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شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت به انجـام پروژه های زیر اقدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیفهای زیر 
حداکثـر تـا تاریـخ 97/07/21 جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه و ارایه پیشـنهادات خود به نشـانی :بم، بلوار شـهید رجایی- سـایت اداری،شـهرداری بم، 

امـور قراردادهـا مراجعه نمایند.

ــت هــر یــک از  ــم  باب ــام شــهرداری ب ــال بحســاب ســیبا شــماره 010۵۶۵9۳9000۳ بن ــغ ۵00/000 ری ــا پرداخــت مبل ــد ب 1-شــرکتهای واجــد شــرایط مــی توانن
ــد. ــدام نماین ــه اق ــناد مناقص ــت اس ــه دریاف ــبت ب ــوق  نس ــای ف پروژه ه

2- ارایه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی میباشد.
۳-شرکت کنندگان باید به طور جداگانه در مناقصه هر پروژه که مایلند شرکت نمایند.

۴-هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد.
۵- ارایه رزومه کاری، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.

۶-شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره تلفن 0۳۴۴۴۳۴۵211 تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی  

علیرضا پشتیبان-شهردار بم

 )نوبت اول(

پیاده رو سازی بلوار صاحب الزمانپیاده روسازی کمربندی ولی عصرنام پروژه

1۳/۶18/01۶/2098/1۶7/878/282برآورد اولیه بر اساس فهرست بهای ابنیه 97)ریال(

۶81/000/000۴10/000/000مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه )ریال(

۶ماه۶ماهمدت انجام کار)ماه(

»تجاوزی دوباره 
در ۳1 شهریور«

سخنگوی قوه قضاییه:

سیف ممنوع الخروج  
شده است
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۳۱ شـهریور مـاه سـال ۱۳۵۹ بـود کـه آژیـر خطـر بـرای سراسـر 
#ایـران بـه صـدا در آمـد، خطـری کـه انقـاب نوپـای مـا را تهدیـد 
ارتـش  بـود؛  ایسـتاده  آن  پشـت  جهانـی  اتحـادی  و  کـرد  مـی 
بـود  شـروع کـرده  را  خـود  جانبـه  همـه  حمـات  #صـدام  بعثـی 
بـود. انداختـه  راه  بـه  مـا  علیـه ملـت  را  تهاجمـی همـه جانبـه   و 

۳۸ سـال از آن تاریـخ گذشـته و حـاال در سـالروز همـان #تهاجـم، 
ایـن بـار هـم دسـت #بیگانـگان در هجمـه ای دیگـر نمایـان شـد؛ 
حادثـه #تروریسـتی دیـروز در اهـواز آن هـم در هنگامـه رژه ای به یاد 
حماسـه آفرینی های سـال های دفـاع مقـدس، گویـای ایـن حقیقـت 
بـود کـه دشـمنان دسـت از دشـمنی و کینه تـوزی بـر نداشـته اند و 
بـا وجـود شکسـت های پـی در پـی در عرصه هـای مختلـف نظامـی، 
بـاز هـم در پـی ضربـه زدن بـه ایـن مـرز و بـوم از طریق حمـات کور 
هسـتند، حماتی که نه نیروهای نظامی، بلکه #مردم عادی را نشـانه 
 گرفتـه و گویـای ضعـف و زبونـی دسـت های پشـت پـرده آن اسـت.

شـهادت مـردم و کـودکان بـی دفـاع سـرزمین مان در #خوزسـتان 
همیشـه #قهرمـان، ملـت #ایـران را در مـاه محـرم، مـاه پیـروزی 
بـار دیگـر عـزادار کـرد؛ مردمـی کـه در طـول  بـر شمشـیر،  خـون 
عزیزانشـان  از  نفـر  هـزار  از ۱۷  بیـش  #انقـاب  از  بعـد  سـال های 
#انقـاب  و  اسـام  تقدیـم  #تروریسـتی  مختلـف  حـوادث  در  را 
نشسـتند. خواهرانشـان  و  بـرادران  سـوگ  بـه  دیگـر  بـار   کرده انـد 
چـه گـروه #تروریسـتی #االحوازیـه کـه در ابتـدا مسـئولیت حمـات 
#داعشـی هایی  چـه  و  گرفـت  دوش  بـر  را  دیـروز  تروریسـتی 
را  ایـن حادثـه  کـدام مخفیگاهشـان خبـر  از  نیسـت  معلـوم  کـه 
یـک  از  همگـی  می کننـد،  منتسـب  خـود  بـه  را  آن  و  شـنیده اند 
قمـاش هسـتند، قمـاش #تروریسـت هایی کـه نـه جـرأت رویارویی 
اسـتدالل  و  منطـق  نـه  و  دارنـد  را  مسـلح  نیروهـای  بـا  نظامـی 
مخالفـت #قانونـی بـا آنچـه مـورد اعتراضشـان اسـت، آنهـا فقـط 
کودک کشـی و مظلوم کشـی را می داننـد و بـس بـه همیـن دلیـل 
اسـت کـه آتـش خشـم خـود را بـار دیگـر بـر روی زنـان و مـردان بی 
 دفـاع گشـودند و هـم وطنـان خـود را بـه خـاک و خـون کشـیدند.

ضمن محکومیت شـدید این حادثه #تروریسـتی، شـهادت مردم در 
#اهـواز را تسـلیت می گویـم و از خداونـد بـرای آنهـا غفـران و آمرزش 
 و بـرای بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی بـر این مصیبـت را خواسـتارم.

جـا دارد یـادی کنیـم از دو همـکار پرتـاش #رسـانه_ملی در صـدا و 
سـیمای #مرکز_خوزسـتان، دو نفـر از همكارانمـان که حین پوشـش 
مراسـم رژه نیروهـای مسـلح، در حادثـه #تروریسـتی امـروز مجروح 
شـدند؛ از ایـن عزیـزان کمـال تشـکر و قدردانـی را دارم و از خداونـد 
 می خواهم نعمت سامت و تندرستی را هر چه زودتر به آنها بازگرداند.
صـدا و سـیمای مرکـز خوزسـتان هـم در پـی ایـن حادثـه توانسـت 
بـه خوبـی از پـس وظایـف رسـانه ای خـود برآیـد؛ ایـن مرکـز در حال 
پخـش زنـده مراسـم رژه نیروهـای مسـلح در سـالروز آغـاز جنـگ 
تحمیلـی بـود کـه صـدای تیرانـدازی #تروریسـت ها به گوش رسـید؛ 
عوامـل برنامه سـاز و دسـت اندرکاران پخش مرکز خوزسـتان نیز بدون 
فـوت وقـت اقـدام بـه پوشـش اخبـار و گزارش هـای مربـوط بـه این 
حادثـه کردند تا عاوه بر #اطاع رسـانی شـفاف در ایـن زمینه، موجب 
جلوگیـری از گسـترش هـر نـوع شـایعه شـوند ضمـن اینکـه پس از 
سـاعاتی بـا تولیـد و پخـش گزارش هـای واقع گرایانـه، آرامـش را بـه 
مخاطبـان بازگردانـد. از این عزیزان هم کمال تشـکر را دارم و امیدوارم 
در حوزه وظایف رسـانه ای خود بیش از گذشـته موفق و پیروز باشـند.

خانه های خالی بالی جان بازار مسکن

انس طا             ۱.۱۹۹.۹۳

مثقال طا          ۱۸.2۷0.000

گرم طای ۱۸    4.22۳.۱۹2

گرم طای 24    ۵.6۳۳.۷۸۵

انس نقره                  ۱4.2۱

انس پاتین            ۸۳2.000

انس پاالدیوم         ۱.04۳.000

بهار آزادی            4۳.0۱0.000

امامی                46.0۸0.000

نیم               22.۵00.000

ربع                ۱2.000.000

گرمی              6.۵00.000

دالر                  ۱4۸.0۵0

یورو                 ۱۷۵.۹۱0

پوند                 ۱۹۵.040    

درهم امارات             40.۹00

لیر ترکیه                2۳.6۷0

یوان چین               2۱.460

ین ژاپن                ۱۳2.6۳0    

دالر کانادا               ۱۱۵.620

دالر استرالیا           ۱0۸.24۵

برخـی تخمیـن هـا از وجـود دومیلیـون و پانصد 
هـزار خانـه خالـی حکایـت دارد که صاحبانشـان 
در آب نمـک تـورم خوابانـده انـد تا به بـار آید، با 
ایـن منطـق کـه هرچه باشـد سـال آینـده گرانتر 

می شود.
وجـود خانـه هـای خالی مانند زخمـی عمیق تن 

بـازار مسـکن را آزار مـی دهـد، ایـن آمـار تـکان 
دهنـده اسـت کـه ۱۱ درصـد خانـه هـای کشـور 

خالی از سکنه است. 
دولـت راه مقابلـه بـا ایـن بیمـاری  اپیدمـی در 
بـازار مسـکن را بسـتن مالیـات بـر خانـه خالـی 

می داند.

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

18  تا  30

بازارخودرواسیرچینیها

خبـر انسـداد چاه هـای غیـر مجـاز، جـزو اخبـار متـداول 

برخـوردی  اسـت.  اسـتان های کشـور  بیشـتر  روزه  هـر 

سـلبی و قضایـی آنهم با مسـاله ای که بسـیاری معتقدند 

موضـوع فنـی صـرف نیسـت و بایـد تبعـات اجتماعـی و 

سیاسـی آن را هـم در نظـر گرفـت. بـا کاهـش بارندگـی 

و تشـدید خشکسـالی در کشـور، بسـیاری بـه سـمت 

چاه هایـی  آورده انـد.  روی  مجـاز  غیـر  چاه هـای  حفـر 

حجـم  می مکـد.  را  موجـود  زمینـی  زیـر  آب هـای  کـه 

دسترسـی بـه سـطح آب هـا را پاییـن بـرده و از طرفـی 

 اتفاقاتـی همچون فرونشسـت زمین را به دنبـال می آورد.

چاه های غیر مجاز همانطور که از اسمشـان پیداسـت غیر 

مجـاز و ثبت نشـده هسـتند و آمـار دقیقی از حفـر آنها در 

دسـت نیسـت اما بر اسـاس تخمیـن وزارت نیـرو، تعداد 

آن هـا بیـن ۳00 تـا 400 هزار حلقه برآورد شـده اسـت.

در این پیام ما می خوانید
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»خرس ارسبان« 
قربانی تله سیمی شد 
تصویری دلخراش از یک خرس 

قهوه ای که در فضای مجازی 
دست به دست می شود حکایت 

از قربانی شدن یکی دیگر از 
گونه های ارزشمند جانوری کشور 
در تله های سیمی کشاورزان دارد

درختان لیموی 
فارس در انتظار 

کوره های زغال

کودک مریوانی 
جوان ترین هنرمند آسیا

آروین خسپی از طرف شورای 
جهانی صنایع دستی به عنوان 

جوانترین هنرمند حوزه 
صنایع دستی منطقه آسیا و 
اقیانوسیه انتخاب شده است هر

 م
س:

عک

هر
 م

س:
عک

یادداشت مهمان
دکتر دارابی

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
0۵:۵۳

غروب آفتاب 
17:۵8

تهران

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1270

دوشنبه 2 مهر 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
www.payamema.ir

رییس جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان: کشاورزانی که چاه غیر 

مجاز دارند، عموما از این راه 
امرار معاش می کنند

وزارتنیرودرچاله

چاههایبدونپروانه

تحریم های سال 201۳ بر صنعت خودرو کشور تا جایی پیش رفت که تولید 
خودرو را در سال 1۳92 نسبت به سال 1۳90 به نصف تقلیل داد

فاز جدید تقابل 
با ایران!
یادداشت مهمان
صابر گل عنبری 

ــخنگوی  ــه س ــوری ک ــد دو کش ــر می رس ــه نظ ب
نیروهــای مســلح از بــردن نــام آن هــا خــودداری 
کــرده، عربســتان و امــارات هســتند. از بــس 
ــده،  ــبت داده ش ــارج نس ــه خ ــه ای ب ــر حادث ه
نشــانه های  بیافتــد کــه  اتفاقاتــی  هــم  اگــر 
دخالــت طرف هــای خارجــی مــورد اتهــام در 
ــل  ــانی الاق ــن آس ــه ای ــد، ب ــدا باش ــا هوی آن ه
نــزد قشــری باورپذیــر نیســت. ســخنگوی ارشــد 
نیروهــای مســلح اعــام کــرد کــه عامــان حملــه 
تروریســتی امــروز در اهــواز در دو کشــور حاشــیه 
ــلیحاتی  ــی و تس ــتیبانی مال ــارس پش ــج ف خلی
و  دیــده  آمــوزش  ایــن کشــورها  در  و  شــده 

شــده اند. ســازماندهی 
ــخنگوی  ــه س ــوری ک ــد دو کش ــر می رس ــه نظ ب
نیروهــای مســلح از بــردن نــام آن هــا خــودداری 

کــرده، عربســتان و امــارات هســتند. صرفنظــر از 
اینکــه ایــن اظهارنظــر چقــدر پشــتوانه دیتایــی و 
اطاعاتــی عینــی دارد کــه امثــال بنــده دسترســی 
بــه آن نــدارد، امــا در همیــن حــوزه ژورنالیســتی 
خــود شــواهدی نگــران کننــده می بینــم کــه 
و  ایــران  میــان  اختافــات  می دهــد  نشــان 
ــوب  ــارات از چهارچ ــع آن ام ــه تب ــتان و ب عربس
ــی و  ــد امنیت ــده و بع ــارج ش ــود خ ــی خ سیاس

ــه اســت. ــی یافت ــی خطرناک نظام
ولی عهــد عربســتان در مــی 20۱۷ در مصاحبــه ای 
ــه  ــروف ک ــره رســانه ای مع ــا داود شــریانی چه ب
شــبکه یــک عربســتان آن را پخــش کــرد، تهدیــد 
کــرد کــه جنــگ را بــه داخــل ایــران می کشــاند. 
ــا  ــد ت ــم مان ــر نخواهی ــت: "منتظ ــن گف وی چنی
جنــگ بــه داخــل عربســتان کشــیده شــود، کاری 
ــا در داخــل  ــزد آن ه ــگ ن ــه جن ــرد ک ــم ک خواهی

ایــران باشــد."
ســخنان ولی عهــد عربســتان نشــان از یــک نــوع 
ــم  ــه زع ــه ب ــت ک ــتانه" داش ــات "پیش دس اقدام
ــه  ــگ ب ــال جن ــری از انتق ــرای جلوگی خــودش ب

داخــل عربســتان اســت.
ــی  ــت از چرخش ــا حکای ــه تنه ــارات ن ــن اظه ای
پارادایمــی در سیاســت خارجــی عربســتان در 
قبــال ایــران و خــروج از ماهیــت محافظــه کاری 

چنــد دهــه گذشــته داشــت کــه صریح تریــن 
ــعودی  ــام س ــن مق ــد عالی تری ــر و تهدی اظهارنظ
ــا ایــن فــرض کــه ایشــان پادشــاه  ــود؛ البتــه ب ب

ــه هســت. ــتان اســت ک ــی عربس واقع
در کنــار آن، مشــارکت ســالیانه مقامــات امنیتــی 
در  فیصــل  ترکــی  آن هــا  رأس  در  و  ریــاض 
در  رجــوی  مجموعــه  ســالیانه  نشســت های 
ــر ایــن نکتــه کلیــدی تاکیــد دارد کــه  پاریــس ب
تقابــل منطقــه ای میــان عربســتان ســعودی 
ــتقیم( در  ــر مس ــی )غی ــگ نیابت ــران از جن و ای
ســرزمین های دیگــر از جملــه ســوریه، یمــن 
نیابتــی  جنــگ  بــه  و  رفتــه  فراتــر  عــراق  و 
ــل  ــل تبدی ــرف مقاب ــرزمین ط ــتقیم( در س )مس

ــد. ــد ش خواه
ترکــی  امثــال  آشــکار  در حقیقــت مشــارکت 
فیصــل رئیــس ســابق دســتگاه اطاعاتــی ریــاض 
در ایــن نشســت ها عینیت  بخشــی و ترجمــان 
همــان تهدیــدی اســت کــه محمــد بن ســلمان در 

ــت. ــان داش ــریانی بی ــا داود ش ــه ب مصاحب
ــه  امــا امــارات متحــده عربــی نیــز کــه بعــد از ب
قــدرت رســیدن دونالــد ترامــپ شمشــیر را از رو 
ــت خصومتــش  ــران بســته اســت، و عل ــه ای علی
ماننــد عربســتان آنچنــان هــم قابــل فهم نیســت، 
ضاحــی  می کنــد.  و  کــرده  تهدیــد  آشــکارتر 

ــارات  ــی ام ــری جنجال ــخصیت توییت ــان ش خلف
کــه ســال ها رئیــس پلیــس دبــی بــود و اکنــون 
ــود  ــای خ ــدام  در توئیت ه ــت، م ــاون وی اس مع
ــران  ــل ای ــی در داخ ــات نظام ــه اقدام ــوت ب دع
کــرده اســت. وی بــه طــور مشــخص در اوت 
ــت  ــی خواس ــورهای عرب ــی از کش 20۱6 در توئیت

ــد. ــلح کنن ــران را مس ــیون ای اپوزیس
امــروز بعــد از ایــن واقعــه دردنــاک، عبدالخالــق 
ــن  ــه محمــد ب ــی نزدیــک ب ــره امارات ــدهللا چه عب
زایــد ولی عهــد ابوظبــی و حاکــم واقعــی امــارات 
ــه  ــه ب ــن نوشــت: »حمل ــا چنی ــی پرمعن در توییت
یــک هــدف نظامــی تروریســم نیســت و انتقــال 
انتخــاب و گزینــه ای  ایــران  بــه عمــق  نبــرد 
آشــکار اســت و در مرحلــه آتــی افزایــش خواهــد 

ــت.« یاف
ــروز  ــه ام ــه آنچ ــد ک ــد می کن ــت تاکی ــن تویی ای
و  تقابــل جدیــد  افتــاد، در چارچــوب  اتفــاق 
ــده  ــام ش ــران انج ــل ای ــه داخ ــگ ب ــال جن انتق
انتقــال جنــگ بــه  اســت. وقتــی ســخن از 
داخــل ایــران بــه عنــوان یــک انتخــاب بــه ایــن 
ــه  ــه قضی ــد ک ــود، نشــان می ده صراحــت می ش
ــر  ــف فرات ــدام یــک مجموعــه مســلح مخال از اق
ــق عبــدهللا  اســت. اینجــا اشــاره آشــکار عبدالخال
بــه یــک "انتخــاب" و یــک "تصمیــم" اســت 

و منظــور او هــم انتخــاب بلــوک )واشــنگتن، 
تل آویــو، ریــاض و ابوظبــی( بــرای در پیــش 
گرفتــن چنیــن سیاســتی در قبــال ایــران اســت و 
ایــن همــان چیــزی اســت کــه یــک ســال قبــل 
ــان جــاری ســاخت. ــر زب ــن ســلمان ب ــد ب محم

از دیگــر ســو، نبایــد از نظــر دور داشــت کــه 
ایــن حملــه یــک روز پــس از تهدیــد شــدید 
اللحــن وزیــر خارجــه آمریــکا خطــاب بــه ایــران 
در واکنــش بــه حمــات اخیــر عراقی هــا بــه 
ــفارتخانه آن  ــره و س ــکا در بص ــولگری آمری کنس

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــداد ص در بغ
ــکات پیشــگفته،  ــه ن ــا توجــه ب ــال، ب ــر ح ــه ه ب
ــه  ــا از زاوی ــات صرف ــن اتفاق ــه ای ــردن ب ــگاه ک ن
عــداوت تاریخــی یــک گــروه بــا نظــام جمهــوری 
اســامی دقیــق نیســت و تقلیــل ماجراســت. 
آنچــه در ایــن میــان الزم اســت دیــده شــود 
ــی و  ــی بین الملل ــای خارج ــل قدرت ه ورود تقاب
ــی  ــازه و خطرناک ــاز ت ــه ف ــران ب ــا ای ــه ای ب منطق
ــف سیاســی، اقتصــادی،  ــاد مختل ــه ابع اســت ک
امنیتــی و نظامــی دارد کــه می تــوان از یــک 
جنــگ تمــام عیــار بــا وجوهــی پنهــان و آشــکار 
رو  آن  از  پانــی  روز  هــر  ســخن گفــت کــه 
ــه خــود می گیــرد. می شــود و بعــد آشــکارتری ب

پژوهش گر و کارشــناس غرب آسیا

و
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این صفحه می خوانیم
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 بنزین سوپر به جایگاه های سوخت بازمی گرددپیام خبر
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تولید بنزین سوپر که حدود سه ماه با وقفه مواجه شده بود، 
از هفته آینده از سر گرفته می شود.
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بازار خودرو اسیر چینی ها
تحریم های سال 201۳ بر صنعت خودرو کشور تا جایی پیش رفت که تولید خودرو را در سال 1۳92 نسبت به سال 1۳90 به نصف تقلیل داد

نمودار سهم خودروهای چینی مونتاژ داخل از بازار خودروی کشور

از شــروع بــه کار کارخانــه ایران ناســیونال 
در ایــران و تغییــر نامــش بــه ایــران 
خــودرو و اضافــه شــدن ســایر برندهــای 
ــاالی  ــن و ب ــی پایی ــودرو مل ــی خ ایران
فراوانــی داشــته اســت. تولیــد ملــی امــا 
هیــچ وقــت نتوانســته پاســخگوی نیــاز 
ــای  ــوع پ ــن موض ــد. همی ــان باش ایرانی
ــاز کــرده اســت. از  ــه کشــور ب واردات را ب
جملــه خودروهایــی کــه بــه نظــر بیــش 
راهــی جاده هــای  توانســتند  بقیــه  از 
ــد.  ــن بودن ــدات چی ــدند تولی ــور ش کش
خودروهایــی که همیشــه در مــورد کیفیت 

ــت. ــراوان اس ــث ف ــرف و حدی ــا ح  آنه
و  صنعــت  انــرژی،  مطالعــات  دفتــر 
معــدن مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
در گزارشــی بــا هــدف بررســی وضعیــت 
خودروهــای چینــی ســاخت داخــل و 
میــزان ارزبــری ایــن نــوع خودروهــا 
در بــازار داخــل کشــور ، بــه بررســی 
ــی از  ــأ چین ــا منش ــای ب ــهم خودروه س
پرداخــت.  بــازار خودروســازی کشــور 

لوکوموتیو صنایع
ــاط  ــل ارتب ــه دلی ــازی ب ــت خوروس صنع
گســترده بــا بیــش از 60 صنعــت دیگــر 
ــروف اســت. ــع مع ــو صنای ــه لوکوموتی ب
ایــن صنعــت کلیــدی پتانســیل باالیی در 
ایجــاد اشــتغال و نقــش موثری در رشــد 

ــی دارد. ــادی و اجتماع ــعه اقتص  و توس
نتایــج ایــن گــزارش نشــان می دهــد 
قطعــات  واردات  عمــده  ســهم  کــه 
منفصلــه از چیــن مربــوط بــه خودروهای 
و  اســت  داخــل  مونتــاژ  چینــی 
هرگونــه تغییــر در رویــه تخصیــص و 
قیمت گــذاری ارز، بــر 4 / ۱۷ درصــد 
ــای  ــهم خودروه ــه س ــودرو ک ــازار خ از ب
ــر  ــت، تأثی ــل اس ــاژ در داخ ــی مونت چین
گذاشــته و می توانــد موجــب تشــدید 
شــود. خــودرو  بــازار  بــه   شــوک ها 

تاثیر تحریم بر تولید خودرو
تحریم هــای ســال 20۱۳ بــر صنعــت 
ــت  ــش رف ــی پی ــا جای ــودرو کشــور ت خ
کــه تولیــد خــودرو را در ســال ۱۳۹2 

نصــف  بــه   ۱۳۹0 ســال  بــه  نســبت 
از  بعضــی  در  توانســت  و  داد  تقلیــل 
پرتیــراژ  خودروهــای  تولیــد  خطــوط 
وارد  جــدی  خلــل  داخــل  ســاخت 
کوتاهــی  مــدت  در  حتــی  و  کنــد 
ــید. ــر رس ــه صف ــوط ب ــن خط ــد ای  تولی

ســال ۹۷ در ســه ماهــه اول رشــد تولیــد 
خــودرو بــا افزایــش 4/۹ درصــدی همراه 
بــود امــا وقتــی آمــار چهارماهــه ابتدایــی 
پارســال  بــا مــدت مشــابه  را  ســال 
قیــاس می کنیــم تولیــد خــودرو کاهــش 
 ۱/0 درصــدی را تجربــه کــرده اســت.

آغــاز  مــاه  از خــرداد  رونــد کاهــش 
شــاهد  رفتــه  رفتــه  و  اســت  شــده 
ــاس  ــر اس ــم. ب ــتر بوده ای ــش بیش کاه
تحقیقــات مشــخص شــده کــه ترافیــک 
پروســه ثبــت ســفارش تــا مرحلــه 
ــه  ــه ب ــده قطع ــث ش ــص کاال باع ترخی
 موقــع بــه دســت تولیدکننــدگان نرســد.

واردات قطعات منفصله
قطعــات  واردات  میــزان  بررســی  در 
ــال ۱۳۸6  ــی س ــواری ط ــای س خودروه
تــا ســه ماهــه نخســت ســال ۹۷ نشــان 
ــزان واردات  ــترین می ــه بیش ــد ک می ده
فرانســه،  کشــورهای  از  ترتیــب  بــه 
ــوده اســت. ــی ب ــره و رومان چین،ژاپن،ک

در میــان واردات از کشــورهایی ماننــد 
افغانســتان، بلغارســتان و ســوریه هــم به 
ــه جــای تامــل دارد.  چشــم می خــورد ک

نشــان  آمــار  بــه  دقیق تــر  نگاهــی 
 ۹2 ســال  از  چیــن  کــه  می دهــد 
را  خــود  واردات  بقیــه کشــورها  کــه 
بــوده  تنهــا چیــن  داده انــد  کاهــش 
ــران  ــه ای ــود ب ــادرات خ ــزان ص ــه می ک
را ثابــت نگــه داشــته و از ســال ۹۵ 

از  بیــش  تــا  چشــم گیری  افزایــش 
ــت. ــته اس ــم داش ــون دالر ه  ۱600 میلی

هجوم چینی ها
خودروســازان چینــی بــه صــورت جــدی 
از دهــه ۸0 وارد صنعــت خودروســازی 
ــا  ــکاری ب ــا هم ــدا ب ــدند، ابت ــور ش کش
بخــش خصوصــی آغــاز کردنــد کــه 
رفته رفتــه توانســتند بــا خودروســازان 
همــکاری کننــد.  نیــز  بــزرگ کشــور 
محصــوالت  ســبد  از  بخشــی  لــذا 
پــارس  و  ســایپا  و  خــودرو  ایــران 
ــد. ــود کرده ان ــب خ ــم نصی ــودرو را ه  خ

ــا  ــی ه ــد همــکاری چین ــا بررســی رون ب
ــه  ــن نتیج ــی ای ــازان ایران ــا خودروس ب
بدســت می آیــد کــه ســهم عمــده واردات 
ــه  ــوط ب ــن مرب ــه از چی ــات منفصل قطع
خودروهــای چینــی مونتــاژ داخــل اســت 
ــص و  ــه تخصی ــر در روی ــه تغیی و هرگون
قیمــت گــذاری ارز، بــر بــازار خــودرو کــه 
ســهم خودروهــای چینــی مونتــاژ در 
داخــل آن حــدود ۱۷ درصــد اســت، قطعا 

می توانــد  و  خواهــد گذاشــت  تاثیــر 
شــوک ها  تشــدید  و  بــروز  موجــب 
شــود. کشــور  خودرویــی  بــازار   بــه 

ــازار  ــا قــرار گرفتــن حــدود ۱۷ درصــد ب ب
ــا منشــا  داخــل در اختیــار خودروهــای ب
میانگیــن  بــا  و  یک ســو  از  چینــی 
ــد  ــدود 20 درص ــا ح ــل آنه ــاختار داخ س
ــات  ــر واردات کل قطع ــارت دیگ ــه عب و ب
ــل  ــاژ آن در داخ ــن و مونت ــودرو از چی خ
ــکار  ــت آش ــن حقیق ــر، ای ــوی دیگ از س
می شــود کــه بــازار خــودرو کشــور از 
ناحیــه خودروهــای چینی بســیار آســیب 
ــدن و  ــت مع ــوده و وزارت صنع ــر ب پذی
حاکمیتــی  سیاســت های  در  تجــارت 
خودروســازی  صنعــت  بــرای  خــود 
بخصــوص اصــاح و اجرایــی کــردن 
افــق  در  خــودرو  صنعــت  چشــم انداز 
ــاخت  ــق س ــق عم ــوع تعمی ۱404، موض
داخــل در خصــوص خودروهــای چینــی 
ــد  ــالی ۱0 درص ــط س ــور متوس ــه ط را ب

ــد. ــی کن ــری و اجرای پیگی

ــود  ــه ای خ ــت حرف ــیما در مدیری ــدا و س ــی ص وقت
ــه نقــش  ــد ک ــر عمــل می کن ــی اث ــف  وب ــان ضعی چن
ناچیــزی در افــکار عمومــی کشــور ایفــا می کنــد، 
ــان  ــی زب ــای فارس ــواع رقب ــرای ان ــیع ب ــی وس میدان
ــکار  ــت اف ــه مدیری ــاید ک ــی گش ــور م ــارج از کش خ
عمومــی مــردم ایــران را بــه دســت بگیرنــد و تصویری 
 بــه جامعــه ایــران ارائــه کننــد کــه خــود دوســت دارند.

ســی  بــی  بــی  ماننــد  تلویزیون هایــی  تکلیــف 
فارســی، ایــران اینتــر نشــنال ، یــا شــبکه هایــی 
ماننــد ایــران وایــر و آموزشــکدۀ توانــا و امثــال اینهــا 

ــت.  ــوم اس معل
ــود  ــای خ ــا و دیدگاه ه ــروژه ه ــا پ ــدام از اینه ــر ک ه
ــه  ــی وابســته ب ــز معین ــا از مراک ــۀ آنه ــد. بودج را دارن
ــتان  ــکا و عربس ــتان و آمری ــد انگلس ــی مانن دولت های
تأمیــن مــی شــود و تبعــًا درپــی تأمیــن منافــع همــان 
ــران. ــه منافــع ملــت ای ــد ن  دولت هــا حرکــت مــی کنن
امــا مشــکل جــدی را در صــدا و ســیما بایــد جســت که 
چــرا بایــد بــا سانســورها و انحصارطلبی هــا و مدیریــت 
ــار"  ــرای "اغی ــی ب ــن فضای ــود چنی ــه ای خ ــر حرف غی
بــاز بگــذارد. رســانه هــای اغیــاری کــه جــز بــه ایجــاد 
فقــر و گرســنگی و جنــگ و خــون علیــه ملــت ایــران 
نمی اندیشــند. آزادی بیــان و آزادی رســانه آن نیســت 
ــد. ــم برآی ــه تروریس ــی توجی ــانه در پ ــک رس ــه ی  ک
اگرچــه ایــن رویــه مدتهاســت در چنــد رســانه فارســی 
زبــان خــارج از کشــور کامــاً مشــهود اســت امــا 
واکنــش خبــری آنهــا بــه حملــۀ تروریســتی در اهــواز 
، کــه منجــر بــه کشــتار مــردم بــی گنــاه شــد ، عریــان 
ــه  تــر و آشــکارتر از دیگــر مــوارد نشــان داد کــه چگون
بــی بــی ســی فارســی ، ایــران اینترنشــنال، آموزشــکدۀ 
ــردم  ــتار م ــه و... کش ــه ول ــو ، دویچ ــن و ت ــا ، م توان
ــت مــی شــمرند و طــوری ســخن  ــی اهمی ــران را ب ای
مــی گوینــد کــه گویــی تروریســت ها ذی حق انــد . 
ــه  ــردم را ب ــواز م ــهر اه ــت در ش ــروه تروریس ــک گ ی
ــا نفــر کشــته و زخمــی مــی  ــدد و دهه ــه مــی بن گلول
شــوند . یــک رفتــار تروریســتی محــض کــه بــا هیــچ 
ــوان  ــی در هیــچ کجــای جهــان نمــی ت قاعــده و قانون
ــی  ــا گوی ــرد .ام ــش نک ــت و محکوم ــر نداش ازآن تنف
ــی   ــتها وقت ــتند و تروریس ــان نیس ــران انس ــردم ای م
مــردم ایــران را قتــل عــام مــی کننــد تروریســت 
ــد .  ــی ان نیســتند ، چــون مقتــوالن و مجروحــان ایران
ایــن چیــزی اســت کــه از رســانه هــای فارســی زبــان 

ــم . ــی فهمی خــارج از کشــور م
آنهــا بــرای یــک حملــه بــا چاقــوی در متــروی لنــدن، 
ــر  ــی خب ــی وقت ــد ول ــی برن ــکار م ــم ب واژۀ تروریس
کشــتار تروریســتی مــردم اهــواز را بــه کار مــی برنــد، 
از بــکار بــردن ایــن واژه اســتنکاف دارند.رســانه بایــد 
ــه  ــردش گلول ــه گ ــد ، ن ــات باش ــردش اطاع در کار گ

و مــرگ و تــرور.

ائتالف رسانه ای 
تروریسم علیه ایران

برخــی  و  شــیر  مجــددا  حالــی  در 
افزایــش  بــا  لبنــی  محصــوالت 
شــده  مواجــه  قیمــت  چشــمگیر 
مســووالن  از  یــک  هیــچ  کــه 
ســازمان حمایــت، صنایــع لبنــی و 
وزارت جهــاد کشــاورزی حاضــر بــه 
پاســخگویی در ایــن زمینــه نشــدند 
مصــوب  نرخ هــای  همچنــان  و 
 قبلــی روی ســامانه ۱24 قــرار دارد.

کــم  شــیر  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بــا  اخیــرا  لیتــری کــه   ۱.۵ چــرب 
افزایــش قیمــت، بــه ۳۵00 تومــان 
ــت 4000  ــا قیم ــروز ب ــود، ام ــیده ب رس
ــرح  ــای مط ــی برنده ــی در برخ تومان
تعجــب  شــد کــه  عرضــه  بــازار  در 
 همــه مشــتریان را در پــی داشــت.
ایــن در حالــی اســت کــه شــیر در 
ــر  ــرب و پ ــم چ ــرب، نی ــم چ ــواع ک ان

ــل دارای  ــیر کام ــان ش ــا هم ــرب ی چ
ــرخ مصــوب از ســوی ســتاد تنظیــم  ن
ــرخ مصــوب  ــق آن ن ــازار اســت و طب ب
ــرب  ــم چ ــیر ک ــری ش ــر بط ــرای ه ب
اســت  تومــان   2۹۵0 لیتــری   ۱.۵
ــرداد  ــوم م ــا در س ــرخ ه ــن ن ــه ای ک
ــاغ شــده اســت. ــه روز و اب  امســال ب

ــواع لبنیــات  ــا ایــن وجــود، امــروز ان ب
ــازار عرضــه  ــا قیمت هــای جدیــد در ب ب
شــده کــه چهــار قلــم آن مشــمول نــرخ 
ــازار می شــود  ــم ب مصــوب ســتاد تنظی
بــر  مبنــی  مصوبــه ای  هنــوز  کــه 
افزایــش قیمــت ونرخ هــای جدیــد 

ــاغ نشــده اســت. اب

افزایش هزار تومانی 

قیمت هر بطری شیر!

روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید:
تروریست ها از همسایگان جنوب 

خلیج فارس تغذیه می شوند

رییــس جمهــور گفــت: متاســفانه دیــروز عواملــی کــه هــم پــول و هــم ســاح 
و سیاســت و تبلیغاتشــان از همســایگانمان در جنــوب خلیــج فــارس تامیــن 
 می شــود مــردم، نوجوانــان و کــودکان مــا در اهــواز را بــه خــاک و خون کشــیدند.

ــس  ــی ریی ــن روحان ــلمین حس ــام والمس ــت االس ــنا حج ــزارش ایس ــه گ ب
جمهــوری صبــح یکشــنبه در آییــن بازگشــایی مــدارس و آغــاز ســال 
عتــرت  دولتــی  نمونــه  دخترانــه  دبیرســتان  در  جدیــد کــه  تحصیلــی 
تــاش  آغــاز  روز  مهــر  اول  اظهارکــرد:  شــد،  برگــزار  تهــران   9 منطقــه 
اســت. معنــوی  و  علمــی  ســرمایه های  اندوختــن  و  یادگیــری   بــرای 
وی بــا گرامیداشــت همزمانــی هفتــه دفــاع مقــدس و همزمانــی این مناســبت 
بــا آغــاز ســال تحصیلــی مــدارس بــه حادثــه تروریســتی دیــروز اهــواز اشــاره 
و خاطرنشــان کــرد: متاســفانه دیــروز مــردم شــهر اهــواز کــه در دوران دفــاع 
مقــدس قهرمانانــه ایســتادند و مقاومــت کردنــد و هیچــگاه نگذاشــتند خیابانی 
از شهرشــان در تصــرف عفلقیــان قــرار بگیــرد، دیــروز بــه دســت عواملــی کــه 
هــم پــول و هــم ســاح و هــم سیاســت و تبلیغاتشــان از همســایگانمان در 

جنــوب خلیــج فــارس شــروع می شــود بــه خــاک و خــون کشــیده شــدند.

