
(آگهی مزایده شماره ۱۲۳)
یــک ســازمان دولتــی در اســتان کرمــان در نظــر دارد تعــدادی خــودرو )ســبک و ســنگین و ملــک( را از 

طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند. متقاضیــان مــی تواننــد جهــت بازدیــد و دریافــت فــرم شــرایط 
شــرکت در مزایــده و لیســت کامــل امــوال در زمــان و محــل اعالمــی مراجعــه و یــا جهــت کســب اطالعــات 

بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۳۲5۳454۰ و ۳۲5۳۲664 بــا کــد ۰۳4 تمــاس حاصــل نماینــد .
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ــد و تســلیم پیشــنهادات )خــودرو(: کرمــان - بزرگــراه آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی )ره(  ٢- محــل بازدی
ــدی امــام رضــا)ع( -  ــر 4 کمربن ــه ســیمان - ســمت راســت کیلومت ــه کارخان ــران( - نرســیده ب )جــاده ته

پارکینــگ مرکــزی خودروهــای ســبک و ســنگین
 www . dchq . irضمنــا بازدیــد کننــدگان محتــرم جهــت اطــالع از زمــان مزایــده اســتانها می تواننــد بــه ســایت -

در صفحــه اصلــی - منــو اصلــی - بخــش مزایده مناقصــه مراجعــه نمایند.
- کلیــه هزینــه هــای جانبــی از قبیــل: عــوارض ســاالنه شــهرداری، مالیــات مشــاغل و نقــل وانتقــال ســند و 

ســهم هزینــه هــای مربــوط بــه برگــزاری مزایــده بــه عهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود.

تردد دام عشایر با کارت هوشمند، کنترل می شود
قائـم مقام سـازمان امور عشـایری کشـور گفـت: تردد، 
جابجایـی و عرضـه دام عشـایر بـه منظور جلوگیـری از 
قاچـاق، در دو مرحلـه ارائـه دفترچـه عشـایری و کارت 

هوشـمند از شـهریور اجرایـی می شـود.
» شـاهپور عالئـی مقـدم« روز سـه شـنبه در نشسـت 
خبـری خـود به مناسـبت برگزاری چهارمین نمایشـگاه 
توانمنـدی هـای عشـایر کشـور افـزود: طبـق مصوبـه 
هیات وزیران و سـتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، عشـایر 
در مرحله اول از شـهریور با استفاده از دفترچه عشایری 
و در مرحله دوم از آذر با ارائه کارت هوشـمند می توانند 
دام خـود را جابجـا کنند تا انتقـال و قاچاق دام به خارج 

از کشـور به صفر برسـد.
وی با بیان اینکه کارت هوشـمند عشـایر توسـط تشکل 
هـای مربوطـه صـادر مـی شـود اظهارداشـت: در حـال 
حاضـر میـزان قاچـاق دام عشـایر در حـدی نیسـت که 
بتواند در قیمت گوشـت داخلی تاثیرگذار باشـد اما این 
اقـدام در جهـت مدیریـت جابجایی و عرضـه دام انجام 

می شـود.
قائـم مقام سـازمان امور عشـایری از پالک گـذاری دام 
عشـایر خبـر داد و تصریـح کـرد: طبـق برنامـه ششـم 
توسـعه بـرای آمـار دقیـق دام و تولیـد گوشـت قرمـز 

رقمـی  و کـد ۱۵  پـالک گـذاری  عشـایری  دام هـای 
دریافـت می کنند.عالیـی مقـدم گفـت: نیـاز کشـور بـه 
گوشـت قرمـز سـاالنه ۸۶۰ هزارتـن اسـت کـه از ایـن 
میـزان ۲۰۰ هزارتن توسـط عشـایر تولید می  شـود این 
بـدان معناسـت که هر عشـایر گوشـت ۱۶ نفـر ایرانی را 

تولیـد می کننـد.
بـه گفته وی، عشـایر دارای ۲۴ میلیـون رأس جمعیت 
دامـی و در اختیـار داشـتن ۵۹ درصـد مراتـع، حـدود 
از ایـن محـل  ۲۵ درصـد گوشـت قرمـز نیـاز کشـور 
تامیـن می کنند.قائـم مقـام سـازمان امـور عشـایری 
کشـور تصریـح کـرد: به منظـور افزایـش توانمندی های 
جامعـه عشـایری از سـال ۹۳ تـا ۹۸ مبلـغ یک هـزار و 
۴۰۰ میلیـارد تومـان تسـهیالت پرداخـت شـد که منجر 
بـه افزایـش ۴۰ هزارتـن افزایش تولید گوشـت قرمز در 
کشـور شـده اسـت و طبـق هدف گـذاری تـالش داریم 
بـا  اسـتفاده از آخریـن یافته هـای تحقیقاتی و علمی،  
اسـتفاده منابع و تسـهیالت و مشارکت عشـایر بتوانیم 

تحولـی را در اشـتغال و تولیـد کشـور ایجـاد کنیم.
وی اضافـه کـرد: در طول پنج سـال اخیر، بیـش از ۳۷ 
هزار شـغل صیانت و ۱۷ هزار شـغل در بخش عشایری 
ایجاد شـده اسـت.عالیی مقدم افزود: براساس دستور 

مقـام  معظم رهبـری، رویکرد دولت و مجلس شـورای 
اسـالمی امسـال  از محـل صنـدوق توسـعه ملـی برای 
اولیـن بـار برای آبرسـانی سـامانه هـای عشـایری ۲۰۲ 
میلیـارد تومان اختصـاص یافت که ۲۸۰ پـروژه عمرانی 
اجرایـی خواهـد شـد و نوید بخش خوبی بـرای جامعه 

عشـایری کشـور خواهد بود.
وی ادامـه داد:  شـاخص هایی برخـورداری عشـایر از 
آب بـرای شـرب انسـانی و دام بـه طـور میانگیـن ۵۴ 
درصد اسـت کـه با تخصیص مبلغ مذکـور و اجرای این 
پروژه هـا بـرای آبرسـانی دائمـی و توسـعه شـبکه های 
آبرسـانی تـالش داریـم ایـن رقم تـا پایان سـال ۹۸ به 
۷۴ درصـد برسـد امـا ایـن رقـم نیـز کافی نیسـت زیرا 
اکنـون روزانـه هفت میلیـون و ۲۰۰ هزار لیتر آب توسـط 
ناوگان سـازمان امور عشـایری برای شـرب انسان و دام 

می شـود. ارائه 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار داشـت: در طـول پنج سـال 
اخیر، با رویکرد خوب دولت و مجلس شـورای اسالمی 
برای ارتقای معیشـت تحولی در بخش عشایری ایجاد 
شـده اسـت بنابرایـن بنـای ما این اسـت کـه میانگین 
درآمـد خالص عشـایر را در طول برنامه ششـم توسـعه 

بـه دو برابـر افزایش دهیم.
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در یادداشــت  هــای قبــل مطــرح گردیــد کــه یکــی از 
طرح هــای مهــم در راســتای منافــع حاصــل از حــذف 
ــه  ــی طــرح بیم ــن، جایگزین ــان بنزی ــه پنه بخشــی از یاران
ــه ســالمت  ــه جــای طــرح بیم ــان ســالمت ب ــل درم تکمی
)بــه عنــوان مهم تریــن تالش هــا و افتخــارات دولــت 
ــای  ــازمان بیمه ه ــه س ــع بودج ــق تجمی ــم( از طری یازده
ــرای  ــه بیمه هــای ســالمت ب ــز بودجــه مصوب ســالمت و نی
ــز پرســنل و  ــای مســلح و ســایرین و نی ــران نیرو ه ایثارگ
ــت  ــار مثب ــه موجــب آث ــد بطوریک ــت می باش ــان دول کارکن
اجتماعــی و رفاهــی بــرای مــردم کشــور می گــردد. اجــرای 
ــون اساســی و نیــز  ایــن طــرح در راســتای اصــل ۴۴ قان
حــذف تصدی گــری دولــت در ارائــه خدمــات و واگــذاری 
ــدم  ــد و ع ــرح می باش ــن ط ــری در ای ــات متصدی گ خدم
اجــرای آن باعــث افزایــش هزینه هــا و بودجــه طــرح 
ــه  ــرانه هزین ــش س ــات و افزای ــش خدم ــن کاه و همچنی
طــرح در کشــور گردیــده اســت. بــا اتصــال ایــن خدمــات 
بــه صنعــت بیمــه کشــور بــا بیــش از چندیــن دهــه ســابقه 
در حــوزه درمــان )خصوصــًا تکمیــل درمــان( نظــر بــه 
اینکــه ۷۰ درصــد صنعــت بیمــه کشــور بــر اســاس قوانیــن 
ــود  ــث می ش ــرار دارد، باع ــی ق ــش خصوص ــوزه بخ در ح
کــه دولــت و وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــده  ــت کنن ــا پرداخ ــالمت تنه ــه س ــازمان بیم ــق س از طری
ــد  ــی باش ــواده ایران ــر خان ــان ه ــل درم ــه تکمی ــق بیم ح
بطوریکــه هــر خانــواده ایرانــی اختیــار انتخــاب یــک 
شــرکت بیمــه را بــرای اخــذ خدمــات و بــه عنــوان بیمه گــر 
ــارت  ــت خس ــات پرداخ ــی خدم ــت و تمام ــد داش خواه
و  فعــال  بیمــه  شــرکت های  توســط  آن  و کارشناســی 
ــالمی  ــوری اس ــزی جمه ــه مرک ــمی بیم ــوز رس دارای مج
ایــران انجــام خواهــد شــد و تمــام ثبــت و ضبــط ســوابق 
پزشــکی در ســامانه اصلــی خدمــات پزشــکی و بهداشــتی 
ــر اســاس تالش هــای  ــه مجلــس و ب ــق مصوب کشــور )طب
وزارت بهداشــت و درمــان وآمــوزش پزشــکی اقدامــات 
اجرایــی آن در مرحلــه آزمایشــی و اجرایــی می باشــد( 
نگهــداری خواهــد شــد. بــا توجــه بــه ایــن اصــل کــه یکــی 
از مهم تریــن ذی نفعــان شــرکت های بیمــه، مشــتریان 
اصــل  اســاس  بــر  را  خدمــات  ایــن  هســتند،  آنــان 
ــا باالتریــن کیفیــت و  مشــتری مداری و حفــظ مشــتری ب
حفــظ منافــع شــرکت و صاحبــان ســهام آن اجــرا خواهنــد 
نمــود زیــرا درآمــد حاصــل از حــق بیمــه، ثابــت و قطعــی 
بــوده و ایــن طــرح دقــت الزم در محاســبات و کارشناســی 
و جلوگیــری از ســوء اســتفاده هــا و مــدارک غیــر واقعــی 
ــواده ایرانــی  ــه اینکــه خان ــا توجــه ب را خواهــد داشــت. وب
بــه عنــوان یــک مشــتری و بیمه گــذار، حــق انتخــاب 
شــرکت بیمــه را دارد، ایــن خدمــات و ایــن طــرح در یــک 
ــت  ــعه صنع ــران، توس ــردم ای ــت م ــوب، رضای ــه مطل نقط
ــه پنهــان بنزیــن و رشــد و گســترش  بیمــه و اصــالح یاران
ســرمایه گذاری در خدمــات پزشــکی را ایجــاد خواهــد 
ــا تجمیــع  نمــود. طــی بررســی های مالــی انجــام شــده، ب
ــا  ــغ ۱۵۰۰ ت ــش مبل ــز افزای ــور و نی ــالمت کش ــه س بودج
ــر  ــه ه ــا بودج ــوان ب ــن، می ت ــرخ بنزی ــان در ن ۱۷۰۰ توم
نفــر در ســال اول ۱۳۰/۰۰۰ تومــان و در ســال دوم ۱۵۰/۰۰۰ 
ــی  ــای عموم ــا پوشــش مناســب جراحی ه ــان ب ــزار توم ه
بیمارســتانی تــا ســقف ۵۰ میلیــون تومــان و ســهم ۱۰ تــا 

ــر  ــون نف ــرای ۶۰ میلی ــار، ب ۲۰ درصــدی بیم
یارانــه بگیــر کشــور ایــن طــرح را اجرایــی نمــود البتــه بــا 
ــک  ــه ده ــی س ــرای حت ــوان ب ــب می ت ــی  مناس کارشناس
ــی  ــرح را اجرای ــن ط ــم ای ــه ه ــاالی جامع ــد و ب ثروتمن
بیمــه  حــق  پرداخــت  بــرای  عدالــت  بطوریکــه  نمــود 
ــش  ــراد و افزای ــی اف ــوان مال ــاس ت ــر اس ــک ب ــر ده ه
و  باالتریــن خدمــات  بــا  پاییــن  خدمــات دهک هــای 
ــر  ــا شــرایط مطلوب ت ــن ب ــای متوســط پایی ــرای دهک ه ب
و دهــک متوســط بــاال بــا شــرایط متفاوت تــر و نیــز بــرای 
پرداخــت  بــدون  ثروتمنــد،  تــا ســوم  اول  دهک هــای 
حــق بیمــه توســط دولــت در ایــن ســید بــزرگ جمعیتــی 
خدمــات مطلــوب بــا پرداخــت کل هزینــه حــق بیمــه 
ارائــه داد. بــا توجــه بــه حــق بیمــه پیشــنهادی ۱۳۰ 
ــال  ــان در س ــزار توم ــال اول و ۱۵۰ ه ــان در س ــزار توم ه
ــه تحــت پوشــش  ــه )ک ــف جامع ــرای دهــک ضعی دوم ب
و  فرانشــیز  می تــوان  می باشــد(  حمایتــی  نهادهــای 
ــط  ــه توس ــق بیم ــانید و ح ــر رس ــه صف ــار را ب ــهم بیم س
ــی  ــه ناتوان ــر ب ــت و نظ ــه پرداخ ــرکت بیم ــه ش ــت ب دول
ــدود  ــی ح ــی ها جمعیت ــق بررس ــک )طب ــن ده ــراد ای اف
۳۰ میلیــون نفــر هســتند(، تمامــی خدمــات در چارچــوب 
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کالهبرداری اینترنتی در مرز هشدار
یک چهارم کالهبرداری اینترنتی یک سال گذشته در تیر ماه امسال رخ داده است

رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـا اشـاره بـه 
اختصـاص ۷۰۰ میلیـارد تومـان بـرای مقابلـه بـا گـرد و غبار 
کشـور، آخریـن وضعیـت اجـرای طـرح بایوجمـی بـرای 
رسـوب زدایی در تـاالب انزلـی را تشـریح کـرد و گفـت: طرح 
رسـوب زدایی در انزلـی بـه دسـتور دادسـتانی متوقف اسـت 
امـا دادسـتان انزلی اطالعات علمی کافـی در این مورد ندارد. 
بـه گـزارش ایسـنا، عیسـی کالنتری در نشسـت خبـری که 
دیـروز) ۲۲ مردادمـاه( در سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
برگـزار شـد، در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره وضعیـت اجرای 
طـرح بایوجمـی در تـاالب انزلـی گفـت: تقریبـا بیـش از ۸۰ 
تـا ۸۵ درصـد تـاالب انزلـی بر اثر افزایش رسـوبات خشـک 

است.  شـده 
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امورتصدی گری 
گردشگری به تشکل های 

غیردولتی واگذار شد
ولی تیموری معاون گردشگری 

سازمان میراث  فرهنگی خبر 
واگذاری امور تصدی گری 

واجرایی گردشگری به تشکل های 
غیردولتی را اعالم کرد.

مخالفت ۱۳ دانشگاه 
با تولید سواری دیزلی 

در ایران
معاون محیط زیست انسانی سازمان 

حفاظت محیط زیست می گوید: 
یکی از خودروسازان داخلی رقم 

قابل توجهی برای مطالعه سواری 
دیزلی اختصاص داده است اما 1۳ 

دانشگاه برتر کشور و سازمان حفاظت 
محیط زیست با تولید این دستگاه 

مخالف هستند .
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رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست: طرح رسوب زدایی در 
انزلی به دستور دادستانی متوقف 
است اما دادستان انزلی اطالعات 
علمی کافی در این مورد ندارد

انتقاد رییس سازمان 
محیط زیست از توقف 
طرح بایوجمی 
تاالب انزلی
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45 و

رشد 29درصدی گردشگران 
خارجی استان یزد

بیش از ۵۱هزار گردشگرخارجی در چهار ماهه 
نخست امسال  به استان یزد وارد شدند

محمدجواد ظریف:

آمریکا نمی تواند برای ما 
خط قرمز تعیین کند

ــارت  ــت خس ــه ای و پرداخ ــش های بیم پوش
ــار(  ــذار و بیم ــدون پرداخــت ســهم بیمه گ )ب
دهــک  بــرای  دوم  طــرح  انجــام گــردد. 
جامعــه  شــامل  پاییــن  بــه  رو  متوســط 
ــوق  ــر حق ــدان زی ــران و کارمن ــف و کارگ ضعی
ــه ســهم  ــاه اســت ک ــان در م ــون توم ۳ میلی
ــه  بیمــار و بیمه گــذار معــادل ده درصــد هزین
آمــاری  جامعــه  و  می باشــد  فرانشــیز  و 
ــت.  ــر اس ــون نف ــًا ۲۰ میلی ــدود تقریب آن ح
ــه دهــک متوســط رو  ــق ب طــرح ســوم متعل
ــا  ــدودًا ۱۰ ت ــاری ح ــه آم ــا جامع ــاال ب ــه ب ب
ــا  ــار ۲۰ ت ــهم بیم ــه س ــت ک ــون اس ۱۵ میلی
بطوریکــه  می باشــد  فرانشــیز  درصــد   ۲۵
ــا کارشناســی شــرکت بیمــه  ــه ب مابقــی هزین
پرداخــت می گــردد.  قــرارداد  اســاس  بــر 
ــد  ــاال و ثروتمن ــرای دهــک ب ــارم ب طــرح چه
۲۰ میلیــون  جامعــه بــا جمعیتــی حــدود 
نفــر اســت کــه می تواننــد در ایــن طــرح 
دریافــت  را  خانــواده  بیمه نامــه  و  شــرکت 
پرداخــت  را  بیمــه  حــق  هزینــه  تمــام  و 
ایــن طــرح  از خدمــات  و  نماینــد  کامــل 
در کل کشــور اســتفاده کننــد، البتــه بــرای 
ــوان  ــز می ت ــاال نی ــه ب ــط رو ب ــک متوس ده
طــرح را طــوری تنظیــم نمــود کــه بــر اســاس 
گــردد.  پرداخــت  بیمه گــذار  عالقمنــدی 
ــار  ــن طــرح بیمــه ســالمت در چه اجــرای ای
ــت  ــرای عدال ــب اج ــنهادی موج ــدل پیش م
ــه و  ــط جامع ــف و متوس ــار ضعی ــرای اقش ب
ــژه  ــه وی ــا )ب ــار و دهک ه ــایر اقش حضــور س
۳ دهــک اول ثروتنمنــد(و افزایــش خدمــات 
اجتماعــی و رفاهــی و نیــز اســتفاده تمامــی 
جامعــه ایرانــی از طریــق جامعــه آمــاری 
بیمــه  حــق  کاهــش  راســتای  در  بــزرگ 

می گــردد.
اســتفاده از ایــن طــرح توســط تمــام مــردم 
ایــران عــالوه بــر اینکــه باعــث خدمــات 
ــه  ــیب پذیر جامع ــار آس ــرای اقش ــوب ب مطل
و  ثروتمنــد  افــراد  حضــور  می گــردد، 
زیــادی  بســیار  مزایــای  بــاال  دهک هــای 

بــرای اقتصــاد کشــور خواهــد داشــت.
اجــرای ایــن طــرح عــالوه بــر مزایــای گفتــه 
شــده باعــث کاهــش حضــور مســتقیم دولــت 
در حــوزه ســالمت و افزایــش کارایــی بودجــه 
در کشــور  بیمــه ســالمت  عمومــی طــرح 
خواهــد شــد و ســازمان بیمــه ســالمت فقــط 
ــه  ــق بیم ــه ح ــده هزین ــن کنن ــوان تامی بعن
ــر  ــی و ناظــر ب ــه ایران ــی جامع ــان تکمیل درم
حســن انجــام خدمــات خواهــد بــود و از 
ــد شــد.  ــارج خواه ــری مســتقیم خ تصدی گ
اجــرای ایــن طــرح باعــث کاهــش تخلفــات 

حــوزه  در  مالــی  اســتفاده های  ســوء  و 
ســالمت )بــا توجــه بــه حضــور شــرکت بیمــه 

ــود. ــد ب ــات( خواه ــه خدم ــی در ارائ بازرگان
اجــرای ایــن طــرح باعــث تســریع در اجــرای 
ســامانه پزشــکی وزارت بهداشــت، درمــان 
ســوابق  نگهــداری  در  پزشــکی  آمــوزش  و 
ــل قــوی  بیمــاران و موجــب ایجــاد یــک فای
ــر اطالعــات پزشــکی کامــل و متمرکــز  و موث

ــور  ــان در کش ــی ایرانی ــرای تمام ب
ــه  ــه اینکــه حــق بیم ــا توجــه ب ــردد و ب می گ
توســط دولــت و ســازمان بیمــه ســالمت 
و  اســتفاده  شــرط  و  می گــردد  پرداخــت 
ــت  ــراد ثب ــن اف ــرار گرفت ــش ق ــت پوش تح
ــرای  ــژه ب ــد وی ــاد ک ــات و ایج ــام اطالع تم
ــدازی و  ــل و راه ان ــد، تکمی ــذار می باش بیمه گ
ثبــت تمــام اطالعــات افــراد در ایــن ســامانه 
ــرا  ــد داشــت و اج ــر خواه ــی نظی ســرعتی ب
و تکمیــل اطالعــات ایــن ســامانه کــه مدتــی 
ــده  ــف مان ــی، متوق ــائل اجرای ــت مس ــه عل ب
ســت، بــه مرحلــه تکامــل خواهــد رســید کــه 
ایــن مهــم باعــث شــفافیت در حــوزه ســالمت 
و خدمــات رســانی پزشــکی بــرای ایرانیــان و 
مدیــران تصمیــم گیــر در ایــن حــوزه خواهــد 
تامیــن  پزشــکی  اطالعــات  و حــوزه  شــد 

ــد. ــد ش ــل خواه ــی نیزتکمی اجتماع
ــه پرداخــت  ــه ب ــا توج ــرح ب ــن ط اجــرای ای
شــرکت های  توســط  پزشــکی  هزینه هــای 
ــود  ــث می ش ــی، باع ــز درمان ــه مراک ــه ب بیم
ــی از  ــارف و اضاف ــر متع ــای غی ــه هزینه ه ک
ــت برداشــته  ــز بهداشــتی و بودجــه دول مراک
و  دولــت  بدهــی  بــاالی  حجــم  و  شــود 
ســازمان بیمــه ســالمت بــه بیمارســتان ها 
ــی )درصــدی  ــتان های دولت ــًا بیمارس خصوص
دقیــق  کنتــرل  عــدم  علــت  بــه  آنهــا  از 
خدمــات  نیازمنــد  افــراد  هزینه هــای 
ــرل  ــالح و کنت ــده( اص ــاد گردی ــکی ایج پزش

ــردد. ــر گ موث
ــرای مــردم  ــا اجــرای ایــن طــرح عدالــت ب ب
ــد  ــرار خواه ــه برق ــطوح جامع ــی س در تمام
شــد و تمــام افــراد، فرصــت اســتفاه یکســان 
خواهنــد  درمانــی  و  پزشــکی  خدمــات  از 
داشــت در حالیکــه در طــرح بیمــه ســالمت، 
ــاص از  ــک خ ــاص و ده ــی خ ــز درمان مراک
ــه و  ــن یاران ــتفاده از ای ــت اس ــه قابلی جامع

داشــته اند. را  بودجــه 
می کنــم  ســعی  بعــدی  یادداشــت های  در 
در  طــرح  ایــن  اجــرای  اقتصــادی  آثــار 
ــکی و  ــات پزش ــعه خدم ــه توس ــت بیم صنع
نیــز تاثیــر اجــرای طــرح در ضریــب بیــکاری 

و توســعه گردشــگری را بررســی نمایــم
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کالهبرداری اینترنتی در مرز هشدار
یک چهارم کالهبرداری اینترنتی یک سال گذشته در تیر ماه امسال رخ داده است

یک چهارم کالهبرداری اینترنتی یک سال گذشته در تیر ماه امسال رخ داده است

ــال،  ــتان امس ــدای تابس ــا- از ابت ایرن
مربــوط  کالهبرداری هــای  میــزان 
ــات کارت  ــذ اطالع ــینگ )اخ ــه فیش ب
بانکــی از طریــق ســایت هــای جعلــی 
و خالــی کــردن حســاب( رشــد زیــادی 
چهــارم  یــک  بطــوری کــه  داشــته 
فیشــینگ یــک ســال گذشــته در تیــر 

ــت. ــال رخ داده اس ــاه امس م
پیگیری هــای خبرنــگار ایرنــا نشــان 
ماه هــای گذشــته،  در  می دهــد کــه 
افزایــش  بــه  رو  فیشــینگ  میــزان 
نهــاده کــه اوج آن در تیرمــاه بــود، 
نکتــه جالــب اینکــه هنــوز علــت رشــد 
نخســتین  در  فیشــینگ  بی ســابقه 
مــاه فصــل تابســتان مشــخص نشــده 

ــه  ــرای ب ــالش ب ــه ت است.فیشــینگ ب
دســت آوردن اطالعاتــی ماننــد نــام 
ــات حســاب  ــذرواژه، اطالع ــری، گ کارب
از طریــق جعــل یــک  بانکــی و … 
وب ســایت، پیامــک و آدرس ایمیــل 
گفتــه می شــود.افراد ســودجو پــس 
از دریافــت ایــن اطالعــات بــه راحتــی 
ــراد  ــی اف ــاب های بانک ــد حس می توانن
بــرای  کنند.کالهبــرداران  خالــی  را 
فیشــینگ و خالــی کــردن حســاب 
جذابــی  هــای  موضــوع  از  مــردم 
ماننــد کارت ســوخت، قطــع یارانــه، 
خریــد  و  خانــوار  حمایتــی  ســبد 
ــتفاده  ــگان سوءاس ــت رای ــارژ اینترن ش

. می کننــد

شناســایی پنج هزار فیشینگ 
در یک سال گذشته

آمــار دقیقــی از میــزان فیشــینگ و 
وجــود  اینترنتــی  کالهبرداری هــای 
ــا نشــان  ــا بررســی های ایرن ــدارد، ام ن
ــته  ــال گذش ــک س ــه در ی ــد ک می ده
)منتهــی بــه تیــر ۹۸( حــدود پنــج 
ــایی  ــور شناس ــینگ در کش ــزار فیش ه
 ۲۵( آن  چهــارم  یــک  کــه  شــده 
ــت. ــاه اس ــه تیرم ــوط ب ــد( مرب درص

ایــن آمــار مربــوط بــه مــواردی اســت 
کــه تحــت پایــش و رصــد قــرار گرفتــه 

و شناســایی شــده اســت.
کالهبــرداران اینترنتــی کــه بــه ســرعت 
ــود  ــای خ ــعه فعالیت ه ــال توس در ح

هســتند، بــه بانــک مرکــزی هــم رحــم 
نکرده انــد، بــه طــوری کــه آنهــا در تیــر 
مــاه امســال بــا طراحــی درگاه جعلــی 
پرداخــت بــا نــام بانــک مرکــزی قصــد 
حســاب  اطالعــات  بــه  دسترســی 
ــور فیشــینگ را  ــه منظ ــراد ب ــی اف بانک
داشــتند کــه بانــک مرکــزی بــا صــدور 

ــه آن هشــدار داد. ــه نســبت ب اطالعی
بــر ایــن اســاس، برخــی از مــردم 
در تیــر ۹۸ پیامکــی دریافــت کــرده 
ــت  ــه »مهل ــن مضمــون ک ــا ای ــد ب بودن
بانکــی حســاب  پیامــک  ســرویس 
شــما بــه اتمــام رســیده و هــم اکنــون 
بانــک،  شــعب  در  حضــور  بــدون 
پیامکــی  رســانی  اطــالع  ســرویس 
حســاب خــود را بــا مراجعــه بــه درگاه 
ــا پرداخــت  ــک مرکــزی ب پرداخــت بان
ــه مــدت ۲ ســال  ــج هــزار تومــان ب پن

ــد.« ــد کنی تمدی
فیشــینگ بــا ســرعتی زیــاد در کشــور 
رو بــه گســترش اســت و اقدامــات 
پلیــس نیــز بــرای مبــارزه بــا ایــن امــر 

ــداوم دارد. ت
راه انــدازی ســایت ها و صفحه هــای 
جعلــی پرداخت هــای اینترنتــی بــه 
ــراد  ــت و اف ــر اس ــکان پذی ــی ام راحت
بــا کمتریــن اطالعــات رایانــه ای و 
اینترنتــی می توانننــد چنیــن صفحــات 

جعلــی را راه انــدازی کننــد.
ــی  ــه حت ــد ک بررســی ها نشــان می ده
چنــدی پیــش یــک ســایت اینترنتــی، 
ــرده  ــرداران آســان ک ــرای کالهب کار را ب
ــی  ــات جعل ــگان صفح ــور رای ــه ط و ب
متقاضیــان  اختیــار  در  را  فیشــینگ 

ــرار مــی داد کــه توقیــف شــد. ق

ایــن ســایت اینترنتــی، مشــخصات 
نیــاز  مــورد  جعلــی  صفحــات 
ــرای  ــرده و ب ــت ک ــان را دریاف متقاضی
آنهــا طراحــی می کــرد و جالــب اینکــه 
ــه طــور رایــگان  همــه ایــن فراینــد را ب

انجــام مــی داد.

