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تهران

27  تا 38

آیت هللا نوری همدانی خواستار شد
گزارش دستگاه قضا 

به مردم از برخورد 
با مفسدان
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رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت با اجرای طرح مجلس برای سامان دهی بازار ارز موافقت کرده است

وعده تازه ارزی دولت و مجلس
1
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تاریـخ بـرای درس گیـری و پند آموزی اسـت 
شـده  آنچـه  و  تاریـخ  و  گذشـته  از  اگـر  و 
اسـت درس نگیریـم به شـکل غم انگیـزی از 
پیامدهـای آن رنـج خواهیم بـرد. روابط ایران 
و امریکا پس از اشـغال سـفارت امریکا دچار 
دگرگونـی بنیـادی شـده و به گونه ای رمـز آلود 
راه تدبیـر و چاره اندیشـی در آن بسـته مانـده 
و دغدغـه حـل مشـکل اگرچه بوده و هسـت 
فراهـم  اساسـی  حـل  بـرای  فرصتـی  ولـی 
نیامـده اسـت و همچنـان از پیچیدگی هـای 
ویـژه در روابـط بیـن المللـی برخوردار اسـت . 
حالـت قدسـی بخشـیدن بـه نداشـتن رابطه 
و درسـت کـردن تابوهایـی کـه امکان سـخن 
از آن نباشـد از بارزتریـن نشـانه هایی اسـت 
کـه در ایـن سـالها بـا آن دمخـور شـده و بـا 
آن آشـنا هسـتیم. ایـن روزهـا دیگـر سـخن 
گفتـن از داشـتن رابطه با امریـکا حالت میوه 
ممنوعـه را ندارد و می توان با سـهولت بیشـتر 
از آن دم زد و سـخن گفـت .ولـی بازهـم بـه 
دالیـل روشـن  طـرح و بررسـی از سـهولت 
و روانـی الزم برخـوردار نیسـت. درکنـار ایـن 
بحـث کلـی برخـی  هـم از مناسـب نبـودن 
زمـان بـرای گفت وگـو  بـه دلیـل دسـت بـاال 
داشـتن ترامـپ، شـرایط بـد داخلـی ترامـپ، 
انتخابـات نوامبـر، طـرح مشـکالت و دخالت 
روسـیه در انتخابات،  ماجراهـای غیر اخالقی، 
متعـدد  مسـایل  و  مذاکـرات   بی حاصلـی 
دیگـر سـخن گفتـه و بـا طـرح دلیل بـرای رد 
گفت وگـو روی می آورنـد .پرسـش این اسـت 
کـه پـس ایـن زمـان کی مناسـب می شـود؟ 
آیـا زیان هـای ناشـی از نداشـتن رابطـه بـا 
امریـکا بـه درسـتی ارزیابی و واکاوی شـده و 
نقـش این مقوله در مشـکالت درونی جامعه 
بـه خوبـی ارزیابی می شـود؟ آیا تـوان امریکا 
در اثـر گـذاری بر سیاسـت و اقتصاد جهانی و 
پبشـی گرفتن رقبای منطقه ای ایران و سـایر 
کشـورها همـراه بـا شـرایط جامعـه ایرانـی به 
خوبـی درک شـده و نیازهـای آینده کشـور به 
خوبـی بـرآورد شـده و قـدرت سـایر کشـورها 
در شـرایط مخالفـت امریـکا بـرای پیشـبرد 
طرح های زیربنایی و توسـعه ای مورد مطالعه 
قرار گرفته اسـت؟ آیا ایـن امر از نظر گذرانیده 
شـده اسـت که پس از انتخابات نوامبر تمایل 
ترامـپ برای گفت وگو کمتر و سرسـختی های 
او احتمـاال بیشـتر خواهـد شـد؟ اگر کسـانی 
گمـان می کننـد ترامپ جای خـود را به پنس 
می دهـد آیـا از روحیه و نگـرش پنس آگاهی 
و اطـالع کافـی دارنـد؟ آیا  توانایی کشـورهای 
اروپایـی همـراه با روسـیه و چیـن را در توازن 
قـدرت اقتصـادی و سیاسـی بـا امریـکا بـه 
خوبـی تحلیـل کـرده و پیامدهـای آن را بـه 
درسـتی درک کرده انـد؟ نکتـه ای که سـالها با 
آن خو گرفته ایم یکی حسـاس بودن شـرایط 
کنونـی و دیگر مناسـب نبودن زمـان گفت وگو 
اسـت. این هـا بخشـی از ادبیات سیاسـی ما 
شـده اسـت .سیاسـت برای حل مشکل و باز 
کـردن گره و گفت وگـو برای تامین منافع ملی 
اسـت. گفت وگـو امـری الزم و مبـارزه و نـزاع 
امری از سـر اجبار اسـت. پایان هـر منازعه ای 
نیـز گفت وگـو اسـت. پـس پیش از نـزاع هم 
می تـوان بـه دامـن گفت وگـو آویخـت. دیگـر 
بایـد بـر مناسـب نبـودن زمـان مهـر پایـان 
بزنیـم. گفت وگـو نیکـو اسـت و اکنـون هـم 

زمـان گفتگو اسـت.

گفت وگو نیکو است
فرار از واقعیت 

کاهش مساحت 

جنگل ها

مسـاحت جنگل ها در سالنامه 
آماری 95 با سالنامه آماری 

91 برابر است، کارشناسان 
می گویند آمارهای ارائه شده 

نیست درست 

عضو هیات علمی موسسه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع: 
بیشترین تخریب جنگل ها 

از تغییر کاربری اراضی ایجاد 
شده است
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دولـت بـا همکاری مجلس بسـته جدید ارزی 
رییـس کمیسـیون  تدویـن خواهـد کـرد.  را 
اقتصـادی مجلـس در ایـن بـاره گفتـه دولـت 
اخیـرا بـه مجلس اعـالم کرده که بـا محورهای 
طـرح دو فوریتـی سـاماندهی بـازار ارز موافـق 
بـوده و در بسـته جدیـد ارزی لحـاظ می شـود 
امـا اطالعـی از محتـوای بسـته جدیـد دولـت 
نداریم. آنطور که خانه ملت نوشـته، محمدرضا 
پورابراهیمـی گفتـه کـه سـه ماه و نیم گذشـته 
تعدادی از نمایندگان در کمیته ارزی کمیسیون 
اقتصـادی مجلس متنی را تحـت عنوان طرح 
دو فوریتـی سـاماندهی بـازار ارز تهیـه کردنـد. 
او بـا بیـان اینکـه محورهـای ایـن طـرح دو 
فوریتی، سـاماندهی، مدیریت و توجه ویژه به 
صرافی هـا و راه انـدازی بـازار ثانویـه بـه شـکل 
کامـل بـود، اضافـه کـرده کـه راه انـدازی بـازار 
ثانویـه بـه ایـن صورت اسـت کـه ارز صـادرات 
غیـر نفتـی وارد بـازار ثانویـه شـود و در آنجـا 
بـه صـورت توافقـی بـرای واردات بـه کشـور 
تخصیـص پیـدا کنـد. پورابراهیمـی بـا اشـاره 
بـه اینکـه محـور سـوم ایـن طـرح دوفوریتـی 
عاملیـت  بـا  ارزی  در خصـوص سـپرده های 
بانک هـا و ضمانـت بانـک مرکـزی بـود، ادامه 
داده ایـن طـرح محورهای دیگری نیز داشـت 
کـه تمامی آنهـا تحت عنوان طـرح دو فوریتی 
سـاماندهی بـازار ارز مطرح شـدند. بـه گفته او 
دولـت اعـالم کرده کـه موافق محورهـای طرح 
دو فوریتی سـاماندهی بازار ارز است. در همین 
حال از مسـووالن اتاق بازرگانی شـنیده شـده، 
بـر اسـاس بسـته جدیـد ارزی، از ایـن پـس 