ته
نک

چیـن  از  منفصلـه  قطعـات  واردات  عمـده  سـهم 
اسـت  داخـل  مونتـاژ  چینـی  خودروهـای  بـه  مربـوط 
و هرگونـه تغییـر در رویـه تخصیـص و قیمـت گـذاری 
چینـی  خودروهـای  سـهم  کـه  خـودرو  بـازار  بـر  ارز، 
اسـت، قطعـا  17 درصـد  مونتـاژ در داخـل آن حـدود 
و  بـروز  موجـب  می توانـد  و  گذاشـت  خواهـد  تاثیـر 
شـود. کشـور  خودرویـی  بـازار  بـه  شـوک ها   تشـدید 

بـا قـرار گرفتـن حـدود 17 درصد بـازار داخـل در اختیار 
خودروهـای بـا منشـا چینـی از یک سـو و بـا میانگیـن 
سـاختار داخل آنهـا حدود 20 درصد این حقیقت آشـکار 
می شـود کـه بـازار خـودرو کشـور از ناحیـه خودروهـای 

چینـی بسـیار آسـیب پذیر بوده اسـت

گزارش 

نکیسا خدیشی

کامبیز نوروزی
روزنامه نگار و حقوقدان

سیاست دولت
خارجی

راهکار بریتانیا برای شکایت از »ایران اینترنشنال«تشکیل کمیته برای وضعیت بازنشستگان
روز  جنیـــدی«  »لعیـــا 
یکشـــنبه در گفـــت وگـــو بـــا 
خبرنـــگار سیاســـی ایرنـــا 
ـــات  ـــی از موضوع ـــت : یک گف
مطـــرح شـــده در جلســـه شـــورای علمـــی معاونـــت 
قانـــون  بررســـی  جمهـــوری  ریاســـت  حقوقـــی 
ــن  ــتگان و همچنیـ ــری بازنشسـ ــت بکارگیـ ممنوعیـ
بـــود. شـــهرداران  و  تهـــران  شـــهردار   موضـــوع 
وی یـــادآور شـــد: در ایـــن جلســـه پـــس از طـــرح 
ـــواالت  ـــتی از س ـــان فهرس ـــان و موافق ـــرات مخالف نظ
و ابهامـــات تهیـــه شـــد، یکـــی از ایـــن ســـوال هـــا 
ـــتاندارها  ـــورد اس ـــون درم ـــال قان ـــه اعم ـــود ک ـــن ب ای

ـــود . ـــد ب ـــه خواه ـــا چگون ـــدی ه ـــت بازخری  و وضعی
تصریـــح  جمهـــوری  رییـــس  حقوقـــی  معـــاون 
ــه  ــواالتی کـ ــتی از سـ ــه فهرسـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ کـ
ــر  ــرف دیگـ ــود دارد و از طـ ــوص وجـ ــن خصـ در ایـ
ابهاماتـــی  مختصـــر  اباغـــی  قانـــون  در  چـــون 
نیـــز وجـــود داشـــت بـــه همیـــن دلیـــل ایـــن 
 کمیتـــه بـــرای بررســـی موضوعـــات تشـــکیل شـــد.
وی افـــزود: در ایـــن کمیتـــه وضعیـــت افـــرادی 
ــد و  ــته انـ ــه کار بازگشـ ــوده و بـ ــته بـ ــه بازنشسـ کـ
ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــابه م ـــات مش ـــایل و موضوع مس
می گیـــرد و بـــه اســـتعامات و ابهامـــات پاســـخ 

داده مـــی شـــود .

ســـخنگوی وزارت خارجه انگلیس 
ـــگار  ـــوال خبرن ـــه س ـــخ ب در پاس
ایرنـــا در بـــاره موضـــع ایـــن کشـــور 
در قبـــال اقـــدام شـــبکه تلویزیونی 
ـــخنگوی  ـــا س ـــه ب ـــش مصاحب ـــه پخ ـــنال ب ـــران اینترنش ای
ـــه  ـــوولیت حادث ـــه مس ـــوازی ک ـــتی االح ـــک تروریس گروه
مرگبـــار روزگذشـــته اهـــواز را برعهده گرفتـــه اســـت اعـــام 
ـــب  ـــته مرات ـــران روز گذش ـــه ای ـــور خارج ـــه وزارت ام ـــرد ک ک
نگرانـــی خـــود را نســـبت بـــه اقـــدام ایـــن شـــبکه بـــه 
ـــت. ـــانده اس ـــران رس ـــس در ته ـــفارت انگلی ـــاع کاردار س  اط

وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه پیـــام توییتـــری حمیـــد 
بعیـــدی نـــژاد ســـفیر ایـــران در انگلیـــس مبنـــی بـــر تصمیـــم 

ایـــران بـــرای شـــکایت از ایـــران اینترنشـــنال از طریـــق آفـــکام 
 تصریـــح کـــرد کـــه ایـــن بهتریـــن مســـیر خواهـــد بـــود.

بـــه گـــزارش ایرنـــا، افـــرادی مســـلح کـــه وابســـته بـــه 
ــح  ــد، صبـ ــوازی« بودنـ ــب »االحـ ــه  طلـ ــک تجزیـ گروهـ
شـــنبه در جریـــان رژه نیروهـــای مســـلح بـــه مناســـبت 
ـــا پوشـــیدن لبـــاس  آغـــاز هفتـــه دفـــاع مقـــدس در اهـــواز، ب
ـــووالن،  ـــگاه مس ـــردم و جای ـــه م ـــیج ب ـــپاه و بس ـــدل س مب
 فرماندهـــان ارشـــد نظامـــی و انتظامـــی حملـــه کردنـــد.

ـــهادت  ـــه ش ـــن ب ـــتی 2۵ ت ـــه تروریس ـــن حمل ـــان ای درجری
رســـیدند و 60 تـــن دیگـــر زخمـــی شـــدند کـــه درمیـــان 
نیزدیـــده  وغیرنظامـــی  تعـــدادی کـــودک  قربانیـــان 

می شـــود.
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پیامرسـانه

خبرگـزاری اسپوتنیک از تهدید 
سپاه پاسـداران نسبت به انتقام مرگبار از 
تروریسـت های حمله روز شنبه اهواز خبر 

داده است.

روزنامـه نیویورک تایمز یک روز 
پس از حمله تروریسـتی به رژه در اهواز، 

تصویـری از آن را تصویر یک خود قرار 
داده و درباره اش نوشـته است.

خبرگزاری فرانس2۴ نوشـته: 
حزب کارگـر بریتانیا برای دومین بار درباره 
خـروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای گیری 

می کند.

فرانسهآمریکاروسیه
خبرگـزاری یورونیوز از احضار 

دیپلمات های کشـورهای دانمارک، هلند 
و بریتانیا به دنبال حمله تروریسـتی در 

اهواز خبر داده.

اروپا
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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طرح استیضاح آخوندی تقدیم 
هیات رییسه مجلس شد

طـراح طـرح اسـتیضاح وزیـر راه و 
شهرسـازی از تقدیـم طـرح مذکـور 
به هیات رییسـه مجلـس خبر داد.
سـیدمهدی فرشـادان با اعام اینکه 
طـرح اسـتیضاح عبـاس آخونـدی وزیـر راه و شهرسـازی بـا 
حـدود ۵0 امضـا تقدیـم هیـات رییسـه مجلس شـده اسـت، 
گفـت: ایـن طـرح اسـتیضاح دارای ۳2 بنـد و محور بـوده وی 
ادامـه داد: بـر اسـاس برنامـه ریـزی و زمـان بنـدی، هیـات 
رییسـه مجلـس طـرح اسـتیضاح آخونـدی را بـه کمیسـیون 
عمـران ارجـاع داده و در نهایـت طـرح پـس از بررسـی یـک 
اسـتیضاح  اقنـاع  عـدم  صـورت  در  و  هفتـه ای کمیسـیون 

کننـدگان، بـه صحـن علنـی خواهـد آمد.

مجلس

مشق شب به صورت 
محدود حذف شد

معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش 
و پــرورش گفــت: دانش آمــوزان 
در  را  درسی شــان  تکالیــف 
کاس هایــی کــه تراکــم ۱6 تــا 2۵ 
نفــر هســتند، در مدرســه و زیــر نظر 
ــوان  ــام دهند.رض ــد انج ــم بای معل
حکیــم زاده بــا اشــاره بــه جزییــات 
جایگزیــن تکالیــف مهارتــی بــه 
ــح داد:  ــب توضی ــق ش ــای مش ج
مهــارت  تکالیــف  بــا  رابطــه  در 
ــور، اســتفاده از حــذف مشــق  مح
نیســت،  دقیقــی  بیــان  شــب 
علــی رغــم اینکــه مــا توضیــح 
تکالیــف  دانش آمــوزان  دادیــم؛ 
کاس هایــی  در  را  درسی شــان 
کــه تراکــم ۱6 تــا 2۵ نفــر هســتند 
معلــم  نظــر  زیــر  و  مدرســه  در 
حــال  عیــن  دهنــد.در  انجــام 
از  خــارج  زمــان  دانش آمــوزان 
مهارت محــور  تکالیــف  مدرســه 
را خواهنــد داشــت.حکیم زاده بــا 
بیــان تاکیــد ســند تحــول بنیادیــن 
ــر ایــن طــرح گفــت: در تکالیــف  ب
زندگــی  مشــق  مهارت محــور، 
دانش آمــوزان  و  اســت  مدنظــر 
مدرســه  در  کــه  مهارت هایــی 
ــرون  ــا بی ــزل ی ــد را در من آموختن
می کننــد.  تمریــن  منــزل  از 
ــی  ــه درســی مل ــند برنام ــق س طب
ــت  ــن تقوی ــول بنیادی ــند تح و س
ــه  ــورد توج ــی م ــای زندگ مهارت ه
قــرار خواهــد گرفــت؛ بــه ایــن 
شــکل کــه دانش آمــوزان دیگــر 
مجبــور نیســتند، تکالیــف را بــا 
رونویســی و بــدون هــدف در منــزل 
ــه  ــن ب ــه از ای ــد، بلک ــام دهن انج
بعــد تکالیــف و یادگیــری هدفمنــد 

ــود.  ــد ب خواه

خانه های خالی بالی جان بازار مسکن
11 درصد خانه های کشور خالی از سکنه هستند

سوژه

در کشور حدود دو میلیون و ۵00 هزار خانه خالی وجود دارد

ــی،  ــی )ریال ــای واردات ــورم( کااله ــت )ت ــاخص قیم ش
١٠٠=١٣9٠( در بهــار۹۷ برابــر بــا ٧١٢.٨ بــوده اســت 
ــد  ــاهد ٤٤.٢ درص ــتان ۹6 ش ــا زمس ــه ب ــه در مقایس ک
آمــار  مرکــز  آمارهــای  هستیم.براســاس  افزایــش 
ایــران شــاخص قیمــت )تــورم( کاالهــای وارداتــی 
ــر  ــال ١٣9٧ براب ــار س ــی، ١٠٠=١٣9٠( در فصــل به )ریال
بــا ٧١٢.٨ اســت کــه نســبت بــه فصــل زمســتان ســال 
ــرات  ١٣9٦، ٤٤.٢ درصــد افزایــش داشــته اســت. تغیی
ــل  ــه فص ــبت ب ــی نس ــای واردات ــت کااله ــاخص قیم ش
مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه( ٤٥.9 درصــد 
و تغییــرات چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل جــاری 
ــورم( ٤.9  ــرخ ت ــل )ن ــه دوره مشــابه ســال قب نســبت ب
درصــد بــوده اســت. شــاخص قیمــت کاالهــای وارداتــی 
)دالری، ١٠٠=١٣9٠( در فصــل بهــار ســال ١٣9٧ برابــر بــا 
ــل، ٦.٢ درصــد  ــه فصــل قب ــه نســبت ب ٢٤٧.١ اســت ک
افزایــش داشــته اســت. تغییــرات شــاخص قیمــت 
کاالهــای وارداتــی نســبت بــه فصــل مشــابه ســال 
ــرات  ــد و تغیی ــه( ٣ درص ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــل )ت قب
چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل جــاری نســبت بــه دوره 
ــوده  ــد ب ــورم( ٣.٤- درص ــرخ ت ــل )ن ــال قب ــابه س مش
ــی  ــای واردات ــت، کااله ــای قیم ــام آماره ــت.در نظ اس
بــه کار گرفتــه می شــوند.  بــرای مقاصــد متعــددی 
شــاخص قیمــت کاالهــای وارداتــی،  رونــد تغییــرات 
ــل  ــه داخ ــارج ب ــده از خ ــه ش ــوالت عرض ــت محص قیم
ــد.  ــی مشــخص را نشــان می ده ــی دوره زمان کشــور ط
ــی  ــی یک ــای واردات ــت کااله ــه قیم ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مبــادالت  میــزان  بــر  اثرگــذار  عوامــل  مهم تریــن  از 
خارجــی کشــورها و نیــز یکــی از عوامــل تعییــن کننــده 
رابطــه مبادلــه اســت، تغییــرات آنهــا از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت. براســاس گــزارش مرکــز آمــار، در 
طــرح شــاخص قیمــت کاالهــای وارداتــی از کلیــه 
ــال  ــال ١٣9٠)س ــور در س ــی کش ــه واردات ــای تعرف کده
ــات  ــع آوری اطاع ــود. روش جم ــتفاده می ش ــه( اس پای
جمهــوری  ثبتــی گمــرک  آمارهــای  از  اســتفاده  بــا 
دالری،  و  ریالــی  بصــورت  )ارزش  ایــران  اســامی 
ــرخ  ــل و ن ــل و نق ــوه حم ــد، نح ــدأ و مقص ــور مب کش
ارز( صــورت گرفتــه اســت. طبقــه بنــدی مــورد اســتفاده 
سیســتم طبقــه بنــدی نظــام هماهنــگ شــده توصیــف 

و کدگــذاری )HS( اســت.
ــال ١٣9٧ از  ــار س ــل به ــاخص فص ــبه ش ــرای محاس ب
داده هــای مقدماتــی )غیــر قابــل اســتناد( گمــرک 
جمهــوری اســامی اســتفاده شــده اســت. نتایــج اعــام 
شــده بصــورت مقدماتــی بــوده کــه پــس از اینکــه 
گمــرک جمهــوری اســامی داده هــای قطعــی ســال 
ــه کــرد، شــاخص واردات هــم  ١٣9٧ را اســتخراج و ارائ
ــی  ــام واقع ــده و ارق ــری ش ــار بازنگ ــز آم ــوی مرک از س
شــاخص مربــوط بــه ایــن دوره مجــددًا بصــورت قطعــی 

ــد. ــد ش ــر خواه منتش
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ادعـای  در خصـوص  قـوه قضاییـه  سـخنگوی 
کسـی  اگـر  اسـت  گفتـه  کـه  احمدی نـژاد 
زنـگ  مـن  بـه  کجاسـت  پول هـا  نمی دادنـد 
بزنـد بگویـم کجاسـت، گفـت: بایـد یـک جایی 

باشـد. داشـته  خبـر  باشـد کـه  گذاشـته 
محسـنی اژه ای حجـت االسـام و المسـلمین 

غامحسـین محسـنی اژه ای در یکصـد و سـی 
در  خبرنـگاران  بـا  خبـری  نشسـت  یکمیـن  و 
پاسـخ به سـوالی دربـاره پرونده سـیف رییس 
سـابق بانـک مرکـزی و آیا وی ممنـوع الخروج 
اسـت، گفـت: یـک بـار از وی تحقیـق شـده و 
اگـر الزم باشـد بـار بعـدی هم تحقیق می شـود 

و پرونـده هـم در حـال رسـیدگی اسـت زیـرا 
بانـک مرکـزی  کارمنـدان  از  دیگـری  متهمـان 
و غیـر بانـک مرکـزی دارد و پرونـده در حـال 
تحقیقـات اسـت و ایـن فـرد ممنـوع الخـروج 
اسـت.وی در پاسـخ بـه سـوالی در  رابطـه بـا 
سـوالی دربـاره صحبت هـای اخیـر امیرحسـین 
در  پرونـده ای  آیـا  اینکـه  و  )تتلـو(  مقصودلـو 
گفـت:  اسـت؟  شـده  تشـکیل  رابطـه  ایـن 
طبیعـی اسـت کسـانی کـه ایـن ور آب باشـند 
یـا آن ور آب و  اقـدام مجرمانـه انجـام بدهنـد  
مسـایلی  از  برخـی  در  اسـت.  تعقیـب  قابـل 

عنـوان  مطـرح کـرده  فـردی کـه گفتیـد  کـه 
آنهـا  بـرای  دادسـتان  و  داشـته  مجرمانـه ای 
پرونـده تشـکیل خواهـد داد و بصـورت غیابـی 
تشـخیص  قاضـی  اگـر  و  می شـود  محاکمـه 
دهـد حکمش هم صـادر می کند.وی در پاسـخ 
بـه سـوالی در مـورد صحبت هـای حافظی عضو 
سـابق شـورای شـهر دربـاره برداشـت چنـد ده 
میلیـاردی از سـازمان بازنشسـتگی شـهرداری 
گفـت: کسـانی کـه در یـک نهـادی هسـتند اگر 
ادعایـی می کننـد وظیفـه دارنـد اگـر اطاعاتـی 

دارنـد تحویـل قـوه دهنـد.

پاسخ اژه ای در خصوص ادعای 

احمدی نژاد

گزارش
پیام ما

تحصیل برخی آقازاده ها و نور چشمی ها در مدارس خارج از کشور
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به بررسی پرونده مدارس خارج از کشور در کمیسیون 

متبوعش، گفت: برخی نورچشمی ها در این مدارس بدون آزمون و گذراندن تشریفات اداری تحصیل می  کنند.

تهران به ابوظبی 
هشدار داد

خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 
توسـط  امـارات  کاردار  احضـار  از 
وزارت  سیاسـی  اداره  رییـس 
خارجـه خبر داد و گفـت: اعتراض 
شـدید ایـران بـه اظهـارات غیـر مسـووالنه مقـام اماراتـی به 
وی ابـاغ شـد.بهرام قاسـمی اظهار داشـت: در پی سـخنان 
سـخیف یـک مشـاور سیاسـی اماراتـی در خصـوص حادثه 
تروریسـتی اهـواز، کاردار امـارات عربی متحده امروز توسـط 
رییـس اداره سیاسـی ذیربـط بـه وزارت امورخارجه احضار و 
اعتـراض شـدید جمهـوری اسـامی ایـران به اظهـارات غیر 

مسـووالنه و موهـن مشـاور مذکـور بـه وی ابـاغ شـد.

سوژه

استعفای وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تکذیب شد

روابط عمومـی وزارت صنعت، معدن 
و تجـارت بـا صدور اطاعیـه ای اعام 
کـرد اخبـار منتشـر شـده مبنـی بـر 
شـریعتمداری،  محمـد  اسـتعفای 
وزیـر صنعت از اسـاس صحت ندارد.اخباری مبنی بر اسـتعفای 
محمـد شـریعتمداری، وزیـر صنعـت منتشـر شـد کـه روابـط 
عمومـی ایـن وزارتخانـه بـا صـدور اطاعیـه ای بـه گمانه زنی ها و 
ایـن شـایعه پایـان داد. در این اطاعیه آمده اسـت مرجع اطاع 
رسـانی اخبـار رسـمی در حـوزه دولت مشـخص اسـت و این که 
رسـانه های وابسـته بـه قـوای دیگـر در این شـرایط بـرای دولت 

مسـاله جدیـد ایجـاد کنند، مـورد انتظار نیسـت. 

دولت

افزایش 7۵ درصدی 
قیمت آهن و فوالد

اتحادیــه فروشــندگان  رییــس 
آهــن و فــوالد از افزایــش ۷۵ 
ــوالد  ــن و ف ــت آه ــدی قیم درص
و افزایــش بیــش از ۱00 درصــدی 
قیمــت محصــوالت آهــن و فــوالد خبــر داد و گفــت: بــازار 
ــت و از  ــی اس ــای جهان ــع قیمت ه ــوالت تاب ــن محص ای
ــه  واســطه  ــای ارزی ب ــر درآمده ــر تحــت تأثی ســوی دیگ
صــادرات قــرار گرفتــه اســت .در ســال جــاری اقتصــاد ایران 
بــه  واســطه رشــد نــرخ دالر یــا بــه عبــارت بهتــر تضعیــف 
ــا در  ــیخته قیمت ه ــد افسارگس ــا رش ــی ب ــول مل ارزش پ

ــد  . ــرو ش ــه روب ــواد اولی ــژه م ــف به وی ــای مختل بازاره

خبر

علیرضا فغانی 
داور دربی شد

کمیتـه داوران فدراسـیون فوتبال 
سـرانجام علیرضـا فغانـی را برای 
قضـاوت داربـی ۸۸ انتخـاب کرد 
و تنهـا جلسـه و امضـای نهایـی 

ایـن کمیتـه بـرای رسـمی شـدن ایـن خبـر مانده اسـت.
 پـس از مطـرح شـدن گزینه هایـی چـون حسـین زرگـر 
و علیرضـا فغانـی بـرای قضـاوت داربـی ۸۸ کـه در روز 
ایـن  بـه  داوران  شـد، کمیتـه  خواهـد  برگـزار  پنج شـنبه 
جمع بنـدی رسـید کـه نماینده ایـران در جـام جهانی 20۱۸ 
روسـیه را انتخـاب کنـد تـا او یک بـار دیگر دیدار اسـتقال 

و پرسـپولیس را سـوت بزنـد. 

ورزش

ــود  ــا از وج ــن ه ــی تخمی برخ
هــزار  پانصــد  و  دومیلیــون 
دارد  حکایــت  خالــی  خانــه 
ــک  ــان در آب نم ــه صاحبانش ک
تــورم خوابانــده انــد تــا بــه بــار 
آیــد، بــا ایــن منطــق کــه هرچــه 
گرانتــر  آینــده  ســال  باشــد 

. د می شــو
خالــی  هــای  خانــه  وجــود 
ماننــد زخمــی عمیــق تــن بــازار 
مســکن را آزار مــی دهــد، ایــن 
ــه  ــده اســت ک ــکان دهن ــار ت آم
ــور  ــای کش ــه ه ــد خان ١١ درص
ــت  ــی از ســکنه اســت. دول خال

ــاری   ــن بیم ــا ای ــه ب راه مقابل
اپیدمــی در بــازار مســکن را 
خانــه  بــر  مالیــات  بســتن 

ــد. ــی دان ــی م خال
عضــو  موســوی  ابوالفضــل 
کمیســیون  رییســه  هیــات 
عمــران مجلــس ایــن سیاســت 
ــد. ــی کن ــی م ــت ارزیاب را درس

وی بــه خبرگــزاری خانــه ملــت 
مــی گوید»چــون ایــن یــک 
ــت  ــذاری هس ــرمایه گ ــوع س ن
ــای  ــه ه ــر خان ــات ب ــد مالی بای

ــود«. ــته ش ــی بس خال

قراردادهای صوری برای 
فرار از مالیات

ولــی چطــور مــی شــود فهمیــد 
ــون  ــت چ ــی اس ــه ای خال خان

صاحــب خانــه هــا بــرای فــرار از 
مالیــات قــرار داد هــای صــوری 
مــی بندنــد حــاال بــرای کــم اثــر 
کــردن ایــن ترفنــد صاحــب خانه 
بــه تازگــی  در مجلــس روی 
طرحــی کار مــی شــود کــه مــردم 

ــد. ــی کنن ــش آفرین ــم نق ه
طــراح طــرح مذکــور ابوالفضــل 
کمیســیون  عضــو  ابوترابــی 
در  شــوراها  و  داخلــی  امــور 
اســامی   شــورای  مجلــس 
مــی گویــد: »در ایــن طــرح 
ــه  ــه ک ــکل گرفت ــامانه ای ش س
ــود را  ــای خ ــزارش ه ــردم گ م
در صــورت پــی بــردن بــه خانــه 
ــی  ــزارش م ــا گ ــه آنج ــی ب خال
راســتی  دادســتان  و  دهنــد 
آزمایــی مــی کنــد  و کارشــناس 

بــرای  دادگســتری  رســمی 
تعییــن قیمــت و اجــاره بهــا 

فرســتاده مــی شــود«.
وی ادامــه مــی دهد»اصطاحــا 
ــه ایــن مــورد  ــم حقــوق ب در عل
مــی گوینــد ســوت زنــی یعنــی 
اجــازه مــی دهیــم مــردم بــه ما 
ــه  ــد امــری کــه ب گــزارش بدهن
شــفافیت بیشــتر در ایــن مــورد 

ــد شــد«. منجــر خواه
گرچــه این طــرح چالــش برانگیز 
اســت ولــی شــاید بــا ورود مــردم 
تعــداد خانــه هــای خالــی کــه لــو 

بروند بیشــتر شــود.
کمیســیون  عضــو  موســوی 
عمــران مجلــس بــه خبرگــزاری 
خانــه ملــت مــی گویــد »بحــث 
هــدف  نیســت  خبرچینــی 
اطــاع رســانی دقیــق اســت 
بــرای جلوگیــری از سواســتفاده 
برخــی از ســودجویان از بخــش 

مســکن«.
امــا دیگــر عضــو کمیســیون 
عمــران مجلــس مــی گویــد 
»طــرح مذکــور جــای بحــث 
شناســایی  ایــن  چــون  دارد 
جــزو وظایــف دولــت اســت 
هــم  ســختی  کار  آنچنــان  و 

نیســت«.
گویــد  مــی  بــدری  صدیــف 
»یــک خانــه بــا پروانــه ســاخته 
ــتاها   ــی در روس ــود حت ــی ش م
ــه  ــدور پروان ــان ص ــا زم طبیعت
مــی توانــد در  ســامانه درج 
شــود و اکثــر ســاختمان های 
شــهرها  در  شــده  ســاخته 
ــا  ــزرگ ب مخصوصــا شــهرهای ب

یــک ســری اهــرم هــای کنترلی 
ــان  ــه ســمت پای شــهرداری ها ب
کار مــی رونــد بــرای اخــذ ســند 
تــوان  مــی  حتمــا  تفکیــک، 
یــک  وارد  را  اطاعــات  ایــن 
ــا هــم ســازمان  ســامانه کــرد ت
ــن  ــد از ای ــی بتوان ــور مالیات ام
و  کنــد  اســتفاده  اطاعــات 
همچنیــن ســازمان اســناد هــم 
ــک  ــا مل ــه  آی ــان اینک در جری
مســتاجر دارد یــا خالــی اســت 

ــرد«. ــرار بگی ق

تعریف مشخص و 
کاملی از خانه احتکاری 

وجود ندارد
ــوز  ــا موضــوع اینجاســت هن ام
ــی از  ــف مشــخص و کامل تعری
ــدارد. ــکاری وجــود ن ــه احت خان

مجیــد کیانپــور دیگــر عضــو 
مجلــس  عمــران  کمیســیون 
همیــن  روی  انگشــت  هــم 

می گــذارد. مــورد 
وی مــی گویــد »مثــا یــک 
بخــش خصوصــی رفتــه و در 

ــارکت  ــه مش ــک خان ــاخت ی س
ــه ارزش  ــر اینک ــه خاط ــرده ب ک
افــزوده مناســبی داشــته باشــد 
خانــه را نگــه داشــته تــا موقــع 
ــاند  ــروش برس ــه ف ــب ب مناس
ــت.« ــکار نیس ــا احت ــن واقع ای

وی ادامــه مــی دهــد »احتــکار 
بایــد حســاب  زمانــی  خانــه 
ــذار  ــک ســرمایه گ ــه ی ــم ک کنی
ــتفاده  ــی اس ــهیات دولت از تس
دولتــی  رانــت  بــا  و  کــرده 
ــه االن از  ــاخته ک ــی س خانه های
ــاع  ــا اجــاره  آن امتن ــروش ی ف
مــی کنــد و تــازه بــه گفتــه 
ایــن نماینــده  در کندوکاوهــا 
مشــخص مــی شــود ریشــه 
جــای  در  خانــه   احتــکار 
دیگــری اســت. وی مــی گویــد 
»مــا بایــد منصــف باشــیم اگــر 
ملــی  پــول  ارزش  توانســتیم 
همچنیــن  و  کنیــم  حفــظ  را 
تقویــت  را  مــوازی  بازارهــای 
کنیــم حتمــا مــی توانیــم بــازار 
ــم  ــکن را ه ــاره داری و مس اج

کنتــرل کنیــم.

ته
نک

امـور  کمیسـیون  عضـو  ابوترابـی  ابوالفضـل 
داخلی و شـوراها در مجلس شـورای اسـالمی  
گویـد: »در این طرح سـامانه ای شـکل گرفته 
کـه مـردم گزارش هـای خـود را در صورت پی 
بـردن بـه خانـه خالـی بـه آنجـا گـزارش مـی 
دهنـد و دادسـتان راسـتی آزمایـی مـی کنـد  
و کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـرای تعین 
قیمـت و اجـاره بها فرسـتاده می شـود«.وی 
حقـوق  علـم  در  دهد«اصطالحـا  مـی  ادامـه 
بـه ایـن مـورد مـی گوینـد سـوت زنـی یعنی 
اجـازه می دهیـم مردم بـه ما گـزارش بدهند 
امـری کـه بـه شـفافیت بیشـتر در ایـن مورد 

منجـر خواهد شـد«.

پیامرسـانه

خبرگـزاری دویچه وله از احضار 
دیپلمات های کشـورهای اروپایی در پی 

حمله تروریسـتی روز شنبه در اهواز خبر 
داده.

روزنامـه ساندی تلگراف نوشته 
حـزب محافظه کاران انگلیس به خروج 

بریتانیـا از اتحادیه اروپا کمک مالی 
می کند.

خبرگـزاری سی ان ان از محکومیت 
پاپ فرانسـیس و بندیکت و سکوت آن ها 

در برابر اتهاماتشـان گزارشی کار کرده 
است.

آمریکاانگلستانآلمان
پایگاه اینترنتی شـبکه خبریالجزیره 

از اینکـه ایران، آمریکا و متحدان 
کشـورهای حاشیه خلیج فارس را در حمله 

تروریسـتی اهواز مقصر می داند نوشته.

خاورمیانه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام میراث
زلزله جویبار بدون آسیِب تاریخی بوده است
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران گفت: براساس 
بررسی هایی که تا کنون انجام شده زلزله جویبار هیچ آسیبی به بناهای تاریخی این منطقه در 
استان مازندران وارد نکرده است.

پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

یک بار قدیمی ترین سـنگ قبر زادگاه کمال الملـک را دزدیده اند 
و بـار دیگرسـراغ درِ 200 سـاله ی روسـتا رفته انـد، امـا انـگار پای 
میـراث فرهنگـی هنـوز آن طور کـه باید به روسـتای »کّلـه« باز 
نشـده تـا شـاید فکری بـرای تبدیل این روسـتای ارزشـمند به 
یک منطقه ی نمونه ی گردشـگری کند. شـهریار عطری، یکی از 
مالـکان بـاغ افتخـار ِغفاری از وابسـتگان کمال الملک به ایسـنا 
می گویـد: یکـی دو مـاه گذشـته درِ قدیمی 200 سـاله بـاغ را که 
از جـای دیگـری بـه این باغ الحاق شـده بود، دزدیدند نخسـت 
تـاش کردیـم بعـد از اطـاع بـه نیـروی انتظامی پیگیـر ماجرا 
باشـیم، چنـد روز نیـز ایـن اتفـاق در فضای مجـازی پیچید اما 
هیـچ کمکـی بـرای پیـدا کـردن در قدیمی نبـود، حتـی میراث 
فرهنگـی گویـا از آن مطلـع نشـده اسـت.او با بیـان این که این 
در قدیمـی در یـک چهارچـوب آجری با دیوارهـای کاهگلی قرار 
داشـت، اضافه می کند:  روسـتای کّله قدمتی حدود هزار سـاله 
دارد، دو درخـت چنـار خیلـی قدیمی در روسـتا با قدمتی حدود 
۷00 سـال اسـت کـه هر تنه آن هـا حدود یک متـر و نیم عرض 
دارد، از سـوی دیگـر قبرسـتان تاریخی روسـتا چیـزی حدود ۱0 
سـنگ قبـر قدیمی داشـته اسـت کـه بیشـتر آن ها به سـرقت 
رفته انـد، امـا بـاز هـم هیـچ حفاظتـی از آن هـا نمی شـود.وی با 
تاکیـد بـر این که منطقـه کّله به دلیـل وجود خانـه کمال الملک 
یـک حالـت توریسـتی پیـدا کـرده اسـت، ادامـه می دهـد: بـا 
ایـن وجـود همـه اقداماتـی کـه بـرای بـه سروسـامان رسـیدن 
این روسـتا می شـود از طریق شـورای اسـامی روسـتا و مردم 
منطقـه اسـت، هیـچ کمکـی از سـوی میـراث فرهنگی بـه این 
روسـتا نشده اسـت.مجید حیدری، بومی روستا و عضو شورای 
شـهر روسـتا ایـن منطقه نیـز با اشـاره به موقعیـت منطقه ای و 
حضور خاندان غفاری از قرن هفتم و هشـتم در کاشـان و وجه 
تسـمیه نـام این روسـتا می گوید: نسـل ابـوذر غفـاری صحابه 
پیامبـر با 40 پشـت به محمد غفـاری )کمال الملک( می رسـد، 
خانـه ی وی در روسـتا »کّلـه« این روسـتا بعـد از تاالر و آبشـار 
نیاسـر مهمتریـن اثر ثبت ملی شـده در منطقه نیاسـر کاشـان 
اسـت کـه خوشـبختانه در سـال  ۱۳۸۳ در فهرسـت آثـار ملـی 

به ثبت رسـید.

خبر دست درازی به 
»در« 200 ساله

هر
 م

س:
عک

کودک مریوانی جوان ترین هنرمند آسیا 
هنر این کودک در ساخت »کالش« یا پا افزار کردی است

شهرستان مریوان پاییز سال گذشته به عنوان شهر جهانی کالش )پافزار کُردی( انتخاب شد

 

شــورای  طــرف  از  خســپی  آرویــن 
جهانــی صنایــع دســتی بــه عنــوان 
صنایــع  حــوزه  هنرمنــد  جوانتریــن 
دســتی منطقــه آســیا و اقیانوســیه 
اســت. شــده  انتخــاب 

ایــن هنرمنــد متولــد ۱۹ اردیبهشــت 
ســال ۱۳۸۸ در مریــوان اســت کــه 
پدربزرگــش  و  پــدر  کنــار  اکنــون 
مشــغول هنرنمایــی در ســاخت کاش 

ــت. ــردی« اس ــزار کُ ــا اف »پ
ایــن کــودک مریوانــی از پنــج ســالگی 

ــردی  ــزار کُ ــا اف ــاخت پ ــغول س مش
اســت و اکنــون بــا وجــود داشــتن ۹ 
ســال یکــی از هنرمنــدان خــوب ایــن 

حرفــه بشــمار مــی رود.
اداره  رییــس  حدادیــان،  فریــاد 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری مریــوان در ایــن خصــوص 
گفــت کــه  ســه نســل از ایــن خانــواده 
مخصــوص  کارگاهــی  مریــوان  در 
کاش بافــی دارنــد و در کنــار بیــش از 
چهــار هــزار و ۵00 هنرمنــد کاش بــاف 

ــتند. ــکار هس ــغول ب ــر مش دیگ
شــد: شهرســتان  یــادآور  حدادیــان 
بــه  ســال گذشــته  پاییــز  مریــوان 
عنــوان شــهر جهانــی کاش )پافــزار 

کُــردی( مصــوب شــد و ایــن هنــر بــه 
عنــوان یــک محصــول صنایــع دســتی 
کردســتان در فهرســت آثــار جهانــی 
ــه  ــتی ب ــع دس ــی صنای ــورای جهان ش

ــید. ــت رس ثب
 کاش بافــی عــاوه بــر مریــوان در 
ــنندج،  ــون س ــری همچ شــهرهای دیگ
دیوانــدره، ســروآباد، کامیــاران و ســقز 
ــت  ــه عل ــوان ب ــا مری ــز رواج دارد ام نی
بــه عنــوان  بیشــتر فعــاالن  تعــداد 
ــوب  ــش محس ــن کف ــد ای ــز تولی مرک

ــی شــود. م
هــم اکنــون چهــار هــزار و ۵00 هنرمنــد 
ــاف و بیشــترین کارگاه کاش  کاش ب
و  شــهری  ۱60 کارگاه  شــامل  بافــی 

حــدود دو تــا ســه هــزار کارگاه خانگــی 
ــه کردســتان در شــهر  روســتایی منطق

ــد. ــی کنن ــت م ــوان فعالی مری
ــا قدمــت 2 هــزار  کاش پــا افــزاری ب
ــی  ــواد طبیع ــده از م ــه ش ــال، تهی س
موجــود در محیــط ماننــد نــخ و چــرم 
اســت کــه بــا توجــه بــه خنکــی و 
ــت و در  ــه اس ــورد توج ــبکی آن م س
ــتفاده  ــتر اس ــال بیش ــرم س ــول گ فص

ــود. ــی ش م
2۵ مــدل بــا رنــگ بنــدی هــا و تنــوع 
خــاص بــا حفــظ ویژگــی هــای ســنتی 
ایــن پاپــوش تهیــه شــده تــا ســاکنان 
ــش  ــد از کف ــز بتوانن ــق نی ــر مناط دیگ
دســتباف مــردم مریــوان اســتفاده 

ــد. کنن
ــه  ــت ک ــزاری اس ــای اف ــا پ کاش تنه
دارای خــط تقــارن اســت بــه ایــن 
ــرای آن  ــت ب ــپ و راس ــه چ ــی ک معن
ــرم و  ــن ف ــظ ای ــرای حف ــت و ب نیس
ــد مــدت کاش را  ــد هــر چن ــدل بای م
ــت  ــپ و راس ــا چ ــپ و ی ــت و چ راس

ــرد. ــا ک ــه پ ب
پیــاده روی بــا کاش متناســب بــا 
ــه آن  ــوژی پاهاســت، کف فــرم و مرفول
ــده  ــر آم ــا ب ــود پ ــینه گ ــمت س و قس
ایــن  جســته  بــر  پــا  پاشــنه  در  و 
ــع خســتگی و خســته  ــث رف ــرم باع ف
نشــدن پاهــا در هنــگام پیــاده روی 

ــود. ــی ش م
ــوع  ــچ ن ــی هی ــت محیط ــر زیس از نظ
اســتفاده  از  بعــد  محیــط  آلودگــی 
ــواد  ــون م ــود، چ ــی ش ــاد نم آن ایج
مصرفــی آن کامــا طبیعــی اســت و در 
ــه و  ــک ســال تجزی ــر از ی خــاک کمت

بــه عناصــر طبیعــی خــود تبدیــل مــی 
ــای افزارهــا  شــود در حالیکــه ســایر پ
چنــد ســال طــول مــی کشــد کــه 

ــود. ــه ش تجزی
ــرای کاش  ــاز ب ــورد نی ــه م ــواد اولی م
ــوار٬  ــال٬ چل ــد متق ــی مانن ــه نخ پارچ
ــه  ــه، الی ــره٬ الی ــده نم ــده ش ــخ تابی ن

ــت. ــرم گاو اس ــا چ ــت٬ ی پوس
اســتان  هنرمنــدان  اکنــون  هــم 
کردســتان در نزدیــک بــه ۵0 رشــته 
صنایــع دســتی فعالیــت دارنــد کــه 2۱ 
ــن  ــی ای ــا بوم ــته ه ــن رش ــورد از ای م

اســتان اســت.
از  نفــر  هــزار   40 از  بیــش  اکنــون 
ــای  ــته ه ــتان در رش ــدان کردس هنرمن
و  بومــی  دســتی  صنایــع  مختلــف 
ــه  ــد ک ــی کنن ــت م ــی فعالی ــر بوم غی
۱4 هــزار و ۵00 نفــر از ایــن تعــداد در 

ســامانه معاونــت میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری دارای 
ــن  ــه از ای شناســه فعالیــت هســتند ک
ــه  ــر بیم ــزار و 600 نف ــه ه ــداد، س تع

تامیــن اجتماعــی دارنــد.
اســتان کردســتان دارای یــک هــزار 
ــایی شــده  ــر تاریخــی شناس و ۵20 اث
غارهــای  باســتانی،  آثــار  شــامل 
ــراث  ــال، می ــان کهنس ــی، درخت طبیع
منقــول، قنــات و مــکان هــای طبیعــی 
اســت، ۸۷2 اثــر از ایــن تعــداد شــامل 
ــار  ــامل )آث ــول ش ــر منق ــر غی ۷۷۳ اث
تاریخــی، تپــه، محوطــه و بنــا(، 20 
مــورد   ۵6 طبیعــی،  میــراث  مــورد 
ــراث  ــورد می ــوی و 2۳ م ــراث معن می
باســتانی  آثــار  فهرســت  در  منقــول 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــور ب کش

کبوترخانــه  تاریخــی  بــرج  حریــم 
ــع  ــران از تواب ــش پیربک ــرج بخ چهارب
محــور  در  فاورجــان  شهرســتان 
گردشــگری جنــوب غــرب اصفهــان 

شــد. آزادســازی 
حافــظ کریمیــان رییــس اداره میــراث 
فرهنگــی شهرســتان فاورجــان امــروز 
یکشــنبه ۱ مهــر ۹۷ بــا اعــام ایــن 
خبــر گفــت: »کبوترخانــه چهاربــرج 
در مجــاورت روســتایی بــه همیــن 

ــع  ــران از تواب ــر بک ــش پی ــام در بخ ن
اســتان  در  فاورجــان  شهرســتان 

اصفهــان قــرار دارد.«
ــا  ــته ت ــال های گذش ــزود: »در س او اف
ــی  ــه بیرون ــری از بدن ــک مت ــه ی فاصل
ــرج فعالیت هــای کشــاورزی صــورت  ب
ــرای  ــا ب ــن رو تاش ه ــت، از ای می گرف
ــری از  ــرج و جلوگی ــم ب ــای حری احی
تعــرض و کاهــش آســیب های ناشــی 
از کشــت محصــوالت کشــاورزی آغــاز 

و منجــر بــه عقــب نشــینی کشــاورزان 
ســال  در  متــری  پنــج  فاصلــه  تــا 

ــد.« ــته ش گذش
ســال  »در  داد:  ادامــه  کریمیــان 
ــداری  ــارکت بخش ــا مش ــز ب ــاری نی ج
پیربکــران، شــرکت تعاونــی دهیــاران و 
دهیــاری روســتای چهــار بــرج، بالــغ بر 
ــع از زمین هــای اطــراف  ــزار مترمرب 2ه
ــد.« ــازی ش ــداری و آزادس ــرج خری ب

 ۱۸ بــا  چهاربــرج  کبوترخانــه  بــرج 
ــری در دو  ــر 26 مت ــاع و قط ــر ارتف مت
طبقــه و بــا گنجایــش ۱0هــزار النــه 
ــن  ــی از بزرگ تری ــوان یک ــر به عن کبوت
ــناخته  ــران ش ــای ای ــرج کبوترخانه ه ب

می شــود.

