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انس طال          1.250.93 

مثقال طال        10.715.000

گرم طالی 1۸  2.473.192

گرم طالی24  3.29۸.7۸5

انس نقره               16.06

انس پالتین        ۸56.000

انس پاالدیوم       943.000

بهار آزادی         2۸.000.000

امامی            30.125.000

نیم             14.600.000

ربع               7.900.000

گرمی          4.230.000

دالر                    42.000

یورو                  96.750

پوند                 109.370    

درهم امارات         22.790

لیر ترکیه              1۸.190

یوان چین            12.630

ین ژاپن               7.590    

دالر کانادا             62.۸20
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تهران

26  تا  37

کنکور به خط پایان نرسید
رییس جمهور:

بازارها باید در دوران 
2تحریم ،رنگین شود

5

2

سنا
 ای

س:
عک

ــن و  ــال 2018 در ذه ــی فوتب ــام جهان ج
ــا حــک شــده اســت.  ــا ایرانی ه ــب م قل
ــا  ــرش یوزپلنگ ه ــر غ ــه خاط ــا ب ــه تنه ن
ــن  ــی تری ــا فضای ــا ی ــر ماتادوره در براب
فوتبالیســت تاریــخ، بلکــه بــه خاطــر 
شکســته شــدن بســیاری از تابوهــای 
ایرانــی. زنــان همــراه بــا مــردان بــه 
ورزشــگاه آزادی رفتنــد. تمــام انــرژی 
بــه  تهــران  غــرب  از  را  خــود  مثبــت 
ــه  ــه ب ــی ک ــتادند. زنان ــیه فرس دل روس
لحظــه  آن  در  رفتنــد  آزادی  ورزشــگاه 
زمیــن  روی  آدم هــای  خوشــحال ترین 
ــا  ــه آنه ــود ک ــار ب ــن ب ــرای اولی ــد. ب بودن
حضــور در ورزشــگاه را زمانــی تجربــه 
کردنــد کــه انتخابــات نبــود. زن هــای 
ــد، شــب هــم  ــه ورزشــگاه رفتن ــی ب ایران
رفتنــد امــا اتفاقــی نیفتــاد. در کنــار 
ــد،  ــد، تشــویق کردن ــال دیدن مــردان فوتب
خوشــحال شــدند، حســرت خوردنــد و 
ــن  ــتند. همی ــود برگش ــای خ ــه خانه ه ب
بازی هــای  در  می توانــد  جمعیــت 
ــگاه  ــه ورزش ــم ب ــگاهی ه ــمی و باش رس
ــد.  ــذت ببرن ــد و ل ــال ببین ــد. فوتب برون
دســت  بــه  تجربه هــای  از  بایــد  آدم 
ــد. حضــور  آمــده در زندگــی اســتفاده کن
ایــن  از  آزادی  اســتادیوم  در  زنــان 
موفــق.  تجربــه  یــک  بــود؛  تجربه هــا 
نشــان  ایــن جــام جهانــی  در  مــردم 
در  یکدیگــر  کنــار  می تواننــد  دادنــد 
نفــاط مختلــف شــهر فوتبــال ببینــد و 
ــد.  ــا را دیدی ــد. الهیجانی ه ــی نیفت اتفاق
ــم  ــا ه ــهور ب ــتخر مش ــار اس ــا در کن آنه
بــدون  نشســتند و فوتبــال را دیدنــد؛ 
اینکــه اتفــاق خاصــی بیفتــد. وقتــی 
تصویــر مــردم الهیجــان پخــش شــد 
ــق  ــن عکــس متعل ــد ای ــر کردن ــه فک هم
ایــن  مــا  از  بســیاری  اروپاســت.  بــه 
ــم.  ــده بودی ــدن را ندی ــال دی شــکل فوتب
همــه مــا تعجــب کردیــم. در ســینماهای 
تهــران مــردم فوتبــال دیدنــد. در پاســاژ 
از  و  شــدند  جمــع  هــم  دور  چارســو 
ــهرهای  ــد. ش ــذت بردن ــال ل ــدن فوتب دی
ــف  ــه شــب مختل ــران، در س ــف ای مختل
شــاهد حضــور مــردم شــاد در میــان 
ســرخود  کــه  مردمــی  بودنــد.  خــود 
را بــه خاطــر نتایــج تیــم ملــی بــاال 
گرفتــه بودنــد و خوشــحال می کردنــد. 
ــط  ــیاری خ ــرای بس ــا ب ــن کاره ــه ای هم
قرمــز بــود امــا اتفــاق افتــاد و هیــچ 
ــام  ــد. ج ــود نیام ــه وج ــم ب ــکلی ه مش
از  بســیاری  داد  نشــان   2018 جهانــی 
نشــدها، می توانــد شــد بشــود بــدون 
وقتــی  ایجــاد کنــد.  مشــکلی  اینکــه 
پدیــده ای تجربــه نشــود نمی تــوان در 
ــد  ــاال بع ــا ح ــرد ام ــورد آن قضــاوت ک م
ورزشــگاه  در  زنــان  حضــور  تجربــه  از 
و دیــدن فوتبــال بــه صــورت دســت 
جمعــی در پــارک و یــا ســینما می شــود 
بــاز  را  بســته  مســیرهای  از  بســیاری 
کــرد و اجــازه داد بانــوان ایرانــی بــه 
ــد  ــودن را بای ــم ب ــد. باه ــگاه برون ورزش
بــه مــردم آمــوزش داد. بایــد مــردم 

با هم بودن 
را تمرین کنیم

هنوز به ثبت »ارسباران« امیدواریم 
مسووالن میراث فرهنگی اعالم کردند که  نظر کارشناسان 

یونسکو در مورد پرونده ارسباران منفی نیست

یادداشت مهمان
مصطفی داننده
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92 درصد مساحت جنگل های 
انبوه کشور تحت تاثیر 

خشکسالی بسیار شدید است

ده ســال قبــل تنهــا ۸0 درصــد مســاحت 
تاثیــر  تحــت  کشــور  جنگل هــای 
خشکســالی بســیار شــدید قــرار داشــتند 
ــی  ــالی در تمام ــدید خشکس ــا تش ــا ب ام
نواحــی کشــور، ایــن رقــم از یکســال 
ــه 92  ــال ب ــت امس ــا اردیبهش ــته ت گذش

ــت. ــیده اس ــد رس درص
ــد  ــون درص ــا کن ــی ت ــازمان هواشناس س
ــف  ــق مختل ــالی مناط ــاحت خشکس مس
ــی  ــه تازگ ــا ب ــرد ام ــه می ک ــور را ارای کش
آمــاری از مســاحت خشــکی جنگل هــا 

ــت.  ــرکرده اس ــز منتش نی

روزانهم صبح اریان

مناقصه عمومی 
شماره 97-11

مناقصه گذار: اداره آموزش و پرورش استان کرمان
موضــوع مناقصــه : خریــد پــرده نمایــش ویدیــو پروژکتور ، 

ویدئــو پروژکتــور و لــب تــاب
مبلغ برآورد شده مناقصه : 3/605/000/000 لاير

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  180/250/000 ریال
 تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه: از تاریــخ درج آگهــی تــا ســاعت 
ــت  ــران جه ــتاد ای ــامانه س ــق س ــورخ 1397/4/12 از طری 12 م
دریافــت اســناد مناقصــه و ســایر اطالعــات مــورد نیــاز بــه ســامانه 

ــه آدرس setadiran.ir  مراجعــه شــود. ســتاد ایــران ب

شهرداری باغین

اصالحیـه 
ــی  ــده کتب ــد مزای ــی تجدی ــرو آگه پی

ــهرداری  ــاری ش ــز تج ــرداری مراک ــره ب به
باغیــن مــورخ 1397/4/7 مــدت قــرارداد 
ــال  ــک س ــه ی ــده ب ــف مزای ــه ردی ــر س ه

اصــالح می گــردد.

روابط عمومی روزنامه پیام ما

گسترش خشکسالی 

در جنگل ها

ــاد  ــم ش ــد باه ــاد بگیرن ــران ی ای
ــام  ــد. ج ــم بخندن ــا ه ــند و ب باش
جهانــی ایــن ســبک زندگــی را 
ــون در  ــوزش داد. 80 میلی ــه آم ب
در  ایرانــی  میلیون هــا  و  داخــل 
ــا  ــا هــم شــاد شــدند و ب خــارج ب
هــم خندیدنــد و گریــه کردنــد. 
ــا و  ــای آســیایی جاکارت االن بازیه
ــال  ــیای فوتب ــای آس ــام ملت ه ج
می شــود  و  اســت  پیــش  در 
را  ایــران  مختلــف  شــهرهای 
تبدیــل بــه ورزشــگاه  کــرد و مــردم 

ــادی را  ــم ش ــت ه ــت در دس دس
ــام  ــود از ج ــد. می ش ــاد بزنن فری
ــپولیس  ــتقالل و پرس ــام اس در ج
روی  بــه  را  ورزشــگاه  درهــای 
بانــوان بــاز کــرد تــا آنهــا هیجــان 
دیــدن فوتبــال را تجربــه کننــد. 
تجربه هــای  بدهیــم  اجــازه 
شــیرین 2018 را بارهــا و بارهــا 
تجربــه کنیــم آنهــم درســت در 
در  از  مشــکالت  کــه  روزهایــی 
بــاال  ایــران  شــهرهای  دیــوار  و 

ــران ــر ای ــی رود./ عص م
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ــل گفــت  ــران در ســازمان مل ــم ای ــده دائ نماین
ــته ای  ــای هس ــدد تحریم ه ــل مج ــه تحمی ک
اجــرای  توقــف  مبنــای  آمریــکا  ســوی  از 
ــنا،  ــزارش ایس ــه گ ــت. ب ــران اس ــدات ای تعه

ــه  ــک جانب ــدام ی ــه اق ــرد ک ــد ک خوشــرو تاکی
از برجــام  آمریــکا در خــروج  و غیرقانونــی 
ــت  ــوولیت بیــن المللــی اس ــتوجب مس مس
ــکا و  ــدات آمری ــش تعه ــض فاح ــرف نق و مع

عــدم پایبنــدی آشــکار بــه قطعنامــه 2231 
ایــاالت  بنابرایــن  اســت.  امنیــت  شــورای 
ــه  ــدام متخلفان ــن اق ــرای ای ــد ب ــده بای متح
ــد و  ــل متح ــور مل ــا منش ــارض ب ــود در تع خ
اصــول حقــوق بیــن الملــل، مســوول شــناخته 
ــو،  ــای عض ــت ه ــی دول ــا، تمام ــود. ضمن ش
ســازمان هــای بیــن المللــی و بــه ویــژه دیگــر 
بایــد متوجــه مســوولیت  برجــام  اعضــای 
مشــترک خــود در قبــال حفــظ برجــام باشــند.

تحریم های آمریکا 
مبنای توقف اجرای تعهدات ایران

کنکور به خط پایان نرسید
بر اساس قانون امسال آخرین سال برگزاری کنکور بود، معاون وزیر 

علوم اما گفته شاید تنها کنکور رشته های کم طرفدار حذف شود

یک میلیون و 11 هزار و 825 نفر در کنکور سال 97 شرکت کردند

ــون  ــی براســاس قان کنکــور 97 در حال
می بایســت آخریــن آزمــون سراســری 
بــرای ورود بــه دانشــگاه باشــد کــه 
اظهــارات مســووالن نشــان می دهــد 
دســت کم ســال 98 هــم بــدون کنکــور 
نخواهــد بود.ابراهیــم خدایــی، رییــس 
ســازمان ســنجش روز پنــج شــنبه نــه 
تنهــا از حــذف کنکــور حرفــی نــزده 
ــون  ــن آزم ــال 98 ای ــه در س ــه گفت ک
ــد  ــزار خواه ــر اساســی برگ ــا دو تغیی ب
شــد. او بــه ایســنا گفتــه »برنامــه 
ــون 9۸ دو  ــه در آزم ــن اســت ک ــا ای م
ــه  ــرا ک ــم چ ــی کنی ــوال طراح ــوع س ن
ــوزش  ــد آم ــام جدی ــور نظ ــن کنک اولی
 9۸ ســال  در  داوطلبــان  متوســطه 

برگــزار می شــود و مــا ســعی خواهیــم 
ــا طراحــی دو  داشــت ایــن آزمــون را ب
نــوع ســوال تســتی و تشــریحی برگــزار 
مجتبــی  حــال  همیــن  در  کنیــم.« 
شــریعتی نیاســر، معــاون آموزشــی 
وزیــر علــوم هــم خبــر از برگــزاری 
ــی  ــته های پرمتقاض ــرای رش ــور ب کنک
داده و گفتــه »در حــال حاضــر طرحــی 
تدویــن  دســت  در  علــوم  وزارت  در 
ــم  ــرایطی فراه ــم ش ــا بتوانی ــت ت اس
کنیــم کــه آن دســته از داوطلبانــی 
ــد  ــی توانن ــی م ــه صــورت طبیع ــه ب ک
ــرکت  ــدون ش ــوند، ب ــگاه ش وارد دانش
دانشــگاه  وارد  کنکــور  فرآینــد  در 
ــه از صحبت هــای او  شــوند.« آنطــور ک
مشــخص اســت، اجرایــی شــدن ایــن 
طــرح قطعــی نیســت، آنجــا کــه او 
گفتــه »امیدواریــم وزارت علــوم بتوانــد 
طــرح بــدون کنکــور را در فــاز اول بــرای 

رشــته های کــم متقاضــی بــا تدابیــری 
ــر  ــکاری دســتگاه های دیگ ــا هم ــه ب ک
ــرورش و وزارت  ــوزش و پ ــه آم از جمل
می اندیشــند،  آن  بــرای  بهداشــت 
رشــته های  البتــه  کنــد،  اجرایــی 
ــت  ــود رقاب ــل وج ــه دلی ــی ب پرمتقاض
ــه  ــت ک ــن اس ــا ممک ــنگین در آن ه س
ــا مدت هــا در قالــب کنکــور دانشــجو  ت

ــد.« ــرش کنن پذی

قانونی که اجرا نمی شود
در حالــی برگــزاری کنکــور در ســال 
ــازمان  ــوم و س ــوی وزارت عل 98 از س
ــس  ــه مجل ــده ک ــد ش ــنجش تایی س
شــورای اســالمی در 12 ســال گذشــته 
ــور  ــل کنک ــرای حــذف کام ــون ب دو قان
تصویــب کــرده کــه هیچکــدام اجرایــی 
نشــدند.  قانــون اول بــه ســال 85 
برمی گــردد کــه نماینــدگان مجلــس 
نحــوه  قانــون  تصویــب  بــا  هفتــم 

ســامان دهی پذیــرش دانشــجو، ســال 
ــور  ــزاری کنک ــال برگ ــن س 90 را آخری
ــن  ــال ای ــن ح ــا ای ــد. ب ــر گرفتن در نظ
ــس از  ــال پ ــداد و دو س ــاق رخ ن اتف
ــور،  ــذف کنک ــرای ح ــت ب ــن مهل آخری
ــه  ــت ب ــم دس ــس نه ــدگان مجل نماین
ســامان دهی  نحــوه  قانــون  اصــالح 
ــد و پنــج ســال  پذیــرش دانشــجو زدن
)وزارت  مســوول  دســتگاه های  بــه 
وزارت  ســنجش،  ســازمان  علــوم، 
آمــوزش و پــرورش و وزارت بهداشــت( 
ــه حــذف  ــا نســبت ب ــد ت فرصــت دادن
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــدام کنن ــور اق کنک
ــزار  ــه در دو روز گذشــته برگ ــی ک آزمون
کنکــور  آخریــن  می بایســت  شــد، 
تاریــخ نظــام آموزشــی در ایــران باشــد.

کم کاری تا منافع مالی
نماینــدگان مجلــس انگشــت اتهــام 
ــور  ــون حــذف کنک ــی نشــدن قان اجرای
را بــه ســمت نهادهــای مســوول در 
ایــن امــر می گیرنــد. ســید جــواد 
کمیســیون  عضــو  ســاداتی نژاد، 
اردیبهشــت   28 مجلــس   آمــوزش 
ــه  ــت ک ــوص گف ــن خص ــال در ای امس
ــور  ــرای حــذف کنک ــس ب ــه مجل اگرچ

قانونــی تصویــب کــرده امــا افــراد 
ــن  ــود در ای ــف خ ــه وظای ــوول ب مس
فروردیــن  نکرده انــد.  عمــل  زمینــه 
ــر  ــی، دیگ ــاد فالحت ــم فره ــال ه امس
عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس در 
ــه »مســووالن  ــود ک ــه ب ــاره گفت ــن ب ای
و  آموزش وپــرورش  وزارتخانــه  در 
الزم  زیرســاخت های  بایــد  علــوم 
ــروز  ــه ام ــا ب ــور را ت ــذف کنک ــرای ح ب
ــی شــدن  ــا اجرای ــد ت ــم می کردن فراه
ــی ممکــن  ــان قانون ــون در زم ــن قان ای
هنــوز  نظرمی رســد  بــه  امــا  شــود 
نشــده  فراهــم  الزم  زیرســاخت های 
فاطمــه  حــال  همیــن  در  اســت.« 
ســعیدی، عضــو دیگــر ایــن کمیســیون 
کنکــور  اگــر  کــه  اســت  معتقــد 
ــا  ــد خیلی ه ــع درآم ــود منب ــذف ش ح
شــاید  بنابرایــن  می شــود،  قطــع 
دســت هایی بــرای حفــظ برگــزاری 
کنکــور در کار باشــد. در ایــن میــان 
ــور  ــات کنک ــترده موسس ــات گس تبلیغ
در تلویزیــون در ایــام جــام جهانــی 
نشــان از ســود بــاالی ایــن موسســات 
دارد، ســودی کــه بــه راحتــی از آن 

نــد. نمی گذر

تمدید یک ساله برگزاری کنکور
علــوم گفتــه  وزیــر  آموزشــی  در حالــی معــاون 
ــه  ــدار ب ــته های پرطرف ــری رش ــون سراس ــذف آزم ح
دلیــل وجــود رقابــت ســنگین در آن هــا ممکــن 
نماینــدگان  کــه  بکشــد  طــول  ســال ها  اســت 
تنهــا  حــذف کنکــور  قانــون  می گوینــد  مجلــس 
ــود.  ــد ش ــد تمدی ــر می توان ــال دیگ ــک س ــرای ی ب
ــوزش  ــیون آم ــو کمیس ــدی، عض ــدی زاه ــد مه محم
ــال  ــه در س ــد ک ــوص می گوی ــن خص ــس در ای مجل
ــدون برگــزاری کنکــور  99 پذیــرش دانشــجو قطعــا ب
ــزاری  ــتلزم برگ ــن کار مس ــه ای ــرد؛ البت ــام می گی انج
آزمون هــای هماهنــگ اســتاندارد بــا معیارهــای 
کامــال مناســب توســط آمــوزش و پــرورش اســت. او 
ــا  ــور تنه ــون حــذف کنک ــه شــاید قان ــرده ک ــه ک اضاف

ــود. ــد ش ــر تمدی ــال دیگ ــک س ی

بازارها باید در دوران تحریم 
رنگین شود

ــورمان در  ــور کش ــس جمه ــی، ریی ــن روحان حس
مراســم افتتــاح فــاز دوم پاالیشــگاه ســتاره خلیــج 
ــد  ــه بای ــت ک ــا گف ــه تحریم ه ــا اشــاره ب ــارس ب ف
شــجاعانه و پرتــالش مقاومــت و ایســتادگی کنیــم 
و نبایــد در برابــر تالش هــای دشــمن بــرای تحریــم دســتپاچه شــویم. امــروز 
روزی نیســت کــه بــه بازارهــا هجــوم ببریــم و دو برابــر قبــل خریــد کنیــم یــا 
انبارهــا را از کاال پــر کنیــم، بلکــه اکنــون زمــان آن اســت کــه بازارها را پــر از کاال 
و رنگیــن کنیــم. بــه گــزارش ایســنا وی اضافــه کــرد کــه ایــن یــک آزمایــش 
ــد و البتــه  الهــی اســت کــه بســیاری از مــردم ســربلند از آن بیــرون می آین
اقلیتــی نیــز هســتند کــه همــواره در ایــن امتحان هــا تجدیــد می شــوند. در 
ســه ماهــه نخســت امســال درآمــد ارزی و حتــی مخــارج و هزینه کردهــای 
دولــت نــه تنهــا از پارســال کمتــر نشــده، بلکــه افزایــش نیــز داشــته اســت و 
بــه عنــوان مثــال بودجــه عمرانــی تخصیــص یافتــه در بهار امســال نســبت به 

زمــان مشــابه پارســال 30 برابــر رشــد داشــته اســت.

