مشــکالت کشــور از 
جملــه مســائل تحریــم و الــزام و اجبــار بــه وجــود آورده 
کــه بــه ســمت ایــن نــوع از توســعه گام برداریم.الهیجــان 
زاده گفــت: در 25 ســال گذشــته محیــط زیســت کشــور 
دســت خــوش تغییــرات فراوانــی بــوده و در ایــن میــان 
ــودی ســواحل  ــه ناب ــی دیــده از جمل آســیب هــای فراوان
ــری ســواحل شــمالی کشــور خصوصــا در  ــر کارب و تغیی
ــودی بیــش از 6 میلیــون هکتــار از اراضــی  ــدران، ناب مازن
و جنــگل هــای هیرکانــی کشــور بــه علــت کــوه و جنــگل 
خــواری عــده ای خــاص ایــن آســیب ها جــدی تــر بــوده 
اســت. وی افــزود: 70 درصــد دشــت هــای کشــور در صــف 
دشــت هــای ممنوعــه قرارگرفتــه انــد و عمده دشــت های 

مــا دچــار فرونشســت شــده انــد.

نفتکش با پرچم یونان، مظنون اصلی آلودگی نفتی در سواحل برزیل است
مقامات برزیل احتمال می دهند که یک نفتکش با پرچم یونان منشاء نشتی نفتی است که حدود 
2500 کیلومتر از خط ساحلی برزیل را آلوده کرده است.

گیاهان از باران 
کفراری اند!

 پا
ژی

ساخت نانوکاتالیست اکسید تیتانیوم انر
برای تولید انرژی پاک
پژوهشـگران دانشـگاه تحصیالت تکمیلی زنجان موفق 
شـدند با یک روش سـاده و کم هزینه فتوالکتروشیمی، 
اقـدام بـه تولیـد نانوکاتالیسـت اکسـید تیتانیـوم کنند. 
اکسـید تیتانیـوم یکی از فتوکاتالیسـت های رایـج بوده کـه از نظر بازده 
نـوری جـزو فتوکاتالیسـت های بـا عملکـرد باال محسـوب می شـود.به 
گزارش ایسنا، محمدمهدی نجف پور، پژوهشگر گروه پژوهشی شیمی 
سـبز پژوهشـکده علوم پایـه و فناوری هـای نوین دانشـگاه تحصیالت 
تکمیلـی زنجـان با اشـاره بـه انجام طـرح تحقیقاتی در زمینه سـاخت 
نانوکاتالیسـت اکسـید تیتانیوم، گفت: این مقاله بخشـی از یک پروژه 
تحقیقاتی بزرگتر بوده و هدف آن برنامه پژوهشـی جامع تر، دسـتیابی 
به نانوفتوکاتالیسـت ها و نانوکاتالیسـت های با کارایی باال برای واکنش 
شکسـت آب و یـا فتوالکتروسـنتز مولکول هـای حامـل انـرژی بـوده 
اسـت.وی ادامه داد: در پروژه های انجام شـده قبلی در گروه پژوهشـی 
ما، با هدف تولید سـوخت هیدروژنی، روش الکتروشـیمیایی شکست 
آب بیشـتر مـورد توجه بـود. ولی در کار اخیر از روش فتوالکتروشـیمی 
بـرای شکسـت مولکـول آب اسـتفاده شـده اسـت. این طـرح قابلیت 

صنعتـی شـدن را دارد و بـرای تخریـب آالینده های آلی در پسـاب های 
صنعتـی و تصفیه خانه  هـای آب می تـوان از این کاتالیسـت بهره گرفت.
نجف پور با بیان اینکه در حال حاضر فتوکاتالیسـت های شـناخته شـده 
متعـددی وجـود دارنـد، امـا رایج تریـن مـاده مؤثـر، اکسـید تیتانیـوم 
نانویی اسـت، اظهار کرد: نانوذرات بسـیار مؤثرتر از مولکول های درشـت 
موجود در فتوکاتالیسـت ها عمل می کنند. نانوذرات اکسـید تیتانیوم به 
عنـوان فتوکاتالیسـت روی بسـیاری از آالینده های محیط زیسـت مؤثر 
بـوده و عـالوه بـر حذف، آن ها را به محصوالت سـازگار با محیط زیسـت 
تبدیـل می کند.ایـن محقق یادآور شـد: مشـکل اصلـی روش های تهیه 
قبلـی این نانوکاتالیسـت پیچیدگی و تک فاز بودن اسـت. هدف اصلی 
ایـن طـرح سـاخت فتوکاتالیسـت فاز مخلوط اکسـید تیتانیوم اسـت 
تـا بـا نمونـه تجـاری P25 قابل  رقابت بـوده و همچنین از مسـیر تهیه 
سـاده تری به دسـت آیـد.وی همچنیـن مهم تریـن دسـتاوردهای ایـن 
پـروژه را تهیـه اکسـید تیتانیـوم با فـاز مخلـوط از طریق فرآیند سـاده 
آندیـزه کـردن در ولتاژ باال در محلول قلیایی و تهیه فتوکاتالیسـت با فاز 

مخلوط مشـابه نمونـه تجـاری P25 می داند.

ت
صنع

ــی  ــت محیط ــرات زیس ــی اث ــر ارزیاب ــرکل دفت مدی
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از آغــاز فراخــوان 
ــی ســبز  ــی و خدمات ــای صنعت ــاری واحده خوداظه
خبــر داد.بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت، حمیــد جاللونــدی بــا بیــان اینکــه امســال فرآینــد 
انتخــاب واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز  مانند ســال گذشــته 
بــر مبنــای خوداظهــاری صنایــع و خدمــات اســت، اظهــار داشــت: 
ــا  ــه انتخــاب ب ــن همایــش، دبیرخان ــن دوره ای در بیســت و یکمی
همــکاری وزارتخانــه هــای مربوطــه و واحدهــای صنعتــی پیشــرو 
نســبت بــه بازنگری شــاخص هــای واحدهــای صنعتی اقــدام کرده 
اســت.جاللوندی ادامــه داد: تمــام واحدهــای صنعتــی و خدماتــی 
کــه عالقــه منــد بــه شــرکت در ایــن فراینــد هســتند، می تواننــد از 
طریــق ســامانه جامــع معاونــت محیــط زیســت انســانی به نشــانی 
https://iranemp.ir پرسشــنامه زیســت محیطی خــود را حداکثر 
تــا تاریــخ 30/09/98 تکمیــل کننــد. وی افــزود: شــرط الزم بــرای 
قــرار گرفتــن واحدهــای صنعتــی در فراینــد انتخــاب، قــرار نگرفتــن 
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این صفحه می خوانیم
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زیست

از  ســازمان  ایــن  مســئولیتی  حــوزه  در  کشــور 
هــای  طــرح  در  خواســت  هرمــزگان  اســتاندار 
ــازه تصاحــب  ــی اج ــچ عنوان توســعه ای، تحــت هی
ــون تصاحــب  ــد، چ ــس نده ــچ ک ــه هی ســاحل را ب
ــروی در  ــتحصال و پیش ــه اس ــش زمین ــاحل پی س
ــی  ــط زیســت  دریای ــاون محی ــد بود.مع ــا خواه دری
و تاالب هــای ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت 
اضافــه کــرد: هرمــزگان زیســتگاه هــای حساســی در 
ســواحل و جزایــر خــود دارد کــه موجــب موقعیتــی 

ــرای ایــن اســتان شــده اســت.  ــه فــرد ب منحصــر ب
الهیجــان زاده بــا تأکیــد بــر ضــرورت داشــتن 
ــرای توســعه ســواحل  ــه ای ب ــش منطق ــرح آمای ط
مکــران، بیــان کــرد: مطالعــات پهنــه بنــدی اســتقرار 
آب شــیرین کــن هــا در سیســتان و بلوچســتان 
ــزگان اســت.  ــدی، هرم ــت بع ــه و اولوی ــان یافت پای
ــی را یکــی دیگــر از  وی پایــش آلودگــی هــای نفت
ــالم  ــزگان اع ــم در هرم ــای مه ــت ه ــوارد و اولوی م
آلودگــی  از  تازگــی مــوردی  بــه  افــزود:  و  کــرد 

نفتــی در یکــی از مناطــق هرمــزگان مشــاهده شــد 
کــه منشــاء آن مشــخص شــده و مباحــث حقوقــی 

ــد. ــد ش ــال خواه ــی آن دنب و قضای

 اســتان اصفهان در بحث استفاده 
از پســاب می تواند، الگو باشد 

تاالب هــای  و  دریایــی  زیســت   محیــط  معــاون 
ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت همچنیــن بــا 
ــه  ــاب ب ــالب و پس ــوع ورود فاض ــه موض ــاره ب اش

ــاله  ــن مس ــدا از ای ــت: ج ــاس، گف ــاحل بندرعب س
ــه  ــه خان کــه ممکــن اســت پســاب خروجــی تصفی
از  موضــوع  ایــن  بــه  بایــد  نباشــد،  اســتاندارد 
ــه شــود.الهیجان  ــی توج ــع آب ــت مناب ــر هدررف منظ
زاده بــا مشــابه دانســتن وضعیــت کــم آبــی در 
ــان  ــتان اصفه ــت: در اس ــزگان، گف ــان و هرم اصفه
ــی  ــه م ــده ک ــل ش ــاب ح ــتفاده از پس ــوع اس موض
ــه  ــه گفت ــد. ب ــزگان باش ــرای هرم ــی ب ــد الگوی توان
ــن  ــه گرفت ــق ب ــی موف ــا زمان ــه تنه ــوالد مبارک وی ف
مجــوز طــرح توســعه شــد کــه تعهــد داد تمــام 
پســاب زریــن شــهر را تحویــل بگیــرد و پاالیشــگاه 
ــارد  ــت 170میلی ــا پرداخ ــز ب ــان نی ــروگاه اصفه و نی
ریــال بــه شــرکت آب و فاضــالب شــهری اصفهــان، 
ــه میــزان 40مترمکعــب در ثانیــه، پســاب تحویــل  ب

ــد. ــی گیرن م
 شاســان ذکــر اســت  کــه بــا وجــود هشــدار 
ــط  ــم محی ــت وخی کارشناســان در خصــوص وضعی
بــه  مســووالن  بی توجهــی  و  ایــران  در  زیســت 
ــن مســاله، اواخــر تیرمــاه ســال جــاری جلســه  ای
بــه  زیســت  محیــط  حفاظــت  عالــی  شــورای 
ــران تشــکیل شــد.  ــی در ته ریاســت حســن روحان
یکــی از مصوبــات بحــث برانگیــز ایــن نشســت 
ــال برخــی از  ــت در قب ــدم مســئولیت پذیری دول ع
ــود کــه از لحــاظ زیســت محیطــی  مناطــق کشــور ب
آســیب های جــدی دیده انــد. بــر اســاس ایــن 
مصوبــه، تغییــر محــدوده و بازنگــری در حــد و 
حــدود مناطقــی کــه بــه واســطه توســعه روســتایی 
ــک  و برخــی تداخــالت و تعارضــات ارزش اکولوژی
ــت  ــت حفاظ ــد قابلی ــت داده و فاق ــود را از دس خ
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــتور کار س ــده اند، در دس ش
ــای  ــز پژوهش ه ــن مرک ــش از ای ــت. پی ــرار گرف ق
ــی  ــی تطبیق ــوان بررس ــا عن ــی ب ــس در گزارش مجل
نظارتــی  دیــدگاه  از  زیســت  محیــط   اقتصــاد 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــرد، اع ــر ک ــاه منتش ــر م ــه در تی ک
ــت کم  ــاالنه دس ــت س ــط  زیس ــه محی ــی ب بی توجه
ــاد  ــه اقتص ــون دالر ب ــارد و 430 میلی ــت میلی هش
ــزارش،  ــن گ ــاس ای ــر اس ــد. ب ــان می زن ــران زی ای
آلودگــی و تخریــب محیــط  زیســت عــالوه بــر 
ــرای ســالمتی  ــدی ب خســارت های اقتصــادی تهدی
ــالت  ــار معض ــه در کن ــت ک ــران اس ــهروندان ای ش
پدیــده  تشــدید  همچــون  فــردی  و  اجتماعــی 
جامعــه  بــه  ســنگینی  هزینه هــای  مهاجــرت، 

ــرد. ــد ک ــل خواه تحمی

 معاون محیط زیست: 
اگر بررسی این تخریب 
از شمال ایران و حاشیه 
دریای خزر آغاز شود، از 
بین رفتن گسترده نوار 

ساحلی در مازندران و گیالن 
مشهود است، به گونه ای 

که حتی 100متر ساحل 
آزاد نمی توان یافت و 

در حاشیه البرز نیز شاهد 
تخریب وحشتناک جنگل 
های هیرکانی هستیم. و 
در دشت و فالت ایران و 
مناطقی مانند سمنان و 
فارس، به خاطر کاهش 

سفره های آب زیرزمینی، 
حدود 70 درصد دشت ها 

به عنوان دشت ممنوعه 
آبی اعالم شده است.