آزادسازی حریم برج کبوترخانه 

چهاربرج اصفهان

برنامه های روز جهانی جهانگردی 
در استان تهران اعالم شد

مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
را  اســتان  ایــن  برنامــه هــای روز جهانــی جهانگــردی در  تهــران 

تشــریح کــرد.
دالور بــزرگ نیــا مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان تهــران گفــت: بــه 
ــن  ــای ای ــه ه ــردی برنام ــی جهانگ ــاه روز جهان ــج مهرم ــبت  پن مناس
اداره کل بــر ســه محــور شــعار جهانــی ســال ، عاشــورا و هفتــه دفــاع 

مقــدس برگــزار مــی شــود .
بــزرگ نیــا ادامــه داد : بــر اســاس شــعار جهانــی ســال » گردشــگری 
و تحــوالت دیجیتــال« ضمــن تجلیــل از افــراد صاحــب نظــر و مدیــران 
ــگری،  ــوزه گردش ــتارتاپی در ح ــای اس ــب کاره ــوزه کس ــق در ح موف
کارگاه آموزشــی نیــز بــا عنــوان » بازاریابــی دیجیتــال در کســب 

ــزار مــی شــود. کارهــای گردشــگری » برگ
ــه  ــده  هســتند ک ــرادی  در صنعــت گردشــگری برن ــه داد: اف وی ادام
از فنــاوری اطاعــات بــه بهتریــن شــکل در توســعه کســب و کار خــود 
ــد در  ــی توانن ــنتی نم ــدگان س ــه کنن ــروز عرض ــی کنند،ام ــتفاده م اس
ــد  ــه روزآم ــدام ب ــن حــاال اق ــر از همی ــد مگ ــی بمانن ــی باق ــازار رقابت ب

ــد. ــات کنن ــروش و تبلیغ ــردن شــیوه هــای ف ک

ته
نک

از نظـر زیسـت محیطـی هیـچ نـوع آلودگی محیـط بعد از 
اسـتفاده آن ایجـاد نمـی شـود، چـون مـواد مصرفی آن 
کامـال طبیعـی اسـت و در خاک کمتـر از یک سـال تجزیه 
و بـه عناصـر طبیعـی خـود تبدیـل مـی شـود در حالیکـه 
سـایر پـای افزارهـا چند سـال طـول می کشـد کـه تجزیه 
شـود.مواد اولیـه مـورد نیـاز بـرای کالش پارچـه نخـی 
ماننـد متقـال٬ چلـوار٬ نـخ تابیـده شـده نمـره٬ الیـه، الیه 
پوسـت٬ یا چـرم گاو اسـت.هم اکنـون هنرمندان اسـتان 
کردسـتان در نزدیـک به ۵0 رشـته صنایع دسـتی فعالیت 
دارنـد کـه 21 مـورد از ایـن رشـته هـا بومـی ایـن اسـتان 
اسـت. اکنون بیـش از ۴0 هزار نفر از هنرمندان کردسـتان 
در رشـته هـای مختلـف صنایع دسـتی بومـی و غیر بومی 
فعالیـت مـی کننـد کـه 1۴ هـزار و ۵00 نفـر از ایـن تعداد 
در سـامانه معاونـت میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری دارای شناسـه فعالیـت هسـتند کـه از ایـن 
تعـداد، سـه هـزار و ۶00 نفر بیمـه تامین اجتماعـی دارند.

گزارش
پیام ما

موزهمیراث

موزه تاریخ پزشکی بوشهرثبت بین المللی شدکشف و ضبط ۳۹ سکه تاریخی در »جغتای«
حفاظـــت  یـــگان  فرمانـــده 
خراســـان  میراث فرهنگـــی 
 ٣9 کشـــف  از  رضـــوی 
در  تاریخـــی  ســـکه  عـــدد 
ایســـتگاه راه آهـــن جویـــن در محـــدوده شهرســـتان 
»جغتای«خبـــر داد. ســـرهنگ مجیـــد کیانـــی مقـــدم 
ـــان  ـــی خراس ـــراث فرهنگ ـــت می ـــگان حفاظ ـــده ی فرمان
ـــر  ـــن خب ـــام ای ـــا اع ـــر ب ـــروز یکشـــنبه ١ مه رضـــوی، ام
گفـــت: »بـــر اســـاس خبـــر دریافتـــی از شـــهروندان 
ــران  ــه تهـ ــی بـ ــیای تاریخـ ــال اشـ ــر انتقـ ــی بـ مبنـ
توســـط فـــردی از طریـــق راه آهـــن در شهرســـتان 
جغتـــای، عملیـــات رهگیـــری و رصـــد متهـــم آغـــاز 

ــد.« شـ
ـــه قصـــد  ـــی ک ـــم او در حال ـــب مته ـــا تعقی ـــزود: »ب او اف
ـــکاری  ـــا هم ـــت ب ـــار را داش ـــق قط ـــل از طری ـــرک مح ت

ـــن بازداشـــت شـــد.« ـــی راه آه ـــوران انتظام مام
او اظهـــار داشـــت: »در بازرســـی از ایـــن متهـــم ٣9 
ســـکه تاریخـــی کشـــف و ضبـــط شـــد و متهـــم 
ــزود:  ــد.« او افـ ــی شـ ــی معرفـ ــع قضایـ ــه مراجـ بـ
»بـــر اســـاس نظـــر کارشناســـان میـــراث فرهنگـــی، 
ســـکه هـــای کشـــف شـــده مربـــوط بـــه دوره هـــای 
ــر  ــوی دوم و معاصـ ــار، پهلـ ــاه قاجـ ــن شـ ناصرالدیـ
ـــرب  ـــری غ ـــای در ٣٧٠ کیلومت ـــتان جغت است.«شهرس

ــرار دارد. ــهد قـ مشـ

خلیـج   پزشـکی  تاریـخ  مـوزه 
فـارس بوشـهر به عنـوان دومیـن 
مـوزه پزشـکی کشـور در شـورای 
شـد.  ثبـت  موزه هـا  بین المللـی 
هـای  مـوزه  المللـی  بیـن  اجرایـی کمیتـه  هیـات  عضـو 
دانشـگاهی ایـران گفـت: ایـن مـوزه وابسـته بـه دانشـگاه 
اداره کل  بـا مشـارکت  اسـت کـه  بوشـهر  پزشـکی  علـوم 
پـس  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع   فرهنگـی،  میـراث 
از  مـوزه  به عنـوان  ثبـت  و  رسـمی  مجوزهـای  گرفتـن  از 
سـوی کمیتـه بیـن  المللـی موزه هـای دانشـگاهی شـورای 
بین المللـی موزه هـا بـه  عنوان دومین موزه پزشـکی کشـور 
بـه ثبـت رسـید. فاطمه احمدی افـزود: این مـوزه هفتمین 

مـوزه دانشـگاهی کشـور در شـورای بین المللـی موزه هـا بـه 
ثبـت رسـیده اسـت. وی بـا اشـاره بـه اهمیـت موزه هـای 
دانشـگاهی در جامعـه، اظهارداشـت: بـرای ثبـت مـوزه در 
سـازمانی  چـارت  بـودن  دارا  موزه هـا  بین المللـی  شـورای 
اداره  از  الزم  مجوزهـای  و گرفتـن  دانشـگاه ها  از  دریکـی 
کل موزه هـای سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری الزامی اسـت . احمدی یادآورشـد: پیش  ازاین 
مـوزه ملـی تاریـخ پزشـکی، مـوزه تربیـت  معلـم دانشـگاه 
مشـهد، مـوزه تاریـخ طبیعـی دانشـگاه شـیراز، مـوزه های 
مقـدم و نگارسـتان دانشـگاه تهـران و مـوزه فنی مهندسـی 
دانشـگاه خواجـه نصیر نیـز در کمیته بین المللـی موزه های 

ثبـت  شـده اند. دانشـگاهی 
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پیامرسـانه

خبرگزاری خبر شمال به نقل از 
استاندار مازندران در مراسم رژه مشترک 
نیروهای مسلح نوشت: توان دفاعی ما، 

تهدیدها را خنثی کرد.

خبرگـزاری کاغذ وطن به نقل 
از مدیر کل راه و شـهر سازی جنوب 

کرمان نوشـت:جیرفت پهنه ایجاد پارک 
لجستیک کشاورزی شد.

خبرگزاری اصفهان زیبا نوشـت: 
اعضای شـورای شهر، در روز اول مهر به 
اسـتقبال دانش آموزان مدارس اصفهان 

رفتند.

خبرگـزاری افسانه  از برپایی رژه اصفهانجنوب کرمانشمال
اقتدار نیروهای مسـلح در فارس خبر داد.

فارس
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام زیست پاستیک  و نایلون هایی که منفعت آن خیلی کمتر از ضررهایش است و امروز در کنار سایر عوامل آلودگی محیط 
زیست خریطه های پاستیکی تبدیل به بای جان محیط زیست شده و سرعت نابودی محیط زیست را افزایش 

داده است.

ــه در  ــوادی هســتند ک ــه م پاســتیک ها از جمل
طبیعــت تجزیــه نمی شــوند بلکــه بــه ذرات 
ــی و  ــع خاک ــاک وارد مناب ــل و در خ ــز تبدی ری
ــداران  ــر جان ــان و دیگ ــت ماهی در آب وارد باف
انســان  غذایــی  چرخــه  وارد  نهایــت  در  و 
طوالنــی  در  پاســتیک ها  ایــن  می شــوند. 
ــان ها  ــامت انس ــرای س ــکاتی را ب ــدت، مش م

ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ب

مصــرف پاســتیک و تبعــات زیســت محیطــی 
ــن رو  ــی شــده اســت، از ای آن موضوعــی جهان
اتحادیــه اروپــا بــا توجــه بــه اهمیــت مقابلــه بــا 
ــه پیشــنهاد  آالینده هــای پاســتیکی ضمــن ارائ
ممنوعیــت اســتفاده از پاســتیک های یکبــار 
بطری هــای  آوری  جمــع  خواســتار  مصرفــی 

پاســتیکی تــا ســال 202۵ شــد.
بیســائو،  کامــرون، گینــه  کنیــا،  کشــورهای 
ــی و  ــی، موریتان ــدا، اتیوپ ــا، اوگان ــی،  تانزانی مال
مــاالوی از جملــه کشــورهای آفریقایــی هســتند 
را  پاســتیکی  کیســه های  از  اســتفاده  کــه 

ممنــوع کرده انــد.

امــا در کشــور مــا امــروزه در فروشــگاه های 
در  رایــگان  پاســتیکی  کیســه  بــزرگ 
اختیــار مــردم قــرار می گیــرد. یــک خریــد 
بــه  آدامــس  بســته  یــک  مثــل  کوچــک 
جــای انتقــال بــه کیــف و جیــب افــراد در 
می شــود  داده  قــرار  پاســتیکی  کیســه های 
و ایــن مســاله مصــرف کیســه پاســتیک را 
ــد عرضــه  ــه بای ــی ک افزایــش می دهــد. در حال
ــازار و  ــرایط ب ــع ش ــتیکی تاب ــه های پاس کیس
ــر کســی کیســه پاســتیکی  ــت شــود و ه قیم
را  آن  مســتقیم  بهــای  می کنــد،  اســتفاده 

بپــردازد.

پالستیک قاتل خاموش طبیعت
ظروف پالستیکی که به اشتباه به آنها می گویند یکبار مصرف، طبیعت 

قرن ها برای حل آنها جان می کند
گزارش
پیام ما

ی  رهــا ما آ
مختلفــی دربــاره میــزان مصــرف 

برخــی  اعــام می شــود.  ایــران  در  پاســتیک 
ایــران را جــزو ده کشــور اول مصرف کننــده پاســتیک 
ــی  ــد و گروه ــر می دانن ــر تجزیه پذی ــی دی ــوان ترکیب ــه عن ب
ــه  ــی را روزان ــوار ایران ــر خان ــتیکی ه ــه پاس ــرف کیس ــم مص ه
ــران  ــد. در ای ــا هفــت کیســه پاســتیکی اعــام می کنن ــج ت بیــن پن

ــه  ــم ک ــه بوده ای ــم توج ــدری ک ــه ق ــتیک ب ــرف پاس ــا مص ــه ب در رابط
آمــار دقیقــی از مصــرف پاســتیک در کشــور وجــود نــدارد. مصــرف مــا بی رویــه 

اســت.امروز، ایــران درگیــر بایــی بــه نــام مصــرف بی رویــه کیســه پاســتیکی اســت. زیــرا 
در کشــور بــه طــرز وحشــتناکی از پاســتیک و محصــوالت یکبــار مصــرف در منــازل و هنــگام 
ــا ســنت، فرهنــگ و اصــول حفاظــت محیــط  مهمانی هــا اســتفاده می شــود کــه ایــن رفتــار ب
ــن  ــرف ای ــد مص ــه نمی دانن ــردم و این ک ــی م ــود آگاه ــی نب ــازگاری ندارد.گاه ــت س زیس
ــردم بیــش از حــد پاســتیک مصــرف  ــی دارد، ســبب می شــود م ــات چــه زیان های ترکیب
کننــد. بــرای حــل ایــن مشــکل بایــد بــه ســمت فرهنگســازی حرکــت کنیــم تــا نگــرش 
ــه رو هســتیم  ــر آب و خــاک روب ــی نظی ــود منابع ــا کمب ــا ب ــردم اصــاح شــود. م م

ــود.  ــی می ش ــع منته ــن مناب ــی ای ــه آلودگ ــه ب ــد زبال ــش از ح ــرف بی و مص
در کشــور مــا پویش هــای مردمــی بــرای فرهنگســازی در خصــوص 

کاهــش مصــرف پاســتیک تــدارک دیــده شــده اســت. پویــش 
ــن  ــدون پاســتیک« در همی ــی »یکشــنبه های ب مردم

راســتا اســت

گفتــه  بــه 
خــاک  و  آب  دفتــر  سرپرســت 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ســازمان محیــط 
زیســت نیــز در قالــب بحــث مالیــات بــر ارزش افــزوده کــه 

در بودجــه ۹۷ تصویــب شــده اســت، نــه فقــط بــرای پاســتیک 
کــه تمــام پســماندهایی کــه مــی توانــد بــرای محیــط زیســت خطــر 

ــت  ــه در نهای ــت ک ــه اس ــر گرفت ــدی را در نظ ــذ درص ــد، اخ ــته باش داش
ــرای بحــث مدیریــت پســماند و فرهنــگ ســازی  ــد عــدد مناســبی ب مــی توان

بــرای کاهــش مصــرف باشــد کــه قــرار شــد در قالــب ارزش افــزوده اخــذ و صــرف بازیافــت و مدیریــت 
ــی  ــم بحث ــه ه ــدام ثانوی ــه انجــام شــد، اق ــه اســت ک ــدام اولی ــن اق ــد: ای ــدی میگوی پســماند شــود. مری

ــه در کشــورهای  ــی اســت ک ــان موضوع ــع هم ــم، در واق ــدن و تجــارت داری ــا وزارت صنعــت مع ــه ب اســت ک
ــای  ــه ه ــل کیس ــه از تحوی ــد ک ــی کنن ــاده م ــود پی ــزرگ خ ــره ای و ب ــای زنجی ــگاه ه ــی در فروش خارج
ــگ اســتفاده از کیســه هــای  ــا فرهن ــم ت ــاش مــی کنی ــه مشــتریان خــودداری مــی شــود. ت پاســتیکی ب

ــا  ــم، ام ــه کنی ــره ای نهادین ــای زنجی ــگاه ه ــتیکی در فروش ــای پاس ــه ه ــای کیس ــه ج ــه ای را ب پارچ
وزارت صنعــت و حتــی نفــت نکاتــی را مبنــی کاهــش اشــتغال عنــوان مــی کننــد کــه البتــه بــه نظــر 
مــا مــی تــوان بــا ایجــاد اشــتغال جایگزیــن آنــرا جبــران کــرد کــه ایــن مبحــث فعــا در مرحلــه 
پیگیــری و بحــث هــای کارشناســی اســت. حمایــت دولــت از تولیــد کیســه هــای قابــل بازیافــت 

و ســرمایه گــذاری بــرای تولیــد ایــن کیســه هــا مــی توانــد نقــش مهمــی در کاهــش حجــم 
زبالــه هــای پاســتیکی داشــته باشــد. تولیــد کیســه هــای قابــل بازیافــت در مقایســه 
ــن موضــوع موجــب  ــه بیشــتری دارد و ای ــی هزین ــی معمول ــای نایلون ــا کیســه ه ب

مــی شــود ســرمایه گــذار و خریــدار بــرای جایگزینــی ایــن کیســه هــا بــه جــای 
ــند. ــته باش ــزه الزم را نداش ــی انگی ــای معمول ــه ه کیس

ســـتیک  پا
ــای  ــرآورده هـ ــن فـ ــی از مهمتریـ یکـ

ـــک  ـــری ی ـــر کارب ـــول عم ـــط ط ـــت. متوس ـــام اس ـــت خ نف
ــزل  ــه منـ ــد و آوردن آن بـ ــان خریـ ــی از زمـ ــتیک یعنـ پاسـ

ـــی  ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــه اس ـــا ۱2 دقیق ـــدود ۱0 ت ح
ـــمند  ـــی ارزش ـــواد نفت ـــزان م ـــن می ـــی ای ـــزی اصول ـــه ری ـــا برنام ـــوان ب ت

را کـــه صـــرف تهیـــه پاســـتیک مـــی شـــود، صـــرف تولیـــد یـــک کاالی 
دیگـــر کـــرد کـــه بـــه محیـــط زیســـت، ســـامت و اقتصـــاد کشـــور ضربـــه وارد 

نکنـــد. در واقـــع بـــرای کاالیـــی بـــا طـــول عمـــر ۱0 تـــا ۱2 دقیقـــه، چنیـــن ضربـــه ای 
ـــتفاده  ـــواد اس ـــوده و م ـــت را آل ـــن طبیع ـــم همچنی ـــی کنی ـــور وارد م ـــاد کش ـــه اقتص ب

ـــد  ـــرای تولی ـــده ب ـــه ش ـــد ب ـــهوری می گوی ـــول مش ـــل ق ـــدر داده ایم.نق آن را ه
ظـــروف پاســـتیکی می گوینـــد ظـــروف یکبـــار 
مصـــرف در حالیکـــه ایـــن مـــواد بـــرای مـــا یکبـــار 
ـــرن  ـــن ق ـــرای طبیعـــت چندی ـــا ب مصـــرف هســـتند ام
تـــاش بـــرای حـــل و هضـــم  هســـتند. الزم بـــه 
ـــت  ـــد نف ـــد از تولی ـــدود 4 درص ـــه ح ـــت ک ـــر اس ذک

در جهـــان صـــرف تولیـــد مـــواد پاســـتیکی 
ــود یعنـــی تولیـــد پاســـتیک  می شـ

ـــا  ـــدودا 60 ت ـــرف ح ـــان مص در جه
ـــر  ـــت در ه ـــکه نف ـــون بش ۱00 میلی

ـــال دارد. ـــه دنب ـــال را ب س

بایدتوجــه 
اگرچــه  بازیافــت  داشــت کــه 

قابلیــت بازگردانــدن زبالــه بــه چرخــه مصــرف را 
ــد.  ــذف نمی کن ــه ح ــن چرخ ــه را از ای ــا زبال دارد، ام

دربازیافــت انــرژی زبالــه بــه عنــوان یــک ســوخت 
ســوزانده می شــود. بایــد توجــه کــرد کــه بــازده انــرژی 

ــت.  ــتر اس ــوم بیش ــیلی مرس ــوخت های فس ــتیک ها از س پاس
ــروزه در  ــد. ام ــه می گذارن ــر صح ــی دیگ ــر روش های ــروزه ب ــا ام ام

کنــار بازیافــت تاش هایــی در راســتای تولیــد پاســتیک های زیســت 
تخریب پذیــر شــروع شــده کــه بــه نتیجــه هــم رســیده اســت. ایــن پاســتیک ها قابلیــت 
ــاوی  ــداول ح ــتیک های مت ــد. پاس ــول دارن ــل قب ــی قاب ــت را در زمان ــه طبیع ــت ب بازگش
ــد  ــر مانن ــاده تخریب پذی ــک م ــا ی ــه در آن ه ــتند ک ــی هس ــر آمیزه های ــواد تخریب پذی م
ــب  ــود و تخری ــه می ش ــن اضاف ــی اتیل ــل پل ــداول مث ــتیک مت ــک پاس ــه ی ــته ب نشاس
ــواد  ــن م ــد. ای ــک می کن ــتیک کم ــب پاس ــرعت تخری ــش س ــه افزای ــاده ب ــن م ای

چنــد ســالی اســت کــه وارد بــازار شــده اند و بــا آنکــه کمــک زیــادی بــه کاهــش 
ــان  ــا از هم ــه در آن ه ــل اینک ــه دلی ــا ب ــد، ام ــتیکی کرده ان ــای پاس زباله ه

ــز  ــر اســتفاده شــده اســت و نی ــداول تخریب ناپذی پاســتیک های مت
ــر در پاســتیک  ــادی مــواد تخریب پذی ــدار زی اســتفاده از مق

ویژگی هــای آن را تضعیــف می کنــد موقعیــت 
ــد ــی ندارن ــدان محکم چن

یکـــی 
در  از دردســـرهایی کـــه پاســـتیک 

ــت.  ــا اسـ ــداد آبراههـ ــد انسـ ــاد میکنـ ــت ایجـ طبیعـ
ــا و  ــدن آبراهـ ــته شـ ــاهد بسـ ــه، شـ ــی همـ ــان بارندگـ زمـ
روان شـــدن آب جـــوی در خیابانهـــا و معابـــر بودهایـــم کـــه در 
برخـــی مـــوارد خســـارات زیـــادی هـــم وارد میکنـــد، علـــت ایـــن کار 

ـــدن  ـــته ش ـــث بس ـــه باع ـــت ک ـــوری آب اس ـــذ عب ـــه مناف ـــتیک ب ورود پاس
ـــا  ـــدید، ت ـــا ش ـــای تقریی ـــا باده ـــیل و ی ـــوع س ـــد از وق ـــه بع ـــا اینک ـــود. ی ـــا میش آنه

ـــر بســـیار  ـــه منظ ـــراف چســـبیده اســـت ک ـــا و اط ـــه ه ـــان، بوت ـــه درخت ـــه تن ـــد پاســـتیک ب ـــی کن چشـــم کار م
نازیبایـــی بـــرای شـــهر و آن منطقـــه بـــه وجـــود مـــی آورد.

ـــم  ـــه ه ـــود ک ـــی ش ـــع م ـــطح آب جم ـــتیکی در س ـــای پاس ـــری ه ـــادی بط ـــم زی ـــدها حج ـــت س ـــن در پش همچنی
ـــراه دارد. ـــه هم ـــط را ب ـــی محی ـــم آلودگ ـــد و ه ـــی کن ـــراب م ـــداز را خ ـــم ان ـــر و چش منظ

ـــت  ـــی در طبیع ـــد، وقت ـــی کن ـــا وارد م ـــه دام ه ـــه ب ـــت ک ـــارتی اس ـــتیک خس ـــوارض پاس ـــر از ع ـــی دیگ یک
ــن  ــون چندیـ ــود، تاکنـ ــورده می شـ ــی خـ ــی وحشـ ــی و حتـ ــات اهلـ ــط حیوانـ ــود توسـ ــش می شـ پخـ
مـــورد گـــزارش شـــده اســـت کـــه دام هـــای اهلـــی و حتـــی قـــوچ و میش هـــای موجـــود در مناطـــق، 
پاســـتیک ها را خـــورده کـــه یـــا در گلـــوی حیـــوان گیـــر کـــرده و خفـــه شـــده یـــا اینکـــه در معـــده 
ــه  ــن در زمینـ ــاکنان زمیـ ــده اســـت.همه سـ ــا شـ ــرگ آنهـ ــاری و مـ ــروز عفونـــت، بیمـ موجـــب بـ

ـــن  ـــم ممک ـــا دور می اندازی ـــه م ـــتیک هایی ک ـــرا پاس ـــتند. زی ـــوول هس ـــتیک مس ـــرف پاس مص
اســـت از ســـوی دیگـــر کـــره زمیـــن و دســـتگاه گـــوارش نهنگ هایـــی ســـر دربیـــاورد کـــه 

ـــد،  ـــه می دان ـــی چ ـــت. کس ـــده اس ـــا مان ـــا در اقیانوس ه ـــی از آنه ـــداد اندک ـــط تع فق
ـــه  ـــک قطع ـــه ی ـــه از درون الش ـــتیکی ک ـــرم پاس ـــرم از 2۹ کیلوگ ـــک گ ـــاید ی ش

نهنـــگ عنبـــر ســـواحل جنوبـــی اســـپانیا در مـــاه فوریـــه امســـال 
کشـــف شـــد، همـــان پاســـتیکی باشـــد کـــه مـــن و 

ــا کرده ایـــم. شـــما در طبیعـــت رهـ

ن  ن قهرمــا لما آ
ــت،  ــان اس ــت در جه ــط زیس محی

و  و کارشناسانشــان  بــاور خودشــان  بــه  البتــه 
البتــه کمــی  هــم آمــار و ارقــام. یــک نــگاه بــه تاریــخ 
ــا  ــا ب ــه ۹0درصــد آلمانی ه ــد ک ــد می کن ــن را تایی ــه ای زبال
ــدام  ــان اق ــه در منازلش ــک زبال ــه تفکی ــدید ب ــدی ش عاقه من

ــد  ــی کنی ــری زندگ ــان ۵0 مت ــک آپارتم ــد در ی ــر کنی ــد. فک می کنن
و ۵ ســطل زبالــه بــا اشــکال و رنگ هــای مختلــف داشــته باشــید. رنــگ 

ــی  ــا آخــر. اگــر آلمان ــوا و همین طــور ت ــرای کاغــذ و مق ــی ب ــرای بســته بندی ها، آب زرد ب
ــم  ــد ه ــر نباش ــون اگ ــد. چ ــان باش ــه زباله هایت ــگ ب ــش دان ــتان ش ــد حواس ــید بای باش
ــز  ــا یــک مرک ــی شــدید باشــد و مث ــی خیل ــی محل ــن ب ــر ای جریمــه می شــوید و هــم اگ

ــدان. ــد زن ــد بروی ــد بای ــش نیای ــما خوش ــای ش ــک زباله ه ــت از تفکی بازیاف
ــن  ــا قوانی ــود ب ــور می ش ــد چط ــر می کن ــه دارد فک ــت ک ــالی اس ــد س ــم چن ــا ه ایتالی
ــه جنــگ ایــن زباله هــای  ــرود و هــم ب ــا ب ــه جنــگ خانواده هــای مافی ســخت هــم ب

خانگــی البتــه قوانیــن ســختی هــم دارد کــه امیــدوار اســت بتوانــد ایــن بحــران 
ــطل  ــه اش س ــراف خان ــی در اط ــر کس ــهر رم اگ ــا در ش ــد. مث ــرل کن را کنت

ــرد و  ــوب نب ــهروند خ ــک ش ــل ی ــش را مث ــود و زباله های ــت ب بازیاف
ــه صــورت تفکیــک شــده  نریخــت در ایــن ســطل ها البتــه ب

ــا 6۱۹ یــورو جریمــه خواهــد شــد. ت
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ــار  ــزو اخب ــاز، ج ــر مج ــای غی ــداد چاه ه ــر انس خب
متــداول هــر روزه بیشــتر اســتانهای کشــور اســت. 
ــاله ای  ــا مس ــم ب ــی آنه ــلبی و قضای ــوردی س برخ
صــرف  فنــی  موضــوع  معتقدنــد  بســیاری  کــه 
نیســت و بایــد تبعــات اجتماعــی و سیاســی آن را 

ــت. ــر گرف ــم در نظ ه
بــا کاهــش بارندگــی و تشــدید خشکســالی در 
ــر  ــای غی ــر چاه ه ــه ســمت حف کشــور، بســیاری ب
مجــاز روی آورده انــد. چاه هایــی کــه آب هــای زیــر 
ــه  ــد. حجــم دسترســی ب ــود را می مک ــی موج زمین
ســطح آب هــا را پاییــن بــرده و از طرفــی اتفاقاتــی 
همچــون فرونشســت زمیــن را بــه دنبــال مــی آورد. 
ــان  ــه از اسمش ــور ک ــاز همانط ــر مج ــای غی چاه ه
پیداســت غیــر مجــاز و ثبــت نشــده هســتند و 
ــا  ــا در دســت نیســت ام ــر آنه ــی از حف ــار دقیق آم
بــر اســاس تخمیــن وزارت نیــرو، تعــداد آنهــا بیــن 
۳00 تــا 400 هــزار حلقــه بــرآورد شــده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه رییــس جهــاد کشــاورزی 
جنــوب اســتان کرمــان معتقــد اســت ســازمان آب 
منطقــه ای اینگونــه چاه هــا را بــه طــور دقیــق رصــد 
ــا اینکــه چــرا  ــا را دارد. ام ــار کامــل آنه ــرده و آم ک

ــت. ــوال اس ــد س ــف نمی کن ــن تکلی ــا را تعیی آنه
ــی  ــه راحت ــر مجــاز ب ــر چاه هــای غی ــا حف ــه ب مقابل
و  موافقــان  بیــن  ایــن  در  نیســت.  امکانپذیــر 
بــه چشــم می خورد.مخالفــان  مخالفــان جــدی 
ایــن موضــوع معتقدنــد بیشــتر کســانی کــه از 
کشــاورزانی  می کننــد  اســتفاده  چاه هــا  ایــن 
ــراغ  ــود س ــول خ ــت محص ــرای کش ــه ب ــتند ک هس
ــه فکــر شــغل  ــد اول ب ــد. پــس بای ــن کار رفته ان ای
جایگزیــن بــرای آن هــا بــود و بعــد دســتور مســدود 

کــردن ایــن چاه هــا را اعــام کــرد. در طــرف دیگــر 
ایــن ماجــرا کســانی هســتند کــه معتقدنــد بایــد بــا 
ایــن افــراد برخــورد جــدی و قضایــی صــورت گیــرد. 
در غیــر اینصــورت از حجــم ذخایــر آبــی کشــور کــم 

ــد شــد. خواه

مخالفین انسداد چاه ها
ــره  ــی چه ــز کردوان ــور پروی ــان پروفس ــن می در ای
ــه مخالفیــن  ــران از جمل ــای ای ــم جغرافی ــاز عل ممت

بســتن چاه هــای غیــر مجــاز اســت. او در ایــن 
ــای  ــتاها درب چاه ه ــد: »در روس ــوص می گوی خص
ــد کــه ایــن غیرمنطقــی اســت.  غیرمجــاز را می بندن
ــه از  ــت ک ــر گرف ــه را در نظ ــن نکت ــد ای ــه بای چراک
ــد.«  ــزاق می کنن ــواده ارت ــاه ۱2 خان ــه چ ــک حلق ی
کردوانــی بــرای شــرح ایــن موضــوع ســراغ جایــی 
ســال  در  تنهــا  مــی رود کــه  قزویــن  همچــون 
ــاز در  ــر مج ــاه غی ــه چ ــدود 2۵00 حلق ــته ح گذش
آنجــا مســدود شــد. او معتقــد اســت:» بــا بســتن 
6000 چــاه غیرمجــاز در اســتان قزویــن حــدود 

از  را  خــود  شــغل کشــاورزی  خانــواده  ۷0هــزار 
ــن  ــد پیــش از بســتن ای ــذا بای ــد ل دســت می دهن
ــغل  ــا ش ــن خانواره ــتان ای ــرای سرپرس ــا ب چاه ه
را  در چاه هــا  و ســپس  ایجــاد کــرد  جایگزیــن 

ــت.« بس
یکــی از مناطقــی کــه آمــار قابــل توجهــی در بحــث 
ــان  ــوب اســتان کرم ــر مجــاز دارد، جن چاه هــای غی
بــاالی  دلیــل حجــم  بــه  ایــن مســاله  اســت. 
ــه می شــود  ــه اســت. گفت ــن منطق کشــاورزی در ای
جنــوب اســتان کرمــان بعــد از اســتان فــارس 
دومیــن مرکــز تولیــد محصــوالت کشــاورزی کشــور 

ــات بیشــتر  ــرای اطاع ــل ب ــن دلی ــه همی اســت. ب
در ایــن خصــوص بــه ســراغ موســوی رییــس 
ــم.  ــان رفتی ــوب کرم ــاد کشــاورزی جن ســازمان جه
او در ایــن خصــوص بــه پیــام مــا می گویــد: بهتــر 
ــه جــای کلمــه »چاه هــای غیــر مجــاز« از  اســت ب
ــم.  ــه« اســتفاده کنی ــدون پروان کلمــه »چاه هــای ب
ــن  ــاز ذه ــر مج ــاه غی ــم چ ــی می گویی ــه وقت چراک
بــه ســمت کســانی مــی رود کــه کار خافــی انجــام 
داده انــد. در حالیکــه اینهــا معمــوال کشــاورزانی 
زندگــی  محرومــی  روســتاهای  در  هســتند کــه 
می کننــد و هیــچ آشــنایی بــا سیســتم اداری و 
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بــه گفتــه رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان، بیشــتر کســانی کــه در جنــوب 
اســتان چــاه بــدون پروانــه دارنــد کســانی هســتند کــه شغلشــان کشــاورزی اســت و از این طریــق امرار 
معــاش می کننــد. پــس نبایــد چاهــی کــه ایــن افــراد بــا آن کشــت خــود را آبیــاری می کننــد مســدود 
کــرد بلکــه بایــد بــا اقداماتــی همچــون نصــب کنتــور حجمــی از مصــرف بی رویــه آنهــا جلوگیــری کــرد. 
موســوی می گویــد: هم اکنــون کشــاورزان دارای چــاه بــدون پروانــه نمی تواننــد از اعتبــارات بالعــوض 
طــرح ســامانه های نویــن آبیــاری اســتفاده کننــد. در حالیکــه اگــر وزارت نیــرو همــکاری کنــد ایــن 

کشــاورزان زیــر پوشــش چنیــن طرحــی کــه مصــرف آب را کاهــش می دهــد قــرار خواهنــد گرفــت.