تاکید وزارت بهداشت بر گران 
نشدن دارو و تجهیزات 

ــزات  ــه تجهی ــت ک ــت گف ــخنگوی وزارت بهداش س
عرضــه  بیمارســتان ها  در  تنهــا  بایــد  پزشــکی 
شــود؛ یعنــی بیمــار نبایــد بــرای خریــد تجهیــزات 
پزشــکی بــه خــارج از بیمارســتان مراجعــه کنــد. به 
ــی  ــه ارز دولت ــن رابط ــه در ای ــرکت هایی ک ــام ش ــت تم ــل لیس ــن دلی همی
ــرج  ــا، ای ــزارش ایلن ــه گ ــم. ب ــال کرده ای ــتان ارس ــه بیمارس ــد را ب می گیرن
حریرچــی اضافــه کــرد کــه در رابطــه بــا دارو و تجهیــزات پزشــکی بــه غیــر از 
افزایــش معمــول قیمــت ســاالنه کــه زیــر نــرخ تــورم و 9 درصــد اســت هیچ 
افزایــش قیمتــی در ســال جــاری نخواهیــم داشــت. بــه گفتــه او اگــر مــردم 
بــرای دارو و تجهیــزات پزشــکی مشــکل قیمتــی داشــته باشــند؛ می تواننــد 
بــه ســامانه 190 شــکایات خــود را اعــالم کننــد و اپراتورهــا پاســخگوی ایــن 
ــه  ــت ک ــن گف ــود. ســخنگوی وزارت بهداشــت همچنی ــد ب ــا خواهن تماس ه
بــرای دارو یــک ســامانه جدیــد راه انــدازی شــده اســت کــه مــردم می تواننــد 
ــا وارد کــردن اســم دارو قیمــت آن دارو را ببیننــد. بــه آن مراجعــه کننــد، ب

ورزشسالمتدولت

ایــران اعــالم کــرد کــه نبایــد تردیــد کــرد کــه اگر 
ــت  ــود جه ــای موج ــام راهکاره ــی تم ــد از ط بع
جبــران خســارت ناشــی از اقــدام آمریــکا، حقوق 
و منافــع مــردم ایــران بــه صــورت کامــل تامیــن 
ــه  ــت ک ــران اس ــکار ای ــل ان ــق غیرقاب ــود، ح نش
ــل  ــل آورد و تحمی ــه عم ــب را ب ــات مناس اقدام
ــف  ــای توق ــته ای مبن ــای هس ــدد تحریم ه مج

اجــرای تعهــدات ایــران اســت.

تیــم  مهاجــم  دو 
فوتبــال  ملــی 
تیــم  از  کشــورمان 
خداحافظــی  ملــی 
کردنــد. رضــا قوچــان نــژاد کــه در جــام جهانی 
فرصــت بــازی پیــدا نکــرد، در اینســتاگرامش 
نوشــت کــه »در ايــن جــام جهانــى و در 
روزهــاى اخيــر، خيلــى هاتــون ازم يــه ســؤالى 
پرســيدين كــه متاســفانه مــن هــم جوابــش 
رو هنــوز نميدونم....شــايد بهتــره كــه بعضــى 
از ســؤال ها بــى جــواب و بعضــى از درهــا 
ــه  ــن.. ب ــته بمون ــه بس ــى هميش ــوى زندگ ت
ايــن نتيجــه رســيدم كــه در قلبــم، عشــِق بــه 
تيــم ملــى، هــر روز بيشــتر و بيشــتر ميشــه، 
امــا عقلــم، شــخصيتم و غــرورم ايــن اجــازه 

رو بــه مــن نميــدن كــه بهتريــن پيرهــن دنيــا 
ــم...« ســردار آزمــون در  ــن كن ــر ت رو ديگــه ب
زیــر ایــن پســت بــرای قوچــان نــژاد ایموجــی 
ــش  ــا واکن ــه ب ــت ک ــی گذاش ــب و ناراحت قل
برخــی هــواداران تیــم ملــی روبــرو شــد. 
ــه جــای ســردار،  ــه ب ــد ک ــد بودن ــا معتق آن ه
می بایســت از گوچــی اســتفاده شــود. پــس 
از ایــن واکنش هــا، آزمــون صبــح پنــج شــنبه 
بــا انتشــار پســتی در اینســتاگرام از تیــم ملــی 
خداحافظــی کــرد. او نوشــت کــه »متاســفانه 
بــا همــه عالقــه ای کــه دارم و برخــالف میــل 
ــم  ــم گرفت ــم تصمی ــته قلبی ــی و خواس باطن
کــه از تیــم ملــی کشــورم خداحافظــی کنــم.« 
ــه  ــی چ ــم مل ــرمربی تی ــد س ــد دی ــال بای ح
ــد. ــان می ده ــا نش ــن قضای ــه ای ــی ب واکنش

20 درصد ایرانی ها 
فشار خون دارند

وزارت بهداشت: نان، پنیر فله 
و غذاهای کنسروی از منابع 

دریافت نمک هستند
ــون  ــار خ ــه فش ــران ب ــردم ای ــم م ــک پنج ی
مبتــال هستند.براســاس تحقیقاتــی کــه اخیــرا 
ــرده،  ــر ک ــج آن را منتش ــت  نتای وزارت بهداش
ــران در  ــک در دخت ــم نم ــای ک ــرف غذاه مص
ســنین بلــوغ خطــر ابتــال بــه پوکــی اســتخوان 
در ســنین میانســالی را کاهــش می دهــد. 
ــرف  ــات و مص ــیر، لبنی ــی ش ــرف ناکاف مص
ــی  ــروز پوک ــم در ب ــل مه ــک دو عام ــاد نم زی
ــی  ــرد حت ــه ک ــد توج اســتخوان هســتند. بای
ــذای  ــود،  غ ــه نش ــذا اضاف ــه غ ــک ب ــر نم اگ
شــما حــاوی مقادیــر قابــل توجهــی ســدیم یــا 
مــاده موثــر نمــک اســت. 54 درصــد معــادل 
بیــش از نیمــی از نمــک مصرفــی خانوارهــای 
ایرانــی هنــگام طبــخ یــا صــرف غــذا در منــزل 
بــه آن اضافــه می شــود. مصــرف نمــک زیــاد 
ــروز بیماری هــای خطرناکــی ماننــد  موجــب ب
دیابــت،  عروقــی،   – قلبــی  بیماری هــای 
ــتخوان،  ــی اس ــده، پوک ــرطان مع ــی، س چاق
ســنگ کلیــه، مشــکالت کبــدی و آســم 
می شــود. مطالعــات متعدد نشــان داده اســت 
کــه غذاهــای نمــک ســود شــده یکــی از علــل 
ــر اســاس  ــه ســرطان معــده اســت. ب ــال ب ابت
ــی بهداشــت، اگر در 100  ــه ســازمان جهان توصی
گــرم یــک محصــول غذایــی بیشــتر از 1.5 گرم 
نمــک وجــود داشــته باشــد، پــر نمــک و اگــر 
ــرم باشــد  ــم گ ــر از ســه ده ــدار کمت ــن مق ای
کم نمــک تعریــف می شــود. آنطــور کــه ایســنا 
نوشــته، در گــزارش وزارت بهداشــت آمــده کــه 
ــی  ــذای مصرف ــن غ ــان مهم تری ــه ن از آنجــا ک
ــل توجهــی از  ــران اســت، درصــد قاب مــردم ای
نمــک دریافتــی مــردم کشــور مــا از نان اســت. 
طبــق تحقیقــات انجــام شــده، پنیــر یکــی از 
منابــع اصلــی دریافــت نمــک ایرانیــان اســت. 
بــه همیــن دلیــل پنیرهــای فلــه ای نســبت بــه 
پنیرهــای بســته بنــدی شــده نمــک بیشــتری 
دارنــد. غذاهــای کنســروی هــم حــاوی نمــک 
ــد کاهــش  ــا بای ــادی هســتند، مصــرف آنه زی
ــواع کــم  داده شــود و در صــورت مصــرف، از ان
نمــک آن هــا اســتفاده شــود. برای طعــم دادن 
ــنی های  ــک از چاش ــای نم ــه ج ــذا، ب ــه غ ب
دیگــر مثــل ســبزی های معطــر، ســیر و 
آبلیمــو اســتفاده کنیــد همچنیــن به برچســب 
ــزان  ــی از نظــر می ــه ای محصــوالت غذای تغذی

نمــک )ســدیم( توجــه شــود.

سوژه

خداحافظی گوچی و سردار 
از تیم ملی فوتبال

گزارش
پیام ما

پیام خبر
 در شرایط جنگ اقتصادی هستیم
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با اشاره به اعالم جنگ اقتصادی از سوی 
آمریکا علیه ملت ایران و برنامه ریزی این کشور برای اعمال تحریم های هوشمند 
اقتصادی گفت که باید با اتخاذ برنامه های هوشمند، عاقالنه و پیگیر در برابر راهبرد و 
هدف آنها که نابودی ایران است با جدیت پای کار بایستیم.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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دریانــوردی  و  بنــدر  اداره  رییــس 
از  آســتارا  بنــدر  مــرزی  شهرســتان 
پهلوگیــری  درصــدی   29 افزایــش 
کشــتی های بــاری در ســه مــاه اول 
ــژه اقتصــادی  ــه وی ــالجاری در منطق س
بنــدر آســتارا خبر داد. محمــود میرنبیلی 
نخســت  ماهــه  ســه  عملکــرد  بــه 
ســالجاری منطقــه ویــژه اقتصــادی بندر 
ــه  ــت : در س ــرد و گف ــاره ک ــتارا اش آس
ماهــه اول ســالجاری، بالــغ بــر 51 هــزار 

و 951 تــن کاال توســط 31 فروند کشــتی 
بــاری در منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر 
آســتارا تخلیــه و بارگیــری شــد. وی 
ادامــه داد : در  مجمــوع  39 هــزار و 492 
تــن کاال از ایــن بنــدر و 12 هــزار و 459 
ــادی  ــژه اقتص ــه وی ــن کاال وارد منطق ت
بنــدر آســتارا شــده اســت. میرنبیلــی بــا 
ــه اینکــه تعــداد کشــتی هــای  اشــاره ب
ــن  ــتارا در ای ــدر آس ــه در بن ــو گرفت پهل
مــدت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــر 29 درصــد افزایــش  ــغ ب گذشــته، بال
را نشــان مــی دهــد، خاطرنشــان کــرد : 
بــا اجرایــی شــدن کــد گمرکــی منطقــه 
ویــژه اقتصــادی بنــدر آســتارا امیدواریــم 
شــاهد رشــد قابــل توجــه ورود و خــروج 
ــدر باشــیم. وی  ــن بن ــا در ای کشــتی ه
بــا اشــاره بــه نــوع محمــوالت تخلیــه و 
بارگیــری شــده در ســه ماهــه نخســت 
امســال در منطقــه ویــژه اقتصــادی بندر 
آســتارا، تصریــح کــرد : گنــدم، ورق آهن 
ــولفات  ــه ، س ــه دان ــه، پنب ــرم، کنجال گ
آمونیــوم ، کاشــی و ســرامیک ،کربنــات 
کلســیم و پلــی اتلیــن از مهمتریــن 
ــده در  ــری ش ــه و بارگی ــای تخلی کااله

ــدر اســت. ــن بن ای

افزایش 29 درصدی پهلوگیری 
کشتی باری در بندر آستارا

53 متخلف شکار 
در اصفهان دستگیر شد

محیــط  حفاظــت  کل  مدیــر 
از  اصفهــان  اســتان  زیســت 
ــکار  ــف ش ــتگیری 53 متخل دس
ــت  ــق تح ــال در مناط ــه اول امس ــه ماه ــی س ــد ط و صی
ــی   ــان دانیال ــر داد. ســید رحم ــن اســتان خب ــت ای مدیری
ــالح  ــه س ــان 11 قبض ــن متخلف ــت: از ای ــاره گف ــن ب در ای
مجــاز و 9 قبضــه ســالح غیــر مجــاز کشــف و ضبــط شــد. 
ــدگان و  ــاز پرن ــر مج ــکار غی ــار ش ــه آم ــاره ب ــا اش وی ب
ــد 32  ــکار و صی ــان ش ــن متخلف ــرد: از ای ــان اظهارک آبزی
پرنــده اعــم از شــکاری و غیــر شــکاری و 16 قطعــه انــواع 

ــد. ــط ش ــف و ضب ــی کش ماه

شکارچی متخلف 
در کاشان دستگیر شد 

حفاظــت    اداره  سرپرســت 
از  کاشــان  زیســت  محیــط 
شــکارچی  یــک  دســتگیری 
متخلــف در منطقــه حفاظــت 
شــده قمصــر و بــرزک از توابــع ایــن شهرســتان 
ــن شــکارچی  ــزود: ای ــی اف ــر داد. حســین خادم خب
متخلــف کــه اقــدام بــه صیــد غیرمجــاز چهــار قطعــه 
پرنــده وحشــی تیهــو و کبوتــر چاهــی و جنگلــی 
ــه توســط  ــرل منطق ــگام گشــت و کنت ــود هن ــرده ب ک
ــتگیر  ــان دس ــت کاش ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی

شــد

2 بره آهوی سهرین 
زنجان تلف شدند

ــات  ــور حی ــر ام ــارت ب ــس نظ ریی
وحــش اداره کل محیــط زیســت 
ــره  اســتان زنجــان گفــت: 2 راس ب
آهوی دشــت ســهرین تحویل شــده 
ــر جراحــت و آســیب  ــر اث ــن اســتان ب ــه محیــط زیســت ای ب
دیدگــی جــدی، تلــف شــدند. علــی قــره چــه لــو افــزود: ایــن 
ــاه  ــه هــای دشــت ســهرین پن ــان بوت ــه در می بچــه آهــوان ک
ــی و  ــی توجه ــت ب ــه عل ــد حــدود 10 روز پیــش ب ــه بودن گرفت
ــر  ــن، براث ــخم زدن زمی ــن ش ــاورز در حی ــگاری کش ــهل ان س
ــدن دچــار  ــه شــدت از نواحــی مختلــف ب برخــورد گاو آهــن ب

ــد. آســیب و شکســتگی شــده بودن

فواید پساب فاضالب 
برای کشاورزی 

ــره  ــر به ــارت ب ــر نظ ــر دفت مدی
بــرداری از فاضــالب شــهری 
آبفــای مازنــدران گفــت: بــه 
علــت وجــود مــواد کــودی در فاضــالب تصفیــه شــده 
ــت  ــان و تقوی ــرای گیاه ــی ب ــی خوب ــع غذای ــد منب می توان
ــه  ــا تصفی ــزود: ب ــی اف ــند. وریج ــا باش ــت زاره ــن کش زمی
لجــن فاضــالب مــی تــوان از یــک منبــع بســیار مهــم انــرژی 
)بیــوگاز( اســتفاده کــرد. او بــا بیــان ایــن کــه فاضــالب هــا 
یکــی از عوامــل آلودگــی محیــط زیســت هســتند ادامــه داد: 
بایــد هرچــه  ســریع تــر فاضــالب هــا پاالیــش، تصفیــه و 

ــود. ــده ش ــت برگردان ــردش آب در طبیع ــه گ ــپس ب س

خبرخبرخبر خبر

بلوچســتان  و  سیســتان  اســالمی  شــورای  رییــس 
گفــت: هــم اینــک ســه هــزار و 24روســتای فاقــد 
وجــود  بلوچســتان  و  در سیســتان  آبرســانی  شــبکه 
ــه  ــه شــبکه لول ــن روســتاها ب ــز ای ــرای تجهی ــه ب دارد ک
ــورد  ــار م ــان اعتب ــارد توم ــزار و 500 میلی کشــی آب ، ه
ــرح  ــزود: 17 ط ــی اف ــوچ زه ــر بل ــاز اســت. عبدالعزی نی
آبرســانی بــرای مناطقــی از سیســتان و بلوچســتان کــه 
ــده  ــب ش ــتند، تصوی ــرو هس ــی روب ــم آب ــکل ک ــا مش ب
اســت.وی بیــان کــرد: روســتاهای فاقــد شــبکه توزیــع 
ــد  ــد تقاضــا کنن ــا تانکــر بای ــرای آبرســانی ســیار ب آب ب

ــوچ  ــود. بل ــان داده ش ــه آن ــر ب ــاره تانک ــوز اج ــا مج ت
زهــی گفــت: 100 میلیــارد تومــان از محــل صنــدوق 
ــن  ــی ای ــم آب ــکالت ک ــل مش ــرای ح ــی ب ــعه مل توس
ــرد: در  ــار ک ــت . وی اظه ــه اس ــاص یافت ــتان اختص اس
ــی در  ــم آب ــکالت ک ــغ مش ــن مبل ــص ای ــورت تخصی ص
ــه   ــاره ب ــا  اش ــد . وی ب ــد ش ــع خواه ــتان مرتف ــن اس ای
ــه سیســتان و بلوچســتان  ــالب ب ــر انق ــژه رهب توجــه وی
افــزود: مســووالن نیــز بــرای تحقــق مطالبــات مــردم و 
ــه شــرایط ســختی  ــه ب ــن اســتان ک ــی در ای ــار کم آب مه

ــد . ــالش کنن ــت، ت ــیده اس رس

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شــهر تهــران  گفــت: 
ــه  ــه خان ــه تصفی ــع آوری ب ــس از جم ــران پ ــالب ته فاض
و خروجــی  در منطقــه شــهرری مــی رود  جنــوب شــهر 
ــرای مصــارف  ــتاندارد شــده ب ــه و آب اس ــه خان ــن تصیف ای
کشــاورزی و آبیــاری باغــات و مــزارع اطــراف مورد اســتفاده 
وضعیــت  خصــوص  در  افــزود:  می گیرد.بازگیــر   قــرار 
آب شــرب و فاضــالب شــهر تهــران گفــت: آب شــرب تهــران 
از ســد های پنجگانــه اطــراف تهیــه می شــود و پــس از 
قــرار  مــردم  مــورد مصــرف  استانداردســازی  و  تصفیــه 
ــداری از  ــه مق ــزود: البت ــر اف ــین بازگی ــرد. محمدحس می گی

ــن  ــراف تامی ــای اط ــز از چاه ه ــران نی ــهر ته ــرب ش آب ش
می شــود و بــه مصــرف شــهروندان می رســد. وی بیــان 
ــالب  ــا آب فاض ــی ب ــچ ارتباط ــرب هی ــای ش ــت: آب ه داش
ــه  ــوان آب شــرب از آب فاضــالب تهی ــچ عن ــه هی ــدارد و ب ن
نمی شــود. آنطــور کــه میــزان می نویســد  رییــس اداره 
ــه نحــوه  ــا اشــاره ب حفاظــت محیــط زیســت شــهر تهــران ب
ــار داشــت: آب شــرب  ــران، اظه ــن آب شــرب شــهر ته تامی
شــهر تهــران از فاضــالب تهیــه نمی شــود و متولــی اصلــی و 
مســوول رســاندن آب شــرب ســالم بــه مــردم، شــرکت آب 

ــت. ــالب اس و فاض

تصفیه فاضالب تهران به منظور آبیاری مزارعتصویب ۱۷ طرح آبرسانی برای سیستان و بلوچستان

پیام زیست
مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان آب های داخلی سازمان حفاظت محیط  زیست از 
راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با بروز احتمالی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 
حیات وحش خبر داد وگفت که اقدامات و مالحظات زیست محیطی در قالب برنامه 

مدون تهیه و به ستاد اجرایی پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان کشور 
ارسال شده است.