حساب مال باختگان با 
اعتماد بی جا خالی می شــود

فتــا  پلیــس  اجتماعــی  معــاون 
ــه  ــاب ب ــه خط ــن رابط ــا  در همی ناج
شــهروندان گفــت: فریــب کالهبــرداران 
را در تماس هــای تلفنــی و پیامکــی 
قرعــه  در  شــدن  برنــده  بــر  مبنــی 

نخوریــد. کشــی 
معــاون  پاشــایی  رامیــن  ســرهنگ 
اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا اظهــار 
ــرداران  ــال کالهب ــه طــور مث داشــت:  ب
ســایبری بــا ارســال پیامــک و تمــاس 
شــهروندان،  از  برخــی  بــا  تلفنــی 
عنــوان  بــه  خــود  معرفــی  ضمــن 
نماینــده شــرکت همــراه اول مــژده 
ــی  ــه کش ــا را در قرع ــدن آنه ــده ش برن
ایــن شــرکت، بــا عنــوان برنــده شــدن 
ــات   ــات عالی ــه عتب ــفر ب ــه س در هزین

ــد. ــی دهن م
وی ادامــه داد: افــراد مــال باختــه  
بــا ایــن شــگرد بــه پــای دســتگاه 
مــی  کشــانده  بانک هــا  خودپــرداز 
پیچیــده  راهنمایــی  بــا  و  شــوند 
بــه  اقــدام  ســایبری،  کالهبــرداران 
انجــام عملیــات بانکــی مــی کننــد.

ــا  ــا ناج ــس فت ــی پلی ــاون اجتماع مع
ضمــن هشــدار بــه شــهروندان، خاطــر 
ــرداران را در  نشــان کــرد: فریــب کالهب
ــی  ــی مبن ــی و پیامک ــای تلفن تماس ه
قرعــه کشــی  در  شــدن  برنــده  بــر 
ــده  ــورت برن ــه در ص ــرا ک ــد چ نخوری
ــه ســازمان ها  شــدن ابتــدا اشــخاص ب
ــغ  و موسســات مربوطــه دعــوت و مبل

تعییــن شــده بــه صــورت حضــوری بــه 
ــود. ــه می ش ــدگان ارائ برن

ــردم  ــوم م ــه عم ــایی ب ــرهنگ پاش س
درخواســت  قبــول  از  توصیــه کــرد: 
بــر  ناشــناس مبنــی  افــراد  تلفنــی 
از  بانکــی  عملیــات  هرگونــه  انجــام 
ــز اول  ــه رم ــه، ارائ ــال وج ــه انتق جمل
و دوم کارت عابــر بانــک، تغییــر زبــان 
دســتگاه خودپــرداز بــه انگلیســی و 
انجــام تراکنــش و ... بــه بهانــه برنــده 
شــدن در مســابقه هــا و یــا قرعــه 
ــی،  ــی و تلویزیون ــای رادیوی ــی ه کش

خــودداری کنیــد.
باختــگان  مــال  تصریــح کــرد:  وی 
زیــادی بــا روش هــای مختلــف توســط 
کالهبــرداران فریــب خورده انــد، امــا 
راه  یــک  از  آنهــا  همگــی  حســاب 
ــا اعتمــاد بی جــا  خالــی شــده؛ همــه ب
بــه فــردی کــه نمی شــناختند بــه عابــر 
بانــک مراجعــه کــرده و بــا وارد کــردن 
ــی  ــان خال ــف حسابش ــای مختل کده

شــده اســت.  
ــا  ــا ناج ــس فت ــی پلی ــاون اجتماع مع
خصــوص  ایــن  در  کــرد:  تصریــح 
بــر اســاس اقدامــات فنــی و رصــد 
ــادی از  ــداد زی ــام شــده تع ــای انج ه
مجرمــان ایــن حــوزه مــورد شناســایی 
مجــوز  بــا کســب  و  گرفتنــد  قــرار 
ســیر  بــرای  و  دســتگیر  قضائــی 
مراحــل قانونــی پرونــده شــان بــه 
مراجــع ذی صــالح تحویــل داده شــده 

ــت. اس
فتــا  پلیــس  ســایت  گفــت:  وی 
www. الکترونیکــی  آدرس  بــه 

دریافــت  آمــاده   cyberpolice.ir
و  بــوده  مردمــی  هــای  گــزارش 
ــد  ــی می توانن ــران گرام ــن کارب همچنی
ــار حــوادث و رویدادهــای  آخریــن اخب
ــت  ــایت دریاف ــن س ــایبری را از ای س

کننــد.

ــه ضدتروریســم و رئیــس  رئیــس کمیت
روســیه  فــدرال  امنیــت  ســازمان 
معتقداســت گروه هــای تروریســتی از 
دانشــجویان خارجــی بــرای اقدامــات 
ــتفاده  ــیه اس ــاک روس ــتی درخ تروریس
ــوف درجلســه  می کنند.آلکســاندر بورتنیک
کمیتــه ملــی مبــارزه باتروریســم بــا 
افزود:گروه هــای  مطلــب  ایــن  بیــان 
درتالشــند  تروریســتی  بین المللــی 
دانشــجویان خارجی راکه در دانشــگاه های 

روســیه مشــغول بــه تحصیلند،اســتخدام 
کنند.دســتگاه امنیتی روســیه هیچگاه به 
ایــن موضــوع اشــاره نکــرده بود و همــواره 
از مهاجــران کارگــری بــه عنــوان خطــری 
ــه  ــاد مــی شــد.وی ادام ــرای روســیه ی ب
داد:گــروه هــای تروریســتی همچنــان در 
ــرای جــذب مهاجــران کارگــری  ــالش ب ت
اقدامــات  بــه  آنــان  متقاعدکــردن  و 
ــرای  ــالش ب ــا ت ــتند ام ــتی هس تروریس
در  خارجــی کــه  دانشــجویان  جــذب 

روســیه درس مــی خوانندازدیگــر اقدامات 
اخیــر آنهــا اســت.گفتنی اســت، روســیه 
ــذب  ــت ج ــته سیاس ــال گذش در چندس
دانشــجویان خارجــی را بــه اجــرا گذاشــته 
اســت که در نتیجــه آن تعداددانشــجویان 
خارجــی در روســیه رشــد چشــم گیــری 
ــداد  ــا تع ــال تنه داشــته اســت بطــور مث
دانشــجویان ایرانــی از ۶ســال پیــش 
تاکنــون ۲۰برابــر شــده اســت و از ۲۰۰نفربه 
ــت.در  ــیده اس ــن رس ــزار ت ــش از ۲ه بی
ســالهای اخیــر دههــا تروریســت متهم به 
عضویــت در داعــش در مناطــق مختلــف 
روســیه کــه عمدتــا مســلمان نشــین 

ــدند. ــتگیر ش هستند،دس

تروریست ها بدنبال جذب 
دانشجویان خارجی هستند

به دنبال کاهش تنش
 با ایران هستیم

دولــت منطقــه ای جبل الطــارق اعــالم کــرد کــه بــه دنبــال کاهــش تنــش بــا 
تهــران از زمــان توقیــف نفتکــش حامــل نفــت ایــران در ایــن منطقــه اســت.

ســخنگوی دولــت منطقــه ای جبل الطــارق بــا ادعــای اینکــه توقیــف نفتکــش 
حامــل نفــت ایــران در ایــن منطقــه در مــاه ژوئیــه قانونــی بــوده اســت، گفــت: 
ــش  ــف نفتک ــی توقی ــران در پ ــا ای ــش ب ــش تن ــرای کاه ــالش ب ــه ت ــا ب م

ــم. ــه می دهی ــس1 ادام گری
وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد کــه فرمــان کنونــی توقیــف گریــس1 شــنبه 
شــب آینــده )26 مرداد(منقضــی می شــود.نیروی دریایــی انگلیــس روز 
چهــارم ژوئیــه، یعنــی بیــش از یــک مــاه پیــش یــک نفتکــش حامــل نفــت 
ــه  ــوده در منطق ــت ب ــوریه در حرک ــه مقصــد س ــه ب ــای اینک ــا ادع ــران را ب ای
ــا انتقــاد شــدید ایــران مواجــه شــد.مقامات  جبل الطــارق توقیــف کــرد کــه ب
کشــورمان توقیــف نفتکــش گریــس1 را کامــال خــالف قوانیــن بین المللــی و 
مصــداق دزدی دریایــی دانســته اند.این در حالــی اســت کــه دولــت انگلیــس 
ــن نفتکــش نکــرده و حتــی مدعــی اســت  ــرای آزادی ای ــون اقدامــی ب تاکن
کــه به طــور قانونــی دســت بــه ایــن کار زده اســت.توقیف ایــن نفتکــش بــه 

اختالفــات میــان ایــران و انگلیــس دامــن زده اســت.
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فرض ائتالفی شبیه»لیست امید«پیش بینی شده است

میزان اورانیوم غنی شده ایران به ۳۷۰ کیلو افزایش یافت

به انتخابات نگاه حزبی و جناحی نداریم

آمریکا نمی تواند برای ما خط قرمز تعیین کند

ـــس  ـــد مجل ـــیون امی عضوفراکس
ـــناریوهای  ـــریح س ـــا تش ـــم ب ده
ـــرای  ـــان ب ـــی اصـــالح طلب احتمال
حضـــور در انتخابـــات مجلـــس 
شـــورای اســـالمی،گفت: هرچـــه نیروهـــای تاییـــد 
ـــتفاده  ـــد، اس ـــر باش ـــب کمت ـــالح طل ـــده اص ـــت ش صالحی
از ســـناریوهای بعـــدی بیشـــتر می شـــود و بـــه لحـــاظ 
راهبـــردی، فـــرض ائتالفـــی شـــبیه بـــه لیســـت امیـــد 
هـــم پیـــش بینـــی شـــده اســـت.»محمود صادقـــی« 
افـــزود: بـــرای انتخابـــات دوم اســـفندماه مجلـــس 
ـــده  ـــی ش ـــش بین ـــناریو پی ـــار س ـــالمی، چه ـــورای اس ش
ـــزان  ـــون می ـــی چ ـــه عوامل ـــناریوها ب ـــن س ـــه ای ـــت ک اس
ــارکت  ــا و پیـــش بینـــی ســـطح مشـ ــودن فضـ ــاز بـ بـ
ـــر شـــده  ـــر هـــر دوشـــاخص ذک عمومـــی بســـتگی دارد. اگ

ـــی  ـــص اصـــالح طلب ـــوب باشـــد، لیســـت خال در حـــد مطل
ـــد  ـــاز باش ـــان ب ـــالح طلب ـــت اص ـــود.اگر دس ـــی ش ـــه م ارائ
ــاخص  ــوی و شـ ــتر،نیروهای قـ ــل بیشـ ــا آزادی عمـ بـ
ــه  ــد. وی ادامـ ــردم معرفـــی مـــی کننـ ــه مـ ــود را بـ خـ
داد:پیـــش بینـــی درخصـــوص آرایـــش انتخاباتـــی زود 
ـــروه  ـــرایط گ ـــنی از ش ـــر روش ـــوان تصوی ـــی ت ـــت و نم اس
ـــای  ـــدگاه ه ـــان دی ـــه کرد.اصـــالح طلب ـــای سیاســـی ارائ ه
ـــع  ـــر وجم ـــادل نظ ـــال رایزنی،تب ـــد و درح ـــی دارن مختلف
بنـــدی راهبردهـــا و سیاســـت هـــای انتخاباتـــی خـــود 
ـــرای ورود  ـــی ب ـــای مقدمات ـــه کاره ـــودی ک ـــتند.با وج هس
ـــالح  ـــذاری اص ـــت گ ـــی سیاس ـــورای عال ـــات ش ـــه انتخاب ب
ـــای  ـــه ه ـــوز برنام ـــی هن ـــت ول ـــده اس ـــام ش ـــان انج طلب
انتخاباتـــی منســـجم، نهایـــی وتصویـــب نشـــده اســـت

ـــه  ـــرژی اتمـــی از اضاف ســـخنگوی ســـازمان ان
ـــوم  ـــر اورانی ـــه ذخای ـــو ب ـــا ۷۰ کیل ـــدن ۶۰ ت ش
ــال  ــت: در حـ ــر داد و گفـ ــده خبـ ــی شـ غنـ
ـــران  ـــده ای ـــی ش ـــوم غن ـــزان اورانی ـــر می حاض

ـــت. ـــرم اس ـــا ۳۷۰ کیلوگ ۳۶۰ ت
بهـــروز کمالونـــدی در حاشـــیه مراســـم آغـــاز عملیـــات احـــداث مرکـــز تحقیقـــات 
ملـــی جداســـازی و توســـعه کاربـــرد ایزوتـــوپ هـــای پایـــدار درخصـــوص 
ـــا  ـــی م ـــت: وقت ـــنگین گف ـــده و آب س ـــی ش ـــوم غن ـــت اورانی ـــن وضعی آخری
ـــم  ـــگاه کردی ـــم ن ـــش دادی ـــش از ۳.۶۷ افزای ـــه بی ـــازی را ب ـــی س ـــطح غن س
ـــا توجـــه  ـــرژی اتمـــی افـــزود: ب بینیـــم نیازمـــان چیست.ســـخنگوی ســـازمان ان
ـــد ۴.۲  ـــن ســـطح بای ـــی ای ـــرار دادن ســـوخت نیروگاه ـــر ق ـــه ضـــرورت مدنظ ب
ـــما  ـــی ش ـــه وقت ـــرا ک ـــم چ ـــاال رفتی ـــد ب ـــا ۴.۰۵ درص ـــی م ـــد ول ـــد باش درص
ـــی محصـــول ۴ درصـــد  اورانیـــوم ۴.۵ درصـــد تولیـــد مـــی کنیـــد اگـــر هـــم زمان
ـــد  ـــی کنی ـــوط م ـــم مخل ـــه ه ـــا را ب ـــی اینه ـــات وقت ـــه مقتضی ـــا ب داشـــتید و بن
ـــا ظرفیـــت  بـــه عـــدد مـــورد نظـــر مـــی رســـید.کمالوندی عنـــوان کـــرد:  مـــا االن ب

ـــو  ـــا ۷۰ کیل ـــل ۶۰ ت ـــم حداق ـــان ه ـــودی م ـــم و موج ـــی کنی ـــد م ـــی تولی خوب
ـــی  ـــش م ـــرعت افزای ـــه س ـــم ب ـــزان آن ه ـــت و می ـــرم اس ـــش از ۳۰۰ کیلوگ بی
ـــاره تولیـــد آب ســـنگین  یابد.ســـخنگوی ســـازمان انـــرژی اتمـــی همچنیـــن درب
در کشـــور خاطرنشـــان کـــرد: همانطـــور کـــه رئیـــس جمهـــوری گفـــت مـــا 
ـــم از  ـــنگین نداری ـــن آب س ـــه ۱۳۰ ت ـــتر از عرض ـــه بیش ـــال اینک ـــدی در قب تعه
طرفـــی مـــا اجـــازه داریـــم بازارهـــای متنوعـــی کـــه گرفتـــه ایـــم کـــه را از دســـت 
ندهیم.کمالونـــدی بیـــان کـــرد: گرچـــه مقادیـــر آب ســـنگین مـــا خیلـــی بـــزرگ 
ـــی  ـــورهای اروپای ـــامل کش ـــت و ش ـــوع اس ـــا متن ـــای م ـــی بازاره ـــت ول نیس
ـــط آب  ـــه فق ـــروز ن ـــا ام ـــرد: م ـــان ک ـــود.وی خاطرنش ـــی ش ـــی م و غیراروپای
ـــا و اکســـیژن ۱۸ را صـــادر  ـــره ه ـــل دوت ـــر مث ـــه محصـــوالت دیگ ـــنگین بلک س
مـــی کنیـــم و ایـــن نویـــد مـــی دهـــد کـــه ایـــران مـــی توانـــد صادرکننـــده 
کاالهـــای دارای تکنولـــوژی بـــاال باشد.ســـخنگوی ســـازمان انـــرژی اتمـــی 
ـــه  ـــن اینک ـــم ضم ـــت بدهی ـــازاری را از دس ـــچ ب ـــد هی ـــا نبای ـــرد: م ـــح ک تصری
ـــت. ـــم داش ـــم را نخواهی ـــن نروی ـــاالی ۳۰ ت ـــه ب ـــال اینک ـــدی در قب ـــچ تعه هی

معـــاون سیاســـی وزارت کشـــور 
در  رقابـــت  هرانـــدازه  گفـــت: 
انتخابات بیشـــتر باشـــد، مشارکت 
نیـــز افزایـــش خواهـــد داشـــت.

ـــان  ـــتان خراس ـــه اس ـــی فقی ـــده ول ـــا نماین ـــدار ب ـــرف در دی ع
ـــالب  ـــمنان انق ـــی دش ـــه ارزیاب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــمالی ب ش
ـــوری اســـالمی  ـــردم از نظـــام جمه ـــدی م اســـالمی از رضایتمن
بـــه مشـــارکت مـــردم در انتخابـــات بســـتگی دارد، اضافـــه 
کرد:دشـــمنان انقـــالب اســـالمی اعتمـــاد عمومـــی از نظـــام را بـــا 
ـــد  ـــی مـــی کنن ـــات ارزیاب ـــزان مشـــارکت مردمـــی در انتخاب می
ـــات  ـــردم در انتخاب ـــور م ـــرای حض ـــبی ب ـــتر مناس ـــد بس و بای
ـــد  ـــات بای ـــن در انتخاب ـــار رک ـــه داد:چه ـــود.وی ادام ـــم ش فراه
وجـــود داشـــته باشـــد کـــه مشارکت،امنیت،ســـالمت و رقابـــت 

ــم در  ــت.عرف اظهارکرد:امیدواریـ ــات اسـ ــن انتخابـ ارکان ایـ
ســـالجاری انتخاباتـــی باشـــکوه برگـــزار شـــود و مجلســـی 
کارآمـــد را در نظـــام داشـــته باشـــیم.وی تصریـــح کـــرد:در 
ـــور  ـــل در کش ـــی کام ـــاد آمادگ ـــال ایج ـــه دنب ـــور ب وزارت کش
ـــزار  ـــاال برگ ـــت و باســـالمت ب ـــا رقاب ـــی ب ـــا انتخابات هســـتیم ت
ـــا  ـــرای م ـــی ب ـــای سیاس ـــه و حزبه ـــه وی جبه ـــه گفت کنیم.ب
ـــات باشـــکوه  ـــی برگـــزاری انتخاب ـــدارد وهـــدف اصل اهمیتـــی ن
ــی  ــی و سیاسـ ــی حزبـ ــت و نگاهـ ــل اسـ ــالمت کامـ و سـ
ــگاه  ــت ونـ ــام اسـ ــروی نظـ ــم.وی گفت:انتخابات،آبـ نداریـ
ـــی  ـــم انتخابات ـــا بتوانی ـــم ت ـــی و جناحـــی را مدنظـــر نداری حزب
ـــت  ـــن جه ـــم و ازهمی ـــزار کنی ـــاال را برگ ـــت ب ـــا رقاب ـــالم و ب س
ـــم ـــرار داده ای ـــود ق ـــرلوحه کار خ ـــی را در س ـــی فراجناح نگاه

ـــه عوامـــل  ـــا اشـــاره ب وزیـــر امـــور خارجـــه ایـــران ب
ــکاری و  ــزوم همـ ــر لـ ــه بـ ــی خاورمیانـ بی ثباتـ
ــرده  ــد کـ ــه تاکیـ ــایگان در منطقـ ــاد همسـ اتحـ
و موضـــع ایـــران را راجـــع بـــه کاهـــش تنش هـــای موجـــود اعـــالم کـــرد.

محمدجـــواد ظریـــف،در گفتگـــو بـــا شـــبکه الجزیره،گفت:»مـــا بـــاور داریـــم 
ـــی  ـــل دریای ـــت از حمل ونق ـــرای حفاظ ـــد ب ـــکا می توان ـــه آمری ـــن کاری ک بهتری
انجـــام بدهـــد ایـــن اســـت کـــه بـــه کســـی کاری نداشـــته باشـــد؛ دخالـــت 
نکند.ظریـــف دربـــاره تالش هـــای اخیـــر آمریـــکا بـــرای بـــه راه انداختـــن 
ـــن  ـــار کرد:ای ـــارس، اظه ـــج ف ـــه حفاظـــت از کشـــتیرانی در خلی ـــا بهان ـــی ب ائتالف
ـــدارم  ـــاور ن ـــن ب ـــوده و م ـــران ب ـــه ای ـــز علی ـــدام خصومت آمی ـــک اق ـــا ی اساس
ـــران  ـــه ای ـــد.وزیر امورخارج ـــته باش ـــی داش ـــز ناامن ـــه ج ـــری ب ـــچ تاثی ـــه هی ک
ــرای  ــا بـ ــتند تـ ــا در جایگاهـــی نیسـ ــد کرد:آمریکایی هـ در ایـــن گفتگوتاکیـ
کارهایـــی کـــه مـــا بـــرای دفـــاع از خودمـــان انجـــام می دهیـــم، خطـــوط 
ـــم  ـــه عربســـتان ســـعودی و رژی ـــا اشـــاره ب ـــه ب ـــد.وی درادام ـــن کنن ـــز تعیی قرم
صهیونیســـتی گفت:فکـــر می کنـــم کـــه آمریـــکا منبـــع بی ثباتـــی در ایـــن 

ـــع  ـــفانه منب ـــز متاس ـــکا نی ـــدان آمری ـــه متح ـــم ک ـــر می کن ـــت و فک ـــه اس منطق
ــن  ــال ایـ ــران را در قبـ ــع ایـ ــن موضـ ــف همچنیـ ــی بوده اند«.ظریـ بی ثباتـ
ـــت،این  ـــح اس ـــدت واض ـــه ش ـــه ب ـــزی ک ـــت: چی ـــرده و گف ـــان ک ـــا بی تنش ه
اســـت کـــه مابـــه دنبـــال جنـــگ نیســـتیم،مابه دنبـــال تقابـــل نیســـتیم،ما 
خواهـــان پیشـــرفت مردممـــان بـــوده و می خواهیـــم منطقه مـــان پیشـــرفت 
ـــت  ـــق هســـته ای و قابلی ـــه تواف ـــران ب ـــد مســـتمر ای ـــاره تعه ـــف درب ـــد. ظری کن
ـــد  ـــه می گوی ـــود« اگرچ ـــن ب ـــق ممک ـــن تواف ـــن بهتری ـــت که»ای ـــداوم آن گف ت
ـــن  ـــه ای ـــه ب ـــران باتوج ـــه ای ـــور خارج ـــد.وزیر ام ـــه ش ـــت مواج ـــا مخالف ـــه ب ک
ادامـــه داد:ایـــن توافـــق بی عیـــب و نقـــص نبود.هیـــچ توافـــق بی عیـــب و 
ـــکا مشـــاوره درســـت  ـــور آمری ـــه رئیـــس جمه ـــر ب ـــا اگ ـــدارد ام نقصـــی وجـــود ن
ـــه  ـــرد ک ـــت را بپذی ـــن واقعی ـــا ای ـــا اساس ـــود ت ـــد ب ـــادر خواه ـــود،او ق داده ش
ـــت  ـــف گف ـــش برویم.ظری ـــم پی ـــا می توانی ـــوده و م ـــق ب ـــن تواف ـــن بهتری ای
برایـــن عقیـــده اســـت کـــه ایـــن توافـــق می توانـــد تازمانـــی کـــه شـــرکای 
ــدون  ــند،حتی بـ ــان باشـ ــرای تعهداتشـ ــه اجـ ــق بـ ــده در آن، موافـ باقی مانـ

ـــد.  ـــدا کن ـــه پی ـــز ادام ـــکا نی ـــارکت آمری مش

رنا
 ای

س:
عک

وزیـر اطالعـات بـر برخـورد قاطع با مفسـدان اقتصـادی تاکید 
کرد.حجت االسـالم و المسـلمین سـیدمحمود علوی در جلسه 
شـورای اداری اسـتان سـمنان ارزشـمندترین داشـته جامعـه 
اسـالمی را عـزت دانسـت و تصریـح کرد:دشـمن همـواره بـه 
دنبـال ایـن اسـت تا بـا انواع توطئه هـا وجنایـات مقابل ملتی 
کـه راه عزت را در پیش گرفته بایسـتاد.وی بـا تاکید بربرخورد 
اقتصـادی  ازفعـاالن  اقتصادی،حمایـت  مفسـدان  بـا  قاطـع 
و رونـق تولیـدات صنعتـی را از نقـاط قـوت اسـتان سـمنان 
برشـمرد وگفت:خطـوط تولید متکـی به مواد اولیـه وتجهیزات 
داخلـی راه توسـعه بازاراشـتغال و بـی اثرکردن تحریمها اسـت

صـادرات غیـر نفتـی پـارس جنوبـی در یـک سـال گذشـته با 
رونـدی صعـودی همـراه بـوده اسـت.صادرات غیرنفتی پارس 
جنوبـی ایـران بـا وجـود تحریم هـا نـه تنهـا کاهـش نداشـته 
بلکـه در یک سـال گذشـته با رشـدی دو درصدی همـراه بوده 
اسـت.صادرات محصـوالت غیـر نفتـی پـارس جنوبـی در یک 
سـال گذشـته تـا به  امـروز به بیـش از ۱۷.۸ میلیـارد ُتن کاال 
بـه ارزش ۴.۵ میلیـارد دالر رسـیده اسـت  کـه در مقایسـه بـا 

سـال گذشـته دو درصد رشـد داشـته اسـت.