را  غیرمجــاز  چاه هــای  درب  روســتاها  در 
اســت.  غیرمنطقــی  ایــن  کــه  می بندنــد 
ــت  ــر گرف ــه را در نظ ــن نکت ــد ای ــه بای چراک
کــه از یــک حلقــه چــاه 12 خانــواده ارتــزاق 
ایــن  بســتن  از  پیــش  بایــد  می کننــد. 
ــا  ــن خانواره ــتان ای ــرای سرپرس ــا ب چاه ه
ــپس در  ــرد و س ــاد ک ــن ایج ــغل جایگزی ش

بســت. را  چاه هــا 

هر
 م

س:
عک

ــس  ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس ــک عض ی
آب  چرخانــی  بــاز  طــرح   گفــت: 
ــت و در  ــد اس ــده و جدی ــی ش کارشناس
جهــت احیــای رودخانــه زاینــده رود نقــش 
ــن طــرح  ــق ای اساســی دارد. در کل مواف
ــد  ــات آن بای ــا برخــی جزیی هســتیم، ام

ــود. ــاح ش اص
علــی بختیــار در خصــوص طــرح بــاز 
چرخانــی آب)احیــای مصنوعــی رودخانــه 
زاینــده رود(، اظهــار کــرد: طرحــی کــه 
تهیــه شــده از جهــات فنــی و اقتصــادی 
ریزه کاری هایــی دارد کــه بایــد برطــرف 
مجمــع  اخیــر  جلســه  در  و  شــود 
ــه  ــع ب ــان راج ــتان اصفه ــدگان اس نماین
جزییــات طــرح بــاز چرخانــی آب توضیح 
داده شــد و جزییــات طــرح قــرار شــد در 
جاهایــی کــه مشــکل دارد بــا نقطــه نظــر 
نماینــدگان شهرســتان هایی کــه در مســیر 
ــد اصــاح  ــرار دارن ــده رود ق ــه زاین رودخان
ــه  ــی ک ــوق مردم ــد حق ــه بای ــود چراک ش
کنــار ایــن رودخانــه زندگــی می کننــد 
رعایــت شــود. او در پاســخ بــه ایــن 
ســؤال کــه بــه اعتقــاد برخــی ایــن طــرح 
علمــی نیســت، گفــت: ایــن طــرح علمــی 
ــی از  ــک بخش ــت و ی ــانه اس و کارشناس
ــه  ــق لول ــال آب از طری ــرح انتق ــن ط ای
و  خشک ســالی  ســال های  در  اســت. 
ترســالی مشــکلی وجــود نــدارد و آب بــه 

می آیــد. رودخانــه 
بختیــار در همیــن خصــوص تصریــح 
مصنوعــی  احیــای  طــرح  در  کــرد: 
ــه  ــق آب ــوق ح ــده رود حق ــه زاین رودخان
ــم  ــرض ه ــر ف ــده و ب ــاظ ش داران لح
ــود.  ــاظ ش ــد لح ــد بای ــده باش ــر نش اگ
ــت  ــات زیس ــه و موضوع ــق آب ــث ح بح
محیطــی بایــد در ایــن طــرح مــورد 
امــا کلیــات  بگیــرد،  قــرار  بازنگــری 
طــرح هــم از نظــر عــدد و رقــم و هــم 
بــر اســاس نیازهایــی کــه بــرای احیــای 
ــوب اســت. ــده رود وجــود دارد مطل زاین
ــوز  ــرح هن ــن ط ــات ای ــزود: جزیی او اف
رســانه ای نشــده اســت چــرا کــه برخــی 
شــود.  اصــاح  بایــد  آن  بندهــای  از 
زاینــده رود فقــط بــه اصفهــان تعلــق 

ــت. ــران اس ــرای کل ای ــدارد و ب ن

ت
یس

ط ز
حی

بازیافت کابل با روش های سبزم
ــا  ــی توانســتند ب فعــاالن زیســت محیطی در حال
اســتفاده از روش هــای دوســتدار محیــط زیســت 
فلــزات پایــه چــون مــس و قلــع را بازیافــت کننــد 
ــا ایــن محققــان در دســتیابی  ــه گفتــه آنه کــه ب
ــی  ــا پیمانکاران ــد ب ــوع پســماندها بای ــن ن ــه ای ب
کــه بعضــا اتبــاع ســایر کشــورها هســتند، رقابــت 
کننــد. ابراهیــم مرشــد از محققــان و فعــاالن حــوزه بازیافــت 
پســماندهای الکترونیکــی، بــا بیــان اینکــه در مطالعــات 
ــد  ــی مانن ــت پســماندهای الکترونیک ــه بازیاف ــق ب ــود موف خ
ــماندهای  ــایر پس ــی و س ــای الکترونیک ــیم، برده ــل، س کاب
الکترونیکــی بــه روش هــای دوســتدار طبیعــت شــدیم، گفــت: 
ــا  در ایــن زمینــه مشــکل اصلــی مــا تامیــن مــاده اولیــه و ی
پســماند الکترونیکــی اســت. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بازیافــت 
پســماندهای الکترونیکــی یــک فعالیــت تخصصــی و علمــی 
ــماندها  ــای کل پس ــد آلودگی ه ــد: ۷0 درص ــادآور ش ــت، ی اس
ــن در  ــود و ای ــی می ش ــماندهای الکترونیک ــه پس ــوط ب مرب
ــد کل  ــی ۳0 درص ــماندهای الکترونیک ــه پس ــت ک ــی اس حال
ــا بیــان اینکــه مــا  پســماندها را تشــکیل می دهنــد. مرشــد ب

در ایــن شــرکت بــا اســتفاده از روش هــای اصولــی اقــدام بــه 
ــاره  ــن ب ــم، در ای ــی می کنی ــماندهای الکترونیک ــت پس بازیاف
توضیــح داد: بــه عنــوان مثــال بــرای بازیافــت کابــل، آنهــا را در 
ــد،  ــاد نمی کن ــی ایج ــه حرارت ــم ک داخــل دســتگاهی می ریزی
ــا  ــا ب ــز کام ــل نی ــتیکی کاب ــای پاس ــه بخش ه ــن آنک ضم
ــود.  ــازی می ش ــت جداس ــط زیس ــتدار محی ــای دوس روش ه
ایــن محقــق بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن روش بازیافــت نســبت 
ــد،  ــری را می طلب ــه باالت ــا هزین ــش زدن کابل ه ــه روش آت ب
ــار  ــماندها دچ ــن پس ــد ای ــا در خری ــه م ــه داد: در نتیج ادام
مشــکل می شــویم، ضمــن آنکــه حمایت هــای دولتــی هــم در 
ایــن زمینــه مشــاهده نمی شــود.او بــا بیــان اینکــه ایــن نــوع 
پســماند بــه وفــور تولیــد می شــود، ولــی در زمینــه جمــع آوری 
ــکات  ــا مش ــرای م ــماندها ب ــن پس ــن ای ــار گرفت و در اختی
ــود  ــنهاد می ش ــرد: پیش ــان ک ــر نش ــود دارد، خاط ــادی وج زی
کــه در مزایــده پســماند انبارهــای ســازمان های دولتــی، 
ــای زیســت محیطی  ــا، مجوزه شــهرداری ها و ادارات و ارگان ه

ــود. ــت ش ــدگان دریاف از بازیافت کنن

هــر ســاله در روز 22 ســپتامبر و چنــد روز پیــش از آن، مســووالن و 
دوســتداران محیــط زیســت در برخــی از شــهرهای بــزرگ جهــان با 
گرامی داشــت روزهــای جهانــی بــدون خــودرو، راننــدگان را بــه دل 

کنــدن از خودروهایشــان تنهــا بــرای یــک روز تشــویق می کننــد.
 ایــن اقــدام می توانــد مزایــای متعــددی از کنــار گذاشــتن 
ــان  ــه از آن می ــد ک ــته کن ــهروندان برجس ــرای ش ــا را ب خودروه
می تــوان بــه کاهــش آلودگــی هــوا و افزایــش پیــاده روی و 

اشــاره کــرد. امن تــر  محیطــی  در  دوچرخه ســواری 
»شــبکه جهانــی بــدون خــودرو« در ایــن ارتبــاط مــی گویــد: ایــن 
ــه  ــا ب ــدون خودروه ــا را ب ــوه ای از شــهرهای م ــد جل روز مــی توان
مــا نشــان دهــد. در همیــن حــال هــر ســاله از ۱6 تــا 22 ســپتامبر، 
شــهرهای اروپایــی تعهــد خــود را نســبت بــه حمــل و نقــل پــاک 
و پایــدار شــهری نشــان مــی دهنــد.  آنطــور کــه ایســنا می نویســد 
روزهــای بــدون خــودرو، همچنیــن فرصتــی بــرای شــهرها هســتند 
ــو  ــر ازدحــام و ممل ــای پ ــه جــاده ه ــه چگون ــد ک ــا نشــان دهن ت
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــای مختلف ــه روش ه ــد ب ــین می توانن از ماش
قــرار بگیرنــد. بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه برگــزاری مســابقات 
وســایل نقلیــه جایگزیــن در بوداپســت، مســابقات اســب ســواری 
در ســائوپائولو، پیــک نیــک هــای خیابانــی در ویــن و مســابقات 
دوندگــی در جاکارتــا اشــاره کــرد. بخــش زیســت محیطــی 
ســازمان ملــل متحــد نیــز از افــرادی کــه رهبــری ترویــج چنیــن 
ســبک هــای زندگــی پایــدار را بــر عهــده دارنــد، حمایــت مــی کند.

ــرای  ــزرگ ب ــی ب ــودرو فرصت ــدون خ ــای ب ــن روزه ــر ای ــاوه ب ع
ــی  ــر زندگ ــوا ب ــی ه ــر آلودگ ــی از تاثی ــه درک ــا ب ــت ت شهرهاس
انســان ها برســند. انتشــار گازهــای گلخانــه ای از خودروهــا یکــی از 
منابــع اصلــی آلودگــی هــوا در فضــای بــاز بــه ویــژه در شهرهاســت. 

ــی  ــه تنهای ــوا ب ــی ه ــی بهداشــت آلودگ ــار ســازمان جهان ــر آم بناب
عامــل مــرگ حــدود 4.2 میلیــون نفــر در ســال 20۱6 بــوده اســت. 
ــه رشــد انتشــار گاز  ــع رو ب ــن منب ــز ســریع تری ــل نی حمــل و نق
گلخانــه ای کربــن دی اکســید حاصــل از ســوخت هــای فســیلی 
ــی  ــرات اقلیم ــن مشــارکت را در ایجــاد تغیی ــه بزرگ تری اســت ک

ــر عهــده دارد. ب
ــوخت و  ــف س ــت ضعی ــه کیفی ــه ای نتیج ــای گلخان ــار گازه انتش
ــه خودروهــا در سراســر جهــان اســت.  ــوط ب قوانیــن ضعیــف مرب
ســازمان ملــل متحــد مشــارکت خــود را در رابطــه بــا ســوخت هــای 
خالــص و وســایل نقلیــه بــرای حمایــت از کشــورهای مختلــف و 
بــه منظــور جلوگیــری از آلودگــی هــوا در مناطــق شــهری از طریــق 
در اختیــار قــرار دادن ســوخت هــای پاکیــزه و تکنولــوژی و تعییــن 
اســتانداردهای موثرتــر بــرای وســایل نقلیــه آغــاز کــرده اســت. این 
اقــدام بــه عنــوان حمایــت موفقیت آمیــز از کشــورها بــرای توقــف 
تدریجــی اســتفاده از بنزیــن ســربی شــناخته مــی شــود. برخــی 
آمارهــا از نتایــج موثــر روز جهانــی بــدون خــودرو حکایــت مــی کند. 
بــه عنــوان مثــال برگــزاری ایــن روز در پاریِس فرانســه در ســپتامبر 
ــه کاهــش 40 درصــدی گازهــای خروجــی  ســال 20۱۵ میــادی ب

اگزوزهــای خودروهــا منجــر شــد.
برنامــه بخــش زیســت محیطــی ســازمان ملــل متحــد از 
ــرای  دولــت هــا و دیگــر ذی نفعــان کشــورهای در حــال توســعه ب
ــاده و  ــران پی ــه عاب ــوط ب ــاخت های مرب ــرمایه گذاری در زیرس س
ــوم  ــر مفه ــه ب ــن برنام ــد. ای ــی کن ــت م ــواران حمای ــه س دوچرخ
ــز  ــاده روی و دوچرخه ســواری در ســفرهای درون شــهری تمرک پی
دارد. بــا ایــن حــال بســیاری از دولــت هــا و دیگــر ســرمایه گذاران 
همچنــان تخصیــص فضــای جاده هــا بــه اتومبیــل هــا را در اولویت 

قــرار مــی دهنــد.
 بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی بخش زیســت محیطی ســازمان 
ملــل متحــد، بســیاری از شــهرهایی کــه روزهــای بــدون خــودرو را 
 )#Breathe life( گرامــی مــی دارنــد در کمپیــن # تنفــس زندگــی
ــی  ــازمان جهان ــری س ــه رهب ــن ب ــن کمپی ــد. ای ــرکت دارن ــز ش نی
بهداشــت، بخــش زیســت محیطــی ســازمان ملــل متحــد و ائتاف 
اقلیــم و هــوای پــاک برگــزار مــی شــود و از ابتــکارات هــوای پاکتــر 
حمایــت کــرده، اســتفاده از انــرژی پــاک را ترویــج داده و به شــهرها 

و مناطــق و کشــورها در توســعه سیاســت هــا و برنامــه هــا بــرای 
کاهــش آلودگــی هــوا کمــک می کنــد. ایــن کمپیــن در حــال حاضــر 

بیــش از ۸0 میلیــون عضــو در سراســر جهــان دارد.
کمپیــن # تنفــس زندگــی نیــز ماننــد روزهــای بــدون خــودرو بــر 
ــج  ــماندها، تروی ــوزاندن پس ــری از س ــون جلوگی ــی همچ اقدامات
فضاهــای ســبز و پیــاده روی و دوچرخــه ســواری کــه مــردم 
ــوا  ــت ه ــود کیفی ــرای بهب ــی ب ــردی و جمع ــور ف ــه ط ــد ب می توانن

ــد دارد. ــد، تاکی ــام دهن انج

ســخن از آوازه لیمــوی جهــرم از قدیــم مطــرح بــوده امــا اینــک زغال 
ــای درخــت  ــوره ه ــار ســرآمد شــده و ک ــن دی ــوی ای ــان لیم درخت
ســوزی در ایــن شهرســتان اســتان فــارس، مقصــد زغــال ســازان 

شــده اســت.
داغ و درفــش بیــکاری و خشکســالی بــر تنــه درختــان خــورده و 
تبــر طمــع بــر پیکــره درختــان فــرود آمــده تــا آتــش ســودجویی، 
درختــان لیمــو و دیگــر درختــان جهــرم و زاگــرس را بــه کــوره زغال 
ــوخته  ــای س ــه تنه ه ــی ک ــع گودال های ــا و در واق ــپارد. کوره ه بس
و ســیاه درختــان لیمــوی جهــرم را در بخــش » ســیمکان « و دو 

توسعهخودرومحورهمچناندراولویت
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کاوشگر خلیج فارس دربوشهر پهلو گرفت

حذف آالینده های آلی آب با صدف ها

ــی  ــگاه مل ــس پژوهش ریی
و  شناســی  اقیانــوس 
علــوم جــوی کشــور گفــت: 
فــارس  خلیــج  کاوشــگر 
-ویــژه آب هــای ســر زمینــی- بــا هــدف نمونــه 
بــرداری و مطالعــات دریایــی در ســاحل بوشــهر 
ــن  ــیه ای ــی درحاش ــروز ابطح ــت. به ــو گرف پهل
ــزود:  ــهر اف ــگاران در بوش ــع خبرن ــن درجم آیی
ایــن گشــت دریایــی شــامل یــک تیــم 2۷ 
نفــره از جملــه ۱2محقــق و پژوهشــگر اســت کــه 
ــی،  ــن شناس ــیمی، زمی ــک، ش ــه فیزی در زمین
تحقیــق  دریــا  آلودگــی  و  شناســی  زیســت 
کاوشــگر  ایــن  اظهارداشــت:  وی  می کنــد. 
تحقیقــات خــود را در آب هــای خلیــج فــارس، 
ــه  ــر روی نمون ــان ب ــای عم ــز و دری ــه هرم تنگ
هــای فیزیکــی آب، رســوبات، فیتوپانگتــون هــا 
و مــوج دریــا در جهــت اســتفاده بهتــر از منابــع 
زیســتی و غیــر زیســتی انجــام مــی دهــد. 

ابطحــی ادامــه داد: در ایــن گشــت دریایــی در 
مجمــوع از 2۷ ایســتگاه در ســواحل اســتان 
هــای بوشــهر، خوزســتان، هرمــزگان، سیســتان 
ــان  ــای عم ــق دری ــای عمی ــتان و آبه و بلوچس
نمونــه بــرداری مــی شــود.وی یادآورشــد: ایــن 
2۷ ایســتگاه شــامل ۱۵ ایســتگاه در خلیــج 
فــارس، ۷ ایســتگاه در تنگــه هرمــز و پنــج 
رییــس  اســت.  دریــای عمــان  در  ایســتگاه 
ــوم  ــی و عل ــوس شناس ــی اقیان ــگاه مل پژوهش
جــوی کشــور ادامــه داد: در ایــن تحقیقــات 
ــه  ــی ب ــر محیط ــا پارامت ــور ی ــش از 2۵ فاکت بی
وســیله رشــته هــای تخصصــی مختلــف پایــش 
و مــورد آزمایــش قــرار مــی گیــرد. ابطحــی 
تحقیقــات  گشــت  ایــن  ســفر  یادآورشــد: 
دریایــی 2 هفتــه بــه طــول مــی انجامــد. آنطــور 
ــورداری  ــا برخ ــهر ب ــد بوش ــا می نویس ــه ایرن ک
ــی بیشــترین طــول  ــرز دریای ــر م از ۹۵0 کیلومت

ــارس دارد. ــج ف ــا خلی ــاحلی ب س

و  علــوم  واحــد  محققــان 
آزاد  دانشــگاه  تحقیقــات 
از  اســتفاده  بــا  اســامی 
شــیرین  آب  صدف هــای 
روشــی را بــرای حــذف آالینده هــای آلــی آب ارائــه 
کردنــد. رضــا رنجبــر، مجــری طــرح بــا اشــاره 
بــه چالش هــای تامیــن آب شــیرین در ایــران، 
ــور و  ــی کش ــاز آب ــن نی ــرای تأمی ــران ب ــت: ای گف
ــد  کاهــش آلودگــی آب هــای ســطحی خــود نیازمن
و  بــوده  آب  تصفیــه  بــرای  جدیــد  روش هــای 
ــه آب فاضــاب در  ــرای تصفی ــن مشــکل ب بزرگتری
ایــران، جنبــه اقتصــادی و هزینــه بــاالی آن اســت.
خبــر  زمینــه  ایــن  در  تحقیقاتــی  اجــرای  از  او 
داد و یــادآور شــد: در ایــن تحقیــق از مزایــای 
آب  تصفیــه  بــرای  شــیرین  آب  صدف هــای 
اســتفاده کردیــم. صدف هــا در آب تولیــد مثــل 
منبــع  همچنیــن  می شــوند،  تکثیــر  و  می کننــد 
ــرای دام و طیــور هــم  پروتئیــن ارگانیــک خوبــی ب

از جملــه  را  آب  ایــن محقــق تصفیــه  هســتند. 
کارکردهــای صدف هــای آب شــیرین نــام بــرد 
 Filter Feeder ایــن صدف هــا  کــرد:  اظهــار  و 
ــرو  ــذف میک ــمگیری در ح ــت چش ــتند و قابلی هس
ارگانیســم ها دارنــد، عــاوه بــر آن سنســورهای 
 )Biomonitor( زیســتی و نشــانگرهای زیســتی
ــام  ــواع و اقس ــایی ان ــرای شناس ــی ب ــیار خوب بس
ــری  ــد. مج ــمار می رون ــه ش ــمی در آب ب ــواد س م
طــرح، حــذف فلــزات ســنگین نظیــر نیــکل و 
ایــن  قابلیت هــای  دیگــر  از  را  استرانســیوم 

موجــودات آبــزی دانســت. 
تحقیقــات،  و  علــوم  واحــد  اعــام  اســاس  بــر 
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــب پایان نام ــق در قال ــن تحقی ای
ــه وســیله  »بررســی حــذف آالینده هــای آلــی آب ب
صدف هــای آب شــیرین« در دانشــکده نفــت و 
ــه  ــات ب ــوم و تحقیق ــد عل ــیمی واح ــی ش مهندس
ــر  ــژوم شــریعتی و دکت ــر فرشــید پ ــی دکت راهنمای

ــت. ــده اس ــی ش ــامی اجرای ــرز احتش فریب

 از ابتدای امسال آتش سوزی های مکرر به طور بی سابقه شعله به جان تاالب هورالعظیم انداخته 
است؛ اقدامات پراکنده ای برای مهار این آتش صورت گرفته اما به گفته کارشناسان، تامین نشدن 
حقابه تاالب و پیچیدگی مسائل آن، نیاز به عزم ملی برای نجات این زیستگاه را پررنگ کرده 
است.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

طرح بازچرخانی 
تآب علمی است 
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ط ز

حی
»خرس ارسبان« قربانی تله سیمی شدم

ــوه ای  ــرس قه ــک خ ــراش از ی ــری دلخ تصوی
دست به دســت  مجــازی  فضــای  در  کــه 
یکــی  قربانــی شــدن  از  می شــود حکایــت 
دیگــر از گونه هــای ارزشــمند جانــوری کشــور در 
ــای  ــه ج ــه ب ــاورزانی دارد ک ــیمی کش ــای س تله ه
فنس کشــی بــه منظــور حفاظــت از مــزارع خــود، 
ــت  ــق تح ــا و مناط ــه در جنگل ه ــی تل ــب غیرقانون ــا نص ب
حفاظــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، خســاراتی 
تحمیــل  وحــش کشــور  حیــات  بــه  جبــران  غیرقابــل 

. می کننــد
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی ــق فرمان ــین فائ  حس
ــل  ــد: اوای ــر می گوی ــن تصوی ــاره ای ــرقی درب ــان ش آذربایج
شــهریور، مامــوران محیــط زیســت اســتان، در منطقــه 
حفاظــت  شــده ارســبان متوجــه خــرس ناتوانــی شــدند کــه 
ــه  ــا شــدن از تل ــرای ره ــا ب ــر تق ــر اث دســت راســتش را ب
ســیمی از دســت داده بــود. حیــوان بــرای درمــان بــه تبریــز 
ــت نامناســب  ــت وضعی ــه عل ــا متاســفانه ب ــل شــد ام منتق
ــی  ــه تله های ــی اســت ک ــن در حال ــف شــد. ای جســمانی تل

کــه کشــاورزان بــه صــورت غیرقانونــی در زیســتگاه های 
حیــات وحــش نصــب می کننــد تــا از نزدیــک شــدن 
ــاالنه  ــد س ــری کنن ــزارع جلوگی ــه م ــراز ب ــون گ ــی چ حیوانات
ــش را  ــات وح ــای حی ــیاری از گونه ه ــراز، بس ــر گ ــاوه ب ع
از بیــن می بــرد. خــرس، پلنــگ و ســایر گربه ســانان از 
جملــه وحوشــی هســتند کــه بــر اثــر گرفتــار شــدن در تلــه 
ــی  ــا در پ ــد و ی ــت می دهن ــان را از دس ــا جانش ــیمی ی س
آســیب های وارده حتــی پــس از درمــان، از ادامــه حیــات در 
ــه تســنیم می نویســد  ــور ک ــاز می مانند.آنط زیستگاهشــان ب
علی رغــم خســاراتی کــه در پــی نصــب غیرقانونــی تله هــای 
فلــزی در زیســتگاه های حیــات وحــش شــاهد آن هســتیم، 
ــی در  ــون، اقدام ــا کن ــت ت ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــی  ــا حت ــری از نصــب تله هــای ســیمی و ی راســتای جلوگی

ــداده. ــورت ن ــا ص ــن تله ه ــب ای ــان نص ــا عام ــورد ب برخ
ــا اســتفاده از محصوالتــی تحــت عنــوان  کشــورهای دیگــر ب
ــه  ــراز ب ــدن گ ــک ش ــزارع از نزدی ــراف م ــراز در اط ــع گ داف
ــاورزی  ــوالت کش ــه محص ــارت ب ــدن خس ــزارع و وارد آم م

می کنــد. جلوگیــری 

ت
یس

ط ز
حی

م

ــور،  ــتیک کش ــز لجس ــش مراک ــند آمای ــق س طب
شهرســتان جیرفــت بــه عنــوان پهنــه ایجــاد 

پــارک لجســتیک کشــاورزی تعییــن شــد. 
ــوب  ــازی جن ــهر س ــر کل راه و ش ــاردوئی مدی س
ــه پیگیری هــای بعمــل آمــده،  ــا توجــه ب کرمــان گفت:ب
شهرســتان جیرفــت بــا توجــه بــه دارا بــودن بیشــترین میــزان 
تولیــدات کشــاورزی در منطقــه بــه عنــوان پهنــه ایجــاد پــارک 
لجســتیک کشــاورزی توســط مشــاورین طــرح انتخــاب و 

تصویــب شــد.
ســاردوئی اظهــار کــرد: طبــق ســند آمایــش مراکــز لجســتیک 
ــد  ــا تولی ــان ب ــوب اســتان کرم کشــور و اطاعــات موجــود جن
ــد  ــور را تولی ــاورزی کل کش ــوالت کش ــد از محص 6۵۷/۷درص
مــی کنــد و بعــد از اســتان فــارس بــه عنــوان دومیــن مرکــز 
تولیــد محصــوالت کشــاورزی شــناخته می شــود. او بیــان 
لجســتیکی  مرکــز  لجســتیک کشــاورزی  پــارک  داشــت: 
ــار داری،  ــع، انب ــوزه تجمی ــی در ح ــر فعالیت های ــه ب ــت ک اس
محصــوالت  افــزوده  ارزش  خدمــات  و  توزیــع  نگهــداری، 
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ــات بیشــتر  ــرای اطاع ــل ب ــن دلی ــه همی اســت. ب
در ایــن خصــوص بــه ســراغ موســوی رییــس 
ــم.  ــان رفتی ــوب کرم ــاد کشــاورزی جن ســازمان جه
او در ایــن خصــوص بــه پیــام مــا می گویــد: بهتــر 
ــه جــای کلمــه »چاه هــای غیــر مجــاز« از  اســت ب
ــم.  ــه« اســتفاده کنی ــدون پروان کلمــه »چاه هــای ب
ــن  ــاز ذه ــر مج ــاه غی ــم چ ــی می گویی ــه وقت چراک
بــه ســمت کســانی مــی رود کــه کار خافــی انجــام 
داده انــد. در حالیکــه اینهــا معمــوال کشــاورزانی 
زندگــی  محرومــی  روســتاهای  در  هســتند کــه 
می کننــد و هیــچ آشــنایی بــا سیســتم اداری و 

ــد.  ــوص ندارن ــن خص ــد کار در ای ــی و رون دولت
موســوی در مــورد قانــون »توزیــع عادالنــه آب« کــه 
ــد: در  ــد، می گوی ــب ش ــال ۸۵ تصوی ــدود س در ح
ــف اســت  ــرو مکل ــه وزارت نی ــده ک ــون آم ــن قان ای
ســاماندهی  کنــد.  ســاماندهی  را  چاه هــا  ایــن 
یعنــی بایــد تمامــی چاه هــای بــدون پروانــه را 
بررســی کنــد و تعییــن کنــد کــه هرکــدام از این هــا 
ــاز  ــه نی ــی را ک ــد آنهای ــد و بع ــری دارن ــه کارب چ
ــت  ــد. در حقیق ــوز ده ــی را مج ــد و مابق اســت ببن
ــه از  ــرو موظــف اســت ک ــون، وزارت نی ــن قان در ای

برداشــت بی رویــه آب جلوگیــری کنــد.

ــوب  ــه در جن ــه موســوی بیشــتر کســانی ک ــه گفت ب
اســتان چــاه بــدون پروانــه دارنــد کســانی هســتند 
ــق  ــن طری ــت و از ای ــاورزی اس ــان کش ــه شغلش ک
ــه  ــی ک ــد چاه ــس نبای ــد. پ ــاش می کنن ــرار مع ام
ایــن افــراد بــا آن کشــت خــود را آبیــاری می کننــد 
ــون  ــی همچ ــا اقدامات ــد ب ــه بای ــرد بلک ــدود ک مس
نصــب کنتــور حجمــی از مصــرف بی رویــه آنهــا 

ــرد. ــری ک جلوگی
ــه را  ــن قضی ــرو در ای ــرد وزارت نی ــوی عملک موس
»هم اکنــون  می گویــد:  و  می داننــد  نامناســب 
ــد  ــه نمی توانن ــدون پروان ــاه ب ــاورزان دارای چ کش

از اعتبــارات باعــوض طــرح ســامانه های نویــن 
آبیــاری اســتفاده کننــد. در حالیکــه اگــر وزارت 
نیــرو همــکاری کنــد ایــن کشــاورزان زیــر پوشــش 
چنیــن طرحــی کــه مصــرف آب را کاهــش می دهــد 
ــاری  ــرح آبی ــرای ط ــت. او اج ــد گرف ــرار خواهن ق
مــزارع  هکتــار  هــزار  ده  از  بیــش  در  قطــره ای 
کشــاورزی جنوبــی را در ایــن زمینــه مثــال می زنــد 
ــا همــکاری کشــاورزان در مصــرف آب نقــش  کــه ب
ــوی در  ــاد موس ــه اعتق ــتند. ب ــی داش ــل توجه قاب
حــال حاضــر ایــن وزارت خانــه در ایــن قضیــه 
ــه  ــن ب ــد. همچنی ــورد می کن ــاوت برخ ــیار بی تف بس
ــه ســبب افزایــش  ــدون پروان ــه او، چاه هــای ب گفت
ــیاری از  ــه بس ــده اســت چراک ــاق ســوخت ش قاچ
ایــن چاه هــا دیزلــی هســتند و از آنجایــی کــه 
ــتفاده  ــی اس ــل دولت ــهمیه گازوئی ــد از س نمی توانن
ــاق  ــل قاچ ــتفاده از گزوئی ــه اس ــد ب ــد مجبورن کنن

ــد. روی آورن

برخورد متناسب با هر منطقه
اکنــون تعــداد ایــن چاه هــا در کشــور بســیار 
ــری  ــه نظــر می رســد برخــورد قه ــاد اســت و ب زی
ــث  ــه بح ــد. چراک ــت نباش ــاله درس ــن مس ــا ای ب
آب یــک موضــوع فنــی صــرف نیســت بلکــه 
زیــادی  وسیاســی  اجتماعــی  حاشــیه های 
دارد. این هــا را نجفــی فعــال محیــط زیســت 
ــه  ــد و اضاف ــا می گوی ــام م ــه پی ــورد ب ــن م در ای
ــد  ــر می آی ــا بنظ ــار انســداد چاه ه ــد:»در کن می کن
ــق  ــن طری ــت از ای ــال مدیری ــور و اعم ــب کنت نص
ــد  ــی بای ــه صــورت کل هوشــمندانه تر باشــد. امــا ب
بگوییــم کــه نمی تــوان نســخه واحــدی بــرای 
ــا  ــه و ب ــر منطق ــد در ه ــد و بای ــور پیچی کل کش
ــی، معیشــتی و اجتماعــی  ــه وضعیــت آب توجــه ب
ــن  ــا ای ــرد. ام ــادر ک ــتوری را ص ــی دس و سیاس
ــه آب  ــود ک ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــم بای ــده ه قاع
زیــر زمیــن چندانــی نداریــم و مجوزهــا متناســب 
شــود.  داده  زمینــی  زیــر  آب  ســفره های  بــا 
همچنیــن نیــاز اســت بــه کشــاورزان ایــن آمــوزش 
ــه ایــن  ــرای همیشــه ب داده شــود کــه ایــن آب ب
ــیه  ــه در حاش ــور ک ــد همانط ــد مان ــزان نخواه می
دریاچــه ارومیــه چاه هــای زیــادی حفــر شــد بــه 
ــای  ــه الیه ه ــور ب ــی آب ش ــد از مدت ــه بع طوریک
ــیرین  ــای آب ش ــرد و چاه ه ــوذ ک ــن نف ــر زمی زی
بــه شــور تبدیــل شــدند. آمــوزش در ایــن زمینــه 

بســیار می توانــد کمــک کننــده باشــد.«

بهتر است به جای کلمه 
»چاه های غیر مجاز« از 

کلمه »چاه های بدون 
پروانه« استفاده کنیم. 
چراکه وقتی می گوییم 
چاه غیر مجاز ذهن به 
سمت کسانی می رود 

که کار خالفی انجام 
داده اند. در حالیکه 

اینها معموال کشاورزانی 
هستند که در 

روستاهای محرومی 
زندگی می کنند و هیچ 

آشنایی با سیستم 
اداری و دولتی و روند 

کار در این خصوص 
ندارند. 

وزارتنیرودرچالهچاههایبدونپروانه
رییس جهاد کشاورزی جنوب کرمان: کشاورزانی که چاه غیر مجاز دارند، عموما از این راه امرار معاش می کنند

ســخن از آوازه لیمــوی جهــرم از قدیــم مطــرح بــوده امــا اینــک زغال 
ــای درخــت  ــوره ه ــار ســرآمد شــده و ک ــن دی ــوی ای ــان لیم درخت
ســوزی در ایــن شهرســتان اســتان فــارس، مقصــد زغــال ســازان 

شــده اســت.
داغ و درفــش بیــکاری و خشکســالی بــر تنــه درختــان خــورده و 
تبــر طمــع بــر پیکــره درختــان فــرود آمــده تــا آتــش ســودجویی، 
درختــان لیمــو و دیگــر درختــان جهــرم و زاگــرس را بــه کــوره زغال 
ــوخته  ــای س ــه تنه ه ــی ک ــع گودال های ــا و در واق ــپارد. کوره ه بس
و ســیاه درختــان لیمــوی جهــرم را در بخــش » ســیمکان « و دو 

بخــش دیگــر » کردیــان « و » مرکــزی « ایــن شهرســتان درخــود 
جــای داده نشــانگر فشــردن دســت هــای خشکســالی بــر گلــوی 
ــاره ای  ــدار چ ــکان اســت و باغ ــن م ــای ای ــاغ ه ــا و ب دشــت ه
نــدارد جــز اینکــه درختــان تشــنه و خشــکیده خــود را بــه تبــر و 

کــوره بســپارد. 
١٨ درصــد از جنــگل هــای کشــور در فــارس جــای دارد کــه تمــام 
دارایــی ایــن اســتان در رویارویــی بــا خشکســالی بحســاب مــی 
آیــد امــا اکنــون ایــن منابــع ،مــورد هجــوم تبــر بــه دســتانی قــرار 
گرفتــه کــه بــه مــدد حاکمیــت خشــک کویــر و در یورشــی نابرابــر 

جنــگل هــای فــارس را بــار کامیــون کــرده تــا در جهنــم کوره هــای 
غیرمجــاز جهــرم بــه زغــال تبدیــل شــود. بــه گفتــه مدیــرکل منابع 
ــده  ــع ش ــی قط ــان جنگل ــی درخت ــد اصل ــارس، مقص ــی ف طبیع
ــد  ــاز تولی ــای غیرمج ــوره ه ــوار، ک ــای همج ــتان ه ــارس و اس ف
ــا حــدود 9٠٠  ــا ت ــداد آنه ــه تع ــرم اســت ک ــال شهرســتان جه زغ

واحــد تخمیــن زده مــی شــود. 
تمرکــز کــوره هــای غیرمجــاز تولیــد زغــال جهــرم در ســه بخــش 
ســیمکان، کردیــان و مرکــزی ایــن شهرســتان اســت کــه بیــش از 
پنــج هــزار نفــر در ایــن کار مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه البته 
بــا نشســتن پــای درد دل ایــن کــوره داران کــه اغلــب آنها از اقشــار 
ضعیــف جامعــه هســتند پــی مــی بریــم از بــد حادثــه بــه ایــن 

کار پنــاه آورده انــد. 
بســیاری از تولیــد کننــده های زغــال غیرمجــاز جهرم روســتاییانی 
هســتند کــه بــه دلیــل خشکســالی،مزرعه و یــا دامــداری خــود را 
از دســت داده انــد و تنهــا راه تامیــن معــاش آنهــا تولیــد هفتــه ای 
ــه  ــوره کوچکــی و ســنتی در مجــاور خان ــن زغــال در ک ــد کارت چن
خــود اســت و اگــر ایــن منبــع درآمــد ناچیــز قطــع شــود خانــواده 
آنهــا از هــم مــی پاشــد و آســیب هــای متعــددی را متوجــه آنهــا 

مــی کنــد.
آنطــور کــه ایرنــا می نویســد مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان فــارس اعــام کــرد: فــارس از اســتان هــای کشــور اســت 

کــه بیشــترین اراضــی جنگلــی را در خــود جــای داده اســت. 
مهــرزاد بوســتانی افــزود: دو میلیــون و ٢٠٠ هــزار هکتــار جنــگل 
ــوزه  ــم آن در ح ــش اعظ ــه بخ ــود دارد ک ــارس وج ــتان ف در اس
زاگــرس قــرار دارد و اغلــب نیــز درختــان بــا ارزشــی نظیــر بلــوط ، 
ارژن، بــادام کوهــی و گابــی وحشــی را در خــود جــای داده اســت. 