خبر

هنــوز کشــت اول برنــج در مازنــدران بــه ســرانجام 
نرســیده کــه درصــد قابل توجهــی از شــالیکاران چشــم بــه 
ــاره در شــالیزارها دوخته انــد، امــا کارشناســان  نشــای دوب
می گوینــد ایــن کار بــه صــالح نیســت.    آنطــور کــه مهــر 
ــد  ــدران را بای ــی در مازن ــل کم آب ــد معض ــزارش می ده گ
ــاور کــرد چراکــه در فصــل اول کشــت برنــج، 5 هــزار و  ب
ــی و  ــل کم آب ــه دلی ــتان ب ــالیزارهای اس ــار از ش 700 هکت
اســترس دچــار خشــکی و از گردونــه کشــت خــارج  شــده 
ــه زده و  ــالی جوان ــاقه های ش ــر س ــال حاض ــت. در ح اس
سرســبزی و طــراوت بــه شــالیزارهای مازنــدران کشــیده 
ــار از  ــزار هکت ــدود 30 ه ــه ســاالنه ح ــا ازآنجاک اســت ام
شــالیزارها بــه زیــر کشــت دوبــاره می رونــد، کارشناســان و 
مســووالن بــا توجــه بــه وضعیــت کم آبــی ســال جــاری، 
کشــت دوم را توصیــه نمی کننــد. رویکــرد کشــت مجــدد 
ــق 1404  ــر اف ــدد موردنظ ــه ع ــال ب ــی امس ــج در حال برن
ــوز ســدهای  ــه هن ــدران رســیده اســت ک در اســتان مازن
بــه  آب کشــاورزی  تأمیــن  بــرای  دست ســاخت  در 
ــر  ــرداری نرســیده ،اســتفاده از ســموم کشــاورزی ب بهره ب
اســاس نســخه گیاه پزشــکی و فرهنــگ کشــاورزی پایــدار 

فنــی و مهندســی در بیــن کشــاورزان وجــود نــدارد. اینکــه 
کشــاورزان فقــط باهــدف کســب درآمــد بیشــتر بــه هــر 
طریقــی آب را از چاه هــای عمیــق و نیمــه عمیــق مجــاز 
ــش  ــش زدن کاه و کل ــا آت ــند ، ب ــاال بکش ــاز ب و غیرمج
ــرای  ــد و ب ــاده کشــت دوم کنن ــزارع را آم کشــت اول ، م
ــا بیمــاری و آفــات از ســموم مختلــف بی رویــه  مبــارزه ب
اســتفاده کننــد، بنابــر اظهــارات کارشناســان خطــری جدی 
بــرای تداوم برنــج کاری در مازنــدران اســت. محمدابراهیم 
یخکشــی مدیرعامــل آب منطقــه ای مازنــدران با اشــاره به 
ــد آبــی در اســتان و کم آبــی اظهــار  شــرایط و وضعیــت ب
ــالیزارهای  ــج در ش ــت دوم برن ــا کش ــال ب ــت: امس داش
ــال  ــه هرس ــان اینک ــود. وی بابی ــت می ش ــتان مخالف اس
ســطحی قابل توجهــی از شــالیزارهای اســتان بــه کشــت 
دوم برنــج تخصیــص می یابــد گفــت: امســال بــا کشــت 
ــم  ــورد می کنی ــا آن برخ ــرده و ب ــت ک ــج مخالف دوم برن
ــت  ــدازه ای نیس ــی به ان ــع آب ــی و مناب ــرا آب زیرزمین زی
کــه پاســخگوی نیازهــا باشــد و بــرای چاه هــا نیــز پروانــه 
صــادر نمی شــود. یخکشــی ادامــه داد: در بخــش آب 
ســطحی نیــز شــرایط امســال خــوب نیســت و درجاهایی 
کــه منابــع آبــی باشــد می تــوان از آب ســطحی و 
رودخانه هــا بــرای کشــت برنــج بهــره بــرد. مدیرعامــل آب 
منطقــه ای مازنــدران بــه ظرفیــت آب بنــدان هــا در اســتان 
ــدان هــا قابلیــت و ظرفیــت  ــرد: آب بن ــه ک اشــاره و اضاف

خوبــی هســتند و برنامــه جامعــی بــرای آن داریــم. 
کشت دوم  را با آب چاه توسعه نمی دهیم

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س ــهیدی ریی ــزهللا ش عزی
ــه  ــج ازجمل ــت دوم برن ــه کش ــوان اینک ــا عن ــدران ب مازن
ــاز کشــور  ــج موردنی ــن کســری برن ــرای تأمی ــا ب راهکاره
اســت گفــت: بــه دلیــل کم بارشــی و عــدم تغذیــه 
مناســب ســفره های زیرزمینــی در برخــی جاهــا ازجملــه 
ــه  ــن اســت ک ــی اســتان ای شــرق اســتان، سیاســت کل
ــزود:  ــم. وی اف ــا آب چــاه توســعه ندهی کشــت دوم را ب
چاه هــای مازنــدران ســطحی و عمدتــًا زیــر 20 متــر عمــق 
ــه سیاســت بایــد حداکثــر ظرفیــت  ــا توجــه ب ــد و ب دارن
بــرای مهــار آب هــای ســطحی و هدایــت رودخانه هــا 

ــود. ــتفاده ش ــت دوم اس ــرای کش ب

بی آبی؛ سد راه کشت دوم برنج 
در مازندران 

آب منطقه ای: با کشت دوم مخالف هستیم

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس 
مازنـدران گفت: در زمینه اسـتفاده از آب 
چـاه برای کشـت دوم برنـج با توجه به شـرایط 
کم آبـی توصیـه برایـن اسـت کـه بـه آب هـای 
آب  بـرای  امـا  نیاوریـم  فشـار  زیرزمینـی 
رودخانه هـا و آب بنـدان هـا مشـکلی نداریـم 
و درعین حـال منـع قانونـی بـرای کشـت دوم 
برنـج نداریـم.  وی افـزود: به دلیل کم بارشـی 
و عـدم تغذیـه مناسـب سـفره های زیرزمینـی 
در برخی جاها ازجمله شـرق اسـتان، سیاسـت 
کلـی اسـتان ایـن اسـت کـه کشـت دوم را بـا 

آب چـاه توسـعه ندهیـم.
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دولت حامی طرح های تولید 

انرژی از پسماندها است

معــاون توســعه مدیریــت، حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان حفاظــت 
ــرژی از  ــد ان ــای تولی ــرح ه ــت از ط ــرد: دول ــالم ک ــط زیســت اع محی
پســماندها حمایــت جــدی مــی کنــد. کریــم شــافعی در آییــن بازدیــد 
ــه  ــه شــیرابه زبال ــه خان ــز تصفی ــه و مرک ــن مهندســی زبال ــز دف از مرک
ــده در 8  ــام ش ــای انج ــزی ه ــه ری ــاس برنام ــر اس ــزود: ب ــز اف تبری
ــه  ــه زبال ــداث کارخان ــرح اح ــور ط ــمالی کش ــهرهای ش ــهر و ش کالنش
ــکالت  ــل مش ــورت ح ــت: در ص ــرار دارد.وی گف ــتور کار ق ــوز در دس س
مربــوط بــه تعرفــه کــم خریــد بــرق حاصــل از ســوخت زبالــه و ارایــه 
مجــوز بــرای فــروش بــرق حاصــل از تولیــد زبالــه بــه خــارج از کشــور 
احــداث ایــن مراکــز ســرعت مــی گیــرد. شــافعی، وضعیــت مدیریــت 
ــن و  ــدل دف ــت: م ــرد و گف ــالم ک ــش اع ــز را رضایتبخ ــه در تبری زبال
فرآینــد جمــع آوری شــیرابه زبالــه هــای ایــن شــهر مــی توانــد الگــوی 
خوبــی بــرای ســایر شــهرها باشــد.بگفته وی، مدیریــت زبالــه در 
ــه و الگویــی موفــق در مدیریــت پســماندهای شــهری  ایــن شــهر نمون
و توجــه بــه مســایل زیســت محیطــی در جمــع آوری و مدیریــت 
ــی پســماند،  ــن مهندســی و فن ــار داشــت: دف پسماندهاســت. وی اظه
جمــع آوری و تصفیــه شــیرابه زبالــه هــا و کاشــت هــزاران اصلــه 
درخــت در محــدوده مرکــز دفــن پســماند تبریــز از اقــدام هــای بســیار 
خــوب بــرای الگوبــرداری ســایر شــهرها از آن هاســت. معــاون توســعه 
مدیریــت، حقوقــی و امــور مجلــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
بــا بیــان اینکــه در تهــران وضعیــت شــیرابه زبالــه هــا مناســب نیســت، 
ــای  ــاک، آب ه ــی خ ــا موجــب آلودگ ــن شــیرابه ه ــرد: ای ــادآوری ک ی

ــران شــده اســت. ــه ته ــی و هــوا در مرکــز دفــن زبال زیرزمین
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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فرمانــدار خرم آبــاد گفــت: انســداد چاه هــای آب 
ــن شهرســتان آغازشــده اســت.  ــاز در ای غیرمج
اســد عبداللهــی افــزود: اگــر قــرار اســت تولیــد 
ــداری  ــرده و کشــاورزی پای ــت ک ــی را تقوی داخل

داشــته باشــیم بایــد مــردم نیــز ورود پیــدا کنند. 
ــود  ــا و کمب ــت بارش ه ــه وضعی ــا اشــاره ب وی ب
ــت ورود  ــه دول ــن رابط ــت: در ای ــی گف ــع آب مناب
کــرده و اقــدام بــه مسدودســازی چاه هــای 

ــه  ــت های بی روی ــا برداش ــورد ب ــاز و برخ غیرمج
می کنــد. فرمانــدار خــرم آبــاد ادامــه داد: در 
همیــن راســتا کار مسدودســازی و تخریــب 
ــاز از روســتای »رشــیدزاده« و  ــای غیرمج چاه ه
بخــش »بیرانشــهر« آغاز شــده اســت. عبداللهی 
ــی از  ــدات زراع ــد تولی ــن خری ــت پایی ــه قیم ب
ــرخ  ــوز ن ــزود: هن ــرد و اف ــاره ک ــاورزان اش کش
محصــول کشــاورز ثابــت اســت کــه بایــد بــرای 

ــن موضــوع فکــری اساســی شــود. ای

آغاز انسداد چاه های آب غیرمجاز 
در خرم آباد

رییس اداره محیط زیست مهاباد با اشاره به اینکه تاالب بین المللی کانی برازان این 
شهرستان زیستگاه 75 گونه از پرندگان است، گفت: امسال حدود چهار هزار جوجه از 
این پرندگان سر از تخم بیرون آوردند.

گسترش خشکسالی در جنگل ها
 92 درصد مساحت جنگل های انبوه کشور تحت تاثیر خشکسالی بسیار شدید است

طی سه سال گذشته خشکسالی در جنگل های کشور افزایش یافته است

درصــد   ۸0 تنهــا  قبــل  ســال  ده 
مســاحت جنگل هــای کشــور تحــت 
تاثیــر خشکســالی بســیار شــدید قــرار 
ــالی  ــدید خشکس ــا تش ــا ب ــتند ام داش
در تمامــی نواحــی کشــور، ایــن رقــم از 
یکســال گذشــته تــا اردیبهشــت امســال 

ــت. ــیده اس ــد رس ــه 92 درص ب
ــون درصــد  ــا کن ســازمان هواشناســی ت
مســاحت خشکســالی مناطــق مختلــف 
بــه  امــا  می کــرد  ارایــه  را  کشــور 
تازگــی آمــاری از مســاحت خشــکی 
اســت.  منتشــرکرده  نیــز  جنگل هــا 
ــالی  ــش خشکس ــه های پای ــق نقش طب
ده  طبیعــی،  منابــع  در  بحــران  و 
ســال گذشــته ۸0 درصــد مســاحت 
تحــت  کشــور   انبــوه  جنگل هــای 
تاثیــر خشکســالی بســیار شــدید قــرار 

در ســه  وضعیــت  ایــن  و  داشــتند 
ــدید  ــا تش ــان ب ــر و همزم ــال اخی س
نواحــی  در  سراســری،  خشکســالی 
جنگلــی نیــز بیشــتر شــده اســت، 
ــه از ســه ســال گذشــته  ــه ای ک ــه گون ب
درصــد مســاحت خشــکی جنگل هــا 
رو بــه افزایــش رفتــه اســت. وضعیــت 
ســال  ســه  در  جنگل هــا  خشــکی 
ــته  ــال گذش ــد، دو س ــته ۸0 درص گذش
۸۸ درصــد و در یــک ســال گذشــته 92 

ــت. ــده اس ــالم ش ــد اع درص

خشکسالی، آتش سوزی های 
جنگلی را گسترش می دهد

از  یکــی  جنگل هــا  ســوزی  آتــش   
اخبــاری اســت کــه هــر چند وقــت یکبار 
ــی  ــی از دالیل ــد. یک ــوش می رس ــه گ ب
کــه بــرای ایــن موضــوع بیــان می شــود، 
ــود بارش هــا اســت.  خشکســالی و کمب
بــه گونــه ای کــه تشــدید و تســریع 
آتــش  ســوزی مناطــق جنگلــی بــر اثــر 

پدیــده تغییــر اقلیــم و خشکســالی 
یکــی  بــه  دمــا  افزایــش شــدت  و 
محیــط  دوســتداران  دغدغه هــای  از 
زیســت تبدیــل شــده اســت. در همیــن 
رابطــه معصومــه ابتــکار رییــس ســابق 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان 
می گویــد:» بــه دلیــل تاثیــر منفــی 
ــش  ــه کاه ــر ب ــه منج ــم ک ــر اقلی تغیی
و  خشکســالی  تشــدید  بارندگــی، 
ــد  ــده، در بلن ــا ش ــا و دم ــش گرم افزای
و  مهــم  تهدیدهــای  از  یکــی  مــدت 
ــش ســوزی خــود  ــش آت جــدی، افزای
و  جنگلــی  مناطــق  در  خــودی  بــه 
مرتع هــا عــالوه بــر آتش ســوزی های 
ناشــی از مداخله هــای انســانی اســت.« 
مدیــرکل  الهیجــان زاده  همچنیــن 
حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان 
ــش ســوزی  ــال  آت ــش احتم ــه افزای ب
در ســال 97 بدلیــل خشکســالی های 

گســترده اشــاره می کنــد.

کاهش شدید مساحت 
جنگل های شمال تا سال 

2080
جنــگل هــای هیرکانــی یــا همــان 
جنــگل هــای شــمال کشــور،  متراکــم 
را  ایــران  جنگلــی  ناحیــه  تریــن 
ــا  ــن جنگل ه ــد. ای ــی دهن ــکیل م تش
کــه در جنــوب دریــای خــزر قــرار 
گرفتــه انــد بیــن کشــورهای ایــران 
هســتند.  مشــترک  آذربایجــان  و 
ــال های  ــی از س ــای هیرکان ــگل ه جن
و  انــد  مانــده  جــا  بــه  دور  بســیار 
عمــر  گوینــد  مــی  برخــی  حتــی 
ــا دایناســورها )دوره ســوم  ــا  را ب آن ه
زمیــن شناســی( برابــر مــی داننــد امــا  
مســاحت ایــن جنگل هــا در ســال های 
اخیــر بــا کاهــش چشــمگیری مواجــه 
شــده اســت. بــه گونــه ای کــه  آزیتــا 
هواشناســی  کارشــناس  امیــری، 
ــن نشســت علمــی  ــردی در دومی کارب
تخصصــی مســائل آب در مازنــدران 
اعــالم کــرد:» شــمال کشــور تــا ســال 
20۸0 بــا کاهــش شــدید مســاحت 
بــود.«  خواهــد  مواجــه  جنــگل 

ــزارش  ــنا گ ــه ایس ــور ک ــن آنط همچنی
می دهــد طــی پنــج دهــه گذشــته 
ســطح جنگل هــای کشــور از حــدود 
ــون  ــه 12.4 میلی ــار ب ــون هکت 1۸ میلی
هکتــار و ســطح جنگل هــای شــمال 
کشــور نیــز از حــدود 3.4 میلیــون 
هکتــار بــه 1.۸ میلیــون هکتــار کاهــش 
یافتــه اســت. یکــی از دالیــل ایــن 
کاهــش شــدید، خشکســالی اعــالم 
شــده اســت. امیــری بــا یــادآوری 
ــت  ــش ظرفی ــا کاه ــه ب ــه ک ــن نکت ای
ــاران  ــارش ب ــداری آب در خــاک، ب نگه
آب هــای  منابــع  تغذیــه  بــه جــای 
شستشــوی  موجــب  زیرزمینــی 
ــق  ــوب از طری ــی مرغ ــای زراع خاک ه
زهکــش هــای طبیعــی مــی شــود، 
می گویــد: افزایــش دمــا و ســاعات 
ــر موجــب  ــی در ســال هــای اخی آفتاب
ذوب زودهنــگام بــرف شــده اســت 
ــت  ــی بایس ــرف م ــن ب ــه ای در حالیک
بــه  مــاه  اردیبهشــت  اواخــر  تــا 
تدریــج تبدیــل بــه روانــاب شــود و در 
مازنــدران از ســال 95 و 96 دوره هــای 
خشکســالی و ترســالی بــه تنــاوب 

ــود.  ــی ش ــرار م تک

گزارش
ته

نک

مســاحت  درصــد  تــا کنــون  هواشناســی  ســازمان 

ــرد  ــه می ک ــور را ارای ــف کش ــق مختل ــالی مناط خشکس

ــه تازگــی آمــاری از مســاحت خشــکی جنگل هــا  امــا ب

نیــز منتشــرکرده اســت. طبــق نقشــه های پایــش 

خشکســالی و بحــران در منابــع طبیعــی، ده ســال 

ــوه کشــور   گذشــته 80 درصــد مســاحت جنگل هــای انب

تحــت تاثیــر خشکســالی بســیار شــدید قــرار داشــتند و 

ایــن وضعیــت در ســه ســال اخیــر و همزمــان با تشــدید 

خشکســالی سراســری، در نواحــی جنگلــی نیــز بیشــتر 

ــته  ــال گذش ــه س ــه از س ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــده اس ش

ــش  ــه افزای ــا رو ب ــکی جنگل ه ــاحت خش ــد مس درص

رفتــه اســت. وضعیــت خشــکی جنگل هــا در ســه ســال 

گذشــته 80 درصــد، دو ســال گذشــته 88 درصــد و در 

ــالم شــده اســت. ــک ســال گذشــته 92 درصــد اع ی

ــداد  ــت: انس ــاد گف ــدار خرم آب ــی فرمان ــد عبدالله اس
چاه هــای آب غیرمجــاز در ایــن شهرســتان آغازشــده 
اســت. وی بــا اشــاره بــه وضعیــت بارش هــا و 
کمبــود منابــع آبــی گفــت: در ایــن رابطه دولــت ورود 
کــرده و اقــدام بــه مسدودســازی چاه هــای غیرمجــاز 
ــب  ــازی و تخری ــزود: کار مسدودس ــد. وی  اف می کن
چاه هــای غیرمجــاز از روســتای »رشــیدزاده« و بخش 

»بیرانشــهر« آغــاز شــده اســت.