برنامههایتوسعهبالیجانمحیطزیست
معاون سازمان محیط زیست: برنامه های توسعه ای بیشترین تخریب را به عرصه های 

زیست محیطی زده اند

بــه طــرح  بیانیــه ای نســبت  ایرانیــان در  نــدای  حــزب 
ــران هشــدار  ــر مرکــزی ای ــه کوی ــای خــزر ب ــال آب دری انتق
داد و نوشــت: غلبــه  نــگاه سیاســی و منطقــه ای بــا رویکــرد 
ــت آب  ــی و علمــی مدیری ــر بســیار حیات ــه ام کوتاه مــدت ب
ــع  ــی، نتیجــه ای جــز هــدر رفــت ســرمایه و مناب ــع آب و مناب
ــدی  ــت. چن ــد داش ــال نخواه ــه دنب ــی را ب ــتراتژیک آب اس
اســت کــه امضــای نامــه  انتقــال آب دریــای خــزر بــه فــالت 
ــط   ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــط رئی ــران توس ــزی ای مرک
زیســت، اعتــراض کارشناســان و فعــاالن محیــط  زیســت را 

در پــی داشــته اســت. در ایــن زمینــه حــزب نــدای ایرانیــان 
ــای  ــر مبن ــزب ب ــن ح ــت: ای ــه ای نوش ــنبه در بیانی روز یکش
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــم قان ــل پنجاه اص
و اصــول مرامنامــه  خــود صیانــت از محیــط  زیســت را 
ــه جمیــع جهــات و  ــا توجــه ب ــذا ب ــد، ل وظیفــه خــود می دان
نظــرات کارشناســان خــود، ایــن طــرح را دارای اثــرات ســوء 
و  زیســت بوم ها  محیط زیســت،  بــرای  مهلــک  تبعــات  و 
جوامــع انســانی درگیــر طــرح دانســته و نســبت بــه اجــرای 
ــت  ــالش در جه ــزود: ت ــه اف ــن بیانی ــدار می دهد.ای آن هش

اجــرای ایــن طــرح از ضعــف و ناکارآمــدی نظــام مدیریتــی 
در حــوزه حکمرانــی آب حکایــت دارد. اتخــاذ حکمرانــی 
نامطلــوب در بخــش آب بــا رویکــرد توســعه ناپایــدار، ادامــه  
سیاســت های غلــط انتقــال آب هــای میــان حــوزه ای و 
ــالً هــم  ــران آن کــه قب ــل جب ــه تبعــات غیرقاب عــدم توجــه ب
باعــث ایجــاد مشــکالتی در خوزســتان، اصفهــان، سیســتان 
و بلوچســتان شــده اســت؛ بــالی خانمان ســوزی اســت 
کــه بــه واســطه  مدیریــِت بــر مبنــای منافــع بومــی و 
ــط   ــان محی ــی، گریب ــع مل ــای مناف ــر مبن ــه ب ــه ای و ن منطق
ــن را  ــران  زمی ــت بوم ای ــب  وکار و زیس ــوزه  کس ــت، ح  زیس
ــرات  ــر تغیی ــر تأثی ــران ناپذی ــدید جب ــث تش ــه و باع گرفت
ــت  ــده اس ــینی ش ــد حاشیه نش ــرت و رش ــی و مهاج اقلیم
ــج  ــه نتای ــه ب ــدون توج ــئوالن ب ــی مس ــفانه گوی ــی متأس ول
دیگربــار  گذشــته  اشــتباهات  از  ناشــی  غیرقابل جبــران 
تصمیــم دارنــد همــان اشــتباهات غیرقابــل بازگشــت را 
ــح  ــه تصری ــن بیانی ــان در ای ــدای ایرانی ــرار کنند.حــزب ن تک
کــرد: به زعــم کارشناســان حــزب نــدای ایرانیــان، غلبــه  
نــگاه سیاســی و منطقــه ای بــا رویکــرد کوتاه مــدت بــه 
ــی،  ــع آب ــت آب و مناب ــی مدیری ــی و علم ــیار حیات ــر بس ام
ــتراتژیک  ــع اس ــرمایه و مناب ــت س ــدر رف ــز ه ــه ای ج نتیج
آبــی را بــه دنبــال نخواهــد داشــت.این بیانیــه عنــوان 
ــه  ــزر ب ــه  خ ــودن دریاچ ــور ب ــه محص ــه ب ــا توج ــت: ب داش
ــودن  ــدود ب ــن و مح ــی" پایی ــود پاالی ــدرت "خ ــکی، ق خش

آب هــای ورودی بــه آن، می تــوان پیش بینــی کــرد کــه 
طرح هــای شیرین ســازی و انتقــال آب توســط ایــران و 
ــده ای  ــزر را در آین ــران، خ ــایه ای ــاحلی همس ــورهای س کش
نزدیــک بــه ســمت بحرانــی عمیــق خواهــد برد.حــزب نــدای 
ــورابه ها در  ــی از ش ــع بخش ــت: از دف ــار داش ــان اظه ایرانی
اعمــاق خشــکی تــا بازگشــت آن بــه دریــا و افزایــش 
ــای مضــر توســط  ــد گازه ــا تولی ــه ت ــا گرفت شــوری آب دری
دســتگاه های آب شــیرین کن و پمپ هــای آب، از نابــودی 
ــه درخــت ارزشــمند و کهــن زیســت  بیــش از 40 هــزار اصل
ــرات  ــا مخاط ــه ت ــی گرفت ــرد هیرکان ــای منحصربه ف جنگل ه
ــان  ــه نش ــه و هم ــاژ، هم ــتگاه های پمپ ــه ایس ــانی ب برق رس
از عدم کفایــت فنــی، اقتصــادی و راهبــردی طــرح دارد.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: خطــر انقــراض گونه هــای 
ــال  ــب پوشــش گیاهــی مســیر انتق ــی خــزری، تخری دریای
عنــوان  بــه  ماهیگیــری  و  شــیالت  بخــش  تهدیــد  آب، 
یکــی از راه هــای اشــتغال اســتان های شــمالی، تبعــات 
می توانــد  نیــز  نشــده  پیش بینــی  امنیتــی  و  اجتماعــی 
در  این هــا همــه  باشــد.  ایــن طــرح  دیگــر مســائل  از 
ســرمایه گذاری های  بــا  کــه  می گیــرد  صــورت  حالــی 
ــش  ــژه در بخ ــه وی ــرف آب ب ــت مص ــر در مدیری کم هزینه ت
کشــاورزی و بازچرخانــی فاضــالب می تــوان عــالوه بــر 
رفــع نگرانــی از معضــالت متعــدد طــرح انتقــال آب، در 

نیــز صرفه جویــی کــرد. هزینه هــا 

غلبهنگاهسیاسیومنطقهایجزهدررفت
سرمایهآبینتیجهایندارد

ــر از  ــه بهشــهر گفــت: 6 کیلومت رییــس اداره اوقــاف و امــور خیری
شــبه جزیــره میانکالــه بهشــهر بــه عنــوان عرصــه منابــع طبیعــی و 
محیــط زیســت وقــف اســت و طــرح دعــوی بــه مراجــع قضایــی 
ــی روز شــنبه در  ــوذر زارعــی کیاپ شــده  اســت. حجــت االســالم اب
گفــت و گــو بــا خبرنــگاران بیــان کــرد: اراضــی ملــی وقــف شــده 
در میانکالــه واقــع در منطقــه قلعــه پلنــگان ایــن شــبه جزیره اســت 
و یکــی از مــواد اختــالف بیــن منابــع طبیعــی و محیــط زیســت بــا 
ــن راســتا از ســوی  ــه کــرد: در ای ــاف اســت.وی اضاف ســازمان اوق
ــده در شــعبه 16 دادگاه  ــوی شــده اســت و پرون ــاف طــرح دع اوق
ســاری در حــال بررســی اســت.رییس اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
بهشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه مســتندات ایــن وقــف و نامــه اداره ثبت 
ــده موجــود اســت؛ خاطــر نشــان کــرد: 6 کیلومتــر  اســناد در پرون
ــه  ــره میانکال ــگان شــبه جزی ــه قلعــه پلن ــع در منطق از اراضــی واق
بهشــهر بــه نیــت آموزشــی براســاس مســتندات وقف شــده اســت.
زارعــی کیاپــی  همچنیــن در مــورد وقــف بــودن بــازار روز بهشــهر و 
مشــکالتی کــه در ایــن راســتا ایجــاد شــده اســت؛ افــزود: کل بــازار 
ــرای مســجد  ــد حاصــل، ب ــد  درآم ــف اســت و بای روز بهشــهر وق
جامــع بهشــهر هزینــه شــود کــه در ایــن راســتا بــا تخــت نشــینان 
ایــن بــازار بــه مشــکالتی برخوردیــم که در کمیســیون امــالک اوقاف 
بررســی و ســاماندهی انجــام مــی شــود.وی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
2 وقــف جدیــد در بهشــهر در ســال جــاری گفــت: ســاخت مســجد 
و زینبیــه مدافعــان حــرم و همچنیــن هزینــه بــرای مســجد صاحب 
ــش از   ــه ارزش بی ــال ب ــد امس ــای جدی ــف ه ــج( از وق الزمان)ع
ــه  ــوده اســت.رییس اداره اوقــاف و امــور خیری ــال ب ــارد ری 5 میلی
بهشــهر بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری 4 ســند بــرای 4 موقوفــه 
در روســتای کالک اخــذ شــده اســت؛ گفــت: درآمــد حاصــل از ایــن 
ــی  ــه م ــن هزین ــت واقفی ــه نی ــات براســاس اجــرای امینان موقوف
شــود.در شهرســتان بهشــهر، 40 امامــزاده، 800 موقوفــه و بیــش از 

3200 رقبــه تحــت نظــر اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســت.