بوســتانی ادامــه داد: متاســفانه قاچــاق چــوب و درختــان جنگلــی 
اســتان فــارس از گذشــته وجــود داشــته امــا در چنــد ســال اخیــر 
ــع  ــد شــدت بیشــتری پیــدا کــرده اســت. اداره کل مناب ایــن رون
ــه چــوب و  ــن محمول ــارس ســاالنه حــدود ٢١ هــزار ت طبیعــی ف
ــن  ــه بخشــی از ای ــد ک ــی کن ــرل م ــن اســتان کنت ــال را در ای زغ
محمولــه هــا باغــی و بخشــی دیگــری نیــز جنگلــی و غیــر مجــاز 
اســت. بوســتانی بــا اشــاره بــه کمــک هــای نیــروی انتظامــی این 
اســتان در کنتــرل و رصــد محمولــه هــای چــوب ،گفــت: در ســال 
ــرل  ــی و کنت ــوب بازرس ــه چ ــن محمول ــزار ت ــش از ٢١ ه 9٦ بی
ــن چــوب قاچــاق کشــف  ــزان حــدود ١٧ ت ــن می ــه از ای شــده ک

شــده اســت.
ــوب در  ــاق چ ــوزه قاچ ــد در ح ــکلی جدی ــروز مش ــتانی از ب بوس
فــارس ســخن گفــت و افــزود: بتازگــی برخــی از متخلفیــن اقــدام 
ــای  ــاق توســط خودروه ــی و قاچ ــای جنگل ــوب ه ــل چ ــه حم ب
غیرمعمــول ماننــد انــواع خــودرو ســواری و یــا کانتینــردار و 
ســردخانه دار مــی کننــد کــه ایــن موضــوع کنتــرل در ایــن بخــش 

ــرده اســت.  را ســخت ک
ــودرو  ــک خ ــا از ی ــرا تنه ــال اخی ــوان مث ــه عن ــه داد: ب وی ادام
ــه راشــک  ــی در منطق ســواری حــدود ٥٠٠ کیلوگــرم چــوب جنگل
بــه صــورت اتفاقــی کشــف شــد کــه ایــن شــیوه هــای حمــل و 
ــرل را ســخت  ــی ،کار کنت ــای جنگل ــه چــوب ه جاســازی ماهران

ــرده اســت.  ک
ــاره داشــتن قوانیــن محکــم  بوســتانی در پاســخ بــه ســوالی درب
در ایــن حــوزه بیــان کــرد: قانــون در ایــن زمینــه ســخت گیــری 
کافــی نظیــر حبــس و تبعیــد دارد امــا راه هــای گریــز نیــز در ایــن 

بخــش هســت.
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منطقــه یــزد، معــادن و کارگاه هــای شــن و ماســه یکــی از مهمتریــن 
عوامــل تخریــب  محیــط زیســت و منابــع طبیعــی، هســتند بــه طــوری 
کــه در بســیاری از ایــن فعالیت  هــا و برداشــت ها شــاهد آلودگی  هــای 

زیســت محیطــی در مناطــق مربوطــه هســتیم . 
ایــن فعالیت  هــا گاهــی عــاوه بــر ایجــاد آلودگــی منابــع آب زیرزمینــی 
ــن  ــه ای ــود ک ــق می  ش ــن مناط ــوای ای ــوء در ه ــی س ــث تاثیرات باع
ــای  ــیت   ه ــزد از حساس ــم آب ی ــی و ک ــتان صنعت ــوع، در اس موض
باالتــری برخــوردار اســت . متاســفانه در برخــی مــوارد ایــن برداشــت  ها 
نیــز بــدون نظــارت قانونــی و زیســت محیطــی صــورت می گیــرد کــه 
نمونــه آن برداشــت شــن و ماســه در محــدوده ای آبرفتــی بــه وســعت 
پنــج کیلومتــر مربــع بــا عمــق ۱0 متــر در نزدیکــی روســتای شــحنه در 
مســیر جــاده خضرآبــاد یــزد اســت کــه اکنــون ترانشــه های حاصــل از 
آن بــه محلــی بــرای تخلیــه شــبانه و غیرقانونــی نخاله هــای صنعتــی 
و شــیمیایی تبدیــل شــده اســت . آنطــور کــه ایســنا می نویســد نکتــه 
حائــز اهمیــت در مــورد ایــن قبیــل برداشــت ها ایــن اســت کــه بــه ازای 
هــر تــن برداشــت شــن و ماســه از ایــن اماکــن تنهــا 400 تومــان بــه 
دولــت پرداخــت می شــود و هــر تــن از ایــن مصالــح طبیعــی برداشــت 
شــده در بــازار آزاد، بــا قیمتــی بیــش از 60 هــزار تومــان عرضــه مــی   
شــود . بــه گفتــه برخــی از کارشناســان، ترانشــه های ایجــاد شــده در 
ایــن محــل کــه بــه بافت هــای درشــت دانــه رســیده، تقريبــًا بــر روی 
مهمتریــن و بهتریــن منابــع آب زیرزمینــی اســتان یــزد قــرار گرفتــه و 
بــارش بــاران یــا بــروز ســیاب   هــای فصلــی در ایــن منطقــه بــا توجــه 
بــه تخلیــه ضایعــات صنعتــی مــی   توانــد منجــر بــه نفــوذ آلودگی هــای 
شــیمیایی بــه ویــژه فلــزات ســنگین به منابع آب شــرب اســتان شــود. 
جعفــر اســماعیلی پــور معــاون حفاظــت و امــور اراضــی منابــع طبیعــی 
اســتان یــزد بــا اشــاره بــه مشــکل بــه وجــود آمــده در اراضــی منطقــه 
بــاال دســت روســتای شــحنه، بیــان مــی   کنــد: بحــث تخلیــه نخالــه  ها 
در ایــن منطقــه از مــدت   هــا قبــل مطــرح بــوده لــذا قــرار اســت کــه 
موضــوع در جلســه   ای بــا معاونــت عمرانــی اســتانداری مطــرح و مورد 

بررســی قــرار گیــرد .

سایه  آلودگی  زیست محیطی 
بر سر منابع آبی یزد

خبر
وضعیت »ارس« در  مشهد 

نماینــده تام االختیــار مدیــرکل حفاظــت محیــط 
ــام  ــات انج ــت: معاین ــوی گف ــان رض ــت خراس زیس
ــاد  ــش وکیل آب ــاغ وح ــی ب ــگ ایران ــا پلن ــده تنه ش
ــت  ــدار در وضعی ــن جان ــد ای ــی ده مشــهد نشــان م
خوبــی قــرار دارد. هومــن فربــد در خصــوص آخریــن وضعیــت ســامتی ارس تنهــا 
پلنــگ ایرانــی بــاغ وحــش وکیل آبــاد مشــهد، اظهــار کــرد: ام.آر.آی بــر روی ایــن 
حیــوان انجــام شــده و ارس در وضعیــت خوبــی قــرار دارد. امیدواریــم در روزهــای 
آینــده بــا مشــخص شــدن نتایــج تخصصــی آزمایــش ام.آر.آی درمــان کامــل ایــن 
حیــوان انجــام شــود. فربــد تصریــح کــرد: در حــال حاضر داروهــای الزم بــه مصرف 

ــوان می شــود. ــن حی ــی ای ــن داروهــا موجــب بیحال ــه ای ارس میرســد. البت

توقیف دو محموله کوسه 
ــت:  ــهر گف ــتان بوش ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی
ــهر  ــتان بوش ــه در اس ــاز کوس ــه غیرمج دو محمول
توقیــف شــد. حســین دلشــب بــا اشــاره بــه 
اینکــه محمولــه مذکــور شــامل ۱20 قطعــه انــواع کوســه ماهــی بــود کــه بــه 
ــن  ــرد: متخلفی ــود، خاطرنشــان ک ــری شــده ب ــارس بارگی مقصــد اســتان ف
ــی  ــع قضای ــل مراج ــی تحوی ــل قانون ــیر مراح ــور س ــه منظ ــده ب ــن پرون ای
ــرار  ــی ق ــرم غذای ــاالی ه ــان در ب ــه ماهی ــت: کوس ــزود: گف ــدند. او اف ش
ــوند و  ــوب می ش ــا محس ــک دری ــادل اکولوژی ــل تع ــک از عوام ــد و ی دارن
متاســفانه طــی ســنوات اخیــر بــا صیــد بــی رویــه، ایــن گونــه ارزشــمند در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــراض ق ــر انق ــرض خط ــای در مع رده گونه ه

جانمایی بندر بزرگ در مکران
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــا 
ــال ســهم بیشــتر از  ــه دنب ــر این کــه ب ــد ب تاکی
بــازار حمل ونقــل کانتینــری منطقــه هســتیم 
ــران در  ــزرگ ای ــادر ب ــی از بن ــی یک از جانمای
ــد  ــر داد. محمــد راســتاد گفــت: در ایــن رابطــه بای ســواحل مکــران خب
دسترســی پســکرانه ای مناســبی بــرای جاســک در بخــش جــاده و ریــل 
ــز  ــور نی ــادر کش ــل در بن ــهم ری ــش س ــورد افزای ــود. او در م ــاد ش ایج
ــزاری  ــخت اف ــوزه س ــته در ح ــات برجس ــوزه اقدام ــن ح ــت: در ای گف
ــن  ــا راه آه ــی ب ــل بســیار مطلوب ــه و تعام ــزاری صــورت گرفت ــرم اف و ن
ــادر کشــور  ــه توســعه زیرســاخت های ریلــی در بن وجــود دارد و در زمین

ــت. ــده اس ــد ش ــی منعق ــرح بین الملل ــاوران مط ــا مش ــراردادی ب ق
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خبر
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عضو کمیسیون کشاورزی گفت: سازمان محیط زیست به عنوان یک نهاد باالدستی به دلیل اینکه به همه 
وزارتخانه ها اشراف داشته باشد در قالب معاونت رییس جمهور تعریف شده و به صورت مستقیم به مجلس 

پاسخگو نیست، اگر در مجلس به اصاح ساختار سازمان محیط زیست بپردازیم و آن را به یک وزارتخانه پاسخگو 
تبدیل کنیم بسیاری مسائل مدیریت می شود.
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ــر  ــن ماهــی هــا در براب ــرار گرفت ــد ق ــی دریافتن ــان آلمان محقق
نــور مصنوعــی در طــول شــب موجــب افزایــش ریســک 
ــل  ــه نق ــا ب ــه ایرن ــور ک ــی شــود. آنط ــا در روز م ــری آن ه پذی
ــان  ــزارش می دهــد محقق ــی گ ــری ســاینس دیل ــگاه خب از پای
محیــط  در  نــوری  آلودگــی  مــورد  در  بررســی هایی کــه  در 
ــام  ــی« انج ــای »گوپ ــی ه ــتفاده از ماه ــا اس ــگاه و ب آزمایش
ــش  ــب افزای ــی موج ــوع آلودگ ــن ن ــدند ای ــه ش ــد، متوج دادن
فعالیــت ماهــی هــا در طــول شــب مــی شــود. همچنیــن ایــن 
ــگام ماهــی هــا از پناهــگاه در  آلودگــی موجــب خــروج زودهن
طــول روز مــی شــود. در ایــن آزمایشــان محققــان ماهــی هــا 
را در ســه گــروه دســته بنــدی کــرده و در طــول روز در معــرض 
نــوری بــا شــدت یکســان و در طــول شــب در معــرض نورهایــی 
ــروه هــا در  ــد. یکــی از گ ــرار دادن ــف ق ــا شــدت هــای مختل ب
طــول شــب در تاریکــی کامــل قــرار داشــت. دو گــروه دیگــر در 
معــرض نورهایــی بــا شــدت کــم و زیــاد قــرار گرفتنــد. گروهــی 
ــور شــدید قــرار داشــت، در طــول روز زودتــر  کــه در معــرض ن
ــا  ــن ماهــی ه ــد. ای ــرک کردن ــگاه خــود را ت از ســایرین مخفی
زمــان بیشــتری را در مناطــق بــاز آکواریــوم بــه شــنا پرداختنــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه در طبیعــت رفتارهایــی از ایــن دســت 
ماهیــان کوچــک را دچــار مشــکات بــزرگ می کنــد. بــه 
اعتقــاد محققــان نــور شــبانه موجــب یــک واکنــش استرســی 
در ماهی هــا مــی شــود و در نتیجــه ماهــی هــا در زمــان 
ــود را  ــری خ ــک پذی ــدرت ریس ــرات، ق ــا خط ــدن ب ــه ش مواج
ــده  ــن پدی ــای ای ــی پیامده ــش بین ــد. پی ــی دهن ــش م افزای
دشــوار اســت، امــا احتمــاال ایــن پدیــده ماهــی هــا را بیــش از 

ــد. ــی ده ــرار م ســایرین در معــرض خطــر شــکار شــدن ق
گــزارش کامل این تحقیقات در نشــریه 

Scientific Reports منتشــر شده است.

افزایش خطرپذیری ماهیان 
در اثر آلودگی نوری
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»جیرفت«، گزینه ایجاد پارک لجستیک کشاورزیم
ــور،  ــتیک کش ــز لجس ــش مراک ــند آمای ــق س طب
شهرســتان جیرفــت بــه عنــوان پهنــه ایجــاد 

پــارک لجســتیک کشــاورزی تعییــن شــد. 
ــوب  ــازی جن ــهر س ــر کل راه و ش ــاردوئی مدی س
ــه پیگیری هــای بعمــل آمــده،  ــا توجــه ب کرمــان گفت:ب
شهرســتان جیرفــت بــا توجــه بــه دارا بــودن بیشــترین میــزان 
تولیــدات کشــاورزی در منطقــه بــه عنــوان پهنــه ایجــاد پــارک 
لجســتیک کشــاورزی توســط مشــاورین طــرح انتخــاب و 

تصویــب شــد.
ســاردوئی اظهــار کــرد: طبــق ســند آمایــش مراکــز لجســتیک 
ــد  ــا تولی ــان ب ــوب اســتان کرم کشــور و اطاعــات موجــود جن
ــد  ــور را تولی ــاورزی کل کش ــوالت کش ــد از محص 6۵۷/۷درص
مــی کنــد و بعــد از اســتان فــارس بــه عنــوان دومیــن مرکــز 
تولیــد محصــوالت کشــاورزی شــناخته می شــود. او بیــان 
لجســتیکی  مرکــز  لجســتیک کشــاورزی  پــارک  داشــت: 
ــار داری،  ــع، انب ــوزه تجمی ــی در ح ــر فعالیت های ــه ب ــت ک اس
محصــوالت  افــزوده  ارزش  خدمــات  و  توزیــع  نگهــداری، 

ــه  ــن ب ــرورت پرداخت ــزود: ض ــز دارد. وی اف ــاورزی تمرک کش
ــاز  ــه نی ــاورزی، ب ــتیک کش ــارک لجس ــی پ ــوع مکان یاب موض
ــتیک  ــزوده لجس ــات ارزش اف ــا و خدم ــته از کااله ــن دس ای
در مبــدا، روش حمــل ویــژه و همچنیــن توزیــع و تجمیــع در 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاردوئی ب ــردد. س ــاز می گ ــاص ب ــرایط خ ش
ــش  ــم پی ــاله مه ــک مس ــوان ی ــه عن ــات ب ــت ضایع مدیری
روی بخــش کشــاورزی کشــور اســت اظهــار داشــت:  ســاالنه 
مقادیــر زیــادی از محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی کــه 
بــا صــرف هزینــه، زمــان و منابــع تولیــد مــی شــوند بــه صــورت 
ضایعــات از بیــن رفتــه و خســارت بزرگــی بــرای منابــع غذایــی 
کشــور و منابــع مالــی منطقــه ایجــاد مــی نمایــد. وی افــزود : 
طبــق بررســی های بــه عمــل آمــده یکــی از مهــم تریــن علــل 
ایجــاد ضایعــات در محصــوالت کشــاورزی مربــوط بــه بخــش 
هــای مختلــف برنامــه ریــزی تولیــد، مراحــل قبــل از تولیــد، 
تولیــد، برداشــت، حمــل و نقــل، بســته بنــدی و دســته بنــدی، 

ــع مــی شــود. ــرآوری و توزی ــار، ف ــره ســازی و انب ذخی
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شناسایی 1700 گونه گیاهی در لرستانم
معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیط زیســت لرســتان 
ــر داد.  ــتان خب ــی در اس ــه گیاه ــایی  ۱۷00 گون از شناس
نبــی   هللا قائدرحمتــی، اظهــار کــرد: محیط زیســت 
میــراث گــران  بهایــی اســت کــه از پیشــینیان نصیب ما 
شــده و ایــن میــراث در طــول زمــان دســتخوش تغییــرات 
شــده کــه متأســفانه ایــن تغییــرات عمدتــا  در جهــت تخریــب و 
از بیــن بــردن آن انجــام شــده اســت.وی گفــت: تاریخچــه حفاظــت 
نشــان می دهــد کــه بشــر ضمــن اینکــه همــواره موجبــات تخریــب 
محیط زیســت را فراهــم آورده بعضــا در حفاظــت از آن نیــز کوشــیده 
ــا در  ــن تاش ه ــه ای ــد ک ــوان فهمی ــی موشــکافانه  تر می ت ــا نگاه و ب
راســتای حفاظــت محیــط زیســت زمانی بیشــتر شــده که بشــر ارزش 
محیــط زیســت را بــا تمــام زیــر مجموعــه  هایــش و نقــش آن را در 

زندگــی روزمــره خــود حــس کــرده اســت.
قائدرحمتــی بــا بیــان اینکــه حفاظــت از مناطــق و گونه هــای جانــوری 
ــوده  ــا انقــراض ب و گیاهــی کــه جمعیــت آنهــا در شــرف کاهــش و ی
ــن  ــزود: ای ــت، اف ــا و کوشش هاس ــن تاش ه ــای ای ــی از نمونه ه یک
مهــم متولیــان محیــط زیســت را بــر آن داشــت تــا مناطقــی را کــه از 
لحــاظ غنــای جانــوری و گیاهی دارای شــاخصه  های متنوعی هســتند 

ــد، تحــت حفاظــت  ــوران را دارن ــادری از گیاهــان و جان و گونه هــای ن
قــرار دهــد تــا از نابــودی بیشــتر آنهــا جلوگیــری و در جهــت افزایــش 
و نگهــداری آنهــا و حفــظ ایــن زیســتگاه ها اقداماتــی انجــام دهــد. او 
تصریــح کــرد: بــرای همیــن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کــه 
متولــی اصلــی حفاظــت از محیــط زیســت را عهــده   دار اســت، تصمیم 
ــررات خــاص  ــن و مق ــن قوانی ــای بعضــی از مناطــق و تعیی ــه ارتق ب

جهــت مدیریــت ایــن مناطــق کــرد.
وی اضافــه کــرد: ایــن مناطــق را در قالــب مناطــق چهارگانه پــارک ملی، 
اثــر طبیعــی ملــی، پناهــگاه حیــات وحــش، منطقــه حفاظــت شــده و 
در ســطحی پاییــن   تــر و خــارج از محــدوده مناطــق چهارگانــه مناطــق 
شــکار و صیــد ممنــوع را جهــت ارتقــای ســطح در آینــده عنــوان کــرد. 
قائدرحمتــی بیــان کــرد: مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان در لرســتان 
ــاد و اشــترانکوه،  شــامل منطقــه حفاظــت شــده ســفیدکوه خــرم   آب
پناهــگاه حیــات وحــش ســفیدکوه ازنــا – دورود، اثــر طبیعــی ملــی 
غــار ماهــی کــور، مناطــق شــکار و صیــد ممنــوع تاالب هــای پلدختــر، 
ــاد و هشــتادپهلو  ــن الشــتر، چهارشــاخ نورآب ــودرز، گری ــوه الیگ قالیک
ــاالب بیشــه داالن بروجــرد و  ــوده و زیســتگاه ســمندر لرســتانی، ت ب

تــاالب تنــوردر دورود اســت.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 ۵۹ مدرســه همزمــان بــا آغــاز ســال تحصیلــی ۹۸ 
رییــس  توســط  ویدئــو کنفرانــس  طریــق  از   ۹۷  -
اســتان کرمانشــاه  زده  زلزلــه  مناطــق  در  جمهــوری 
افتتــاح شــد. در مراســم افتتــاح همزمــان ایــن مــدارس 
ــهر  ــام«  ش ــه »قی ــداث ۱2 کاس ــتان جدیداالح در دبس
ســرپل ذهــاب ، هوشــنگ بازونــد اســتاندار کرمانشــاه و 

ــتند. ــور داش ــتانی حض ــئوالن اس ــر مس دیگ
بــه  روحانــی  والمســلمین حســن  االســام  حجــت 
بــرای  ســخنرانی  ضمــن  ویدئــو کنفرانــس  صــورت 
ــرد. ــادر ک ــه را ص ــاح ۵۹ مدرس ــتور افتت ــران دس حاض
دکتــر روحانــی از اســتاندار پرتــاش و مــردم قهرمــان و 
صبــور کرمانشــاه بخاطــر همراهــی و تــاش در بازســازی 
و افتتــاح ۵۹ مدرســه تخریــب شــده در اثــر زلزلــه 

ــی کــرد. قدردان
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــام اداره کل آم ــاس اع براس
کرمانشــاه ۷۸ مدرســه در مناطــق زلزلــه زده اســتان 
کرمانشــاه تخریــب شــدند کــه ۵۹ مدرســه آنهــا امــروز 

ــرداری رســید. ــره ب ــه به ب
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمانشــاه در 
ایــن مراســم گفــت: پــس از زلزلــه در حــوزه آمــوزش و 
ــش  ــا شــدند و دان ــه ســرعت برپ ــا ب ــرورش کاس ه پ

ــد. ــه دادن ــل ادام ــه تحصی ــوزان ب آم
ــدارس را  ــدا م ــرد: در ابت ــوان ک ــاه عن ــزدان پن ــد ی مجی
ــا کاس  ــم ام ــا کردی ــا برپ ــی چادره ــس و حت در کانک
هــا رفتــه رفتــه ســاخته شــدند و دانــش آمــوزان داخــل 

ــد. ــا رفتن ــن کاس ه ای
وی اعــام کــرد بــا افتتــاح ایــن ۵۹ پــروژه در شــهرهای 
زلزلــه زده از جملــه شــهر ســرپل ذهــاب هیــچ مدرســه 
ــوزان داخــل  ــش آم ــه دان ــدارد و هم کانکســی وجــود ن

مــدارس رفتــه انــد.
ــان اینکــه احتمــال  ــا بی ــرورش ب ــرکل آمــوزش و پ مدی
ــود  ــتاها وج ــی روس ــی در برخ ــدارس کانکس ــود م وج
دارد، گفــت: اگــر در برخــی از روســتاها مدارس کانکســی 
ســرپا هســتند مربــوط بــه پیــش از زمــان زلزلــه اســت.
ــری  ــان در ۱۱ کیلومت ــرزه ۷.۳ ریشــتری 2۱ آب ــن ل زمی
ســرپل  شهرســتان  کیلومتــری   ۳2 ازگلــه،  بخــش 
ذهــاب در غــرب کرمانشــاه 620 کشــته و ۱2 هــزار و 

۳۸6 مصــدوم داشــت.

۵9 مدرسه در مناطق 
زلزله زده کرمانشاه 

رییس سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان افتتاح شد
همـدان بـا اشـاره به تولیـد ۵0 هـزار تن 
سـیر در این اسـتان، از فرآوری ۱۱ هزار و 
400 تن از سـیر تولیدی اسـتان خبر داد.

منصـور رضوانی جـال بـا بیـان اینکـه در 
اسـتان همدان ۷۷ واحد تولید شـوری و 
ترشـی وجود دارد، اظهار کـرد: واحدهای 
شـوری و ترشـی سـیر تولیدی استان را 
جـذب می کننـد به طوریکـه ۷۷ واحـد با 
جـذب 6000 تـن مـواد اولیـه در اسـتان 

همـدان فعالیـت دارنـد.وی بـا اشـاره به 
وجـود ۳ واحـد سـورت و بسـته بندی و 
نگهـداری سـیر در اسـتان، تصریـح کرد: 
بـا ظرفیـت  بسـته بندی سـیر  واحـد   2
و  نگهـداری  واحـد  یـک  و  تـن   ۹00
درجه بنـدی سـیر بـا ظرفیـت 4۵00 تـن 
رضوانی جـال  دارد.  وجـود  اسـتان  در 
بـا بیـان اینکـه ۵0 درصـد سـیر تولیـدی 
اسـتان مـازاد اسـت، خاطرنشـان کـرد: 
در اسـتان همـدان ظرفیـت خالـی بـرای 

ایجـاد واحدهـای فـرآوری سـیر وجـود 
دارد و سـازمان جهادکشـاورزی از اینگونه 
می کند.رییـس  حمایـت  طرح هـا 
سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان همدان 
افزود: در سـالجاری ۵0 هزار تن سـیر در 
اسـتان همـدان تولید شـد که نسـبت به 
سـال گذشـته 2۵ درصد افزایش داشـته 
اسـت.وی دربـاره علـت افزایـش کشـت 
سـیر در اسـتان همدان عنوان کرد: سـیر 
محصولـی کم آب بـر اسـت و بـا توجـه به 
اینکه قیمت آن در سـال گذشـته نسـبتًا 
بـاال بـود، کشـاورزان بـه سـمت کشـت 
ایـن محصـول روی آوردنـد به طوریکه در 
شهرسـتان هایی مثـل بهـار و تویسـرکان 

هم سـیر کشـت شـده اسـت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــرج ب عضــو شــورای شــهر ک
موضــوع انتخــاب شــهردار کــرج و بــا بیــان 
ــه انتخــاب اعضــای  ــه وزارت کشــور ب اینک
نماینــدگان  عنــوان  بــه  شــهر  شــورای 
مــردم توجــه کنــد گفــت: اگــر قــرار باشــد 
ــوان  ــه عن هــر کســی کــه اعضــای شــورا ب
ــی  ــه هــر دلیل ــد ب شــهردار معرفــی می کنن
ــودن مــا چــه  تأییــد نشــود پــس دیگــر ب
خلیلــی  حســین  دارد؟محمــد  فایــده 
اردکانــی در جلســه یکــم مهرمــاه شــورای 
خــوردن  اشــاره گــره  بــا  شــهر  کــرج 
ــار کــرد:  مســاله تاییــد شــهردار کــرج اظه
ــفقی  ــی ش ــل از معرف ــم قب ــورای پنج ش

بــه عنــوان شــهردار، ســه نفــر دیگــر را 
ــرای تصــدی  ــه مناســب ب ــوان گزین ــه عن ب
ــرده  ــی ک ــرج معرف ــهرداری ک ــی ش صندل
ــی از  ــه دالیل ــا ب ــه آنه ــر س ــی ه ــود ول ب

ــدند. ــد نش ــور تأیی ــوی وزارت کش س
کــه  بــاری  آخریــن  داد:  ادامــه  وی 
ــمت  ــدی س ــرای تص ــفقی را  ب ــا ش اعض
شــهرداری معرفــی کردنــد بــر ایــن تصــور 
ــد او  ــرای تأیی ــی ب ــچ مانع ــه هی ــد ک بودن
ــب  ــهر صاح ــه زودی ش ــدارد و ب ــود ن وج

می شــود. شــهردار 
ــی افــزود: شــفقی از تمــام  ــی اردکان خلیل
فیلترهــای نظارتــی رد شــده بــود و حتــی 

ــا وجــود  ــه ب ــود ک ــه ب اســتاندارهم پذیرفت
نیــاز بــه توانمنــدی او در فرمانــداری کــرج  
بــا وزیــر کشــور هماهنگی هــای الزم را بــه 
ــرج  ــهردار ک ــره ش ــا بألخ ــاورد ت ــل بی عم
ــار هــم انتخــاب  ــی اینب ــی شــود، ول معرف

ــداد. اعضــای شــورای شــهر نتیجــه ن
ــهر  ــورای ش ــای ش ــح داد: اعض وی توضی
نمی رســد  کشــور  وزیــر  بــه  دستشــان 
ــوان  ــه عن ــرج ب ــه ک ــد ب ــی تقاضــا دارن ول
بــا مشــکل عــدم تحقــق  شــهری کــه 
درآمــد، بدهی هــای ســنگین و شــهری 
کــه روز بــه روز بــه جمعیــت و نیازهایــش 
ــته  ــژه ای داش ــگاه وی ــود، ن ــزوده می ش اف

ــهردار  ــاب ش ــرد: انتخ ــان ک ــند.وی بی باش
دیگــر مشــکل طــا و ارز نیســت کــه حــل 
آن زمانبــر باشــد بــه همیــن دلیــل از وزیــر 
ــن  ــه ای ــبت ب ــود نس ــا می ش ــر تقاض کش
مســأله بــا حساســیت بیشــتری عمــل 
ــد  ــا رای داده ان ــه م ــردم ب ــون م ــد چ کنن
ــه  ــاز ب ــرج نی ــد. ک ــار دارن ــورا انتظ و از ش
مدیــری دارد کــه بتوانــد بــا تعامــل و 
بــه  مرتفــع کنــد  را  همدلــی مشــکات 
ــد شــهر  ــن نبای ــل بیــش از ای ــن دلی همی
اردکانــی  بماند.خلیلــی  شــهردار  بــی 
توضیــح داد: انتظــار مــی رود وزارت کشــور 
بــه رای نماینــدگان مــردم در شــورای شــهر 
ــا گذشــته یکســال از  ــد چــون ب توجــه کن
یکــی  فرصت هــا  پنجــم  شــورای  عمــر 

ــی رود. ــت م ــری از دس ــس از دیگ پ

فرآوری بیش از 11 هزار تن 

سیر در همدان

3 میلیون تومان؛ سرانه 
هزینه هر دانش آموز

ــود را در  ــعی خ ــز س ــت نی ــت: دول ــان گف ــتانداری کرم ــت اس سرپرس
ــم انجــام داده  ــم و تعل ــه تعلی ــه وجــود دارد در زمین ــی ک حــد امکانات
ــرای  ــت ب ــه دول ــه ای ک ــرانه هزین ــان س ــتان کرم ــار در اس ــق آم و طب
ــه  ــان اســت ک ــون توم ــد، حــدود ســه میلی ــی کن ــوز م ــش آم ــر دان ه
از متوســط شــهریه مــدارس غیرانتفاعــی بیشــتر اســت.محمدجواد 
ــار و بازگشــایی مــدارس  ــر و ایث ــگ مه ــی در مراســم نواختــن زن فدای
در کرمــان بــا گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس اظهــار کــرد: بــه تعبیــر 
یــک نویســنده، اول مهــر آغــاز سرنوشــت و قــدرت یــک ملــت، آغــاز 
ــزود:  ــت.وی اف ــت اس ــور و مل ــک کش ــعه ی ــی، آزادی و توس دموکراس
ایــن تعبیــر بــه ایــن معنــی اســت کــه جامعــه آغــاز تحــول و ترقــی از 
ــه  ــوزی ک ــع دارد دانش آم ــار دارد و توق ــگاه ها را انتظ ــدارس و دانش م
از مدرســه و دانشــگاه فارغالتحصیــل می شــود، مقــررات راهنمایــی 
ــر  ــت را بهت ــط زیس ــد، محی ــل کن ــته و عم ــتر دانس ــی را بیش و رانندگ
ــد و  ــه کن ــتر توج ــود بیش ــامتی خ ــه س ــد و ب ــظ کن ــناخته و حف ش
ــح  ــی تصری ــد. فدای ــل نمای ــته و عم ــر دانس ــی را بهت ــراوات اجتماع م
ــه موضــوع مهــم فلســفه تعلیــم و تربیــت  کــرد: همــه ایــن مســائل ب

ــردد. ــر می گ ــرورش ب ــوزش و پ ــدف آم و ه

کالنشهری که 6 ماه است شهردار ندارد

مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمانشـاه در 
ایـن مراسـم گفت: پس از زلزله در حـوزه آموزش و 
پـرورش کالس ها به سـرعت برپا شـدند و دانش 
آمـوزان بـه تحصیـل ادامـه دادند.مجیـد یـزدان 
پنـاه عنوان کـرد: در ابتدا مـدارس را در کانکس و 
حتـی چادرها برپـا کردیم اما کالس هـا رفته رفته 
سـاخته شـدند و دانش آموزان داخـل این کالس 
هـا رفتنـد.وی اعالم کرد بـا افتتاح ایـن ۵9 پروژه 
در شـهرهای زلزله زده از جمله شـهر سـرپل ذهاب 
هیچ مدرسـه کانکسـی وجود نـدارد و همه دانش 

آمـوزان داخـل مدارس رفتـه اند.

بـاری  ادامـه داد: آخریـن  وی 
بـرای  را   شـفقی  اعضـا  کـه 
معرفـی  شـهرداری  سـمت  تصـدی 
کردنـد بـر ایـن تصـور بودند کـه هیچ 
مانعـی بـرای تأییـد او وجـود نـدارد.

خلیلـی اردکانی افزود: شـفقی از تمام 
فیلترهـای نظارتی رد شـده بود و حتی 
اسـتاندارهم پذیرفتـه بود که بـا وجود 
نیاز به توانمنـدی او در فرمانداری کرج  
با وزیر کشـور هماهنگی هـای الزم را به 
عمـل بیـاورد تـا بألخـره شـهردار کرج 
معرفـی شـود، ولی اینبار هـم انتخاب 

اعضـای شـورای شـهر نتیجه نـداد.

برخورد مرگبار پراید و تریلی 
در پلدختر

مدیرعامـل جمعیـت هـال احمـر 
دو  مرگبـار  برخـورد  از  لرسـتان 
خـودروی پرایـد و تریلـی در محور 
پلدختر به سـمت زانوگـه خبر داد.

صـارم رضایـی با اعـام این خبر اظهار کـرد: در برخورد تریلی 
و دو خـودروی پرایـد با هم در محور پلدختر به سـمت زانوگه 
مابیـن روسـتای توه خشـکه و کارخانـه گچ راننـده تریلی به 
علت سـوختگی شـدید در دم جان باخت و سرنشـینان هر 
دو پراید نیز به شـدت مصدوم شـدند.وی گفـت: راننده یکی 
از خودروهـای پرایـد که گیـر کرده بود توسـط عوامل امدادی 

جمعیـت هال احمـر از خـودرو بیرون کشـیده  شـد.

کرمانشاه

خراسان جنوبی تنها یک 
مدرسه اتیسم دارد

مدیر مدرسـه اتیسـم شهرستان 
خراسـان  در  گفـت:  بیرجنـد 
مدرسـه  یـک  تنهـا  جنوبـی 
است.سـهیا  فعـال  اتیسـم 
صادقـی از تحصیـل 2۵ دانـش آمـوز پسـر و دختـر در 
مدرسـه اتیسـم بیرجنـد خبـرداد و گفـت: ایـن دانـش 
می گیرنـد. فـرا  را  آموزش هـا  دوره  سـه  در  آمـوزان 

درمانـی  کار  رشـته های  در  معلـم  پنـج  افـزود:  وی 
دارنـد  عهـده  بـه  را  ویـژه  آموزش هـای  توانبخشـی  و 
آمـوزان  دانـش  آمـوزش  حیطـه  در  آمـوزان  دانـش  و 

می کننـد.  فعالیـت  نیـز  معمولـی 

خراسان

نرم سزارین در لرستان ۵7 
درصد است

سرپرسـت معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشـکی لرسـتان گفـت: نرم 
درصـد   ۵۷ اسـتان،  در  سـزارین 
اسـت. دکتر عبـاس پزشـکی اظهار 
کـرد: کاهـش سـزارین اولویـت وزارت بهداشـت، درمـان و 
آمـوزش پزشـکی در سـال ۹۷ اسـت کـه بایـد بـه  تـورم 4۵ 
درصد برسـیم.وی بیان کرد: این درحالیسـت که در سـه ماهه 
اول امسـال نـورم سـزارین در اسـتان، ۵۷ درصـد  اسـت.این 
مسـوول اضافـه کرد: چنانچه سـزارین در مرکـز درمانی انجام 
شـود قطعـًا بـا هماهنگی شـورای عالی بیمه اسـتان، سـقف 

بـرای پرداخـت تعییـن خواهد شـد.