هر ثانیه به وسعت یک 
زمین فوتبال، جنگل از 

بین رفته است
بررســی های ماهــواره ای نشــان می دهــد 
در ســال 2017 میــالدی هــر ثانیــه منطقــه ای 
ــن  ــک زمی ــا ی ــعت تقریب ــه وس ــی ب جنگل
فوتبــال در جهــان از بیــن رفتــه اســت. 
آنطــور کــه ایســنا گــزارش می دهــد  نتایــج 
بین المللــی  ماهــواره ای  مطالعــه  یــک 
حاکــی از آن اســت کــه جهــان در ســال 
2017 هــر ثانیــه منطقــه ای جنگلــی بــه 
بزرگــی یــک زمیــن فوتبــال را از دســت داده 
و در مــدت یــک ســال منطقــه ای از پوشــش 
ــا از  ــور ایتالی ــعت کل کش ــه وس ــی ب جنگل
ــان  ــب درخت ــه اســت.میزان تخری ــن رفت بی
کــه بیشــتر آن غیــر قانونــی انجــام می شــود 
ــا تغییــرات  ــه ب تهدیــد بزرگــی جهــت مقابل
ــی حیــات وحــش  اقلیمــی و کاهــش جهان
بــه حســاب می آیــد. میــزان از بیــن رفتــن 
جنگل هــا در ســال 2017 میــالدی 94.4 
ــان شــروع  ــه از زم ــوده ک ــار ب ــون هکت میلی
کنترل هــا از ســال 2001 تاکنــون دومیــن 
ــی  ــاال را داشــته اســت.تخریب جهان ــه ب رتب
ــر  ــال 2003 دو براب ــی از س ــش درخت پوش
جنگل هــای  در  زدایــی  جنــگل  و  شــده 
ــر  ــال 200۸ دو براب ــی از س ــتوایی حیات اس
ــد کاهشــی در  ــن رون شــده اســت. همچنی
ــی  ــای سیاس ــه ناآرامی ه ــل در بحبوح برزی
معکــوس شــده و تخریــب جنگل هــا در 
ــه اســت.همچنین در  ــا افزایــش یافت کلمبی
جمهــوری کنگــو مناطــق جنگلــی بــا تخریــب 
ــوده اســت. هــر چنــد در  ــرو ب گســترده روب
اندونــزی در ســال 2017 جنــگل زدایــی 
و کاهــش  اقدامــات دولتــی  دلیــل  بــه 
آتــش ســوزی جنگلــی کاهــش  مــوارد 
ــن  ــن رفت ــت.از بی ــته اس ــدی داش 60 درص
اصلــی  عامــل کمــک کننــده  جنگل هــا 
اســت. همچنیــن  کربــن  گاز  انتشــار  در 
ــش  ــات وح ــتگاه حی ــی زیس ــگل زدای جن
را تخریــب می کنــد و دلیــل کلیــدی در 
کاهــش جمعیــت حیــات وحــش در مــدت 
ــک  ــت.بیش از ی ــوده اس ــر ب ــال اخی 40 س
چهــارم از پوشــش درختــی برزیــل در ســال 
2017 بــه دلیــل آتــش ســوزی های عمــدی 
از بیــن رفتــه اســت. گرمــای جهانــی دمــای 
هــوا را گرمتــر کــرده و جنــگل هــا را در برابــر 
آتــش ســوزی  بــا عامــل انســانی و طبیعــی 
آســیب پذیرتــر کــرده اســت.به گــزارش 
روزنامــه گاردیــن، کلمبیــا نیــز کانــون اصلــی 
ــزان تخریــب  ــوع زیســتی اســت امــا می تن
 2017 ســال  در  آن  درختــی  پوشــش 

ــت. ــته اس ــدی داش ــش 46 درص افزای

خبر

تصویب طرح پژوهشی 
حفاظت از خرس

ــه و بویراحمــد از  ــرکل محیــط زیســت کهگیلوی مدی
ــرس در  ــت از خ ــی حفاظ ــرح پژوهش ــب ط تصوی
اســتان خبــر داد. محســن جعفــری نــژاد بســطامی 
افــزود: اخیــرا یــک طــرح پژوهشــی بــا اعتبــار 460 
میلیــون ریــال در ســه بخــش آمــوزش جوامــع محلــی، تهیــه نقشــه پراکنــش 
خــرس و تهیــه نقشــه مناطــق حادثــه خیــز تصویــب شــده اســت. وی تصریــح 
ــه در  ــت ک ــام اس ــال انج ــوج در ح ــگاه یاس ــط دانش ــرح توس ــن ط ــرد: ای ک
بخــش آمــوزش، نحــوه برخــورد و چگونگــی کاهــش درگیــری بیــن انســان و 
خــرس هدفگــذاری شــده اســت. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
بــا اشــاره بــه جزییــات موضــوع درگیــری خــرس و انســان و وقــوع دو مــورد 
حملــه خــرس طــی یکمــاه اخیــر در اســتان، گفــت: هــر دو حملــه خــارج از 
ــان گوســفندان را  ــه چوپان ــه اینک ــا توجــه ب ــوده و ب مناطــق حفاظــت شــده ب
بــرای »چــرا« بــه ارتفاعــات و نزدیکــی محــل زندگــی خــرس مــی برنــد، گاهــا 

شــاهد حملــه خــرس بــه چوپانــان هســتیم.

کارخانه بازیافت پسماند در شهر 
گلستان احداث می شود

سرپرســت حــوزه خدمــات شــهری گلســتان از 
احــداث کارخانــه بازیافــت پســماند در این شــهر 
ــت:فعال  ــار داش ــتمی اظه ــلم رس ــر داد. مس خب
ــرای  ــق و بررســی  ب ــاز اول در حــال تحقی در ف
اجــرای ایــن طــرح هســتیم چــرا کــه ایجــاد کارخانــه بازیافــت پســماند 
ــد  ــهرداری خواه ــدار ش ــای پای ــرای  درآمده ــی  ب ــیار بزرگ ــک بس کم
ــًا  ــت و انبوهــی از پســماند قطع ــر جمعی ــزار نف ــا وجــود 300 ه ــود و ب ب
گلســتان ظرفیــت چنیــن طــرح بزرگــی را در خــود مــی بینــد امــا آنچــه 
ــن مســیر تلقــی  ــم در ای ــوان یــک دغدغــه مه ــه عن ــون  ب کــه هــم اکن
ــت.    ــرح اس ــن ط ــرای ای ــرای اج ــب ب ــکان مناس ــن م ــود تعیی ــی ش م
ــهرهای  ــک از ش ــچ ی ــوز در هی ــه هن ــی ک ــت: از آنجای ــان داش وی بی
ــتان  ــده گلس ــی نش ــماندها اجرای ــت پس ــرح بازیاف ــتان ط ــراف گلس اط
مــی توانــد از پســماندهای شــهرهای همجــوار هــم اســتفاده کنــد یعنــی 

ــته باشــیم. ــوت داش ــش پایل نق

خبرخبرخبر
متولیــان می گوینــد؛ 
صالحیــه  تــاالب 
نظرآبــاد حــق آبــه 
رســمی نــدارد و در 
ــه یکــی از  ــد ب صــورت خشــک شــدن می توان
کانون هــای تولیــد ریزگــرد تبدیــل شــود. تــاالب 
صالحیــه واقــع در روســتای صالحیه شهرســتان 
ــاد تنهــا تــاالب اســتان البــرز اســت. آب  نظرآب
ورودی بــه ایــن تــاالب از ســمت رودخانــه 
کــردان ســرریز می شــود. وســعت ایــن تــاالب 
ــی  ــی پیرامون ــای باتالق ــاب زمین ه ــا احتس ب
ــمتی از  ــوده و قس ــار ب ــزار هکت ــش از 10 ه بی
ــت.  ــده اس ــن واقع ش ــتان قزوی ــز در اس آن نی
حمیدرضــا  می نویســد  مهــر  کــه  آنطــور 
لشــگری رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت 

ــای  ــس از تالش ه ــت: پ ــرج گف ــتان ک شهرس
ــاالب  ــن ت ــای ای ــرای احی ــته ایم ب ــاد توانس زی
ــم.  ــذب کنی ــزی ج ــازمان مرک ــی از س اعتبارات
ــه  ــق آب ــه ح ــاالب صالحی ــه ت ــان اینک وی بابی
ــه  ــتیم ک ــدد هس ــزود: درص ــدارد، اف ــمی ن رس
ــدن آب  ــرازیر ش ــرای س ــت را ب ــیری درس مس
بــه ایــن تــاالب تثبیــت کنیــم. احیــای تــاالب 
صالحیــه بــه تشــکیل کمیتــه ای بــرای احیــای 
ایــن تــاالب احتیــاج دارد. لشــکری ادامــه داد: 
درخواســت تشــکیل کمیتــه احیــای تــاالب 
صالحیــه بــه اســتانداری ارسال شــده و بناســت 
کــه کمیتــه ای متشــکل از ادارت مختلــف منابع 
محیط زیســت  فرهنگــی،  میــراث  طبیعــی، 
و غیــره باهــدف مشــترک احیــای تــاالب 

ــود. ــه تشــکیل ش صالحی

تاالب »صالحیه« استان البرز 
حق آبه رسمی ندارد

پیام زیست

سنا
 ای

س :
عک
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این صفحه می خوانیم
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
بـه موجـب پرونـده اجرائی کالسـه 9400263شـش دانگ یک باب خانه مسـکونی به مسـاحت 343متر 
مربـع ذیـل ثبـت 44297صفحه 35۸شـماره دفتـر 23۸تحت پـالک 6975 فرعـی از705اصلـی واقع در 
بخـش 45کرمـان مجـزی از پـالک 19۸فرعـی از 705اصلی واقـع در بخش 45 کرمان به نشـانی جیرفت 
خیابـان اسـتقالل کوچه شـماره 13 ثبت وصادر شـده اسـت، طبق سـند رهنی شـماره 1034۸مـورخ 92/05/16دفترخانه 
اسـناد رسـمی شـماره 171شهرسـتان جیرفت  در قبال مبلغ 2/۸00/000/000 ریال در رهن بانک صادرات قرارگرفته و طبق 
نظـر کارشـناس رسـمی به جمعـا به مبلـغ 4/900/۸00/000 ریال ارزیابی شـده  که تفکیک 1- عرصه با کاربری مسـکونی 
بـه مسـاحت 343متـر مربـع از قرار هر متـر مربع 3/600/000ریـال که بـه ارزش کل 1/234/۸00/000ریـال 2- اعیان واقع 
در طبقـه همکـف بـه مسـاحت 19۸متر مربع بـه ارزش هر متـر مربـع 9/500/000ریـال بـه ارزش کل 1/۸۸1/000/000، 3- 
اعیانـی واقـع در طبقـه اول بـه مسـاحت 21۸متر مربع بـه ارزش هر متـر 7/500/000ریـال بـه ارزش کل  1/635/000/000 
،4- امتیاز اب وبرق ونما سـازی وحصار کشـی وحیاط سـازی به ارزش کل 150/000/000ریال حدودات پالک ملک فوق 
عبارتسـت ازشـماال بطول 12/50متربه شـماره 964فرعی از 705اصلی شـرقا به طول 27/60متر به شـماره 6974فرعی از 
705اصلـی جنوبـا در دو قسـمت اول پخـی اسـت بطـول 2/۸0متر بـه کوچه دوم به طـول 10/50متر به کوچـه غربا بطول 
27/60متر به شـماره 6974فرعی از 705اصلی پالک فوق ازسـاعت 9الی 12روز چهارشـنبه مورخ 97/04/27در اداره ثبت 
اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفـت ازطریق مزایده به فروش می رسـد. مزایده از مبلـغ 4/900/۸00/000 ریال شـروع وبه 
باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود . الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط بـه آب ،برق ،گاز 
اعـم از حـق انشـعاب ویـا حـق اشـتراک ومصـرف در صورتی که مورد مزایـده دارای آنها باشـد و نیز بدهـی های مالیاتی 
وعـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده 
مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجود مازاد ،وجـوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده  مزایده مسـترد 
خواهـد شـد ونیـم عشـر وحق مزایـده نقدا وصول مـی گردد ضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد ،مزایده روز 

اداری بعـد ازتعطیلـی در همان سـاعت ومکان مقـرر برگزار خواهد شـد. م الف :22۸

پــاک  مالکیــت  ســند  فقــدان  آگهــی 
9 /1826

ــرگ گواهــی شــهادت  ــه اســتناد دو ب ــه لطیفــی ب ــی ال ــای نب آق
ــن  ــه ای ــش ب ــر 137 تال ــه 97/3/13 دفت ــه شــماره 15559 مورخ شــهود ب
ــاع  ــگ مش ــه دان ــت س ــند مالکی ــت س ــوده اس ــام نم ــه و اع اداره مراجع
ــماره  ــه ش ــع ب ــه مســاحت 200 مترمرب ــن ب ــه زمی ــک قطع از ششــدانگ ی
فرعــی 1826 فرعــی مجــزی شــده از پــاک 31 از ســنگ اصلــی 9 بخــش 
28 گیــان بــا حــدودو مشــخصات معیــن ذیــل ثبــت و صفحــه 243/246 
ــت و  ــده اس ــادر گردی ــت و ص ــی ثب ــی المثن ــام متقاض ــه ن ــر 28/4 ب دفت
دراثــر جابجایــی مفقــود گردیــده اســت بدیــن لحــاظ تقاضــای صــدور ســند 
ــل  ــر اســاس تبصــره اصاحــی ذی ــذا ب ــی را نمــوده اســت ل مالکیــت المثن
مــاده 120 ائیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب فقــدان ســند مالکیــت 
ــا  ــردد ت ــی مــی گ ــت آگه ــک نوب ــوم جهــت اطــاع عمــوم در ی ــاک مرق پ
ــزد خــود  ــا اشــخاص مدعــی وجــود ســند مرقــوم در ن چنانچــه شــخص ی
ــه قطعــی باشــد مــدارک و مســتندات  ــه معامل ــا مدعــی انجــام هــر گون ی
رســمی خــود را در ظــرف مهلــت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره 
ثبــت اســناد و امــاک تالــش در قبــال اخــذ رســید تحویــل دهــد در غیــر 
ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر ایــن اداره بــه وظایــف قانونــی 
خــود عمــل نمــوده و نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام وی 

اقــدام خواهــد نمــود. 
ستاد اجرایی فرماد حضرت امام)ره(  
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    آگهی مزایده اموال غیر منقول 
              ) اسناد رهنی(

ــش  ــوق 9600068 ش ــه ف ــی کاس ــده اجرائ ــب پرون ــه موج ب
ــه  ــی قطع ــی از 1483 اصل ــاک 108 فرع ــان پ ــاب آپارتم ــک ب ــگ ی دان
ــع  ــور واق ــی مذک ــروز و مجــزی شــده از 15 فرعــی از اصل 4 تفکیکــی مف
ــاحت 108/19  ــه مس ــان ب ــش 31 گی ــی بخ ــان فاراب ــتارا – خیاب در آس
ــر 165  ــل 23144 صفحــه 353 دفت ــت آن ذی ــه ســند مالکی ــع ک مترمرب
بشــماره چاپــی 490475 بنــام قابــل موســی زاد مقــدم ثبــت و صــادر شــده 
اســت کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال در دو 
قســمت بطــول هــای 8/23 متــر و 0/68 اول دیواریســت دوم دیواریســت 
ــان  ــای خیاب ــه فض ــاعی دوم ب ــاط مش ــای حی ــه فض ــرفتگی، اول ب پیش
ــان  ــای خیاب ــه فض ــت ب ــره اس ــوار و پنج ــر دی ــول 12/04 مت ــرقا بط ش
جنوبــا در ســه قســمت بطــول هــای 0/71 متــر 8/26 متــر 1/02 متــر اول 
دیواریســت پیشــرفتگی دوم دیواریســت ســوم دیواریســت پیشــرفتگی  
ــه قســمت  ــج قســمت ک ــا در پن ــان غرب ــه فضــای خیاب ــا ســوم ب اول ت
ــر  ــر 0/99 مت ــر 6/70 مت ســوم آن شــمالی اســت بطــول هــای 0/86 مت
1/51 متــر 1/63 متــر اول و دوم نــرده و دیــوار بالکــن ســوم خــط فرضــی 
ــان  ــه فضــای خیاب ــره اســت اول ب ــوار و پنج ــم دی ــارم و پنج اســت چه
ــی  ــه داخل ــه راه پل ــارم ب ــوم و چه ــاعی س ــاط مش ــای حی ــه فض دوم ب
ــی شــماره  ــق ســند رهن ــاط مشــاعی طب ــه فضــای حی قطعــه 4 پنجــم ب
52522 – 92/10/22 دفترخانــه 109 آســتارا در قبــال مبلــغ 1155000000 
ریــال در رهــن بانــک ایــران زمیــن قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس 
رســمی بــه مبلــغ یــک میلیــارد و هفتصــد و پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی 

شــده و پــاک فــوق دارای یــک واحــد آپارتمــان مســکونی دو اتــاق خوابــه 
ــح  ــا ســاختار مصال ــی ب ــه تجــاری مســکونی احداث از ســاختمان دو طبق
بنایــی طبقــه بــا قدمــت حــدودا 20 ســال و دارای انشــعابات آب و بــرق 
ــد و  ــی باش ــون م ــرف مدی ــرا در تص ــور اج ــزارش مام ــر گ ــه براب و گاز ک
فاقــد انبــاری و پارکینــگ اختصاصــی مــی باشــد پــاک فــوق از ســاعت 
9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 97/5/10 در اداره ثبــت اســناد و امــاک 
واقــع در آســتارا – خیابــان جمهــوری نبشــد ادگســتری از طریــق مزایــده 
ــارد و هفتصــد و پنجــاه  ــک میلی ــغ ی ــده از مبل ــروش مــی رســد مزای بف
میلیــون )1750000000 ریال(شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا 
فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط 
ــرف  ــتراک و مص ــق اش ــا ح ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق گاز اع ــه آب ب ب
ــای  ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آن ه ــورد مزای ــه م ــی ک در صورت
ــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه  مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره ت
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 تعطیل 
ــاعت و  ــان س ــی درهم ــد از تعطیل ــده روز اداری بع ــردد، مزای ــمی گ رس
مــکان مقــرر برگزارخواهــد شــد و پــاک فــوق بــه موجــب نامــه شــماره 
ــوزی و  ــش س ــه آت ــن دارای بیم ــران زمی ــک ای 1011/31 – 97/3/30 بان

حــوادث مــی باشــد.
تاریخ انتشار: 97/4/9
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و  آب  توســعه  و  مهندســی  معــاون 
گفــت:  اصفهــان  اســتان  فاضــالب 
نشســت  در  حکمتیــان  امیرحســین 
خصــوص  در  خبرنــگاران  بــا  خبــری 
اصــالح شــبکه فاضــالب میــدان نقــش 
جهــان، اظهــار کــرد: کار طراحــی انجــام 

شــده اســت، امــا ایــن میــدان شــرایط 
ــرای  ــرای اج ــژه ای دارد و ب ــی وی میراث
شــبکه جدیــد نیــاز بــه فّنــاوری جدیــدی 
داریــم کــه در ایــن رابطــه بــا دو شــرکت 
خارجــی صحبــت شــده تــا در خصــوص 
روش هــای بازســازی بــاب همــکاری باز 

شــود.وی در خصــوص فاضــالب مناطــق 
شــرق اصفهــان، افــزود: ایــن پــروژه 
از شــش مــاه پیــش شــروع شــده 
و فعــالً بــا صــرف مبلــغ 15 میلیــارد 
ســازه های  احــداث  مشــغول  تومــان 
انتقــال  خطــوط  و  فاضــالب  پمپــاژ 
ــال  ــه س ــی س ــه ط ــتیم ک ــی هس اصل
کل فاضــالب شــرق اصفهــان تکمیــل 
ــعه  ــی و توس ــاون مهندس ــود. مع می ش
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
بــا اشــاره بــه بهره بــرداری دو پــروژه 
در هفتــه دولــت گفــت: تصفیه خانــه 

ــروژه  ــن پ ــار و همچنی ــالب خوانس فاض
گلپایــگان  تصفیه خانــه  بــه  مربــوط 
بــه  تومــان  میلیــارد   10 هزینــه  بــا 
بهره بــرداری می رســد. قــرار بــر ایــن 
اســت کــه ســالی یــک تصفیه خانــه 
مــدار  وارد  را  اســتان  در  فاضــالب 
در  کنیم.حکمتیــان  بهره بــرداری 
خصــوص بحــث فاینانــس گفــت: فعــالً 
در  اول  مرحلــه  در  فاینانــس  برنامــه 
حــال اجــرا اســت و ســه قســمت دیگــر 
ــاز 50  ــر ف ــه ه ــرد ک ــام گی ــد انج آن بای

میلیــون یــورو اعتبــار نیــاز دارد.