اوقاف مدعی وقف 
6 کیلومتر از شبه جزیره 

میانکاله بهشهر شد

خبر
خسرو شهبازی سرپرست 

سازمان جنگل ها شد
ــاورزی صبــح  ــی وزیــر جهــاد کش محمــود حجت
ــرو  ــی خس ــاه در حکم ــان م ــم آب ــنبه دوازده یکش
ســازمان  سرپرســت  عنــوان  بــه  را  شــهبازی 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور معرفــی 
ــان  ــح یکشــنبه دوازدهــم آب ــاد کشــاورزی صب ــر جه ــی وزی کرد.محمــود حجت
مــاه در حکمــی خســرو شــهبازی را بــه عنــوان سرپرســت ســازمان جنــگل هــا، 
ــز اطــالع رســانی  ــزارش مرک ــه گ ــرد. ب ــی ک ــزداری کشــور معرف ــع و آبخی مرات
ســازمان جنگل هــا، شــهبازی پیــش از ایــن مســئولیت معاونــت آبخیــزداری، 

ــت. ــده داش ــر عه ــا را ب ــگل ه ــازمان جن ــان س ــور بیاب ــع و ام مرات

۳ شکارچی غیرمجاز در جلفا 
دستگیر شدند

ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
جلفــا گفــت: مامــوران یــگان حفاظــت محیط زیســت 
ــی  ــای مرزبان ــکاری نیروه ــا هم ــتان ب ــن شهرس ای
ــتگیری 3  ــه دس ــق ب ــبانه موف ــات ش ــک عملی دری
شــکارچی غیرمجــاز شــدند.جواد اصالنــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران افــزود: از 
ایــن شــکارچیان غیــر مجــاز الشــه 2 راس کل و بــز وحشــی و یــک قبضه اســلحه 
گلولــه زنــی کشــف و ضبــط شــد.وی اظهــار داشــت: پرونــده متخلفــان پــس از 
تکمیــل تحویــل مراجــع قضایــی شــد.اصالنی گفــت: بــا هماهنگــی های بــه عمل 
ــف زیســت  ــه تخل ــا هرگون ــی و انتظامــی شهرســتان، ب ــا مراجــع قضای ــده ب آم

محیطــی بــه شــدت برخــورد خواهــد شــد. 

آغاز سرشماری پاییزه قرقاول 
در زیستگاه های گرگان

ــا حضــور  برنامــه ملــی سرشــماری پاییــزه قرقــاول ب
در  زیســت  محیــط  کارشناســان  و  محیط بانــان 
زیســتگاه های طبیعــی و جنگلــی شهرســتان گــرگان 
آغــاز شد.مســوول روابــط عمومــی اداره محیــط زیســت گــرگان مــدت زمــان برگزاری 
ایــن سرشــماری را 4 روز اعــالم کــرد و گفــت: در ایــن مــدت کارشناســان بــا حضــور 
میدانــی در زیســتگاه هــای ایــن پرنــده ، از طریق مشــاهده مســتقیم اقــدام به ثبت 
و آمارگیــری قرقــاول مــی کنند.محســن محســنی اظهــار داشــت: تخریب زیســتگاه 
هــا، شــکار غیرمجــاز و رهاســازی گونه هــای غیربومی، ســاخت و ســازهای غیرمجاز 
در مناطــق روســتایی و تغییــر کاربــری اراضــی از عوامــل تهدیــد ایــن پرنــده اســت .

جنگل 

شکارچی

زیستگاه

طوفان در انگلیس یک کشته برجای گذاشت
وزش شدید باد با سرعت 120 کیلومتر در ساعت به همراه ریزش باران که از بامداد شنبه در بیشتر 

بخش های انگلیس آغاز شده است، عالوه بر اینکه سیستم حمل و نقل این کشور را مختل کرده، همچنین 
یک قربانی برجای گذاشت.

معـاون فنـی اداره محیـط زیسـت اسـتان تهـران ضمـن اشـاره بـه 
درخواسـت شـهرداری بـرای واگـذاری بـاغ پرنـدگان لویـزان گفـت: 
شـهرداری تهـران فعـال حـق واگـذاری ایـن مجموعـه را ندارد.بـه 
گزارش ایسـنا، شـهرداری تهران اخیرا از اداره محیط زیسـت اسـتان 
درخواسـت کـرده اسـت تا پرنـدگان مجموعه بـاغ پرندگان لویـزان را 
از طریـق مزایـده واگذار کنـد همچنین در نامه شـهرداری تهران آمده 
اسـت که ایـن پرندگان به صورت امانی در اختیار بـاغ پرندگان لویزان 
قـرار گرفتـه و نگهـداری آن هـا مسـتلزم صـرف هزینه اسـت و گاهی 
اوقـات بـه دالیـل مختلـف موجبـات تلـف شـدن یـا مبتال شـدن به 
بیماری هـای متداول می شـود این در حالیسـت که شـهرداری تهران 
در نامـه دیگـری از سـازمان حفاظت محیط زیسـت خواسـته اسـت 
کـه بـا توجـه بـه نزدیک بـودن زمـان افتتـاح فـاز دوم بـاغ پرندگان 
و نیـاز بـه تامیـن پرنـده تعـدادی از پرنـدگان تحت نظارت سـازمان 
محیـط زیسـت کـه قابلیـت رهاسـازی در طبیعـت را ندارنـد بـه این 
مجموعـه تحویـل داده شـوند.مهرداد کتال محسـنی  معـاون فنـی 
اداره محیـط زیسـت اسـتان تهـران  در گفـت و گـو با ایسـنا ضمن 
اشـاره به اینکه محیط زیسـت اسـتان تهران پاسـخ نامه شـهرداری 
را داده اسـت، اظهـار کـرد: در حـال حاضـر پیمانـکار قبلـی مجموعـه 
بـاغ پرنـدگان لویـزان پرونده هایـی در مراجع قضایی دربـاره تخلفات 
زیسـت محیطی دارد که هنوز حکمی برای آن ها صادر نشـده اسـت. 
از ایـن رو بـه شـهرداری اعـالم کرده ایـم کـه تـا زمـان صـدور احـکام 
قطعـی بـرای ایـن پیمانکار، حـق هیچگونه واگـذاری را نـدارد و باید 
در چارچـوب ضوابـط زیسـت محیطی از پرنـدگان نگهـداری کند.وی 
بـا بیـان اینکـه شـهرداری تهـران موظـف اسـت کـه از محـل درآمـد 
حاصـل از مجموعـه بـاغ پرندگان، هزینه هـای آن را بپـردازد، تصریح 
کـرد: مشـکل شـهرداری در حـال حاضـر این اسـت که پیمانـکار این 
مجموعـه بـه دلیـل پرونده هـای قضایـی نمی توانـد فعالیـت کنـد و 
شـهرداری تهـران باید به جـای وی از پرندگان مجموعـه باغ پرندگان 

نگهـداری کند.

معاون محیط زیست استان تهران:
شهرداری حق واگذاری 

پرندگان باغ لویزان را ندارد

ت
فراخوان خوداظهاری واحدهای صنع

صنعتی و خدماتی سبز
ــی  ــت محیط ــرات زیس ــی اث ــر ارزیاب ــرکل دفت مدی
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از آغــاز فراخــوان 
ــی ســبز  ــی و خدمات ــای صنعت ــاری واحده خوداظه
خبــر داد.بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت، حمیــد جاللونــدی بــا بیــان اینکــه امســال فرآینــد 
انتخــاب واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز  مانند ســال گذشــته 
بــر مبنــای خوداظهــاری صنایــع و خدمــات اســت، اظهــار داشــت: 
ــا  ــه انتخــاب ب ــن همایــش، دبیرخان ــن دوره ای در بیســت و یکمی
همــکاری وزارتخانــه هــای مربوطــه و واحدهــای صنعتــی پیشــرو 
نســبت بــه بازنگری شــاخص هــای واحدهــای صنعتی اقــدام کرده 
اســت.جاللوندی ادامــه داد: تمــام واحدهــای صنعتــی و خدماتــی 
کــه عالقــه منــد بــه شــرکت در ایــن فراینــد هســتند، می تواننــد از 
طریــق ســامانه جامــع معاونــت محیــط زیســت انســانی به نشــانی 
https://iranemp.ir پرسشــنامه زیســت محیطی خــود را حداکثر 
تــا تاریــخ 30/09/98 تکمیــل کننــد. وی افــزود: شــرط الزم بــرای 
قــرار گرفتــن واحدهــای صنعتــی در فراینــد انتخــاب، قــرار نگرفتــن 

ــورد بررســی اســت. ــده در ســال م ــع آالین واحــد در لیســت صنای
جاللونــدی خاطــر نشــان کــرد: بــر اســاس تفاهــم نامــه ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــا صنــدوق ملی محیط زیســت، امســال 
اجــرای همایــش ملــی واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز بــر 
ــب در  ــرد واحدهــای داوطل ــه عملک ــدوق اســت ک ــن صن ــده ای عه
ســال 97 مــورد بررســی قــرار مــی گیرد.جاللونــدی افــزود: بــا توجــه 
ــای کل اســتان ها در ســال 1397،  ــه اداره ه ــار ب ــض اختی ــه تفوی ب
ضمــن بررســی واحدهــا در دســتورالعمل جدیــد اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت می تواننــد نســبت بــه تقدیــر از واحدهــا در ســطح 
ــط  ــار داشــت: اداره کل محی ــد. وی اظه ــدام کنن ــط اق اســتان مرتب
زیســت اســتان هــا در بررســی هــای خــود واحدهــای صنعتــی و 
ــی  ــا و شــاخص های ابالغ ــر اســاس معیاره ــی را ب ــز خدمات مراک
تعییــن و پــس از نهایــی شــدن، از هــر گــروه صنعتــی و خدماتــی 
2 واحــد را بــرای رقابــت در ســطح ملــی بــه دفتــر ارزیابــی زیســت 
ــده در  ــد و در نهایــت واحدهــای برگزی محیطــی معرفــی مــی کنن

همایــش ملــی معرفــی مــی شــوند.

گی
ازد

سرمازدگی پاییزه در کمین باغ ها و مزارعسرم
 بــر اســاس اعــالم هواشناســی ویــژه کشــاورزی، 
ــای پرفشــار ســرد، طــی دو روز  ــوذ زبانه ه ــا نف ب
آینــده )13 و 14 آبــان( احتمــال ســرمازدگی 
ــتان های  ــی اس ــزارع برخ ــات و م ــزه در باغ پایی
کشــور وجــود دارد از ایــن رو کشــاورزان مراقــب 

ــند. ــود باش ــی خ ــی و زراع ــوالت باغ محص
بــه گــزارش ســازمان هواشناســی، د احتمــال ســرمازدگی 
پاییــزه در باغــات و مــزارع مناطــق کوهپایــه ای، البــرز مرکــزی 
ــمال  ــمنان و در ش ــران، س ــرز، ته ــتان های الب ــژه اس ــه وی ب
شــرق  و  رضــوی  خراســان  شــمالی،  خراســان  در  شــرق 
خراســان جنوبــی وجــود دارد. بنابرایــن بــه کشــاورزان توصیــه 
شــده اســت کــه در مصــرف کودهــای پتاســه )ســولو پتــاس( 
و ترکیبــات ُبــر و روی )ماننــد فــروت ســت( و کودهــای 
ــت  ــوه جه ــه، محلول پاشــی کالت کلســیم روی می اســید آمین
افزایــش کیفیــت و جلوگیــری از ترکیدگــی میــوه، تســریع در 
برداشــت ذرت بــا توجــه بــه کاهــش محســوس دمــا، تســریع 
ــور و ســیب  ــه خصــوص انگ ــی ب در برداشــت محصــوالت باغ
ــوخت و  ــن س ــا، تامی ــوس دم ــش محس ــه کاه ــه ب ــا توج ب
ســرویس و راه انــدازی وســایل حرارتــی و کنتــرل دمــا و 