تاکید وزیر اطالعات بر برخورد 
قاطع با مفسدان اقتصادی

رشدصادرات غیرنفتی 
پارس جنوبی

عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس 
اعـالم کـرد: حـدود ۴۰ میلیـارد تومـان از حقوق هـای نجومـی 
بازپس گرفته و به خزانه دولت بازگشـت داده شـده اسـت که 
ایـن اقـدام خوبـی بـود امـا بـه نظر مـن بایـد این بار اسـامی 
اعـالم شـود.محمدجوادجمالی نوبندگانی،اظهار داشـت: درباره 
بـا حقوق هـای نجومـی مـن فکر می کنـم که یک سـری افراد 
هسـتند کـه چـون خـود ذینفع انـد نمی خواهنـد پرونـده ایـن 

قضیه بسـته شـود.

مجلـس  تحقیقـات  و  آمـوزش  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
در  آموزشـی  اینکه»عدالـت  بـر  تاکیـد  بـا  اسـالمی  شـورای 
کشـور وجـود ندارد«،گفت:بایـد در راسـتای برقـراری عدالـت 
خاص،مـدارس  مـدارس  کـردن  محـدود  ضمـن  آموزشـی 
دولتـی را تقویـت کرد.قاسـم احمـدی الشـکی اظهـار کرد:بـا 
بخشـی از صحبتهـای سرپرسـت وزارت آمـوزش و پـرورش 
موافقـم کـه دانش آمـوزان بـا سخت کوشـی،پیگیری وتـالش 
خودشـان توانسـته اند بـه رتبه هـای اول کنکـور دسـت پیـدا 
کنند،امـا آیااگرهمیـن دانش آمـوزان درمـدارس دولتـی درس 
اول کنکـور  رتبه هـای  می خواندندمی توانستندباسخت کوشـی 
را بـه دسـت آورند؟قطعـا ایـن اتفاق رخ نمـی داد پس عاقالنه 
ایـن  مـدارس  بانـوع  بی ربـط  را  موضـوع  ایـن  نیسـت کـه 

بدانیـم. دانش آمـوزان 

40میلیاردتومان از حقوق های 
نجومی به خزانه دولت بازگشت

نتایج کنکور نشان دهنده نبود 
عدالت آموزشی است
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۳ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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امورتصدی گری گردشگری 
به تشکل های غیردولتی 

واگذار شد
ولـی تیمـوری معـاون گردشـگری سـازمان میـراث  فرهنگی،بااعـالم خبـر 
واگـذاری امـور تصدی گـری واجرایـی گردشـگری بـه تشـکلهای غیردولتـی 
گفت:موضـوع واگـذاری خدمـات وامـور تصـدی بـه بخـش غیردولتـی در 
راسـتای سیاسـتهای کلـی اصـل ۴۴قانـون اساسـی بـه منظـور کاهـش بـار 
دولـت جهـت تقویـت وظایـف حاکمیتـی دسـتگاه های اجرایـی از جملـه 
سیاسـتگذاری،برنامه ریزی،هدایت و نظارت،یکـی از موضوعـات مهـم و در 
اولویت سـازمان بوده که بند»ث«ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششـم توسـعه ضمن 
تاکیدبـر ایـن امر،بسـتر قانونـی الزم در ایـن زمینـه را فراهم نموده اسـت.وی 
افزود:پـس از تمهیـد مقدمـات قانونـی الزم توسـط سـازمان درقانـون برنامه 
ششـم توسـعه واخـذ نظـرات و پیشـنهادات ادارات کل اسـتان ها و بخـش 
خصوصـی طـی نشسـتهای کارشناسـی متعدد،مواردقابـل واگـذاری احصـا 
وجهـت ابـالغ بـه ریاسـت سـازمان پیشـنهاد شـد.تیموری ادامـه داد:حفـظ 
حقوق فعاالن اقتصادی بخش گردشگری،تسـهیل فرآیندهای اجرایی،کاهش 
تصدی گری دولت و کوچک سـازی آن، جلوگیری از ایجاد انحصار،پیشـگیری 
از کمرنـگ شـدن نقـش و جایـگاه حاکمیتـی سـازمان جهـت نظـارت عالیه 
بـر ایـن بخش،حفـظ حقوق مـردم و گردشـگران و غیره از جمله شـاخصهای 
موردنظـر در احصـا و واگذاری امور بود.معاون گردشـگری خاطرنشـان کرد:این 
موضـوع همـواره بـه عنوان یکـی از مطالبات بخش خصوصی درطول سـالیان 
گذشـته مطـرح بـود کـه سـرانجام بـا ابالغیـه اخیـر جامـه عمـل پوشـید؛ 
بدیـن ترتیـب تشـکلهای گردشـگری مسـئولیت انجـام امـور را در چارچـوب 
ضوابط،دسـتورالعمل ها و خط و مشـی های سـازمان برعهـده می گیرند؛بدیهـی 
اسـت امورقابـل واگـذاری صرفـًا شـامل تصدی وخدمـات اجرایی بـوده وامور 

حاکمیتـی از قبیـل صدور،لغـو و ...مشـمول ایـن ابالغیـه نمی شـود.

 پیام
 میراث

مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول تاریخی سازمان میراث فرهنگی، گفت: موزه »کودک و طبیعت« با اهداف آموزشی و به 
درخواست بخش خصوصی تاسیس شده است.محمدرضا کارگر با تاکید براینکه خلق هر اثری همچون موزه باید بر روند زندگی 

انسان اثرگذار باشد،  اظهار داشت: اگر تولید و ایجاد اثری بر زندگی انسان هیچ اثری نداشته باشد، امری بیهوده است.وی با اشاره 
به این که موزه ها نیز نقش مهم و تاثیرگذار در زندگی افراد جامعه دارند،  افزود: برخی از مفاهیم و موضوعات مهم چون، اهمیت 

طبیعت می تواند در موزه ها آموزش داده شود.

مقام هـای گمـرگ و دیگـر بخش هـای اجـرای قانـون از ۲۹ کشـور دنیا 
بـا هماهنگـی گارد مدنـی اسـپانیا و تحت حمایـت یوروپـل، اینترپل و 
سـازمان جهانـی گمـرک، بیش از ۱۸ هـزار قلم آثار فرهنگی شـامل آثار 
باستان شناسـی، سـکه، نقاشـی، آالت موسـیقی و مجسـمه راکشف و 

ضبـط کردند.
 )shipsandports( »بـه گزارش تارنمای خبری»شـیپس اند پورتـس
کـه یـک شـرکت ارتباطـات کشـتیرانی و بنـادر اسـت، درجریـان ایـن 
عملیـات بـا اسـم رمـز »ماموریـت پانـدروا ۳« دسـتگاه هایی چـون 
فلزیاب هـا کـه امـکان قاچـاق آثـار فرهنگـی را فراهم می کند، کشـف و 

۵۹ نفـر در همیـن رابطه بازداشـت شـدند.
بیشـتر اقالمـی کـه در جریـان ایـن عملیـات کشـف و ضبـط شـده از 
کشـورهای اروپایـی اسـت، اگـر چه بیـش از ۳۰ قلم با مبدا کشـورهای 
غیراروپایـی همچـون کلمبیـا، مصـر، عـراق و مغـرب بـه دسـت آمـده 
اسـت.در جریـان ایـن عملیـات، هـزاران مامـور پلیـس و گمـرک برای 
تمرکـز بر بازار آنالین گماشـته شـدند تا مانع فعالیت گـروه های تبهکار 
دخیـل در  قاچـاق اقالم فرهنگی و میراثی، شـوند.گروه هـای تبهکار از 
پلتفرمهـای دیجیتالـی چـون وب سـایت ها، شـبکه هـای اجتماعی و  
پیـام رسـان های مختلـف برای فـروش آثار هنری و فرهنگی اسـتفاده 

مـی کردند.
در جریـان ایـن عملیـات، یـک گشـت سـایبری از طـرف پلیـس هلند 
سـازمان دهی شـدو ۲۶ کارشـناس از ۲۱ کشـور مختلـف دنیـا، یوروپـل 
)ژلیس اروپا(،اینترپل )پلیس بین الملل( و سـازمان جهانی گمرک در 
آن شـرکت کردند. در مجموع ۱۶۹ وب سـایت مشـکوک رصد شد که در 

نهایـت به کشـف و ضبـط آثار بسـیاری انجامید.
بـا توجـه بـه ابعـاد بین المللـی قاچـاق آثـار هنـری، تعـدادی واحـد 
هماهنگ کننـده عملیاتـی از طـرف یوروپـل، اینترپل و سـازمان جهانی 
گمـرک تاسـیس شـد تـا زمینـه را بـرای مبادلـه اطالعـات و انتشـار 
هشـدارها میـان نهادهـای مبـارزه بـا قاچاق فراهـم کند.گفته می شـود 
یوروپـل بـا تسـهیل مبادله اطالعات و حمایت عملی و تحلیلی، نقشـی 

مهـم در اجـرای ایـن عملیـات ایفـا کرد.

کشف و ضبط 18 هزار 
اثر فرهنگی در عملیات 

گسترده بین المللی

روستای تاریخی»ُسه«اصفهان،دارای جاذبه کم نظیراما ناشناخته

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که یکهزار و 85۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر به ثبت جهانی رسیده است

اصفهـان،  »ُسـه«  تاریخـی  روسـتای 
بـا وجـود جاذبـه هـای منحصـر بفـرد 
امـا  وگردشـگری  تاریخی،طبیعـی 
برنامـه  بایدبـا  کـه  مانـده  ناشـناخته 
بـرای  ایـن ظرفیـت  از  اصولـی  ریـزی 
توسـعه اقتصادی واشـتغالزایی روسـتا 
بهـره برد.اسـتان اصفهـان بـا بیـش از 
۲۲هـزار بنـا و اثرتاریخـی کـه یکهـزار و 
بـه ثبـت ملـی وهفـت  ۸۵۰ مـورد آن 
نقـش  میـدان  نامهـای  بـه  آن  اثـر 
جهـان،کاخ چهلسـتون،باغ فین کاشـان 
و مسـجدجامع و سـه قنـات بـه نامهای 
ثبـت  ›مون‹بـه  )وزوان(،)مزدآبـاد(و 
جهانـی رسـیده،کانون توجه گردشـگران 

آثـار  کنـار  اسـت.در  وخارجـی  داخلـی 
و  شـهرها  جهانـی،  باشـهرت  ومناطـق 
خطـه  ایـن  در  متعـددی  روسـتاهایی 
وجـود دارد کـه بـی شـک باجاذبـه های 
فـراوان مـی توانـد مـذاق هرگردشـگری 
راشـیرین و مانـدگاری او در این اسـتان 
روسـتای  از  کند،یکـی  یشـتر  را  زیبـا 
تاریخی دراین اسـتان روسـتای ُسـه در 
شمالشـرقی اسـتان اصفهان اسـت،این 
روسـتا یکـی از روسـتاهای شهرسـتان 
براسـاس  میمـه کـه  و  شـهر  شـاهین 
تقسـیمات سیاسـی کشـوری دربخـش 
مرکـزی و در دهسـتان مورچـه خـورت 
واقـع شـده است.روسـتای یادشـده در 

فاصلـه ۶۵کیلومتـری مرکـز شهرسـتان 
شاهینشـهر و در سـمت شمالشرقی آن 
قـرار دارد.نـام روسـتا از کلمـه ُسـهی یـا 
َسـهی گرفته شـده که به معنـای بلندی 
و مـکان مرتفـع اسـت و بـه نظـر مـی 
موقعیـت کوهسـتانی  دلیـل  بـه  رسـد 

روسـتا ایـن نـام را بـر آن نهادنـد.

18 جاذبه تاریخی منحصر بفرد 
در روستای سه

النقـی،  علـی  بـن  یوسـف  امامـزاده 
القدر،کاروانسـرای  جلیـل  امامـزاده 
قلعـه  قدیمی)حمـام  قاجاری،حمـام 
خانـه  بـاال(،  قلعـه  )حمـام  پاییـن(، 

تلگرافخانـه  بـه  معـروف  قدیمـی 
قلعـه  فرنگـی،  عمـارت  هـا،  انگلیسـی 
کنـده  و  کبوتـر  بـرج  وبـاال،  پاییـن 
باغسـتان، منـزل کدخـدا، منـزل میـرزا 
جعفـر، آسـیاب امامزاده، آسـیاب میرزا 
ابوالحسن،آسـیاب میرزا محمد، سـاباط 
در گـذر قدیمـی محلـه قلعـه بـاال و کوره 
آجرپـزی آثـار و ابنیـه تاریخی روسـتا را 
تشـکیل می دهند.صنایع دسـتی بیانگر 
صنعـت و هنر نیاکان و نمایشـگر ذوق و 
هنـر مردم هر کشـور اسـت، در روزگاران 
گذشـته، صنایع دسـتی به عنوان پدیده 
ای تمـام عیـار در هـر عهد حضـور فعال 
داشـته و در ایامـی کـه ماشـین بوجـود 
نیامـده بود و حتـی در دورانی که حضور 
آن به گسـتردگی امروز نبود این صنعت 
بـود کـه حامـی تمامـی اسـتعدادها و 
آفرینـش هـای سـازندگی بشـر بـود، به 
همیـن دلیل اسـت کـه امروز بـا نگاه به 
صنایع دسـتی هـر قوم و قبیلـه ای می 
تـوان دریافت آن قـوم در چه مرحله ای 
از صنعتگـری قـرار مـی گرفـت.از جملـه 
صنایع دسـتی روستای ُسـه که در زمان 
قدیـم مرسـوم بـوده مـی تـوان فـرش 
بافی، گیوه بافی، اسـپندبافی، چادرشـب 
بافی، گلدوزی،سـبدبافی )تفـت بافی با 
شـاخه بید(،غره بافی )بـرای تهبه ظرف 
گنـدم جـو گـردو و ... بـا مـوی بـز تهیه 
مـی شـد(، تاچـه بافـی، تهیـه روانـداز 
هـای چهل تکـه، بافـت کاله عرقچین با 

نـخ پنبـه، نـخ ریسـی بـا دوک )از پنبه، 
پشـم، مـوی بـز بـرای تهیـه گیوه شـال 
...(، تهیـه  گـردن جـوراب عرقچیـن و 
بـا کدوحلوایـی،  جـات  ادویـه  ظـروف 
تهیـه سـرمه دان با پوسـت ران خروس 
بومی، تهیه مشـک با پوسـت گوسـفند، 
تهیـه ُتُلـم بـا پوسـت گاو، پـاالن دوزی، 

خورجیـن بافـی را نـام بـرد.

غذاهای سنتی دلچسبی سفر 
به روستا را به کام گردشگران 

بیشتر می کند
هـر نقطه از ایـران سـنتهای خاص خود 
گوناگونـی  محلـی  غذاهـای  و  دارد  را 
مـی شـود،از  ایـران طبـخ  در هرجـای 
انـواع غذاهایـی سـنتی کـه از قدیـم در 
روسـتای ُسـه طبـخ مـی شـده میتوان 
بـه کالجـوش مامـا بـا کشـک و گـردو 
روغنـی،  کالجـوش  پیـاز،  و  نعنـاع  و 
قورمـه  تنـوری،  آبگوشـت  آبگوشـت، 
گوشـت، سمنوی سـنتی روسـتای سه، 
جیـزوک،  بغـور،  جغـو  دیـزی،  کبـاب 
کوفتـه کـه در اصطـالح محلـی بـه آن 
قیمچی می گویند، شـامی، غورماسـت، 
حلیـم محلـی با گوشـت گوسـفند، آش 
بلغـور جـو ،آش سـیرابی، اشـکنه تخـم 
مـرغ، گلمیشـه، دمـی َپتلـه و غذاهـای 
اومـاچ، کاچـی،  مثـل  طعمـی  خـوش 
قیمـه، عدسـی، عـدس پلـو، شـیربرنج 
و  دامـی  محصـوالت  اشـاره کرد.انـواع 
لبنیـات محلـی شـامل شـیر، ماسـت، 
پنیر، کشـک، دوغ، سرشـیر، کره، روغن 

حیوانـی، گوشـت گوسـفند، تخـم مـرغ 
بومـی، ان محلـی نیـز در ایـن منطقـه 
زیبـای گردشـگری و تاریخـی بـه وفـور 
یافـت می شـود.یک پژوهشـگر میراث 
فرهنگـی و گردشـگری درباره مشـکالت 
و نیازهـای این روسـتا گفت: سـاخت و 
سـازهای متعدد جدید در بافت تاریخی 
بیـن  از  موجـب  روسـتا کـه  وطبیعـی 
رفتن قسـمتهای مختلفـی از مناطق بکر 
و طبیعـی و تاریخـی و چشـم اندازهـا 
زیبـای روسـتا شـد کـه بنیـاد مسـکن 
انقالب اسـالمی باید نسـبت بـه این امر 
توجـه بیشـتری داشـته باشـد. ماهـرخ 
هاشـمی افـزود: عواملی نظیـر ترافیک، 
زندگـی  از  ناشـی  خسـتگی  آلودگـی، 
شـهری باعث شده که شـماری از مردم، 
روسـتاها را بـه عنوان مقصد گردشـگری 
خـود انتخـاب کننـد کـه متاسـفانه ایـن 
امـر بسـیاری از روسـتاهای ایـران را بـا 
مواجـه کـرده کـه  شـدیدی  معضـالت 
روسـتای هـدف گردشـگری ُسـه نیـز از 
نیست،سـازمان  مسـتثنی  قائـده  ایـن 
راسـتا  ایـن  در  بایـد  فرهنگـی  میـراث 
ورود  کنتـرل  بـرای  الزم  تمهیـدات 
گردشـگر و حفاظت از میراث روسـتایی 
بـا  و  را در دسـتور کار خـود قـرار داده 
همکاری مسـووالن روسـتا، مـردم بومی 
و ارائـه طرحهـای مناسـب بـرای احداث 
بـه  مناسـب گردشـگری  زیرسـاختهای 
حـل ایـن معضـل توجـه بیشـتری کند

ــات در  ــاوه و اورامان ــردم پ ــده م نماین
مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان 
جهانــی  ثبــت  راه  درصــد   ۹۰ اینکــه 
شــدن اورامانــات پیمــوده شــده اســت، 
گفــت: امیــدوارم ایــن مهــم بــه زودی 
آن  منافــع  از  اســتان  و کل  محقــق 
بهــره منــد شوند.شــهاب نــادری اظهــار 
ســازمان  ازســوی  ســاله  داشــت:هر 
)یونســکو(یک  گردشــگری  جهانــی 
ــرای  ــوری اســالمی ب ــه جمه ســهمیه ب
معرفــی یــک اثــر جهــت ثبــت جهانــی 

اختصــاص مــی یابــد کــه خوســبختانه 
بــا تــالش هــای فــراوان موفــق شــدیم 
ایــن یــک ســهمیه را امســال بــرای 
ــات بگیریــم.وی بابیــان  منطقــه اورامان
ــی  ــات م ــدن اورامان ــی ش ــه جهان اینک
توانــد ایــن منطقــه را شــکوفا کنــد، 
ــارک رخ  ــاق مب ــن اتف ــر ای ــزود: اگ اف
نیــز بســیار  دهــد کــه احتمــال آن 
زیــاد اســت در اقتصــاد مــردم منطقــه 
شــگرفی  تاثیــرات  اســتان  حتــی  و 
اشــاره  بــا  داشــت.نادری  خواهــد 

بــه عضویــت ۱۹۳کشــور در ســازمان 
جهانــی گردشــگری،گفت: قــرار گرفتــن 
منطقــه اورامانــات درفهرســت یونســکو، 
ــورهای  ــه کش ــت هم ــه حمای ــه منزل ب
ــت شــده اســت. ــر ثب ــن اث عضــو از ای

نماینــده پــاوه و اورامانــات در مجلــس 
همچنیــن از تــالش هــای اســتاندار 
کرمانشــاه بــرای جهانــی شــدن منطقــه 
اورامانــات قدردانــی کــرد و گفــت:وی از 
ــر  ــیار پیگی ــوع بس ــن موض ــدای ای ابت
ایــن  بــرای تحقــق  و  بــوده  ماجــرا 
ــت. ــرده اس ــیاری ک ــالش بس ــم ت مه

ــه  ــال ب ــات فع ــه اورامان وی گفت:منطق
ــایی  ــیده و کارشناس ــت رس ــت موق ثب
از یونســکو بــه زودی بــه ایــن مناطــق 
ــا را  ــی ه ــن ارزیاب ــرده و آخری ســفر ک

ــد  ــام خواهن ــم آن انج ــت دائ ــرای ثب ب
اســتان  کــرد:  تصریــح  داد.نــادری 
ــی  ــداد گردشــگری جهان کرمانشــاه روی
ــش رو دارد  ــز پی ــتایی ۲۰۲۰ را نی روس
کــه ایــن موضــوع هــم مــی توانــد 
ــگری  ــای گردش ــه ه ــی جاذب در معرف
اســتان بــه دنیــا بســیار اثربخــش 
ــر  ــگاه منظ ــر پای ــه مدی ــد.به گفت باش
 ۲۹۵ اورامانــات،  تاریخــی  فرهنگــی 
ایــن  در  ملــی  شــده  ثبــت  اثــر 
ــالث  ــای ث ــتان ه ــه و در شهرس منطق
ــرود  ــاوه و جوان ــر، پ ــی، روانس باباجان
ــت  ــار ثب ــترین آث ــه بیش ــود دارد ک وج
شــده گردشــگری ملــی بــا ۲۰۰ اثــر 
ــع  ــی واق ــالث باباجان ــتان ث در شهرس

ــت. ــده اس ش

۹۰ درصد راه جهانی شدن 
»اورامانات« را پیموده ایم

شناسایی بیش از 145 اثر 
فرهنگی ثبت نشده در نیشابور

یکــی از دســتاوردهای برنامــه بررســی و شناســایی آثــار تاریخــی فرهنگــی در 
جنــوب دشــت نیشــابور، شناســایی آثــار تاریخــی ای اســت کــه پیــش از ایــن 
در فهرســت آثــار ملــی میــراث فرهنگــی وجــود نداشــته و ثبــت نشده اند.حســن 
نامــی )سرپرســت برنامــه بررســی وشناســایی جنــوب و جنــوب غرب نیشــابور( 
ــت  ــون ثب ــه تاکن ــاری ک ــایی آث ــاره شناس ــی درب ــام بررس ــه انج ــاره ب ــا اش ب
ــد  ــار شناســایی شــده در ایــن برنامــه مهــم، می توان نشــده اند، گفــت: ثبــت آث
نخســتین قــدم در جهــت حفاظــت از آن هــا بــه عنــوان مواریــث فرهنگــی ایــن 
خطــه باشــد.عضو هیئــت علمــی دانشــگاه نیشــابور افــزود: آگاه ســازی افــکار 
عمومــی نســبت بــه اهمیــت آثــار یکــی از اهــداف هیئــت باســتان شناســی در 
ــد  ــا بای ــرد ام ــال ک ــز دنب ــه آن را نی ــود ک ــی ب ــای میدان طــی انجــام فعالیت ه
ــت و  ــی هم ــث فرهنگ ــار و مواری ــت از آث ــه حفاظ ــیم ک ــته باش ــر داش در نظ
فعالیت هــای ارگان هــای متعــددی را می طلبــد. او در بیــان اهــداف ایــن برنامــه 
گفــت: یکــی از مهــم تریــن اهــداف ایــن بررســی، پــر کــردن خــأ مطالعاتــی 
اســت کــه در حــوزه جنــوب و جنــوب غــرب نیشــابور وجــود داشــت.نامی اظهــار 
ــه شناســایی ۱۴۵  ــن حــوزه منجــر ب داشــت: بررســی های انجــام شــده در ای
ــه گســترده ای از  ــار دامن ــن آث ــه ای ــف شــد ک ــر فرهنگــی از دوره هــای مختل اث
ــر می گیــرد. گاهنــگاری را از دوران پیــش از تاریــخ تــا اســالمی متأخــر را در ب

میراثگردشگری

بیش از ۹۰ درصد آثار ملی خراسان شمالی تعیین حریم نشده اندرشد ۲۹درصدی گردشگران خارجی استان یزد

اداره  گردشـــگری  معـــاون 
فرهنگی،صنایـــع  میـــراث  کل 
دســـتی و گردشـــگری اســـتان 
یـــزد از ورود بیـــش از ۵۱هـــزار 
گردشـــگرخارجی در چهـــار ماهـــه نخســـت امســـال 
ــه  ــه ایـــن کـ ــاره بـ ــا خورشـــیدی«با اشـ ــر داد.»همـ خبـ
ــرای ورود  ــا رابـ ــم زمینه هـ ــعه ششـ ــاس سندتوسـ براسـ
گردشـــگرخارجی بـــرای ســـال ۹۸فراهـــم شـــده اســـت، 
ـــگر  ـــال۵۱هزار و ۷۱۸ گردش ـــه اول امس اظهارکرد:درچهارماه
خارجـــی بـــه اســـتان یزدســـفر کـــرده انـــد کـــه نســـبت 
ــال گذشـــته رشـــد ۲۹درصـــدی  ــابه سـ بـــه زمـــان مشـ
داشـــته اســـت.وی بیشـــترین گردشـــگران یـــزد را مختـــص 

کشـــورهای ایتالیا،آلمان،فرانســـه،چین و اســـپانیا عنـــوان 
ـــزار  ـــا ۱۵۰ه ـــن ۱۰۰ت ـــته بی ـــالهای گذش ـــی س ـــرد وگفت:ط ک
دیـــدن کرده انـــد  یـــزد  اســـتان  از  گردشـــگرخارجی 
ولـــی تنهـــا در نـــوروز امســـال بیـــش از یـــک میلیـــون 
گردشـــگرداخلی و خارجـــی وارد اســـتان یـــزد شـــدند.معاون 
گردشـــگری اســـتان بـــه تابســـتانهای نیمـــه  گـــرم وخشـــک 
ــم  ــه رغـ ــتان بـ ــن اسـ ــح کرد:ایـ ــاره و تصریـ ــزد اشـ یـ
برخـــورداری از آب وهوایـــی گـــرم درفصـــول تابســـتان،از نظـــر 
ـــع انســـانی وصنعتـــی غنـــی اســـت ومیـــراث فرهنگـــی  مناب
ـــع طبیعـــی گردشـــگری متعددشـــامل بیـــش از ۴۰۰۰  و مناب
جاذبـــه گردشـــگری ملمـــوس و ســـرمایه های فرهنگـــی 