ــی  ــای ایران ــد پرونده ه ــر میرس ــه نظ ــه ب ــی ک درحال
درنشســت کمیتــه میــراث جهانــی یونســکو   قدرتــی 
باشــندو  نداشــته  کارشناســان  نظــر  اقنــاع  بــرای 
طــور  بــه  امــا  اســت  وارد  آن هــا  بــه  ایراداتــی 
ــده  ــورد پرون ــکو در م ــان یونس ــر کارشناس ــع نظ قط
و  نیســت  منفــی  ایــران  ارســباران«  »جنگل هــای 
هنــوز امیــد بــه ثبــت جهانــی ایــن اثــر  میــراث 

طبیعــی ایــران وجــود دارد.
ــت  ــرای نشس ــی ب ــده ایران ــی دو پرون ــد از معرف بع
در  ابهاماتــی  یونســکو   جهانــی  میــراث  کمیتــه 
ــه گفتــه  ــده وجــود داشــت کــه ب مــورد ایــن دو پرون
ــده  ــور  پرون ــی کش ــراث فرهنگ ــاون می ــان مع طالبی
میــراث طبیعــی ارســباران از ســوی »Iucn« رد و 
پرونــده محــور ساســانی فــارس از ســوی ایکومــوس 

اســت.« اعالم شــده  اشــکاالت  دارای 

ــای  ــظ و احی ــار و حف ــت آث ــرکل ثب ــاال مدی ــا ح ام
ــوی و فرهنگــی ســازمان میراث فرهنگــی  ــراث معن می
ــا بیــان این کــه ثبــت جهانــی جنگل هــای ارســباران  ب
ــکو رد  ــی یونس ــراث جهان ــه می ــوی کمیت ــوز از س هن
ــن نشســت  ــل و دومی ــت: »در چه نشــده اســت، گف
کمیتــه میراث جهانــی یونســکو کــه در حــال برگــزاری 

ــود.« ــی می ش ــت نهای ــن درخواس ــت، ای اس
بــه گفتــه فرهــاد نظــری »بــه موضــوع ثبــت جهانــی 
ــی وارد  ــرادات فن ــی ای ــباران برخ ــای ارس ــگل ه جن
شــده اســت کــه بــا داوری در کمیتــه میــراث جهانــی 

ــد شــد.« ــری خواه ــم گی یونســکودرباره آن تصمی
نشســت  دومیــن  و  »چهــل  افــزود:  همچنیــن  او 
کمیتــه میــراث جهانــی یونســکو تــا 13 تیــر در منامــه 
پایتخــت بحریــن ادامــه دارد و طــی 10 روز کاری، 30 
ــه منظــر  ــی ازجمل ــده تاریخــی، طبیعــی و ترکیب پرون
باستان شناســی محــور ساســانی فــارس )شــامل 
تاریخــی  محوطــه  بیشــاپور،  تاریخــی  محوطــه 
ــده  ــت ش ــه حفاظ ــتان( و منطق ــاد و سروس فیروزآب
ــت  ــت در فهرس ــرای ثب ــباران را ب ــای( ارس )جنگل ه

میــراث جهانــی یونســکو مــورد بررســی قــرار خواهــد 
ــت.« گرف

آوردن  رای  در  رســد  مــی  نظــر  بــه  آن چــه  امــا 
ــد  ــته باش ــر داش ــران تاثی ــار ای ــاوردن آث ــا رای نی ی
فضــای دیپلماســی بیــن کشــورهای عضــو اســت 
ــی  ــای دیپلماس ــه فض ــان  البت ــه طالبی ــه گفت ــه ب ک
در  به ویــژه  و  بحریــن  در  عضــو  بیــن کشــورهای 
هنــگام رأی گیــری بــرای ثبــت ایــن پرونــده در 
ــود و  ــد ب ــر نخواه ــی بی تأثی ــراث جهان ــت می فهرس
ــد  ــده خواه ــن پرون ــی ای ــر پیچیدگ ــوع ب ــن موض ای

ــزود.« اف

کار طراحی اصالح شبکه فاضالب 

میدان نقش جهان انجام شده

مجتمع های گردشگری از 

پرداخت عوارض معاف شدند

 معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری گفــت: بــر اســاس مصوبــه دولــت و اصــالح »جــدول 
ــگری،  ــای گردش ــع ه ــی«، مجتم ــری اراض ــر کارب ــون تغیی ــت قان پیوس
ــاف  ــوارض مع ــت ع ــگری از پرداخ ــه گردش ــق نمون ــردی و مناط ــوم گ ب
شــدند. علــی اصغــر مونســان گفــت: امــروز دولــت مصوبــه خوبــی بــرای 
ــت،  ــات دول ــرد: در جلســه هی حــوزه گردشــگری داشــت.وی تشــریح ک
جــدول پیوســت قانــون تغییــر کاربــری اراضــی اصــالح شــد و ســه مــورد 
مهــم بــه مــوارد معافیــت هــای ایــن جــدول اضافــه شد.مونســان تاکیــد 
کــرد: پیــش تــر فقــط هتــل هــا بــر اســاس قانــون از پرداخــت عــوارض 
ــگری،  ــای گردش ــت مجتمع ه ــه دول ــا مصوب ــروز ب ــا ام ــد ام ــاف بودن مع
بــوم گــردی و مناطــق نمونــه گردشــگری نیــز بــه جــدول پیوســت اصــالح 
قانــون تغییــر کاربــری اراضــی اضافــه شــده و بدیــن ترتیــب از پرداخــت 

ایــن عــوارض معــاف شــدند.
معــاون رییــس جمهــوری در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه عــده زیــادی 
ــیه  ــی روس ــام جهان ــای ج ــزاری توره ــوه برگ ــه نح ــبت ب ــردم نس از م
ــی را  ــام جهان ــای ج ــفانه توره ــت: متاس ــد، گف ــرده ان ــی ک ــراز نارضایت اب
ــده  ــز از عه ــردو همــه چی ــه طــور مســتقیم اجــرا ک ــال ب فدراســیون فوتب

ــود. مــا خــارج ب
ــردم  ــرف م ــکایتی از ط ــر ش ــرد: اگ ــح ک ــال تصری ــن ح ــان در عی مونس
درمــورد عملکــرد ایــن تورهــا انجــام شــود آن را پیگیــری مــی کنیــم امــا 
ــرا  ــدی و اج ــهمیه بن ــا را س ــن توره ــال ای ــیون فوتب ــوع، فدراس در مجم

ــد پاســخگو باشــد. ــرده و بای ک

هنوز به ثبت »ارسباران« امیدواریم 
مسووالن میراث فرهنگی اعالم کرده اند که  نظر کارشناسان 

یونسکو در مورد پرونده ارسباران منفی نیست

ــوع  ــه موض ــری »ب ــاد نظ ــه فره ــه گفت ب
ــباران  ــای ارس ــگل ه ــی جن ــت جهان ثب
ــا  برخــی ایــرادات فنــی وارد شــده اســت کــه ب
داوری در کمیتــه میــراث جهانــی یونســکودرباره 
آن تصمیــم گیــری خواهــد شــد.«او همچنیــن 
افــزود: »چهــل و دومیــن نشســت کمیتــه 
میــراث جهانــی یونســکو تــا 13 تیــر در منامــه 
پایتخــت بحریــن ادامــه دارد و طــی 10 روز 
کاری، 30 پرونــده تاریخــی، طبیعــی و ترکیبــی 
ازجملــه منظــر باستان شناســی محــور ساســانی 
فــارس و منطقــه حفاظــت شــده )جنگل هــای( 
ارســباران مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.«

در  عالی قاپــو  ســردر  بازســازی  پیشــنهادی  طــرح  دو 
پایــگاه میراث جهانــی بقعــه شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی 
و محوطه ســازی پایــگاه میراث جهانــی گنبــد قابــوس در 
ــب  ــه تصوی ــی ب ــای میراث جهان ــی پایگاه ه ــه تخصص کمیت
رســید. فرهــاد عزیــزی مدیــر کل امــور پایگاه هــا گفــت: در 
ــی،  ــای میراث جهان ــور پایگاه ه ــی ام ــه تخصص ــه کمیت جلس
و  تاریخــی، شهرســازی  مطالعــات  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
ــی و ضــرورت  ــن اردبیل معمــاری مجموعــه شــیخ صفی الدی
ــا و  ــی و احی ــر جهان ــن اث ــهری ای ــی ش ــت تاریخ و اهمی

بازســازی  طــرح  کلیــات  شــهری،  هویــت  بازآفرینــی 
ــا  ــت اعض ــورد موافق ــه م ــن مجموع ــو در ای ــردر عالی قاپ س
ــن  ــاس همچنی ــن اس ــر ای ــت: ب ــزی گف ــت. عزی ــرار گرف ق
مقــرر شــد طــراح طــرح در مرحلــه نخســت جزئیــات 
ــی را  ــک اجرای ــنتی و تکنی ــح س ــا مصال ــازی ب ــن بازس ای
ــا  ــپس ب ــاند و س ــب برس ــه تصوی ــردی ب ــورای راهب در ش
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  همــکاری 
گردشــگری اســتان اردبیــل و پایــگاه میــراث جهانــی شــیخ 
صفــی الدیــن اردبیلــی بازســازی ایــن ســردر محقــق شــود.

سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اردبیــل از مرمــت ایــن بنــای تاریخــی مهــم و ارزشــمند 
ــمت های  ــازی قس ــت و نوس ــت: مرم ــر داد و گف ــل خب در اردبی
ــی در  ــت.نادر فالح ــی اس ــت اساس ــا در اولوی ــن بن ــف ای مختل
نشســت مشــترک بــا تجــار و کســبه بــازار تاریخــی اردبیــل اظهــار 
داشــت: از مهمتریــن هدفگــذاری هــا و برنامــه ریــزی هایــی کــه 
در حــوزه میــراث فرهنگــی انجــام شــده تالش بــرای ایجــاد رونق 
هــر چــه بیشــتر در بــازار تاریخــی اردبیــل بــوده کــه در راســتای 
ــت  ــم داد. وی از مرم ــام خواهی ــات الزم را انج ــق آن اقدام تحق

ــر داد و  ــل خب ــمند در اردبی ــم و ارزش ــی مه ــای تاریخ ــن بن ای
افــزود: مرمــت و نوســازی قســمت هــای مختلــف ایــن بنــا در 
اولویــت اساســی بــوده و در همیــن راســتا نیــز اقداماتــی آغــاز 
شــده و مرمــت در بخــش هایــی از آن بنــای تاریخــی در حــال 
اجــرا اســت. .فالحــی بــازار تاریخــی را نمــاد اقتصــاد و فرهنــگ 
مــردم اســتان اردبیــل دانســت و تصریح کــرد: این بنــای تاریخی 
نقــش و اهمیــت برجســته و مهمــی در اقتصــاد و فرهنــگ شــهر 
اردبیــل داشــته و توانســته اســت در زمینــه جــذب گردشــگران نیز 

بــه خوبــی نقــش خــود را ایفــا کنــد.

بازار تاریخی اردبیل مرمت می شودتصویب بازسازی سردر عالی قاپوی اردبیل 

پروژه شناسایی و تعیین فون حشرات مخرب تزیینات و آثار 
موزه ای در سعدآباد آغاز شد

پروژه  شناسایی و تعیین فون حشرات مخرب تزئینات و آثار موزه ای،  با طرح 
و نظارت واحد حفاظت و مرمت آثار و تزئینات وابسته به معماری در مجموعه 

فرهنگی تاریخی سعدآباد آغاز شد.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 در این صفحه عکس های جالبی را که روز گذشته در فضای مجازی منتشر نگاه
شدند، می توانید ببینید و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها 
داشته باشید. 

روزنامـه اصفهـان زیبـا از توصیـه رهبـر 
انقـالب بـه همـکاری قـوه قضاییه با دولت نوشـته 

ست. ا

روزنامـه مهدتمدن همانند قبل، بـر افزایش 
آدربایجـان  اسـتان  مجلـس  نماینـدگان  تعـداد 
شـرقی تاکیـد دارد. نماینـده اهـر و هریـس در 
مجلـس می گویـد در ایـن موضـوع کوتاهی صورت 

اسـت. گرفته 

بعـد از سـخنرانی رییـس جمهـور در جمـع مدیران 

اجرایـی کشـور، روزنامـه افسـانه به نقـل از او 
خواسـتار شـفاف سـازی رونـد واردات و فـروش 

شـد. اجناس 

بعـد از معرفـی رییـس جدیـد میـراث فرهنگـی، 
مازنـدران،  اسـتان  و گردشـگری  دسـتی  صنایـع 

روزنامـه خبرشـمال بـر توجـه بیشـتر بـه 
حـوزه گردشـگری ایـن اسـتان تاکید کرده اسـت.

رییـس جمهور در هرمزگان حضور داشـت. روزنامه 

دریـا از افتتـاح فاز دوم پاالیشـگاه نفت سـتاره 
خلیـج فارس بـا حضور وی خبر داده اسـت.

اسـتان یـزد، بـه عنوان کم بـارش ترین اسـتان در 
سـال گذشـته ثبت شد.

توجهـی  بـی  از  یـزد  بشـارت  روزنامـه 
مسـووالن بـه اوضـاع آبـی این اسـتان گالیـه کرده 

اسـت.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

کرمانشاه

هرمزگان

یزد

تاالب استیل آستارا   /  میزان کنسرت گروه »دف نوازان مشتاق«   /   ایرنا

بحران کم آبی در شهرستان مرزی هیرمند   /  ایرناآلودگی رود خانه قره سو)آب سیاه ( – کرمانشاه  /  تسنیم هفتم تیر 1366- جنایت جنگی رژیم بعث عراق در سردشت  /  ایرنا
عکس نشنال جئوگرافیک غروب خورشید را در یک روز بهاری در شهر

 ریو دو ژانیرو برزیل نشان می دهد.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 نگاه4 اگر می خواهید بدانید رسانه های مختلف دنیا به چه مسائلی پرداخته اند، 
این صفحه را از دست ندهید. همچنین تصاویر جالب منتشر شده در 

فضای مجازی را هم می توانید در این صفحه ببینید.

تصاویــر ماهــواره ای نشــان دهنــده ایــن اســت کــه 
ــود تاسیســات هســته ای  ــره شــمالی درحــال بهب ک

ــه  ــی ان ان ب ــزاری س ــود اســت. خبرگ خ
نقــل از وزیــر امــور خارجــه آمریــکا، کــره شــمالی را 

ــه شــمار آورده اســت. ــد ب یــک تهدی

فوتبـال  بـازی  تماشـای  بـرای  ایـران  در  زنـان 
خبرگـزاری  را  خبـر  ایـن  رفتنـد.  اسـتادیوم  بـه 

فرانـس24 منتشـر و از ایـن اتفـاق اعـالم 
اسـت. کـرده  خشـنودی 

بعـد از سـفر پناهجویـان بـه کشـورهای اروپایـی، 

کـه  داد  خبـر  اسـپوتنیک  خبرگـزاری 
نخسـت وزیـر یونـان بـرای مذاکـره با مـرکل برای 

بازگردانـدن آنهـا رفتـه اسـت.

بعـد از مسـائل پیش آمـده میان چیـن و آمریکا، 

خبرگـزاری رویتـرز بـه نقـل از دولـت چیـن 
نوشـته کـه این کشـور تمام فعالیت هـای آمریکا را 

زیـر نظـر خواهد داشـت.

روزنامـه االخبار از حرکت نیروهای سـوریه به 
سـمت شـرق نوشـته اسـت. جنبش هـای مردمی 

ایـن کشـور ادامه دارد.

خبرگـزاری یورونیوز از قوانین مهاجرتی جدید 
اتحادیـه اروپـا و ماه هـای اوج فشـار برگزیـت بـر 

بریتانیا نوشـته اسـت.

آمریکا

فرانسه

روسیه

انگلستان

عربستان

اروپا

تاالب صالحیه واقع در روستای صالحیه در نظرآباد استان البرز   / باشگاه خبرنگاران جوان تاالب استیل آستارا   /  میزان

زنگ خطر برای ایران زمین!»کارون«  /   ایسنا طبیعت ارسباران /  تسنیم بحران کم آبی در شهرستان مرزی هیرمند   /  ایرنا
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این صفحه می خوانیم
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بازدید بهمنی از بوستان اختصاصی بانوان شهر هشتگرد   پیام ایران
بهمنی شهردار هشتگرد به همراه رییس و اعضای محترم شورای اسالمی و معاونین 
خود از بوستان اختصاصی بانوان شهر هشتگرد بازدید کرد.

بهمنی ضمن بازدید از تمامی محیط این بوستان نواقص آن را بررسی و دستورات الزم 
جهت رفع آنها را به مسوولین مربوطه صادر کرد.

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  زراعـت  امـور  مدیـر 
کُردسـتان، گفـت: ۸2 هـزار کشـاورز، کار برداشـت 
محصـول گنـدم از 55۸ هـزار هکتـار اراضـی زیـر 
کشـت ایـن محصـول را در کُردسـتان آغـاز کردنـد.
محّمدصالـح احمـدی بـا بیـان اینکـه کامیـاران 

اسـتان  در  محصـول گنـدم  برداشـت  پیشـتاز 
اسـت، افـزود: در دیگـر شهرسـتان های اسـتان 
هـم کار برداشـت از 10 روز آینـده آغـاز می شـود.
بـه گفتـه وی امسـال 55۸ هزار هکتـار از اراضی 
اسـتان شـامل 225 هزار هکتار دیـم و 33 هزار 

هکتـار اراضـی آبـی بـه کشـت گنـدم اختصـاص 
یافتـه و پیش بینی هـا حاکـی از تولیـد حـدود 
940 هـزار ُتنـی ایـن محصـول اسـت.  احمـدی 
قیمـت خریـد تضمینـی گنـدم را 13 هـزار ریـال 
در ازای هـر کیلوگـرم اعـالم کـرد و گفـت: وزارت 
جهـاد کشـاورزی در نظـر دارد در سـال جـاری 
بـه منظـور جلوگیـری از سـوء اسـتفاده دالالن از 
وضعیـت بـازار و تحقـق حقـوق بهره بـرداران، 50 
درصـد بهـای گنـدم خرید شـده در هفتـه اول به 

حسـاب آنـان واریـز کند.

آغاز برداشت خوشه های 
طالیی گندم از مزارع کردستان

»سردشت« هنوز بوی »خردل« می دهد

»سردشت« اولین شهری بود که بعد از جنگ جهانی اول مورد حمله شیمیایی قرار گرفت

از مصدومـان شـیمیایی  انجمـن دفـاع  نایـب رییـس 
سردشـت بـا گالیـه از برگزاری نامناسـب کمیسـیون های 
پزشـکی تعییـن جانبـازی مدعـی شـیمیایی گفـت: بـه 
شـیمیایی  بمبـاران  در  خـردل  گاز  از  اسـتفاده  دلیـل 
سردشـت و مانـدگاری باالی 50 سـال ایـن گاز هم اکنون 
10 هـزار نفـر از مردم این شهرسـتان مدعـی مصدومیت و 
جانبـازی هسـتند اما تاکنـون برای تنهـا هـزار 500 تا 600 
نفـر پرونده پزشـکی تشـکیل شـده اسـت.عزیزی اقدم با 
بیان اینکه در سـالهای گذشـته تشـکیل کمیسـیون های 
پزشـکی منجر به تشـکیل پرونـده جانبازی بـرای عده ای 
از مدعیان می شـد خاطرنشـان کـرد: اما در سـالهای اخیر 
کمیسـیون های پزشـکی نـه تنهـا بـه تعـداد کم تشـکیل 
مـی شـود بلکـه بـا قوانیـن دسـت و پاگیـر و فلیترهـای 
بسـیار سـخت برای صدور رای جانبازی شـیمیایی موجب 

گالیـه شـدید و ناراحتـی مردم این شـهر شـده اسـت.