مرجـع رسـمی نـرخ دالر بـازار ثانویه اسـت که 
قیمـت پیشـنهادی آن ۸000 تـا ۸500 تومـان 
خواهـد بـود و دالر 4200 تومانـی فقـط بـرای 
اختصـاص  دارو  و  اساسـی  واردات کاالهـای 
می یابـد و ارز صادرکنندگان عمـده غیرنفتی از 
سـامانه نیمـا بـه بـازار ثانویه منتقل می شـود. 
همچنیـن میـزان ارز مسـافری نصـف خواهد 
شـد. آنطور که ایسـنا نوشته، مسعود کیمیایی 
اسـدی، عضو هیـات نمایندگان اتـاق بازرگانی 
ایـران در ایـن رابطـه گفتـه دولـت می خواهـد 
و  باشـد  داشـته  نظـارت  ثانویـه  بـازار  روی 
صادرکننـده و واردکننـده بـا یک نـرخ توافقی، 
ارز خـود را تبـادل کننـد و دولـت فقـط ناظـر 
باشـد. بـه گفته او در بسـته جدید، بـازار ثانویه 
بـه عنـوان مرجـع نـرخ رسـمی کشـور مدنظـر 
خواهـد بـود و دالر 4200 تومانـی فقـط بـرای 
واردات کاالهـای اساسـی و دارویـی تخصیص 
داده می شـود و دیگر وارد سـامانه نیما نخواهد 
شـد. بر این اسـاس بقیه ارزهای پتروشـیمی، 
فـوالد یـا ارزهایـی که بعـد از نفت قابـل توجه 
هسـتند، بـه سـمت بـازار ثانویـه می رونـد و 
در آنجـا قیمـت توافقـی بیـن صادرکننـده و 
واردکننـده صـورت می گیـرد و صادرکننـده، ارز 
اختصـاص می دهـد.  واردکننـده  بـه  را  خـود 
محمدرضـا پورابراهیمـی هم چنـدی پیش در 
رابطـه با نرخ احتمالـی ارز در صورت ایجاد بازار 
ثانویـه بـه »پیـام مـا« گفتـه بـود که »بـرآورد 
می کنیـم نـرخ دالر نهایتـا 50 درصد بیشـتر از 
نـرخ رسـمی کـه 4400 تومان اسـت، بشـود.«  

ادامه در صفحه 2

وعده تازه ارزی دولت و مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت با اجرای طرح 

مجلس برای سامان دهی بازار ارز موافقت کرده است

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید کرمان:

در سامان دهی گلزارهای شهدا 
رتبه اول کشوری را داریم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ســوال از وزرای دادگســتری و اقتصــاد در صحــن 
علنــی مجلــس در هفته جــاری مطرح می شــود.  
ــی،  ــود صادق ــواالت محم ــاس س ــن اس ــر ای ب
نماینــده تهــران، شــمیرانات، ری، اسالمشــهر 

و پردیــس )یــک فقــره( و خدیجــه ربیعــی، 
نماینــده مــردم بروجــن )یک فقــره( از وزیــر امور 
اقتصــادی و دارایــی و  ســواالت علــی مطهــری، 
ــهر و  ــمیرانات، ری، اسالمش ــران، ش ــده ته نماین

پردیس)یــک فقــره( و حســن کامــران، نماینــده 
اصفهان)یــک فقــره( از وزیــر محترم دادگســتری 

مطــرح خواهــد شــد.
همچنیــن ادامــه بررســی الیحــه حمایــت از 
کــودکان از دیگــر دســتورکارهای مجلــس شــورای 
اســت. گــزارش  جــاری  هفتــه  در  اســالمی 
کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی کشــور در مورد 
الیحــه مدیریــت حــوادث غیرمترقبــه کشــور هــم 

ــود. ــه می ش ــس ارائ ــی مجل ــن علن در صح

وزرای اقتصاد و دادگستری در راه بهارستان
ادامه بررسی الیحه حمایت از کودکان

آیت هللا نوری همدانی خواستار شد
گزارش دستگاه قضا به مردم 

از برخورد با مفسدان

آیت هللا نوری همدانی از قوه قضاییه خواست با مفاسد اقتصادی برخورد کند

ــدای  ــران ص ــاد ای ــازار اقتص ــفته ب آش
مراجــع را هــم درآورد.

و  ارز  قیمــت  بی ســابقه  افزایــش 
ســکه نــه تنهــا اقتصــاد ایــران را دچــار 
مشــکل کــرده کــه باعــث افزایــش تورم 
ــاز  ــای موردنی ــازار کااله ــی در ب و گران
مــردم هــم شــده. بــه طــوری کــه 
ــران،  ــار ای ــز آم ــزارش مرک براســاس گ
ــردم  ــد م ــدرت خری ــر گذشــته ق در تی
نســبت بــه تیــر ســال 96، 13.۸ درصــد 
کاهــش پیــدا کــرده. تــداوم رونــد 
نابســامانی اقتصــاد صــدای برخــی 

مراجــع تقلیــد را درآورد.

اخاللگران خائن هستند
ــی در  ــوری همدان ــین ن ــت هللا حس آی

دیــدار عــده ای از طــالب و دانشــجویان 
تهــران بــا تاکیــد بــر اینکــه مــردم 
می گوینــد چــرا مراجــع و علمــا در 
کرده انــد،  ســکوت  کنونــی  شــرایط 
ــووالن  ــده مکــرر از مس ــه بن ــت ک گف
بــه صــورت  اجرایــی چــه  محتــرم 
ــی  ــورت عموم ــه ص ــه ب ــی چ خصوص
ــش  ــه خواه ــر دادم بلک ــا تذک ــه تنه ن
کردیــم بــه وضــع مــردم رســیدگی 
کنیــد، مــردم در رنــج هســتند. بــه 
بایــد  تقلیــد،  ایــن مرجــع  اعتقــاد 
جــدی گرفتــه  مفاســد  بــا  مبــارزه 
شــود. بــه گــزارش فــارس، او گفــت کــه 
مــردم ناراحــت هســتند می شــنوند 
ــارد  ــزار میلی ــد ه ــا چن ــالن آق ــه ف ک
اختــالس می کنــد ولــی عــده ای در 
ــج هســتند؛ دســتگاه قضایــی بایــد  رن
هرچــه ســریعتر بــه پرونــده مفســدان 
ــه مــردم  اقتصــادی رســیدگی کنــد و ب

گــزارش دهــد. آیــت هللا نــوری همدانــی 
ــر کســی  ــا ه ــه  ب ــرده ک درخواســت ک
ــد  در اقتصــاد کشــور اخــالل ایجــاد کن
ــردم  ــکالت م ــش مش ــب افزای و موج
ــد  ــن بای ــک خائ ــوان ی ــه عن ــود، ب ش

ــود. ــورد ش برخ

بیانیه تند آیت هللا مکارم
مــکارم  آیــت هللا  حــال  همیــن  در 
ــاب  ــدی خط ــه تن ــم بیانی شــیرازی ه
ــه دولــت و قوه قضاییــه صــادر کــرد.  ب
ــه گــزارش ایســنا، او در ایــن بیانیــه  ب
نوشــته کــه »در مســائل اقتصــادی بــا 
ــی  ــن جهش ــاال رفت ــدید و ب ــورم ش ت
اولیــه  نیازهــای  تهیــه  قیمت هــا، 
ــردم  ــی بســیار مشــکل شــده، م زندگ
تحریم هــای  گرچــه  می گوینــد 
ــا وارد  ــاد م ــر اقتص ــار ب ــی فش خارج
نیســت کــه  چنــان  اّمــا  می کنــد، 
راه حلــی نداشــته باشــد.« در ادامــه 

ایــن بیانیــه آمــده کــه »همچنیــن 
اقتصــادی  تیــم  معتقدنــد،  آن هــا 
ــف اســت. چــه اصــراری  ــت ضعی دول
دســت  بــه  مشــکالت  کــه  دارنــد 
ــم  ــن تی ــرا ای ــود؟ چ ــل ش ــا ح آن ه
ضعیــف را عــوض نمی کننــد؟ چــرا 
اقتصــادی  باتجربــه  صاحب نظــران 
ــای  ــه ج ــرا ب ــد؟ چ ــرا نمی خوانن را ف
کننــد  فعــال  را  کارخانه هــا  اینکــه 
دعــوت  کار  بــه  را  مــا  جوانــان  و 
از  را  مــردم  ثروت هــای  نماینــد، 
گــردش اقتصــادی خــارج کــرده و 
بــه صــورت ســکه و دالر در خانه هــا 
ــی  ــرا نقدینگ ــد؟ چ ــوس می کنن محب
بــدون در نظــر گرفتــن راهکارهــای 
اســتقراض  طریــق  از  اقتصــادی 
و  بی حســاب  مرکــزی،  بانــک  از 
ایــن  می شــود؟«   افــزوده  کتــاب 
خطــاب  همچنیــن  تقلیــد  مرجــع 
ــردم  ــه »م ــته ک ــه نوش ــه قوه قضایی ب
ــدت  ــه ش ــز ب ــی نی ــتگاه قضای از دس
شــکایت دارنــد. می گوینــد اگــر آن هــا 
ــا  ــت، شــجاعت و ســرعت ب ــا قاطعی ب
مفســدان اقتصــادی برخــورد کننــد 
ــه ســرعت  ایــن جرثومه هــای فســاد ب