ــوس دارد. ناملمـ

ــی اداره  ــراث فرهنگـ ــاون میـ معـ
ــان  ــی خراسـ ــراث فرهنگـ کل میـ
ــد  ــر از ۱۰درصـ ــمالی گفت:کمتـ شـ
ـــده در  ـــت ش ـــی ثب ـــر مل از ۵۰۹ اث

ایـــن اســـتان تعییـــن حریـــم شـــده انـــد.
ـــی  ـــم ۳۴ اثرمل ـــار داشـــت: تنهاحری ـــی مســـتوفیان اظه عل
در خراســـان شـــمالی تعییـــن شـــده و بـــا توجـــه بـــه 
ـــال  ـــی امس ـــراث فرهنگ ـــازمان می ـــد س ـــه جدی ـــیوه نام ش
ـــن  ـــز تعیی ـــر نی ـــی دیگ ـــر تاریخ ـــا ۱۵اث ـــم۱۰ ت ـــد حری بای
ـــای  ـــم در ســـال ه ـــن حری ـــه تعیی ـــان اینک شـــود. وی بابی
ـــورای  ـــزود: ش ـــود، اف ـــده ب ـــع ش ـــت واق ـــورد غفل ـــل م قب
ـــدن  ـــی ش ـــدف اجرای ـــا ه ـــتان ب ـــی اس ـــار تاریخ ـــم آث حری
ـــور  ـــه منظ ـــه ب ـــی، ک ـــار مل ـــم آث ـــن حری ـــه تعیی ـــیوه نام ش

ـــن  ـــده، تعیی ـــکیل ش ـــش تش ـــن بخ ـــه در ای ـــدت روی وح
ـــی  ـــار مل ـــم آث ـــر حرای ـــم، اجـــرا، بازنگـــری و نظـــارت ب حری
را تبییـــن مـــی کنـــد.وی از برگـــزاری نخســـتین جلســـه 
ـــه،  ـــن جلس ـــت:در ای ـــار داش ـــر داد و اظه ـــورا خب ـــن ش ای
اســـتعالمات دریافتـــی در محـــدوده هـــای تاریخـــی 
ـــا  ـــتوفیان گفت:ب ـــرار گرفت.مس ـــی ق ـــورد بررس ـــتان م اس
ـــت  ـــتمان در حفاظ ـــی دس ـــر قانون ـــه از نظ ـــیوه نام ـــن ش ای
از آثـــار ملـــی بازخواهـــد بـــود و در واقـــع ایـــن دســـتورالعمل 
ابـــزاری قانونـــی اســـت تـــا بتـــوان بـــا اســـتفاده از آن 
ـــی  ـــراث مل ـــم می ـــن حیطـــه وارد شـــده و حری ـــه ای ـــر ب بهت
را کنتـــرل و نظـــارت کـــرد. تاکنـــون ۶۲۱ اثـــر تاریخـــی، 
ـــار  طبیعـــی و ناملمـــوس خراســـان شـــمالی در فهرســـت آث

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــی ثب مل
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 پیام
زیست

خبر

رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت با اشـاره به اختصاص 

۷۰۰ میلیـارد تومـان بـرای مقابلـه با گـرد و غبار کشـور، آخرین 

وضعیـت اجـرای طـرح بایوجمـی بـرای رسـوب زدایی در تاالب 

انزلـی را تشـریح کـرد و گفـت: طـرح رسـوب زدایی در انزلـی 

بـه دسـتور دادسـتانی متوقـف اسـت امـا دادسـتانی انزلـی 

اطالعـات علمـی کافـی در ایـن مـورد ندارد.بـه گـزارش ایسـنا، 

عیسـی کالنتری در نشسـت خبری کـه دیـروز) ۲۲ مردادماه( 

در سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت برگـزار شـد، در پاسـخ به 

پرسشـی دربـاره وضعیـت اجـرای طـرح بایوجمـی در تـاالب 

انزلـی گفـت: تقریبـا بیـش از ۸۰ تـا ۸۵ درصـد تـاالب انزلـی 

بـر اثـر افزایـش رسـوبات خشـک شـده اسـت. قبال دانشـگاه 

تهـران در مـورد راهکارهـای احیای این تاالب مطالعـه ای انجام 

داده بـود.وی ادامـه داد: مشـخص شـد کـه ۵۰ هـزار میلیـارد 

تومـان برای تخلیه مکانیکی رسـوبات از تـاالب انزلی مورد نیاز 

اسـت. طبیعی اسـت کـه امکان مالـی و فیزیکی بـرای اجرای 

چنیـن پـروژه ای وجـود نـدارد البتـه عـده ای بـه دنبـال اجرای 

پـروژه تخلیـه رسـوبات از تاالب انزلـی بوده اند.رئیس سـازمان 

حفاظت محیط زیسـت تاکید کـرد: احتماال تخلیه مکانیکی از 

تـاالب انزلـی برای برخی منافعی داشـت امـا در هر حال امکان 

اجرایـی کـردن ایـن پـروژه وجـود نداشـت. ضمـن این کـه اگر 

پـروژه تخلیـه مکانیـک رسـوبات در تـاالب انزلی اجرا می شـد 

بایـد ۷۰۰ میلیـون تـن رسـوب معـادل ۳۵ میلیـون تریلـی به 

مـدت ۲۰ سـال از تـاالب خـارج می شـد.کالنتری بـا اشـاره بـه 

این کـه در سـال ۱۳۹۴ شـهرک علمـی – تحقیقاتـی اصفهـان 

پـروژه ای را بـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـرای حذف 

رسـوبات تـاالب انزلـی پیشـنهاد داد، اظهارکـرد: در سـال ۱۳۹۶ 

ایـن پـروژه به طـور پایلوت در چهار اسـتخر اجرا و قرار شـد اگر 

نتایـج آزمایشـات مثبـت بـود در اسـتخر بزرگ تری حـدود ۵۰ 

هکتـار همـان پـروژه اجرا شـود و اگر نتیجه طـرح در همان ۵۰ 

هکتار موفقیت آمیز گزارش شـد در اسـتخر ۲۰۰ هکتاری انجام 

شـود و در صـورت توفیـق، طـرح ادامـه یابد.رئیـس سـازمان 

حفاظـت محیـط زیسـت تصریـح کـرد: طـرح بایوجمـی برای 

حذف رسـوبات در اسـتخرهای جداگانه در سـال ۱۳۹۶ انجام و 

بعـد از بررسـی نتایـج آن در ۵۰ هکتـار از تـاالب انزلی عملیاتی 

شـد. ایـن طـرح ۱۷ روز طـول کشـید و بـه دسـتور دادسـتانی 

متوقـف شـد جالـب آنکـه در همـان ۱۷ روز عمـق تـاالب ۳۰ 

سـانتیمتر افزایـش یافـت و لجن هـا پاییـن رفـت.وی تاکیـد 

کرد: متاسـفانه دادسـتان انزلی بـدون این که دانش کافـی را در 

مـورد ایـن پروژه داشـته باشـد بـا کمک مقامـات محلی جلوی 

پـروژه را گرفـت، بـه بهانـه اینکه مـواد نانو و اکسـید تیتانیوم که 

سرطان زاسـت در تـاالب ریختـه می شـود.

ادعای سرطان زای طرح بایوجمی 
مبنای علمی ندارد

کالنتـری افـزود: ادعـای سـرطان زای طـرح بایوجمـی مبنـای 

علمـی نـدارد. ایـن طـرح همچنـان متوقف اسـت تـا مجریان 

طـرح ثابـت کنند که این طرح هیچ آسـیبی به محیط زیسـت 

نمی رسـاند و خطرناک نیسـت.رئیس سازمان حفاظت محیط 

زیسـت با اشـاره به افزایـش جمعیت ماهیـان در بخش هایی 

از تـاالب انزلـی کـه طـرح بایوجمـی در آن اجـرا شـده اسـت، 

اظهارکرد: متاسـفانه در مورد این موضوع با مسـائلی غیرعلمی 

مواجه هسـتیم.

وی در ادامـه در پاسـخ بـه پرسشـی در مـورد اثرات مخرب سـد 

ایلیسـو که توسـط دولت ترکیه سـاخته شـده اسـت، گفـت: از 

زمـان جنـگ ایـران و عـراق سـاخت شـبکه هایی از سدسـازی 

در قالـب طـرح »گاپ« شـروع شـد. ترکیـه حـدود ۵۰ میلیـارد 

مترمکعـب آب را مهـار کـرده اسـت. مسـلما چنیـن پـروژه ای 

مشـکالتی پیـش آورده اسـت امـا دقـت بکنیم که ریشـه همه 

ایـن اتفاقـات در نبـود قوانیـن بین المللی روشـن اسـت.

قوانین بین المللی آب های مرزی 
شفاف نیست

کالنتـری بـا بیـان این که در حـوزه قوانیـن بین المللـی مربوط 

بـه آب هـای مـرزی شـفافیت الزم وجـود نـدارد، اظهـار کـرد: 

کشـورهای پایین دسـت و باالدسـت حـق و حقوقی بـرای خود 

قائـل هسـتند ولـی از لحـاظ بین المللـی خط کشـی های الزم 

صـورت نگرفته اسـت.رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت 

ادامـه داد: در شـرق کشـور با افغانسـتان نیز مشـکالت مربوط 

بـه آب های مرزی را داریم همچنین این مشـکل با کشـورهای 

سـوریه، ترکیـه و حتـی عـراق وجـود دارد. نبود قوانین شـفاف 

بین المللـی در حـوزه آب هـای زیرزمینـی باعـث می شـود کـه 

همـه کشـورها بـه خـود این حـق را بدهنـد که هر جور دوسـت 

دارنـد بـا آب هـای مـرزی برخـورد کنند.وی با اشـاره بـه این که 

در مـورد مسـائل مربـوط بـه پـروژه »گاپ« و سـد »ایلیسـو« 

وزارت خارجـه ایـران در حـال پیگیری اسـت و فعالیت هایی را 

انجـام داده اسـت، گفـت: ترک هـا سدسـازی های ایـن منطقه 

را حـق خـود می داننـد. الزم اسـت وزارت خارجـه ایـن موضوع 

را بـا جدیـت بیشـتری پیگیـری کنـد. فرامـوش نکنیـم کـه 

انتقاد رییس سازمان محیط زیست از توقف طرح بایوجمی تاالب انزلی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: طرح رسوب زدایی در انزلی به دستور دادستانی متوقف 

است اما دادستان انزلی اطالعات علمی کافی در این مورد ندارد

رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت می گویـد: ادعای سـرطان زایی طـرح بایوجمی مبنـای علمی 
نـدارد. ایـن طـرح همچنـان متوقف اسـت تـا مجریان طـرح ثابت کننـد که ایـن طرح هیچ آسـیبی به 
محیط زیسـت نمی رسـاند و خطرناک نیسـت.رئیس سـازمان حفاظت محیط زیست با اشـاره به افزایش 
جمعیـت ماهیـان در بخش هایـی از تـاالب انزلـی که طـرح بایوجمـی در آن اجرا شـده اسـت، اظهارکرد: 

متاسـفانه در مـورد این موضوع با مسـائلی غیرعلمی مواجه هسـتیم.

عیســی کالنتــری :متاســفانه دادســتان انزلــی با 
کمــک مقامــات محلــی جلــوی پــروژه را گرفــت، 
بــه بهانــه اینکــه مــواد نانــو و اکســید تیتانیــوم 
ــه می شــود. ــاالب ریخت ــه سرطان زاســت در ت ک

رنا
 ای

س:
عک

ســیالب های  شــدن  جــاری  دنبــال  بــه 
ــدن  ــته ش ــم کش ــد بی ــوب هن ــر در جن اخی
ــه  ــک ب ــی رود و نزدی ــر م ــش از ۱۶۵ نف بی
ــه  ــه تخلی ــور ب ــز مجب ــر نی ــون نف ــک میلی ی
بــه گــزارش  شــده اند.  خــود  خانه هــای 
ایســنا، بــا توجــه بــه ادامــه یافتــن عملیــات 
ــر  ــدگان زی ــات مدفون ش ــت وجو و نج جس
رانش هــای زمیــن و  از  ناشــی  آوارهــای 
ــان  ــای ناشــی از ســیالب ها و طغی خرابی ه
می شــود  داده  احتمــال  رودخانه هــا، 
ــی  ــد. در حال ــش یاب ــان افزای ــمار قربانی ش
ــداد  ــی روز یک شــنبه تع ــات ایالت ــه مقام ک
نفــر   ۱۴۷ را  ســیالب ها  ایــن  قربانیــان 
ــی  ــا حاک ــد، برخــی از گزارش ه ــالم کردن اع
ــن  ــر در ای ــون ۱۶۵ نف از کشــته شــدن تاکن
ســیالب ها اســت. چندیــن ناحیــه از ایالــت 
شــاهد  متوالــی  روز  چهــار  "کــراال" کــه 
ــوده اســت، دچــار  بارندگی هــای شــدیدی ب
ــر  ــت کم ۷۶ نف ــده و دس ــن ش ــش  زمی ران
ــوب  ــواحل جن ــع در س ــت واق ــن ایال در ای
شــرقی هنــد جــان باخته انــد. عملیــات 
نجــات در مناطقــی از ایالــت ادامــه دارد 
ــای  ــه اردوگاه ه ــر ب ــزار نف ــش از ۲۰۰ ه و بی
ــوز  ــر هن ــده اند. ۵۰ نف ــل ش ــدادی منتق ام
در جریــان ایــن حــوادث مفقــود باقــی 
مانده انــد. پیش بینی هــا حاکــی از ادامــه 
داشــتن شــرایط وخیــم آب و هوایــی بــرای 
برخــی از مناطــق بــوده و هشــدارهای آب و 
ــرای ایــن مناطــق صــادر  هوایــی نارنجــی ب
شــده اســت. ایــن ســیالب ها در ایالــت 
قربانــی   ۴۰ دســت کم  نیــز  "کارناتــاکا" 
برجــای گذاشــته اســت. بیــش از ۶۰۰ هــزار 
نفــر در ایــن ایالــت از خانه هــای خــود 
تخلیــه اجبــاری شــده و  بیــش از ۱۰۰۰ 
ــانی  ــای امدادرس ــا در اردوگاه ه ــر از آن ه نف
موقــت اســکان یافته انــد.  ۱۷ منطقــه و 
ــر  ــت تحــت تأثی ــن ایال ۲۰۲۸ روســتا در ای
ــد. دســت  ــرار گرفته ان ــر ق ســیالب های اخی
کــم ۳۵ نفــر نیــز در ایالــت "مهاراشــترا" 
بنــا  شــده اند.  ســیالب ها  ایــن  قربانــی 
ــور  ــر کش ــوز،  وزی ــکای نی ــزارش اس ــر گ ب
هنــد ضمــن بازدیــد از مناطــق ســیل زده 
اعــالم کــرده مبلــغ ۵۰۰ هــزار روپیــه بــه 
ســیالب ها  ایــن  قربانیــان  خانواده هــای 

ــد. ــد ش ــدا خواه اه

ان
 بان

یط
دوربین های لباس محیط بانان هفته آینده مح

تحویل داده می شود
ــت:  ــت گف ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــر  ــب ب ــل نص ــن قاب ــتگاه دوربی ــداد ۵۰۰ دس تع
ــداری شــده اســت  ــان خری ــاس محیط بان روی لب
ــتان ها  ــه ادارات کل اس ــا ب ــام آن ه ــده تم ــه آین ــه هفت ک
ــا، ســرهنگ جمشــید  ــزارش ایرن ــه گ ــود. ب ــل داده می ش تخوی
محبت خانــی افــزود: چــون ایــن دوربین هــا بــر اســاس تعــداد 
ــد  ــه حفاظت شــده تقســیم خواهن ــان و شــرایط منطق محیط بان
شــد، از ایــن رو در حــال تهیــه طــرح تقســیم آن هــا در اســتان ها 
هســتیم کــه بــه زودی پایــان خواهــد یافــت و بــه نظــر می رســد 
ــار  ــد. وی اظه ــتان ها باش ــه اس ــل ب ــاده تحوی ــده آم ــه آین هفت
ــت موضــوع و مســاله حفاظــت از  ــه اهمی ــا توجــه ب داشــت: ب
جــان محیط بانــان، هدفگــذاری مــا تــا پایــان امســال تهیــه دو 
ــان اســت  ــاس محیط بان ــر روی لب ــن و نصــب آن ب هــزار دوربی
ــی  ــد. محبت خان ــون بمانن ــات مص ــکان از صدم ــد ام ــا از ح ت
دربــاره مزایــای ایــن دوربین هــا توضیــح داد: یکــی از مشــکالتی 
کــه محیط بانــان حیــن گشــت زنی در مناطــق دارنــد، تنهــا 

ــر  ــا ســه نف ــان دو ی ــل معمــوال متخلف ــودن آنهاســت، در مقاب ب
ــد و  ــری رخ می ده ــی درگی ــرایط وقت ــن ش ــه در ای ــتند ک هس
ــرای  ــی ب ــان ســند کاف ــد، محیط بان ــش می آی ــه ای پی ــا حادث ی
ــس  ــتند پ ــا هس ــون تنه ــد و چ ــود ندارن ــای خ ــات حرف ه اثب
ــا حقشــان  ــن رو در بیشــتر وقت ه ــد، از ای ــم ندارن شــاهدی ه
ضایــع می شــود چــون مــدرک کافــی بــرای تهیــه ســند و درج در 
پرونــده خــود ندارنــد تــا بــه قاضــی ارائــه دهنــد کــه بــر اســاس 
آن تصمیم گیــری شــود. وی افــزود: بــا نصــب ایــن دوربین هــا 
بــر روی لبــاس محیط بانــان، تمــام وقایــع لحظه به لحظــه ثبــت 
ــوان  ــری می ت ــا درگی ــه ی ــروز حادث ــورت ب ــه در ص ــود ک می ش
ــی  ــا حق ــه داد ت ــی و دادگاه ارائ ــه قاض ــم ب ــب فیل آن  را در قال
ــط  ــگان حفاظــت محی ــده ی ــع نشــود. فرمان ــز ضای ــردی نی از ف
زیســت اظهــار داشــت: البتــه داشــتن چنیــن تجهیزاتــی خــود 
ــد  ــان می فهمن ــرا متخلف ــگیرانه دارد زی ــت پیش ــود حال ــه خ ب
کــه محیط بانــان بــه ایــن دســتگاه هــا مجهــز هســتند و تمــام 

ــد. ــت می کنن ــه ثب ــه لحظ ــه ب ــا لحظ صحنه ه

»گیابــان گربــگ« یــا گربــه شــنی گربه ســان کوچکــی اســت کــه 
در مناطــق شــن زار بیابانــی آفریقــای شــمالی، عربســتان، آســیای 
مرکــزی، ایــران و پاکســتان زیســت می کنــد و یکــی از جانــواران 
کمیــاب ایــران اســت کــه در سیســتان و بلوچســتان بــا آســودگی 
خاطــر بــه گشــت و گــذار مــی پــردازد. بــه گــزارش ایرنــا، بیابــان  
جایــی اســت کــه انتظــار دیــدن گربــه را در آن نداریــم امــا خانــه 
یکــی از سرســخت ترین گربــه ســانان جهــان اســت. گربــه شــنی 
بــا اســم علمــی )Felis margarita( یکــی از ناشــناخته ترین 
ــر  ــه خاط ــز ب ــا نی ــه در دنی ــت ک ــران اس ــت ای ــای طبیع گربه ه
ــی از آن  ــات کم ــه اطالع ــن گرب ــتگاهی ای ــاص زیس ــرایط خ ش
وجــود دارد. گربــه شــنی گربه ســان کوچکــی اســت کــه در مناطــق 
ــی آفریقــای شــمالی، عربســتان، آســیای مرکــزی،  شــن زار بیابان
ایــران و پاکســتان زندگــی مــی کنــد و در زبــان بلوچــی »گیابــان 
گربــگ« نامیــده می شــود. ایــن گربــه کمــی از گربه هــای خانگــی 
بزرگتــر اســت و ســری پهــن، گــوش بــزرگ و دســت و پــای کوتــاه 
ــه  ــیاه دارد ک ــا س ــوه ای ی ــد قه ــای بلن ــا موه ــف پنجه ه و در ک
ــظ  ــر حف ــدید کوی ــای ش ــا را از گرم ــاند و آن ه ــا را می پوش پنجهه
می کنــد و بــا پراکنــدن وزن بــدن موجــب می شــود تــا بــه  خوبــی 
بــر روی شــن های روان حرکــت کننــد. رنــگ موهــای پشــت ایــن 
ــی  ــره، ول ــبتا تی ــای نس ــا و خال ه ــا نواره ــان زرد ب ــوع گربه س ن
زیــر بــدن ســفید اســت. گربــه شــنی شــنوایی فوق العــاده قــوی 
ــوران  دارد کــه حتــی امــواج مــاورای صــوت ناشــی از حرکــت جان
در زیرزمیــن را هــم دریافــت می کنــد. طــول ســر و تنــه بــه طــور 

ــدن در  ــاع ب ــانتی متر و ارتف ــانتی متر، دم ۲۸ س ــن ۵۰ س میانگی
ــران  ــه در ای ــن گرب ــا ۳۰ ســانتیمتر اســت. ای ــه شــانه ۲۴ ت ناحی
ــتان  ــوت در اس ــر ل ــی کوی ــق جنوب ــر، مناط ــی کوی ــارک مل در پ
کرمــان، منطقــه دشــت سمســور شهرســتان ایرانشــهر سیســتان 
و بلوچســتان، محــدوده ۲ شــاخ در منطقــه حفاظــت شــده تــوران 
ــه  ــگان، منطق ــش بخت ــات وح ــگاه حی ــمنان، پناه ــتان س در اس
حفاظــت شــده بهــرام گــور و منطقــه شــکار ممنــوع دره بــاغ بوانــات 
ــه  ــاد و منطق ــات وحــش عباس آب ــگاه حی ــرب پناه ــارس، غ در ف
ــد همچنیــن در  ــان زیســت می کن ــه در اصفه حفاظــت شــده موت
ــز  دشــت ترکمــن صحــرا و نواحــی شــمالی خراســان رضــوی نی
دیــده شــده  اســت. ایــن گربــه بــه خوبــی مــی توانــد از درخــت باال 
بــرود و پــس از غــروب بــه شــکار جونــدگان، مارمولــک ها،پرنــده 
ــه  ــۀ شــنی از پســتانداران کوچــک ب هــا و حشــرات مــی رود. گرب
ــه  ــدگان تغذی خصــوص دوپاهــا و گاهــی هــم از خرگــوش و خزن
می کنــد. گربه هــای شــنی قادرنــد تــا مــدت زمــان بســیار زیــادی 
را بــدون نوشــیدن آب زنــده بماننــد و زمانــی کــه بــه آب دسترســی 
ندارنــد، آب مــورد نیــاز خــود را از خــوردن شــکار تامیــن می کننــد. 
گربــه شــنی در اواســط زمســتان جفــت گیــری و بــه طــور احتمالی 
۲ بــار در ســال تولیــد مثــل می کنــد. حیــوان مــاده بعــد از حــدود 
ــه دنیــا مــی آورد کــه چشــم های  ۶۳ روز ۲ تــا چهــار بچــه کــور ب
ــه صــورت  ــه ب ــن گرب ــوند. ای ــاز می ش ــه ب ــد از ۲ هفت ــوزادان بع ن
ــد و شــبگرد اســت و روزهــا در ســوراخی  ــرادی زندگــی می کن انف
ــرکل حفاظــت محیــط  ــردازد. مدی ــه اســتراحت می پ کــم عمــق ب

زیســت سیســتان و بلوچســتان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
اظهــار داشــت: ایــن گربــه یکــی از جانــوران کمیــاب ایــران اســت 
ــردان  ــد پورم ــرد. وحی ــاهده ک ــوان آن را مش ــختی می ت ــه س و ب
گفــت: عمــده تریــن تهدیــد بــرای گربــه شــنی تخریــب زیســتگاه 
ــه  ــاه و شــغال اســت ک ــرای شــکار روب ــی ب و کارگذاشــتن تله های
ــه  ــکار گرب ــزود: ش ــرد. وی اف ــات می گی ــز تلف ــه نی ــن گون از ای
شــنی در کشــورهای ایــران، الجزایــر، قزاقســتان، موریتانــی، نیجر، 
پاکســتان، فلســطین اشــغالی و تونــس غیرقانونــی اعــالم شــده 
اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان 

بیــان کــرد: پایــش گربــه شــنی هنــوز کامــل نشــده امــا در 
زیســتگاه های منتهــی بــه کویــر دشــت سمســور بزمــان و منطقــه 
ــا  ــن اســتان مشــاهده می شــود و ب ــاد ای ــل آب ــوع بلب شــکار ممن
ــه در  ــن گون ــای الزم، ای ــکار و حفاظت ه ــت ش ــه ممنوعی ــه ب توج
مناطــق یادشــده در معــرض تهدیــد قــرار نــدارد. گربه هــای شــنی 
غالبــا در بیابان هــا و مناطــق خشــک و بیابانــی زندگــی می کننــد. 
ــه  گفتنــی اســت از جملــه کشــورهایی کــه می تــوان در آن هــا گرب
شــنی یافــت می تــوان بــه پاکســتان، ترکمنســتان و ایــاالت 

متحــده اشــاره کــرد. 