ــام  ــت تم ــریع در برداش ــا، تس ــه در گلخانه ه ــت و تهوی رطوب
انــواع ســبزی ها و میوه هــای  باغــات،  میوه هــای رســیده 
جالیــزی و محافظــت از تاسیســات و مراقبــت از سیســتم های 
ــای  ــودن دم ــن ب ــه پایی ــه ب ــا توج ــار ب ــت فش ــاری تح آبی
ســطح زمیــن را مــد نظــر داشــته باشــند.تداوم افزایــش 
رطوبــت در مــزارع و باغــات بــا هــدف تعدیــل دمــای محیــط 
ــر  ــاد پوشــش ب ــت، ایج ــارج نوب ــاری خ ــام آبی ــق انج از طری
روی نهال هــای جــوان و درختــان آســیب پذیر )پالســتیک 
ــام  ــودداری از انج ــون(، خ ــن و نایل ــی اتیل ــی، پل ــیاه، گون س
ــن  ــی و روش ــای باغ ــتفاده از بخاری ه ــان، اس ــرس درخت ه
کــردن آتــش و ایجــاد مــه دود در باغــات )بــه خصــوص 
نزدیــک صبــح و بامــداد(، خــودداری از انجــام عملیــات 
ــه کاهــش محســوس  ــا توجــه ب سم پاشــی و محلول پاشــی ب
دمــای هــوا، کنتــرل ســرمای پاییــزه بــا مخلــوط کــردن 
ــاد  ــد ب ــه وســیله دســتگاه مول ــاغ ب ــرم در ب ــوای ســرد و گ ه
ــای  ــا باکتری ه ــارزه ب ــق مب ــزه از طری ــرل ســرمای پایی و کنت
ــر  ــا از دیگ ــتفاده از باکتری کش ه ــا اس ــخ ب ــته ی ــد هس مول
توصیه هــای ســازمان هواشناســی بــه باغــداران و مزرعــه داران 

کشــور اســت.
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ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
ــتقبال  ــه از اس ــت حیدری ــتی ترب ــع دس صنای
ــد  ــرای بازدی ــی ب ــی و خارج ــگران داخل گردش
تورهــای  قالــب  در  زعفــران  مــزارع  از 
ــر  ــاه خب ــر و آبانم ــران در مه ــگری زعف گردش

داد.

ــراث  ــی اداره کل می ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی 
ــک  ــدی امروزی ــی محم ــوی عل ــان رض خراس
ــوق  ــب ف ــان مطل ــن بی ــاه ضم ــنبه 12 مهرم ش
افــزود: 12 تــور داخلــی و خارجــی تاکنــون 
ــی  ــالم آمادگ ــتان اع ــد از شهرس ــت بازدی جه

ــر  ــالوه ب ــگران ع ــن گردش ــه ای ــد ک ــوده ان نم
بازدیــد از مــزارع زعفــران و مراحــل جمــع 
ــن  ــا، از بزرگتری ــردن گل ه ــاک ک ــردن و پ ک
ــران،  ــرآوری زعف ــل ف ــور و مراح ــازار گل کش ب
دمنــوش هــای زعفرانــی و ... آشــنا می شــوند.
تربــت  شهرســتانهای  آورشــد:  یــاد  وی 
حیدریــه و زاوه بــا توجــه وســعت زیــاد مــزارع 
بــاالی  حجــم  و  محصــول  ایــن  زیرکشــت 
تولیــد زعفــران، بــه پایتخــت زعفــران جهــان و 

دیار طالی ســرخ شهرت دارد.
هــای  جاذبــه  ســایر  از  بازدیــد  افــزود:  او 
تاریخــی و گردشــگری، کارگاههــای صنایــع 
در  نیــز  بومگــردی  اقامتگاههــای  و  دســتی 

برنامه تورهای گردشــگری است.
برنامــه  نیــز  شــایان ذکــر هســت امســال 
هــای متنــوع دیگــری همزمــان بــا فصــل 
برداشــت زعفــران از جملــه برگــزاری پنجمیــن 
جشــنواره ملــی عکــس زعفــران از یازدهــم تــا 
عکاســان  حضــور  بــا  مهرمــاه  شــانزدهم 
داخلــی و خارجــی در حــال برگــزاری مــی 

باشد.
ــری  ــه 145 کیلومت ــه در فاصل ــت حیدری  ترب
و  تاریخــی  جاذبــه   350 دارای  مشــهد 
گردشــگری، یــک روســتای ملــی و یــک شــهر 
ملــی ابریشــم کشــی و تعــداد 52 اثــر در 

فهرســت آثار ملی به ثبت رســیده است.

تربت حیدریه و زاوه میزبان تورهای 
گردشگری زعفران 
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افقی
  1  از آثار امیلی برونته

 2  از گازهای آلی  سیاره زحل  داروی 
سیاه معطر

 3  در حال لرزیدن  میخ  نوعی باكتری 
عامل سیاه زخم

 4  ساکن محله، شایسته، مقیم  قلیل، 
اندك، زیاد نیست،ناچیز،انگشت شمار  دو 

برادر  ضمیر غائب، وی، ضمیر سوم شخص 
مفرد

 5  عنکبوت زرد  شهر مقدس عراق، شهر 

مدفن امیرالمؤمنین  سرحد و کناره ، موش، 
فیلمی از جمشید حیدری، همنشین بوم 

6  آكنده، مظهر سبكی، پوشش طیور، مملو، 
انباشته  سردرد  فرزند چهار پا یان

 7  قسمت، بهره  پایتخت ژاپن  الكترود 
متصل به قطب منفی

 8  بازرگان، سوداگر  عید ایرانیان  
هوسها، خواهشهای نفسانی

 9  نفرت دارنده، رمنده  عالم الهی  مرگ 
انگلیسی

 10  درشتی، پرخاش  از بین رفته، معدوم، 

منهدم شده  شلوار جین، قدم یکپا، ژنرال 
جنگهای انفصال

 11  پول خرد هندوستان  زن و فرزند، 
جای مورد احترام، خانه – جانشینی

 12  نشانه جمع، بله شیرازی، بله بی ادب 
 واجب كردن، الزم گردانیدن، پذیرفتن  

یادداشت، الفبای موسیقی  رو دست خوردن
 13  از ماههای سریانی، ماه سریانی برابر 

با ماه نهم تقویم شمسی  مرد عقیم  
ریاضیدان نامی اتریشی

 14  محکم و اساسی  شهركی در 
كرمانشاه  سردتر، پلنگ نر

 15  داستانی از جان فاولس
عمودی 

 1  آسمان و زمین – غار
 2  پاره  گروگذاری  شهرت تیم نیویورک 

NBA در
3آخرین ملكه مصر  گرسنگی – نرم
 4  قله یاسوج، كوهی در كهگیلویه و 

بویراحمد  گریزحیوان، مرکز ایتالیا، شهر بی 
دفاع، شهر فراری  سپری شد  واحدی 

در وزن، واحد اندازه گیری وزن در كشور 
انگلستان، واحد وزن تقریبَا برابر با 28 گرم

 5  گزند رساندن  همسر یعقوب
 6  هکر ناتمام  ییالق تهران  ساختمان 

مرتفع، ماه كارمندی – جدید
 7  وای درهم  مظهر قدرت، پهلوان 
قدرتمند یونان، هراكلس  به غیر از آن

 8  ایالتی در آمریكا  جمع نار، آتشها – 
عروس

 9  رهگذر باد  از شهرهای چین – برابر
 10  ضمیر اشاره، اشاره به دور، از خواهران 

برونته  مفرد وجنات، بزرگی  نیزه دو شاخ 
کوچک قدیمی  محل ورود، مروارید درشت، 

درون صدف

 11  ورقه گوشت گاو، نام دیگر خوراك 
استیك  فرکانس 

12  سنگین، به قیمت باال گویند  صد 
و یازده  خرس فلكی، خرس آسمان  

سخنان بیمار گونه

 13  نومیدی، گلی سفید وخوشبو  کوشش 
کننده  از سازهای بادی

 14  چوپان  ركاب، ركاب و تسمه، تسمه  
فوتبالیست تیم والنسیای اسپانیا

 15  از مهاجمان آلمان  آذین شهر
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 پیام
استان ها

سقط جنین در آذربایجان شرقی بر مدار افزایش
سقط جنین در شکل قانونی آن از جمله پدیده های اجتماعی و شیوه درمانی گریزناپذیری 
است که آمار صدور مجوزهای آن در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، 
سیر صعودی داشته است.

مهنـدس منصـور یـزدی زاده مدیرعامل ذوب 
مسـئولین  دیگـر  همـراه  بـه  اصفهـان  آهـن 
ایـن شـرکت ، در پانزدهمیـن نمایشـگاه بین 
المللـی معـدن، صنایع معدنی، ماشـین آالت 
وابسـته"  صنایـع  و  سـازی  راه  تجهیـزات  و 
بـا  هایـی  نشسـت   "2019 کانمیـن  ایـران 
تامیـن کننـدگان سـنگ آهـن جهـت دسـت 
یابـی بـه راه کارهـای رفـع موانـع تامیـن این 
مـاده مـورد نیـاز صنعت فـوالد برگـزار نمودند 
.در ایـن نشسـت ها کـه دکتر زارع اشـکذری 
عضـو هیـات مدیـره و قائـم مقـام بازرگانـی 
صالحـی  مهنـدس   ، آهـن  ذوب  مدیرعامـل 
معـاون خریـد و جمعـی دیگـر از مسـئولین 
این شـرکت حضـور داشـتند ، مهندس یزدی 
منافـع  تامیـن  و  حفـظ  بـر  تاکیـد  بـا  زاده 
و  اصفهـان  آهـن  ذوب  متقابـل  و  مشـترک 
تامیـن کننـدگان گفـت : منافـع شـرکت های 
معدنـی از جملـه سـنگ آهـن و زغال سـنگ 
و شـرکت هـای فـوالدی در هـم تنیـده شـده 
و از ایـن رو تعامـل بیشـتر بیـن این شـرکت 

هـا ، منافـع مشـترک آنها را به صـورت برد – 
بـرد تامیـن مـی کنـد .مدیرعامـل ذوب آهن 
اصفهـان بـا تاکیـد بر حفـظ کرامت سـازمانی 
شـرکای تجـاری و تامیـن کننـدگان افـزود : 
منافـع اسـتراتژیک و درازمـدت هـم مـا در 
گـرو حمایـت از تولیـد داخـل اسـت و قطعـًا 
رهگـذر  از  نیـز  اقتصـادی کشـور  شـکوفایی 
تولیـد محصـوالت داخلـی رقـم خواهـد خورد 
تامیـن  بـر  تاکیـد  بـا  زاده  یـزدی  .مهنـدس 
منافـع متقابـل شـرکت های معدنـی و ذوب 
آهـن اصفهـان گفـت : خوشـبختانه شـرکت 
آهـن  آهـن ذوب  معدنـی کـه سـنگ  هـای 
اصفهـان را تامیـن مـی کننـد ، بـرای افزایش 
تعامـل بـا ایـن شـرکت اراده و اشـتیاق الزم 

را دارنـد .
برگـزاری  کـه  نمـود  امیـدواری  ابـراز  وی 
آهـن  ذوب  بیـن  مسـتمر  هـای  نشسـت 
منجـر   ، معدنـی  هـای  شـرکت  و  اصفهـان 
بـه همـکاری هـای بلنـد مـدت   و افزایـش 

 . گـردد  تعامـل 

 نشست های تعاملی مسوولین ذوب آهن 
و معادن در نمایشگاه کانمین

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك گلباف

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي آگهی موضوع 
مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319062000437 مـورخ 98/7/1 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم زهرا شـبونی گوکی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 356 صادره از گلبـاف در یک باب خانه 
بـه مسـاحت 585/30 مترمربـع پـالک 3 فرعـی از 465  اصلـی مفروز و مجزی شـده از پالک 465  اصلـی واقع در گلباف 
خیابان ولیعصر کوی شـهید سـاداتی خریداری از مالک رسـمی محمدشـبونی گوکی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/28 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/8/13