ــت  ــر ده، بیس ــوند. اگ ــده می ش برچی
ــریع،  ــه س ــا محاکم ــا را ب ــر از آن ه نف
مــاه،  دو  یکــی  در  حداکثــر  یعنــی 
کننــد  محاکمــه  ســال،  چنــد  نــه 
اشــد  بــه  و  مصــادره  اموالشــان  و 
مجــازات، مجــازات شــوند، اوضــاع 
عــوض می شــود و اگــر آن هــا بــه 
افــراد صاحــب نفــوذی مربوطنــد ـ کــه 
ــوذ  ــان نف ــد ـ آن صاحب ــًا مربوطن حتم
ــه  ــز محاکم ــای می ــجاعت پ ــا ش را ب
ــا محاکمــه ســریع، حکــم  بکشــند و ب
آن هــا را اجــرا کننــد و آن هــا را بــا 
کننــد،  مجــازات  شــدید،  مجــازات 
بــه یقیــن کســی جــرأت نمی کنــد 
را  مــردم  عظیــم  کــه ســرمایه های 
بــه حســاب خــود بریــزد. اگــر در 
ــودروی  ــزار خ ــج ه ــار، پن ــأله چه مس
قاچــاق کــه اســناد آن کامــالً در دســت 
ــادر  ــم ص ــه حک ــد هفت ــت، در چن اس
و اجــرا شــود، دیگــران جــرأت آن 
ــد  ــتفاده های کالن را نخواهن ــوء اس س
ــی  ــم، مــردم قضات کــرد. تکــرار می کن
قاطعیــت  بــا  شــجاع،  می خواهنــد 
و بــا ســرعت کــه بــه ایــن وضــع 
شــرم آور مفســدان پایــان دهنــد.«

تجمع پراکنده در برخی شهرها
در حالــی دو مرجــع تقلیــد نســبت بــه وضعیــت 
کردنــد  اعتــراض  ایــران  در  اقتصــادی  نابســامان 
ــود  ــر خ ــت توییت ــران در اکان ــی ای ــه دولت ــه روزنام ک
ــوز و  ــدون مج ــات ب ــنبه تجمع ــه روز پنج ش ــت ک نوش
ــاط شــهرهایی چــون مشــهد،  ــده ای در برخــی نق پراکن
ــزار  ــران و...  برگ ــن ته ــی از میادی ــیراز، یک ــرج، ش ک
شــد کــه برخــی از آنهــا بــا مدیریــت نیــروی انتظامــی 
ــی  ــزاری دولت ــال خبرگ ــن ح ــت. در همی ــه یاف خاتم
ــا  ــراد ب ــه برخــی اف ــا هــم از شــیراز گــزارش داد ک ایرن
ــیراز  ــهر ش ــز ش ــع در مرک ــد واق ــار راه زن ــور در چه حض
تجمــع کردنــد، تجمعــی کــه پیشــتر مســووالن اســتان 
ــن  ــد. ای ــرده بودن ــوان ک ــی عن ــارس آن را غیرقانون ف
خبرگــزاری نوشــت کــه درگیری هایــی نیــز بیــن برخــی 
ــدگان و عوامــل انتظامــی صــورت گرفــت. تجمــع کنن

بــا  معــادن  و  گــزارش کمیســیون  صنایــع 
ــد  ــت از تولی ــژه حمای ــیون وی ــکاری کمیس هم
ملــی و نظــارت بــر اجــرای اصــل)44( قانــون 
اساســی در مــورد »موضــوع توقــف ثبــت 
ــه واردات  ــش تعرف ــودرو و افزای ــات خ سفارش
صحــن  دســتورکارهای  دیگــر  از  خــودرو« 
علنــی مجلــس شــورای اســالمی در هفتــه 

ــت. ــاری اس ج

گزارش
پیام ما

شناسایی 30 هزار متخلف مربوط به احتکار و گران فروشیپیام خبر
شهرام میر آخورلو،  معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از حقوق  
مصرف کنندگان گفته از 31 اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون بیش از 400 هزار مورد 
بازرسی در خصوص مبارزه با احتکار و گران فروشی انجام و حدود 30 هزار پرونده 
تخلف در این خصوص تشکیل شده است.

رنا
 ای

س:
عک

ــاس  ــر اس ــی ب ــاق بازرگان ــالم ات ــق اع طب
مرکــزی،  بانــک  ارزی  جدیــد  سیاســت 
در  و  بــازار  تثبیــت  دنبــال  بــه  دولــت 
ادامــه جلوگیــری از توزیــع رانــت اعــالم  
ارزی  مبــادالت  انتقــال  اســت.  شــده 
ثانویــه،  بــازار  بــه  عمــده  صادرکننــدگان 
ــک  ــد ارزی بان ــه و اســاس بســته جدی پای
مرکــزی اســت کــه البتــه نحــوه دقیــق 
ســازمان  اظهارنظــر  از  پــس  آن  اجــرای 
شــد.  خواهــد  مشــخص  برنامه وبودجــه 
ــوزه  ــزی در ح ــک مرک ــه بان ــومین برنام س
مدیریــت بــازار ارز، احتمــال کاهــش 50 
ــرخ  ــا ن درصــدی ارز مســافری اســت کــه ب

شــرایط  واجــد  مســافران  بــه  مصــوب 
تخصیــص می یابــد. بــر اســاس قواعــد 
ــه  ــی تخصیــص ارز مســافری، بســته ب فعل
دوری یــا نزدیکــی مقصــد، هــر مســافر 
ــرخ  ــا ن ــورو ارز ب ــزار ی ــا ه ــادل 500 ی مع
دولتــی دریافــت می کنــد کــه بهــای آن 
بــه طبــق نــرخ مصــوب حــدود 2.5 تــا 
ــه   ــود امــا ب پنــج میلیــون تومــان خواهــد ب
واســطه اختــالف قیمتــی شــدید میــان ارز 
دولتــی و ارز غیررســمی، بهــای ایــن میــزان 
ــا  ــش ت ــادل ش ــمی مع ــازار غیررس ارز در ب
12 میلیــون تومــان بــرآورد می شــود. در 
ــه  ــی ب ــص ارز دولت ــت تخصی ــن وضعی ای
ــت  ــص ران ــه تخصی ــه  منزل ــافر ب ــر مس ه
ــر  ــه ه ــی ب ــون تومان ــت میلی ــا هف 3.5 ت

ــت. ــوده اس ــافر ب مس

وعده تازه ارزی دولت و مجلس
ادامه از صفحه 1

گرانی ادامه دار خوراکی ها
گوشت گوسفند در تیر 

امسال 28 درصد نسبت به 
تیر 96 گران  شد

رونــد افزایشــی قیمــت  مــواد غذایــی در 
ــت.  ــه داش ــم ادام ــاه ه تیرم

از  ایــران  براســاس گــزارش مرکــز آمــار 
متوســط قیمــت اقــالم خوراکــی در تیــر 
97، بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت بــه 
مــاه گذشــته، مربــوط بــه اقــالم »خیــار« بــا 
ــول  ــال محص ــش، »پرتق ــد افزای ٢٦,٠ درص
ــره  ــش و »ک ــد افزای ــا ٢٠,٩ درص ــل« ب داخ
ــوده  ــش ب ــا ٨.٠ درصــد افزای پاســتوریزه« ب
ــاه  ــت در م ــش قیم ــترین کاه ــت. بیش اس
ــوط  ــته مرب ــاه گذش ــه م ــبت ب ــاری نس ج
ــا ٤,٨  ــرغ ماشــینی« ب ــالم »تخــم م ــه اق ب
درصــد کاهــش و »مــوز« بــا ٤,٦ درصــد 
کاهــش اســت. بیشــترین افزایــش قیمــت 
ــر  ــل )تی ــاه مشــابه ســال قب ــه م نســبت ب
١٣٩٦( مربــوط بــه »خیــار« بــا ٧٤,٩ درصــد 
افزایــش و پــس از آن »مــوز« بــا ٥٨.٣ 
درصــد افزایــش و » تخــم مــرغ ماشــینی « 
بــا ٥٤.٥ درصــد افزایــش  بــوده و بیشــترین 
کاهــش قیمــت نســبت بــه تیــر ١٣٩٦ 
مربــوط بــه »پیــاز« بــا ٤٨,٤ درصــد کاهــش 
و پــس از آن »ســیب زمینــی« بــا ١٨,٥ 
ــا ٤,٥ درصــد  درصــد کاهــش و »عــدس« ب
کاهــش اســت.گرانی مــواد غذایــی ایــن 
نگرانــی را پیــش آورده کــه مــواد پروتئینــی 
از ســفره مــردم حــذف شــود. گــزارش مرکــز 
ــفند از  ــت گوس ــد گوش ــان می ده ــار نش آم
تیــر پارســال تــا تیــر امســال 2۸.5 درصــد 
ــم  ــاله ه ــت گوس ــت. گوش ــده اس ــران ش گ
19.۸ درصــد نســبت بــه ســال گذشــته 
ــینی  ــرغ ماش ــته. م ــت داش ــش قیم افزای
هــم افزایــش 1.6 درصــدی را تجربــه کــرده. 
همچنیــن ایــن اقــالم نســبت بــه مــاه 
ــب 1.۸، 1.5 و 3.9  ــه ترتی ــم ب ــته ه گذش
درصــد گران تــر شــده اند. ایــن در حالــی 
اســت کــه در خردادمــاه هــم در دســته 
پروتئینی هــا، تخــم مــرغ بــا 5۸.25 درصــد 
ــترین  ــرداد 96، بیش ــه خ ــبت ب ــی، نس گران
افزایــش قیمــت را داشــت. گوشــت گوســفند 
هــم از خــرداد 96 تــا خــرداد 97 حــدود 2۸ 
ــی گوشــت  ــزان گران درصــد گــران شــد و می
گاو یــا گوســاله 19 درصــد گــزارش شــد. 
تیــر  در  آمــار،  مرکــز  براســاس گــزارش 
امســال خانوارهــای ایرانــی بــرای خریــد کاال 
و یــا خدمــات یکســان در تیــر 96، 13.۸ 
درصــد بیشــتر هزینــه کردنــد. ایــن شــاخص 
ــد  ــم 0.5 درص ــاه ه ــرداد م ــه خ ــبت ب نس