بالیــی کــه پولدارهــای ویالســاز بــر ســر دماونــد آورده انــد نــه 
تنهــا آب و هــوا بلکــه زمیــن را هــم از ایــن شهرســتان گرفتــه 
ــی  ــت. کاف ــور نیس ــرای آن متص ــبی ب ــده مناس ــت و آین اس
ــف شهرســتان  ــد از مناطــق مختل ــه بازدی ــک روز را ب اســت ی
دماونــد  شهرســتان  خوش نشــین  و  بکــر  مناطــق  بویــژه 
ــه چشــم  ــتر ب ــه بیش ــق فاجع ــت عم ــم، آنوق اختصــاص دهی
ــادی  ــال های متم ــی س ــه ط ــازهایی ک ــاخت و س ــد. س می آی
قارچ گونــه و عمدتــا زیــر ســایه قانــون انجــام شــده و امــروز 
آنهــا را بــا شــهرک های مختلفــی می شناســیم. ســاخت و 
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آفات

آبزیان

ساختار سه بعدی پروتئین هموگلوبین 
ماهیان دریای خزر شناسایی شد

هوش مصنوعی به جنگ
 آفات موز برمی خیزد

مرکــز  پژوهشــگران 
بیوشــیمی- تحقیقــات 
بیوفیزیــک دانشــگاه تهــران 
شناســایی  بــه  موفــق 
ــی  ــن و بوم ــای نوی ــدی پروتئین ه ــه بع ــاختار س س
دو نــوع ماهــی از آبزیــان دریــای خــزر شــدند 
ــی و  ــی و علم ــه تحقیقات ــم در زمین ــی مه ــه گام ک
شــروع راهــی بــا اهمیــت در زمینــه اســتفاده از 
بــرای  ماکرومولکولــی  کریســتالوگرافی  تکنیــک 
ــک  ــاره تکنی ــال درب ــه ح ــا ب ــا ت ــت. آی ــران اس ای
کریســتالوگرافی ماکرومولکولــی شــنیده اید؟ ایــن 
ــه دســت  ــرای ب ــا ب ــات مخصوص ــک در تحقیق تکنی
ــن و  ــای نوی ــدی پروتئین ه ــه بع ــاختار س آوردن س
بومــی کاربــرد دارد. کشــورهای پیشــرفته بــا اســتفاده 
ــه  ــاختار س ــایی س ــه شناس ــدام ب ــن روش اق از ای
بعــدی پروتئین هــا کرده انــد و در کشــورمان نیــز 

ــت از  ــدوق حمای ــا پشــتیبانی صن ــات ب ــن تحقیق ای
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــاوران معاون پژوهشــگران و فن
ریاســت جمهــوری توســط متخصصــان در مرکــز 
تحقیقــات بیوشــیمی-بیوفیزیک دانشــگاه تهــران 
انجــام شــد. ایــن پژوهشــگران موفق شــدند ســاختار 
ســه بعــدی پروتئیــن هموگلوبیــن ماهــی ایرانــی در 
دریــای خــزر را بدســت آورنــد. بــه گــزارش معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، عارفــه ســادات 
ــان  ــی بی ــرح پژوهش ــن ط ــری ای ــی مج ــید عرب س
کــرد: تــالش بــرای بدســت آوردن ســاختار ســه 
بعــدی هموگلوبیــن دو ماهــی ایرانــی در دریــای 
ــی، ارزش بســیاری  ــه دســت محققــان ایران خــزر، ب
دارد و نــه تنهــا در زمینــه تحقیقاتــی و علمــی گامــی 
بــزرگ و نویــن اســت بلکــه شــروع راهــی مهــم و بــا 
اهمیــت در زمینه اســتفاده از تکنیک کریســتالوگرافی 

ماکرومولکولــی بــرای ایــران اســت.

آفریقایــی  محققــان 
بــر  جدیــدی  اپلیکیشــن 
مصنوعــی  هــوش  پایــه 
ــداع  ــراه اب ــن هم ــرای تلف ب
کرده انــد کــه بــه کشــاورزان مــزارع مــوز اجــازه 
می دهــد شــیوع آفــات و بیماری هــای ایــن میــوه را 
شناســایی کــرده و بــا آنهــا مبــارزه کننــد. بــه گــزارش 
پایــگاه اینترنتــی نیواطلــس، ایــن اپلیکیشــن جدیــد 
ــه صــورت آفالیــن  ــه ای طراحــی شــده کــه ب ــه گون ب
ــت؛  ــتفاده اس ــل اس ــراه قاب ــن هم ــا تلف ــن ب و آنالی
اپلیکیشــن  ایــن  ادعــا می شــود کــه  همچنیــن 
بــا میانگیــن موفقیــت ۹۰ درصــدی کار می کنــد.

مــوز بــا برداشــت ســاالنه ۱۱۳ میلیــون تــن یکــی از 
مهم تریــن محصــوالت جهــان اســت، میلیون هــا 
نفــر در مناطــق گرمســیری بــه عنــوان بخــش مهمــی 
ــوز وابســته هســتند و  ــه م ــود ب ــی خ ــم غذای از رژی

ــرای صــادرات،  ــوز ب ــن م ــون ت ــرورش ۲۰ میلی ــا پ ب
ــوه یــک کاالی عمــده کشــاورزی محســوب  ایــن می
 Bioversity می شــود. اکنــون محققــان ســازمان
International در آفریقــا از دسترســی روزافــزون 
ــق دور  ــی در مناط ــمند حت ــن هوش ــبکه های تلف ش
افتــاده بــرای تولیــد یــک برنامــه هــوش مصنوعــی 
بــه نــام Tumaini اســتفاده کرده انــد؛ Tumaini بــه 
معنــای امیــد در زبــان ســواحیلی اســت. کشــاورزان 
بــا نصــب ایــن برنامــه بــر تلفــن همــراه و یــا ســایر 
دســتگاه های متحــرک، می تواننــد شــیوع آفــات 
تاکنــون  کنتــرل کننــد.  مــوز  در  را  بیماری هــا  و 
جمهــوری  کلمبیــا،  در  آزمایــش  بــا   Tumaini
دموکراتیــک کنگــو، هنــد، چیــن و اوگانــدا در مرحلــه 
ایــن آزمایش هــا ۹۰ درصــد  بتــا قــرار دارد و در 
موفقیــت را نشــان داده اســت. نتایــج ایــن تحقیــق 
ــت. ــده اس ــر ش ــریه Plant Methods منتش در نش

1۰ تن چوب جنگلی از انباری خانه ای در سمنان کشف شد
فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: بیش از ۱۰ تن الوار چوب جنگلی قاچاق از انباری یک خانه 
در سمنان کشف شد. به گزارش ایرنا، سرهنگ عبدهللا حسنی با اشاره به اینکه ارزش گذاری های 
کارشناسی همچنان ادامه دارد، افزود: پرونده تشکیل شده از سوی پلیس پس از تکمیل و برای 
سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

گزارش

تلفات  افزایش 
سیالب های هند

ریا
مطالعات انتقال آب خزر به سمناند

این هفته نهایی می شود
معــاون محیــط انســانی ســازمان محیــط زیســت 
ــه  ــزر ب ــال آب خ ــرای انتق ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
نیــرو  وزارت  روی  پیــش  گزینــه  دو  ســمنان 
ــه  ــزر ب ــال آب خ ــات انتق ــت، گفت:مطالع ــده اس ــرار داده ش ق
ــگار  ــزارش خبرن ــه گ ــود. ب ــی می ش ــه نهای ــن هفت ــمنان ای س
ــارس، مســعود تجریشــی  ــزاری ف ــط زیســت خبرگ ــروه محی گ
معــاون محیــط انســانی ســازمان محیــط زیســت در پاســخ بــه 
ســوال یکــی از خبرنــگاران در خصــوص علــت صــدور مجوزهــای 
ــط  ــازمان محی ــته در س ــال گذش ــی دو س ــمار ط ــی بی ش ارزیاب
ــم حــدود ۲۴۰  ــه ای مجــوز ندادی ــا فل ــار داشــت: م زیســت اظه
پــروژه در ســازمان محیــط زیســت وجــود داشــت کــه ۱۵ ســال 
ــال  ــدی ۱۵ س ــی س ــد. وقت ــده بودن ــف نش ــن تکلی ــود تعیی ب
ــن تکلیــف نشــود روســتاهای اطــراف امــکان نوســازی و  تعیی
خریــد و فــروش زمین هایشــان را از دســت می دهنــد و در 
ــز می شــود. اینکــه در  ــن طرح هــا فری ــط اطــراف ای ــع محی واق
ــم مشــکل حــل  ــای مطــرح شــده ســکوت کنی ــل پروژه ه مقاب

ــوز  ــا ۶۴ مج ــال ۹۷ تنه ــاس س ــر اس ــزود: ب ــود. وی اف نمی ش
ارزیابــی صــادر شــده و مابقــی طرح هــای اشــاره شــده تعییــن 
ــالح  ــد اص ــا نیازمن ــده اند و ی ــا رد ش ــی ی ــدند یعن ــف ش تکلی
ارائــه گواهی هــای  خصــوص  در  تجریشــی  شــدند.  اعــالم 
ــا  ــی خودروه ــر روی آالیندگ ــاص ب ــای خ ــاله و آزمایش ه یکس
گفت: بــا تســت های آالیندگــی کــه بــر اســاس رتبه بنــدی 
آزمایشــگاه ها طــی یکســال گذشــته گرفته ایــم بــه ایــن نتیجــه 
ــو در خیابان هــا  ــه نزدیــک ۴۰ درصــد خودروهــای ن رســیدیم ک
معاینــه فنــی ندارنــد. معــاون محیــط انســانی ســازمان محیــط 
زیســت در خصــوص وضعیــت پســماندهای کشــور گفــت: 
قانــون پســماند مربــوط بــه ســال ۸۸ بــوده و دارای خالء هــای 
ــد شــرکت  ــل از مجموعــه چن ــن دلی ــه همی بیشــماری اســت ب
دانش بنیــان درخواســت کردیــم کــه بــرای حــل مســئله پســماند 
کشــور پــای کار بیاینــد و ببیننــد بــه لحــاظ بســته بندی بــه چــه 
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــرا ک ــم چ ــاز داری ــی نی ــتانداردها و ضوابط اس

ــدارد. ــی اســتاندارد مشــخصی هــم وجــود ن حت

الن
وو

مس

نماینــده مــردم رشــت در مجلــس با انتقــاد از اینکه 
آقــای کالنتــری بــرای فــرار بــه جلــو و شــانه خالی 
کــردن از زیــر بــار مســئولیت بــه نماینــدگان اتهــام 
موضــوع  شــمالی  اســتان های  نماینــدگان  می زنــد، گفــت: 
ــرد.  ــد ک ــری خواهن ــور پیگی ــس جمه ــری را از رئی ــزل کالنت ع
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــادی در گفت وگ ــن آب ــرزاده ایم ــی جعف غالمعل
ــری در  ــارات کالنت ــه اظه ــت، در واکنــش ب ــه مل ــزاری خان خبرگ
مــورد نماینــدگان اســتان های شــمالی مبنــی بــر اینکــه بودجــه 
ــف و  ــمال حی ــدگان ش ــری نماین ــی تدبی ــا ب ــه ب ــماند زبال پس
ــا  ــت تنه ــات دول ــراد در هی ــن اف ــود ای ــت: وج ــد، گف ــل ش می
بــرای رئیس جمهــور و دولــت ایجــاد مشــکل، زحمــت و هزینــه 
می کنــد. نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه مــا نماینــدگان اســتان های شــمالی بــه طــور 
قطــع موضــوع برکنــاری کالنتــری را از رئیــس جمهــور پیگیــری 
ــو و   ــه جل ــرار ب ــرای ف ــری ب ــای کالنت ــت: آق ــرد، گف ــم ک خواهی
ــام  ــدگان اته ــه نماین ــار مســئولیت ب ــر ب شــانه خالی کــردن از زی
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این صفحه می خوانیم
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بـه آب های مرزی را داریم همچنین این مشـکل با کشـورهای 

سـوریه، ترکیـه و حتـی عـراق وجـود دارد. نبود قوانین شـفاف 

بین المللـی در حـوزه آب هـای زیرزمینـی باعـث می شـود کـه 

همـه کشـورها بـه خـود این حـق را بدهنـد که هر جور دوسـت 

دارنـد بـا آب هـای مـرزی برخـورد کنند.وی با اشـاره بـه این که 

در مـورد مسـائل مربـوط بـه پـروژه »گاپ« و سـد »ایلیسـو« 

وزارت خارجـه ایـران در حـال پیگیری اسـت و فعالیت هایی را 

انجـام داده اسـت، گفـت: ترک هـا سدسـازی های ایـن منطقه 

را حـق خـود می داننـد. الزم اسـت وزارت خارجـه ایـن موضوع 

را بـا جدیـت بیشـتری پیگیـری کنـد. فرامـوش نکنیـم کـه 

سدسـازی های ترکیـه روی دجلـه و فـرات صـد درصـد اثـرات 

منفـی دارد و امیدواریـم بتوانیـم بـا ترک هـا کنـار بیاییم.بـه 

گـزارش ایسـنا، عیسـی کالنتـری در ادامه این نشسـت خبری 

بـا اشـاره بـه این که یک درصد از سـود تولیـدات صنایع آالینده 

بایـد بـه شـکل عـوارض آالیندگـی پرداخـت شـود، گفـت: این 

عـوارض در اختیـار شـهرداران شـهرداری ها قـرار می گیـرد کـه 

در برخـی مواقـع رقـم باالیـی اسـت. برای مثال سـال گذشـته 

عـوارض آالیندگی عسـلویه حـدود ۴۰۰ میلیارد تومـان بود البته 

اسـتان های همجـوار مثـل فـارس و هرمـزگان متقاضـی ایـن 

هسـتند که از عـوارض آالیندگی عسـلویه بهره مند شـوند، چون 

آالیندگـی صنایـع ایـن منطقـه اسـتان های مذکـور را نیز تحت 

تاثیـر قـرار می دهـد. جلسـاتی در مجلـس شـورای اسـالمی و 

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت بـرای بررسـی ایـن مـوارد 

تشـکیل شـده است.

تدوین جدول دریافت کنندگان 
عوارض آالیندگی

وی ادامـه داد: جدولـی بـرای روشـن  شـدن دریافت کننـدگان 

عـوارض آالیندگـی در دسـت تهیه اسـت که امیدواریـم تا پایان 

مردادمـاه ایـن جـدول تهیه و تکمیل شـود. در صـورت تکمیل 

شـدن ایـن جـدول مشـخص می شـود کـه سـهم هـر یـک از 

شـهرها از عـوارض آالیندگـی صنایـع چند درصد اسـت.

رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت همچنین در پاسـخ به 

پرسشـی در مورد اقدامات انجام شـده برای کنتـرل کانون های 

گـرد و غبـار کشـور بـا اشـاره بـه عوامـل ایجـاد ایـن کانون هـا 

گفـت: شـاید سدسـازی ها مهم تریـن دلیـل ایجـاد کانون های 

گرد و غبار باشـد. سدسـازی هایی که در راسـتای اصول توسعه 

پایـدار نبـوده اسـت. این سـدها همـه آب هـا را مهـار کرده اند و 

آبـی بـرای طبیعت باقی نگذاشـته اسـت. برمبنـای تفاهم نامه 

منعقـد شـده در اجـالس ریـو همـه کشـورها می تواننـد تـا ۴۰ 

درصـد از آب هـای تجدیدپذیـر خـود اسـتفاده کننـد در حالـی 

کـه در ایـران بـه دلیل ناآگاهی نسـبت به اصول توسـعه پایدار 

همـه آب هـا را از طریـق سدسـازی مهـار کرده ایـم.وی با تاکید 

بـر این کـه بخـش عمـده ای از کانون هـای گـرد و غبـار نتیجـه 

نگرش نادرسـت و غیرعلمی بوده اسـت، گفت: متوسـط بارش 

ایـران حـدود ۲۰۰ میلی متـر اسـت. شـدت تبخیر در ایـران نیز 

بـاالی ۲۵۰ میلی متر گزارش می شـود. ایـن وضعیت در جنوب 

کشـور بدتـر اسـت به طوری کـه متوسـط بـارش ۱۳۰ میلی متر 

و شـدت تبخیـر باالی چهار متر اسـت.کالنتری افزود: مسـلما 

مهـار آب هـا و سـیالب ها از طریـق سدسـازی ها باعـث حـذف 

پوشـش گیاهی و فرسـایش بادی خاک می شـود. زمانی فکر 

می کردیـم کـه آبگرفتگی در دشـت خوزسـتان یک بالسـت در 

حالـی کـه االن بـه ایـن نتیجه رسـیده ایم کـه نبود سـیالب در 

دشـت خوزسـتان باعث از بین رفتن پوشـش گیاهـی و ایجاد 

سـازمان حفاظـت  می شـود.رئیس  غبـار  و  کانون هـای گـرد 

محیـط زیسـت بـا اشـاره به این کـه در سـال جاری دولـت ۱۰۰ 

میلیـارد دالر بـرای مقابلـه بـا کانون هـای گرد و غبـار تخصیص 

داده اسـت، گفت: سـال گذشـته ۲۰۰ میلیون دالر در خوزسـتان 

هزینـه شـد که از طریق آن در ۲۱هزار هکتـار از اراضی نهال کاری 

صـورت گرفـت کـه حـدود ۹۰۰۰ هکتـار از آن از بیـن رفـت. ۶۰۰۰ 

هکتـار بـه دلیـل سـیالب و ۳۰۰۰ هکتار بـر اثر گرمـای بیش از 

حـد البتـه با توجه به شـرایط آب و هوایی خوزسـتان موفقیت 

۶۵ درصـدی در نهال کاری هـا قابل قبول اسـت.کالنتری با بیان 

این که سـال گذشـته اعتباری برای جازموریـان اختصاص داده 

نشـده بـود، گفـت: بـه همین دلیـل هم اقـدام خاصـی در این 

منطقـه بـرای مقابلـه با گـرد و غبار انجام نشـد اما امسـال ۷۰۰ 

میلیـارد تومـان بـرای مقابلـه بـا کانون هـای گـرد و غبار کشـور 

اختصـاص داده شـده اسـت که بخشـی از آن بـرای جازموریان 

هزینـه خواهـد شـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه بخش عمـده گرد 

و غبـار خوزسـتان منشـأ خارجـی دارد، گفـت: مـا نمی توانیـم 

بـرای کانون هـای خارجـی گـرد و غبـار کاری بکنیـم امـا بـرای 

کانون هـای داخلـی پروژه هایـی مثل نهال کاری و مالچ پاشـی 

در حـال انجـام اسـت. البتـه مالـچ پاشـی نیـز تنها بایـد برای 

شـن های روان اسـتفاده شود.

رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست 
با اشاره به اختصاص 

۷۰۰ میلیارد تومان 
برای مقابله با گرد و 
غبار کشور، آخرین 

اجرای  وضعیت 
طرح بایوجمی برای 

رسوب زدایی در 
تاالب انزلی را تشریح 

کرد و گفت: طرح 
رسوب زدایی در انزلی 
به دستور دادستانی 

متوقف است اما 
انزلی  دادستانی 

اطالعات علمی کافی 
در این مورد ندارد.

انتقاد رییس سازمان محیط زیست از توقف طرح بایوجمی تاالب انزلی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: طرح رسوب زدایی در انزلی به دستور دادستانی متوقف 

است اما دادستان انزلی اطالعات علمی کافی در این مورد ندارد

بالیــی کــه پولدارهــای ویالســاز بــر ســر دماونــد آورده انــد نــه 
تنهــا آب و هــوا بلکــه زمیــن را هــم از ایــن شهرســتان گرفتــه 
ــی  ــت. کاف ــور نیس ــرای آن متص ــبی ب ــده مناس ــت و آین اس
ــف شهرســتان  ــد از مناطــق مختل ــه بازدی ــک روز را ب اســت ی
دماونــد  شهرســتان  خوش نشــین  و  بکــر  مناطــق  بویــژه 
ــه چشــم  ــتر ب ــه بیش ــق فاجع ــت عم ــم، آنوق اختصــاص دهی
ــادی  ــال های متم ــی س ــه ط ــازهایی ک ــاخت و س ــد. س می آی
قارچ گونــه و عمدتــا زیــر ســایه قانــون انجــام شــده و امــروز 
آنهــا را بــا شــهرک های مختلفــی می شناســیم. ســاخت و 

ســاز در مناطــق مجــاز بمانــد، تغییــر کاربــری اراضــی آن 
هــم بــا ترغیــب کشــاورزان بــه فــروش زمین هایشــان و 
ــوی  ــکونی و از س ــه مس ــات ب ــری باغ ــر کارب ــم تغیی ــد ه بع
ــا  ــازی روی کوه ه ــوج ویالس ــواری و م ــل کوه خ ــر معض دیگ
نفــوذ دســتگاه هــای  آنهــا  برخــی مــوارد منشــا  کــه در 
قدرتمنــد خــارج از شهرســتان گــزارش شــده اســت، دل هــر 
اینکــه  بــاور  مــی آورد.  درد  بــه  را  انســان طبیعت دوســتی 
ــد و  ــود را می بینن ــروز خ ــط ام ــه فق ــتند ک ــان هایی هس انس
از فردایــی کــه بــه جــای باغ -شــهر بــودن دماونــد، ویالشــهر 

نصیــب آینــدگان می شــود، بســیار ســخت اســت ولــی وجــود 
ــا  ــند ام ــران می شناس ــش ته ــد را ُش ــتان دماون دارد. شهرس
کارشناســان محیــط زیســت می گوینــد روزی را می بیننــد 
ــل  ــد. از داخ ــیدن نباش ــس کش ــرای نف ــی ب ــر جای ــه دیگ ک
تــا  بگیــر  مشــا  کیــالن،  آبســرد،  و  دماونــد  شــهرهای 
ــار  ــتلک، وادان، چن ــران، اس ــد ولی ــراف مانن ــتاهای اط روس
شــرق و... . بســیاری از روســتاها کــه روزگاری درختــان ســبز 
ــا در کوچه هــای قدیمــی و ســپیدی  ســربه فلــک کشــیده آنه
قلــه دماونــد طــرح بــوم نقاشــی بســیاری از هنرمنــدان بــود، 
ــی از ویالهــا مدفــون شــده اســت  ــر خروارهــا خــاک و تل زی
و دیگــر اثــری از باغــات دماونــد نیســت. گرچــه آمارهایــی از 
ــس و دیوارکشــی  ــب فن ــای غیرمجــاز و تخری ــب ویاله تخری
شــنیده  آن  اطــراف  شــهرهای  و  دماونــد  شهرســتان  در 
ــر  ــی ب ــش درخت ــرای روی ــی ب ــر مجال ــا دیگ ــا آی می شــود ام

آن آوارهــا باقــی می مانــد؟
ــهروندان  ــی از ش ــران هســتند؛  یک ــهروندان نگ ــان ش ــن می در ای
ــوص  ــن خص ــته در ای ــالی از او گذش ــن و س ــه س ــدی ک دماون
ــان بســیار،  ــا، درخت ــر باغ ه ــه خاط ــد را ب ــت: دماون ــا گف ــه ایرن ب
روان  آب  و  ارزشــمند  محصــوالت  هــای کشــاورزی،  زمیــن 
ــفر  ــهر س ــن ش ــه ای ــس ب ــر ک ــروز ه ــی ام ــناختند ول آن می ش
ــار  ــه کن ــه هــر جمع ــا اتاقکــی می خواهــد ک ــش تنه ــد، دل می کن
ایــن درختــان »جــوج« )کبــاب جوجــه( بزنــد و بــه زعــم خــودش 
صفایــی کنــد. وی ادامــه داد: امــروز ایــن اتاقک هــا بــه ویالهــا و 
ــر می شــود  ــه روز بزرگ ت ســاختمان هایی تبدیــل شــده کــه روز ب
و ایــن در حالــی اســت کــه حتــی در طــول ســال شــاید پنــج تــا 
۱۰ روز هــم مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد. ایــن شــهروند بومــی 

گفــت: خیلــی از بومی هــا هــم زمین هــای خــود را بــه غیربومــی 
ــده اند و در  ــود ش ــابق خ ــن س ــان زمی ــد باغب ــد و بع فروخته ان
اتاقــک هــای ســرایداری در همــان بــاغ ســاکن هســتند و 
ــه  ــد. البت ــه صــورت اســتیجاری زندگــی می کنن ــان ب ــدان آن فرزن
ایــن داســتان فقــط مختــص بــه شــهر دماوند نیســت. شــهرهایی 
ــر  ــهر و دیگ ــم ش ــتاهای حری ــن، روس ــرد، روده ــون آبس همچ
ــی از  ــود. یک ــده می ش ــم دی ــن مه ــز ای ــتان نی ــق شهرس مناط
شــهروندان دماونــدی کــه خواســت نامــش ذکــر نشــود بــه ایرنــا 
ــش  ــه بی ــد ب ــاختمان ها نبای ــم س ــن تراک ــهر روده ــت: در ش گف
از پنــج طبقــه برســد امــا شــاهد هســتیم اکنــون ســاختمان ۱۷ 
طبقــه ای در یکــی از مناطــق ســخت گــذر  ایــن شــهر کــه شــیب 
زیــادی دارد در حــال ســاخت و ایــن اقــدام اخیــر شــهرداری جای 
ــن شــهر  ــی از ای ــه آه آبعل ــه داد: رودخان ســوال اســت. وی ادام
ــو  ــد مامل ــده آب س ــن کنن ــه تامی ــن رودخان ــذرد و آب ای می گ
ــن  ــه در ای ــیر رودخان ــاه از مس ــد کوت ــک بازدی ــی در ی ــت ول اس
شــهر متوجــه حجــم باالیــی از ســاخت و ســاز هســتیم کــه ایــن 
ــابی  ــن ابراهیمی بس ــیاری دارد. حس ــات بس ــده تبع ــم در آین مه
دادســتان دماونــد بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت میــزان ســاخت 
و ســاز غیرمجــاز در ایــن شهرســتان اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
موقعیــت شهرســتان دماونــد و محیــط زیســت مناســب، نزدیکــی 
ــگری و  ــف گردش ــای مختل ــه ه ــن جاذب ــت و همچنی ــه پایتخ ب
ییالقــی، هجــوم افــراد ســودجو و فرصت طلــب از سراســر کشــور 
بــه ایــن شهرســتان افزایــش یافتــه کــه اقــدام بــه تصــرف اراضــی 
ملــی و تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی می کننــد. وی از 
ــار  ــاز در چه ــاز غیرمج ــورد ساخت وس ــزار م ــدود ۲ ه ــب ح تخری
ــر داد. ــد خب مــاه نخســت ســال جــاری در حــوزه قضایــی دماون

بالیی که پولدارها بر سر دماوند آوردند

و  انزلــی  تــاالب  بــه  مهاجــر  پرنــدگان  قــراوالن  پیــش 
ــرکل حفاظــت  ــالن وارد شــدند. مدی ــای اســتان گی آب بندان ه
هــای  براســاس گــزارش  زیســت گیــالن گفــت:  محیــط 
ــای اســتان،  ــی از تاالب ه ــای میدان ــت شــده و بازدیده دریاف
اولیــن گــروه از پرنــدگان مهاجــر شــامل خوتکاهــای پرســفید 
ــاالب  ــرق ت ــق ش ــه ای در مناط ــا ۲۰۰ قطع ــته های ۱۰ ت در دس
ــده  ــت ش ــیم ر   ؤی ــیاه کش ــده س ــت ش ــه حفاظ ــی و منطق انزل
ــه ۳۰  ــدگان ک ــن پرن ــه از ای ــش از ۳۰۰ گون ــد و هرســاله بی ان
ــی  ــواع گونه هــای حمایــت شــده جهان ــا شــامل ان ــه از آنه گون
و ۱۹ گونــه در لیســت قرمــز قــرار دارنــد؛ از ســیبری و مناطــق 
سردســیر اروپــا بــرای زمســتان گذرانــی بــه تاالب هــای گیــالن 
ــت  ــه صحب ــور در ادام ــی محمدپ ــد. قربانعل ــرت می کنن مهاج
ســفید،  پیشــانی  غــاز  خاکســتری،  غــاز  هایــش گفــت: 
ــل  ــواع حواصی ــاکالن، ان ــا، ب ــکان، چوب پ ــاز، پلی ــروس غ ع
ــا  ــن گونه ه ــن ای ــه ســبز، اردک ارده ای از مهم تری ــراس، کل اک
محســوب مــی شــوند. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت 
گیــالن  وجــود امنیــت  نســبی و منابــع  غذایــی کافــی در 
بــرای زمســتان  از شــرایط مناســب  را  تاالب هــای گیــالن 
ــدگان مهاجــر مهیــا کــرده اســت. یــگان  حفاظــت  گذرانــی پرن
ــه  ــه هرگون ــرده ک ــالم ک ــز اع ــالن نی ــتان گی ــت اس محیط زیس
ــوده و  ــوع ب ــر ممن ــدگان مهاج ــن پرن ــری ای ــکار و زنده گی ش
ــه  ــا توجــه ب ــا متخلفــان برخــورد مــی شــود ضمــن اینکــه ب ب
آغــاز فصــل مهاجــرت پرنــدگان و ورود اولیــن دســته از ایــن 
ــتگاه ها  ــش زیس ــرل و پای ــت و کنت ــش گش ــدگان، افزای پرن
ــب  ــه دارای اکوسیســتم مناس ــتان ک ــطح اس ــای س و تاالب ه
ــتان  ــان اس ــه مهم ــر ارزش ک ــدگان پ ــن پرن ــی ای ــرای زندگ ب
ــت و  ــد گرف ــرار خواه ــگان ق ــن ی ــتور کار ای ــتند، در دس هس
ــون  ــک میلی ــفید ی ــر س ــکا پ ــه خوت ــر قطع ــکار ه ــه ش جریم
ــه  ــاری پروان ــال ج ــی در س ــرد خاط ــرای ف ــوده و ب ــال ب ری