لرستان

هر
 م

س :
عک

استان مرکزی در سکوی نخست تولید 

پسته کشور قرار گرفت

سطح زیر کشت باغات پسته استان مرکزی حدود 11 هزار هکتار است

رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان 
پسـته اسـتان مرکزی گفـت: این اسـتان 
در سـال جـاری در سـکوی نخسـت تولید 

پسـته کشـور قرار گرفت.
محمـود بارانـی با اشـاره به آغاز برداشـت 
کـرد:  اظهـار  اسـتان،  باغـات  در  پسـته 
انتظـار می رود میزان برداشـت پسـته از 
باغـات اسـتان بویـژه شهرسـتان زرندیـه 
که قطب تولید پسـته در اسـتان مرکزی 
و کشـور به شـمار می رود نسـبت به سال 
گذشـته افـت نداشـته و مقـدار برداشـت 

یابد. افزایـش 
وضعیـت  وجـود  بـا  کـرد:  عنـوان  وی 

نامطلوبی که در میزان برداشـت پسـته در 
کشـور بـه دلیل بـروز حـوادث غیرمترقبه 
نظیـر سـرمازدگی، بـارش تگـرک و نیـز 
خشکسـالی بوجود آمد، اما خوشـبختانه 
پسـته  باغـات  پذیـری  آسـیب  میـزان 
اسـتان مرکـزی بـه مراتب کمتر از سـایر 
نقـاط پسـته خیـز کشـور بـود و بـر ایـن 
اسـاس تولید پسـته در این اسـتان طی 
سـالجاری در رتبه اول کشـور قـرار گرفت.
بـه  در سـال جـاری  وی تصریـح کـرد: 
دلیـل سـرمای زیـاد و صدمـه وارد شـده 
و کرمـان  رفسـنجان  پسـته  باغـات  در 
کـه قطـب تولیـد پسـته کشـور به شـمار 
رفتـه و رتبـه اول کشـور در میـزان تولیـد 
ایـن محصـول اسـتراتژیک را بـه خـود 
اختصـاص مـی دادنـد، بـا افـت شـدید 
تولیـد تا حـدود ۸0 الـی ۹0 درصد مواجه 

شـدیم.  
ایـن تولیدکننـده پسـته اظهـار کـرد: بـا 
وجـود اینکـه اسـتان مرکـزی رتبـه اول 
تولیـد پسـته طـی سـال ۹۷  کشـور در 
نسـبت  بـه  امـا  اسـت،  را کسـب کـرده 
سـال هـای گذشـته میـزان تولید پسـته 
بـا توجـه بـه اینکـه امسـال سـال "آور" 
قابـل  افزایـش  اسـت،  محصـول  ایـن 
ماحظه ای مشـاهده نشـده و پیش بینی 
می شـود میزان افزایش نسـبت به سـال 

قبـل جزیـی باشـد.
پسـته  باغـات  کشـت  زیـر  سـطح  وی 
اسـتان مرکـزی را بالـغ بـر ۱۱ هـزار هکتار 
اعـام کـرد و گفـت: از این میـزان ۸ هزار 
هکتـار در شهرسـتان زرندیـه قـرار دارد که 
بالـغ بـر شـش هـزار هکتـار آن در منطقه 
سـلطان احمدلـو ایـن شهرسـتان اسـت، 

همچنیـن بالغ بر دو هـزار هکتار از باغات 
در شهرسـتان سـاوه و مابقـی در سـایر 
نقـاط اسـتان مرکزی اسـت.رییس نظام 
صنفـی کشـاورزی شهرسـتان زرندیـه در 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش که پیـش بینی 
شـما از میـزان تولیـد پسـته در اسـتان 
مرکـزی چقـدر اسـت، گفـت: بـه دلیـل 
شـرایط آب و هوایـی کـه بـا تغییـر فصل 
درخصـوص  پیش بینـی  می خـورد  رقـم 
میـزان برداشـت دشـوار اسـت، امـا بـه 
دلیـل بـارش ۹0 میلـی متـری بـاران در 
فروردیـن مـاه سـالجاری کمـک بسـیار 
زیـادی بـه افزایـش میـزان تولید پسـته 

و جبـران کـم آبـی شـد.
وی بـا ابـراز نگرانـی از بـارش بـاران طـی 
پیش بینی هـای  بـر  بنـا  آینـده  روزهـای 
سـازمان هواشناسـیش اظهار کرد: بارش 
عملیـات  رونـد  کنـدی  موجـب  بـاران 
میـزان  چقـدر  هـر  و  شـده  برداشـت 
ریـزش  موجـب  یابـد  شـدت  بارش هـا 
کـه  همانطـور  شـد،  خواهـد  محصـول 
بـاران روزهـای گذشـته بـه دلیـل شـدت 
پسـته  از  بخشـی  ریـزش  موجـب  بـاال 
تولیـدی شـده اسـت.بارانی تاکیـد کـرد: 

بـه تولیدکنندگان پسـته توصیه می شـود 
بـا افزایـش تعداد نیـروی انسـانی زمینه 
تسـریع در عملیـات برداشـت را فراهـم 
کننـد تـا زحمات آنها در اثـر بارش به هدر 
نـرود و از میزان برداشـت کاسـته نشـود.

وی از برداشـت پسـته تـا پایـان مهرمـاه 
افـزود:  و  داد  خبـر  مرکـزی  اسـتان  در 
مزیـت  زرندیـه  پسـته  بـودن  ارگانیـک 
محصـول تولیـدی این شهرسـتان اسـت 
کـه مشـتاقان بسـیاری در نقـاط مختلف 
و  دارد  اروپایـی  بازارهـای  بویـژه  جهـان 
نـگاه آنـان را بـه خـود جلـب کرده اسـت 
از کشـورهای  بسـیاری  بـه گونـه ای کـه 
اروپایـی قبـل از برداشـت پسـته زرندیه، 
اقـدام بـه پیـش خریـد ایـن محصـول 
تعاونـی  مدیـره  هیـات  می کنند.رییـس 
مرکـزی  اسـتان  پسـته  تولیدکننـدگان 
پسـته  درصـدی   ۹0 حـدود  صـادرات  از 
تولیـدی زرندیـه بـه نقاط مختلـف جهان 
خبـر داد و افـزود: ایـن میـزان صـادرات 
پسـته از شهرسـتان زرندیه به کشـورهای 
بـه  ارزآوری  افزایـش  موجـب  اروپایـی 
میـزان سـاالنه بالغ بـر 2۷0 میلیـون دالر 

بـرای کشـور می شـود.

ته
نک

رییـس نظـام صنفی کشـاورزی شهرسـتان زرندیـه در پاسـخ به این 
پرسـش که پیش بینی شـما از میزان تولید پسـته در اسـتان مرکزی 
چقـدر اسـت، گفـت: به دلیـل شـرایط آب و هوایی که بـا تغییر فصل 
رقـم می خـورد پیش بینی درخصوص میزان برداشـت دشـوار اسـت، 
امـا به دلیل بـارش 90 میلی متری بـاران در فروردین ماه سـالجاری 
کمـک بسـیار زیـادی بـه افزایـش میـزان تولید پسـته و جبـران کم 
آبـی شـد.وی با ابـراز نگرانی از بـارش باران طـی روزهای آینـده بنا بر 
پیش بینی های سـازمان هواشناسـی اظهـار کرد: بارش بـاران موجب 
کنـدی رونـد عملیـات برداشـت شـده و هـر چقـدر میـزان بارش هـا 
شـدت یابـد موجب ریـزش محصول خواهد شـد، همانطور کـه باران 
روزهـای گذشـته به دلیل شـدت باال موجب ریزش بخشـی از پسـته 
تولیدی شـده اسـت. بارانی تاکید کرد: به تولیدکنندگان پسـته توصیه 
می شـود بـا افزایش تعداد نیروی انسـانی زمینه تسـریع در عملیات 
برداشـت را فراهـم کننـد تا زحمات آنهـا در اثر بارش به هدر نـرود و از 

میزان برداشـت کاسـته نشود.

 استفاده از ظرفیت مرز دریایی به منظور واردات دام به سیستان 
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در شرایط تحریم و با توجه به کاهش واردات دام از 
کشورهای افغانستان و پاکستان به دلیل نوسانات نرخ ارز، الزم است کسانی که در زمینه واردات 
دام تخصص و سرمایه کافی دارند، با استفاده از ظرفیت مرز دریایی اقدام به واردات دام کنند.

ایجاد 1۳ هزار اشتغال 
در 28 شهرک و ناحیه 

صنعتی سیستان
هـای  عامـل شـرکت شـهرک  مدیـر 
صنعتی سیسـتان و بلوچسـتان گفت: 
در اسـتان 2۸ شهرک و ناحیه صنعتی 
وجـود دارد، در ایـن مناطـق دو هـزار و 
2۳۱ قرار داد منعقد شـد و از این میان 
هـزار و 2۷4 واحـد صنعتـی بـه بهـره 
بـرداری رسـید که برای ۱۳ هـزار و 4۷0 
نفـر اشـتغال پایـدار بـه همراه داشـته 
است.سـارانی  افـزود: برای ایـن تعداد 
واحـد فعـال بیـش از ۵6 هـزار و 666 
میلیـارد ریـال سـرمایه گذاری انجـام 
شـده و ایـن میـزان سـرمایه گـذاری 
سـبب شـد بیـش از 60 درصـد صنایع 
مسـتقر در اسـتان و ۵0 درصد اشتغال 
صنعتی در واحد های صنعتی مسـتقر 
در شـهرک ها و نواحی صنعتی استان 
میـان  از  وی،  شـود.به گفتـه  انجـام 
واحـد هـای صنعتی فعـال در اسـتان 
۱۹4 واحـد در قسـمت مـواد غذایـی و 
آشـامیدنی، 4۱ واحد در حوزه نساجی، 
2۵۹ واحـد در حـوزه مـواد سـلولزی، 
۱42 واحد در قسـمت مواد شـیمیایی، 
۱۷۷ واحـد در حـوزه کانـی غیـر فلزی، 
2۷۱ واحـد در قسـمت تولیدات فلزی، 
 ۱۷4 و  الکترونیکـی  بـرق  واحـد   ۱6
واحـد خدماتـی فعالیـت مـی کننـد 
و هرکـدام موفـق بـه اشـتغال زایـی 
شـهرک  اند.مدیرعامـل  شـده  پایـدار 
هـای صنعتـی اسـتان در ادامـه گفت: 
عاوه بر شـهرک هـا و نواحی صنعتی، 
بـرای  هـم  هـای کارگاهـی  مجتمـع 
ایجـاد اشـتغال در اسـتان راه انـدازی 
شـد کـه در این مجتمع هـا 2۸۱ واحد 
کارگاهـی تکمیـل شـد و از ایـن میان 
2۷2 واحـد بـه متقاضیان واگذار شـد.
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     آگهی حصر وراثت
ــدر  ــام پ ــعودی  ن ــهرت مس ــه  ش ــو پروان بان
ــاری  ــادره از آغاج ــنامه 312 ص ــف بشناس نج
درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت تقدیــم 
و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحومــه  خاتونجــان  
شــهرت آزادی قلعــه تکــی  بشناســنامه 32 صــادره 
شــهرکرد در تاریــخ 97/03/18 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی 
خــود فــوت ورثــه اش عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا 
مشــخصات صدرالذکــر 2- کتایــون مســعودی هفشــجانی 
فرزنــد نجــف ش ش 315 صــادره اهــواز )فرزنــدان 
هفشــجانی  مســعودی  مجیــد  متوفــی(3-  انــاث 
فرزنــد نجــف ش ش 408 صــادره اهــواز4- ســهراب 
مســعودی هفشــجانی فرزنــد نجــف ش ش 82 صــادره 
ــرح  ــه ش ــر ب ــه( و ال غی ــور متوفی ــدان ذک آغاجاری)فرزن
ــه شــماره 970348/13/97 مــی  دادخواســت تقدیمــی ب
باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد 
یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی 
صــادر و هــر وصیــت نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد 
از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 
  7317 شهرستان اهواز 

مفــاد  ابــالغ  آگهــی 
دادخواســت و ضمائــم

آقــای حبیــب ســیالوی فرزنــد کاظم 
دادخواســت بــه طرفیــت حســین بروایــه فرزنــد 
قاســم بــه خواســته مطالبــه خســارت وارده 
ــن شــعبه  ــه ای ــه ب ــرده ک ــم ک ــه خــودرو تقدی ب
ارجــاع بــه شــماره 970029/8/97 حقوقــی  بــه 
ثبــت رســیده اســت حســب تقاضــای نامبــرده 
و اجــازه محکمــه مســتندًا بــه مــاده 73 قانــون 
ــی  ــت  در یک ــک نوب ــی ی ــی مدن ــن دادرس آیی
ــر  ــار درج و از نش ــای  کثیراالنتش ــه ه از روزنام
ــاعت  ــورخ 97/8/19 س ــنبه م ــی در روز ش آگه
ــت دادرســی در شــعبه شــورای  ــح در جه 9 صب
حــل اختــالف مجتمــع شــماره دو حضــور یابــد 
و یــا قبــل از موعــد مقــرر بدفتــر شــعبه مراجعــه 
و بــا دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم هــر گونــه دفــاع و پاســخی بــه دعــوی 
ــالم  ــل از جلســه دادرســی اع مطروحــه وارد قب
نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور و 
یــا عــدم ارســال الیحــه دادگاه تصمیــم مقتضــی 

خواهــد گرفــت. 
شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو

7316  اهواز 
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پیام ایران

معاون دادستان مشهد:

کارکردن کودکان در خیابان »کودک  آزاری« است

دادسـتان مشـهد گفـت: کار  معـاون 
کـودک   خیابـان  در  کـودکان  کـردن 
پرونـده  شـاکی  و  محسـوب  آزاری 
بـا  و  اسـت  دادسـتان  کار  کـودکان 
امـر  ایـن  زمینه سـاز  کـه  افـرادی 

شـد. خواهـد  برخـورد  هسـتند 
 نیـره عابدیـن زاده، در مراسـم طـرح 
تحصیلـی  حمایـت  )برنامـه  مهرانـه 
پردیـس  در  کـه  کار(  کـودکان  از 
شـد،  برگـزار  هویـزه  سـینمایی 
اظهـار کـرد: شـروع سـال تحصیلـی 
همزمـان بـا ایـام محـرم را می تـوان 
اینگونـه تعریـف کـرد که برای کسـب 
دانـش، مهـارت و آگاهـی بایـد جهاد 
دادگسـتری،  معتقدیـم  مـا  کـرد. 
بهزیسـتی و خانـواده درکنـار یکدیگر 
می تواننـد بـرای کـودکان حـال خوبی 
از ایـن  را رقـم بزننـد. اگـر هرکـدام 
به درسـتی  را  خـود  وظیفـه  مـوارد 
انجـام ندهـد ایـن پروسـه با مشـکل 

روبـه رو خواهـد شـد.
وی ادامـه داد: محوریـت حمایـت از 
کـودکان بـا خانواده اسـت، اما ما هم 
انجـام  را  درکنـار شـما وظیفـه خـود 
مجبـور  هیـچ کودکـی  تـا  می دهیـم 

بعضـی  کنـد.  خیابـان کار  در  نشـود 
توسـط  مسـتقیم  به طـور  کـودکان  از 
خانـواده مجبـور بـه کار می شـوند یـا 
شـرایط خانـواده به گونـه ای اسـت که 
بایـد کار کننـد. امـرار معـاش  بـرای 
اشـاره  بـا  مشـهد  دادسـتان  معـاون 
از  افـراد کـه  از  ایـن کـه بعضـی  بـه 
نیسـتند  کـودکان  خانـواده  اعضـای 
سوء اسـتفاده  آن هـا  کار  فراینـد  از 
افـراد  ایـن  کـرد:  عنـوان  می کننـد، 
به دلیـل  و  شـده اند  شناسـایی 
سـبب  و  دارنـد  سـوء نیت  ایـن کـه 
می شـوند  کار  کـودکان  بـه  آسـیب 
خواهـد  مجـازات  را  آن هـا  قانـون 
کـرد. کـودکان بایـد در کنـار خانـواده 
خوبـی  بـه  قانـون  حمایـت  تحـت  و 
دوران کودکـی خـود را سـپری کننـد.
کـرد:  خاطرنشـان  عابدیـن زاده 
کسـب  بـا  دارنـد  حـق  کـودکان 
دانـش، مهـارت و تفریحـات خوب و 
مناسـب ایـن دوران را سـپری کنند و 
هیچ کـس حـق نـدارد مانع آن شـود. 
قانـون افـرادی را کـه کـودکان را بـه 
مجـازات  می کننـد  وادار  کارکـردن 

کـرد. خواهـد 
دوران  از  کـه  فـردی  افـزود:  وی 
اسـتفاده  به خوبـی  خـود  کودکـی 
یـک  نمی توانـد  آینـده  در  نکنـد، 
همـه  باشـد.  قانون مـدار  شـهروند 

تـا کـودکان  تـاش کنیـم  بایـد  مـا 
زندگـی خـود خاطـره  دوران  ایـن  از 
خوبـی داشـته باشـند. ایـن خاطرات 
خـوب در کنـار خانـواده، در مدرسـه 
سـاخته  تفریحـی  محیط هـای  در  و 

خیابـان. در  نـه  می شـود، 
معـاون دادسـتان مشـهد با اشـاره به 
ایـن که کارکـردن کـودکان در خیابان 
می شـود  محسـوب  کـودک آزاری 
شـاکی  بیـان کـرد:  اسـت،  جـرم  و 
پرونـده کـودکان کار دادسـتان اسـت 
ایـن  زمینه سـاز  کـه  افـرادی  بـا  و 
شـد.  خواهـد  برخـورد  هسـتند  امـر 
تکدی گـری  تدریـج  بـه  کـودکان کار 
بایـد  افـراد  ایـن  امـا  می آموزنـد  را 
یـاد بگیرنـد کـه بـا اقتـدار و مهـارت 
در سـن قانونـی کسـب درآمـد کننـد. 
عابدیـن زاده اظهـار کـرد: تمـام افـراد 
محسـوب  کـودک  سـال   ۱۸ زیـر 
خـاص  حمایـت  مـورد  و  می شـوند 
 ۱۸ از  بعـد  افـراد  هسـتند.  قانـون 
سـالگی مختـار و مسـتقل هسـتند و 
تصمیم گیـری  می تواننـد  خودشـان 
مـورد  کـه  کودکانـی  مسـئول  کننـد. 
تحصیـل  و  می گیرنـد  قـرار  آزار 
آن هـا  خانواده هـای  نمی کننـد 
بـار  نبایـد  خانواده هـا  هسـتند. 
بـه  را  خـود  اقتصـادی  مشـکات 
آن هـا  بیاندازنـد،  دوش کودکانشـان 

هسـتند. ضعیـف  بسـیار 
وی بـا اشـاره بـه این کـه کودکانی که 
بـه اعتیاد دچار شـده اند قطعا شـاهد 
مصـرف مـواد بوده انـد، تصریـح کرد: 
خانواده هـا نبایـد کـودکان خـود را در 
مـواد  مصـرف  صحنه هـای  معـرض 
هنگامـی کـه  نبایـد  مـا  دهنـد.  قـرار 
کاری غیراخاقـی را انجـام می دهیـم 
کودکانمـان  باشـیم  داشـته   توقـع 
آثـار  اعتیـاد  ندهنـد.  انجـام  را  آن 
جبران ناپذیـری  جسـمی  و  روحـی 
بـر کـودکان باقـی می گـذارد. برخـی 
ایـن مصـادق سـبب می شـود مـا  از 
به عنـوان مقـام قضایـی کـودک را از 
دیـده  آسـیب  درآن  خانـواده ای کـه 

اسـت دور کنیـم.
افـزود:  مشـهد  دادسـتان  معـاون 
از  دلیـل  ایـن  بـه  را  کـودکان  مـا 
می کنیـم  جـدا  آن هـا  مـادر  و  پـدر 
بـه  بازگشتشـان  بـرای  را  زمینـه  کـه 
خانـواده فراهـم کنیـم. خانـواده باید 
اثبـات  را  خـود  بـودن  اعتمـاد  قابـل 
بایـد  جدیـد  تحصیلـی  سـال  کنـد. 
دادن  نشـان  بـرای  جدیـد  شـروعی 
در  باشـد.  کـودکان  اسـتعدادهای 
نقـش  مـا  کشـور  آموزش وپـرورش 
امـا  اسـت  قـوی  بسـیار  آمـوزش 
تکمیـل  خانـواده  کنـار  در  پـرورش 

. د می شـو

عابدیـن زاده همچنیـن در ادامـه ایـن 
دسـتور  مـا  کـرد:  عنـوان  مراسـم، 
کـه  بودیـم  کـرده  صـادر  قضایـی 
عـادی  خودروهـای  بـا  کار  کـودکان 
جمـع آوری نشـوند و به گونه ای باشـد 
کـه کرامت انسـانی آن ها حفظ شـود. 
هم چنیـن بهتـر اسـت در خودروهایی 
بزرگسـاالن  کـه کـودکان کار هسـتند 
مـا  کـرد:  خاطرنشـان  وی  نباشـند. 
سـه نفـر را شناسـایی کرده ایـم که از 
می کننـد  سوء اسـتفاده  کار  کـودکان 
را  آن هـا  روزانـه  درآمـد  بیشـتر  و 
صـد کودکـی  از  نفـر   40 می گیرنـد. 
کـه مـا در ایـن سـه مـاه جمـع آوری 
کرده ایم توسـط افـراد دیگـری به کار 

می شـدند. تشـویق  و  گرفتـه 

معـاون دادسـتان مشـهد اظهـار کرد: 
دادگسـتری،  گرفتـن  قـرار  نتیجـه 
بهزیسـتی، شـهرداری و سـازمان های 
کـه  اسـت  بـوده  ایـن  نهـاد  مـردم 
کـودکان جمـع آوری شـده دیگـر بـه 
بازنگشـتند.  خیابـان  در  کار  سـمت 
کـرد:  خاطرنشـان  عابدیـن زاده 
مراکـز  در  مردم نهـاد  سـازمان های 
و  می کننـد  برگـزار  جلسـه  خـود 
و  خانواده هـا  بـه  الزم  آموزش هـای 
کـودکان داده می شـود. هنگامـی کـه 
مـن با خانـواده این کـودکان صحبت 
آن هـا  ناآگاهـی  متوجـه  می کنـم 
می شـوم. بعضـی از ایـن خانواده هـا 
اینکـه کودکانشـان در خیابـان  بـرای 

می شـدند. تشـویق  کننـد  کار 

ته
نک

معـاون دادسـتان مشـهد افـزود: ما کـودکان را بـه ایـن دلیل از 
پـدر و مـادر آن ها جـدا می کنیم کـه زمینـه را برای بازگشتشـان به 
خانـواده فراهـم کنیـم. خانـواده بایـد قابل اعتمـاد بودن خـود را 
اثبـات کند. سـال تحصیلی جدید باید شـروعی جدید برای نشـان 
دادن اسـتعدادهای کـودکان باشـد. در آموزش وپرورش کشـور ما 
نقـش آمـوزش بسـیار قـوی اسـت امـا پـرورش در کنار خانـواده 
تکمیـل می شـود.عابدین زاده همچنیـن در ادامـه ایـن مراسـم، 
عنـوان کرد: ما دسـتور قضایـی صادر کرده بودیم که کـودکان کار با 
خودروهـای عادی جمع آوری نشـوند و به گونه ای باشـد که کرامت 
انسـانی آن هـا حفـظ شـود. هم چنین بهتـر اسـت در خودروهایی 
که کودکان کار هسـتند بزرگسـاالن نباشـند. وی خاطرنشـان کرد: 
مـا سـه نفـر را شناسـایی کرده ایم کـه از کـودکان کار سوء اسـتفاده 
می کننـد و بیشـتر درآمـد روزانـه آن هـا را می گیرند. ۴0 نفـر از صد 
کودکـی کـه مـا در این سـه مـاه جمـع آوری کرده ایم توسـط افراد 

دیگـری به کار گرفته و تشـویق می شـدند.

مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری 
تــرک  دو کمــپ  و  راه انــدازی گرمخانــه  از  قزویــن 

ــر داد. ــن خب ــان در قزوی ــژه زن ــاد وی اعتی
 مریــم بیدخــام مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و 
ــال های  ــی س ــت: ط ــن گف ــتانداری قزوی ــی اس فرهنگ
گذشــته اقدامــات خوبــی بــرای مقابلــه بــا اعتیــاد 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــان در ســطح اســتان انجــام شــد ک زن
ــوان  ــاد بان ــرک اعتی ــپ ت ــه و دو کم ــدازی گرمخان راه ان
اشــاره کــرد.وی ادامــه داد: متأســفانه چنیــن بــه نظــر 
ــش  ــکات بخ ــی مش ــتگاه های اجرای ــه دس ــد ک می رس
زنــان را تابــو کــرده و از ورود بــه آن هــا خــودداری 

ــت. ــیب زا اس ــی آس ــود نگاه ــه خ ــد ک می کنن
مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری 
ظرفیــت  از  اســتفاده  کــرد:  خاطرنشــان  قزویــن 
اهمیــت  از  زمینــه  ایــن  در  ســازمان های مردم نهــاد 
بســیار زیــادی برخــوردار اســت چــون دســتگاه های 
تأثیرگــذاری  کننــد  تــاش  هــم  هرچقــدر  دولتــی 
پیشــگیری،  بــا  رابطــه  در  ســمن ها  از  کمتــری 
ــد داشــت.  ــی خواهن ــاد نشــاط اجتماع ــوزش و ایج آم
بانــوان و  امــور  معصومــه مرادیــان مدیــرکل دفتــر 
ــد  ــان می توانن ــت: زن ــن گف ــتانداری قزوی ــواده اس خان
منتقل کننــده ویــروس ایــدز بــه نــوزادان باشــند و 
ــان  ــاد زن ــه اعتی ــه ب ــت ک ــی اس ــئله کاف ــن مس همی

شــود. پرداختــه  بیش ازپیــش 
مــواد  زندانیــان  درصــد   ۵2 خاطرنشــان کــرد:  وی 
مخــدر کشــور را زنــان و 4۸ درصــد را مــردان تشــکیل 
اعتیــاد  میــزان شــیوع  نشــان دهنده  می دهنــد کــه 

ــت. ــان اس ــان زن می

راه اندازی گرمخانه 
و 2 کمپ ترک اعتیاد 

ویژه زنان در قزوین
خبر

1۴۴ مدرسه جدید در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: 4۳0 کاس درس در قالب ۱44مدرسه جدید 

همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۷- ۹۸ در این استان مورد بهره برداری قرار گرفت.

و  اراضـی  ثبتـی  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـأت 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمان های 

)) آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئيـن نامـه قانون تعيين 
تكليـف وضعيـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی (( 
آراء  برابـر  اماکـی  کـه  وسـیله   بدیـن  مذکـور  مـواد  اجـرای   در 
هيأت هـای  حـل اختـاف  موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی  ناحیـه یـک  كرمـان  تقاضـای ثبـت آن هـا پذیرفتـه و ادامـه 
عملیـات ثبتـی آن هـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیـده اسـت، 
بـه ترتیـب شـماره پـاک فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  
ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( واقـع 
در بخش هـای  )۱-4-۸(  ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بـه شـرح ذیل 
آگهـی  می شـود تـا  در صورتـی كـه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت 
به صدور سـند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشـته باشـند بتوانند از 
تاريـخ انتشـار اوليـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به اين 
اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يـک مـاه از تاريـخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـی تقديـم 
نماينـد. بديهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذكـور و عدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. شـایان ذکر 
اسـت صـدور و تسـلیم سـند مالکیـت بـر اسـاس قانون مذکـور مانع 

مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

۱۷۷  اصلـی –  خانـم فاطمـه بهـروزی زاده  فرزنـد  علی به شناسـنامه 
شـماره  ۱20  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه 
مسـاحت ۹۸/۱۵  متر مربع به ادرس  کرمان خیابان فلسـطین کوچه 2 

خریـداری از محـل مالکیت اردشـیر بختیـاری - ردیـف  0۹44
444  فرعـی  از  46۵۷  اصلـی –  اقـای حمیـد علـی ابـادی  فرزنـد  
اصغر به شناسـنامه شـماره  ۱۹6۷  صادره از  بم  در ششـدانگ  یکباب  
خانـه  به مسـاحت 246/60  متر مربع بـه ادرس  کرمان خیابان مهدیه 
کوچـه ۱0 کوچـه شـهید زادگانی پـاک ۳0 خریـداری از محـل مالکیت 

غامعلـی رئوفی - ردیـف  04۸4
۱2۷0۵  فرعـی  از  4۷۷6  اصلـی –  خانـم مهدیـه پـاک انـدام راوری  
فرزند  علی به شناسـنامه شـماره  ۹۹۵  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 2۳۹/۵0  متر مربع بـه ادرس  کرمان بلوار 
ایـت الـه خامنه ای خیابان بنی هاشـم روبروی مسـجد - ردیـف  ۳646

۱۵۷۳6  فرعـی  از  4۷۷6  اصلـی مجـزی شـده از ۸۷  فرعـی از  
4۷۷6  اصلـی –  خانـم فاطمـه دولـت ابـادی تکابـی  فرزند  محمد به 
شناسـنامه شـماره  ۱  صادره از  شـهداد  در ششـدانگ  یکباب  خانه  به 
مسـاحت ۱۳2  متـر مربـع بـه ادرس  کرمان بزرگراه ایـت اله خامنه ای 
خیابـان پردیـس کوچه فاطمه الزهرا خریـداری از محل مالکیت کامیار 

سروشـیان فرزنـد منوچهر - ردیـف  ۱4۵4
۱۵۷۵0  فرعـی  از  4۷۷6  اصلـی مجـزی شـده از ۱2۵  فرعـی از  
4۷۷6  اصلـی –  اقـای محمـود عبدلـی نسـب گروهـی  فرزنـد  اصغر 
به شناسـنامه شـماره  2۵  صادره از  راین  در ششـدانگ  یکباب  خانه 
مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت ۱02/۷۸  متر مربع بـه ادرس  
کرمـان بزرگـراه ایـت اله خامنه ای بلـوار پردیس 20 متری امام سـجاد 

خریـداری از محـل مالکیـت سـید نصرالـه عمرانی - ردیـف  0۱6۹
۱۵۷۵۱  فرعی  از  4۷۷6  اصلی –  اقای حسـین عسـکری شـریف  
فرزنـد  علـی بـه شناسـنامه شـماره  22  صـادره از  رفسـنجان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت ۱۷۱/۷۷  متـر مربـع کـه 
مـوازی  ۵/۳۷ متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان روسـتای 
سـعیدی کوچـه ثاراله 6 فرعی دوم سـمت راسـت خریـداری از محل 

مالکیـت حبیـب الـه رشـید فرخـی - ردیـف  ۱424
۱۵۷60  فرعی  از  4۷۷6  اصلی مجزی شـده از ۱4۸  فرعی از  4۷۷6  
اصلـی –  خانـم بی بـی صدیقـه غنـی پـور گورکـی فرزند  سـید محمد 
بـه شناسـنامه شـماره  ۱۸2  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  
خانـه  بـه مسـاحت ۱۵2/06  متـر مربـع بـه ادرس  کرمان بزرگـراه ایت 

الـه خامنـه ای بلوار فرزانگان چهار کوچه اول غربـی ۱ خریداری از محل 
مالکیـت احمد بهـرام پور - ردیـف  0440

۳۳  فرعـی  از  4۹4۸  اصلـی  –  اقـای مـراد توکلی چترودی فرزند 
محمـد بـه شناسـنامه شـماره  ۱۳  صـادره از  کرمـان  و اقـای محمد 
علـی توکلـی چترودی  فرزند  مراد به شناسـنامه شـماره  ۱۵  صادره 
از کرمـان  بالمناصفـه  در ششـدانگ  یکبـاب خانـه  بـه مسـاحت  
۱64/۱  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمـان  خیابـان حکیـم کوچـه ۳2 
سـمت چـپ درب  نهـم خریـداری از محـل مالکیـت  علـی محمـد 

سـاالر کانتـری  - ردیف هـای 06۳۷ و 064۸
2۹42  فرعـی  از  ۵20۹  اصلـی –  اقـای علـی افضلـی خارکوئـی  
فرزنـد حسـین  بـه شناسـنامه شـماره  ۱  صـادره از  کرمـان  در  
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت  
۱۷۱/6 متـر مربـع کـه مـوازی  ۳0/0۳ متـر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  
کرمان خیابان دادبین – دادبین 4 نرسـیده به سـه راه سـمت راسـت 
جنـب مشـاور امـاک مـازاده خریـداری از محـل مالکیت  عـزت اله 

سـاالر کانتـری  - ردیـف  04۳2
2۹46  فرعـی  از  ۵20۹  اصلـی –  اقـای محمدعلـی عـرب پـور 
داهوئی  فرزند حسـن  به شناسـنامه شـماره  ۱۸  صادره از  زرند  در  
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه به مسـاحت  ۱22/۱۸ متـر مربع که موازی  
2۱/۳۸ متـر مربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجـاره نامبـرده قـرار دارد به ادرس  کرمان خیابـان حکیم – حکیم ۱2 
فرعـی دوم سـمت چـپ خریداری از محـل مالکیت  عزت اله سـاالر 

کانتـری  - ردیف  ۱0۷۸
2۹4۷  فرعـی  از  ۵20۹  اصلـی –  خانـم فاطمـه کارگـر محمـد ابـادی  
فرزند یداله  به شناسـنامه شـماره  ۸۵  صادره از  زرند  در  ششـدانگ  
یکباب  مغازه به مسـاحت  ۹۳/6۵ متر مربع  به ادرس  کرمان بزرگراه 
ایـت الـه خامنه ای شـهرک صفائیه خریـداری از محل مالکیت  محمد 

مهدی سـاالر کانتـری  - ردیف  0۸6۳
2۹۵۸  فرعـی  از  ۵20۹  اصلـی –  خانـم عشـرت معاذالهـی  فرزنـد 
شـکراله  به شناسـنامه شـماره  2606  صادره از  بردسـیر  در  ششدانگ  
یکبـاب  خانـه به مسـاحت  ۱46/66 متـر مربع که مـوازی 2۵/6۷ متر 
مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده 
قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان بزرگـراه ایت اله خامنه ای کوچـه ۳0 بعد از 
فرعـی دوم سـمت راسـت درب دوم خریـداری از محـل مالکیت  عزت 

الـه سـاالر کانتـری  - ردیف  0۱۵۵
2۹۵۹  فرعـی  از  ۵20۹  اصلـی –  خانـم زهـرا امیـری گوشـکی  فرزند 
محمـد  بـه شناسـنامه شـماره  ۵0۸  صـادره از  بافـت  در  ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه به مسـاحت  224/2۵ متر مربع که مـوازی ۳۹/24 متر 
مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده 
قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان خیابـان حکیـم کوچـه ۱6 بعـد از شـمالی 

2 خریـداری از محـل مالکیـت  سـید محمـد عمرانی  - ردیـف  ۱4۱۷
۱2  فرعی  از  ۵2۹۸  اصلی –  اقای بهنام ابراهیمی رفسـنجانی  فرزند 
محمود  به شناسـنامه شـماره  6۸4۵  صادره از  کرمان  در  ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه به مسـاحت  ۱۵۳/۳ متر مربع بـه ادرس  کرمان خیابان 
مدیریـت خیابـان سـجادیه کوچـه 6 خریـداری از محل مالکیـت  ورثه 

حاج مشـیرزاده  - ردیف  ۱۱2۷۵
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۴ کرمان

۷۹4 فرعـی از 2 اصلـی –  اقـای حسـین نخعـی  فرزنـد  محمـد بـه 
شناسـنامه شـماره  ۱  صـادره از  زرنـد  در ششـدانگ یکبـاب کارگاه بـه 
مسـاحت 4۳۵۸ متر مربع که موازی 2۳۱۵/۱۹ متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد به ادرس  
کرمـان شـرف اباد بلوار قائم نبش کوچـه 4۱ خریداری از محل مالکیت  

حسـن ایرانمنـش - ردیف  ۱20۱
۷۹۵ فرعـی از 2 اصلـی –  اقـای امیرمحمـد حسـنی سـعدی  فرزنـد  
محمدرضـا به شناسـنامه شـماره  2۹۸۱۸4۸۵۱۸  صـادره از  کرمان  در 
ششـدانگ یکبـاب انبـار بـه مسـاحت ۱۹۸6/2۳ متـر مربع کـه موازی 
۱0۵۵/۱۸ متـر مربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق بوقف و در 

اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان شـرف ابـاد بعـد از کوچه ۵0  
خریـداری از محـل مالکیـت  پرویز شـهریاری - ردیـف  ۱۳4۸

۷0۳۸  فرعـی از 4 اصلـی –  اقـای محمـد سـعیدی  فرزنـد  اکبـر بـه 
شناسـنامه شـماره  ۱۹ صادره از  زرند در ششدانگ یکباب خانه مشتمل 
بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت 2۷۹ متـر مربع کـه مـوازی 4۷/0۵ متر 
مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده 
قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان طاهرابـاد بلـوار امـام حسـن کوچـه 4 چهار 
کوچـه دوم سـمت راسـت منـزل سـوم خریـداری از محـل مالکیـت  

یونـس ذهاب ناظـوری - ردیـف  0۱4۵
۷044  فرعی از 4 اصلی –  خانم یاسـمین مهرالحسـنی  فرزند  حمید 
بـه شناسـنامه شـماره  ۱0۸۵ صـادره از  کرمـان در ششـدانگ یکبـاب 
خانـه بـه مسـاحت ۳02/۳0 متر مربـع که مـوازی ۵0/۹۸ متـر مربع از 
ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبـرده قرار دارد 
بـه ادرس  کرمان بزرگراه شـمالی روبروی پارک مـادر خریداری از محل 

مالکیـت  علی و اکبر شـیخ شـعاعی و علی ادریسـی - ردیـف  022۵
4۷4۷  فرعـی از ۵ اصلـی –  خانـم شـیوا ناصـری  فرزنـد  ابراهیـم  
بـه شناسـنامه شـماره  2۹۵۱ صـادره از  تهـران در سـه دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ۸۳0/۳۵ متـر مربـع بـه ادرس  
کرمـان خیابـان هـزار و یکشـب کوچـه 4 خریـداری از محـل مالکیـت  

حـاج اصغـر نخعـی - ردیـف  0۱۹۹
۵۱6۹  فرعـی مجـزی شـده از ۱ فرعـی از ۵ اصلـی –  اقـای رسـول 
موالئـی  فرزنـد  محمدرضـا  بـه شناسـنامه شـماره  ۳۷۳۹2 صـادره 
از  کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به 
مسـاحت 4۱۱/0۵ متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان طاهرابـاد بلـوار امام 
حسـن ۷ کوچه شـهید باهنرغربی 4 منزل 4 سـمت چـپ خریداری 

از محـل مالکیـت  مهـدی نظریـان - ردیـف  02۷۹
۱00۹۹  فرعـی از 6 اصلـی –  اقـای مانـوش خضرائـی افضلـی  فرزند  
سـید محمـد باقـر  بـه شناسـنامه شـماره  ۱4۵۳ صـادره از  کرمـان 
در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت 2۵۸/۵ متـر مربـع 
بـه ادرس  کرمـان خیابـان هـزار و یکشـب میـدان کوثـر کوچه جنب 
کارواش قطعـه 4 خریـداری از محـل مالکیـت  حسـن صابـری و 