ــت. ــته اس ــش داش افزای

بازار

در پــی افزایــش 40 درصــدی قیمت لــوازم خانگی و 
بــروز دیگــر مشــکالت ماننــد فــروش قطــره چکانی 
در ایــن بــازار، ســتاد تنظیــم بــازار مصــوب کــرد تــا 
ــازار  ــت ب ــد وضعی ــرل و رص ــرای کنت ــی ب کارگروه
لــوازم خانگــی تشــکیل دهــد و بــه تولیــد کننــدگان 
بــرای تامیــن و بهبــود ایــن وضعیت مهلــت 15 روزه 
ــته  ــای گذش ــی ماه ه ــنا،  ط ــزارش ایس ــه گ داد. ب
بــا وجــود تخصیــص ارز دولتــی بــرای واردکننــدگان 
ــروه  ــن گ ــازار ای ــی، ب ــوازم خانگ ــدگان ل و تولیدکنن
ــا مشــکالت بســیاری  ــردم ب ــاز م ــورد نی ــی م کاالی
چالش هایــی  و  حاشــیه ها  و  شــد  رو  بــه  رو 
پیرامــون آن شــکل گرفــت. از ســویی قیمــت 
ــش قیمــت  ــا افزای ــد داخــل ب ــوازم خانگــی تولی ل

ــندگان  ــد و فروش ــه ش ــدی مواج ــا 40 درص 35 ت
ایــن کاالهــا مدعــی شــدند کــه تولیدکننــدگان، 
لــوازم خانگــی را بــه صــورت قطــره چکانــی عرضــه 
ــی  ــدگان مدع ــر تولیدکنن ــوی دیگ ــد و از س می کنن
ــته و  ــت نداش ــاله ای صح ــن مس ــه چنی ــدند ک ش
ــا 100  ــا ت ــی بعض ــوازم خانگ ــی ل ــای خارج برنده
ــد. در ایــن  ــه کردن درصــد افزایــش قیمــت را تجرب
رابطــه نیــز شــبه مناظــره جنجالــی در یکــی از 
برنامه هــای تلویزیونــی میــان ایــن دو گــروه برگــزار 
شــد و طحــان پــور، رییــس اتحادیــه فروشــندگان 
ــت  ــه ســازمان حمای ــرد ک ــد ک ــی تاکی ــوازم خانگ ل
ــت  ــف اس ــدگان موظ ــدگان و تولیدکنن ــرف کنن مص
ــد، ایــن  ــه صــورت جــدی در ایــن رابطــه ورود کن ب

ــوازم  ــک از ل ــچ ی ــت هی ــه قیم ــی اســت ک در حال
خانگــی در ســامانه 124 بــه روز نیســت و از ســوی 
دیگــر تولیدکننــدگان کاال را بــه صــورت قطره چکانــی 
بــه بــازار عرضــه می کننــد و گویــا شــرایط بــه مــذاق 
آن هــا خــوش آمــده اســت. ســتاد تنظیــم بــازار در 
جلســه اخیــر خــود، وضعیــت بــازار لــوازم خانگــی 
ــه فروشــندگان  ــدگان، اتحادی ــا حضــور تولیدکنن را ب
و انجمن هــای فعــال در ایــن حــوزه مــورد بررســی 
ــا توجــه بــه فرصــت  قــرار داد و مصــوب کــرد تــا ب
ویــژه ای کــه دولــت در اختیــار تولیدکننــدگان لــوازم 
ــه  ــه برنام ــه ارائ ــا نســبت ب ــرار داده، آنه ــی ق خانگ
ــازار  ــن ب ــد در راســتای تامی ــر تولی ــش مقادی افزای
اقــدام کننــد. از ســوی دیگــر در عیــن حــال مقــرر 
شــد بانــک مرکــزی اقدامــات الزم بــرای تامیــن ارز 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز تولیدکننــدگان لــوازم خانگی 
ــازار در  ــن ب ــد و تامی ــان تولی ــظ جری ــرای حف را ب
اولویــت قــرار دهــد و بــازه زمانــی مشــخص شــده 
ــدگان  ــه برنامــه تولیــد از ســوی تولیدکنن ــرای ارائ ب

ــن شــد. ــوازم خانگــی 15 روز تعیی ل

مهلت 15 روزه به تولیدکنندگان لوازم خانگی 
برای تامین بازار

تزریق قطره چکانی کاال، قیمت ها را تا 40 درصد افزایش داده است
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فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط 
از  اصفهــان  اســتان  زیســت 
شــکار  متخلــف   17 دســتگیری 
ــر در  ــاه اخی ــک م ــی ی ــد ط و صی
وحــش  حیــات  هــای  زیســتگاه 

خبــرداد. منطقــه  ایــن 
گفــت:  جمشــیدیان   مرتضــی 
محیــط  حفاظــت  بانــان  محیــط 
مجــاز  غیــر  شــکارچیان  زیســت 
اردســتان،  هــای  زیســتگاه  در  را 

گلپایــگان، ناییــن، کاشــان، قمصــر، 
بــزرک، قمیشــلو وموتــه دســتگیر و 
بــه مراجــع قضایــی تحویــل دادنــد.

متخلفــان  ایــن  از  افــزود:  وی 
ــی،  ــاچمه زن ــالح س ــه س ــه قبض س
پنــج قبضــه ســالح گلولــه زنــی، 
ــه  ــایری ب ــالح عش ــه س ــک قبض ی
همــراه ۸7 فشــنگ، پنــج دســتگاه 
دســتگاه  دو  چشــمی،  دوربیــن 
موتــور ســیکلت هونــدا قاچــاق و 

ســایر ادوات شــکار کشــف و ضبــط 
ــد. ش

از  همچنیــن  جمشــیدیان گفــت: 
متخلفــان ســه راس قــوچ ومیــش، 
دو راس کل، یــک راس آهــو، یــک 
و  وحشــی  پرنــده کبوتــر  قطعــه 
ــط  ــه کشــف وضب یــک قطعــه فاخت
ازمتخلفــان  افــزود:  وی  شــد. 
همچنیــن یــک راس آهــو و ســه 
ــده کشــف  ــده دلیجــه زن قطعــه پرن
و در طبیعــت رهــا شــد. مناطــق 
ــش در  ــات وح ــده حی ــت ش حفاظ
موتــه،  شــامل  اصفهــان  اســتان 
قمیشــلو، کاله قاضــی، کرکــس و 

ــت. ــاد اس ــاس آب عب

ــت:  ــتان گف ــت خوزس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
عملیــات اطفــای حریــق در تــاالب هورالعظیــم در خــاک 
عــراق توســط بالگردهــای آبپــاش، از روز پنجشــنبه دوباره 
آغــاز شــده اســت. احمدرضــا الهیجــان زاده پنجشــنبه در 
ــا اظهارداشــت: دو بالگــرد آبپــاش از  ــا ایرن گفــت وگــو ب
عصــر روز چهارشــنبه در اهــواز مســتقر شــده و عملیــات 
اطفــای حریــق را در بخــش عراقــی هورالعظیــم شــروع 

کــرده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه هشــت نقطــه هورالعظیــم دچــار آتش 
ســوزی اســت، افــزود: تیــم آتــش نشــانی بازدیــد هوایی 
کاملــی از تــاالب داشــته و تمــام نقــاط آتــش ســوزی را 

شناســایی کــرده اســت.
بــه گفتــه وی، محــل هــای آتــش ســوزی در فاصلــه پنــج 
تــا 25 کیلومتــری مــرز ایــران بــه صــورت پراکنــده اســت 
ــن آتــش ســوزی  ــن برآوردهــا در ای ــر اســاس آخری و ب

بیــش از 25 هــزار هکتــار از تــاالب ســوخته اســت.
الهیجــان زاده اضافــه کــرد: تیــم آتش نشــانی قرار اســت 
رونــد خامــوش شــدن آتــش را بررســی و در صــورت نیــاز 

درخواســت اعــزام هواپیمــای آبپــاش را مطــرح کند.