ــد.  ــد ش ــادر نخواه ــز ص ــکار نی ش

ورود پرندگان مهاجر 
به گیالن

خبر
دستگیری متخلف 

شکار و صید در بندرلنگه
ــک  ــط زیســت بندرلنگــه ی ــوران حفاظــت محی مام
متخلــف شــکار و صیــد را در ایــن شهرســتان 
ــدا و  ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــتگیر کردن دس
ــتان  ــت شهرس ــط زیس ــس اداره محی ــیما؛ رئی س
بندرلنگــه گفــت: از ایــن متخلــف یــک دســتگاه موتــور ســیکلت، یــک دســتگاه 
ــک قبضــه  ــن چشــمی، ی ــدد دوربی ــک ع ــو، ی ــدد چاق ــک ع ــراه، ی ــن هم تلف
اســلحه گلولــه زنــی، چهــار عــدد فشــنگ و الشــه و چهــار راس قــوچ و میــش 
ــر  ــف دیگ ــزود: دو متخل ــمی اف ــامان قاس ــد. س ــط ش ــف و ضب ــی کش وحش
متــواری شــدن کــه پیگیــری و هماهنگــی بــا مقــام قضایــی شهرســتان نســبت 

ــه دســتگیری آن هــا انجــام شــده اســت. ب

تلف شدن هفت توله ببر
کارشــناس مســئول نظــارت بــر امــور حیــات وحش 
محیــط زیســت خراســان رضــوی گفــت:از ابتــدای 
ــهد  ــش مش ــاغ وح ــر در ب ــه بب ــت تول ــال هف امس
تلــف شــدند کــه دالیــل آن نیازمنــد بررســی اســت. 
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از مشــهد، 
ــات وحــش  ــور حی ــر ام ــارت ب ــز کارشــناس مســئول نظ ــدی آبی ــان محم ایم
ــر از ابتــدای امســال  ــه بب محیــط زیســت خراســان رضــوی گفــت: هفــت تول
در بــاغ وحــش مشــهد تلــف شــده اند و هنــوز دالیــل ایــن مســئله مشــخص 
ــه  ــن زمین ــوط در ای ــی مبس ــه گزارش ــال تهی ــرد: در ح ــح ک ــت. او تصری نیس

ــم. ــرار می دهی ــانه ها ق ــار رس ــات آن را در اختی ــه زودی جزئی ــتیم و ب هس

تفاهم نامه محیط زیست با پلیس
ایســنا، معــاون محیــط زیســت  بــه گــزارش   
طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
ــد از  ــه بع ــان اینک ــا بی ــات ب ــاق حیوان ــورد قاچ م
مــواد مخــدر قاچــاق حیوانــات پرســودترین قاچــاق 
دنیــا اســت، گفــت: همیشــه ایــن مشــکل وجــود داشــته امــا اصــالح برخــی 
ــات  ــای حی ــاق گونه ه ــد قاچ ــت می توان ــط زیس ــازمان محی ــاختارها در س س
وحــش را کاهــش دهــد. بــرای مثــال افزایــش جرایــم حمــل و نقــل و شــکار 
ــط زیســت  ــات وحــش در ســازمان محی ــش خســارات حی ــن افزای و همچنی
انجــام شــده و همچنیــن اخیــرا موضــوع قاچــاق حیوانــات و مدیریــت فضــای 
مجــازی بــا فرمانــده نیــروی انتظامــی مطــرح و قــرار شــده تفاهم نامــه ای در 

ــد شــود. ــه منعق ــن زمین ای

شکارچیان

حیوانات

تفاهم نامه

زخمی شدن محیط بان خراسان جنوبی با تیراندازی شکارچی متخلف
 مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: یکی از محیط بانان شهرستان قاین با تیراندازی شکارچی 

متخلف زخمی شد. به گزارش مهر، حسن اکبری افزود: با اطالعات دریافتی از سوی همیاران، ماموران نیروی 
انتظامی در تالش جهت دستگیری این متخلف هستند که به زودی شناسایی، دستگیر و به دست قانون سپرده 

خواهد شد.
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 ای

س:
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معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت ضمــن اعــالم مخالفــت بــا تولیــد ســواری دیزلــی 
در ایــران گفــت: یکــی از خودروســازان داخلــی رقــم قابــل 
ــاص داده  ــی اختص ــواری دیزل ــه س ــرای مطالع ــی ب توجه
ــر کشــور و ســازمان حفاظــت  ــا ۱۳ دانشــگاه برت اســت ام
محیــط زیســت بــا تولیــد ایــن دســتگاه مخالــف هســتند. 
ــط  ــازمان محی ــی س ــعود تجریش ــنا، مس ــزارش ایس ــه گ ب
ــازمان  ــته در س ــه روز گذش ــری ک ــت خب ــت در نشس زیس
حفاظــت محیــط زیســت برگــزار شــد در مــورد تولیــد 
ــد ســال گذشــته  ــت: در چن ــی در کشــور گف ســواری دیزل
بــرای  توجهــی  قابــل  رقــم  داخلــی  خودروســاز  یــک 
ــرده اســت  ــه ک ــی هزین ــه ســواری دیزل ــوط ب ــه مرب مطالع
ــواری  ــد س ــوز تولی ــه مج ــت ک ــت داش ــرا درخواس و اخی
دیزلــی صــادر شــود. وی ادامــه داد: ســازمان محیــط 
زیســت بــا تولیــد ســواری دیزلــی در ایــران مخالــف 
ــت و  ــک اس ــه خش ــک منطق ــا ی ــور م ــون کش ــت، چ اس
صــورت  در  ثانویــه  آالینده هــای  تولیــد  بــرای  شــرایط 
اســت.  فراهــم  دیزلــی  ســواری های  تــردد  و  تولیــد 
معــاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظــت محیــط 
ــد  ــا تولی ــن ســازمان ب ــت ای ــر مخالف ــد ب ــا تاکی زیســت ب
ــی  ــی فن ــرا بررس ــت: اخی ــازمان گف ــی در س ــواری دیزل س
ــر محــول  ــه کنسرســیوم دانشــگاه های برت ــن موضــوع ب ای
شــده بــود کــه کنسرســیوم دانشــگاه های برتــر - کــه 
شــامل ۱۳ دانشــگاه اســت - مخالفــت خــود را بــا تولیــد 
ســواری دیزلــی اعــالم کردنــد. تجریشــی در ادامــه در 
ــط زیســتی  ــا مســائل محی ــاط اســتارت آپ ها ب ــورد ارتب م
ــی  ــای آلودگ ــرد: اســتارت آپ ها در حوزه ه ــران اظهارک در ای
ــر  ــال هســتند. ب ــوا، پســماند و کاهــش مصــرف آب فع ه
ــاوری  ــت علمــی و فن ــا معاون ــه ب ــه ای ک اســاس تفاهم نام
حــوزه  در  اســتارت آپ هایی  داریــم  جمهــوری  ریاســت 
شناســایی آالینده هــای صنایــع و کارخانجــات فعالیــت 

. می کننــد

مخالفت 1۳ دانشگاه کشور 
با تولید سواری دیزلی
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کالنتری بگوید کدام الیحه را به مجلس آورده مس
که ما تصویب نکردیم
نماینــده مــردم رشــت در مجلــس با انتقــاد از اینکه 
آقــای کالنتــری بــرای فــرار بــه جلــو و شــانه خالی 
کــردن از زیــر بــار مســئولیت بــه نماینــدگان اتهــام 
موضــوع  شــمالی  اســتان های  نماینــدگان  می زنــد، گفــت: 
ــرد.  ــد ک ــری خواهن ــور پیگی ــس جمه ــری را از رئی ــزل کالنت ع
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــادی در گفت وگ ــن آب ــرزاده ایم ــی جعف غالمعل
ــری در  ــارات کالنت ــه اظه ــت، در واکنــش ب ــه مل ــزاری خان خبرگ
مــورد نماینــدگان اســتان های شــمالی مبنــی بــر اینکــه بودجــه 
ــف و  ــمال حی ــدگان ش ــری نماین ــی تدبی ــا ب ــه ب ــماند زبال پس
ــا  ــت تنه ــات دول ــراد در هی ــن اف ــود ای ــت: وج ــد، گف ــل ش می
بــرای رئیس جمهــور و دولــت ایجــاد مشــکل، زحمــت و هزینــه 
می کنــد. نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای اســالمی بــا 
تاکیــد بــر اینکــه مــا نماینــدگان اســتان های شــمالی بــه طــور 
قطــع موضــوع برکنــاری کالنتــری را از رئیــس جمهــور پیگیــری 
ــو و   ــه جل ــرار ب ــرای ف ــری ب ــای کالنت ــت: آق ــرد، گف ــم ک خواهی
ــام  ــدگان اته ــه نماین ــار مســئولیت ب ــر ب شــانه خالی کــردن از زی

ــدگان اســتان های  ــور قطــع نماین ــه ط ــه ب ــن رابط ــد در ای می زن
شــمالی ورودی جــدی خواهنــد داشــت و از رئیس جمهــور 
ــی  ــارات غیرواقع ــن اظه ــر چنی ــرد و در براب ــم ک ــوال خواهی س
کوتــاه نخواهیــم آمــد. وی بــا انتقــاد از اینکــه وضعیــت محیــط 
زیســت کشــور بحرانــی اســت، ادامــه داد: وضعیــت تــاالب هــا 
ــان  ــدگان و آبزی ــل پرن ــی و نس ــور بحران ــش کش ــات وح و حی
ــی  ــه فرافکن ــان ب ــری همچن ــراض اســت و کالنت در معــرض انق
ــی در جهــت سیاســت های  ــچ گام مثبت ــه مــی دهــد و هی ادام
دولــت برنداشــته و بزرگتریــن هنــرش ایــن اســت کــه محیــط 
زیســت را تبدیــل بــه دســتگاهی منفــور در افــکار عمومــی کــرده 
اســت. وی گفــت: مجلــس محــل قانونگــذاری اســت و مســاله 
پســماند را دولــت بایــد پیگیــری کنــد؛ مــا تاکنــون هــر الیحــه ای 
کــه دولــت در رابطــه بــا محیــط زیســت و پســماند ارائــه کــرده 
تصویــب و همــکاری مناســبی را در تصویــب لوایــح مربــوط بــه 
محیــط زیســت داشــتیم؛ کالنتــری بگویــد کــه کــدام الیحــه را 

ــه مجلــس آورده و مــا تصویــب نکردیــم. ب

دن
فعالیت معادن در منطق شکار ممنوع خراسانلو، معا

نگران کننده است
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان 
ابهــر گفــت: فعالیــت معــادن در منطق شــکارممنوع 
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــت. ب ــده اس ــانلو، نگران کنن خراس
محمدهــادی کاظمــی در مراســم تقدیــر از خبرنــگاران 
ــگاران در اطالع رســانی،  ــر خبرن ــش موث ــه نق ــا اشــاره ب ــر، ب ابه
ــه  ــت ک ــی اس ــت از حوزه های ــط زیس ــوزه محی ــرد: ح ــوان ک عن
ــاره  ــا اش ــت. وی ب ــازی اس ــانی و فرهنگ س ــد اطالع رس نیازمن
بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری دربــاره ضــرورت توجــه ویــژه 
ــم  ــه محیــط زیســت، ادامــه داد: در حــال حاضــر دغدغــه مه ب
ــده  ــل ش ــور تبدی ــی کش ــای اصل ــی از دغدغه ه ــه یک ــت ب زیس
اســت. ایــن مســئول، آمــوزش را از دغدغه هــای اصلــی محیــط 
زیســت عنــوان کــرد و افــزود: آمــوزش و اطالع رســانی یکــی از 
ــن  ــه در همی ــط زیســت اســت ک ــم در حــوزه محی مباحــث مه
ــتان در  ــان در شهرس ــا محیط ب ــاعت ب ــک س ــه ی ــتا برنام راس
ــای  ــه واحده ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــت. کاظم ــرا اس ــال اج ح
آالینــده در ابهــر انــدک هســتند، بیــان کــرد: واحدهــای تولیــدی 

در شهرســتان بــه صــورت مســتمر پایــش می شــود. ایــن 
ــرآب  ــده و پ ــای آالین ــه واحده ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــئول ب مس
توســعه ای  طرح هــای  در  افــزود:  نمی شــود،  داده  مجــوز 
ــه  ــر گرفت ــط زیســت در نظ ــر محی ــز اگ ــدی نی ــای تولی واحده
ــی از  ــد. کاظم ــم ش ــه خواهی ــکل مواج ــا مش ــا ب ــود، قطع نش
کمبــود آب بــه عنــوان یکــی از بحران هــای قــرن اخیــر یــاد کــرد 
ــر در شهرســتان داده  ــع آب ب ــه داد: اجــازه اســتقرار صنای و ادام
ــه  نخواهــد شــد. وی از فعالیــت معــادن و پســاب و پســماند ب
ــرد  ــاد ک ــر ی ــط زیســت در ابه ــی محی ــای اصل ــوان دغدغه ه عن
ــه  ــر ب ــه خراســانلو ابه ــادن در منطق ــن مع ــت ای ــت: فعالی و گف
ــد شــده اســت. رئیــس اداره  ــی تهدی یکــی از نگرانی هــای اصل
ــات  ــه اقدام ــر در زمین ــط زیســت شهرســتان ابه حفاظــت محی
محیــط زیســت انســانی در ســال ۹۷، گفــت: ۲۶۸ مــورد پایــش 
شــبانه روزی صنایــع در ایــن مــدت انجــام شــده کــه ۳۶ مــورد 
ابــالغ اخطــار زیســت محیطی بــه واحدهــای صنعتــی صــادر و از 
ــه دادگاه معرفــی شــد. ــده ب ــده واحــد آالین ــن تعــداد ۳ پرون ای
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ذوب آهـن اصفهـان کـه در سـال گذشـته 
نزدیـک بـه ۵۰ درصـد محصـوالت خـود را 
صـادر کـرد و عنوان صادر کننده ممتاز کشـور 
را از آن خـود نمـود ، در سـال جاری نیز علی 
رغـم تحریم هـای ظالمانه که صنعـت فوالد 
کشـور را نیـز نشـانه گرفـت ، صـادرات ایـن 
شـرکت طبـق برنامـه در حال انجام اسـت و 
امیـد مـی رود که تـا پایان سـال از رقم یک 

میلیون و ۲۰۰ هزار تن عبور کند .
مهنـدس بهزاد کرمـی مدیر فـروش خارجی 
عملکـرد  اصفهاندرخصـوص  آهـن  ذوب 
صادراتـی ایـن شـرکت در۴ ماهـه ابتـدای 
سـال جـاری گفت : با وجـود تمامی تنگناها 
و مشـكالت موجـود در شـرایط تحریم ذوب 
آهـن اصفهـان موفـق بـه صـادرات حداقـل 
ماهانـه ۱۰۰ هزار تن انـواع محصوالت فوالدی 
گردیـده اسـت كـه ایـن حجـم صـادرات در 
برگیرنـده بازارهای جدیـد صادراتی مانند غنا 
و توسـعه در حوزه CISو كشـورهای آسـیای 

جنـوب شـرقی مـی باشـد. ضمـن اینکـه 
صـادرات محصوالت فرعی مـازاد بر  نیازهای 
داخلی كشـور هـم در حال حاضـر انجام می 

شود.
وی ، کیفیت محصوالت این شـرکت را یکی 
از عوامـل موثـر در موفقیـت و افزایـش روند 
آهـن  ذوب   : گفـت  و  دانسـت  صـادرات 
اصفهـان در راسـتای محقق نمـودن افزایش 
سـهم صادراتـی خـود بـه تمامـی كشـورها 
برخـی  و  اروپایـی  كشـورهای  خصوصـًا 
كشـورهای همسـایه كـه صـادرات بـه آنهـا 
مسـتلزم داشـتن گواهینامـه CARES می 
باشـد اقـدام و در حـال حاضـر اولیـن و تنها 
صادركننـده ایرانـی دارای ایـن گواهینامه می 
باشـد كـه در ایـن راسـتا محصـوالت زیادی 
مطابـق با اسـتاندارد BS تولید و صادر نموده 

است.
مهنـدس کرمـی بـه افزایش سـهم بـازار این 
 CIS شـرکت در كشورهای همسایه و منطقه

اشـاره نمـود و افـزود : شـركت ذوب آهـن 
اصفهـان با تكیه بر كیفیت زبانزد محصوالت 
خـود و همـت كارگران شـركت  ، تـا كنون در 
شـرایط سـخت تحریم ها ،  مسـیر توسـعه 
صـادرات را بـا موفقیت طی نمـوده و با توجه 
به بسـتر فراهم شـده  به ایـن روند صعودی 
خـود با تمام تـوان در بازارهـای جهانی ادامه 

خواهد داد.
مدیـر فروش خارجـی ذوب آهن اصفهان در 
خصـوص برنامـه صادراتـی ایـن شـرکت تا 

پایان سـال ۹۸ گفت :در حال حاضر پس از 
تـالش هـای صـورت گرفتـه و بـا توجـه بـه 
پیـش بینـی روند مثبـت بازارهـای صادراتی 
برنامه صادرات شـركت حداقـل صادرات ۵۵ 
درصـد تولیـدات مـی باشـد كـه ایـن رقم به 
صـورت ماهیانه از ۱۰۰ هزار تـن در ماه به ۱۳۰ 
هزار تن میسـر اسـت . در هر صـورت برنامه 
صـادرات این شـركت حداقل یـك میلیون و 
دویسـت هـزار تـن مـی باشـد كـه بـا فضل 

الهی محقق خواهد شد.

یک میلیون و ٢00 هزار تن صادرات ، برنامه 
سال جاری شرکت ذوب آهن اصفهان

البرز 

بازگشت 1۷ واحد صنعتی البرز 
به چرخه تولید

معـاون صنایـع کوچـک شـرکت شـهرک های صنعتـی البرز گفـت: از 
ابتـدای سـال تـا کنـون ۱۷ واحـد تولیـدی و صنعتـی غیـر فعـال بـه 
چرخـه تولید بازگشـته اند. امیر تـورج کالنتری در گفت وگـو با خبرنگار 
ایسـنا ، اظهـار کـرد: سـال گذشـته در مجمـوع ۷۷ واحـد صنعتـی و 
تولیـدی اسـتان مجـدداً بـه چرخـه تولیـد بازگشـته  و امسـال هم با 
تالش هـای صـورت گرفتـه موفق شـده ایم ۱۷ غیـر فعـال را به چرخه 
تولیـد بازگردانیـم.وی ادامـه داد: ایـن اقـدام بـا توانمندسـازی ایـن 
واحدهـا از طریـق حمایت هـای شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان 
صورت گرفته اسـت.وی توضیح داد: این شـرکت با برگزاری دوره های 
آموزشـی بـرای صاحبـان واحدهـای تولیـدی و صنعتـی، روش هـا و 
سـازوکار کسـب و کار نویـن، فـروش تولیدات، بازاریابـی محصوالت و 
... را بـه آنهـا آموزش می دهند تا واحدهای تولیدی بتوانند در شـرایط 
کنونـی روی پـای خـود بایسـتند.وی تصریح کـرد: عالوه برایـن، این 
شـرکت با معرفـی واحدهای تولیـدی و صنعتی به بانک هـای عامل، 
شـرایط دریافت تسـهیالت وام کـم بهره با بازپرداخت طوالنـی را برای 
صاحبـان ایـن واحدهـا فراهـم می کند.این مسـئول خاطرنشـان کرد: 
بـرای پرداخـت تسـهیالت اعتبـاری بـه واحدهـای تولیـدی، زمینـه 

استفاده از شرایط ضمانت صندوق صنایع کوچک را فراهم می کنیم.
کالنتـری توضیـح داد: با راه اندازی کلینیک کسـب و کار در اسـتان که 
۹ گـروه اصلـی و ۴۴ گـروه فرعـی دارد، صاحبـان واحدهـای تولیدی 
مختلـف  حوزه هـای  در  مشـاوره ای  خدمـات  از  می تواننـد  اسـتان 
حقوقـی، عارضـه یابـی، نظـام مدیریـت، فنـاوری اطالعـات و ... بهره 
بگیرند.معاون صنایع کوچک شـرکت شـهرک های صنعتی البرز اظهار 
کرد: کارشناسـان این شـرکت برای رصد مسـتمر وضعیت واحدهایی 
کـه مجـددا بـه چرخـه تولید بازگشـته اند، برنامـه بازدیـد از آنهـا را در 

دستور کار خود قرار داده اند تا در جریان مشکالت آنها قرار بگیرند.
کالنتـری تصریـح کـرد: واحدهایـی کـه بـه تازگـی بـه فراینـد تولیـد 
بازگشـته انـد، شـرایط سـختی دارنـد و هر آن ممکن اسـت مـواردی 
پیـش بیایـد کـه مجـددا بـا کاهـش تولیـد  مواجه شـوند، بـه همین 
دلیـل بایـد حمایت های ویـژه ای از آنها صورت بگیرد کـه بتوانند دربازه 

زمانی مناسب به ثبات برسند.
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فقی ا
۱- مژده-جغرافیای سیاســی

۲- ازاعداد ترتیبی-شــهری دراستان 

خراسان شــمالی-جایگاه

۳- جماعت-نــام دخترانه-بخش 

نرم دســت و پای گربه سانان

۴- ازحــروف یونانی-یازده-باران 

کم

۵- خرمای پخته-اســارت قدیمی- 

بزرگ-جدید منزل 

۶- گرد-پسر اســفندیار-ناپاک

۷- گریبان لباس-فرهنگســتان-

لباس

۸- دور ترین بندر کشــورمان در 

جنوب شــرقی-خدای من-خود رأی

۹- بلی-اثرولتر-حــق گردن کلفتی

۱۰- هنر فرنگی-مترسک-شــن نرم

۱۱- نشــانه تحســین-مقابل کلی- 

بیخ درخت-جامه ای برای پوشــش 

باالتنه

۱۲- عقیده ومســلک-زمین سخت- 

اصحاب کهف از 

۱۳- فرزندان-مختــرع پیل 

الکتریکی- آراســته ومنظم

۱۴- زاپاس-جنــون مردم آزاری-

شهرستانی پدر 

۱۵- اثری از مادام مادلن،نویســنده 

سرشــناس فرانسوی-سیاره تیر

عمودی 
۱- رئیس شــهربانی یا حاکم 

نظامــی در دوره قاجاریه-امتحان

۲- مختــل شــدن رابطه میان دو نفر 

ــر رنجش-قطعه زمین-کتاب  بر اث

هندوان

۳- رب النوع خورشــید-تبحر و 

پادشاه استادی-زن 

۴- پرنده ســلیمان-چای خارجی- 

ها روزنامه 

۵- شــهر مصر-آلیاژی از آهن و 

نیکل -اســیر نیست

۶- موجــودی بین انس و روح-

دریافتــن -از فلزات نمکی

۷- ســپهبد فرنگی-زبان باســتانی- 

پرندهــای کبود رنگ که بیشــتر در 

کنار آب می نشــیند

۸- ورزش ذهنی-بلدرچین-نوعــی 

بزرگ خار پشت 

۹- مهــار بینی شــتر-جیره مقرر-

فعــال و کاری فرنگی

۱۰- تشــک موس-مالطفت-به رو 

برنده خوابیده-برگ 

۱۱- امر بــه ماندن-از بخش های 

هشــت گانه خرم آباد-همراهی عرب

۱۲- نوعی یاقوت-شــخص مبهم-

باد کشنده

۱۳- درد مندی-خســتگی ناپذیر- 

پرست آفتاب 

۱۴- زادگاه نیما-پــاک نژاد بودن-

شمار مصرف 

۱۵- نوعی گل خاردار-ســدی در 

رضوی خراسان  استان 
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 پیام
استان ها

4۰ میلیارد ریال به آب پایدار مناطق عشایری کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۰ میلیارد ریال اعتبار از محل بودجه ملی برای ایجاد زیرساخت های آب 
آشامیدنی پایدار در مناطق عشایری استان اختصاص یافته است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی
ــری  ــه گی ــازی و لک ــاده س ــات آم ــر دارد عملی ــان در نظ ــهرداری ماه ش

ــه  ــر ســطح شــهر طبــق مجــوز شــورای اســالمی شــهر ماهــان ب آســفالت معاب
شــماره صورتجلســه 1۰ مــورخ 98/4/1۲ از طریــق مناقصــه عمومــی انجــام دهد.
لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دارای تاییــد صالحیــت و رتبــه بنــدی 
معتبــر بــا رعایــت ظرفیــت خــال )مجــاز( از مراجــع ذیصــالح دعــوت مــی گردد 
بــا در نظــر گرفتــن شــرایط ذیــل جهــت شــرکت در مناقصه بــه شــهرداری ماهان 

مراجعــه نماینــد.
ــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه  ــال و مبل ــار ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــرآورد اعتب ــغ ب -مبل

ــی باشــد. ــال م ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ری
ــت  ــورخ ۹۸/۵/۱۴ لغای ــنبه م ــه ش ــه از روز س ــناد مناقص ــت اس ــخ دریاف -تاری

ــد. ــی میباش ــت کتب ــا درخواس ــاعات اداری ب ۹۸/۵/۲۵ در س
-تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه۹۸/۵/۲۷ تا پایان وقت اداری

ــهرداری  ــی ش ــور مال ــد ام ــنهادات واح ــل پیش ــناد و تحوی ــت اس ــل دریاف -مح
ــی باشــد. ــان م ماه

-تشــکیل کمیســیون بازگشــایی پیشــنهادات در محــل شــهرداری ماهــان ســاعت 
۱۴ روز دوشــنبه مــورخ ۹۸/۵/۲۸ 

-برنــدگان اول و دوم مناقصــه چنانچــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده 
آنــان بــه ترتیــب ضبــط مــی گــردد.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

       -هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

نوبت دوم

مفقودی 
رودبار جنوب 
خودروهــاچ  کمپانــی  ســند 
ــفید – ــایپا مدل1۳96س ــک س ب
روغنــی رنــگ بــه شــماره  موتــور 
شــماره  و   M15/84۳۳۷44
 NAS8۲11۰۰H1۰948۰۲ــی شاس
ه   56 پــالک  شــماره  بــه 
بــه  ۷۳متعلــق  ۷14ایــران 
آبــاد  شــاه  فالحــی  مرضیــه 
مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط 

گردیــده اســت .