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف/ م الف: 1007

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك گلباف

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319062000311مورخ98/5/6هیـات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم طیبـه توکلی فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه 116صـادره از گلباف در یک بـاب خانه به 
مسـاحت395/85  مترمربـع پـالک6 فرعـی از1106  اصلـی واقـع در گلباف خیابان ولیعصر کوچه 16سـمت راسـت آخرین 
منـزل خریـداری از مالـک رسـمی آقای محمد جـواد ناصری گوکی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/8/28

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف/ م الف:1102

 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمیآگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000452-98/07/15هیات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبـت ملک شـهر رودبار جنوب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصورسـنجری مقدم فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 664صادره ازرودبارجنوب 
در یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 300متـر مربـع پـالک 1560فرعـی از188 اصلی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 97فرعی 
از 188اصلـی قطعـه سـه واقـع دررودبـار جنوب –میدان کشـاورز –کوچه بنفشـه  بخش46کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
شـرکت تعاونـی چنـد منظـوره بخش مسـکن فرهنگیان رودبـار جنوب محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:738تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/08/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/08/28
  علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت دادرسی
خواهان: آقای ناصر حسین زاده فرزند حسین به آدرس: زرند روستای فیروزآباد 

خوانده: آقای طاها طالبی به آدرس مجهول المکان
خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو

آقـای ناصـر حسـین زاده فرزند حسـین دادخواسـتی به خواسـته باال بـه طرفیت خوانـده آقای طاها 
طالبـی بـه ایـن شـورا تقدیـم کـه بـه کالسـه 9809983860500380 شـورای حـل اختـالف شـماره 5 ثبـت و بـرای روز 
1398/9/23 سـاعت 16 تعییـن وقـت رسـیدگی گردیـده از آنجایـی کـه خوانـده مجهـول المـکان اعـالم گردیـده لذا به 
تجویـز مـاده 73 قانـون آییـن دادرسـی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشـار محلـی آگهی می گردد تا 
نامبـرده ضمـن اعـالم آدرس دقیـق خود در این شـورا حاضر و در صورت تمایل جهت گرفتن نسـخه ثانی دادخواسـت و 
ضمائـم اقـدام و در وقـت رسـیدگی هـم حاضر گـردد واال برابرمقررات رسـیدگی و تصمیمی اتخـاذ می گـردد.م – الف 326
دبیر شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان زرند

شــهرداري رفســنجان در نظــر دارد بــر اســاس بودجــه 
مصــوب ســال 1398 شــوراي محترم اســالمی شــهر،  
احــداث فــاز 8 و 9 از پــروژه صــد چشــمه را از طریــق 
برگــزاری مناقصــه عمومــی به پیمانــکار واجد شــرایط 
واگــذار نمايــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان کــه تجربــه و 
توانايــي انجــام كار را دارنــد، دعــوت بعمــل مــي آيــد 
ــت اســناد و اطــالع از شــرايط شــركت  ــت درياف جه
در تجدیــد مناقصــه بــه دفتــر امــور قراردادهــا واقــع 
در شــهرداري مركــزي بــه آدرس رفســنجان، خيابــان 
تختــي يــا بــه نشــانی www.rafsanjan.ir مراجعــه 
ــت اداري روز  ــان وق ــا پاي ــود را ت ــنهادات خ و پيش
ــهرداري  ــه ش ــه دبيرخان ــورخ 98/08/25  ب ــنبه  م ش
مركــزي تســليم نماينــد. ضمنــًا شــهرداری در رد یــا 
قبــول تمــام یــا هریــک از پیشــنهادات مختار اســت .

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

نوبت اول

آگهي تجدید  
مناقصه عمومي

آگهی ابالغ اخطاریه 
ــماره  ــروحه وارده بش ــر مش ــادی براب ــان اعتم ــای ساس ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
13983549-1398/04/23 تقاضــای افــراز قدرالســهمی خــود از پــاک 9/65 
واقــع در بیجاربیــن بخــش 32 گیــان را نمــوده و اعــام داشــته ســایر مالکین 
ــن  ــه مالکی ــه کلی ــیله ب ــذا بدینوس ــند ل ــی باش ــکان م ــول الم ــاعی مجه مش
مشــاعی اخطــار مــی گــردد جهــت شــرکت در معاینــه محلــی و تهیــه نقشــه 
افــرازی کــه از طریــق ایــن اداره بعمــل خواهــد آمــد راس ســاعت 10 مورخــه 
98/09/10 در محــل وقــوع ملــک بهــم رســانند بدیهــی اســت عــدم حضــور هــر 
یــک از مالکیــن مشــاع مانــع از انجــام عملیــات فــراز نخواهــد بــود و نتیجــه 
افــراز نیــز از طریــق انتشــار در روزنامــه ابــاغ خواهــد شــد . اســامی مالکیــن 
ــی  ــان جملگ ــه و ریح ــازو منی ــوه ن ــرزاد و عش ــرزان و ف ــر و ف ــاع : هژی مش
حیادخــت و داود و رضــا و محمــد رضــا دوســتدارو عــادل حســنجانی و مهوش 
ســلطانی پــور و مهــدی ضیــاء و مهــران فرجــی و هوشــنگ کرمیانی و محســن 
ــی و رضــا شــریعتی و پیمــان صفــری و لطیــف  مبشــری و پیمــان میناخان
حــاج قاســمی اردبیلــی و راشــین و یاشــین ایرجــی نیــا و مجید ســامت زاده 
و وحیــد خرمــی و پرویــز فــرج زاده و امیــر مهــدی نــژاد مقــدم ناصــر حــاج 
هاشــمی و محمــود داوری نیــا و روشــنفکر فرهمنــد و بــرات فرشــاد عنبــران و 
جمشــید ساســانیان و ســلیم رحمانــی آب بیگلــو و جعفــر گنجــی پــور رقیــه 

رحمانــی الکامــی .تاریــخ انتشــار : 1398/08/13 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آستارا – نوروزی  7703

مفقودی
خارجــي  هيونــداي  ســواري  خــودروي  ســند كمپانــي  و  ســبز  بــرگ 
مــدل ix35  توســان – 2400 اتوماتيــك مــدل 2014 بــه شــماره شاســي 
بــه    G4KEDU130956   و شــماره موتــور  KMHJU81CDEU781205
ــاي داوود شهســواري  ــام آق ــه ن ــران 79   ب ــاك  199 ص 39   اي شــماره پ

مفقــود گرديــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد  7706

آگهی ماده 3 قانون قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
شــماره  رای  مفــاد  اســتناد  بــه  اینکــه  بــه  نظــر 
139860301022003104مورخ98/7/10هیــات رســیدگی بــه اســناد 
عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک بــر حســب مــاده 
3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمس مبنــی بــر تاکیــد انتقــال عــادی و تصرفــات 
ــماره  ــه ش ــی ب ــد عل ــی فرزن ــی ملک ــی غامعل ــه متقاض مالکان
ــک  ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــهریار نس ــادره از ش ــنامه 5 ص شناس
ــروز و مجــزی  ــع مف ــر مرب ــه مســاحت 3453 مت ــاغ ب ــه ب قطع
شــده از پــاک فرعــی مفــروز از قطعــه 2 تفکیکــی از 112 
اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان ربــاط کریــم از مالکیــت 
ــاع  ــور اط ــه منظ ــذا ب ــده ل ــرز پردی ــری مح ــلم اکب ــمی مس رس
ــه فاطلــه 15 روز آگهــی مــی شــود  عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاصی نس ــا اش ــخص ی ــه ش در صورتیک
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
ــه  ــه دادگاه صالح ــا ب ــد ت ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــن ااره تس ای
احالــه و اقدامــات موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد . 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در 
هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ب
تاریخ انتشار اولین آگهی:98/7/28 
تاریخ انتشار دومین آگهی:98/8/13

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم-احمد رحیمی   7317

مدیرعامل پارس خودرو خبر داد:
مدل جدیدی از خودرو کوئیک به نام کوئیک آر 

)QUIK-R( در پارس خودرو تولید می شود
مــدل  خــودرو گفــت:  پــارس  مدیرعامــل 
گــروه  جدیــد  محصــول  از  جدیــدی 
پــارس  شــرکت  در  ســایپا  خودروســازی 
 98 ســال  پایــان  تــا  و  تولیــد  خــودرو 
گــزارش  بــه  می شــود.  عرضــه  بــازار  بــه 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــی شــیخ زاده اظه ــایپانیوز، عل س
ــی  ــه تازگ ــک ب ــول کوئی ــه محص ــود اینک وج
و  تولیــد  ســایپا  خودروســازی  گــروه  در 
عرضــه شــده امــا بــا توجــه بــه بازخوردهــای 
مناســبی کــه از مشــتریان دریافــت شــده 
و همچنیــن تاکیــد تیــم مدیریتــی جدیــد 
ــدی مشــتریان،  ــر افزایــش رضایتمن ســایپا ب
ــرکت  ــودرو در ش ــن خ ــدی از ای ــدل جدی م

پــارس خــودرو تولیــد خواهــد شــد.

مــدل  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  زاده  شــیخ 
آر  نــام کوئیــک  بــا  محصــول کوئیــک  از 
اســت  شــده  نام گــذاری   )QUIK-R(
افــزود: از آنجــا کــه خــودرو کوئیــک بــه 
اســتقبال  مــورد  ظاهــری  شــرایط  دلیــل 
مــدل  در  گرفتــه،  قــرار  بانــوان  و  جوانــان 
بیرونــی و  جدیــد تغییراتــی در رنگ هــای 
ــه  ــا ب ــده ت ــاد ش ــودرو ایج ــن خ ــی ای داخل
شــود.وی  افــزوده  آن  ظاهــری  جذابیــت 
ــه  ــرمایه ای ب ــگاه س ــل ن ــه دلی ــه داد: ب ادام
ــگ  ــالیان گذشــته، "ســفید" رن ــودرو در س خ
غالــب در خودروهــای کشــور بــوده اســت 
امــا گــروه خودروســازی ســایپا در ادامــه 
رونــد جدیــد و تحول گــرای خــود تصمیــم 

ــا محصــول کوئیــک را عــالوه  گرفتــه اســت ت
دو  مدل هــای  بــا  معمــول،  رنگ هــای  بــر 
رنــگ در بدنــه خارجــی و تریــم داخلــی نیــز 
پــارس  و عرضــه کنــد. مدیرعامــل  تولیــد 
ــگ  ــر رن ــز تغیی ــه ج ــه ب ــت: البت ــودرو گف خ

در بدنــه بیرونــی و تریــم داخلــی کوئیــک آر 
 )QUIK( ــک ــه کوئی ــبت ب )QUIK-R( نس
ــی  ــگ آلومینیوم ــد رین ــن ها مانن ــی آپش برخ
ــه  ــا ب ــده ت ــه ش ــودرو اضاف ــن خ ــه ای ــز ب نی

جذابیــت ظاهــری آن کمــک کنــد.
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7 پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ساالنه 30 هزار میلیارد تومان خرج موادمخدر می شود
رئیس اداره اموال قاچاقچیان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: میزان مصرف روزانه معتادان در کشور براساس 

تخمین روزی 30 هزار تومان برای هر نفر، به 84 میلیارد تومان می رسد که در سال 30 هزار میلیارد تومان
 تجارت غیرقانونی موادمخدر است.

ــات  ــرکل ارتباطـ ــه مدیـ ــع و معارفـ ــه تودیـ جلسـ

و امـــور بین الملـــل شـــهرداری اهـــواز انجـــام 

شـــد.