ــرای  ــراق ب ــور ع ــوان کش ــه فراخ ــن از نتیج وی همچنی
درخواســت کمــک هــای بیــن المللــی در خامــوش کــردن 
ــت:  ــرد و گف ــی ک ــی اطالع ــار ب ــم اظه ــش هورالعظی آت
ــور  ــن کش ــر وزارت آب ای ــر نظ ــراق زی ــم در ع هورالعظی
اســت و ارتبــاط مــا بــا آنهــا از طریــق وزارت خارجه اســت. 
ــرکل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان در ادامــه  مدی
گفــت: دود غلیــظ ناشــی از آتــش ســوزی هورالعظیــم در 
هفتــه گذشــته نیــز برخــی شــهرهای اســتان از سوســنگرد 

و رفیــع تــا اهــواز را فراگرفتــه اســت.
ــه  ــد ک ــی ده ــواره ای نشــان م ــر ماه ــزود: تصاوی وی اف
ایــن دود بــه صــورت نــواری بــه طــول 90 کیلومتــر و بــه 
ــا شــهرهای اســتان  ــم ت ــر از هورالعظی ــرض 10 کیلومت ع
ایــن دود  ادامــه داد:  منتشــر می شــود.الهیجان زاده 
ــدازه  ــا ان ــز ب ــر گاز، حــاوی ذرات دوده )ذرات ری ــالوه ب ع
2.5 میکــرون( اســت و آلودگــی هــوای شــهرها را گاهــی 

ــاال مــی بــرد.  تــا بیــش از چهــار برابــر حــد مجــاز ب
ــدود 20 روز  ــراق ح ــاک ع ــم در خ ــوزی هورالعظی خودس
پیــش آغــاز شــد و آتــش در ایــن تــاالب روبــه گســترش 
ــور در  ــار از ه ــزار هکت ــز حــدود دو ه ــران نی اســت. در ای

همیــن مــدت دچــار آتــش ســوزی شــده اســت.
عملیــات اطفــای حریــق در خــاک عــراق از 29 تیــر مــاه 
آغــاز و ســوم مــرداد، در پــی اعــالم مهــار آتــش توســط 

هوافضــای ســپاه، متوقــف شــد. در چهــار روز نخســت از 
بالگردهــای آبپــاش و در دو روز آخــر از هواپیمــای آبپــاش 
ــوزی  ــش س ــار آت ــرای مه ــپاه ب ــای س ــروی هوافض نی
ــاد موجــب انتشــار دود غلیــظ در  اســتفاده شــد.وزش ب
ــه گاهــی  ــه طــوری ک شــهرهای خوزســتان مــی شــود ب
تــا 6 شهرســتان را درگیــر کــرده اســت. نابــر اعــالم مرکــز 
بهداشــت خوزســتان دود ناشــی از ایــن حریــق 150 نفــر را 
راهــی مراکــز درمانــی کــرده اســت.وزارت منابــع آب عــراق 
ــای  ــازمان ه ــه ای از س ــدور اطالعی ــا ص ــنبه ب روز دوش
بیــن المللــی بــرای خامــوش کــردن آتــش هــور و نجــات 
جــان ســاکنان آن درخواســت کمــک کــرد. بخــش عراقــی 
ــی  ــراث جهان ــوان می ــه عن ــزه( ب ــور الهوی ــم )ه هورالعظی

ثبــت شــده اســت.

۱۷ شکارچی غیرمجاز در 

اصفهان دستگیر شدند

جمعیت میش مرغ در 

کشور رو به انقراض است

مدیرعامــل انجمــن پرنده شناســی طــرالن ضمــن اشــاره بــه رو بــه انقــراض 
بــودن میــش مــرغ )ســنگین ترین پرنــده قــادر بــه پــرواز کشــور( گفــت: 
ــارت  ــر در اس ــل تکثی ــی مث ــا روش های ــته اند ب ــی توانس ــورهای اروپای کش

ایــن گونــه را حفــظ کننــد.
ــر  ــه اینکــه تعــداد میش مرغ هــا در کشــور ب ــا اشــاره ب علیرضــا هاشــمی ب
اســاس اعــالم رییــس اداره نظــارت بــر حیات وحــش اداره محیــط زیســت 
ــوکان  ــه ب ــدد در منطق ــا 35 ع ــدود 30 ت ــا ح ــی تنه ــتان آذربایجان غرب اس
ــت.  ــوکان اس ــه ب ــرغ منطق ــی میش م ــتگاه اصل ــرد: زیس ــار ک ــت، اظه اس
ممکــن اســت به نــدرت در مناطــق دیگــری ماننــد قره قشــالق دیــده شــود 
ولــی آنطــور نیســت کــه ایــن منطقــه زیســتگاه میش مــرغ باشــد و آنجــا 
ــا  ــت میش مرغ ه ــش جمعی ــت کاه ــه عل ــان اینک ــا بی ــد.وی ب زادآوری کن
در کشــور وابســته بــودن زیســتگاه ایــن پرنــده بــه مــزارع اســت، تصریــح 
ــت  ــع برداش ــا موق ــیاری از تخم ه ــته بس ــال های گذش ــی س ــرد: در ط ک
محصــول از بیــن رفته انــد. عــالوه بــر ایــن، میش مــرغ ســنگین ترین 
پرنــده پــروازی اســت و بــه همیــن دلیــل النــه زمینــی دارد و ایــن موضــوع 
پرنــده  ایــن  متاســفانه  می شــود.  میش مــرغ  آســیب پذیری  ســبب 
ــازمان  ــده س ــت ش ــق حفاظ ــارج از مناط ــدن در خ ــده ش ــض دی ــه مح ب
ــط زیســت شــکار می شــود.مدیرعامل انجمــن پرنده شناســی طــرالن  محی
ــزارع و  ــه م ــد اســت ک ــط زیســت عالقه من ــزود: ســازمان حفاظــت محی اف
زمین هایــی را کــه ایــن پرنــده در آن هــا زادآوری می کنــد، خریــداری کــرده 
ــز  ــن کار نی ــرای ای ــد. ب ــه امــن از آن هــا حفاظــت کن ــه صــورت منطق ــا ب ت

ــا کشــاورزان اســت. نیازمنــد تفاهــم ب

مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت خوزسـتان 
در ادامـه گفـت: دود غلیـظ ناشـی از آتـش 
سـوزی هورالعظیـم در هفتـه گذشـته نیـز برخـی 
شـهرهای اسـتان از سوسـنگرد و رفیـع تـا اهـواز را 
فراگرفتـه اسـت.وی افـزود: تصاویـر ماهـواره ای 
نشـان مـی دهـد کـه ایـن دود به صـورت نـواری 
بـه طـول 90 کیلومتـر و بـه عـرض 10 کیلومتـر از 
هورالعظیم تا شـهرهای اسـتان منتشـر می شـود. 
بـر  عـالوه  دود  ایـن  داد:  ادامـه  زاده  الهیجـان 
گاز، حـاوی ذرات دوده )ذرات ریـز بـا انـدازه 2.5 
میکـرون( اسـت و آلودگـی هوای شـهرها را گاهی 

تـا بیـش از چهـار برابـر حـد مجـاز بـاال مـی برد. 

شهرســتان  محیط زیســت  حفاظــت  اداره  سرپرســت 
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــوران ی ــت: مأم ــارم گف ط
شهرســتان طــارم در حیــن گشــت و کنتــرل منطقــه 
شــکار ممنــوع خرمنه ســر یــک متخلــف را بــه جــرم 
ــایی و  ــاق شناس ــالح قاچ ــل س ــکار و حم ــه ش ــروع ب ش

دســتگیر کردنــد.
ــه  ــک قبض ــف ی ــرد: از متخل ــار ک ــی اظه ــا عباس غالمرض
ــر فشــنگ  ــج تی ــام پن ــه انضم ــاق ب ــول قاچ ســالح تک ل
این کــه  بیــان  بــا  ســاچمه کشــف و ضبــط شــد.وی 

ــده  ــرد: پرون ــح  ک ــت، تصری ــه اس ــی منطق ــف بوم متخل
ــی  ــه قضای ــه مراجع ــیدگی ب ــت رس ــم و جه ــف تنظی تخل
ارســال شد.سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان طــارم گفــت: متخلفــان دســت از تخریــب 
محیــط زیســت و شــکار حیــات وحــش بردارنــد؛ چراکــه 
همــه حــرکات آنهــا جهــت تخریــب و تهدیــد حیــات 
وحــش رصــد شــده و در ســریع ترین زمــان ممکــن 
وبــدون هیــچ گونــه اغماضــی دســتگیر و تحویــل مراجــع 

ــد. ــد ش ــی خواهن قضای

طبیعـی  زیسـت  محیـط  معـاون  و  آلمـان  سـفیر  دیـدار  در 
سـازمان حفاظـت محیط زیسـت، آغاز به کار پـروژه ای با هدف 
ارتقـای کیفیـت حفاظـت مناطـق چهارگانه بـا همـکاری وزارت 
محیـط زیسـت آلمـان اعـالم شـد. میکائیـل کلـور برشـتولد 
سـفیر آلمـان بـه همـراه مسـوول اقتصـادی سـفارت آلمـان 
در سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت میهمـان حمیـد ظهرابـی، 

معـاون محیـط زیسـت طبیعی و ناصر مقدسـی مدیـرکل امور 
بین الملـل سـازمان حفاظت محیط زیسـت بودند.سـفیر آلمان 
در ایـن دیـدار، با ابراز خوشـنودی از شـکل گیری همکاری های 
محیط زیسـتی بـا جمهـوری اسـالمی ایـران، از آغـاز بـه کار دو 
پـروژه در حـوزه محیـط زیسـت و انـرژی بـا سـرمایه گذاری 

کشـورش در ایـران خبـر داد.