عبـاس سـلطانی - ردیـف  ۱۱60
۱0۱00  فرعـی از 6 اصلـی –  اقـای مهـرداد خضرائـی افضلـی  فرزنـد  
محمـد باقـر  بـه شناسـنامه شـماره  ۳20۷۷ صـادره از  تهـران و خانـم 
ماندانا خضرائی افضلی  فرزند  سـید محمد باقر  به شناسـنامه شـماره  
4024۷ صادره از  کرمان بالمناصفه در ششـدانگ یکباب سـاختمان به 
مسـاحت 2۷۵/۹ متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان خیابان هزار و یکشـب 
میـدان کوثر کوچه جنب کارواش قطعـه ۳2 خریداری از محل مالکیت  

حسـن صابـری و عبـاس سـلطانی – ردیف هـای  ۱۱۵۹ و ۱24۸
۵4۸۹  فرعـی از ۱0 اصلـی مجـزی شـده از ۱22 فرعـی از ۱0 اصلـی 
–  خانـم محبوبـه مومـن زاده  فرزنـد  عبـاس  به شناسـنامه شـماره  
۵6۳۵ صـادره از  کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
242/0۳ متـر مربـع که مـوازی 4۱/۷۹ متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  
کرمـان خیابـان کمیل کوچـه 24 خریداری از محـل مالکیت  برفعلی 
ایرانمنـش و بـرزو زعیـم و سـیف الـه ابوالحسـنی و شـرکت تعاونی 

کارکنـان امـوزش و پـرورش - ردیـف  ۱۳2۸
۵۵۳۷  فرعـی از ۱0 اصلـی –  خانـم ندا اشـرف کارگـر  فرزند  حبیب 
الـه  بـه شناسـنامه شـماره  ۳۷۱0۳ صـادره از  کرمـان در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 4۵4/6 متـر مربـع کـه مـوازی ۷۸/4۹ 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره 
نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس  کرمـان بلـوار امیرکبیـر – امیرکبیـر 4 
شـمالی ۸ شـرقی 2 منـزل سـوم سـمت راسـت خریـداری از محـل 

مالکیـت  ارمـان سـپنتا - ردیـف  0۵۳0
۵۵۵0  فرعـی از ۱0 اصلـی –  خانـم بتـول زنـد  فرزنـد  علـی اکبـر  بـه 
شناسـنامه شـماره  ۹۱۷ صادره از  کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به 
مسـاحت 204/۸0 متر مربع که موازی ۳۵/۳6 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد به ادرس  
کرمـان طاهرابـاد بلـوار امام حسـن مجتبی خریـداری از محل مالکیت  

سـیف اله ابوالحسـنی - ردیف  0۳۱2
۱۹۷۱  فرعـی از ۱۱ اصلـی –  اقـای محمـد ابولی چناروئـی  فرزند اصغر  
بـه شناسـنامه شـماره  2 صـادره از  زرنـد در ششـدانگ یکبـاب کارگاه 

بـه مسـاحت 2۸4۱/6۷ متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان جنـب ایـران گاز 
خریـداری از محـل مالکیـت  عبـاس حسـنی اشـور زاده - ردیـف  26۹۷
4۱۸  فرعی از ۱6 اصلی –  اقای اسـدهللا زنگی ابادی  فرزند  غامعلی  
به شناسـنامه شـماره  4۸ صادره از  کرمان  در ششـدانگ یکباب خانه 
بـه مسـاحت ۱۹0 متـر مربع کـه مـوازی ۳۱/6۷ متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در جـاره نامبرده قـرار دارد به ادرس  
کرمـان بلـوار جمهوری خیابان علی شـیروانی - شـیروانی ۷ خریداری 

از محـل مالکیـت  محمـد ایاقی و عباس مهرابیـان - ردیف  0۳4۷
۳۹۹  فرعـی از 22 اصلـی –  اقـای محمد ده دشـتی  فرزند  محمود  
بـه شناسـنامه شـماره  ۱04۱ صـادره از  کرمـان در ششـدانگ یکبـاب 
خانـه بـه مسـاحت ۱۸۹/۷2 متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان بلـوار امام 
حسـن )ع( کوچـه 2۸ فرعـی دوم سـمت راسـت خریـداری از محل 

مالکیـت  اردشـیر نوذری - ردیـف  0۳۸۳
ابراهیمـی  فرزنـد   از  26  اصلـی – خانـم ترکانـه  6۵  فرعـی  
عبدالرحیـم  بـه شناسـنامه شـماره  ۱2۹0۷  صـادره از  کرمـان و 
خانـم فتانـه ابراهیمـی فرزنـد عبدالرحیـم بـه شناسـنامه شـماره 
۱2۹06 صـادره از کرمـان بالمناصفه در ششـدانگ  یـک قطعه زمین 
مزروعـی بـه مسـاحت  ۵۵0۳4/۳۱  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمان 
بلـوار هوانیـروز )جـاده قدیـم اختیارابـاد( جنـب شـهرک صنعتـی 
خریـداری از محـل مالکیـت علی شـیخ شـعاعی احـد از ورثه اکبر 

شـیخ شـعاعی - ردیفهـای ۱۳2۸ و ۱۳2۹
6  فرعـی از ۳0 اصلـی –  اقـای احمـد زنگـی ابـادی  فرزنـد  حسـین  
بـه شناسـنامه شـماره  ۱۷ صـادره از  کرمـان در ششـدانگ یکبـاب بـاغ 
بـه مسـاحت ۷4۷۳۵ متـر مربـع کـه مـوازی ۵60۵۱/2۵ متـر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار 
دارد بـه ادرس  کرمـان نرسـیده بـه زنگی ابـاد علی اباد ثانـی خریداری 

از محـل مالکیـت  محمـد اسـامی - ردیـف  ۱۳۵4
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

۱422  فرعـی از  ۱  اصلـی  مجـزی شـده از  ۷6۳  فرعـی از ۱  اصلـی 
–  اقـای محمدرضـا لطیفـی چتـرودی فرزنـد ماشـااله  به شناسـنامه 
شـماره  ۳۹  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  خانه  به مسـاحت  
4۵4/0۷  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان چترود بلوار کربا ضلع شـمالی 

خریـداری از محـل مالکیـت  میرزا حسـن وزیـری  - ردیف ۱۳۳۷
۳6  فرعـی از ۷۹ اصلـی –  اقای محمد اسـمعیلی ده خانی  فرزند  
عبـاس  بـه شناسـنامه شـماره  ۱ صادره از  کرمـان و خانم معصومه 
زینلـی زاده تیـدری فرزند محمد به شناسـنامه شـماره  ۱26 صادره 
از کرمـان بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب خانه و باغ به مسـاحت 
۳44 متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان کوهپایـه دارسـینوئیه ده خانـی 
ابراهیمـی  قاسـم  مالکیـت   محـل  از  خریـداری  والیـت  کوچـه 

دارسـینوئی – ردیف هـای  ۱۱۹۵ و ۱۱۹6
26  فرعـی از ۱4۱ اصلـی –  خانـم رویـا ترابی جرجافکی  فرزند  سـید 
عنایـت  بـه شناسـنامه شـماره  ۳۹۵22 صـادره از  کرمـان و خانـم 
معصومـه مـرادی فرزنـد بابـا بـه شناسـنامه شـماره  2۹6 صـادره از 
ارومیـه بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب بـاغ بـه مسـاحت ۳۳۸/۷2 
متـر مربـع بـه ادرس  کرمـان کوهپایـه روسـتای وامق ابـاد خریداری 
از محـل مالکیـت  عبـاس و فاطمـه حاج علیـزاده )ملک مـورد تقاضا 
جهـت الحـاق به پـاک ۱6 فرعی از ۱4۱ اصلی درخواسـت ثبت گردیده 

اسـت( – ردیف هـای  0۹۱2 و 0۹۱۳
۳۸۷  فرعی از ۱60 اصلی مجزی شده از ۳ فرعی از ۱60 اصلی –  اقای 
سـید مهـدی قانونـی  فرزنـد  سـید رضـا  به شناسـنامه شـماره  2۱۹2 
صـادره از  کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ۸۱0 متر مربع 
بـه ادرس  کرمان کوهپایه انارسـتان ولیعصر 6 پـاک 4۸4 خریداری از 

محـل مالکیـت  هدایت اله ادهمـی  – ردیف   ۸4۵۵
۳۷  فرعـی از ۱64 اصلـی –  خانـم صدیقـه حسـین زاده  فرزنـد  علی  
به شناسـنامه شـماره  6۱۳ صادره از  کرمان در ششـدانگ یکباب خانه 
و بـاغ بـه مسـاحت ۷60 متر مربع به ادرس  کرمـان کوهپایه درختنگان 
روسـتای چشـمه گاو بعـد از چنار کوچـه 4 خریـداری از محل مالکیت  

حسـن درختنجانـی  – ردیف   ۱2۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه ۱۳۹۷/06/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه ۱۳۹۷/0۷/02

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر  

آگهی مرحله سیزدهم سال 1397) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان

مدیریتروابطعمومیوآموزشهمگانی

شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد: اجــرای پــروژه زیــر را از محــل 
ــکار واجــد شــرایط  ــه پیمان ــق برگــزاری مناقصــه عمومــی ب ــی و از طری ــارات داخل اعتب
ــور  ــته ام ــوز در رش ــه دارای مج ــکاری ک ــرکتهای پیمان ــه ش ــذا از کلی ــد. ل ــذار نمای واگ
ــالب  ــازن آب از آب و فاض ــال و مخ ــوط انتق ــات آب و خط ــرداری از تاسیس ــره ب به
کشــور مــی باشــند دعــوت مــی شــود جهــت دریافــت اســناد تــا پایــان وقــت اداری 
ــه  ــن مراجع ــوار 22 بهم ــان بل ــع در کرم ــرکت واق ــای ش ــر قرارداده ــه دفت 97/7/7 ب
ــه آدرس   ــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و فاضــالب ب ــی ای ــد. آگه نماین

ــد. ــود میباش www.abfakerman.ir موج

آگهیمناقصهشماره36/الف/۷-۹۷م

مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف
مبلغ ضمانت شرکت در 
فرایند اجرای کار )ریال(

1
راهبری- بهره برداری - تعمیر و نگهداری از 
17/1۳7/۴۵2/۳788۵7/000/000تاسیسات تامین و ذخیره شهرستان کرمان

- آخریــن مهلــت تســلیم پاکتهــای حــاوی مــدارک ارزیابــی پیمانــکاران ، تضمیــن شــرکت 
در مناقصــه و پیشــنهاد قیمــت بــه دبیرخانــه شــرکت: ســاعت 1۳ مــورخ 97/7/17

تاریخ افتتاح پاکت های الف وب وج ســاعت 9 مورخ 97/7/18

آب ناجی زندگی است

)نوبت دوم(

دادنامه 
دادگاه   ۹ شـعبه   ۹۷0۹۹۸۳۸۷0200۱۸2 کاسـه  پرونـده 
شـماره  نهایـی  تصمیـم  کرمـان  شهرسـتان  حقوقـی  عمومـی 
دادگـون گسـتر  آقـای حقـوق  خواهـان:    -۹۷0۹۹۷۳۸۷02004۳0
ایرانیان با مدیریت آقای حامد شـیخ زاده جوشـانی فرزند مهدی به نشـانی اسـتان 
کرمـان - شهرسـتان کرمـان - شـهر کرمان - شـریعتی کوچه سـه موسسـه حقوقی 
دادگـون گسـتر و بـا نمایندگـی خانم مهدیه خواجوئی برین فرزند حسـین به نشـانی 
اسـتان کرمان - شهرسـتان عنبرآباد - شـهر عنبرآباد - خیابان طالقانی جنب زیارت 
منـزل شـخصی - خوانـده: خانـم زهرا تـاج الدینی فرزند گنجعلی به نشـانی اسـتان 
کرمـان - شهرسـتان رودبـار جنـوب - رودبـار - آمـوزش و پـرورش ) مـاده 22 ق.چ(

خواسته: تامین خواسته تاریخ 
تاریـخ ۱۳۹۷/۳/22 در وقـت فـوق العـاده شـعبه نهـم دادگاه عمومـی حقوقـی 
کرمـان بتصـدی امضـاء کننـده ذیـل تشـکیل پرونـده کاسـه ۹۷0۱۸4 تحـت نظر 
اسـت پرونـده در خصـوص تامین خواسـته واصـل گردیده با بررسـی اوراق پرونده 
در خصـوص تامیـن خواسـته ختـم رسـیدگی را اعـام و بـه شـرح ذیـل مبـادرت 

بـه انشـاء رای مـی نماید. 
تامیـن خواسـته xxx/  خواهـان درخواسـت موسسـه حقوقـی دادگـون گسـتر 
ایرانیـان بـا نمایندگی آقای حامد شـیخ زاده جوشـانی و خانـم مهدیه خواجویی 
بریـن بـه طرفیـت خانـم زهـرا تـاج الدینـی فرزنـد گنجعلـی بخواسـته تامیـن 
خواسـته موضـوع مبلـغ ۳00000000 ریـال نظر به مـدرک ابرازی از ناحیـه خواهان 
سـه فقـره چـک بـه شـماره  ۸۳۱6۸2 و ۸۳۱6۸0و۸۳۱6۸۱عهـده بانـک ملـی و 
گواهـی عـدم پرداخـت کـه داللـت بـر عـدم پرداخـت وجـه چـک هـای مذکـور 
در سررسـید را دارد لـذا مسـتندا بـه مـاده ۳۱4 قانـون تجـارت و بنـد ج مـاده 
۱0۸ قانـون آئیـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی وانقـاب در امـور مدنـی مصوب 
فروردیـن ۱۳۷۹ قـرار تامین خواسـته معادل ۳00000000 ریـال از اموال بامعارض 
) منقـول وغیـر منقـول ( خوانـده کـه توسـط خواهـان معرفـی مـی گـردد صادر 
و اعـام مـی گـردد قـرار تامیـن خواسـته بلحـاظ فوریـت و در معـرض تضييع و 
تفریـط بـودن خواسـته، و عـدم امـکان ابـاغ فـوری بـدوا اجـرا و سـپس ابـاغ 
میگـردد خوانـده حـق دارد ظـرف ده روز بـه ایـن قـرار اعتـراض نمایـد.م الف۱۳6۳
ترییس شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی کرمان-منصور شرفی پور
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              اجرائیه 
ــه/ محکــوم لهــم : حســین  مشــخصات محکــوم ل
محرمعلــی  فرزنــد  میانــی  دشــت  زحمتکــش 
–فارســان  وبختیــاری  چهارمحــال  نشــانی  بــه 
ــوم  ــه /محک ــوم علی ــخصات محک ــان   مش ــهرک فرهنگی – ش
ــان  ــانی فارس ــه نش ــس ب ــد یون ــدری فرزن ــعید حی ــم  س علیه
فلکــه گوجــان باالتــر از بانــک ســپه منــزل آرش کاوه  مشــخصات 
ــه /محکــوک علیــه   ــی محکــوم ل ــم مقــام قانون ــا قائ ــده ی نماین
نرگــس مظفــری وانانــی فرزنــد بندعلــی بــه نشــانی چهارمحــال 
و بختیــاری –فارســان –فارســان –خ رجایــی –جنــب بانــک 
ــش  ــین زحمتک ــل حس ــه دوم وکی ــاژقربانی –طبق ــاه –پاس رف
ــه  ــم مربوط ــرای حک ــت اج ــب درخواس ــی  بموج ــت  میان دش
ــه  ــه مربوط ــماره دادنام ــماره 9710093853200282 و ش ــه ش ب
9709973853200459و محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه 
ــغ  ــت اصــل خواســته و مبل ــال باب ــغ 18/000/000ری پرداخــت مبل
540/000ریــال هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر 
ــوم  ــا ی ــورخ 96/11/2ت ــت م ــم دادخواس ــخ تقدی ــه از تاری تادی
االداءبــر اســاس شــاخص ســاالنه اعالمــی از ناحیــه بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران کــه محاســبه و وصــول آن بــه 
عهــده اجــرای احــکام نهــاده مــی شــود و پرداخــت 648/000ریــال 
بابــت حــق الوکالــه وکیــل دادگســتری در حــق خواهــان و 
پرداخــت مبلــغ 900/000ریــال نیــم عشــر دولتــی  قاضــی شــورای 
ــوٌم  ــی    محک ــالف شــماره 2فارســان –ســهام صداقت حــل اخت
ــرف ده روز  ــه: 1-ظ ــالغ اجرائی ــخ اب ــف اســت از تاری ــه مکل علی
مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
ــی  ــه بدهد.3-مال ــرای پرداخــت محکــوٌم ب مدنی(.2-تربیتــی ب
معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوٌم بــه از آن میســر 

باشــد. خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت 
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول، بــه طــور مشــروح مشــتمل 
ــا و  ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ب
موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه 
مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه 
هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت 
ــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  ــوع تغیی و هــر ن
ــه دادخواســت اعســار  ــه ضمیم ــوای اعصــار ب ــل از طــرح دع قب
ــوم  ــت محک ــه درخواس ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ب
ــرای  ــوه اج ــون نح ــواد 8 و 3 قان ــود) م ــی ش ــت م ــه بازداش ل
محکومیــت مالــی 1394(.4-خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم 
کامــل صــورت امــوال بــه منظــور قــرار از اجــرای حکــم، حبــس 
تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد.) مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــه هــر  ــه دیگــری ب محکومیــت مالــی 1394(.5-انتقــال مــال ب
ــده  ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــو ی نح
ــازات  ــد موجــب مج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ام
تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم 
ــوه  ــون نح ــاده 21 قان ــود.) م ــی ش ــازات م ــر دو مج ــا ه ــه ی ب
ــوال  ــی 1394 (.6- چنانچــه صــورت ام ــت مال اجــرای محکومی
ــه از  ــوٌم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ ــت س ــس از مهل پ
ــا  ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــوٌم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من زن
معرفــی کفیــل توســط محــوٌم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره1 مــاده 

ــی 1394 ( ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 3 قان
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و  رســیدگی  وقــت  ابــالغ  آگهــی 
ــا  ــه خانمه ــم ب ــت و ضمائ دادخواس
ــمیرا  ــژده و س ــژگان و م ــا و م فریب
و  ابوتــراب  فرزنــدان  ســامانی  شــفیعی 

ســاراکیانی فرزنــد شــیر علــی  
ــا  ــورج و خانمه ــم و ت ــدی و قاس ــد مه ــان محم ــان آقای خواه
ســهیال و ســکینه و مهنــاز همگــی کیانــی جــو فرزنــدان پنجعلــی 
ــای  ــت آق ــا وکال ــد موســی ب ــری فرزن ــاه نســاء اکب ــم م و خان
ــان  ــدگان آقای ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــمعیلی دادخواس ــراد اس م
و  محمــد  و  غضنفــر  فرزنــد  خســروی کرامــت  مصطفــی 
غالمرضــا و خانمهــا فــر یبــا و مــژگان و مــژده و ســمیرا شــفیعی 
ســامانی فرزنــدان ابوتــراب و خانــم ســارا کیانــی فرزنــد شــیر 
علــی بــه خواســته ابطــال قــرار داد و مطالبــه خســارت مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  اول  شــعبه   9709983821400202
دادگســتری شهرســتان فارســان ثبــت گردیــده ووقــت رســیدگی 
مــورخ 97/9/12ســاعت 10/30تعیــن کــه حســب دســتور شــورا 
طبــق موضــوع مــاده 73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گرددتــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــارآگهی بــه دفتــر 
ــخه  ــود ،نس ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 

ــردد. ــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گ جه
مدیر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
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                       دادنامه
پرونــده کالســه 9609983853200554 شــورای حــل اختالف شــماره2 
ــماره 9709973853200599  ــی ش ــم نهای ــان تصمی ــتان فارس شهرس
خواهان:آقــای عجــم محمــدی فرزنــد حســن بــا وکالــت خانــم 
ــاری – ــال و بختی ــانی چهارمح ــه نش ــی ب ــد بندعل ــی فرزن ــری وانان ــس مظف نرگ

فارســان –فارســان –خ رجایــی –جنــب بانــک رفــاه –پاســاژ قربانــی –طبقــه دوم 
ــان ملــک شــهر  ــه نشــانی اصفه ــد تیمــور ب خوانده:آقــای اســماعیل رامشــی فرزن
خیابــان مفتــح پ 89  خواســته هــا: 1-مطالبــه وجــه چــک  2-تامیــن خواســته 
3-اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی بــه تاریــخ 97/5/29 در وقــت فــوق العــاده 
ــا  جلســه شــعبه شــورای حــل اختــالف شماره2فارســان حــوزه قضایــی فارســان ب
حضــور امضــاء کننــده زیــر تشــکیل اســت پرونــده کالســه پیوســت از دفتــر شــورا 
ــم رســیدگی  ــده خت ــات پرون ــا بررســی محتوی ــت ب ــرار گرف ــر ق واصــل تحــت نظ

اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی گــردد.
رای قاضی شورا

در خصــوص دادخواســت عجــم محمــدی فرزنــد حســن بــا وکالــت خانــم نرگــس 
مظفــری وکیــل و مشــاور حقوقــی بــه طرفیــت اســماعیل رامشــی فرزنــد تیمــور بــه 
ــه انضمــام  ــوان اصــل خواســته ب ــه عن ــال ب ــغ 100/000/000 ری ــه مبل خواســته مطالب
ــتناد  ــه اس ــل ب ــه وکی ــق الوکال ــه و ح ــر تادی ــی و تاخی ــارات دادرس ــق خس مطل
ــک صــادرات شــعبه فارســان از  ــده بان ــه شــماره 278105 عه ــره چــک ب ــک فق ی
حســاب جــاری 0101960708000 بــا عنایــت بــه اینکــه وجــود چــک در یــد خواهــان 

و گواهینامــه عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه و امضــای خوانــده در ذیــل چــک 
ــده  ــده حکایــت از اشــتغال ذمــه خوان ــه تعــرض باقــی مان کــه مصــون از هــر گون
دارد و نظــر بــه اینکــه خوانــده در جلســه رســیدگی حاضــر نشــده و درقبــال دعــوی 
ــر  ــی ب ــاورده و دلیل ــل نی ــه عم ــی ب ــه دفاع ــتندات وی هیچگون ــان و مس خواه
ــان را در  ــوی خواه ــورا دع ــرده اســت ش ــه نک ــود ارئ ــه خ ــی الذم ــا ف پرداخــت م
خصــوص چــک مقــرون بــه صحــت تشــخیص و بــا اســتناد بــه مــواد 313و320 
قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی بــه مــاده2 و مــاده19 قانــون صــدور چــک و مــواد 
ــی و  ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی 303و305و306و515و519 و522 قان
انقــالب در امــور مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 100/000/000 
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 2/190/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و همچنیــن 
بــه پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه نســبت بــه خواســته از تاریــخ ســر رســید چــک 
ــک مرکــزی  ــای تناســب شــاخص ســاالنه اعالمــی از ســوی بان ــر مبن 96/06/05 ب
ــی دادگاه  ــده اجــرای احــکام مدن ــر عه ــه محاســبه آن ب ــوری اســالمی ایرانک جمه
مــی باشــد.و پرداخــت 3/600/000 ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل دادگســتری در 
ــی اســت اجــرای حکــم در خصــوص  ــدارد بدیه ــالم می ــان صــادر و اع حــق خواه
ــه پرداخــت بقیــه هزینــه دادرســی کــه از ســوی  خســارت تاخیــر تادیــه  منــوط ب
ــس از  ــی محســوب و ظــرف بیســت روز پ ــی باشــد رای صــادره غیاب ــان م خواه
ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا ظــرف بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد 

نظــر خواهــی در محاکمــه عمومــی و حقوقــی فارســان مــی باشــد /ح 
قاضی شورای حل اختالف شماره 2 شهر فارسان –سهام صداقتی                    7295

  آگهی ابالغ وقت دادرسی به شخص خوانده 
علــی  فرزنــد  آبــادی  رئیســی عیســی  آقــای شــهاب  خواهــان 
یاردادخواســتی  بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 600/000/000میلیــون تومــان 
ــد  ــر زن ــوش آرا مونف ــا و مهرن ــرزاد نی ــان ف ــده گان ایم ــت خوان بطرفی
اســفندیار و رضــا فــرزاد نیــا بــه نشــانی مجهــول المــکان بــه ایــن دادگاه ارائــه نموده 
ــودن  ــه علــت مجهــول المــکان ب ــذا ب ــده  ل و وقت97/8/14ســاعت 8 تعیــن گردی

ــت داده  ــی مهل ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــز م 73قان ــه تجوی ــوق الذکرب ــده ف خوان
میشــودتا بــه ایــن دادگاه مراجعــه نمــوده و نســبت بــه تحویــل گرفتــن دادخواســت 
ــن دادگاه حاضــر  ــر شــده در ای ــرر ذک ــت مق ــد و در وق ــدام نماین ــم آن اق و ضمائ
ــرای  ــود .ضمناب ــد نم ــدام خواه ــررات اق ــق مق ــر اینصــورت دادگاه وف شــوند در غی

یــک نوبــت مراتــب اگهــی خواهــد شــد 
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ابــاغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و  آگهــی 
ــد  ــه آقــای ســعید کوچکیــان جــزی فرزن ــم ب ضمائ

ــین  حس
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــد حســن دادخواســتی ب ــدی فرزن ــای عجــم محم ــان آق خواه
آقــای ســعید کوچکیــان جــزی فرزنــد حســین بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک و 
ــه ایــن شــعبه ارجــاع  ــه دادرســی مطــرح کــه ب خســارت و اعســار از پرداخــت هزین
بــه شــماره پرونــده کالســه 9709983821400430شــعبه اول دادگاه عمومــی  و 
ــورخ  ــیدگی م ــت رس ــده ووق ــت گردی ــان ثب ــتان فارس ــتری شهرس ــی دادگس حقوق
97/8/9ســاعت 11تعیــن کــه حســب دســتور شــورا طبــق موضــوع مــاده 73قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهان 
ــده  ــا خوان ــی گرددت ــی م ــر االنتشــار آگه ــد کثی ــت در یکــی از جرای ــک نوب ــب ی مرات
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــارآگهی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود ،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 

فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.
مدیر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فارسان –فریبرز محمودی  7293

                        آگهی
احترامــا در خصــوص مطروحــه بــودن پرونــده کالســه 970291بــه 
ــای  ــت آق ــه طرفی ــی ب ــی طاقانک ــی رحیم ــای مرتض ــت آق دادخواس
جهانگیــر اصالنــی قراکلــک بــا موضــوع مطالبــه خســارت در ایــن شــورا 
ــودن  ــکان ب ــت مجــول الم ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــی 73آئی ــاده قانون ــق م و طب
ــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار  خوان
آگهــی میگــردد .خوانــده موظــف اســت از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر ایــن شــعبه 
ــم  ــی و ضمائ ــخه ثان ــت نس ــود و دریاف ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــت مقــرر 97/7/30روز دوشــنبه عصــر راس ســاعت 18 جهــت  درخواســت در وق

ــردد. رســیدگی حاضــر گ
7296 دفتر شورای حل اختاف شلمزار - شعبه 10شهرستان کیار   
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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و  هندی هـا  روزگاری  ایرانـی کـه  نخـود 
دسـت  و  سـر  برایـش  پاکسـتانی ها 
می شکسـتند حـاال در سـایه بـی تدبیری 
مدیـران، در کشـور خـود هـم خریـداری 
نـدارد و آرام آرام در بازارهای داخلی جای 
خـود را بـه نخودهـای "روسـی" می دهد.

در حالـی سـرانه مصرف نخود هـر ایرانی 
دو کیلوگرم اسـت و در مجموع تولید ۱60 
هـزار تـن نخـود جوابگـوی نیـاز داخلـی 
اسـت کـه در ایـران سـاالنه حـدود ۳00 
هـزار تـن نخـود تولیـد می شـود و ایـن 
یعنـی دو برابـر نیـاز داخل، امـا در همین 
شـرایط و بـا وجـود ایـن میـزان تولیـد، 
تنهـا در ۹ ماهـه ابتـدای سـال گذشـته 
بیـش از ۸۸ هـزار تـن نخـود وارد کشـور 

شـده کـه عمـده واردات آن نیـز از کشـور 
روسـیه اسـت.نخودهایی کـه بـا قیمـت 
وارد  روسـیه  از  پاییـن  و کیفیـت  ارزان 
بـازار  تصاحـب  بـا  حـاال  و  می شـوند 
داخلـی، اشـتغال صدهـا هـزار نخـودکار 
کشـور و سرنوشـت نخـود ایرانـی را در 

معرض تهدید قرار داده اند.
تهدیـدی کـه به گفته رییس شـورای ملی 
رنـگ  بجنبیـم  دیـر  اگـر  ایـران  نخـود 
واقعیـت بخود می گیـرد و نخود ایرانی در 
سـالهای نـه چنـدان دور برای همیشـه به 
دسـت فراموشـی سـپرده می شـود.ناصر 
مـرادی رییـس شـورای ملی نخـود ایران 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایسـنا منطقه 
بازارهـای  از  حسـرت  بـا  کرمانشـاه کـه 

صادراتـی نخـود ایـران در دهـه هفتـاد و 
هشـتاد در کشـورهای هند و پاکستان و.. 
می گویـد بـه  بی تدبیری مسـئوالن وقت 
در از دسـت رفتـن ایـن بازارها اشـاره می 
کنـد و ادامـه می دهـد: »در دهه هفتاد و 
هشـتاد سـطح زیرکشـت نخود در کشـور 
۷۵۱ هـزار هکتـار بـود و صـادرات نخود به 
کشـورهایی ماننـد هنـد و پاکسـتان کـه 
طرفـدار جدی نخود ایرانـی بودند به 4۳0 
هـزار تـن مـی رسـید.«»برای بـه دسـت 
آوردن بـازار هدف سـالها وقـت صرف می 
شـود و بـا برنـد سـازی و ذائقـه سـنجی 
سـرانجام یـک بـازار صادراتی خـوب برای 
یـک محصـول به وجود می آیـد و این کار 
در دهـه هفتاد و هشـتاد انجام شـده بود 

و ذائقـه هندی هـا و پاکسـتانی هـا بـه 
نخـود ایرانـی عادت کـرده بود، طـوری که 
بـرای ُبـردن نخود ایرانی به کشورهایشـان 
صـف مـی گرفتنـد، امـا بیـن سـال های 
بـا ممنوعیـت صـادرات  تـا ۱۳۹2   ۱۳۹0

نخـود، صـادرات ایـن محصـول متوقـف 
از  عمـا  صادراتـی  بازارهـای  آن  و  شـد 
دیگرماننـد  کشـورهای  و  رفـت  دسـت 
آمریـکا و کانـادا بازار نخود این کشـورها را 

تصاحب کردند.«

اسـتاندار کرمانشـاه با بیـان اینکه هیـچ نگرانی برای 
تامیـن مصالـح سـاختمانی مناطـق زلزلـه زده وجود 
نـدارد، گفـت: دولـت تا پایان کامل سـاخت و سـازها 
در کنـار مـردم زلزلـه زده خواهد بود. هوشـنگ بازوند 
روز یکشـنبه در مراسـم  افتتاح ۵۹ مدرسه در مناطق 

زلزلـه زده که در مدرسـه »قیام« شـهر سـرپل ذهاب 
توسـط رییـس جمهوری به صـورت ویدئـو کنفرانس 
صـورت گرفـت، اظهـار داشـت: بیـش از پنـج هـزار 
میلیـارد تومـان دولـت تاکنون برای بازسـازی مناطق 
زلزله زده بودجه اختصاص داده اسـت و تا بازسـازی 

کامـل آخریـن سـاختمان هـای مناطق زلزلـه زده در 
کنـار مـردم اسـت.وی بـا بیان اینکـه امداد رسـانی و 
بازسـازی زلزلـه بزرگ کرمانشـاه کار بسـیار دشـواری 
بـود، عنـوان کـرد: پنـج هـزار پـس لـرزه در اسـتان 
کرمانشـاه رخ داد کـه بیـش از 2 هـزار مـورد آن قابل 
احسـاس بودند.اسـتاندار کرمانشاه با اشـاره به اینکه 
پـس لرزه هـای مناطـق زلزله زده اسـتان کرمانشـاه 
رو بـه اتمـام اسـت، اظهـار داشـت: پس لـرزه هایی 
هـم کـه بیایند طبیعی هسـتند و جای نگرانـی ندارد.

زلزلـه  همچـون  بزرگـی  زلزلـه  هـر  افـزود:  بازونـد 
کرمانشـاه تـا یـک سـال و نیم بعـد از آن پـس لرزه 
ندارد.اسـتاندار  نگرانـی  جـای  داشـت کـه  خواهـد 

کرمانشـاه اظهار داشـت: ۷۸ مدرسـه در زلزله 2۱ آبان 
۹6 غرب کرمانشـاه تخریب شـده بود کـه تاکنون ۵۹ 
مدرسـه آن بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت. وی در 
رابطه با سـاخت و سـاز واحدهای مسـکونی زلزله زده 
هـم گفـت: تاکنـون کار سـاخت ۱0 هـزار و ۸۵ واحـد 
زلزلـه زده اسـتان کرمانشـاه بـه اتمـام رسـیده و بـه 
رسید.اسـتاندار  خواهـد  واحـد  هـزار   ۱2 بـه  زودی 
کرمانشـاه ، همچنیـن بـه گرانـی مصالح سـاختمانی 
اشـاره کـرد و گفت: بـا توجه به گرانـی مصالح نگرانی 
هایـی وجـود دارد که در این راسـتا ۹0 هـزار تن فوالد 
بـه قیمت گذشـته تامین خواهد شـد کـه ۱0 هزار تن 

آن در حال بارگیری است.

سـوخت  و  کاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  جلسـه  در 
شهرسـتان خـاش با حضـور فرماندار، دادسـتان و 
مسـئوالن دسـت اندرکار مشـکات حوزه سوخت و 
شـلوغی صـف در جایگاههـا مـورد بررسـی قـرار 
کـه  متخلـف  خودروهـای  شـد  مقـرر  و  گرفـت 
سـوخت گیـری چندبـاره در جایگاه هـا دارنـد بـا 
دسـتور  و  مسـووالن  هـای  نظـارت  و  پیگیـری 
دادسـتان توقیف شـوند.فرماندار شهرستان خاش 
در  سـوخت  طوالنـی  هـای  صـف  وجـود  گفـت: 
جایگاههـا معضلـی آزار دهنـده بوده که شـهروندان 
ایـن شهرسـتان را بـه شـدت بـا مشـکل مواجـه 
بـه  شـاره  بـا  یوسـفی  اسـت.حمیدالدین  کـرده 
توقیـف  متخلـف،  داران  جایـگاه  بـا  برخـورد 
در  چندبـاره  زنـی  سـوخت  کـه  خودروهایـی 

جایگاههـا دارنـد، انسـداد کارت هـای مهاجـر و... 
گفـت: افـزون بـر ۹0 هـزار کارت سـوخت مهاجر با 
دسـتور دادسـتان مرکز اسـتان و همکاری شـرکت 

نفت ابطال شده اند .
فرمانـدار خـاش ادامـه داد: بـرای ارائـه خدمات به 
بهـره  شهرسـتان  هـای  ظرفیـت  از  شـهروندان 
خواهیـم برد .رضـا حکمتیان دادسـتان شهرسـتان 
خـاش هـم با تاکیـد بر اینکه توقیـف ۱0 روزه و دو 
حـوزه  توجـه  مـورد  متخلـف  خودروهـای  ماهـه 
قضایـی اسـت، گفـت: از انجام کارهای فرسایشـی 
و خـارج از تـوان نیروهـا کـه نتیجـه مثبتـی بـه 
بـا  قطعـا  و  نمـی کنیـم  اسـتقبال  نـدارد،  دنبـال 
متخلفـان حوزه سـوخت برخوردی جـدی خواهیم 

داشت .

سایه تهدید نخود »روسی« 
بر سر نخود »ایرانی«

دولت تا پایان ساخت و سازها در کنار 
مردم زلزله زده خواهد بود

خودروهای متخلف با دستور 
دادستان خاش توقیف می شوند

خبرکرمان

فیبرنوری بهترین گزینه 
برای توسعه شبکه مخابرات 

صنعت گاز است
 مدیرعامل شـرکت مهندسـی و توسـعه گاز از توسـعه شـبکه 
مخابرات صنعت گاز در شـمال غربی کشـور خبر داد و گفت: از 
نـگاه سـازمان های پدافنـدی، فیبر نوری به سـبب پهنـای باند 
مناسـب، سـرعت بـاالی تبـادل داده و ضریـب امنیتـی قابـل 
توجـه بهتریـن ابزار بـرای انتقال ایمـن اطاعات به شـمار می 
رود. ایـران بـا برخـورداری از افـزون بـر ۳6 هـزار کیلومتـر خط 
لولـه و ۸۱ ایسـتگاه تقویـت فشـار گاز و ۹ پایانـه صـادرات و 
واردات گاز، در رتبـه نخسـت شـبکه گازرسـانی خاورمیانـه و 

جایگاه چهارم جهان پس از آمریکا، روسیه و کانادا قرار دارد.
تاکنـون بـه بیـش از 22 میلیـون و ۳۵6 هزار و 66۵ مشـترک 
معـادل ۷0 میلیـون نفـر در کشـور گازرسـانی شـده اسـت. 
مدیرعامـل شـرکت مهندسـی و توسـعه گاز ایران گفـت: پروژه 
مخابراتـی خط لوله سـوم گاز آذربایجان بـه طول ۹40 کیلومتر 

از ایستگاه ساوه آغاز شده است و تا میاندوآب ادامه دارد.
حسـن منتظـر تربتی افزود: برای پاسـخ گویـی به نیاز صنعت 
گاز به بسـترهای مخابراتی، طرح جامع مخابرات شـرکت ملی 
گاز تدویـن شـده کـه مناسـب ترین فنـاوری ارتباطـی کـه می 
توانـد در مجـاورت خطـوط لوله سـاخته شـود، مخابـرات فیبر 

نوری است.
بـه گفتـه وی، »بـرای مدیریـت شـبکه گسـترده خطـوط لوله، 
ارتبـاط بـا مناطق عملیاتی در هنگام تعمیر و بازرسـی و انتقال 
اطاعـات ایسـتگاه های انـدازه گیری مرزی، شـبکه مخابرات 

گاز توسعه می یابد«.
وی یکـی از دالیـل طوالنـی شـدن پروژه هـا را کـم توجهـی بـه 
برخـی جزییـات و ریزه کاری ها حین اجرا دانسـت و ادامه داد: 
مستند سـازی تجربیـات موفق مـی تواند به عنـوان یک منبع 
راهبـردی، ترسـیم کننـده مسـیر درسـت بـرای دیگـر طرح هـا 

باشد و برای سازمان ارزش آفرینی کند.
افـزود:  ایـران  توسـعه گاز  و  مهندسـی  شـرکت  مدیرعامـل 
دسـتاوردهای صنعـت گاز در متـن زندگـی مردم جلـوه گر می 
شـود؛ از سـختی هـای اهالی شـهرها و روسـتاها مـی کاهد و 

آسایش و رفاه را به آنها هدیه می دهد.