جلســـه تودیـــع فرزیـــن حاتمـــی کاکـــش و 

معارفـــه رضـــا علیجانـــی مدیـــرکل ســـابق و 

جدیـــد اداره کل ارتباطـــات و امـــور بیـــن الملـــل 

شـــهرداری اهـــواز بـــا حضـــور ســـعیدی نیـــا 

ــد. ــام شـ ــواز انجـ ــهردار اهـ ــام شـ ــم مقـ قائـ

ــر  ــن تقدیـ ــه ضمـ ــدای جلسـ ــا ابتـ ــعیدی نیـ سـ

از زحمـــات آقـــای کاکـــش و تبریـــک انتصـــاب 

آقـــای علیجانـــی بـــه نقـــش حســـاس و مهـــم 

الملـــل  بیـــن  امـــور  و  ارتباطـــات  کل  اداره 

ســـازمان گفـــت:   هـــر  در  اهـــواز  شـــهرداری 

امـــروزه دیگـــر عصـــر اطاعـــات و ارتباطـــات 

و فنـــاوری اســـت و اطـــالع رســـانی شـــفاف 

و همـــه جانبـــه نقـــش بســـزایی در معرفـــی 

دارد. آن  عملکـــرد  و  ســـازمان 

و  مـــردم  عمـــوم  اطـــالع  عـــدم  بـــه  وی 

ـــاره  ـــهرداری اش ـــف ش ـــرح وظای ـــهروندان از ش ش

مـــردم  عمـــوم  آنجاییکـــه  از  و گفـــت:  کـــرد 

ــرد   ــه عملکـ ــهری را در حیطـ ــف شـ ــه وظایـ کلیـ

ـــی  ـــط عموم ـــه رواب ـــد. وظیف ـــی دانن ـــهرداری م ش

ـــازی  ـــفاف س ـــازمان ش ـــوی س ـــوان بلندگ ـــه عن را ب

ــرد. ــوان کـ ــهرداری عنـ ــف شـ ــن وظایـ و تبییـ

در ادامـــه جلســـه فرزیـــن حاتمـــی کاکـــش 

ـــل  ـــن المل ـــور بی ـــات و ام ـــابق ارتباط ـــرکل س مدی

ــرد  ــمردن عملکـ ــن برشـ ــواز ضمـ ــهرداری اهـ شـ

اداره متبوعـــش در 8 ســـال گذشـــته ، کلیـــه 

ـــکاران  ـــه هم ـــالش هم ـــون ت ـــا را مره ـــت ه موفقی

ـــب  ـــالش اینجان ـــام ت ـــرد: تم ـــوان ک ـــت و عن دانس

در مـــدت 8 ســـال مدیریـــت ایـــن اداره کل در 

راســـتای بـــرآوردن اهـــداف ســـازمان بـــزرگ 

شـــهرداری اهـــواز و جلـــب رضایـــت شـــهروندان 

بـــود.

ــد  ــرکل جدیـ ــی مدیـ ــا علیجانـ ــس از آن رضـ پـ

الملـــل شـــهرداری  بیـــن  امـــور  و  ارتباطـــات 

اهـــواز بـــا اشـــاره بـــه رســـالت روابـــط عمومـــی 

ـــکاران  ـــه هم ـــالش مجموع ـــا ت ـــدوارم ب ـــت: امی گف

در  موفـــق  و  نشـــاط  بـــا  بتوانیـــم همچنـــان 

ــهرداری  ــزرگ شـ ــازمان بـ ــداف سـ ــتای اهـ راسـ

ــاد و  ــا اتحـ ــرده و بـ ــل کـ ــواز عمـ ــهر اهـ کالنشـ

ـــیه  ـــه حاش ـــه دور از هرگون ـــکاری ب ـــی و هم همدل

بـــه وظایـــف ابالغـــی عمـــل کـــرده و ســـبب 

ارتقـــا ســـطح مجموعـــه  شـــویم.

ــات  ــر از زحمـ ــن تقدیـ ــه  ضمـ ــان جلسـ در پایـ

حاتمـــی کاکـــش مدیـــرکل اســـبق ارتباطـــات 

ــی  ــا علیجانـ ــم رضـ ــل ، حکـ ــن الملـ ــور بیـ و امـ

توســـط قائـــم مقـــام شـــهردار بـــه وی تقدیـــم 

شـــد.

البــرز شــهردار کــرج بــه یکــی از چالــش هــای 
ــانی  ــروی انس ــذب نی ــه ج ــهرداری ها در زمین ش
ــذب  ــه ج ــی ک ــه داد: در حال ــرد و ادام ــاره ک اش
ــرای شــهرداری ها  نیــروی کارگــری از ســال 81 ب
ــرو در  ــذب نی ــترین ج ــا بیش ــده ام ــوع ش ممن
ایــن دســتگاه ها بــه صــورت کارگــری بــوده 

اســت.
ســاختار،  کارگــروه  در  کمالــی زاده  علی اصغــر 
ــهرداری های  ــای ش ــود روش ه ــکیالت و بهب تش
اجــرای  کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار  کشــور 
ــرای  ــور ب ــی وزارت کش ــنامه ابالغ ــن اساس آخری
تضعیــف  موجــب  شــهرداری ها  ســازمان های 
شــدید عملکــرد ایــن بخش هــا و اجــرای آن 

موجــب تقلیــل ســطح ســازمان ها بــه یــک هیات 
مدیــره می شــود.این مســئول علــت ایــن اتفــاق 
شــهرداری ها،  ســازمان  در  تصمیــم گیــری  را 
ــدون لحــاظ کــردن نظــر شــهرداری ها برشــمرد  ب
ــا  ــات ب ــه تصمیم ــن گون ــت ای ــت: الزم اس و گف
از  تخصصــی  و  نظرهــای کارشناســی  کســب 
ــه  ــه شــود.وی در ادام ســطح شــهرداری ها، گرفت
بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکالت شــهرداری ها 
و  تعییــن  اضافــه کــرد:  نیســتند،  یکنواخــت 
ــه  ــد ب ــر شــهرداری بای تشــکیل ســازمان ها در ه
فراخــور شــرایط و نیازهــای آن شــهر و دســتگاه، 
تعییــن شــود؛ چراکــه وجــود برخــی ســازمان ها 
در برخــی شــهرداری ها ضــروری نیست.شــهردار 

کــرج افــزود: متاســفانه شــهرداری ها تافتــه 
ــر  ــتند و ه ــت هس ــه دول ــه ای از بدن ــدا بافت ج
ــال  ــه آن اعم ــبت ب ــی نس ــرش متفاوت ــان نگ زم
می شــود بــه طــوری کــه زمــان گرفتــن خدمــات، 
ــی  ــی غیردولت ــه عموم ــتگاه ها موسس ــن دس ای
بــه شــمار می آینــد امــا زمــان دریافــت عــوارض 
از بدنــه دولــت محســوب می شــوند.این مســئول 
و  آســیب ها  دوگانگــی  ایــن  داد:  توضیــح 
عــوارض متعــددی را بــه شــهرداری ها وارد کــرده 
اســت.رئیس کارگــروه ســاختار، تشــکیالت و 
ــه  ــور ادام ــهرداری های کش ــای ش ــود روش ه بهب
ایــن دوگانگــی نگــرش در بحــث متولی گــری 
ــت:  ــرد و گف ــالم ک ــیب زا اع ــور را آس وزارت کش
از ســویی مطــرح می شــود کــه وزارت کشــور 
ــی  ــام شــهرداری ها نیســت، در حال ــن مق باالتری
ــه  ــت ب ــا در نهای ــن مجموعه ه ــور ای ــه ام ــه هم ک

ــه  ــه ب ــردد.وی در ادام ــاز می گ ــات آن ب تصمیم
ــه  ــهرداری ها در زمین ــای ش ــش ه ــی از چال یک
جــذب نیــروی انســانی اشــاره کــرد و ادامــه 
داد: در حالــی کــه جــذب نیــروی کارگــری از 
ــا  ــوع شــده ام ــرای شــهرداری ها ممن ســال 81 ب
ایــن دســتگاه ها  در  نیــرو  بیشــترین جــذب 
ــئول  ــت.این مس ــوده اس ــری ب ــورت کارگ ــه ص ب
ــت و  ــتخدام موق ــان اس ــت کارکن ــن وضعی تعیی
تامیــن نیــرو را از دیگــر موضوعــات مهــم در ایــن 
ــرد: بســیاری از  ــه ک دســتگاه ها برشــمرد و اضاف
ــم  ــاس و مه ــای حس ــا در بخش ه ــن نیروه ای
مدیریــت شــهری مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
ــا را  ــن نیروه ــالش ای ــرج ت شــهردار کالنشــهر ک
تصریــح کــرد:  و  توصیــف  مظلومانــه  بســیار 
نیروهــا  ایــن  وضعیــت  تعییــن  و  رســیدگی 

ــت. ــروری اس ض

 شهرداری ها تافته جدا بافته ای از بدنه دولت هستند

بندر چابهار کلید توسعه 
محور جنوب شرق است

بنـدر  داشـت:  اظهـار  آقایـی  بهـروز 
بـودن  اقیانوسـی  دلیـل  بـه  چابهـار 
و  زیرسـاخت ها  تکمیـل  از  پـس 
ارتباطـی  راه هـای  شـدن  دوبانـده 
دریایـی  تجـارت  در  زیـادی  سـهم 
ایـران بـا کشـورهای مختلـف خواهـد 
داشـت.وی بیان کـرد: چابهـار بندری 
نزدیـک بـه مسـیرهای اصلـی تجارت 
کمتـری  هزینـه  و  زمـان  و  اسـت 
نسـبت بـه سـایر بنـادر کشـور را برای 

دارد. دریایـی  تجـارت 
مدیـرکل بنادر و دریانوردی سیسـتان 
و بلوچسـتان گفـت: بندرچابهـار نقش 
و  نقـل  و  حمـل  عرصـه  در  پررنگـی 
شـرقی  شـمال  کشـورهای  ترانزیـت 
بایـد  و  دارد  و آسـیای میانـه  ایـران 
از  بنـدر  ایـن  پسـکرانه  بـا  ارتبـاط 
طریـق راه آهـن و جـاده بـه خوبـی 
ایجـاد شـود تـا از این طریـق بتوانیم 
اقتصـادی،  بـاالی  ظرفیت هـای  از 
بنـدر شـهید  ترانزیتـی و جغرافیایـی 
بـا  کنیـم.وی  اسـتفاده  بهشـتی 
متـوازن  توسـعه  اهمیـت  بـر  تاکیـد 
زیرسـاخت های ارتباطـی بنـدر چابهار 
زیرسـاخت های  ایجـاد  بـا  گفـت: 
و  ریلـی، جـاده ای  بنـدری،  دریایـی، 
گردشـگری بویـژه در زمینـه حمـل و 
و کاال،  بـار  ترافیـک  و  دریایـی  نقـل 
سـواحل مکـران به یک قطـب جهانی 
و گردشـگری  اقتصـاد  حوزه هـای  در 
دریایـی تبدیـل خواهـد شـد.آقایی با 
اشـاره بـه توانمنـدی بنـدر چابهـار در 
تخلیـه و بارگیـری کاالهـای اساسـی 
اقیانـوس  کشـتی های  پذیـرش  و 
سـاخت  در  تسـریع  خواسـتار  پیمـا 
زاهـدان   – چابهـار  آهـن  راه  پـروژه 
بـه  چابهـار  بنـدر  گفـت:   وی  شـد. 
اقیانوسـی  بنـدر  بزرگتریـن  عنـوان 
و  راهبـردی  موقعیـت  بـا  کشـور 
دسـتیابی بـه آبهـای آزاد بین المللـی 
ایـران  مبـادالت  در  ویـژه ای  جایـگاه 
و  دارد  منطقـه  کشـورهای  سـایر  بـا 
داخلـی  خصوصـی  بخـش  لنگـرگاه 
دریانـوردی  و  بنـادر  اسـت.مدیرکل 
اظهـار  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
داشـت: ایـن بنـدر بـه عنـوان دروازه 
 IORA، تجـارت بـا کشـورهای عضـو
و  میانـه  آسـیای  افغانسـتان،   ،CIS
نزدیکـی به بنـادر حوزه دریـای عمان 
تجـارت  منظـر  از  هنـد  اقیانـوس  و 
دریایـی، خشـکی و امنیتـی بهتریـن 
کشـورهای  بـرای  ترانزیتـی  مسـیر 