استانداردهای حفاظت مناطق شکارچیان غیرمجاز، بالی جان حیات وحش
با همکاری آلمان به روزرسانی می شوند

پیام زیست آغاز پایش آنالین صنایع کشور در چارچوب استاندارد ملی
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست از تدوين استاندارد ملی 
پایش آنالین صنایع توسط سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد خبر داد.

             آگهی مزایده
درپرونــده اجرایــی آقــای -  محکــوم اســت بــه پرداخــت 
ــی  ــم عشــر دولت ــغ – نی ــای – و مبل ــغ – در حــق آق مبل
ــه  ــوم ل ــای محک ــب تقاض ــت حس ــدوق دول ــق صن در ح
امــوال بشــرح زیــر: مدیــر محتــرم اجــرای احــکام دادگســتری 
ــرم  ــر محت ــه 96/12/27 آن مدی ــرار مورخ ــرای ق ــهر – در اج اسالمش
ــر  ــی ب ــه 963349 و 963351 مبن ــای کالس ــده ه ــوص پرون در خص
ارزیابــی پــالک ثبتــی 52/20343 بــه مالکیــت عبــاس ناصحــی 
ســیر، اینجانــب کارشــناس منتخــب نظریــه خــود را درخصــوص 
ــوار  ــه نشــانی: اسالمشــهر – ســعیدیه بل ــورد نظــر ب ــک م ــی مل ارزیاب
ــما،  ــاختمان پالس ــروی س ــهدا، روب ــارک ش ــب پ ــارس، جن ــج ف خلی
ــه شــرح  ــه ســوم واحــد 9 ب ــن، طبق کوچــه ســالمت، ســاختمان نگی
ذیــل اعــالم مــی نمایــم. مــدارک و مســتندات ثبتــی: تصویــر 
ــع  ــکونی واق ــان مس ــتگاه آپارتم ــک دس ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی س
ــه  ــع ب ــاحت 59/65 مترمرب ــه مس ــوم ب ــه س ــی طبق ــمت جنوب در س
شــماره پــالک 20343 فرعــی از 52 اصلــی قطعــه 9 تفکیکــی مفــروز 
ــران  ــع در بخــش 12 ته ــور واق ــی مذک ــی از اصل ــالک 19220 فرع از پ
ــهم از  ــت و قدرالس ــند مالکی ــدرج در س ــخصات من ــدود و مش ــا ح ب
عرصــه و ســایر مشــاعات و مشــترکات طبــق قانــون تملــک آپارتمــان 
ــه 104  ــماره 134397 صفح ــل ش ــی آن ذی ــه اجرای ــن نام ــا و آیی ه
ــند  ــت و س ــیر ثب ــی س ــاس ناصح ــام عب ــه ن ــالک ب ــر 964 ام دفت
مالکیــت بــه شــماره چاپــی 745371 صــادر گردیــده اســت و ســپس 
ــماره 8646  ــی ش ــند قطع ــب س ــه موج ــوق ب ــت ف ــورد ثب ــی م تمام
ــدی  ــدی محم ــه مه ــمی ب ــناد رس ــه اس ــر خان ــورخ 93/12/20 دفت م
ارزیابــی یــک  منتقــل گردیــده اســت . ** مــورد کارشناســی: 
دســتگاه آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت 59/65 مترمربــع احداثــی 
در ســمت جنوبــی طبقــه ســوم یــک ســاختمان پنــج طبقــه ) طبقــه 

ــد  ــه واح ــدام س ــر ک ــارم ه ــا چه ــات اول ت ــگ و طبق ــف پارکین همک
ــی،  ــاختمان بتن ــکلت س ــکونی( اس ــد مس ــا 12 واح ــکونی و جمع مس
نمــا ســنگ، درب فلــزی و پنجــره دو جــداره، دارای آسانســور، راه پلــه 
ــورد  ــان م ــی آپارتم ــرده آهن ــا ن ــرامیک ب ــوار س ــنگ و دی ــف س ــا ک ب
ــوار گــچ، آشــپزخانه  ــا کــف ســرامیک و دی ــه ب کارشناســی یــک خواب
ــرق  ــوار گــچ و کابینــت MDF دارای انشــعاب آب ب ــا کــف دی اوپــن ب
و گاز شــهری مــی باشــد** نظریــه کارشناســی: بــا عنایــت بــه 
ــالک  ــری پ ــرار گی ــل ق ــت و مح ــوق، موقعی ــده ف ــالم ش ــب اع مرات
مذکــور و در نظــر گرفتــن جمیــع جهــات و عوامــل موثــر در قضیــه در 
ــور در  ــان مذک ــی ششــدانگ آپارتم ــه، ارزش ریاب ــم نظری ــخ تقدی تاری
صورتیکــه بالمعــارض بــوده و انتقــال آن از نظــر قوانیــن جاریــه منعــی 
ــات  ــا و موسس ــک ه ــه بان ــی ب ــد بده ــته و فاق ــه نداش در دفترخان
مالــی – اعتبــاری و شــهرداری بــه مبلــغ 1/073/000/000 ریــال معــادل 
ــرآورد مــی گــردد  یکصــد و هشــت میلیــون و ســیصد هــزار تومــان ب
ــه  ــده ک ــام گردی ــناس انج ــیله کارش ــی آن بوس ــف و ارزیاب 3- توقی
ــده  ــق مزای ــه از طری ــور بمنظــور اســتیفای حــق محکــوم ل ــوال مزب ام
ارزیابــی شــده شــروع مــی گــردد 2- محــل فــروش امــوال: اجــرای 
احــکام مدنــی اسالشــهر اســت 3- هــر کــس مــی توانــد 5 روز قبــل 
ــد و در مزایــده شــرکت  ــا هماهنگــی اجــرا از امــوال بازدی ــده ب از مزای
ــاعت 9  ــخ 97/6/4 از س ــنبه تاری ــک ش ــده ی ــام مزای ــد روز انج نمای
الــی 10 صبــح مــی باشــد برنــده مزایــده ده درصــد قیمــت پیشــنهادی 
را فــی المجلــس بعنــوان ســپرده نقــدا مــی بایســت پرداخــت نمایــد 
ــنهاد  ــت را پیش ــن قیم ــه باالتری ــت ک ــی اس ــه کس ــق ب ــال متعل . م
ــاه تجــاوز  ــک م ــه از ی ــی ک ــا در فرجــه قانون ــه به ــرده اســت و بقی ک
ــه  ــده ب ــه روزمزای ــا چنانچ ــد شــد ضمن ــرد پرداخــت خواه ــد ک نخواه
عللــی مصــادف بــا تعطیلــی باشــد فــردای همــان روز در همــان مــکان 

ــد.م/الف: 980 ــد ش ــام خواه ــده انج ــاعت مزای ــان س و هم
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 6 حقوقی اسالمشهر                     5459

  اجرائیه
محکــوم  مشــخصات 
ــه  ــر عباســی ب ــه: اکب ل
نشــانی محــل اقامــت: 
چهاردانگــه – ماهشــهر – خ مقــداد 
مشــخصات   – اول  ط   67 پ 
محکــوم علیــه: پیمــان پناهنــده 
 – المــکان  مجهــول  نشــانی  بــه 
دادنامــه  بموجــب  بــه:  محکــوم 
 96/11/28 مــورخ   568 شــماره 
ــالف شــعبه دوم  شــورای حــل اخت
حقوقــی کــه وفــق دادنامــه شــماره 
نظــر  دادگاه تجدیــد  – شــعبه – 
حاصــل کــرده  قطعیــت  اســتان 
محکــوم  علیــه  محکــوم  اســت: 
اســت بــه: پرداخــت مبلــغ نــود 
میلیــون ریــال بــه عنــوان اصــل 
و  میلیــون  دو  مبلــغ  و  خواســته 
چهارصــد و بیســت و پنــج هــزار 
ــه  ــوان خســارت هزین ــه عن ــال ب ری
ــر  ــارت تاخی ــز خس ــی و نی دادرس
تادیــه از تاریــخ سررســید چــک 
و  دادنامــه  اجــرای  لغایــت  هــا 
نیــم عشــر  بــه  اســت  محکــوم 
ــت.  ــدوق دول ــق صن ــی در ح دولت