مدیـر منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان 
از  یکـی  مراتـع  آتش سـوزی  مهـار  ا  مهریـز 
 ۳۰۰ خسـارت  بـا  شهرسـتان  ایـن  ارتفاعـات 
میلیـون ریالـی پوشـش گیاهـی ایـن منطقـه 

داد. خبـر 
»سـید علـی باقـری« در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
دو  آتش سـوزی  مهـار  بـه  اشـاره  بـا  ایسـنا، 
هکتـاری ارتفاعـات مشـترک بنـادک سـادات 
و طزرجـان، اظهـار کـرد: متاسـفانه بـه علـت 
کوهسـتانی و صعـب العبـور بودن ایـن منطقه، 
وزش بـاد، گوشـش گیاهـی خشـک و آتش زا و 
همچنیـن نبود تجهیـزات کافی برای مهـار اولیه 
آتـش دو هکتـار از ایـن منطقـه در زیـر آتـش 

سـوخت.
وی از خسـارت ۳۰۰ میلیـون ریالـی پوشـش 
گیاهـی این منطقـه خبر داد و گفت: متاسـفانه 
بخـش قابـل توجهـی از پوشـش گیاهـی ایـن 
میـزان  هنـوز  و  شـده  آسـیب  دچـار  منطقـه 

خسـارت بـه گونه هـای جانـوری ایـن منطقـه 
مشـخص نیسـت.

ایـن مسـئول از مهـار بـه موقع آتـش به محض 
مطلع شـدن یاد کرد و گفـت: دو نفر از نیروهای 
محیـط بـان شهرسـتان تفت بـا مشـارکت اداره 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری، نیروهـای یـگان 
حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان مهریـز و 
اسـتان و همچنیـن مشـارکت بـه موقـع مـردم 
از  پـس  وسـیع  سـوزی  آتـش  ایـن  محلـی 
گذشت هفت ساعت مهار  و از پیشروی بیشتر 
آن ممانعـت کردنـد. باقری احتمـال علت آتش 
سـوزی را از جانب مـردم خواند و گفت: هر چند 
سـهوی و عمـدی بـودن حادثـه هنوز مشـخص 
نیسـت امـا نیروهـای حفاظتـی، چنـد نیـروی 
انسـانی را در حیـن حادثـه مشـاهده کرده اند که 
احتمـال مـی رود این افراد از شـکارچیان منطقه 

بـوده و در بـروز ایـن حادثه دسـت باشـند.

 خسارت ۳۰۰ میلیونی آتش سوزی مراتع مهریز

آگهي تســليم اســناد مالكيت پالك هاي 411، 430 الي 439، 441، 444، 450 الي 458، 460، 463، 
464، 465، 530، 541، 542، 544، 545 فرعــي از 40/163 اصلي

ــام؛  ــتري اي ــي دادگس ــكام مدن ــراي اح ــعبه دوم اج ــورخ 98/5/14 ش ــماره 1398010000112087 م ــه ش ــب نام ــه بموج ــه اينك ــر ب نظ
ــاي حســين منصــوري طــي  ــه آق ــده: و حســب اعــام محكــوم ل ــوق صــادر گردي دســتور ابطــال اســناد مالكيــت تحــت پاك هــاي ف
ــه  ــت ب ــون ثب ــاده 17 قان ــذا در اجــراي م ــل نامشــخص مي باشــد ل ــن ذي ــورخ 98/5/16 آدرس مالكي ــه شــماره وارده 10216 م ــه ب نام
شــما اخطــار مي گــردد ظــرف مــدت 10 روز از تاريــخ روئيــت ايــن آگهــي اصــل ســند مالكيــت پاك هــاي ذيــل را تحويــل اداره ثبــت 
اســناد و امــاك شهرســتان ايــام نمائيــد الزم بــه توضيــح اســت عــدم ارائــه ســند مالكيــت مانــع از انجــام عمليــات ثبتــي و صــدور 

ــه توضيــح اســت آدرس مالكيــن. ــود. الزم ب ســند نخواهــد ب
1- 40/163/400 اصلي – خانم الهام آب يار              14- 40/163/454 اصلي- خانم ثمن مجدد

2- 40/163/411 اصلي- نورالدين فاطم                     15- 40/163/455 اصلي- محمد ياري نيا
3- 40/163/430 اصلي- محمد ياري نژاد                  16- 40/163/458 اصلي- علي خان مجدد

4- 40/163/436 اصلي- اسمعيل ياري نيا   17- 40/163/460 اصلي- بهرام مجددپور
5- 40/163/437 اصلي- محمد كريم ياري فرد   18- 40/163/463 اصلي- كريم ثابتيان نژاد
6- 40/163/438 اصلي- ابراهيم ياري نيا   19- 40/163/464 اصلي- كريم ثابتيان نژاد
7- 40/163/439 اصلي- جليل نوري زاد   20- 40/163/465 اصلي- علي خان مجدد

8- 40/163/441 اصلي- بسام بگ صيد محمديان              21- 40/163/530 اصلي- صيدمحمد جهانگرد
9- 40/163/444 اصلي- محمد مهدي فر                            22- 40/163/531 اصلي- صيدعباس جهانگرد
10- 40/163/450 اصلي- سياه بخش محمديان نادي           23- 40/163/541 اصلي- جهانگير نوري زاده
11- 40/163/451 اصلي- يداله روشن بخت     24- 40/163/542 اصلي- جليل نوري زاده
12- 40/163/452 اصلي- سعداله روشن بخت     25- 40/163/544 اصلي- جواد نوري زاده
13- 40/163/453 اصلي- يداله روشن بخت     26- 40/163/545 اصلي- علي خان مجدد
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مفقودی 
اصــل شناســنامه وانــت نيســان تيــپ 2400 بــه رنــگ آبــي روغنــي مــدل 1382 بــه شــماره شــهرباني 98 ايــران 284 ج 15 بــه شــماره موتــور 

230791 و شــماره شاســي 23837D بــه نــام روح هللا نقــدي مفقــود گرديــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مي باشــد.
5353 ایالم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه  و 
ــی  ــماره فرع ــه ش ــع ب ــاحت 1486 مترمرب ــه مس ــه ب محوط
ــع در  ــی 9 واق ــنگ اصل ــده از 156 از س ــزی ش 11427 مج
قریــه ریــک بخــش 28 گیــان تصرفــات مالکانــه آقــای داود 
شــکفته جوالنــدان فرزنــد حســین انتقالــی ملــک از مالــک 
ــذا  ــده ل ــژاد محــرز گردی ــای غامرضــا جــوادی ن رســمی آق
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــتناد م ــه اس ب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام آقــای داود 
شــکفته جوالنــدان منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن  و 
ــد حــدود  ــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدی ــان حق صاحب
پــاک موصــوف از مــورخ 1398/06/31 راس ســاعت 9 
ــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه  ــح در محــل شــروع و ب صب
ــوق  ــه حــدود و حق ــوم ب ــک مرق ــن مل ــک از مجاوری ــر ی ه
ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی 
ــه اداره ثبــت اســناد و امــاک  ــا ب روز اعتــراض خــود را کتب
ــاده 86  ــر م ــد و براب ــذ نماین ــید اخ ــلیم و رس ــش تس تال
آییننامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت به 
دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت پــس از گذشــت 
مــدت مزبــور  و ارایــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه 
ــدون  ــن اداره ب ــی او ای ــده قانون ــا نماین وســیله متقاضــی ی
ــد داد  ــه خواه ــی را ادام ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ــه ب توج

ــار 98/5/23 ــخ انتش .تاری
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی (
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه 9700210 شــش دانــگ یــک بــاب اپارتمــان 
بــه شــماره پــاک یکصــد و بیســت و ســه فرعــی از دو هــزار و ســیصد و چهــل 
ــه  ــور قطع ــی مذک ــی از اصل ــروز و مجــزی شــده از ســی فرع ــی مف ــج اصل و پن
پنــج بخــش ســی و یــک گیــان بــه مســاحت 219/87 مترمربــع در طبقــه ســوم 
فوقانــی کــه 2/96 مترمربــع آن بالکــن مســقف اســت بانضمــام پارکینــگ قطعــه 
پنجــم تفکیکــی بــه مســاحت 12/5 مترمربــع واقــع در همکــف بــا قدرالســهم از 
ــا و اییــن  ــون تملــک آپارتمانه ــق قان عرصــه و ســایر مشــاعات و مشــترکات طب
ــکونی  ــاری مس ــاختمان تج ــاد س ــوار مع ــتارا بل ــع در آس ــی آن واق ــه اجرائ نام
موســوم بــه نگهبــان کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت و صفحــه 21141 – 
ــدود  ــه ح ــت ک ــده اس ــادر ش ــت و ص ــان ثب ــاد نگهب ــام فره ــر 150 بن 346 دفت
ــه  ــمت ب ــه قس ــماال در س ــد : ش ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــخصات آن ب و مش
ــوار و پنجــره اســت دوم   ــر اول دی ــر و 3/21 مت ــر و 6/39 مت ــای 3/20 مت طوله
ــه فضــای  ــوار و پنجــره اســت اول ب ــوار و پنجــره ای اســت ســوم دی درب و دی
ــه فضــای  ــج ســوم ب ــه پن ــر مســقف قطع ــراس غی ــه ت ــاط مشــاعی دوم ب حی
حیــاط مشــاعی شــرقا در دو قســمت بــه طولهــای 17/40 متــر و 0/80 متــر اول 
دیواریســت دوم پیشــرفتگی اســت اول بــه درز انقطــاع دوم تــا اول بــه فضــای 
ــر  ــای 4/15 مت ــه طوله ــا در ســه قســمت ب ــاد ( جنوب ــوار مع ــاور ) بل ــر مج معب
قــوس بیرونــی 4/67 متــر و 4/15 متــر اول دیــوار پنجــره اســت دوم دیواریســت 
بــه درز انقطــاع مــورد تفکیــک ســوم دیــوار و پنجــره اســت اول تــا اول بــه فضــای 
معبــر مجــاور ) بلــوار معــاد ( غربــا در دو قســمت بــه طولهــای 80ســانتی متــر و 
17/40 متــر اول پیشــرفتگی اســت دوم دیواریســت اول بــه فضــای معبــر مجــاور 
) بلــوار معــاد ( دوم بــه درز انقطــاع حــدود و مشــخصات پارکینــگ : قطعــه 5 بــه 
مســاحت 12/50 متــر شــماال بــه طــول 2/50 متــر خــط فرضــی اســت بــه محوطــه 
مشــاعی شــرقا بــه طــول 5 متــر خــط فرضــی اســت بــه محوطــه مشــاعی جنوبــا 
ــه طــول  ــا ب ــه محوطــه مشــاعی غرب ــه طــول 2/50 متــر خــط فرضــی اســت ب ب
ــی شــماره 12823  ــق ســند رهن ــه مشــاعی طب ــه محوط ــر خــط فرضــی ب 5 مت

ــن  ــال در ره ــغ 672/000/000 ری ــال مبل ــتارا در قب ــه 252 آس – 93/6/8 دفترخان
بانــک ملــت قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ســه میلیــارد 
ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق دارای یــک بــاب آپارتمــان مســکونی واقــع در 
طبقــه ســوم روی مغــازه ) طبقــه چهــارم روی پیلــوت از یــک مجتمــع تجــاری  
ــار واحــد مســکونی و یــک  ــر چه ــار طبقــه روی مغــازه مشــتمل ب مســکونی چه
بــاب مغــازه دو دهنــه احداثــی بــا اســکلت بتنــی پوشــش ورق آزبســت ســیمانی 
فاقــد نماســازی ضلــع شــمالی نمــای ســیمانی معمولــی فاقــد اسانســور دارای 
هــال و نشــمین و اشــپزخانه و ســه اتــاق خــواب و ســرویس بهداشــتی و حمــام 
و دو تــراس بــا کــف ســیمان لیســه ای یــا ســرامیک ســقف ســیمانی ، دیوارهــای 
ــای  ــا کاشــیکاری شــده درب و پنجــره ه ــزی شــده ی ــگ آمی ســیمانکاری و رن
ــا قدمــت 12 ســال و کــه  ــرق و گاز ب ــا امتیــازات آب و ب ــی و آلومینیومــی ب چوب
ــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف آقــای فرهــاد نگهبــان مــی باشــد پــاک  براب
فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 1398/06/20 در اداره ثبــت 
ــتری از  ــب دادگس ــوری جن ــان جمه ــتارا – خیاب ــع در آس ــاک واق ــناد و ام اس
طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ ســه میلیــارد ریــال شــروع 
و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت 
پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ، بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق  
اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی 
ــه  ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــوارض شــهرداری و غی ــی و ع هــای مالیات
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و 
نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل 
مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا 
وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز 
اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد و بنــا 
بــه اعــام بانــک بســتانکار پــاک مــورد مزایــده دارای بیمــه آتــش ســوزی مــی 

باشــد تاریــخ انتشــار 98/5/23
5335 رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عباس نوروزی 

پیرو آگهی ابالغ اجراییه مورخ 
98/2/21

ــوص  ــار در خص ــه آبش ــره در روزنام منتش
پرونــده اجرایــی کاســه 99800065 لــه 
حســین  علیــه  اقــدم  اکبــری  ربــاب 
بهرامــی نــژاد فرزنــد اکبــر بــه شــماره 
شناســنامه 86 ســاکن ارومیــه خ ولیعصــر 
12 متــری کوچــه  6 پ 49 ابــاغ مــی 
گــردد طبــق گــزارش مــورخ 98/4/26 
کارشــناس رســمی دادگســتری ملکــی 
شــما بــه شــماره پــاک ثبتــی 46 فرعــی 
احداثــی در 2342 واقــع در آســتارا بخــش 
ــه مبلــغ 4300000000 ریــال )  : 31 گیــان ب
چهــار میلیــارد و ســیصد میلیــون ریــال ( 
ــغ  ــه مبل ــه ب ــذا چنانچ ــده ل ــی گردی ارزیاب
ارزیابــی پــاک مذکــور معتــرض مــی 
باشــید اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف 
مــدت پنــج روز از تاریــخ انتشــار ایــن 
اخطاریــه کــه روز ابــاغ محســوب مــی 
گــردد بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد 
کارشــناس تجدیدنظــر بــه مبلــغ چهــار 
ایــن اداره تســلیم  میلیــون ریــال بــه 
ــه اعتراضــی کــه خــارج  ــا ب نماییــد . ضمن
از موعــد یــا فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد 
کارشــناس تجدیدنظــر باشــد ترتیــب اثــر 
ــده از  ــی مزای ــد . و آگه ــد ش داده نخواه
ــد .5332 ــد ش ــر خواه ــاال منتش ــغ ب مبل

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی (
بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9700211 شــش دانــگ یــک بــاب 
اپارتمــان بــه شــماره پــالک یکصــد و بیســت و یــک فرعــی از دو هــزار و 
ســیصد و چهــل و پنــج اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ســی فرعــی از 
اصلــی مذکــور قطعــه ســه در طبقــه اول کــه 2/96 مترمربــع آن بالکــن 
مســقف اســت واقــع در آســتارا – ضلــع شــمالی بلــوار معــاد ســاختمان 
ــالن  ــک گی ــان بخــش ســی و ی ــه نگهب ــاری مســکونی موســوم ب تج
ــل ثبــت و  ــع کــه ســند مالکیــت آن ذی ــه مســاحت 219/87 مترمرب ب
صفحــه 21139 – 340 دفتــر 150 بنــام عارفــه نعیمــی پتــه خــور ثبــت 
و صــادر شــده اســت کــه حــدود و مشــخصات آن بــه شــرح ذیــل مــی 
باشــد : شــماال در ســه قســمت بــه طولهــای 3/21 متــر و 6/39 متــر 
ــره  ــوار و پنج ــره اســت دوم  درب و دی ــوار و پنج ــر اول دی و 3/21 مت
ــاط مشــاعی  ــه فضــای حی ــوار و پنجــره اســت اول ب اســت ســوم دی
ــاط  ــه فضــای حی ــج ســوم ب ــه پن ــر مســقف قطع ــراس غی ــه ت دوم ب
ــر  ــر و 0/80 مت ــای 17/40 مت ــه طوله ــرقا در دو قســمت ب ــاعی ش مش
ــا  ــاع دوم ت ــه درز انقط ــت اول ب ــرفتگی اس ــت دوم پیش اول دیواریس
اول بــه فضــای معبــر مجــاور ) بلــوار معــاد ( جنوبــا در ســه قســمت بــه 
طولهــای 4/15 متــر قــوس بیرونــی 4/67 متــر و 4/15 متــر اول دیــوار 
ــک ســوم  ــورد تفکی ــاع م ــه درز انقط پنجــره اســت دوم دیواریســت ب
ــوار  ــاور ) بل ــر مج ــه فضــای معب ــا اول ب ــره اســت اول ت ــوار و پنج دی
معــاد ( غربــا در دو قســمت بــه طولهــای 80ســانتی متــر و 17/40 متــر 
اول پیشــرفتگی اســت دوم دیواریســت اول بــه فضــای معبــر مجــاور ) 
ــی شــماره 12824  ــق ســند رهن ــه درز انقطــاع طب ــاد ( دوم ب ــوار مع بل
ــال  ــغ 1588000000 ری ــال مبل ــتارا در قب ــه 252 آس – 93/6/8 دفترخان
ــمی  ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــه و طب ــرار گرفت ــت ق ــک مل ــن بان در ره
ــه مبلــغ ســه میلیــارد و یکصــد ریــال ارزیابــی شــده و پــالک فــوق  ب
ــازه  ــه اول روی مغ ــاب آپارتمــان مســکونی واقــع در طبق دارای یــک ب

ــار  ــوت از یــک مجتمــع تجــاری  مســکونی چه ــه دوم روی پیل ) طبق
ــاب  ــک ب ــد مســکونی و ی ــار واح ــر چه ــازه مشــتمل ب ــه روی مغ طبق
ــت  ــش ورق آزبس ــی پوش ــکلت بتن ــا اس ــی ب ــه احداث ــازه دو دهن مغ
ــی  ــیمانی معمول ــای س ــمالی نم ــع ش ــازی ضل ــد نماس ــیمانی فاق س
فاقــد اسانســور دارای هــال و نشــمین و اشــپزخانه و ســه اتــاق خــواب 
و ســرویس بهداشــتی و حمــام و دو تــراس بــا کــف ســیمان لیســه ای 
یــا ســرامیک ســقف ســیمانی ، دیوارهــای ســیمانکاری و رنــگ آمیــزی 
شــده یــا کاشــیکاری شــده درب و پنجــره هــای چوبــی و آلومینیومــی 
بــا امتیــازات آب و بــرق و گاز بــا قدمــت 12 ســال و کــه برابــر گــزارش 
ــد  ــی باش ــور م ــه خ ــی پت ــه نعیم ــم عارف ــرا در تصــرف خان ــور اج مام
پــالک فــوق از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 1398/06/27 
ــوری  ــان جمه ــع در آســتارا – خیاب ــالک واق ــت اســناد و ام در اداره ثب
جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مزایــده از 
مبلــغ ســه  میلیــارد ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای 
مربــوط بــه آب ، بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق  اشــتراک 
و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی 
ــا تاریــخ مزایــده اعــم  هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره ت
ــده  ــه عه ــد ب ــده باش ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع ــه رق از اینک
برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی 
ــده مســترد  ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــوق از محــل م ــه هــای ف ــت هزین باب
خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا 
ــده روز اداری بعــد از  ــل رســمی گــردد مزای ــده تعطی چنانچــه روز مزای
ــا  ــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد و بن تعطیل
بــه اعــالم بانــک مــورد مزایــده دارای بیمــه آتــش ســوزی مــی باشــد 
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۷ پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ســیدعلی حــاج ســیدعلیخانی مدیــركل 
ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری 
اســتان كرمــان، حفــظ و صیانــت از حریــم 
راه هــای اســتان را یكــی از وظایــف ذاتــی 
دســتگاه محــل خدمــت خــود اعــالم كــرد 
و گفــت: كارشناســان اداره حریــم و ایمنــی 
ابتــدای  از  كل   اداره  ایــن  راههــای 
ســالجاری از ۳۰ مــورد ســاخت و ســاز 
راههــا  قانونــی  حریــم  در  مجــاز  غیــر 
جلوگیــری نمــوده انــد و  باحــدود ۱۰۰۰ 
بــه  نســبت  حریــم،   ســاعت گشــت  

مــورد   ۸۰۰ آوری  جمــع  و  شناســایی 
تابلــوی غیرمجاز اقدام نموده اند.

ــاره  ــا اش ــیدعلیخانی  ب ــاج س ــدس ح مهن
ــال  ۱۰  ــه از اول امس ــب ك ــن مطل ــه ای ب
ــع آوری  ــاز  جم ــکاری غیرمج ــورد درخت م
ــی،  ــتور قضای ــذ دس ــا اخ ــزود:  ب شــده اف
۱۷ مــورد ســاخت ســاز غیــر مجــاز در 
ــده،  ــای اســتان تخریــب گردی ــم راهه حری
راههــای  طــول  نظــر  از  مــا   اســتان 
شــریانی، رتبــه نخســت كشــور را بــه خــود 
اختصــاص داده و  اداره كل راهــداری و 

مســئولیت  اســتان   نقــل  و  حمــل 
راه  کیلومتــر   ۶۵۰ هــزارو   ۶ نگهــداری 
 ۸۰۰ و  ۶هــزار  حــدود  و  حــوزه   تحــت 
كیلومتــر راه روســتایی را برعهــده دارد.وی 
تابلوهــای  قمــع  و  قلــع  تصریــح كــرد: 
غیرمجــاز، منظــر آرایــی، شستشــوی عالئــم 
ــه  ــازی، لك ــانه س ــی، ش ــای ایمن و تابلوه
قنوهــا،  تخلیــه  هــا،  راه  رویــه  گیــری 
حــذف  تونلهــا،  و  ابنیــه  از  نگهــداری 
اختــالف ســطح در جــاده هــا، ریــزش 
بــرداری از حریــم راه هــا و ... را از جملــه 
اجــرای  حــال  در  و  مســتمر  عملیــات 
همیشــگی راهــداران اســت. وی اظهــار 
داشــت: راهــداران ، حریــم جــاده  را خــط 
و  داننــد  مــی  خــود  همیشــگی  قرمــز 
ــت  ــه دق ــم را ب ــه حری ــاوز ب ــه تج هرگون
ــوده و در راســتای حــذف آن از  ــال نم دنب

طریــق قوانیــن و مقــررات و هماهنگــی بــا 
دادســتان و نیــروی انتظامــی اقدامــات 

الزم را بــه عمل می آورند. 
در  غیرمجــاز  ســازهای  و  ســاخت  وی 
عوامــل  مهمتریــن  از  را  هــا  راه  حریــم 
تاثیرگــذار در بــروز تصادفــات جــاده ای 
دانســت و افــزود: هرگونــه ســاخت و ســاز 
غیرمجــاز در حریــم راه هــا بــه معنــای 
اســتقبال از حــوادث ناگــوار ترافیكــی و 
ــب  ــا ضری ــای ب ــادف ه ــروز تص ــكان ب ام
كــه  اســت  بــاال  صدمــه  و  شــكنندگی 
جلوگیــری از تجــاوز بــه حریــم راه هــا 
عــالوه بــر آرامــش بصــری بــرای كار بــرون 
و  ایمنــی  افزایــش  موجــب  ای  جــاده 
رانندگــی  ســوانح  شــدت  كاهــش 

می شود. 

بیمـاران  عفونـی گرمسـیری گفـت:  بیماری هـای  متخصـص 
قـرار  درمـان  تحـت  سـاعت   ۲۴ طـی  بایـد  وبـا  بـه  مبتـال 

بگیرند.
منیـژه جزءپناهـی در رابطـه بـا بیمـاری وبـا، اظهـار کـرد: وبـا 
بیمـاری اسـهالی اسـت کـه عامل بـروز این بیمـاری میکروب 
وبـا اسـت کـه از طریـق آب آلوده فـرد مبتـال به ایـن بیماری 
می شـود.وی در رابطـه بـا عالئـم بیمـاری وبـا، افـزود: بـروز 
اسـهال آبکـی شـدید یکـی از شـایع ترین عالئـم ایـن بیماری 
اسـت کـه از زمـان اولیـن مدفـوع شـل تـا ۲۴ سـاعت اگـر 
مشـکالت  دچـار  را  فـرد  نشـود،  انجـام  درمانـی  اقدامـات 
جدی تـری می کنـد، زیـرا فـرد طی ۲۴ سـاعت مقـدار زیادی 
از آب بـدن خـود را دفـع می کنـد و ایـن کـم آبـی شـدید در 
بـدن باعـث بـروز کـم آبـی در کلیه هـا شـده و قلـب را نیـز به 

می اندازد. خطر 
بـه  اشـاره  بـا  گرمسـیری  عفونـی  بیماری هـای  متخصـص 
دارای  وبـا  بیمـاری  اگرچـه  افـزود:  وبـا،  بیمـاری  درمـان 
واکسـن اسـت امـا سـازمان جهانـی بهداشـت به طـور معمول 
اسـتفاده از آن را توصیـه نمـی کنـد، زیـرا که ممکن اسـت در 
بیـش از نیمـی از افـراد بـه دلیـل مقاومـت بی تاثیـر باشـد. 
جملـه  از  آنتی بیوتیک هـا  از  وبـا  درمـان  بـرای  امـروز 
 ORS و سـرم خـوراک  روز  بـه مـدت سـه  آزیترومایسـین 
اسـتفاده می شـود پـس از گذشـت سـه روز مایعـات درمانـی 

است. مناسب 
وی ادامـه داد: بهتریـن مایعـات بـرای مبتالیـان بـه بیمـاری 
وبـا، آب، دوغ، چـای کم رنـگ بـوده و بهتریـن غذا بـرای این 
بیمـاران، کتـه و ماسـت، گوشـت کم چـرب و سـوپ حـاوی 
هویـج پختـه شـده اسـت و بایـد از مصـرف مایعاتـی بـه غیر 
مایعـات   ( آب  میـوه  شـیر،  ماننـد  شـده  ذکـر  مایعـات  از 

قنـدی(، سـاالد خـودداری کننـد و مصـرف مـوز از میوه جات، 
توصیـه می شـود.جزءپناهی بـا اشـاره بـه راه های پیشـگیری 
بـودن آب محیـط  آلـوده  وبـا، خاطرنشـان کـرد:  بیمـاری  از 
سـالم  آب  از  نتیجـه  در  اسـت،  وبـا  بیمـاری  اصلـی  عامـل 
و  پـز  و  پخـت  شست وشـو،  جهـت  شـده(  )لوله کشـی 
غیرمطمئـن  آب  مصـرف  از  و  شـود  اسـتفاده  آشـامیدن 
چشـمه، رودخانـه و آب چـاه پرهیـز شـود. در صـورت مصرف 
تـا  جوشـانده  دقیقـه   ۳ مـدت  بـه  را  آن  حتمـا  بایـد  آب 
اسـهالی  بیمـاری  یـک  بیـن  برود.وبـا  از  وبـا  باکتری هـای 
واگیـردار بـوده و عامـل آن نوعـی باکتـری به نـام ویبریو کلرا 
اسـت کـه ایـن بیمـاری بیشـتر در نقـاط گرم و مرطـوب دیده 
می شـود و بـا یـک مشـکل بهداشـت عمومـی حـاد بـوده و 
بـه  منجـر  خـود  دارد کـه  وجـود  آن  سـریع  انتشـار  امـکان 

همه گیری در سـطح وسیعی می شود.