اسـت. منطقـه 

چابهار
معارفه مدیرکل جدید 

ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اهواز برگزار شد

هرمزگان قطب سوم فوالد کشور

استان هرمزگان با حمایت های دولت تدبیر و امید درحال حاضر با تولید 10 درصد فوالد، قطب سوم فوالد کشور در اختیار دارد

حرکــت و پویایــی واحدهــای صنعتــی 
نشــان  هرمــزگان  در  فــوالد  بــزرگ 
می دهــد کــه دولــت اجــازه نــداده 
شــرایط  در  واحدهــا  ایــن  چــرخ 
ســخت اقتصــادی و تحریــم هــای 
ــد  ــت بازبمان ــکا از حرک ــه آمری ظالمان
و رونــق تولیــد بــر آنــان حکمفرمــا 

اســت.
تیرمــاه امســال تفاهم نامــه توســعه 
فــوالد  تولیــد  ظرفیــت  افزایــش  و 
تــا ســقف ســاالنه 10 میلیــون تــن 
در منطقــه ویــژه اقتصــادی صنایــع 
فــارس  خلیــج  فلــزی  و  معدنــی 
مشــارکت  بــا  هرمــزگان  اســتان  در 
ــید. ــا رس ــه امض ــی ب ــش خصوص بخ
همــکاری  تفاهمنامــه  امضــای  بــا   
بیــن  ایجــاد کنسرســیوم توســعه  و 
ــران  ــوالد ای ــی ف ــدرو، شــرکت مل ایمی
بــا گل گهــر و شــرکت های فــوالدی 
مســتقر در منطقــه ویــژه اقتصــادی 
خلیــج  فلــزی  و  معدنــی  صنایــع 
توســعه  بــرای  الزم  زمینــه  فــارس 
و افزایــش ســاالنه 10 میلیــون تــن 

ــد. ــم ش ــه فراه ــن منطق ــوالد در ای ف
بــزرگ  شــرکت  چهــار  اکنــون  هــم 
شــرکت  شــامل  فــوالد  تولیدکننــده 
فــوالد  مجتمــع  جنــوب،  فــوالد 
کاوه  فــوالد  مجتمــع  هرمــزگان، 
ــوالد  ــا ف ــش و شــرکت صب ــوب کی جن
خلیــج فــارس بــا ظرفیــت هشــت 
ویــژه  منطقــه  در  تــن  میلیــون 
فعالیــت  فــارس  خلیــج  اقتصــادی 

. دارنــد 
مجــاورت  هــای گمرکــی،  معافیــت 
خلیــج  المللــی  بیــن  آبهــای  بــا 
منطقــه  اختصاصــی  فارس،اســکله 
بارگیــری  و  تخلیــه  ظرفیــت  بــا 
ســاالنه 12میلیــون تــن مــواد فلــه 
بنــدر  بــه  آســان  معدنی،دسترســی 
ــر از 5  ــه کمت ــا فاصل ــی ب ــهید رجای ش
کیلومتــر، راه آهــن، فــرودگاه بیــن 
المللــی بندرعبــاس، خــط لولــه گاز، 
شــیرین  وجــودآب  بــرق،  نیــروگاه 
دریــا،  آب  اســتحصال  بــرای  کــن 
صنایــع  بــا  همجــواری  و  نزدیکــی 
جملــه  از  انــرژی  مولــد  و  همگــون 

مزیتهــای عمومــی اســتقرار در ایــن 
اســت. مناطــق 

هرمزگان، اســتانی فوالدی
اســتان هرمــزگان در جنــوب ایــران 
بــه عنــوان قطــب اقتصــادی ایــران 
و  دریــا  بــه  نزدیکــی  بواســطه 
دسترســی بــه آبهــای بیــن المللــی 
و همســایگی بــه ســه کشــور حــوزه 
مزیت هــای  از  فــارس،  خلیــج 
ــرای  ــرای اج ــه ب ــن منطق ــردی ای راهب
فــوالد  تولیــد  توســعه  طرح هــای 

اســت.
شــناختی  زمیــن  نظــر  از  هرمــزگان 
و  معــادن  از  برخــورداری  حــوزه  در 
کانی هــا بــه طــور طبیعــی اســتانی 
شــمار  بــه  مســتعد  و  پرظرفیــت 
کــه  آنگونــه  تاکنــون  کــه  مــی رود 
ــه  ــای مربوط ــش ه ــاید بخ ــد و ش بای
ــره  ــکوفایی و به ــا ش ــد ب ــته ان نتوانس
ظرفیــت،  ایــن  از  بهینــه  بــرداری 

آفرینــی کننــد. ثــروت 
ــای  ــز کانی ه ــن و منگن ــت، آه کرومی
ــن،  ــنگ آه ــچ، س ــنگ گ ــزی و س فل

تزیینــی  ســنگهای  نمــک،  ســنگ 
عنــوان  بــه  ســاختمانی  مصالــح  و 
کانیهــای غیرفلــزی از مهمتریــن مــواد 
ــتان  ــده در اس ــایی ش ــی شناس معدن

هســتند. هرمــزگان 
وجــود  بــا  هرمــزگان  در  فوالدی هــا 
ــرای  ــی ب ــودن شــرایط طبیع ــم ب فراه
فعالیــت  صنعــت،  ایــن  توســعه 
خــود را ســه دهــه بعــد از انقــالب 
شــروع کردنــد و بــه نوعــی موتــور 
هرمــزگان  در  فــوالد  توســعه  قطــار 
اســتان های  برخــی  بــا  مقایســه  در 
حرکــت  بــه  دیــر  کشــور  برخــوردار 

درآمــده اســت.
امــا بــا ایــن وجــود در یــک دهــه 
اخیــر بــه ویــژه در ســالهای اخیــر 
امیــد  و  تدبیــر  دولــت  فعالیــت 
ــعه  ــت توس ــی در جه ــای خوب طرح ه
ــه اجــرا  ــوالد در هرمــزگان ب صنعــت ف
طرح هــای  اکنــون  هــم  و  درآمــده 
توســعه تولیــد فــوالد در ایــن اســتان 
بــرای رســیدن بــه چشــم انــداز 10 
میلیــون تــن تولیــد در ایــن حــوزه در 
دســت انجــام اســت و ســوت طالیــی 
بــرای تحقــق ایــن مهــم بــه صــدا 

درآمــده اســت.

ازبزرگ ترین  برداری  بهره 
معدن ســنگ آهن هرمزگان

بــرای  دانیــد  مــی  کــه  همانوطــر 
تحقــق اهــداف پیــش بینــی شــده 
در حــوزه صنعــت فــوالد، بایــد ســنگ 
و  شــود  تامیــن  نیــاز  مــورد  آهــن 
ــم  ــث ه ــن حی ــزگان ازای ــتان هرم اس
یکــی از نــادر تریــن اســتانها بــوده 
ســنگ  اولیــه  مــواد  توانســته  کــه 

آهــن  درخــود داشــته باشــد.
ــداز 1404، ظرفیــت  در ســند چشــم ان
فــوالد کشــور 55 میلیــون تــن پیــش 
ــه آن  ــن نکت ــه مهمتری ــده ک ــی ش بین
تــن  164 میلیــون  تامیــن ســالیانه 
ســنگ آهــن اســت امــا اکنــون در 
 50 حــدود  در  رقمــی  بخــش  ایــن 

ــود دارد. ــت وج ــن ظرفی ــون ت میلی
البتــه ایــن نکتــه هــم بایــد توجــه 
ــادن  ــده مع ــه در آین ــه چنانچ ــود ک ش
ــدی کشــف نشــود،  ســنگ آهــن جدی
بعــد از افــق 1404 یعنــی در 10 تــا 15 
ــع ســنگ  ــود مناب ــا کمب ــده ب ســال آین
آهــن روبــرو مــی شــویم و ناگزیــر از 

ــد. ــم ش واردات خواهی

ــن  ــد، تامی ــه ش ــه گفت ــاس آنچ براس
مهمتریــن  از  یکــی  آهــن  ســنگ 
ــه  ــوالد اســت ک ــات در حــوزه ف ملزوم
ــدن  ــن مع ــال بزرگتری ــاه امس مردادم
ســنگ آهــن هرمــزگان )ســنگ آهــن 
رســیدو  بهره بــرداری  بــه  رضــوان( 
خودکفــا  هــم  نظــر  ازایــن  اســتان 
ســنگ  نوعــی  آهــن  شد.ســنگ 
معدنــی حــاوی رگه هــای آهــن اســت 
کــه بــا فرآینــد ذوب و احیــا، آهــن آن 
جــدا مــی شود،ســنگ آهــن یکــی از 
فراوان تریــن عناصــر فلــزی موجــود 
آن  اکســید  کــه  اســت  زمیــن  در 
ــن  ــته ی زمی ــد از پوس ــدود 5 درص ح

می شــود. شــامل  را 
ســنگ  رایــج  معدنــی  کانی هــای 
ــا  70 درصــد  آهــن شــامل هماتیــت ب
آهــن و مگنتیــت بــا 72 درصــد آهــن 
مــی باشــد و میانگیــن عیــار آن در 
ــا 65  ــدود 60 ت ــن ح ــی آه ــک کان ی
ــت،  ــازمان صنع ــترییس س ــد اس درص
معــدن و تجــارت هرمــزگان درایــن 
ــرمایه گذاری  ــزان س ــت: می ــه گف زمین
ــن  ــدن ســنگ آه ــه شــده در مع هزین
ــمال  ــری ش ــه در 70کیلومت ــوان ک رض
بــر  شــده،افزون  واقــع  بندرعبــاس 
ــرای  ــه ب ــت ک ــال اس ــارد ری 810 میلی
ــتغال  ــتقیم اش ــور مس ــه ط ــر ب 39 نف

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج
ــات  ــا عملی ــزود: ب ــمی اف ــل قاس خلی
پــی جویــی میــزان ذخیــره معــدن 
ــون  ــوان از 2.5میلی ــن رض ــنگ آه س
تــن بــه 20 میلیــون تــن افزایــش 
تــا  شــده  موجــب  و  کــرده  پیــدا 
ســنگ  معــدن  بزرگتریــن  به عنــوان 
ــناخته  ــزگان ش ــتان هرم ــن در اس آه

ــود. ش
وجــود  بــا  داد:  ادامــه  وی 
وشــرایط  تحریم هایبین المللــی 
ســنگ  معــدن  کشــور،  اقتصــادی 
از  یکــی  بندرعبــاس  رضــوان  آهــن 
مهم تریــن معــادن تامیــن کننــده ی 
بــه شــمار  آهــن هرمــزگان  ســنگ 

مــی رود.
شــرکت  کــرد:  تصریــح  قاســمی 
ایرانیــان در راســتای  پدیــده کاوش 
و  فوالدهرمــزگان  زنجیــره  تکمیــل 
ــدام  ــن اق ــون ت ــه 10 میلی ــیدن ب رس
ــه احــداث کنســانتره آهــن در جــوار  ب
معــدن ســنگ آهــن رضــوان کــرده 

اســت.
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 آیرو 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است. 

 درخت زندگی 
در سینماهای هنر و تجربه 

در حال اکران است. 

مستندفیلم 

رسانه در آینه تصویر
مجله دانستنیهای همشهری منتشر شد. 