978 م/الــف: 

شعبه دوم شورای حل اختالف   5460

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی 
موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی - برابـر رای شـماره 50 1397603190050000 مـورخ 1397/02/02 هیـات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای مرتضی جهانشـاهی خبیصی فرزند على بشـماره شناسـنامه 42 
صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 430 مترمربـع پـالک 2339-اصلی واقـع در بخش 23 
کرمـان بـه آدرس شـهداد - خیابـان قـوام خریـداری از مالک رسـمی آقای علی جهانشـاهی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 
سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م الف 496- تاریخ انتشـار نوبـت اول 97/4/26- تاریخ انتشـار نوبـت دوم 97/5/13
ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

متن آگهی  
آگهـی ابـالغ وقت رسـیدگی به مجهول المکان- خواهان طاهره زینلی فرزند حسـین دادخواسـتی به 
طرفیـت خوانـده حسـن جاللی خلیـل ابادی فرزند اصغر بخواسـته طالق تقدیـم دادگاه های عمومی 
شهرسـتان رفسـنجان نموده که جهت رسـیدگی به شـعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگسـتری 
شهرسـتان رفسـنجان ارجاع و به کالسـه 970551 ثبت گردیدههه که وقت رسـیدگی ان 1397.6.11 ساعت 10:00 تعیین 
شـده اسـت. بـه علـت مجهول المـکان بودن خوانده و درخواسـت خواهـان و به تجویز مـاده 73 قانون ایین دادرسـی 
دادگاه هـای عمومـی و انقـالب در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه  مراتب یـک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشـار آگهی 
مـی شـود تـا خوانـده پـس از نشـر اگهـی و اطـالع از مفـاد ان  بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی کامل خود 
نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقرر فوق جهت رسـیدگی در دادگاه حاضـر گردد.م-الف3925
منشی دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری  شهرستان رفسنجان-فاطمه میرزایی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139704019063000249.1  
بدینوسـیله آقـای حسـین غالمحسـینی علیائـی زاده فرزنـد محمـد  به شـماره ملی 
30510۸2661 بدهـکار پرونـده کالسـه 139704019063000249.1 که برابر گزارش مامور 
ابـالغ در متن سـند  شـناخته نگردیـده اید  ابالغ میگردد که برابر چـک های صادره به 
شـماره 1.066۸30 عهده بانک سـپه و 5539۸9 و 553999 عهده بانک رفاه کارگران مبلغ 115.917.000 
ریال  بدهکار و آقای محمد حسـین اسـد نیا بسـتانکار پرونده درخواسـت صدور اجرائیه نموده  پس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و به کالسـه 9700261 در این اجراء مطرح می باشـد لذا طبق ماده 
1۸ آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی به شـما ابـالغ میگردد از تاریخ انتشـار این آگهـی که تاریخ 
ابـالغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در  روزنامـه چاپ و منتشـر می گردد ظـرف مدت ده 
روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این صورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عملیات 

اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.م-الف3926
مسئول اجرای اسناد رسمی رفسنجان-علیرضا محمدی کیا

متن آگهی  
آگهـی ابـالغ وقـت رسـیدگی  و دادخواسـت و ضمائـم بـه 1-خانـم فرانگیـز زنـد 
فرزنـد محمـد 2-علـی زند فرزنـد محمد3-فاطمـه زند فرزند محمد 4-سوسـن 
زنـد  فرزنـد محمـد 5-آذین فـرزان امیـری 6-آرمیـن فـرزان امیری7-آیـدا زند 
فرزنـد فرامرز۸-روژینـا زنـد فرزنـد فرامـرز9- فـرزاد زنـد فرزنـد فرامرز10-خاطـره نـواب زاده11-

مهدی ایرانمش فرزند ماشـالله - خواهان خانم پریسـا مرادی لنگردوی دادخواسـتی به طرفیت 
خوانـدگان فـوق بـه خواسـته الـزام به تفکیـک مطرح که به این شـعبه ارجـاع و به شـماره پرونده 
کالسـه 95099۸3427200666 شـعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگسـتری شهرسـتان رفسنجان 
ثبـت و وقـت رسـیدگی مـورخ 1397.6.27سـاعت 9:00 تعییـن کـه حسـب دسـتور دادگاه طبـق 
موضـوع مـاده 73 قانـون ائین دادرسـی مدنی به علت مجهـول المکان بودن خوانده و درخواسـت 
خواهـان مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیر االنتشـار آگهی می گـردد تا خوانـده ظرف یک 
مـاه پـس از تاریـخ انتشـار آگهی به دفتـر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشـانی کامل خود نسـخه 
ثانـی دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر فـوق جهت رسـیدگی در دادگاه حاضـر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رفسنجان-حسین حدادی

ازسرگیریمهارآتشدرهورالعظیم
از ابتدای هفته گذشته موج دوم حریق در بخش عراقی 

هورالعظیم آغاز شده است
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت سیســتان 
ــه دام  ــار ب ــک بوتیم ــت: ی ــتان گف و بلوچس
افتــاده، در طبیعــت اســتان رهــا ســازی 

شــد.

ــک  ــت: ی ــاره گف ــن ب ــی در ای ــره پورمالئ نی
ــط  ــار محی ــط همی ــه توس ــار ک ــه بوتیم قطع
زیســت و مــردم محلــی پیــدا و تحویــل 
ــس  ــود، پ ــده ب ــتان ش ــت  اس ــط زیس محی

از  اولیــه و اطمینــان  انجــام معاینــات  از 
ســالمت، توســط یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان در زیســتگاهش رهاســازی و 
بــه دامــان طبیعــت بازگردانــده شــد.بوتیمار 
یــا غم خــورک گونــه ای پرنــده ای آبچــر 
اســت از راســته سقامرغ ســانان، خانــواده 
ــده کــه  ــی ایــن پرن حواصیــالن. ویژگــی اصل
تیــره حواصیــالن  اعضــای  دیگــر  از  را  آن 
ــر آن اســت.  ــردن کوتاه ت ــد، گ ــز می کن متمای

بازگشت بوتیمار به زیستگاهش 
در سیستان وبلوچستان

دوره آموزشی خبرنگاری محیط زیست در قزوین برگزار شد
دوره آموزشی نقش و جایگاه رسانه ها در جهت ارتقای آگاهی و سواد عمومی حوزه 
محیط زیست روز پنج شنبه با حضور جمعی از اصحاب رسانه در قزوین برگزار شد.

دو زیرگونــه از بوتیمــار در ایــران بــه همیــن نــام 
ــه  ــزر ب ــواحل خ ــتان و س ــه در سیس ــهره اند ک ش
ــاران  ــول پرب ــا در فص ــا و باتالق ه ــان نیزاره می
و  بوتیمــار  از  عبارت انــد  دو  ایــن  می زینــد. 
بوتیمــار کوچــک. بوتیمــار آهســته و به دشــواری 
و در ارتفاعــی کــم پــرواز می کنــد و گــردن خــود 
ــگام  ــه هن ــد و ب ــع می کن ــرواز جم ــگام پ را هن

خطــر بی حرکــت می ایســتد.

خبر

پیام زیست

جلبک »دونالیال« در دریاچه 
ارومیه کاهش یافت

 رییــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــا و جانــوران آبــزی 
کشــور گفــت: همزمــان بــا کاهــش ورودی آب بــه 
ــه و افزایــش شــوری آب، جلبــک  دریاچــه ارومی
»دونالیــال« در ایــن دریاچــه کاهــش یافــت. علــی 
نکوئــی فــر افــزود: تعــداد جلبــک هــای تــک ســلولی »دونالیــال« بــه تازگــی 
ــر در  1.6 میلیــون عــدد در ایســتگاه »زنبیــل« و 1.2 میلیــون عــدد در لیت
ایســتگاه »آق گنبــد« بــه ثبــت رســید. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن میــزان 
نســبت بــه نمونــه بــرداری هــای خــرداد مــاه و نیمــه اول تیرمــاه کاهــش 
ــی  ــت محیط ــرایط زیس ــه داد: ش ــد، ادام ــی ده ــان م ــمگیری را نش چش
ــه  ــال« ب ــزان »دونالی ــیده و می ــل رس ــه حداق ــک ب ــن جلب ــای ای ــرای بق ب
ــا و  ــات آرتمی ــز تحقیق ــرده اســت. رییــس مرک ــدا ک ــک دوم کاهــش پی ی
ــز  ــل« نی ــزان شــوری در ایســتگاه »زنبی ــت: می ــزی کشــور گف ــوران آب جان
بــه 332 گــرم نمــک در لیتــر رســیده کــه نســبت بــه خــرداد ســال جــاری 

ثابــت بــوده اســت. 