جلوگیری از ۳۰ مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز درجاده های استان كرمان

آب  آلوده؛ عامل اصلی ابتال به وبا

آب رسانی به بشاگرد اثربخش ترین طرح  ملی آب  و فاضالب هرمزگان
آبرسانی از سد جگین به بشاگرد یکی از اثربخش ترین طرح های ملی درحال اجرا در استان هرمزگان است که 

تاکنون حدود ۸۰ کیلومتر خط انتقال به طور کامل انجام شده و تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

توزیــع  تنکابــن گفــت:  اصنــاف  اتــاق  رییــس 
ــوده و  ــازار ارز ب ــع ب ــی تاب ــای واردات ــتیک ه الس

ندارنــد. اتحادیــه هــا در آن تصرفــی 
بــا  گفت وگــو  در  ابراهیمــی  حاجــی  اســماعیل 
ایســنا، در مــورد وضعیــت توزیــع الســتیک در 
بســتگی  الســتیک  توزیــع  کــرد:  اظهــار  بــازار، 
بــه تولیــدات داخلــی و واردات الســتیک هــای 

دارد. خارجــی 
الســتیک  توزیــع  حــوزه  در  تصریــح کــرد:  وی 
ــی  ــل و تصرف ــه دخ ــچ گون ــا هی ــی م ــای واردات ه
ــت. ــازار ارز اس ــع ب ــز تاب ــت آن نی ــم و قیم نداری
رییــس اتــاق اصنــاف تنکابــن بــا بیــان اینکــه 
ــواد  ــون از م ــی چ ــای داخل ــتیک ه ــوزه الس در ح
بــاال  حساســیت  مــی کننــد  اســتفاده  دولتــی 
اســت، خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر بــه 
ــتیک  ــدی الس ــات تولی ــکالت کارخانج ــل مش دلی
ــه صــورت  ــازار ب هــای نیســان، وانــت و مــزدا در ب

محــدود وجــود دارد.
حاجــی ابراهیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای 
میــزان کافــی  بــه  مابقــی خودروهــا الســتیک 
وجــود دارد، افــزود: تمامــی صاحبــان خــودرو هــا 
مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه نمایندگــی هــای مجــاز 
توزیــع الســتیک بــا قیمــت مناســب الســتیک 
ــر  ــتون، کوی ــارک گلدس ــا م ــل ب ــد داخ ــای تولی ه
ــد. ــه کنن ــودرو تهی ــبز خ ــرگ س ــا ب ــر را ب و یزدتای
وی گفــت: بــرای خودروهــای ســواری نیــز شــرکت 
ــن مراکــز  ــه ای ــه ســند ب ــا ارائ هــای تاکســیرانی ب
مــی تواننــد الســتیک هــای داخلــی بــا نــرخ 

ــد. ــه کنن ــب تهی مناس
ــان اینکــه در  ــا بی ــن ب ــاف تنکاب ــاق اصن رییــس ات
ــای  ــز آن دســته از خودروه ــا نی ــون ه ــوزه کامی ح
ــاس  ــر اس ــر را ب ــزار کیلومت ــا ۲۰ ه ــه ت ــنگین ک س
نامــه صــادره از راهــداری طــی کــرده باشــند مــی 
تواننــد بــا ارائــه بــرگ ســبز خــودرو الســتیک 
ــتیک  ــی الس ــرد: گران ــان ک ــد، خاطرنش ــه کنن تهی
ــرایط  ــه ش ــتقیمی ب ــتگی مس ــوده و بس ــی ب مقطع

ــور دارد. ــادی کش اقتص

احداث بزرگترین شهرک 
گلخانه ای در همدان

احـداث  از  همـدان  فرمانـدار  معـاون 
در  هکتـاری   ۲۵ گلخانـه ای  شـهرک 
شهرسـتان همـدان خبـر داد و گفـت: 
بزرگترین شـهرک گلخانه ای اسـتان در 
شهرسـتان همـدان احـداث می شـود.
رضـا زمانـی در کارگـروه امـور اقتصادی 
و تولیدی بخش کشـاورزی شهرسـتان 
همـدان، بـا بیـان اینکـه اولویـت اول 
اسـتان و شهرسـتان برنامـه ۳ سـاله 
اسـت، اظهار کـرد: پیشـرفت پروژه های 
جهادکشـاورزی همـدان ۴۹ درصد بوده 
کـه در بخـش گلخانـه هـا ۳ درصـد 

پیشـرفت داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه سـند توسـعه اسـتان 
شـهرک   ۲ کـرد:  تصریـح  همـدان 
گلخانـه ای ۱۵ هکتـار و ۱۰ هکتـاری و 
یـک گلخانـه ۱۰ هکتاری در شهرسـتان 
همـدان در حـال احـداث اسـت کـه بـا 
اجـرای ایـن میـزان برنامـه سـال ۹۸ 
زمینـه  در  شهرسـتان  جهادکشـاورزی 
محقـق  هـا  گلخانـه  سـطح  توسـعه 

می شـود.
زمانـی افـزود: شـهرک گلخانـه ای نیکو 
سـخن نخسـتین شـهرک گلخانـه ای 
بخش خصوصی در اسـتان بـوده که در 
سـطح ۲۵ هکتار و در ۴۴ قطعه احداث 

خواهد شـد.
وی یـادآور شـد: این شـهرک گلخانه ای 
۱۸ هکتـار سـطح مفیـد دارد کـه بـرای 
۲۱۶ نفـر اشـتغالزایی خواهد داشـت که 
امیدواریـم در هفتـه دولـت نخسـتین 
واگذاری هـا بـه متقاضیـان آغاز شـود.

بیـان کـرد:  همـدان  فرمانـدار  معـاون 
در  موجـود  گلخانه هـای  سـطح 
شهرسـتان همدان ۳۵ هکتار اسـت که 
رتبه اول را در زمینه سـطح گلخانه ها در 

داریـم. اسـتان 
بـرای  آب  تخصیـص  دربـاره  وی 
واحدهای گلخانه ای سـطح شهرسـتان، 
ادامـه داد: امیدواریـم بتوانیـم از محـل 
ابطـال تخصیص هـای موجـود بتوانیـم 
بخش کشـاورزی را تقویـت کنیم که در 
این راسـتا نیاز اسـت بدانیم چند درصد 
از تخصیص هـا ابطـال و بـه متقاضیـان 

جدیـد واگذار شـده اسـت.

توزیع الستیک های همدان 
وارداتی تابع بازار ارز است

پروژه نصب درب های فلکسیبل باتری 
کک سازی با موفقیت پیش می رود

مهندس لقمانی : از تعداد ۳۰ درب فلکسیبل، ۲۳ عدد نصب شده و ۷  عدد نیز در مرحله آجر چینی قرار دارد

بـا توجه به اهمیت سـاخت درب های 
اصفهـان،از  آهـن  ذوب  در  فلکسـیبل 
لقمانی،معـاون  مهـدی  مهنـدس 
تولیـدات  بخـش  مکانیـک  تجهیـزات 
بـدو  از  کـه  شـیمیایی  مـواد  و  کک 
ورود بـه ذوب آهـن اصفهـان تاکنـون 
هـم  و  دارد  فعالیـت  بخـش  ایـن  در 
اکنـون نیـز ایـام پایانـی خدمـت خود 
را سـپری مـی کنـد و همچنین سـعید 
اعرابـی فورمـن سفارشـات بخش کک 
پـروژه  اجـرای  بـا  ارتبـاط  در  سـازی 
ادامـه  در  نمودیـم کـه  گفتگـو  مذکـور 

مـی خوانیـد : 
صنعـت   : گفـت  لقمانـی  مهنـدس 

فـوالد در کنـار توسـعه در بخـش های 
آالیندگـی  ایجـاد  مسـتعد  گوناگـون 
باشـد و مهـم  نقـاط مختلـف مـی  در 
ایـن  کنتـرل  بـرای  ریـزی  برنامـه 
آهـن  ذوب  لـذا  اسـت.  آالیندگـی 
تولیـد  نخسـتین  عنـوان  بـه  اصفهـان 
هـای  کشـوربرنامه  در  فـوالد  کننـده 
موثـری در ایـن زمینه از بدو تاسـیس 

اسـت. نمـوده  ایفـا  تاکنـون 
وی افـزود: بـه منظور کنتـرل آالیندگی 
در بخش کک سـازی، از سـال گذشته 
بـا  فلکسـیبل  هـای  درب  سـاخت 
تاکیـد و پیگیـری مسـتمر  بـه  توجـه 
شـبانه  تـالش  و  شـرکت  مدیرعامـل 

هـای  بخـش  در  کارکنـان  روزی 
گرفـت. قـرار  کار  دسـتور  در  مختلـف 

هر درب فلکسـیبل شامل 
۷5۰ قطعه است

بخـش  مکانیـک  تجهیـزات  معـاون 
هـر   : کـرد  تصریـح  سـازی  کک 
قطعـه   ۷۵۰ شـامل  فلکسـیبل  درب 
و  قطعـات  ایـن  سـاخت  کـه  اسـت 
فراینـد  از  آنهـا  مونتـاژ  ریـزی  برنامـه 
کـه  اسـت  برخـوردار  ای  پیچیـده 
جملـه  از  مرحلـه  پانـزده  از  بیـش 
گری،مـدل  نقشـه،ریخته  طراحـی 

سازی،آهنگری،آجرچینی،کنترل 
کیفـی مسـتمر و ... را در بـر می گیرد.

رونـد   : داد  ادامـه  لقمانـی  مهنـدس 
تریـن  عالـی  در  هـا  درب  سـاخت 
سـطح ممکـن و بـا جلسـات مسـتمر 
روزانـه و سـپس جمـع بنـدی مباحث 
هفتـه  هـر  پایـان  در  شـده  مطـرح 

شـود. مـی  پیگیـری  و  پایـش 

از تعداد ۳۰ درب فلکسـیبل، 
۲۳ عدد نصب شده

 و ۷  عـدد نیز در مرحله
 آجر چینی قرار دارد 

وی اضافـه نمـود: تاکنـون تعـداد ۳۰ 
مونتـاژ  مکانیـک،  کارگاه  در  درب کـه 
تـوان  مـی  نوعـی  بـه  و  شـده  کاری 
گفـت عملیـات سـاخت آنهـا بـه پایان 
و  گرفتیـم  تحویـل  را  اسـت  رسـیده 
هـا  کارگاه  در  نیـز  بسـیاری  قطعـات 
آمـاده اسـت و پـس از آجـر چینی که 
بـه ۴۸ سـاعت زمـان نیاز دارد توسـط 
حمـل  مربوطـه  قسـمت  بـه  جرثقیـل 
مـی شـوند و پـس از بـاز کـردن درب 
جدیـد کـه  هـای  قدیمـی،درب  هـای 
بیـش از۹۰ درصـد در کارخانه سـاخته 
سـاخت  قابلیـت  یـا  و  شـوند  مـی 
درب   ۳۰ از  مـی گردنـد.  دارند،نصـب 
عنـوان شـده تعـداد ۲۳  عـدد نصـب 

شـده و تعـداد ۷  درب نیـز در مرحلـه 
آجـر چینـی قـرار دارد.

وی گفـت : سـاخت و نصـب ۷۴ درب 
دسـت  در  اکنـون  هـم  کک  سـمت 
اقـدام اسـت و تا پایـان شـهریورماه۹۸ 
عملیـات نصـب آنها به پایان می رسـد. 
طراحـی نقشـه هـای درب های سـمت 
ماشـین )۷۴ درب دوم( نیـز از مدتـی 
قبـل آغـاز شـده اسـت و امیدواریـم تـا 

پایـان مردادمـاه بـه پایـان برسـد.
سفارشـات  فورمـن  اعرابـی  سـعید 
ادامـه  در  نیـز  سـازی  کک  بخـش 
تهیـه  و  طراحـی  از  پـس   : افـزود 
نقشـه هـای سـاخت، مراحـل تنظیـم 
۱۴۰ ردیـف مـی  سـفارش کـه شـامل 
برنامـه  همچنیـن  و  باشـد،کد گـذاری 
ریـزی بـرای تهیـه قطعـات اسـتاندارد 
،توسـط  بخـش  عهـده  بـر  متریـال  و 
گرفـت. انجـام  مکانیـک  سفارشـات 

پروسـه  طـول  در   : کـرد  بیـان  وی 
سـاخت، هماهنگـی بیـن کارگاه هـا و 
رفـع اشـکاالت حیـن تولیـد و سـاخت 
بـه  شـده  آمـاده  قطعـات  حمـل  و 
انجـام  قسـمت  ایـن  توسـط  بخـش 

اسـت. گرفتـه 

ته
نک

کنـار  در  فـوالد  صنعـت   : گفـت  لقمانـی  مهنـدس 
ایجـاد  مسـتعد  گوناگـون  هـای  بخـش  در  توسـعه 
آالیندگـی در نقـاط مختلـف مـی باشـد و مهـم برنامـه 
ریـزی بـرای کنتـرل ایـن آالیندگـی اسـت. لـذا ذوب 
کننـده  تولیـد  نخسـتین  عنـوان  بـه  اصفهـان  آهـن 
فـوالد در کشـوربرنامه هـای موثـری در ایـن زمینه از 

اسـت. نمـوده  ایفـا  تاکنـون  تاسـیس  بـدو 
وی افـزود: بـه منظور کنتـرل آالیندگـی در بخش کک 
سـازی، از سـال گذشـته سـاخت درب های فلکسـیبل 
مدیرعامـل  مسـتمر  پیگیـری  و  تاکیـد  بـه  توجـه  بـا 
شـرکت و تـالش شـبانه روزی کارکنـان در بخش های 

مختلـف در دسـتور کار قـرار گرفـت.



روزنامه سیاسی – اجتماعی )عضو تعاونی مطبوعات کشور(

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسوول: روح ا... خدیشی      

دبیر عکس: یاسر خدیشی  

گرافیک: ندا صفاریان

صفحه آرایی:  فاطمه خواجویی
جامعه: نجمه سعیدی

محیط زیست: مجتبی پورحبیبی

زنان: تیوا صمدیان
میراث فرهنگی: امیر رجبی

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

جدول: شیوا کرمی
فناوری: سینا خواجویی

طنز: یاسر سیستانی نژاد

رتبه روزنامه پیام ما :40.4

گروه: 4

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

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

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

@payamema
@payamema www.payamema.ir

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

سرپرستی استان ها: خانم سلیمان زاده    021-44259139

سامانه پیامکی: 10003432117834

تماس مدیرمسوول: 88019846 - 021

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

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

/ نمابر:021-89776547

ــی ۱۵۲۰ ــماره پیاپ ــم      ش ــال پانزده ــرداد ۱۳۹۸     س ــنبه ۲۳ م  چهارش

پیام ما سال گذشته در چنین روزی 
به بیانات رهبری در خصوص مذاکره و 

جنگ پرداخت.

اشکال دینامیک 
تا اول شهریور در گالری زیرزمین دستان 

در حال اجرا است. 

نمایشگاهسال گشت

رسانه در آینه تصویر
مجله کرگدن منتشر شد.

خانه ما
تا اول شهریور در عمارت نوفل لوشاتو 

در حال اجرا است.

کی از گرگ بد گنده 
می ترسه

از امروز تا ۸شهریور در خانه موزه استاد
 عزت هللا انتظامی )قیطریه( اجرا می شود.

امید حاجیلی
۲۷مرداد در سالن فجر کرمان 

برگزار می شود.

- بگید چقدر میشه؟
- پول نمیخواد،بذار تو کیفت

-  آخه اینجوری که درست نیست
- بزار یه بار هم درست نباشه...

چهارشنبه سوری 

نمایش نمایشکنسرت
کودک

دیالوگ

بده آن راح روان پرور ریحانی را
که به کاشانه کشیم آن بت روحانی را
من بدیوانگی ار فاش شدم معذورم
کان پری صید کند دیو سلیمانی را

سر به پای فرسش در فکنم همچون گوی
چون برین در کشد آن ابلق چوگانی را
برو ای خواجه اگر زانکه بصد جان عزیز

میفروشند بخر یوسف کنعانی را
گر تو انکار کنی مستی ما را چه عجب

کافران کفر شمارند مسلمانی را
ابر چشمم چو شود سیل فشان از الله

کوه در دوش کشد جامٔه بارانی را
کام درویش جزین نیست که بر وفق مراد

باز بیند علم دولت سلطانی را
چشم خواجو چو سر طبلٔه در بگشاید

از حیا آب کند گوهر عمانی را
دل این سوخته بربود و بدربان گوید

که بران از درم آن شاعر کرمانی را

خواجوی کرمانی 

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

جعل وصیت شاه متوفی که 
نتیجه اش زوال صفویه بود

مـی گـذرد  زمانـی  از  سـال   ۲۴ و  سـیصد 
بـا  )بـزرگ وزیـر(  ایـران  اعظـم  كـه صـدر 
متوفـی  شـاه  وصیـت  بـه  مطلـب  تحریـف 
را  ایرانیـان  و  ایـران  مصالـح  نكـرد،  اعتنـا 
و  سـاخت،  هایـش  خودخواهـی  قربانـی 
سـلطان حسـین را كـه نـه مدیـر بـود و نـه 
مدّبـر بـه شـاهی برگزید. صدر اعظـم با این 
خیانـت بـه امانـت )تحریف و جعـل توصیه 
و  ایرانیـان  داخلـی  باعـث جنـگ  متوفـی( 
زوال صفویـه شـد. ایـن تجربـه تلـخ بایـد 

درسـی بـرای همـه نسـل هـا باشـد.
     شـاه سـلیمان صفـوی كـه دارای هفـت 
سـلطنت  سـال   ۲۸ از  پـس  بـود  پسـر 
چنیـن  آن،  از  پیـش  و  بـود  درگذشـته 
سـلطان  ایـن كـه  "بـا  بـود:  وصیـت كـرده 
حسـین فرزنـد ارشـد مـن اسـت، بـه دلیل 
ُحجـب و كمرویـی و عالقـه منـدی اش بـه 

ُعزلـت و تـن آسـایی )تـن آسـانی(، و عدم 
تبّحـر در امـور كشـوری و نداشـتن تجربـه 
ارتـش،  امـورات  تنظیـم  و  سیاسـت  در 
اسـت كـه  ملـت  و  مملكـت  مصلحـت  بـه 
سـلطان مرتضی ]پسـر كوچكتر[ شـاه شـود 
...."، ولـی وزیـر اعظـم و بیشـتر درباریـان 
بودنـد  گُرجسـتانی  مادرانشـان  كـه  وقـت 
بـه  نداشـتند!  ایراندوسـتی  احسـاس  و 
منظـور رسـیدن بـه مقاصـد مادی خـود و از 
دسـت نـدادن قـدرت، وصیـت شـاه متوّفی 
 ۱۶۹۴ آگوسـت   ۱۴ و  كردنـد  تحریـف  را 
وصّیـت  داشـتند كـه شـاه سـلیمان  اعـالم 
كـرده كـه بـزرگان دولـت از میـان سـلطان 
حسـین صلحجـو و آرام و سـلطان مرتضـی 
سـختگیر و رزمـی یكـی از انتخـاب كننـد و 
از آنجـا كـه سـلطان حسـین بزرگتر و مردی 
حلیـم اسـت، وی را انتخـاب كـرده ایـم!.... 
»تاریـخ« نشـان مـی دهـد كه ایـن انتخاب 
مغرضانـه، ایـران را در آسـتانه نابـودی قـرار 
داده بـود كـه نـادر آن را موقتـا نجـات داد.

در  بویـژه  حسـین  سـلطان  شـاه  ضعـف   
از  او  نادرسـت  انتصابـات  و  مدیریـت 
جملـه سـپردن فرمانـداری قندهـار بـه یـك 
گرجسـتانی كـه آشـنا بـه آداب و رسـوم و 
خلـق و خـوی سـاكنان محـل نبـود باعـث 
وقـوع جنـگ داخلـی خونینـی شـد كـه بـه 
گرگیـن  انتصـاب  انجامیـد.  صفویـه  زوال 
)بـه  قندهـار  فرمانـداری  بـه  خـان گرجـی 
توصیـه مقامـات گرجسـتانی دربـار( تنها به 
خاطـر بـه اسـالم گرویـدن او )ختنـه کـردن 

خـود( و نوعـی پـاداش بـود.
یـا  )غلیجانـی  قندهـاری  میرمحمـود 
غلیزایـی( كـه بـا مختصـر نیرویـی در اكتبر 
تصـرف  را  اصفهـان  میـالدی   ۱۷۱۳ سـال 
كـرد، قبـال دو بـار كرمـان را متصـرف شـده 
بـود، یـك بـار در سـال ۱۷۰۹ و بـار دیگر در 
۱۷۱۱ )دو سـال بعـد از آن( كـه بـار  سـال 
قندهاریهـای  بـه دسـت  اول، شـهر كرمـان 

بـود. شـده  غـارت  میرمحمـود 

خواب آب 
در سینماهای کشور 

در حال اکران است. 
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چنـد مدتـی اسـت که پفتال السـلطان درگیـر رتق و فتق امـور رعیت  و 

مراقبـت از کُـت کفتر چاهی ها و چکورها و پختو هاسـت، که مبادا غیر 

از جناب خودشـان شـخص دیگری شکارشان کند. علیحده تمام ذهن 

همایونـی درگیـر برقـراری روابـط دوسـتانه بـا بـالد سیسـتان و فارس 

و خراسـان مـی باشـد و راهـی  جـز وصلـت بـا آنـان نیسـت.که ایـن 

مسـئولیت حضرت واال را صد چندان نموده است.حرمسـرای همایونی 

از زنـان ُدَول شـرقیون و غربیـون مملـو بـوده و بـرای اداره والیت کبیره 

کرمـان نیـاز بـه حرمسـرای بزرگتری در خـور عظمتش می باشـد. این 

ِقسـم مشغولیات پفتال السـلطان مجالی برایشـان نگذاشته تا دست 

نوازشـی برسـر کفتران حرمسـرا بکشـند و از آنان دلجویی نمایند.زنان 

بیچـاره هـر یک بـه طریقی در حال پنهـان نمودن این بـی مهری های 

حاکم هسـتند. اِفتنگ السـلطنه  باَخدم و َحشـم از طلوع اَفتو در بازار 

ارگ در حـال اِبتیـاع غیـر ملزومـات اسـت تـا بـوق سـگ کـه دکان ها 

شوند. بسته 

آرا گیـرا السـلطنه،  پـدر ُرخنمـا بیگم،  سـلمانی دربـار را درآورده بس که 

هـر روز رنـگ و لعابـی نـو به زلف و ُرخشـان مـی دهند.

تمـاُرض السـلطنه حرکاتـی و سـکناتی دارنـد،  پریشـان طـور کـه می 

گوینـد ِدپرسـیون گرفتـه از اندرونـی بیـرون نمـی آیند.

مـع االسـف گلباجـی السـلطنه خویش را اسـیر مطبـخ نمـوده و اجازه 

آشـپزی بـه نوکرهـا نمی دهنـد بـس کـه ترشـی و مربـا جـا انداخته از 

َپـت و پنگـول افتاده انـد.

میگـون السـلطنه دور چهـار بچـه قـد و نیم قدشـان می گردنـد و نمی 

گذارنـد ایـن طفـل معصـوم هـا قدم از قـدم بردارنـد و خود چیـزی در 

عالـم بچشـند و بیاموزنـد. هرچـه جنـاب حاکم بـه او بی توجه اسـت 

ایشـان توجـه نداشـته اش را در بچـه هایش جسـتجو میکند.

عشـوه السـلطنه  به نازک الدوله سـفارش می دهند از بالد یوروپ برای 

شـان انواع و اقسـام البسـه بیاورند،  هر روز با رختی تازه سـر راه پفتال 

السـلطان سـبز می شـوند تا حضرتش آیا ُبَود که گوشـه چشـمی به او 

کنند؟ تالششـان قابل سـتایش می باشـد لکن اشـارات نظر هم نامه 

رسـان هیچکس با جناب خان نمی شـود.

سـلیطه السـلطنه بـا همـه َدبدبـه و کَبکبه که کسـی تا به حـال حریف 

زبـان ایشـان نشـده و همـه زنان حرمسـرا را بـه هم می بافند، ایشـان 

هـم نتوانسـته ذره ای دل حاکـم را بُپلشـاند تا از خـر بی توجهی به زنان 

بیایند. پایین 

خوشـباش السـلطنه ِفِرند هایشان را هر شب به مهمانی و خوشگذرانی 

دعـوت می کننـد و بریـز و بپاشـی زیـادت از قاعـده دارنـد، تـا رنج غم 

دوران از دل بزدایند.

چربـی السـلطنه ی بینـوا هـم کنـار رفریجریت مـی خوابنـد و دائم در 

حال خوردن ِپِپرمه های َپت و پهلو سـاز میباشـند.خوردن عصبیتشـان 

را تسـکین میدهد.

مخلـص کالم؛ نهـان ِکـی ماند این راز که نبات السـلطنه سـوگلی حاکم 

هم از این قاطبه مسـتثنا نیسـت،

و وضعیـت نـات رمانتیک پفتال السـلطان مـا را هم تحت شـعاع قرار 

داده و لکـن مـا ِکانـه شـیر مادیانی مـی غریم و می خروشـیم، و خود 

را ُاولِنگـون مسـائل متفرقـه ننمـوده ایـم. مـی دانیم وابسـتگی چه به 

همسـر، چـه مـال دنیـا، چـه مقـام و شـهرت و چـه بـه بالد کفـر هیچ 

نوعـش خوب نمی باشـد.

مـا سـهم خویـش را هـر روز بـا لبخنـدی و جام چایـی نباتـی در قبال 

شـاهمان انجـام می دهیـم باشـد که ایشـان هم مسـائل شـان مرتفع 

شـده و بـاز آینـد و دل تنـگ مـارا مونس جان باشـند.

نبات السلطنه

چهارشـنبه بیسـت و سـوم اَمـرداد یکهـزار و سـیصد و نـود و هشـت 

هجـری شمسـی

باب ِسیوم 
)طالقیزم عاطفیزم(

فاطمه رضازاده
نبات نامه

نبات نامه
 بی تو خاموشم، شهری در شبم.

 تو طلوع می کنی

من گرمایت را از دور می چشم و 

 شهرِ من بیدار می شود..

عکس نوشت

عکس: 
کیارنگ عالیی