احمــدی قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم 
ازای هــر کیلوگــرم  ریــال در  13 هــزار  را 
در ســال جــاری،  و گفــت:  اعــالم کــرد 
وزارت جهــاد کشــاورزی در نظــر دارد بــه 
ــری از ســوء اســتفاده دالالن  منظــور جلوگی
ــد  ــرداران، 50 درص ــره ب ــوق به ــق حق و تحق
ــه  ــده را در هفت ــداری ش ــدم خری ــای گن به

ــد. ــز کن ــان واری ــاب آن ــه حس اّول ب

فاجعــه بمباران شیمیایی»سردشــت «در 
ــی وارد  ــال 66 در حال ــاه س ــم تیرم هفت
ــا  ــه ب ــود ک ــی ش ــود م ــارم خ ــه چه ده
ــن  ــردم ای ــدنی م ــام نش ــود آالم تم وج
شهرســتان مــرزی ســکوت مدعیــان 
ــه  ــان ادام ــوق بشــر همچن ــن حق دروغی
شــیمیایی  بمبــاران  جریــان  در  دارد. 
سردشــت توســط رژیــم بعــث عــراق در 
ــردم  ــر از م ــه 11۸  نف ــال 66، بالفاصل س
بــی گنــاه و مظلــوم ایــن شــهر بــه 
شــهادت رســیدند امــا هنــوز بــا گذشــت 
31 ســال هــزاران نفــر نیــز بــه دلیــل آثــار 
ــت  ــن جنای ــاوان ای ــار گاز خــردل ت زیانب

ــد. ــی دهن ــس م ــانی را پ انس
هنــوز بعــد از گذشــت 31 ســال از 
ایــن فاجعــه انســانی مــردم سردشــت 
بــا عواقــب وخیــم گازهــای مــورد 
فاجعــه  ایــن  در  شــده  اســتفاده 
بــر  از جملــه خــردل کــه  انســانی 
اســاس اعــالم کارشناســان تــا 150 
ــدگاری دارد دســت و پنجــه  ســال مان

ــد. ــی کنن ــرم م ن
سردشــت اولیــن شــهری بــود کــه 
بعــد از جنــگ جهانــی اول و تصویــب 

ــع ســالح هــای  کنوانســیون هــای من
شــیمیایی مــورد حملــه شــیمیایی 
قــرار گرفــت و بــه مراتــب بدتــر و 
ــرا  ــود زی ــه ب ــر از حلبچ ــه آمیزت فاجع
عمــق فاجعــه درسردشــت بــود کــه از 
میــزان گازهــای اســتفاده شــده در آن 

ــت. ــتر اس بیش
ــال ها  ــن س ــت ای ــا گذش ــفانه ب متاس
ــن  ــر ای ــر در براب ــوق بش ــان حق مدعی
فاجعــه انســانی ســکوت اختیــار کــرده 
انــد و مجامــع بیــن المللــی اقــدام بــه 
محکــوم کــردن عامــالن ایــن جنایــت 
نکــرده انــد در حالــی کــه جنایتــکاران 
بایــد محاکمــه و بــه پرداخــت غرامــت 
شــیمیایی  بمبــاران  قربانیــان  بــه 

محکــوم مــی شــدند.
هــای  بمــب  اســت  ســال   31
صــدای  خــردل  گاز  و  شــیمیایی 
تنفــس سردشــت را کنــد و کندتــر 
ــی در  ــه زندگ ــن هم ــا ای ــد ب ــی کن م
ــا و  ــه دارد در کوچه ه ــار ادام ــن دی ای
خیابــان هــا در قلــب هــای پرخــروش 
حــق  سال هاســت  کــه  مردمانــی 
زیســتن را در البــه الی ســرفه هــا 

مردمانــی  جوینــد،  مــی  دردهــا  و 
ــای  ــا واژه ه ــرفه تنه ــک و س ــه اش ک
ــان  ــی ش ــر درد زندگ ــوس سراس قام
جانبــازان  از  یکــی  فتاحــی  اســت. 
در  سردشــت  شــیمیایی  بمبــاران 
خصــوص مســایل و مشــکالت مــردم 
ایــن شهرســتان مــرزی گفــت: بمــب 
شــیمیایی درســت درمقابــل منــزل 
مســکونی مــا فــرود آمــد و مــادر 
بزرگــم شــهید و خــودم و خانــواده ام 
شــدیدا شــیمیایی شــدیم و بــه تهــران 
ــب  ــزام شــدیم، مــدت 45 روز مرت اع
تحــت مــداوا قــرار گرفتیــم و وقتــی از 
بیمارســتان مرخــص شــدیم در وضــع 
ــب  ــرار داشــتیم و مرت ــدی ق بســیار ب
ــارش  ــس و خ ــی نف ــرگیجه و تنگ س

ــتیم. ــدن داش ب
بــا گذشــت  هنــوز  داد:  ادامــه  وی 
بــا  روزهــا  آن  از  زیــادی  ســالهای 
مشــکالت بهداشــتی و درمانــی زیــادی 
از جملــه تنگــی نفــس و خــارش و 
نیــز حضــور بــرای ادامــه مــداوا در 
شهرســتانهای ارومیــه و حتــی تهــران 
ــت  ــای هنگف ــه ه ــه هزین ــه ب ــا توج ب

مواجــه هســتیم.
از زمــان  اینکــه  بیــان  بــا  فتاحــی 
سردشــت  شــیمیایی  بمبــاران 
ــادی  ــالهای زی ــد س ــر چن ــون ه تاکن
ــن  ــادی در ای ــات زی ــته و اقدام گذش
ــرد  ــگار گ ــا ان ــه ام شــهر صــورت گرفت
مظلومیــت و درد و رنــج بــه چهــره 
ــا  ــدگار شــده اســت مــردم ب شــهر مان
محرومیــت و مشــکالت زیــادی درد و 
ــانی  ــه انس ــن فاجع ــج ناشــی از ای رن
را تحمــل مــی کنند.احمــدی از دیگــر 
جانبــازان شــیمیایی سردشــت افــزود: 
ــان  ــدید مصدوم ــوارض ش ــار ع در کن
سردشــت  شــیمیایی  جانبــازان  و 
ــل  ــه دلی ــن دارو ب ــای تامی ــه ه هزین
بخــش  بــرای  بــودن  گرانقیمــت 
ــت  ــر نیس ــردم امکانپذی ــادی از م زی
ــل  ــه دلی ــکالت ب ــن مش ــار ای و در کن
کمبــود امکانــات و تجهیــزات پزشــکی 
ــداوا  ــرای م ــان ب ــدادی از مصدوم تع
مجبــور بــه حضــور در شهرســتان هــای 
ــه مــی شــوند. ــز و ارومی ــران، تبری ته

وی اضافــه کــرد: اقدامــات خوبــی در 
ســالهای اخیــر از ســوی مســئوالن 
امــا  صــورت گرفتــه  سردشــت  در 
متاســفانه ایــن اقدامــات در برابــر 

ــهر  ــردم ش ــای م ــم نیازه ــل عظی خی
چشــم  مــردم  و  نبــوده  پاســخگو 
ــگاه ویــژه در ایــن خصــوص  انتظــار ن
و  رییســه  هایــت  عضــو  هســتند. 
از  دفــاع  انجمــن  رییــس  نایــب 
سردشــت  شــیمیایی  مصدومــان 
وضعیــت  آخریــن  خصــوص  در 
سردشــت  شــیمیایی  مصدومــان 
ــارم از  ــه چه ــال وارد ده ــت: امس گف
ایــن فاجعــه انســانی مــی شــویم 
امــا متاســفانه نــه تنهــا مشــکالت 
مصدومــان و مــردم مظلــوم سردشــت 
حــل نشــده بلکــه هــر ســال مشــکالت 
ــزی  ــح عزی ــود. صال ــی ش ــدید م تش
پــور اقــدم بــا بیــان اینکــه همــه 
شــیمیایی  مصدومــان  مشــکالت 
ــود  ــوت خ ــه ق ــان ب ــت همچن سردش
از  31 ســال  افــزود:  اســت  باقــی 
فاجعــه بمبــاران شــیمیایی سردشــت 
مــی گــذرد و مــردم و مصدومــان 
ــا  ــان ب ــهر همچن ــن ش ــیمیایی ای ش
مشــکالت متعــدد درمانــی، بهداشــتی، 
در  امکانــات  و کمبــود  زیرســاختی 
جملــه  از  هــا  بخــش  از  برخــی 
ــد. ــج مــی برن پزشــک متخصــص رن

حفظ فضای سبز برای 
کاهش بیماری های 

سخت در اصفهان
مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز 
نامناسـب  وضعیـت  از  اصفهـان  شـهرداری 
جنگل هـای شـرق اصفهـان خبـر داد و گفـت: 
هـای  سـال  طـی  اصفهـان  شـرق  درختـان 
گذشـته به خاطر بی آبی آسـیب هـای زیادی 
دیـده اسـت کـه بایـد چاره جـدی بـرای حفظ 
آن اندیشـیده شـود.وی با اعالم اینکه چمن ها 
حـذف نخواهـد شـد، گفـت: امسـال عـالوه بر 
تمهیـدات آبـی، بـرای حذف چمن هـای فعلی 
و جایگزینـی چمن هـای مقـاوم بـه خشـکی 
اقدام می شـود، چرا که شـهر یک اکوسیسـتم 
اسـت و نمی تـوان چمن هـای شـهر را حـذف 
کـرد از ایـن رو جایگزینـی چمن هـای مقـاوم 
بـه شـرایط خشـکی و کم آبـی مـد نظر اسـت.

مرتضایـی نژاد از وجود آمـار باالی بیماری های 
تنفسـی،  صعـب العـالج و روحـی روانـی در 
اصفهـان خبـر داد و گفـت: امسـال برنامه های 
سـریع تر و بیش تـری را نسـبت بـه گذشـته 
دسـتور  در  شـهر  سـبز  فضـای  حفـظ  بـرای 
آب هـای  از طـرح جمـع آوری  داریـم.وی  کار 
سـطحی یـا روان آب هـا بـرای آبیـاری فضای 
سـبز خبـر داد و افـزود: بازگشـت آب نماها در 
چرخـه فضـای سـبز از دیگر اقدامات سـازمان 
پـارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری اصفهـان 
اسـت.مدیرعامل سـازمان پارک هـا و فضـای 
سـبز شـهرداری اصفهـان بـا تاکیـد بـر اینکـه 
در حـال حاضـر فضـای سـبز منطقـه شـش 
شـهرداری اصفهـان با اسـتفاده از تانکر آبیاری 
مـی شـود، ادامـه داد: اعتبـار سـنگینی بـرای 
خطـوط انتقـال آب و مخـازن شـهرداری بـه 
منظـور نگهداشـت فضـای سـبز در نظـر گرفته 
شـده اسـت، شـهرداری تمام تـوان خـود را به 
کار گرفتـه تـا مصـرف آب را کنتـرل و درختان 
شـهر را حفـظ کنـد.وی با بیـان اینکه در شـهر 
اصفهـان پنـج هـزار و 400 هکتـار فضای سـبز 
و 540 هکتـار چمـن وجـود دارد، گفت: فضای 
پادگان هـا  دانشـگاه ها،  دولتـی،  مراکـز  سـبز 
در اختیـار شـهرداری نیسـت، امـا آبیـاری این 
انجـام  شـهر  آب  منابـع  طریـق  از  عرصه هـا 
می شـود.مرتضایی نـژاد بـا بیـان اینکـه طـرح 
کار  دسـتور  در  خاکسـتری  آب  از  اسـتفاده 
شـهرداری اسـت و مکاتبـات آن بـا معاونـت 
انجـام شـده اسـت،  شهرسـازی و معمـاری 
گفـت: از آن جایی کـه ریشـه درختان کهنسـال 
روش  بـا  را  آن هـا  نمی تـوان  و  بـوده  آب  در 
غرقابـی آبیـاری کـرد، اسـتاندار اصفهـان قـول 
داده آب را بـه هر شـکلی شـده فراهم کند، اما 
بـه هـر حال باید بعد از مسـاله شـرب، دغدغه 
حفظ فضای سـبز شـهر را نیز داشـته باشـیم.

خبر

بخشی ازعلوفه دام 
رایگان توزیع می شود

وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: بــا توجــه بــه 
ــالی،  ــر خشکس ــر اث ــع ب ــیاری از مرات ــه بس اینک
خشــک و دام هــای روســتاییان و عشــایر در 
ــی  ــالش م ــد ت ــه ان ــرار گرفت ــودی ق ــرض ناب مع
شــود بــا حمایــت دولــت بخشــی از علوفــه دامــی ایــن مناطــق را بــه طــور 
رایــگان تامیــن و توزیــع کنیــم. محمــود حجتــی در جمــع خبرنــگاران در 
ــه کشــاورزان  ــت در مبحــث تســهیالت ارزان ب ــار داشــت: دول خــاش اظه
ــرار  ــتور کار ق ــی را در دس ــیار خوب ــای بس ــه ه ــالی برنام ــار خشکس گرفت

ــت. داده اس
وی ادامــه داد: ایــن تســهیالت متناســب بــا فرهنــگ، فقــه و مذهــب هــر 

منطقــه بــه کشــاورزان داده مــی شــود.
وی تصریــح کــرد: بــا نــگاه بلنــد دولــت در حمایــت از کشــاورزان تــالش 
خواهیــم کــرد حمایــت هــای خوبــی از ایــن قشــر زحمــت کــش جامعــه 

در قالــب ارائــه تســهیالت ارزان داشــته باشــیم.

آزادی 53 زندانی توسط 
شوراهای حل اختالف خوزستان

رییــس شــوراهای حــل اختــالف خوزســتان از آزادی 
ــالش و کوشــش اعضــای خــدوم  ــا ت ــی ب 53 زندان
شــوراهای حــل اختــالف ایــن اســتان در ســال 
ــاون  ــا مع ــدی نی ــاس زبی ــر داد.عبدالعب گذشــته خب
قضایــی و رییــس شــوراهای حــل اختــالف خوزســتان در حاشــیه دیــدار رییــس 
ــزی  ــان مرک ــا زندانی ــی ب ــن قضای ــراه معاونی ــه هم ــتان ب ــتری اس کل دادگس
ــوراهای  ــدوم ش ــای خ ــش اعض ــالش و کوش ــا ت ــی ب ــواز، از آزادی 53 زندان اه
ــه  ــه ب ــا توج ــر داد و گفت:ب ــته خب ــال گذش ــتان در س ــن اس ــالف ای ــل اخت ح
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری بــر تأثیــر شــوراهای حــل اختــالف در ترویــج 
ــن  ــش نیافت ــی در افزای ــیب شناس ــه و آس ــازش در جامع ــح وس ــگ صل فرهن
تعــداد زندانیان،خوشــبختانه بــا تــالش و کوشــش شــبانه روزی اعضــای خــدوم 
ــان  ــر از زندانی ــته 53 نف ــال گذش ــتان در س ــن اس ــالف ای ــل اخت ــوراهای ح ش
محکومیــن مالی،قصــاص و غیــره از زنــدان رهایــی یافتنــد و همچنیــن در دو ماه 

نخســت امســال پنــج نفــر دیگــر آزاد شــدند.

کرجخوزستانسیستان
سرپرســت شــهرداری 
کــرج از تحقــق 190 
بودجــه  درصــدی 
نوســازی  عــوارض 
خبــر داد و گفــت: شــهرداری کــرج بــه منظــور 
ســرعت بخشــیدن بــه اخــذ عــوارض نوســازی، 
محمدرضــا  دارد.  ای  ویــژه  برنامه هــای 
جلســه  نهمیــن  و  شــصت  در  احمدی نــژاد 
رســمی شــورای اســالمی شــهر کــرج بــا اشــاره 
ــد  ــش درآم ــرای افزای ــالش شــهرداری ب ــه ت ب
ــوارض  ــذ ع ــاری، اخ ــای ج ــش هزینه ه و کاه
افزایــش  راهکارهــای  از جملــه  را  نوســازی 
درآمــد شــهرداری ذکــر کــرد و افــزود: در صورت 
ــرای پرداخــت عــوارض  همــکاری شــهروندان ب

ــی و  ــد ســطح کیف ــی توان خــود، شــهرداری م
ــش  ــهر را افزای ــه ش ــانی ب ــات رس ــی خدم کم
دهد.سرپرســت شــهرداری کــرج بــا بیــان اینکه 
ــک  ــوارض کم ــذ ع ــه اخ ــیدن ب ــرعت بخش س
شــایانی بــه ارایــه مطلــوب خدمــات مــی کنــد، 
عنــوان کــرد: شــهرداری کــرج بــه منظــور تحقــق 
ــه ارســال اخــذ عــوارض نوســازی  آن، اقــدام ب
ــد. ــرای شــهروندان مــی کن ــق پســت ب از طری

وی اضافــه کــرد: ایــن اقــدام بــه صــورت 
ــه  ــاه در منطق ــه م ــدت س ــرف م ــوت و ظ پایل
ــود و  ــی ش ــی م ــرج اجرای ــهرداری ک ــک ش ی
ــق  ــی مناط ــرح، تمام ــت ط ــورت موفقی در ص
شــهرداری کــرج عــوارض نوســازی را بــه صورت 
قبــض بــرای شــهروندان ارســال خواهنــد کــرد.

190 درصد از بودجه عوارض 
نوسازی کرج محقق شده است
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام انرژی  با تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بابت تحریم نگرانی نداریم
وزیر نفت در آستانه افتتاح فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس گفت: افتتاح این 
پاالیشگاه به معنای این است که ما در مقابله با تهدیدهای خارجی مقاوم شده ایم.
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رییــس جمهــوری گفــت: احــداث 
خلیــج  نفــت  ســتاره  پاالیشــگاه 
فــارس بــه دســت متخصصــان و 
مهندســان داخلــی، یــک طــرح کــم 
نظیــر در منطقــه و جهــان اســت. 
حجــت االســالم والمســلمین حســن 
ــرودگاه  ــنبه در ف ــی روز پنجش روحان
بندرعبــاس اظهــار داشــت: امیدواریم 
و  متعهــد  نیروهــای  تــالش  بــا 
متخصــص ایــن مــرز و بــوم شــاهد 

ــرح  ــن ط ــل از ای ــرداری کام ــره ب به
در آینــده ای نزدیــک باشــیم.وی 
ــا  ــاس ب ــه بندرعب ــه داد: ســفر ب ادام
هــدف افتتــاح مرحله دوم پاالیشــگاه 
ــد از  ــارس و بازدی ــج ف ــتاره خلی س
ایــن پاالیشــگاه  رونــد پیشــرفت 
ــت.رییس  ــه اس ــورت گرفت ــم ص مه
ــروز  ــرد: ام ــوری خاطرنشــان ک جمه
میهمــان  هســتم کــه  خوشــحال 
مــردم خونگــرم و مــرزدار هرمــزگان 

هســتم.فاز اول پاالیشــگاه ســتاره 
نفــت خلیــج فــارس اردیبهشــت مــاه 
ــس  ــور ریی ــا حض ــته ب ــال گذش س
جمهــوری کشــورمان بــه بهره بــرداری 
رســید و امــروز بــا تــالش نیروهــای 
متخصــص داخلــی وزارت نفــت و 
قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــاء 
مرحلــه دوم ایــن پاالیشــگاه زودتــر 
ــرداری  از موعــد مقــرر آمــاده بهــره ب
شــده اســت. بــا راه انــدازی فــاز 
دوم پاالیشــگاه نفــت ســتاره خلیــج 
ــن  ــن ای ــد بنزی ــزان تولی ــارس می ف
ــه  ــر ب ــون لیت ــگاه از 12 میلی پاالیش
ــا کیفیــت  24 میلیــون لیتــر در روز ب

ــد . ــی یاب ــش م ــورو5 افزای ی

طرح کم نظیر پاالیشگاه ستاره 

نفت خلیج فارس در جهان

روزانه 36 میلیون لیتر 

بنزین تولید خواهد شد

 مدیرعامــل پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس گفــت: اکنــون تولیــد بنزیــن 
یــورو چهــار و و یــورو پنــج در پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس 24 میلیــون 
لیتــر در روز اســت کــه تــا پایــان ســال بــه 36 میلیــون لیتــر خواهــد رســید.
ــاز دوم پاالیشــگاه  ــرداری از ف ــره ب ــا به ــان اینکــه ب ــا بی ــی دادور   ب محمدعل
ســتاره خلیــج فــارس تولیــد بنزیــن یــورو 5 در ایــن پاالیشــگاه بــه روزانــه 
24 میلیــون لیتــر مــی رســد، عنــوان کــرد: همچنیــن تولیــد روزانــه 120 هــزار 
بشــکه میعانــات گازی نیــز بــه ظرفیــت ایــن پاالیشــگاه اضافــه مــی شــود.

وی ادامــه داد: بــا راه انــدازی ایــن واحــد و واحدهــای تولیــد بنزیــن، کشــور 
در تولیــد بنزیــن خودکفــا می شــود و زمینــه بــرای صــادرات بنزیــن در نیمــه 

دوم امســال فراهــم خواهــد شــد.
مدیرعامــل پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس بــا بیــان اینکــه همــه مراحــل 
ــی طراحــی و ســاخته شــده  ــه دســت متخصصــان ایران ــن پاالیشــگاه ب ای
اســت، افــزود: اکنــون تولیــد بنزیــن یــورو چهــار و و یــورو پنــج در پاالیشــگاه 
ســتاره خلیــج فــارس 24 میلیــون لیتــر در روز اســت کــه تــا پایــان ســال بــه 

36 میلیــون لیتــر خواهــد رســید.
ــارس  ــج ف ــی پاالیشــگاه ســتاره خلی ــه خــوراک مصرف ــان اینک ــا بی دادور ب
ــا  ــه از عســلویه ب ــات گازی اســت ک ــزار بشــکه میعان ــه 240 ه ــون روزان اکن
یــک خــط انتقــال تامیــن مــی شــود، خاطرنشــان کــرد: در ظرفیــت نهایــی 

ــا ۸00 هــزار بشــکه را نیــز دارد. ایــن خــط ظرفیــت انتقــال ت
وی بــا بیــان اینکــه بنزیــن تولیــدی در ایــن پاالیشــگاه بــا اکتــان بــاالی 91 
و بنــزن زیــر یــک درصــد ســازگاری زیــادی بــا محیــط زیســت دارد، اظهــار 
ــران  ــان ســال 97 ، ای ــا پای ــاز ســوم پاالیشــگاه ت ــا کامــل شــدن ف ــرد: ب ک
ــر  ــون لیت ــدود 25 میلی ــده ح ــادر کنن ــن، ص ــی در بنزی ــر خودکفای ــالوه ب ع

بنزیــن خواهــد شــد.