رشد جمعیت 
دانش آموزی کرمان 
مدیـرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمان 
گفت: در سـال تحصیلـی جدید جمعیت 
دانـش آمـوزی اسـتان کرمان رشـد چهار 
درصـدی دارد و قریب بـه 6۳0 هزار دانش 
آمـوز در ۷600 مدرسـه و 2۹ هـزار کاس 
بـه تحصیـل می شـوند. درس مشـغول 
احمد اسکندری نسـب در مراسم نواختن 
زنـگ مهر و ایثار و بازگشـایی مـدارس در 
کرمان با گرامیداشـت هفته دفاع مقدس 
و یـاد و خاطـره شـهداء اظهـار کـرد: ایـن 
و  خودگذشـتگی  از  ایثـار،  درس  هفتـه 
جوانمـردی را بـرای همـه مـا ارمغـان می 
آورد و امیدواریم در مسیر تعلیم و تربیت 
بـه گونه ای حرکت کنیـم که جامعه هدف 
بـا ایـن آرمان ها مانـوس شـود.وی افزود: 
وزارت آمـوزش و پـرورش از وزارتخانه های 
تاثیرگـذار اسـت کـه کار خـود را براسـاس 
سـند تحـول بنیادیـن کـه تنهـا راهـکار و 
در  پـرورش  و  آمـوزش  اجرایـی  برنامـه 
سراسـر کشـور اسـت و به عنوان نقشه راه 
همـه دسـت اندرکاران تعلیـم و تربیـت در 
دسـتور کار قـرار دارد.اسـکندری نسـب بـا 
بیان اینکـه امروز همه فرهنگیان شـریف 
و  فرهنگـی  رویکـرد  بـا  اسـامی  ایـران 
تربیتـی کار و فعالیت خـود را آغاز خواهند 
اسـتان کرمـان  در  تصریـح کـرد:  کـرد، 
زیرسـاخت هـای الزم بـرای آغـاز سـال 
تحصیلـی جدیـد فراهـم شـده و هیـچ 

کاسی بدون معلم نیست.
وی بیـان کـرد: در سـال تحصیلـی جدید 
جمعیـت دانـش آمـوزی اسـتان کرمـان 
رشـد چهار درصـدی دارد و قریـب به 6۳0 
هـزار دانـش آمـوز در ۷600 مدرسـه و 2۹ 
هـزار کاس درس مشـغول بـه تحصیـل 

می شوند.
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افقی
۱ - مجازات - موسســات مالی این 

کشــور در اواخر ماه ســپتامبر بیش از 

۷میلیــارد دالر اعتبار وارد بازار کردند 

- این کشــور دومین رتبه نرخ بهره 

 پایین را در جهان دارا اســت

2 - پارچه نازک - نام سلســله ای از 

 فراعنه مصر - دعای شــب جمعه

۳ - ســرزنش - عقیده انتخاباتی - 

 باالتریــن نرخ در جدول ارزی

 4 - واجــب - رژلب - حرف همراهی

۵ - گرفتنی از هوا - ســوراخ درون 

 گوش - دوری - پســوند محافظت

6 - قوت الیموت - سرپرســت - 

 سرگردان

۷ - دیــدار از مکان مقدس - 

 گندمگون - مســاعدت

۸ - از پرتیراژتریــن و معتبرترین 

 روزنامه هــای اقتصادی ایران

 ۹ - ســمبل - پرهیزگاری - دوستان

۱0 - نابــود - نمدفروش - جدید 

 ترکی

۱۱ - نغمــه - رمــز - کرمینه - نام 

 آذری

۱2 - همان بس اســت - پرستاری و 

 مراقبت از بیمار - از وســایل پرواز

 ۱۳ - اجاره خانه - عســل - افزایش

۱4 - پارچــه ای  دارای عرض کم - 

 ســبد بافته شــده از بید - باالی چشم

۱۵ - آزاد شــده - نمونه - جسد

عمودی 
۱ - یکــی از 4۹ عامــل موثر بر قیمت 

 دالر آمریکا - نام بازار بورســی در ژاپن

2 - نوعــی یقــه - همراه گل - به هم 

 ســاییده - ویتامین انعقاد خون

۳ - شــعله آتش - جهالت - ماده 

 گندزدا

4 - ورم عضوی - از وســایل آشپزی 

 و نجــاری - بالکن

۵ - نام کوچــک »گیتر« نماینده 

 بانــک فدرال نیویورک - راموز

6 - واحد ســطح - صدویازده - تمام 

 کردن - حرف نفی

۷ - ســال گذشته - آفریدگان - 

 بخشی از پا

۸ - ســخن چین - محافظ و جلودار 

 شــاه - خواب شیرین

۹ - باالتریــن رنگ - روبه رو - نوعی 

 دوش انداز

۱0 - پایه - دادوســتد و بازرگانی - 

 تیم فوتبال  یونانی - ســقف دهان

۱۱ - دنبالــه رو - کاهــش این مقوله از 

عوامــل مهم در افت اقتصادی اروپا در 

 سال 200۸ است.

 ۱2 - قبیح - بازگشــت - روادید

۱۳ - نام شــهری در ترکستان - 

 اخــوت - ادویه معطر

۱4 - چه کســی - آشکار - مادر  

 ترکی - چین و چروک پوســت

۱۵ - از قدرت هــای اقتصادی بزرگ 

جهان - مدیر گروه بررســی توســعه و 

بخش تجــارت جهانی بانک جهانی

جدول شماره 1270

سوژه

میزان استخراج
پنج  ماهه زغالسنگ به 

7۵9.۴ هزارتن رسید
زغالســنگ اســتخراج شــده از دو ناحیــه اصلــی زغالخیــز 
ــج مــاه نخســت  ــرز مرکــزی و طبــس( در پن کشــور )الب
امســال بــه ۷۵۹ هــزار و 466 تــن رســید کــه بیشــترین 
ــزان  ــه می ــال ب ــرداد امس ــرد خ ــه عملک ــوط ب ــهم مرب س
۱۸4 هــزار و ۹0۵ تــن بــود. بررســی خبرنــگار اقتصــادی 
ایرنــا از آمارهــای ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و 
ــد  ــی ده ــان م ــدرو( نش ــران )ایمی ــی ای ــع معدن صنای
کمتریــن میــزان اســتخراج زغالســنگ در دوره پنــج مــاه 
ــا رقــم ۹۵ هــزار و ۸4۱  ــه فروردیــن ب ــوط ب امســال مرب

تن ثبت شد.
میــزان عملکــرد در مــاه هــای اردیبهشــت، تیــر و مــرداد 
امســال بــه ترتیــب ۱۳۷ هــزار و 6۳۳ تــن، ۱۷۳ هــزار و 

۱0۸ تــن و ۱6۷ هزار و ۹۷۹ تن بود.
ــون  ــک میلی ــاه پارســال ی اســتخراج زغالســنگ در ۱2 م
و ۳۷۱ هــزار و ۵62 تــن بــود. ایــن میــزان در ســال 
۱۳۹۵ یــک میلیــون و 6۸۸ هــزار و ۸۱ تــن ثبــت شــد. 
ــاه  ــج م ــی، در پن ــورد بررس ــاری م ــداول آم ــه ج ــر پای ب
ــزی و  ــرز مرک ــد کنســانتره زغالســنگ از الب امســال تولی

طبس به ۳06 هزار و ۹۸۹ تن رســید.
بیشــترین ســطح عملکــرد در تیرمــاه بــا رقــم ۷0 هــزار و 

26۱ تن محقق شــد.
مجمــوع تولیــد کنســانتره در بهــار امســال بــه ۱6۹ هــزار 
ــم 6۷  ــز رق ــاه نی ــرد مردادم ــید و عملک ــن رس و ۳6۹ ت

هزار و ۳۵۹ تن را نشــان داد.
پارســال )در ۱2 مــاه( مجمــوع تولیــد کنســانتره از 2 

حوزه مورد بررســی به 6۷۵ هزار و ۸0۸ تن رســید. 
ــن ثبــت  ــز تولیــد 602 هــزار و ۹۵۸ ت در ســال ۱۳۹۵ نی
ــال  ــزان ارس ــال می ــاه امس ــج م ــود. در دوره پن ــده ب ش
ــن  ــزار و ۵۵۳ ت ــرف ۳۳6 ه ــادی مص ــه مب ــانتره ب کنس
بــود کــه بیشــترین ســهم بــه تیرمــاه بــا ۸۱ هــزار و ۵۵4 

تن مربوط می شــد.
بهــار امســال در مجمــوع ۱۸۱ هــزار و ۷۱۸ تــن کنســانتره 
ــه ۷۳  ــاه ب ــهم مردادم ــه س ــد ک ــال ش ــنگ ارس زغالس

هزار و 2۸۱ تن رســید.
در ۱2 مــاه پارســال 664 هــزار و 4۷2 تــن کنســانتره 
زغالســنگ و در ســال ۱۳۹۵ نیــز ۵۹۸ هــزار و 4۷۷ تــن 

ارسال شد. 
ــی  ــره کنون ــزان ذخی ــد می ــی ده ــان م ــا نش ــی ه بررس
200 میلیــون تــن  زغالســنگ کشــور یــک میلیــارد و 
زغــال کک شــو و یــک میلیــارد و ۵00 میلیــون تــن 
ــره  ــود ذخی ــی ش ــرآورد م ــت. ب ــی اس ــنگ حرارت زغالس

احتمالی 2 تا ســه برابر این ارقام باشــد.
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زلزله، خانه زنیان شیراز را لرزاند
زمین لرزه ای به بزرگی 4.۷ )چهار و هفت دهم ( ریشتر، صبح یکشنبه منطقه خانه زنیان از 
توابع بخش ارژن شهرستان شیراز را لرزاند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

شناسه ریاست جمهوری با انتشار تصویر زیر حمله تروریستی به رژه روز شنبه 
اهواز را تسلیت گفت و نوشت پاسخ ایران کوبنده خواهد بود.

@hrouhani

وزیر ارتباطات به مناسبت اول مهر تصویر زیر را در کنار فرزندش به اشتراک 
گذاشته و از دغدغه های والدین برای تحصیالت و آینده فرزندانشان نوشته.

@azarijahromi

تصاویر مختلفی از کمک سربازان به مردم در جریان حمله تروریستی 
دست به دست می شود و از جان گذشتگی شان را نشان می دهد.

@sadramohaqeq

سفیر ایران در بریتانیا با انتشار قسمتی از مصاحبه شبکه ماهواره ای »ایران 
اینترنشنال« با سخنگوی تروریست ها نوشت: به آفکام شکایت می کنیم.

@hamid_baeidinejad

ــن  ــه تعیی محمــد کاظمــی، عضــو کمیت
مصادیــق مجرمانــه رایانــه  ای مــی  گویــد 
صحبتــی از فیلتــر اینســتاگرام در ایــن 
کمیتــه بــه میــان نیامــده اســت و 
ــرای  ــم ب ــروطی ه ــرط و ش ــا ش طبیعت
نشــده  آن گذاشــته  فعالیــت  ادامــه 

ــت. اس

وبســایت  نظرســنجی  نتایــج 
ــذاب   ــا ج ــاط ب ــت« در ارتب »زومی
 تریــن محصــول معرفی شــده در 
رویــداد اپــل بــا شــرکت 2۵۹۵ 
نفــر: 2۵.0۵ درصــد )6۵0 نفــر( 
از  هیچ یــک  شــرکت کنندگان  از 
محصــوالت معرفی شــده را جــذاب 
ندانســتند، کــه آمــار جالبــی به نظــر 

می رســد.

ــا  ــکان ارســال گیف ه اینســتاگرام ام
بــرای  پیــام هــای دایرکــت  را در 
ــد  ــه بای ــرد البت ــم ک ــش فراه کاربران
ــتفاده  ــکان اس ــته ام ــت در گذش گف
وجــود  اســتوری  در  هــا  گیــف  از 

ــت. داش

خبر
اینستاگرام

سوژه
اپل 

خبر
اینستاگرام

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
علـــی علیزاده می گوید:

مجـــری بی بی ســـی می گـــه اونهـــا )االحـــواز( حرفشـــون اینـــه کـــه 
ــه  ــان سـ ــد. و مهمـ ــر از ایـــن ندارنـ ــه راهـــی غیـ ــته اســـت کـ ــدر بسـ ــا اونقـ فضـ
ــت  ــه محکومیـ ــک کلمـ ــغ از یـ ــا دریـ ــد امـ ــرف می زنـ ــز حـ ــه چیـ ــه از همـ دقیقـ

ــم. ــع تروریسـ قاطـ
ـــروع  ـــش را ش ـــم صحبت ـــع تروریس ـــردن قاط ـــوم ک ـــدون محک ـــی ب ـــپتامبر کس ۱۱ س

می کـــرد بـــرای همیشـــه از رســـانه و سیاســـت آمریـــکا حـــذف می شـــد!

دلیری می گوید: جواد 
انـــگاری ســـال بـــه ســـال مهـــر کـــه می شـــود ســـالی بـــزرگ بـــه عمـــر 
بچه هـــا اضافـــه شـــده و از عمـــر مـــا کاســـته شـــده اســـت. آنـــان رعناتـــر و مـــا 

پیرتـــر…

کریـــم ارغنده پور می گوید:
آن شـــبکه خارجـــی فارســـی زبـــان کـــه در بـــه کارگیـــری واژه تروریســـتی 
ــرای اهـــداف  ــد راهـــش را بـ ــودداری می کنـــد می خواهـ ــواز خـ ــتار اهـ ــرای کشـ بـ
ــتی  ــه تروریسـ ــان حملـ ــتن بیگناهـ ــر بسـ ــه تیـ ــر بـ ــه دارد. اگـ ــاز نگـ ــی بـ سیاسـ

ــت! ــگاری نیسـ ــم روزنامه نـ ــا هـ ــس کار این هـ ــت پـ نیسـ

امیـــد باغتی می گوید:
ـــای خـــاک و مهاجـــم  ـــه افغانســـتان. پ ـــه عـــراق ن ـــه ســـوریه اســـت ن ـــران ن ای
خارجـــی و تجزیـــه ایـــران وســـط باشـــد، اختافـــات داخلـــی کـــم اهمیت تریـــن 
ـــر  ـــه ای ب ـــال خدش ـــر معلوم الح ـــار نف ـــت چه ـــت و پس ـــد. تویی ـــد ش ـــوع خواه موض

ـــد. ـــم ش ـــر خواهی ـــا متحد ت ـــرد. م ـــد ک ـــی وارد نخواه ـــابقه تاریخ ـــن س ای

علـــی عالی می گوید:
پاتـــک تـــاج بـــه ســـلطانی فر؛ همزمـــان بـــا اجرایـــی شـــدن قانـــون 
منـــع به کارگیـــری بازنشســـتگان و رد افزایـــش جانبـــازی رییـــس فوتبـــال، تـــاج 
ـــخ  ـــر تاری ـــا داده. ۱۷مه ـــت فیف ـــو، ریاس ـــا اینفانتینی ـــراری ب ـــه اضط ـــت جلس درخواس
ــه  ــای رئیـــس تهیـ ــرای آقـ ــم بـ ــه اســـت و بلیـــت رفت وبرگشـــت هـ ایـــن جلسـ

شـــده اســـت. ایســـنا تیتـــر زده: بـــوی دخالـــت خارجـــی می آیـــد؟

می گوید: سروش 
ــه  ــانه ای کـ ــر رسـ ــط هـ ــتی توسـ ــای تروریسـ ــه گروه هـ ــون دادن بـ تریبـ
ادعـــای بی طرفـــی کنـــد محکـــوم اســـت؛ مگـــر تعریـــف »تروریســـم« از نـــگاه آن 
ـــانه  ـــود آن رس ـــر نمی ش ـــه دیگ ـــد ک ـــاوت باش ـــام متف ـــف ع ـــه تعری ـــبت ب ـــانه نس رس

ــاب آورد. ــه حسـ ــرف بـ را بی طـ

تصاویر و ویدیوهایی از شهدای سرباز حمله تروریستی 
به رژه روز شنبه اهواز در شبکه های اجتماعی در 

حالی دست به دست می شود که این ویدیو از یکی از شهدا 
پربازدیدترین آن ها بوده است.

نورافشانی پرچم ایران بر دیوارهای شهر صیدا در 
استان جنوبی صور لبنان، هم مرز با اسرائیل به 

مناسبت حمله تروریستی روز شنبه اهواز.
@haniesoltanpour

روز گذشته کاربران به استاندارد دوگانه رسانه های جهان 
نسبت به حمالت تروریستی در نقاط مختلف دنیا اعتراض 

داشتند. این اعتراضات آن ها را نسبت به رسانه های غیرفارسی 
حساس کرد.

برخی کاربران از وجود کدهای مخفی ماینینگ رمزارزها و 
استفاده از منابع کاربران در وبسایت راهور نوشته ا ند. بررسی 

کارشناسان نیز نشان می دهد این کدها بصورت مخفی در این 
وبسایت بودند و از سخت افزار سیستم های کاربرانش 

سواستفاده می کرده.

امـکان  پیـش  مدتـی  از  توییتـر 
ارسـال همزمان چنـد توییت را با 
عنـوان «توییـت اسـتورم» فراهم 
ایـن  از  ایرانـی  کاربـران  کـرد. 
امـکان بـرای توضیـح و تعریـف 
اسـتفاده  مختلـف  موضوعـات 
هشـتگ  بـا  را  آن هـا  و  کردنـد 

می کننـد توییـت  #رشـتو 
هرسـال و درهر  دوره ای، 

رئیـس جمهـوری بـرای نواختـن 
زنـگ مهـر و سـخنرانی بـه یـک 
سـخنرانی  و  مـی رود  مدرسـه 
طـرح  از  غیـر  بـه  مـن  می کنـد. 
کـه  ندیـده ام  مهـر«  »سـوال 
ایـن  مسـتقیم  مخاطـب 
آمـوزان  دانـش   سـخنرانی ها 
دربـاره کلیـات  همیشـه  باشـند! 
حتـی  و  پـرورش  و  آمـوزش 
سیاسـت صحبـت می شـود. چـرا 
سـخنرانی ها بـرای دانش آمـوزان 

نیست؟

یـک بـار اوبامـا در یـک مدرسـه 
سـخنرانی  دانش آمـوزان  بـرای 
کـرد، از آن هـا دربـاره شـبکه های 
آیـا  اینکـه  و  پرسـید  اجتماعـی 
رئیـس  درآینـده  دارنـد  دوسـت 

جمهـور بشـوند یـا خیـر 
رئیـس  بـرای  گفـت  انتهـا  در 
را  افـراد  سـوابق  شـدن  جمهـور 
بررسـی می کننـد و در ایـن دوره 
هـم  اجتماعـی  شـبکه  زمانـه  و 
محسـوب  افـراد  سـوابق  جـزو 

د می شـو

منظـورم ایـن اسـت کـه رئیـس 
را  مطالبـی  می توانـد  جمهـوری 
بگویـد کـه بـه درد دانش آمـوزان 
اصلـی اش  مخاطـب  و  بخـورد 
وگرنـه  باشـند.  آن هـا  هـم خـود 
وضعیـت  دربـاره  سـخنرانی 
می تـوان  را  پـرورش  و  آمـوزش 
در جمـع مدیـران یـا در تلویزیون 
بیخـود  و  داد  انجـام  هـم 
نگـه  معطـل  را  دانش آمـوزان 

نداشـت!
@hrmirzadeh

برخی از کاربران توییتر روز جمعه پیغامی دریافت کرده اند که هشدار داده بود یک باگ، »ممکن است« به پیام های 
خصوصی  و توییت های حفاظت شده آن ها دسترسی پیدا کرده و این اطاعات را در اختیار توسعه دهندگان قرار داده 
باشد. اما شرایط دسترسی به این اطاعات به اندازه ای دور از انتظار است که احتمال می رود اطاعات هیچ کاربری 

فاش نشده باشد.

#رشتو
دیشـب بدتریـن شـب کاریـم بود. 
سـاعت ۳:۳0 صبـح یـه پیـرزن با 
پـای پیـاده از بیمارسـتان اومـده بـود تـوی 
سـرمای سـر صبـح درحالـی کـه می لرزید و 
چشـماش اشـک داشت نسـخه پسرش که 
 )nimodipine( خونریـزی مغزی کـرده بـود
رو می خواسـت، نداشـتم. حتـی در داروخونه 
قفـل بـود و کلیدش دسـتم نبود کـه باز کنم 
بیـاد داخـل سـردش نباشـه.میگم بدتریـن 

ازدسـتم  کاری  هیـچ  چـون  کاری  شـب 
داروخونـه کـه  هـر  بـه  بـراش.  برنمیومـد 
احتمـال می دادم داشـته باشـه زنـگ زدم و 
هیچکـدوم یـا نداشـتن یاتلفـن رو جـواب 
نـدادن. چند تا شـبانه روزی اطـراف رو بهش 
آدرس دادم گفتـم وسـیله داری؟ گفـت نـه. 
گفتـم نمیشـه که تـا اونجـا منجمد میشـی 
بـری. گفـت ببینم تاکسـی میشـه بگیرم… 
بـودن  اونجـا  کـه  رفتگـر  )4صبح!(چندتـا 
صدامون رو شـنیدن یکیشـون گفت بده من 
بـا موتـور بـرم ببینـم دارن یـا نـه. چندجا رو 
پیـرزن  نداشـتن.  گفـت  برگشـت  رفـت، 

می گفـت  و  می کـرد  گریـه  همینجـور 
بیمارسـتان گفته اگه سـریع دارو رو نرسونی 
اوضـاع پسـرت خیلی وخیم می شـه. زیرلب 
غـر مـی زد کـه ایـن چـه وضعیـه کـه دارو به 

این مهمی پیدا نمی شه…؟
نسـخه پیچم که بیدار شـد دید بدجـور درگیر 

زنـگ زدن بـه اینـور اونورم گفـت ول کن بابا
چه حوصله ای داری!

گریـه  پیـرزن  نمی بینـی  “مشـتی  گفتـم 
نمی ریـزه؟” بهـم  اعصابـت   می کنـه؟ 
گفت نه! ۱0 ساله اینجا کار می کنم اینقد دیدم 
کـه بـرام طبیعی شـده! برای تـو هم طبیعی 

 می شـه! الکـی خـودت رو اذیـت می کنـی.
توی دلم گفتم کاش اگه قراره یه روزی اینقد 
 بی تفاوت بشـم اصا عمرم به اون روز نکشه!

خوابمـم  وقـت  شـدم  کـه  ناامیـد  دیگـه 
هیـچ  تـوی  “خانـوم  بـود گفتـم  گذشـته 
شـبانه روزی پیدا نمی شـه، غصـه نخور. چهار 
پنـج سـاعت دیگـه روزانه هـا بـاز می شـن 
 بـرو خیابـون پرسـتار احتمـاال پیـدا کنـی.”

اینقـد روحـم بچـه اس کـه اگـه تنهـا بـودم 
می کـردم… گریـه  شـاید 

@shortomort

#رشتو
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نوار ساحلی بندرعباس سال گذشته 

درگیر آلودگی های زیست محیطی بود 

و این داستان تقریبا در تمام سواحل 

ایران همچنان ادامه دارد

مهلت شرکت در پنجمین جشنواره 

»تقدیر از مروجان کتاب خوانی«
تا نیمه مهرماه تمدید شد 

کتابسال گشت

رسانه در آینه تصویر
ساختمان پرتیراژترین روزنامه های جهان

»یومیوری شیمبون«؛ به عنوان پرتیراژترین روزنامه جهان 

شناخته می شود. این روزنامه در شهرهای اصلی ژاپن همانند 

توکیو، فوکوکا و اوزاکا منتشر می شود.

مهلــت دریافت آثار بخش کودک و 

نوجوان  شانزدهمین  جشنواره تئاتر 

مقاومت تا ۷ مهرماه ۱۳۹۷ تمدید شد.

نشست تخصصی 

»هنرهای محیطی 
و زیست محیط ایران«

 دوشنبه )2 مهر( در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار 

می شود.

نمایش

»سیم و سرمه«
 به کارگردانی روزبه حسینی از ۸ مهر در مجموعه تئاتر شهر 

به صحنه می رود.

عاشقها آدمای متوسطی هستن که با 
تعریف کردن از هم خودشونو بزرگ میکنن.

فیلم :حکم

نشستجشنوارهنمایش دیالوگ

نقــاش که او صورت ارژنگ نگارد

کی چهــرٔه گلچهر چو او رنگ نگارد

فرهاد چو از صورت شــیرین نشکیبد

صد نقش برانگیزد و بر ســنگ نگارد

صورتگر چیــن نقش نبندم که نگاری

چون آن صنم ســنگدل شنگ نگارد

حنا مگر امروز درین مرحله تنگســت

کو پنجــه بخون من دلتنگ نگارد

نقاش بصورتگری ار موی شــکافد

صورت نتوان بســت کزین رنگ نگارد

چنگی همه از پردٔه عشــاق سراید

گر نقــش نگارین تو بر چنگ نگارد

ور چنگ و سرانگشــت تو ناهید ببیند

نقش ســر انگشت تو بر چنگ نگارد

در جنــب جمال تو بود صورت دیوار

هر نقــش که صورتگر ارژنگ نگارد

خواجو چه عجب باشــد اگر شیر دالور

ســرپنجه بخون جگر رنگ نگارد

خواجوی کرمانی 

ویرانه می آیند

اخبارِ الکردار

از دست دارد می رود باران

از پا در افتاده  ست گندم زار؛

آواز در آوار

دیدار با دیوار؛

دنیای ما: رگباری از تصویر

تصویر ما: دنیایی از رگبار

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: 
حسین پوستین دوز

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

گذشتن ارتش ایران از بسفور 
و پیشروی به سوی دانوب

24 سـپتامبر سـال ۵۱4 پیـش از میـاد چنـد 
واحـد از یـک سـپاه ارتـش ایـران از منطقـه ای 
در مجـاورت تنگـه بسـفور )Bosphorus( كـه 
دو قـاره آسـیا و اروپـا را از هـم جـدا مـی كنـد 
– در محلـی كـه قرنهـا بعـد شـهر قسـطنطنیه 
)اسـتانبول( سـاخته و اواخـر دهـه ۱۹60 پلـی 
كـه رفـت و آمـد زمینـی میـان اروپـا و آسـیا 
تامیـن كنـد، زده شـده اسـت – گذشـتند تـا به 
همـراه واحدهـای دیگـر سـپاه کـه قـرار بـود از 
نقطـه ای پاییـن تـر، از دریـای مرمـره بگذرنـد 
بـه پیشـروی خـود بـه سـوی منطقـه دانـوب 
 »  Scythians هـا  »سـیتی  و  دهنـد  ادامـه 
را از اطـراف ایـن رود و جنـوب سـرزمینی كـه 
امـروز اوكرایـن خوانـده مـی شـود دور سـازند و 
بـه سـمت اروپـای شـمالغربی )اسـكاندیناوی( 
براننـد. ژنـرال بغابیش فرماندهی کل این سـپاه 
را بـر عهـده داشـت کـه سـه مـاه بعـد از دریـای 

مرمـره گذشت.سـیتی ها یا سـكاها، آرین هایی 
بودنـد كـه دسـته ای از آنـان پیشـتر، بـه گونـه 
ای مسـالمت آمیـز از آسـیای میانـه بـه جنوب 
مهاجـرت كـرده و در منطقه وسـیعی كـه به نام 
آنـان سیسـتان، و یـا سكسـتان نامیـده مـی 
شـود اسـكان یافتـه بودنـد، ولـی گـروه هـای 
دیگـر ایـن قوم كه بـا ایرانیان از یك ریشـه اند 
در ناحیـه وسـیعی از شـمال آسـیای میانـه تـا 
جنـوب روسـیه و منطقـه دانوب اسـتقرار یافته 
و گاهـی هـم متعـرض قلمـرو ایـران مخصوصا 
در آناتولـی )تركیـه امـروز(، سـوریه، فینیقیـه 
)لبنان و قسـمت سـاحلی سـوریه( و فلسطین 
بودند.ایـن لشـكر كشـی ایـران بـه اروپـا كـه 
از  شـد  انجـام  بـزرگ  داریـوش  تصمیـم  بـه 
رویدادهـای مهـم جهان باسـتان اسـت. سـپاه 
اعزامـی ایران در ژوئیه سـال بعـد )۵۱۳ پیش 
از میـاد( در داکیـه )رومانـی امـروز( پیـروز 
شـد و ماموریـت خـود را بـه انجام رسـانید )به 

رویدادهـای ۱۳ ژوئیـه مراجعـه شـود(.
داریـوش بـزرگ هنگامـی تصمیـم بـه لشـكر 

كشـی بـه اروپـا گرفت كـه اطاع یافت سـیتی 
هـا قصـد ورود بـه قلمـرو ایـران در آناتولی و از 
آنجـا بـه شـرق مدیترانـه را دارند. ارتـش ایران 
پیـش از حمله به دانوب، سـیتی هـا را از قفقاز 

و اطـراف دریـای مازنـدران فـراری داده بود.
ارتـش ایـران در حمله به منطقـه دانوب و عبور 
از ایـن رود بـه مسـئله سـیتی هـا پایـان داد 
و آنـان مجبـور شـدند كـه منطقـه ای از جنـوب 
روسـیه، اوكرایـن تـا اسـكاندیناوی را مسـكن 
دائمـی خـود قـرار دهنـد و حركـت دائمـی از 
گوشـه ای بـه گوشـه دیگـر را دسـت كـم بـه 
صـورت سـابق را رهـا كنند و جذب مـردم بومی 

شـوند. محل 
بایـد توجـه داشـت كـه سـیتی هـای آریایـی 
و  آلمـان  در  كـه  دیگـر  آریایـی  طوایـف  بـا 
فرانسـه  شـمالغربی  و  هلنـد  و  اسـكاندیناوی 
مسـتقر شـده بودنـد و بعـدا دو طایفـه انگلـز و 
ساكسـون از آنان در انگلسـتان مركزی استقرار 
یافتنـد فـرق دارنـد، ولـی نـژاد و ریشـه زبـان 

همـه آنـان از جملـه پارسـی یكـی اسـت.

شبکه نمایش، این هفته و همزمان با 

گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سازان 

هشت سال دفاع مقدس در بخش صحنه گران )مرور آثار(، فیلم هایی 

به کارگردانی رسول مالقلی پور فیلمساز فقید عرصه دفاع مقدس از 

این شبکه پخش می شوند. 

صداوسیما

طنزیمات

مجلـــس  معـــادن  و  صنایـــع  کیمســـیون  عضـــو 

بـــا  قـــرارداد  طـــرف  ایرانـــی  گفت:»خودروســـازان 

خودروســـازان فرانســـوی، برخـــی خصولتی هـــا و برخـــی 

داخلـــی،  خودرویـــی  فرصت طلـــب  دولتـــی  مدیـــران 

ــور  ــو مجبـ ــا رنـ ــد تـ ــکیل داده انـ ــومی را تشـ ــث شـ مثلـ

بـــه خـــروج از ایـــران شـــود.« وی در ادامـــه متذکـــر 

ــور  ــا حضـ ــی بـ ــورت علنـ ــه صـ ــودرو بـ ــد:»مافیای خـ شـ

فشـــارها،  و  نمی کننـــد  مخالفـــت  ایـــران  در  رنـــو 

شـــوم  مثلـــث  بهانه گیری هـــای  و  ســـنگ اندازی ها 

ــردم و  ــت، مـ ــان اسـ ــدت در جریـ ــه شـ ــاره بـ فوق االشـ

باشـــند.« هوشـــیار  مســـؤوالن 

ـــردم  ـــده ای از م ـــر، ع ـــات خب ـــد طنزیم ـــزارش واح ـــه گ ب

ــم  ــم کمرخـ ــت و کمرخـ ــه دسـ ــن بـ ــیارانه ذره بیـ هوشـ

در خیابـــان هـــای منتهـــی بـــه نمایندگـــی هـــای ایـــران 

ــی  ــراث فرهنگـ ــزو میـ ــر دو جـ ــایپا)که هـ ــودرو و سـ خـ

ایـــن مـــرز و بـــوم محســـوب مـــی شـــوند!( راه افتـــاده 

و بـــه دنبـــال مثلـــث شـــوم فـــوق االشـــاره مـــی گردنـــد. 

شـــنیده هـــا حاکـــی اســـت برخـــی پـــدر و مادرهـــا نیـــز 

ـــود  ـــدان خ ـــای درســـی فرزن ـــاب ه ـــه الی کت ـــت ال ب ـــا دق ب

را جســـتجو مـــی کننـــد تـــا مبـــادا ایـــن مثلـــث شـــوم 

فـــوق االشـــاره در کتـــاب هندســـه دلبنـــدان شـــان جـــا 

خـــوش کـــرده باشـــد. 

ـــده  ـــای زده ش ـــرف ه ـــه ح ـــت در ب ـــه از پش ـــی ک طنزیماتچ

در جلســـه غیـــر علنـــی مثلـــث شـــوم فـــوق االشـــاره در 

ـــی  ـــوش م ـــران گ ـــو در ای ـــرکت رن ـــور ش ـــا حض ـــت ب مخالف

ــودداری  ــا خـ ــنیده هـ ــال شـ ــر و انتقـ ــار نظـ داد از اظهـ

ـــی  ـــک گون ـــدای ی ـــانه، از اه ـــوزه رس ـــان ح ـــرد. کارشناس ک

کشـــک قســـطی بـــه ایـــن مـــزدور معلـــوم الحـــال خبـــر 

ـــی  ـــل م ـــوری تحلی ـــن ج ـــه همی ـــه ن ـــر ک ـــد. خب ـــی دهن م

کننـــد! امـــا واحـــد طنزیمـــات خبـــر ایـــن تحلیـــل هـــا را 

ـــچ  ـــده هی ـــان کرد:»بن ـــر نش ـــد و خاط ـــه خوان ـــرض ورزان غ

ـــث  ـــن مثل ـــای ای ـــرف ه ـــرده ام و ح ـــت نک ـــکی دریاف کش

ـــًا  ـــد. ضمن ـــتگیرم نش ـــزی دس ـــه چی ـــود ک ـــگ ب ـــدر گن آن ق

ایـــن آقـــای نماینـــده کـــه در کمیســـیون صنایـــع عضـــو 

ـــد  ـــی گوی ـــرا م ـــد؟ چ ـــی زن ـــرف نم ـــت ح ـــرا درس ـــت چ اس

»برخـــی خصولتـــی هـــا« یـــا »برخـــی مدیـــران دولتـــی 

ـــه اول اســـم و فامیلشـــان  ـــک کلم ـــب« خـــب ی فرصـــت طل

ـــع  ـــه در جم ـــن!« وی ک ـــت ک ـــه را راح ـــال هم ـــو و خی را بگ

ــال مثـــل خـــودش ســـخن مـــی  عـــده ای معلـــوم الحـ

گفـــت، اذعـــان کرد:»مثلـــث شـــوم فـــوق االشـــاره ســـه 

ـــک  ـــر ی ـــاالن حاض ـــوم الح ـــال معل ـــن ح ـــع دارد.« در ای ضل

ــر  ــرا خبـ ــو از ماجـ ــر تـ ــدی؟ اگـ ــاال دیـ ــدا گفتند:»حـ صـ

ـــع  ـــه ضل ـــوم، س ـــث ش ـــه مثل ـــدی ک ـــا فهمی ـــداری از کج ن

ـــک  ـــدی کش ـــر داری؟ دی ـــز خب ـــه چی ـــدی از هم دارد؟ دی

گرفتـــی و تنهـــا تنهـــا مـــی خـــوری؟«

ـــده  ـــود را رو ش ـــت خ ـــه دس ـــی ک ـــال طنزیماتچ ـــن ح در ای

مـــی دیـــد. ماژیکـــی از جیـــب درآورده و بـــر پشـــت 

ـــار  ـــپس تغ ـــرد. س ـــیم ک ـــث ترس ـــک مثل ـــک، ی ـــار کش تغ

را ســـر دســـت بـــرد و فریـــاد زد:»ایـــن چیـــه؟« همـــه 

گفتند:»تغـــار!« گفـــت:»اون کـــه روش کشـــیدم چیـــه؟« 

ـــت  ـــع داره؟« جمعی ـــا ضل ـــد ت ـــث!« گفت:»چن گفتند:»مثل

ـــی  ـــا!« یک ـــی گفت:»چهارت ـــرد. یک ـــمردن ک ـــه ش ـــروع ب ش

گفت:»پنـــج تـــا!« یـــک نفـــر هـــم گفت:»ســـه تـــا!« در 

ایـــن لحظـــه طنزیماتچـــی تغـــارش را زیـــر بغلـــش زد و 

خطـــاب بـــه جمعیـــت گفت:»ایـــن یـــک نفـــر از مثلـــث 

شـــوم خبـــر دارد. هـــر چـــه مـــی خواهیـــد از او بپرســـید.«

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

مثلث شوم فوق االشاره