سفر خسرو به مسکو 
از 16آبان تا 10 آذر در عمارت نوفل لوشاتو

 اجرا می شود. 

قصه های سفر پرماجرای 
 کشتی نوح 

از 22 آبان تا اول دی در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان اجرا می شود. 

 از بس که نیامدی...
از 19 تا 24 آبان در تئاتر شهر 

کرج  سالن رودکی اجرا می شود. 

مرتضی: خوش بگذره !... چه جوری ؟! من یه روز 

نبینمت قاطی می کنم... گیج می زنم!... چه جوری بهم 

خوش بگذره ؟!

سیمین: قرارمون این بود؟!

مرتضی: اگه این چیزا قول و قرار برمیداشت که من حال و روزم اینجوری نبود!

چهارشنبه سوری

فیلمنمایشنمایش دیالوگ

صحبت جان جهان جان و جهان می ارزد
لعل جان پرور او جوهر جان می ارزد

گوشٔه دیر مغان گیر که در مذهب عشق
کنج میخانه طربخانٔه خان می ارزد
با چنان نادرٔه دور زمان می خوردن

یک زمان حاصل دوران زمان می ارزد
شاید ار ملک جهان در طلبش در بازی
که دمی صحبت او ملک جهان می ارزد

برلب آب روان تشنه چرا باید بود
ساقی آن آب روان کو که روان می ارزد

با جمالت بتماشای چمن حاجت نیست
که گل روی تو صد الله ستان می ارزد
سر کوی تو که از روضٔه رضوان بابیست
پیش صاحب نظران باغ جنان می ارزد
هر که را هیچ بدستست نمی ارزد هیچ

که همانش که بود خواجه همان می ارزد
پیش خواجو قدحی باده به از ملکت کی
زانکه لعلیست که صد تاج کیان می ارزد

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

ورود نيرو به خوزستان و 
پایان فتنه شیخ خزعل

میـــالدی( واحدهـــای هنـــگ نـــادری 
ـــارس  ـــپ ف ـــات و تی ـــپ اصفه ـــران، تی ته
ــپار  ــداركات الزم رهسـ ــه و تـ ــا توپخانـ بـ
ـــتان  ـــپ لرس ـــه تی ـــدند و ب ـــتان ش خوزس
و واحدهـــای لشـــكر آذربایجـــان نیـــز 
ـــض  ـــه مح ـــا ب ـــد ت ـــاش داده ش ـــاده ب آم
دریافـــت دســـتور بـــه ســـوی اهـــواز بـــه 
حركـــت در آینـــد. هـــدف، پایـــان دادن 

بـــه گردنکشـــی شـــیخ خزعـــل بـــود.
)ژنـــرال  ســـپه  ســـردار  همزمـــان، 
طریـــق  از  نیـــز  پهلـــوی(  رضاخـــان 
اصفهـــان و شـــیراز عـــازم اهـــواز شـــد. 
قبـــال بـــه شـــیخ خزعـــل اخطـــار شـــده 
بـــود كـــه مالیـــات معوقـــه خـــودرا بـــه 
ـــل 9  ـــد. خزع ـــز كن ـــه داری كل واری خزان
ـــك روز  ـــرد و ی ـــو ك ـــد تقاضـــای عف روز بع

ــد. ــلیم شـ ــس از آن تسـ پـ

ــی  ــای اعزامـ ــیدن واحدهـ  پـــس از رسـ
بـــه مقصـــد، كار خلـــع ســـالح اطرافیـــان 
خوزســـتان  در  و  شـــد  آغـــاز  خزعـــل 
برقـــرار  نظامـــی  حكومـــت  مقـــررات 
ـــان  ـــس )پارلم ـــه مجل ـــل ب ـــد. خزع گردی
ایـــران( نامـــه نوشـــته بـــود كـــه فریـــب 
ــه  ــود كـ ــته بـ ــوزش خواسـ ــورده و پـ خـ
ــظ  ــت الحفـ ــرش تحـ ــا دو پسـ ــدا بـ بعـ
ــیدن  ــدند. رسـ ــل شـ ــران منتقـ ــه تهـ بـ
ســـواره نظـــام آذربایجـــان ظـــرف چهـــار 
ــكات  ــتان از نـ ــه خوزسـ ــز بـ روز از تبریـ
جالـــب ایـــن عملیـــات بـــود كـــه در آن 
زمـــان طـــی ایـــن مســـافت بـــا اســـب، 
امـــری بـــی ســـابقه بـــود. مورخـــان 
اروپایـــی نوشـــته انـــد كـــه ســـرعت 
از  بیـــش  ســـواره نظـــام آذربایجـــان 
اتومبیـــل )اتومبیلهـــای آن زمـــان( بـــود. 
ـــرفتهای  ـــان، پیش ـــن مورخ ـــته ای ـــه نوش ب
ایـــران نتیجـــه درآمـــد نفـــت خوزســـتان 

اســـت.

 در ســـال 1358 و در همیـــن روز )13 
ــی  ــی كرمانـ ــد مدنـ ــر احمـ ــان( دكتـ آبـ
)دریـــادار( اســـتاندار وقـــت خوزســـتان 
ــودی  ــر »خـ ــرد: "اگـ ــار كـ ــن اخطـ چنیـ
بـــی  گذشـــته کشـــور  از  کـــه  هـــا« 
اطـــالع هســـتند ]تاریـــخ نخوانـــده انـــد[ 
بـــه خودســـری در خوزســـتان ادامـــه 
ــه شـــیخ خزعـــل  ــد رونوشـــت فتنـ دهنـ
ـــد  ـــگار خواه ـــتان آش ـــن اس ـــمان ای در آس
ــی  ــتان بـ ــدون خوزسـ ــران بـ ــد و ایـ شـ
ـــود،  ـــد ب ـــتان نخواه ـــه افغانس ـــباهت ب ش
ــدون  ــاوری و بـ ــش خـ ــتان بخـ افغانسـ
بـــود کـــه دســـت  ایرانزمیـــن  نفـــت 
ـــدا  ـــا ج ـــن م ـــر وط ـــتعمار آن را از پیک اس
کـــرد. مـــن و نیـــروی دریایـــی چنیـــن 
اجـــازه ای را نخواهیـــم داد. باخـــون دل 
ـــای  ـــا پ ـــم و ت ـــرده ای ـــتان را آرام ك خوزس
جـــان برایـــش ایســـتادگی خواهیـــم 

کـــرد.".

 گروه موسیقی رادها 
3آذر در تاالر وحدت برگزار می شود. 

نمایش
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 we اصلـی  عنـوان  بـا  بودیـم  همـه  از  خوش شـانس تر  رمـان 

یـک  براسـاس  هانتـر،  جورجیـا  اثـر   were the lucky ones

داسـتان واقعـی اسـت کـه موضـوع آن دربـاره هولوکاسـت و جنگ 

بهترین هـا،  از  یکـی  مـن  بـرای  رمـان  ایـن  اسـت؛  دوم  جهانـی 

ایـن  در  بـود کـه  تاثیرگذارترین هـا کتاب هایـی  و  دردناک ترین هـا 

خوانـده ام. ژانـر 

روبـه رو  هولنـاک  نوشـته  ایـن  بـا  خواننـده  کتـاب  ابتـدای  در 

یهودیـان  درصـد جمعیـت  نـود  هولوکاسـت  پایـان  »تـا  می شـود: 

لهسـتان نابـود شـدند؛ از سـی هـزار یهـودی سـاکن رادوم، کمتر از 

یافتنـد.« نجـات  نفـر  سـیصد 

در بهـار سـال 1939 هـر سـه نسـل خانـواده کـرک بـا آنکـه سـایه 

جنـگ روز بـه روز بیشـتر بـه آن ها نزدیک می شـود تـالش می کنند 

و  در حـدی کـه گفـت  را حفـظ کننـد.  زندگـی خـود  عـادی  روال 

گوهـای سـر میـز شـام معموال دربـاره تولد و روابط عاشـقانه اسـت 

و نـه مصیبتـی کـه آن هـا را از زادگاهشـان دور خواهـد کـرد. خیلـی 

زود وحشـتی کـه اروپـا را در بـر گرفتـه اسـت همه گیـر می شـود و 

خانـواده کـرک از هـم می پاشـد. هریـک در مسـیری جداگانـه راه 

خـود را از داالن هـای مخـوف و تودرتوی جنگ و سـرکوب و کشـتار 

بـه سـمت پناهگاهـی بـاز می کننـد.

در قسـمت دیگری از متن پشت جلد 
کتاب آمده است:

رمـان خوش شـانس تر از همـه بودیـم نشـان می دهـد کـه چگونـه 

قـرن  لحظـات  تاریک تریـن  بـا  مواجهـه  در  می توانـد  آدمـی  روح 

بیسـتم، تـاب آورد و همچنـان جـوان بمانـد.

کتاب خوش شـانس تر از همه بودیم
خوش شـانس تر از همـه بودیـم داسـتان واقعی خانـواده کرک، 
یـک خانـواده یهـودی، والدیـن و پنـج فرزنـد بالـغ آن هاسـت 
کـه در سـال 1939 در رادوم – لهسـتان آغـاز شـده اسـت. در 
ایـن کتـاب، مـا داسـتان ایـن خانـواده را کمـی قبـل از شـروع 
دنبـال  از جنـگ  بعـد  و  جنـگ، در طـول جنـگ جهانـی دوم 
می کنیـم. هـر فصـل از کتـاب بـا زاویـه دیـد سـوم شـخص به 
یکـی از اعضـای خانـواده اختصاص دارد و نویسـنده در حرکتی 
تاریخـی  اطالعـات  کتـاب  فصل هـای  میـان  در  هوشـمندانه 
کوتـاه و مسـتندی دربـاره وقایع جنـگ گنجانده است.داسـتان 
جـدا افتـادن اعضای ایـن خانواده از هـم را می خوانیـم؛ وقتی 
کـه یکـی از آن هـا از اروپـا فـرار می کنـد، یکـی با همسـرش به 
اردوگاه هـای کار اجبـاری سـیبری تبعید می شـود و بعدها سـر 
از تهـران و تل آویـو و خاورمیانـه درمی آورنـد، یـا آن هایـی کـه 
یـا وقت هایـی  و  در گتوهـا کار می کننـد  سـاعت های طوالنـی 
کـه خودشـان را مسـیحی جـا می زننـد تـا بـه جـرم یهـودی 

بودن کشـته نشـوند.
بودیـم داسـتان اسـتقامت و  از همـه  کتـاب خوش شـانس تر 
بقـا و عشـق خانوادگـی اسـت. یـک داسـتان شـکننده درمـورد 
به حـدی  تاریـخ. گاهـی  رمان هـای  وحشـتناک ترین  از  یکـی 
صحنه هـای دردناکـی را توصیـف می کنـد کـه قلـب آدم از ایـن 
بـه درد می آیـد. تـرس بی پایـان و  همـه جنایـت و قسـاوت 
داسـتان  طـول  در  عزیزانشـان  مـورد  در  نگرانـی شـخصیت ها 
همـواره بـا خواننـده اسـت؛ اینکـه در حـال حاضـر آن هـا کجـا 
هسـتند؟ آیـا سـالم هسـتند؟ آیـا می تواننـد دوبـاره همدیگـر 
را ببیننـد؟ یـا اصـال زنـده هسـتند؟ درد و تـرس و بـاز هم درد 

و تـرس.

خوش شانس تر از همه بودیم
نویسنده: جورجیا هانتر

ترجمه: سارا حسینی معینی
انتشارات: کتاب کوله پشتی

خواب کن زیر یک شاخه 

دور از شب اصطکاک فلزات.

اگر کاشف معدن صبح آمد، صدا 

کن مرا.

سهراب سپهری

عکس نوشت

عكس:
 فرنوش نوروزی