همه واحدهای نیروگاه 
رامین اهواز در مدار هستند
ــروگاه  ــی نی ــط عموم ــر رواب مدی
رامیــن اهــواز بــا رد خبــر منتشــر 
مشــکل  خصــوص  در  شــده 
ــن  ــروگاه رامی ــت: نی ــروگاه، گف ــن نی ــرق در ای ــد ب تولی
ــن در محــل  ــه م ــون ک ــدی دارد و اکن شــش واحــد تولی
نیــروگاه حضــور دارم، هــر شــش واحــد تولیــدی نیــروگاه 
در مــدار هســتند و هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود 
ــتان،  ــه خوزس ــی زاده منطق ــی صحنعل ــلطان عل ندارد.س
دربــاره خبــر منتشــر شــده مبنــی بــر خــارج شــدن ایــن 
ــر  ــرد: ه ــار ک ــد آن اظه ــش تولی ــدار و کاه ــروگاه از م نی

ــتند. ــدار هس ــروگاه در م ــدی نی ــد تولی ــش واح ش

»شل« از »مجنون« 
خارج شد 

از  شــل«  داچ  »رویــال  شــرکت 
میــدان نفتــی »مجنــون« در جنوب 
ــای  ــارج شــد و فعالیت ه ــراق خ ع
آن را بــه شــرکت دولتــی نفــت بصــره تحویــل داد.مقامــات 
شــرکت های شــل و نفــت بصــره روز چهارشــنبه بــرای 
تکمیــل فراینــد خــروج شــل و واگــذاری فعالیت هــا دیــدار 
کردند.یــک مقــام نفتــی عراقــی پــس از ایــن دیــدار گفــت : 
فراینــد واگــذاری آرام و بــدون هیــچ مشــکلی انجــام گرفــت. 
ــاله  ــرارداد دو س ــک ق ــل ی ــم آوری ــراق پنج ــت ع وزارت نف
ــک،  ــون و پتروف ــی آنت ــدان نفت ــات می ــرکت خدم ــا ش ب
بــرای اداره میــدان نفتــی بــزرگ مجنــون امضــا کــرد.

تامین برق منطقه با 
افزایش ظرفیت رامهرمز

بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
ــت:  ــتان گف ــه ای خوزس منطق
عملیــات تعویــض، نصــب و 
ــفورماتور 33/132  ــتگاه ترانس ــک دس ــدازی ی راه ان
ــه  ــر ب ــت آمپ ــگا ول ــت 30 م ــه ظرفی ــت ب ــو ول کیل
ــزرگ  ــت ب ــد.محمود دش ــدار ش ــید و برق ــان رس پای
اظهــار کــرد: ارزش ســرمایه گــذاری انجــام شــده در 
ایــن پــروژه بالــغ بــر 23 میلیــارد ریــال بــوده اســت.
ــن  ــروژه را تامی ــن پ ــرداری ای ــره ب ــدف از به وی ه
رامهرمــز  منطقــه  تقاضاهــای  و  تاسیســات  بــرق 

دانســت

نفت در مسیر کاهش 
قیمت افتاد

قیمــت نفــت آمریــکا بــه دنبــال 
تولیــد بــاالی روســیه، آمریــکا و 
ــن  عربســتان ســعودی از باالتری
رکــورد خــود در ســه ســال و نیــم گذشــته فاصلــه گرفــت، 
امــا اختــالالت عرضــه و تقاضــای بــاال مانــع ریــزش 
ــت  ــی وس ــالت آت ــای معام ــد. به ــا ش ــنگین قیمت ه س
تگــزاس اینترمدیــت آمریــکا بــا 22 ســنت یــا 0.3 درصــد 
کاهــش، بــه 72.54 دالر در هــر دالر بشــکه رســید. قیمــت 
ــر بشــکه  ــرز 73.06 دالر در ه ــه م ــکا  ب ــه آمری ــت پای نف
ــال  ــر س ــورد از نوامب ــن رک ــه باالتری ــود ک ــرده ب ــود ک صع

ــود. 2014 ب

نفتبرقنیروگاه خبر

دوره آموزشــی یــک روزه وســایل نقلیــه امــدادی در 
ــن  ــد . ای ــزار ش ــلیمان برگ ــت و گاز مسجدس ــرکت نف ش
ــت  ــط زیس ــی و محی ــت ، ایمن ــط اداره بهداش دوره توس
ــا تشــریح  ــا مشــارکت و همــکاری پلیــس راهــور و ب و ب
ــالح  ــک – اص ــگ ترافی ــوزش و فرهن ــای آم ــرفصل ه س
ــدگان  ــری و رانن ــنل تراب ــور پرس ــا حض ــی و راه ب هندس
غالمحســین   . گردیــد  برگــزار  مختلــف  بخش هــای 

ــدرس  ــور مسجدســلیمان م ــس راه ــس پلی ــی ریی جودک
ــک  ــی ی ــه رانندگ ــوان اینک ــا عن ــی ب ــن کارگاه آموزش ای
ــوان  ــی ت ــای مســتمر م ــوزش ه ــا آم ــه ب ــار اســت ک رفت
ایــن رفتــار را بهینــه کــرد اظهــار داشــت : آمــوزش را 
ــذاری  ــه گ ــی پای ــای اجتماع ــن واحده ــد از کوچکتری بای
ــری  ــه فراگی ــه ب ــنین پای ــرد از س ــا ف ــرد ت ــروع ک و ش

ــردازد .  ــار بپ ــن رفت ــح ای صحی

ــن  ــرارداد ای ــه ق ــرد ک ــالم ک ــیه اع ــرژی روس ــر ان وزی
ــر  ــان معتب ــران همچن ــت از ای ــرای واردات نف ــور ب کش

ــت. اس
ــکان  ــور ام ــن کش ــه ای ــرد ک ــالم ک ــواک اع ــاندر ن الکس
اســتمرار واردات نفــت از ایــران پــس از تهدیدهــای 
می کنــد.وی  بررســی  حقوقــی  جنبــه  از  را  آمریــکا 
در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره ادامــه واردات نفــت 

ــرای  ــکا ب ــت آمری ــس از درخواس ــران پ ــیه از ای روس
توقــف ایــن واردات گفــت: مــا وضــع را از دیــدگاه 
ــه  ــران ک ــا ای ــه ب ــم؛ تفاهم نام ــی می کنی ــی بررس حقوق
ــا  ــان پ ــم، همچن ــا کردی ــالدی امض ــال 2014 می در س
ــدان  ــه متح ــکا از هم ــن، آمری ــش از ای ــت. پی برجاس
خــود خواســت واردات نفــت از ایــران را متوقــف کننــد.

برگزاری دوره آموزشی وسایل نقلیه امدادی 
در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

قرارداد واردات نفت روسیه از ایران 
همچنان معتبر است

آتش در واحد 600 پتروشیمی 
آبادان خاموش شد

 رییــس مرکــز اورژانــس 
ــکی  ــای پزش و فوریت ه
خوزســتان از کشــته شــدن 
ــت 18  ــن و مصدومی ــک ت ی
ــوزی  ــه آتش س ــر در حادث نف
واحــد 600 پتروشــیمی آبادان 
ــتی    ــهیار میرخش ــر داد.ش خب
اظهــار کــرد: ایــن حادثــه 18 
ــت  ــه هش ــته ک ــدوم داش مص
ــه  ــان ب ــن مصدوم ــر از ای نف
درمــان  ســرپایی  صــورت 

ــدند. ش

ــتان  ــران خوزس ــت بح ــرکل مدیری  مدی
گفــت: آتــش در واحــد 600 پتروشــیمی 
آبــادان بــه طــور کامــل اطفــا و خامــوش 

شــده اســت.
 کیامــرث حاجــی زاده بــا اشــاره بــه 
تیرمــاه(   7( بامــداد  آتش ســوزی 
آبــادان  پتروشــیمی   600 واحــد  در 
واحــد  آتش ســوزی  کــرد:  اظهــار 
تــالش  بــا  آبــادان  پتروشــیمی   600
بــه  منطقــه  در  عملیاتــی  نیروهــای 
ــح  ــاعت 6:30 صب ــل در س ــورت کام ص

شــد. خامــوش 
وی افــزود: کارشناســان در حــال حاضــر 
ــن  ــت ای ــد و عل ــور دارن ــل حض در مح
ــت  ــی اس ــت بررس ــوزی در دس آتش س
امــا در حــال حاضــر در خصــوص علــت 

ــرد. ــر ک ــار نظ ــوان اظه ــه نمی ت حادث
ــتان  ــران خوزس ــت بح ــرکل مدیری مدی
ــن  ــر در ای ــوت یــک نف ــه ف ــا اشــاره ب ب
حادثــه تصریــح کــرد: پــس از مهــار 
کامــل آتــش در پتروشــیمی، متاســفانه 
ــد.  ــت ش ــران روی ــی از کارگ ــد یک جس
کــه  نیروهایــی  از  یکــی  همچنیــن 
ــده  ــل ش ــواز منتق ــه اه ــان ب ــرای درم ب

ــه تهــران  ــرای مــداوای بیشــتر ب ــود، ب ب
ــد. ــل ش منتق

ــتان  ــران خوزس ــت بح ــرکل مدیری  مدی
بــر لــزوم تجهیــز واحدهــای پتروشــیمی 
اســتان بــه سیســتم اطفــای حریــق 

ــرد. ــد ک ــی تاکی صنعت
صــورت  بــه  حاجــی زاده  کیامــرث   
امــدادی  گروه هــای  همــه  همزمــان 
حالــت  بــه  خرمشــهر  و  آبــادان 
همچنیــن  درآمده انــد.  آماده بــاش 
بندرامــام  شــادگان،  ماهشــهر،  بــه 
بــرق  و  نفــت  شــرکت  مجموعــه  و 
ــاش  ــالم آماده ب ــواز اع ــه ای در اه منطق
ــه  ــه منطق ــای خــود را ب ــا نیروه شــد ت

کننــد. اعــزام 
دســتگاه   20 از  بیــش  افــزود:  وی 
از  امــدادی  و  آتش نشــانی  ماشــین 
خوزســتان  شهرســتان های  ســایر 
آبــادان حضــور  در  حادثــه  محــل  در 
ــال  ــز در ح ــدادی نی ــد و تع ــدا کردن پی
حاضــر در راه هســتند. برجــی کــه در 
ــار آتش ســوزی شــده  ــه دچ ــن حادث ای
ــار  ــس از مه ــل پ ــه صــورت کام ــد ب بای
ــا مجــددا شــاهد  آتــش  خنــک شــود ت

نباشــیم. منطقــه  در  مشــکلی 
ــتان  ــران خوزس ــت بح ــرکل مدیری مدی
تصریــح کــرد: همــه نیروهــای امــدادی 
و عملیاتــی تــا اطفــای کامــل آتــش 
در صحنــه حضــور خواهنــد داشــت و 
همــه امکانــات اســتان خوزســتان   بــه 
صــورت کامــل بســیج خواهنــد بــود. 
حاجــی زاده بــا بیــان اینکــه برخــی 
خصوصــی  پتروشــیمی  واحدهــای  از 
ــن ســمت  ــه ای ــد ب ــت: بای هســتند، گف
پیــش برویــم کــه پتروشــیمی ها بــه 
سیســتم اطفــای حریــق صنعتــی مجهــز 
واحدهــای  ایــن  همچنیــن  باشــند. 
پتروشــیمی بایــد دارای ماشــین آالت 
ــا  ــند ت ــش باش ــار آت ــرای مه ــه روز ب ب
ــه  ــد ب ــه بتوانن ــوع حادث ــورت وق در ص
ــا  ــد.وی ب ــرل کنن ــه را کنت ســرعت حادث
ــی  ــیمی بوعل ــه پتروش ــه حادث ــاره ب اش
در ماهشــهر کــه دو ســال پیــش رخ 
داد، عنــوان کــرد: همــه شــرکت های 
پتروشــیمی ها  و  پاالیشــگاه ها  نفتــی، 
نظــارت  تحــت  بایــد  خوزســتان  در 
اســتان  در  دولــت  عالــی  نماینــدگان 
ــار  ــه دچ ــی ک ــرا زمان ــد زی ــرار بگیرن ق

حادثــه می شــوند، دولــت بــا تمــام 
قــوا از آن هــا حمایــت کــرده و حــوادث 
ــت  ــرکل مدیری ــت می کند.مدی را مدیری
بحــران خوزســتان گفــت: امیدواریــم 
در بحــث رعایــت مســایل ایمنــی در 
و  پتروشــیمی ها  و  پاالیشــگاه ها 
ایــن  مرمــت  و  نوســازی  همچنیــن 
موثــری  گام هــای  شــاهد  بخش هــا 
بحــران  مدیریــت  ســتاد  باشــیم. 
ــه  ــاس آیین نام ــر اس ــز ب ــتان نی خوزس
قانونــی کــه دارد، پیگیــری خواهــد کــرد 
تــا شــرکت هایی کــه زیــر نظــر مــا 
ــای  ــزات اطف ــه تجهی ــا ب ــتند، حتم هس
حریــق مــدرن و صنعتــی مجهــز شــوند.
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این صفحه می خوانیم
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برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی دهیاران جدیدالورود استان مرکزی با محوریت پیام ایران
حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات با حضور شهرستان های اراک، خنداب و کمیجان 
در سالن آنفی تئاتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی برگزار شد.

اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــرب  ــتی آب ش ــت بهداش ــت: وضعی ــان گف اصفه
اصفهــان همچنــان ماننــد  قبــل، از نظر بهداشــت و 
ــتان   ــت اس ــز بهداش ــد مرک ــورد تایی ــالمت م س
بــا کاهــش  اســت کــه  درحالــی  اســت.این 
تخصیــص آب طــرح اصفهــان بــزرگ و بــا در مدار 
ــه ،آب   ــرار گرفتــن چاه هــای اجــاره ای و متفرق ق
شــرب اســتان دارای شــاخص هــای اســتاندارد از 
لحــاظ ســالمت  و بهداشــت مــی باشــد .هاشــم 
امینــی  در مــورد وضعیــت بهداشــتی و ســالمتی 
آب شــرب اصفهــان اظهــار کــرد: طبق بررســی های 
انجــام شــده از جملــه نمونه بــرداری، تســت 
کلرســنجی یــا آزمایشــات میکروبــی و شــیمیایی 
وضعیــت بهداشــتی آب شــرب اصفهان نســبت به 
ــد  ــورد تأیی ــالمت م ــت و س ــر بهداش ــل، از نظ قب
اســت.وی بــا اشــاره بــه تغییــر طعم و مــزه آب  در 
برخــی از نقــاط اصفهــان افــزود: بایــد توجــه 

ــود آب، شــرکت آب و  ــه دلیــل کمب داشــت کــه ب
ــه را  ــاره ای و متفرق ــای  اج ــالب، آب چاه ه فاض
وارد مــدار بهــره بــرداری قــرار داد همین امــر  دلیل 
تغییــر کیفیــت و طعــم آب اســت که البتــه از نظر 
ســالمت مشــکلی ندارد.مدیرعامــل شــرکت آب و 
ــال  ــه داد: در س ــان ادام ــتان اصفه ــالب  اس فاض
جــاری بــرای جبــران کمبــود تخصیــص آب طــرح 
اصفهــان بــزرگ اقــدام بــه حفــاری بیــش از 70 
فقــره چــاه  جدیــد در اقصــی نقــاط اســتان 
نمــوده ایــم کــه پیــش بینــی مــی شــود بــا حفــر 
ایــن چاههــا حــدود 10 درصــد کمبــود نیــاز آبــی در 
شــرایط بحرانــی  برطــرف شــود.وی افــزود: 
چاه هــای جدیــد الحفــر  شــرکت آب و فاضــالب 
قبــل از آنکــه در مداربهــره بــرداری قرارگیــرد قطعا 
ــرداری،  مرکــز بهداشــت از آب ایــن  چاه هانمونه ب
میکروبــی  فاکتورهــای  تســت  و  آزمایــش 
شــیمیایی انجــام و اگــر مشــکلی وجــود نداشــته 

ــی آب داده  ــدار مصرف ــه م ــازه ورود ب ــد، اج باش
می شــود. مدیــر عامــل شــرکت آبفــا اســتان 
اصفهــان اعــالم کــرد: در حــال حاضــر 10 حلقــه از 
ــز و ســپس  ــاده تجهی ــر آم ــای جدیدالحف چاه ه
بهــره بــرداری اســت و مابقــی چاه هــا در دســت 
اقــدام هســتند بنابرایــن تغییــر مــزه  و طعــم آب 
ــدارد  ــر ن ــای جدیدالحف ــه چاه ه ــی ب ــرب ربط ش
ــرداری  ــره ب ــدار به ــوز در م ــا هن ــن چاه ه ــرا ای زی

قرار نگرفته اند.

سالمت آب شرب مانند قبل مورد 
تایید مرکز بهداشت اصفهان است

خبرشهر

15 فضای مکث 
در اراک ایجاد شد

سرپرســت ســازمان ســیما منظر فضای ســبز شــهرداری اراک 
بــر لــزوم ایجــاد نقــاط مکــث در معابــر مختلــف اراک تاکیــد 
ــل و  ــوان فضــای تعام ــه عن ــث ب ــت: فضــای مک ــرد و گف ک
ــی  ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــردن حی ــده ک ــرای زن ــه ای ب نقط

یکی از نیازهای ضروری به ویژه در کالنشهرها است.
ــا بیــان اینکــه رویکــرد و برنامه هــای ســازمان  کشــاورزیان ب
بــرای ســال جــاری در بخش هــای مختلــف تعریــف و 
تدویــن شــده اســت؛ تصریــح کــرد: برنامه هــای مربــوط بــه 
تبلیغــات فرهنگــی بــه عنــوان یکــی از وظایــف ســازمان در دو 
بخــش تبلیغــات مناســبتی و آزاد مشــخص شــده اســت، در 
بخــش آزاد موضــوع و مــوارد کلیــدی طبــق نظــر کارشناســان 
بــا هــدف ارتقــای رفتــار صحیــح شــهروندی، کیفیــت زیســت 
شــهری و توانایــی همزیســتی شــاد و بانشــاط شــهروندان در 
ــای  ــوع برنامه ه ــزود: موض ــده اســت.وی اف ــه ش ــر گرفت نظ
فرهنگــی بخــش آزاد در دوره هــای زمانــی پانــزده تــا بیســت 
روزه بررســی و بــرای تهیــه متــن و گرافیــک کار ویــژه ای انجام 
خواهــد شد.سرپرســت ســازمان ســیما منظــر فضــای ســبز 
ــاط مکــث و تعامــل در  ــزوم ایجــاد نق ــر ل ــد ب ــا تاکی اراک ب
شــهر، عنــوان کــرد: فضــای مکــث و تعامــل، نقطــه ای بــرای 
زنــده کــردن حیــات فرهنگــی و اجتماعــی و حتــی اقتصــادی 
شــهر اســت و توســعه ایــن فضاهــا در ســال جــاری از 

برنامه های مهم سازمان است.
کشــاورزیان بــا اشــاره بــه بلندمرتبه ســازی در بخــش ســاخت 
ــای  ــت: بحث ه ــم، گف ــی حاک ــط صنعت ــاز اراک و محی و س
نورپــردازی و جذاب ســازی بناهــا در دســت پیگیــری اســت 
ــردم و  ــارکت م ــه مش ــاز ب ــم نی ــن مه ــق ای ــرای تحق ــه ب ک

دستگاه ها داریم.
وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه زیباســازی اراک نیــاز بــه توجــه 
ویــژه دارد، ادامــه داد: زیباســازی و المــان ســازی های دائمــی 
ــاد  ــش ایج ــن بخ ــی در ای ــود و تغییرات ــروز می ش در اراک ب
خواهــد شــد و در ایــن تغییــرات هماهنگــی محیــط بــا فکــر، 

فرهنگ و دغدغه مردم مورد توجه قرار می گیرد.
ــی در  ــت: پروژه  های ــر گف ــیما و منظ ــازمان س ــت س سرپرس
نقــاط مرکــزی شــهر، باهــدف ارتقــا حیــات شــهری و تقویــت 
ــت  ــت و اصال ــردادن هوی ــت بازگ ــی جه ــالت اجتماع تعام
محله هــای قدیمــی بــا ارزش در دســت اقــدام اســت و ســعی 
داریــم در ایــن نقــاط بــا اســتفاده از ایجــاد فضاهــای مکــث 

تغییراتی در منظر محله ای ایجاد کنیم.

گام مثبت 
شهرداری اصفهان

برای جامعه معلوالن
شـهری  طراحـی  و  معمـاری  مدیـر 
معمـاری  و  شهرسـازی  معاونـت 
شـهرداری اصفهـان گفت: در سـال جاری 
 37 شـامل  مناسب سـازی  طـرح   54
محور پیاده، 9 پارک و بوسـتان و هشـت 
در  شـهرداری،  اختیـار  در  سـاختمان 
کریمیـان  مسـعود  قـرار  کار  دسـتور 
اظهارکـرد: از سـال 91 بـا جلـب همکاری 
بـه  نشـین  ویلچیـر  معلـوالن  از  یکـی 
عنـوان مشـاور مناسـب سـازی سـتاد 
اجـرای  راسـتای  در  مناسب سـازی، 
طرح های مناسـب سـازی شهر تشکیل 
شـد.وی با اشـاره به فعالیت های سـتاد 
اصفهـان،  شـهرداری  مناسب سـازی 
تصویـب  و  تدویـن  کـرد:  تصریـح 
سـتاد  اجرایـی  دسـتورالعمل 
مناسب سـازی، مشـاوره بـه حوزه هـای 
مختلـف شـهرداری از طریـق بازدیـد از 
محل هـا و انجام پژوهش هـای علمی از 
بـوده  ایـن سـتاد  فعالیت هـای  جملـه 
اسـت.مدیر معمـاری و طراحـی شـهری 
معاونت شهرسـازی و معماری شهرداری 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه ایـن سـتاد از 
اجـرای  دسـت  در  عمرانـی  پروژه هـای 
شـهرداری بازدیـد و گزارش هایـی جهت 
اصـالح برخـی مـوارد ارایـه داده اسـت، 
افـزود: در خصوص بودجه های سـالیانه 
مناسـب سـازی نیز تاکنون فعالیت های 
خوبـی توسـط ایـن سـتاد انجـام شـده 
آغـاز  ابتـدای  در  داد:  ادامـه  اسـت.وی 
فعالیت سـتاد مناسب سـازی شهرداری 
اصفهـان در سـال 91، بودجـه این سـتاد 
500 میلیـون تومان برای مناسب سـازی 
شـهر بـود، در حالـی که پس از گذشـت 
شـش سـال این بودجه به حـدود چهار 

میلیارد تومان افزایش یافته است.

سودوکو شماره 1201

پاسخ سودوکو شماره 1200

افقی
1- اثری از ارنست همینگوی ـ الیعقل 

خراباتی  

2- چراغدان شمعدانی که از سقف 

میآویزختند ـ آتش برافروخته ـ درس 

نخوانده   

3- کسی که  علم  ادب می داند ـ مرکز 

یکی از استان های ایران ـ جوان 

4- نام یکی از پسران حضرت نوح ـ 

من و تو ـ حرف تعریف اسمهای عربی 

ـ خبرچین 

5- بدن ـ مطبوع خاطر ـ کمک 

6- از مجازاتهای اسالمی لواط ـ نیای 

رستم ـ مخترع تلفن  

7- طفیلی و موجب زحمت دیگران ـ 

دیشبی ـ جسمانی 

۸- سخن بیهوده ـ فضای سرپوشیده 

ی مدخل عمارت ـ  کسی که شبانه 

طی طریق کند 9- پولک های ریز روی 

پوست ماهی ـ ده ـ یکی از دو جهت 

احدی الحسنیین  

10- حرف عربی در معنی در ـ پیام آور 

ـ فروتن

11- از ابتدا تا انتها ـ یکه ـ حنای ناقص 

12- گرفته شده از دشمن ـ پدر یا مادر 

فرزند ناخلف را می کنند ـ او ـ از سازمان 

های جاسوسی 13- امروزه بیشتر درهای 

ورودی ساختمانها چنینند ـ فراوان ـ 

خلق و خو 

14- همه دارند ـ مشاور و وزیر قدیمی ـ 

تالفی 15- ایل در هم ریخته ـ نویسنده 

ی تاریخ جهانگشا.

عمودی 
1- بی شرمی ـ از شاعران ایرانی قرن 

ششم هجری 

2- از اجزای بدن در فک ـ مرکز 

کارولینای شمالی در امریکاـ درخت نو 

رسته  

3- چرم ـ پوست گندم ـ هنر هفتم 

4-نقص ـ حمایت ـ لطافت  

5- مخفف بلکه ـ سر و کارش با فلز 

مس است ـ 

6- ماشین جایگزین انسان ـ در عربی به 

معنی سخت راندن است  7-فی الفور ـ 

قاضی ـ سمت و جانب 

۸- نام یکی از زنان حضرت ابراهیم ـ 

قریه ـ بسیار پاینده  

9- شب هاـ بزرگواری ـ نام کوهی در 

غطفان در نجد عربستان

10- تعویذ ـ قاره ی کهن ـ جای پخت 

نان در نانوایی ـ 

11- نفس کوتاه و شدید ـ برناـ نام نوعی 

تره ـ تکرار یکی از صامت های فارسی 

و عربی 

12- به ریز نمرات در برگ امتحان گفته 

می شود ـ جمع کشته شدگان در راه خدا 

ـ کوزه ی سفالی 

13- از بنادر فرانسه ـ خراب ـ اشباع در 

غذا خوردن 

14- از سین های هفت سین ایرانی ـ 

بندر در هم ریخته ـ سرگشته  

15- بزرگترین شاعر انگلیسی زبان قرن 

بیستم ـ خواهران و برادرانی که از یک 

پدر و مادر نباشند.

جدول شماره 1201
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

اینسـتاگرام بـی سـر و صـدا نسـخه ای 
کـم حجـم از اپلیکیشـن خـود بـه نـام 
Instagram Lite را منتشـر کـرد. ایـن 
نسـخه فقـط 573 کیلوبایت حجـم دارد، 
یعنـی تقریبـا 55/1 حجـم نسـخه اصلی 
مگابایـت   32 بـه  حاضـر  حـال  در  کـه 

می رسـد.

بعـد از مدت ها انتظار و انتشـار شـایعات 
از  رونمایـی  تاریـخ  باالخـره  مختلـف، 
گوشـی گلکسـی نـوت 9 مشـخص شـد: 

1۸ مـرداد 97.

روز  دو  کـه  تلگـرام  جدیـد  نسـخه  در 
نظیـر  امکاناتـی  شـد،  منتشـر  پیـش 
خوانـده،  بـه  نخوانـده  وضعیـت  تغییـر 
پخـش  سـرعت  افزایـش  قابلیـت 
پیام هـای صوتـی و تصویـری و ویرایش 
و جایگزینـی تصاویـر در پیام هـا اضافـه 

شـدند.

خبر
اینستاگرام

خبر
گلکسی اس9

خبر
تلگرام

رضا قوچان نژاد، ملی پوش تیم ملی فوتبال و پس از 
او سردار آزمون با انتشار متنی از تیم ملی خداحافظی 

کردند!
@rgucci16

موالوردی، دستیار رئیس جمهوری با انتشار تصویر 
زیر سی ویکمین سالروز فاجعه سردشت را تسلیت 

گفته.
@sh.mowlaverdi

یاد این بسیجی ها به خیر…

@hamid.farrokhnezhad

پژمان بازغی، بازیگر با انتشار تصویری در کنار 
فرزندش تولد او را تبریک گفته.

@pejmanbazeghioriginal

یوهان می گوید:
کنکوری هــای امســال خیلــی بدبختــن، فــرض کــن امســال که کنکــور کارشناسیشــون 
خــورد تــوی جــام جهانــی روســیه، چهــار ســال بعــد موقــع کنکــور ارشــد بــاز می خــوره بــه جــام 

ــی قطر! جهان

زهرا خو می گوید:
حــرف اصلــی روحانــی وحــدت اســت. درخواســت بــرای همگرایــی تمامــی گروه هــا 

بــرای تحمــل ســختی های پیــش رو.
ایران نه استقالل، نه آزادی و نه جمهوریت نظام را معامله نمی کند.

منصور امینی می گوید:
ــر  ــی ب ــر مبتن ــار نظ ــه اظه ــد هزین ــالش می کنن ــردن فضــا ت ــکال ک ــا رادی برخــی ب
بصیــرت را بــاال ببرنــد. الزمــه انقالبــی بــودن عقالنیتــی اســت کــه نقطــه مقابــل آن جهالــت 

اســت.
فحــش دادن بــه زمیــن و زمــان و ســیاهنمایی علیه همــه ارکان و دســتاوردهای نظام اســالمی 

نــه تنهــا نســبتی بــا انقالبی گــری نــدارد بلکــه خدمــت به دشــمن اســت.

ترومن می گوید:
مهم تریــن چیــزی کــه یــه فوتبالیســت رو موفــق می کنــه، تــالش هــر روزه و 
جنگیــدن بــرای رســیدن بــه جاییــه کــه می خــواد. کســی کــه تــوی 23 ســالگی تــوی اولیــن 
جــام جهانیــش غــر می زنــه کــه همــه رفتــن تعطیــالت مــا اومدیــم جــام جهانــی، بعــدم از 
ــزی از  ــی چی ــم مل ــی نمی رســه. تی ــه جای ــت ب ــه، هیچ وق ــی خداحافظــی می کن ــال مل فوتب

دســت نمــی ده.

محمد می گوید:
مملكت بحران آب داره هنوز اهمیتی نمیدن

تــوی كرمــان و یــزد كارخونــه فــوالد می زنیــم، تــوی اصفهــان كشــاورزی رو گســترش میدیــم 
ــم و طــرح افزایــش تولیــد كارخونه هــای فــوالد می دی

هنوز هندوانه كشت می كنیم
هنوز داریم برنج كشت می كنیم

ربطی به حكومت نداره ها، مردم خودشون اینجوری میخوان

مهربد می گوید:
ایــن بازیکنــی کــه وقــت اوت پشــتک زد میگــه بــه خــدا فقــط ایــن کار رو بــرای ایران 
کــردم. از اون بابایــی کــه چهارهــزار تــا ســکه خریــده هــم االن بپرســی چــرا؟ میگــه بــه خــدا 

ایــن کار رو بــرای ایــران کــردم. گرفتــار شــدیم بــه خــدا.

از ورود جدیدترین پرچمدار ال جی به بازار زمان کمی می گذرد. 
بروزرسانی ال جی ThinQ G7 امکان ضبط ویدیو 4K به صورت 60 فریم بر ثانیه را 

برای کاربران فراهم می کند. 

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

تصویری جالب از حضور نوزاد همراه با پدر و مادر بر سر 
جلسه امتحان دانشگاه مورد توجه کاربران قرار گرفته.

جهانبخش دنبال یافتن پسرکی بود که اسم او را پشتش 
نوشته بود. بقیه دوستان بچه هم اسامی دیگر اعضای تیم ملی 
را روی خودشان گذاشته اند. کاش بچه های تیم، راهی کوره آجرپزی 
محمودآباد بشوند و هر کدام  هزینه زندگی خانواده یکی از آن ها را 

تامین کنند.

گوگل سرویس GoogleDuplex ،که امکان تماس تلفنی از 
طریق گوگل اسیستنت برای رزرو میز و نوبت گرفتن فراهم می کرد، 

را در دسترس عده ای محدود در آمریکا قرار داده. قرار است در 
آینده ای نزدیک در دسترس سایر کاربران قرار گیرد.
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نمایشگاه عکس »تهران ـ 
کابل؛ بازخوانی دو پایتخت« با 
آثاری از عکاسان ایران و افغانستان روز جمعه هشتم 

تیر ماه در گالری شلمان افتتاح  شد.

کتاب صوتی 
»گزیده شعرهای محمد 

مختاری« منتشر شد.

مرکز آمار ایران؛
به ازای هر 61 هزار نفر یک 
سینما در کشور وجود دارد

معلمان آموزش و پرورش نسرین خضری 
مقدم و مهناز اکبراوغلی با شعار » آب، گنجینه 

امروز رویای فردا« از گرگان تا اردبیل 1000 
کیلومتر رکاب میزنند و درباره الگوی صحیح مصرف آب با مردم 

صحبت می کنند

-اینجوری قهرمان نمیشی! 
+کتاب های جدید قهرمان ندارن شخصیت 

دارن...

چهار شنبه خون بپا میشود

شعر

نمایشگاه

آمارشعر

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

گوشه ای از ضدیت آلمانی ها و انگلیسی ها 
با یکدیگر در ایران درجریان جنگ جهانی اول

سـی ام ژوئـن 1916 )نهـم تیرمـاه و در جریـان جنـگ 

جهانـی اول( نیروهـای انگلیسـی )عمدتـا هنـدی( بـه 

فرماندهـی ژنرال »پرسـی سـایكس )که بـرای ما تاریخ 

هـم نوشـت و دههـا سـال، حتـی در دانشـکده هـای ما 

بـه دانشـجویان تلقیـن می شـد که بـه کتاب او اسـتناد 

کننـد!(« بـه نام رانـدن آلمانیها و نیروهای هوادارشـان از 

منطقـه تحت نفوذ انگلسـتان در ایران )جنـوب و جنوب 

شـرقی كشور( وارد شـهر كرمان شدند و آلمانیها كه مورد 

حمایـت نیـروی ژانـدارم و گروهـی از مردم محـل بودند 

منطقـه را تخلیه كردند. نظامیان ژنرال پرسـی سـایکس 

قبـال با کشـتی از هند به بندر عباس منتقل شـده بودند. 

عوامـل آلمان كه به منظور كوتاه كردن دسـت انگلسـتان 

اول  آغـاز جنـگ جهانـی  از  ایـران و سـپس هنـد،  از 

دسـت بـه جمـع آوری هـوادار در ایـران و غـرب هنـد 

)پاکسـتان کنونی( زده بودند، در ایران از عنوان دلنشـین 

»همنـژادی« و ایـن كه انگلیسـی ها عامـل و باعث همه 

بدبختـی هـای ایرانیـان بـوده انـد بـرای نفـوذ در قلبهـا 

اسـتفاده مـی كردند و در نقاط دیگـر، مخصوصًا در میان 

مسـلمانان شـبه قاره هند )پاكسـتانی های فعلی و ...( 

حتـی رواج داده بودنـد كـه ویلهلـم دوم امپراتـور آلمـان 

مسـلمان شـده، به مكـه رفتـه و او را »حاجـی ویلهلم!« 

خطـاب مـی كردنـد و مدعـی بودنـد كـه در ایـن جنـگ، 

آلمان متحد نظامی خلیفه مسـلمین )سلطان عثمانی( 

اسـت، و انگلیسـی هـا به منظـور خنثی كـردن تأثیر این 

تبلیـغ )پروپاگاندا(، می گفتند كه خلیفه مسـلمین باید 

از خانـدان نبوت باشـد و سـلطان عثمانـی از نژادی دیگر 

است.

و   Zugmayer زوگمایـر   ،Seiler سـیلر  كرمـان،  در 

گریزینگـر Gerizinger گرداننـدگان هوادارن آلمان بودند 

كـه كنسـول انگلسـتان در ایـن شـهر را مجـروح كـرده و 

شـعبه بانـك شـاهی )بانـك متعلـق بـه انگلسـتان( را 

مصـادره كـرده بودنـد. 

رسانه در آینه تصویر
مجله هنر موسیقی 20 ساله شد. اولین شماره 
آن در اردیبهشت سال 1377 به مدیر مسوولی 

و سردبیری مهدی ستایشگر منتشر شد.

ورطٔه پر خطر عشق ترا ساحل نیست
راه پر آفت سودای ترا منزل نیست

گر شوم کشته بدانید که در مذهب عشق
خونبهای من دلسوخته بر قاتل نیست
نشود فرقت صوری سبب منع وصال

زانکه در عالم معنی دو جهان حائل نیست
میل خوبان نه من بی سر و پا دارم و بس
کیست آنکو برخ سرو قدان مایل نیست

هیچ سائل ز درت باز نگردد محروم
گرچه در کوی تو جز خون جگر سائل نیست
چه دهم شرح جمال تو که در معنی حسن
آیتی نیست که در شان رخت نازل نیست

بنده از بندگیت خلعت شاهی یابد
که غالمی که قبولت نبود مقبل نیست

هیچ کامی ز دهان تو نکردم حاصل
چکنم کز تو مرا یک سر مو حاصل نیست
چه نصیحت کنی ای غافل نادان که مرا
پند عاقل نکند سود چو دل قابل نیست

خواجوی کرمانی 

ای اشتیاق به زیستن
مرا دریاب و به خانه ی 

او ببر
به حقارت این سبد پاره

 نگاه نکن
موسائی حمل می کند.

شمس لنگرودی

عکس نوشت

عکس: 
سیاوش حسینی

طنزیمات

حجت االسالم والمســلمین  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بندرعبــاس  فــرودگاه  در  روحانــی  حســن 
بــار  کــه  اســت  خوشــحال  بســیار  گفــت، 
می کنــد. ســفر  هرمــزگان  اســتان  بــه   دیگــر 

ــاس  ــه بندرعب ــفر ب ــور از س ــس جمه ــه ریی ــن ک ای
اصــالً  و  اســت  بدیهــی  کنــد  خوشــحالی  ابــراز 
ــه  ــه ب ــت ک ــد اس ــی رود، بعی ــی م ــه جای ــی ک کس
خبرنــگاران بگویــد:»از ایــن کــه بــه شــهر شــما 
ــم.  ــی گویی ــا نم ــا را م ــن ه ــم.« ای ــده ام، ناراحت آم
بــه  متمایــل  را  تغــارش  مــا  طنزیماتچــی  ایــن 
ــد.  ــی کن ــل م ــه و تحلی ــران گرفت ــرق ای ــوب ش جن
طنزیماتچــی مــی افزاید:»بنــده بــه عنــوان یــک 
ــرای  ــی ب ــد کارگاه ــانه! بای ــوزه رس ــر ح ــب نظ صاح
تــا  کنــم  دایــر  ایســنا  خبرگــزاری  در  همکارانــم 
ــحالی  ــراز خوش ــرای اب ــا ب ــه را تنه ــه کلم ــن هم ای
رییــس جمهــور اســراف نکننــد. آخــر خوشــحالی 
دارد؟« دادن  گــزارش  هــم  جمهــور   رییــس 

تغــار  شستشــوی  ضمــن  طنزیماتچــی 
فــارس  خلیــج  نیلگــون  آبهــای  در  خــود 
کــه بدانــد  بایــد  ایســنا   افزود:»خبرنــگار 

اوالً: اگــر در خبــر عنــوان حجــت االســالم والمســلمین 
را هــم نمــی نوشــت، مخاطــب بــر اســاس ظواهــر، در 
 روحانــی بــودن ایشــان تردیدی به خــود راه نمی داد. 
مخابــره  ســریع  را  خبــر  بایــد  شــما کــه  ثانیــًا: 
کــه  ای  کــرده  فرصــت  طــور  چــه  کنــی 
کنــی؟ تایــپ  را  »حســن«  واژه  و   بنشــینی 

ــوع بســیار و غیــر  ثالثًا:خوشــحالی فــرد آن هــم از ن
 بســیار هیــچ ارتباطی بــه خبرنــگاری تغاریســم ندارد.

ــه  ــر گون ــاپ ه ــی از چ ــد طنزیمات ــن واح ــًا: ای رابع
جوابیــه از ســوی آن خبرگــزاری محترم معذور اســت. 
 مــا خودمــان تولیــد کننــده انبــوه کشــک مــی باشــیم.

در  جمهــور  رییــس  ایســنا،  خبــر  خامســًا:طبق 
ــده و  ــاده ش ــا پی ــازه از هواپیم ــوده و ت ــرودگاه ب ف
ایــن خوشــحالی موقتــًا بــه ایشــان دســت داده 
از  بعــد  مــا  خوشــحالی  مثــل  )درســت  اســت. 
ــذرد و  ــه بگ ــه ای ک ــد دقیق ــش( چن ــا مراک ــازی ب ب
هــوای تیــر مــاه بندرعبــاس بــه تنــش بخــورد)درس 
در  اســپانیا(،  گل  از  بعــد  مــا  احســاس  مثــل 
خواهــد  دیگــری  چیــز  طنزیماتچــی  گــوش 
 گفت.)درســت مثــل بعــد از بــازی بــا پرتغــال( 
آخرًا:اصــالً بــا حــرف کــه چیــزی ثابــت نمــی شــود. 
رییــس جمهــور بایــد خوشــحالی خــود را عمــالً 
دســت  هورایــی،  دســتی،  بوقــی،  دهــد.  نشــان 

ــذا ــی ه ــس عل ــانی و ق افش

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

موضوع گزارش: 
خوشحالی!

سخنان »روحانی« 
متقاعد کننده نبود

72 درصــد مخاطبــان روزنامــه »پیــام مــا« 
جمهــور  رییــس  ســخنان  اینســتاگرام  در 
در مــورد عبــور از بحــران را متقاعــد کننــده 
ندانســتند. هــر روز می توانیــد در نظرســنجی 
ــرکت  ــا« ش ــام م ــه »پی ــتاگرامی روزنام اینس
 کنیــد. آدرس اینســتاگرام روزنامــه »پیــام مــا«:

@payamema_daily

نظرسنجی