ارومیه

بدون کمک رسانه ها 
حفاظت از محیط زیست 

ممکن نیست
مدیــرکل روابــط عمومــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه رســانه ها در 
جهــت ترویــج فرهنــگ حفظ محیط زیســت 
نقــش مهمــی دارنــد گفــت: در دنیــای امــروز 
بــدون کمــک رســانه هــا حفــظ محیــط 
زیســت ممکــن و میســر نیســت. امیــر 
عبدالرضــا ســپنجی در دوره آموزشــی نقــش 
ــی در  ــش عموم ــای دان ــا در ارتق ــانه ه رس
حــوزه محیــط زیســت کــه بــا حضــور جمعــی 
از اصحــاب رســانه قزویــن برگــزار شــد،افزود: 
ــه طبیعــت،  ــد احتــرام ب رســانه هــا می توانن
حیــات وحــش و محیــط زیســت در جامعــه 
را بــا فعالیــت هــای ترویجــی خــود افزایــش 

دهنــد. 
وی اظهــار داشــت: رســانه هــای جمعــی 
و اصحــاب رســانه هــا در حــوزه محیــط 
زیســت بایــد یــک نــگاه سیســتمی داشــته 

و از خودمحــوری پرهیــز کننــد. 
مدیــر کل روابــط عمومــی و امــور رســانه 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ادامــه 
ایجــاد امیــد را از وظایــف خبرنــگاران عنــوان 
ــن  ــد در عی ــا بای ــانه ه ــزود: رس ــرد و اف ک
انعــکاس حقایــق بــه دنبــال راه حــل و 

ــند.  ــردم باش ــن م ــد در بی ــاد امی ایج
ســپنجی، دو عرصــه آمــوزش و اطالع رســانی 
ــی  ــط عموم ــای رواب ــت ه ــه فعالی را از جمل
ــوان  ــت عن ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کــرد و اظهــار داشــت: بــازوی اصلــی مــا در 
ایــن عرصــه رســانه هــا هســتند تــا بتوانیــم 
ــوب  ــه ای مطل ــه نقط ــت را ب ــط زیس محی

ــانیم.  برس
ــت  ــازمان حفاظ ــرد: س ــان ک ــر نش وی خاط
محیــط زیســت یــک دســتگاه نظارتی اســت 
ــای  ــتگاه ه ــر دس ــا و دیگ ــانه ه ــر رس و اگ
اجرایــی در حفــظ محیــط زیســت همراهــی 
ــی  ــالح م ــالء س ــه خ ــن مجموع ــد ای نکنن

شــود. 
مدیــر کل روابــط عمومــی و امــور رســانه 
ــار  ــت اظه ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
ــی و  ــط زیســت موضوعــی مل داشــت: محی
ــا  ــاح ه ــه جن ــر هم ــت و اگ ــی اس فراجناح
ــوزه  ــن ح ــت ای ــرای حفاظ ــا ب ــانه ه و رس
همســو نباشــند در رســیدن بــه اهــداف 
بازنــده خواهیــم بــود. ایــن مســوول گفــت: 
بــرای حفاظــت از محیــط زیســت ابتــدا 
ــتماتیک  ــد و سیس ــام من ــگاه نظ ــد ن نیازمن
هســتیم و بایــد بــا برنامــه ریــزی و دریافــت 
بازخوردهــا ســعی کنیــم ایــن نــوع نــگاه را در 

ــم.  ــم کنی ــور حاک کش

فرار از واقعیت کاهش مساحت جنگل ها
مساحت جنگل ها در سالنامه آماری 95 با سالنامه آماری 91 برابر 

است، کارشناسان می گویند آمارهای ارائه شده درست نیست

در 20 سال گذشته دست کم چهار میلیون هکتار عرصه  طبیعی دچار تغییر کاربری شدند

ــه  ــا ب ــازمان جنگل ه ــه س ــی ک آمارهای
ــه کــرده، حکایــت  ــران ارائ مرکــز آمــار ای
ــای  ــاحت جنگل ه ــدن مس ــت مان از ثاب
دارد.   90 دهــه  اول  نیمــه  در  ایــران 
موضوعــی کــه صحــت آن بــا تردیــد 

ــت. ــه اس مواج
ســالنامه  اخیــرا  ایــران  آمــار  مرکــز 
آمــاری ســال 1395 را منتشــر کــرده. 
ســالنامه های آمــاری کــه معمــوال بــا 
تاخیــری دو ســاله منتشــر می شــود 
بــه ارائــه آمارهــای بخش هــای مختلــف 
از جمعیــت گرفتــه تــا محیط زیســت 
بــه  مربــوط  بخــش  در  می پردازنــد. 
 ،95 ســال  ســالنامه  محیط زیســت 
ــان  ــا پای ــران ت مســاحت جنگل هــای ای

ــون و 319  ــال، 14 میلی ــن س ــفند ای اس
هــزار و 63 هکتــار عنــوان شــده. در 
ــال 94 و  ــالنامه س ــال در س ــن ح همی
ســال 1391 هــم مســاحت جنگل هــای 
ــا  ــده. آی ــر ش ــدار ذک ــن مق ــور همی کش
ایــن آمارهــا واقعــی هســتند و در نیمــه 
جنگل هــای  مســاحت   ،90 دهــه  اول 

ــدند؟  ــم نش ــران ک ای

خشکسالی گسترده
خشکســالی  ملــی  مرکــز  آمارهــای 
ــش  ــا افزای ــان ب ــد همزم ــان می ده نش
قلمــرو  کشــورمان،  در  خشکســالی 
خشکســالی در جنگل هــای کشــور هــم 
آخریــن  براســاس  یافتــه.  افزایــش 
گــزارش ایــن مرکــز کــه در خرداد امســال 
ــته 13  ــال گذش ــده، در 10 س ــر ش منتش
انبــوه  جنگل هــای  مســاحت  درصــد 
کشــور تحــت تاثیــر خشکســالی بســیار 
شــدید بــوده کــه ایــن آمــار در خــرداد 94 

ــر شــده و 34 درصــد  ــش از 2.5 براب بی
ــا  ــور ب ــوه کش ــای انب ــاحت جنگل ه مس
خشکســالی بســیار شــدید دســت و 

پنجــه نــرم می کردنــد.

آتش سوزی پی درپی
آنطــور کــه محمــد درویــش، عضــو 
تحقیفــات  موسســه  علمــی  هیــات 
جنگل هــا و مراتــع کشــور بــه »پیــام 
مــا« می گویــد، ســاالنه به طــور متوســط 
20 هــزار هکتــار از جنگل هــا و مراتــع 
ایــران دچــار آتش ســوزی  می شــوند. 
در همیــن حــال براســاس آمارهــای ارائــه 
ــا، در  ــازمان جنگل ه ــوی س ــده از س ش
ــار از  ــزار  و 649 هکت ــه ه ــال 92، س س
ــش  ــران در آت ــای ای ــاحت جنگل ه مس
ســوخته. در ســال 94 و 95 هــم بــه 
ترتیــب چهــار هــزار و 716 و هشــت هــزار 
و 712 هکتــار از مســاحت جنگل هــای 
ایــران طعمــه حریــق شــده امــا در آمــار، 

ــدا  ــی پی ــا کاهش ــاحت کل جنگل ه مس
ــد  ــد می کن ــه درویــش تاکی نکــرده. البت
ــا  ــه ســهم آتش ســوزی در مقایســه ب ک
دیگــر عوامــل تخریــب جنــگل در ایــران، 

ــز اســت. ناچی

تردید جدی در آمار رسمی
نــرخ  افزایــش  درویــش  بــه گفتــه 
تفــاوت  افزایــش  فرســایش خــاک، 
ــش  ــب و روز و همچنین افزای ــی ش دمای
نشــان دهنده کاهــش  ســیل  رخــداد 
رویشــگاه های جنگلــی ایــران اســت. 
بدیــن ترتیــب ادعــای ســازمان جنگل هــا 
ــدن  ــت مان ــا ثاب ــش و ی ــر افزای ــی ب مبن
ــد  ــا تردی ــران ب ــای ای ــعت جنگل ه وس
ــه  ــد ک ــت. او می گوی ــه اس ــدی مواج ج
فقــط در مــورد جنگل هــای هیرکانــی، 
آخریــن گــزارش موسســه تحقیقــات 
کــرده  اعــالم  مراتــع،  و  جنگل هــا 
ــون  ــا 1.6 میلی ــن جنگل ه ــاحت ای مس
هکتــار اســت امــا ســازمان جنگل هــا 
هنــوز بــه آمــار 1.9 میلیــون هکتــار اعتقاد 
ایــن کارشــناس محیط زیســت  دارد.  
ــگل  ــف جن ــاوت تعری ــه تف ــاره ب ــا اش ب
در ایــران کــه حداقــل پوشــش درختــان 
ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــج درص ــی را پن جنگل

ــار و کشــاورزی  ــو )ســازمان خوارب ــا فائ ب
ــش را 12  ــن پوش ــه ای ــد( ک ــل متح مل
می گویــد  می کنــد،  عنــوان  درصــد 
ــعت  ــو، وس ــف فائ ــاس تعری ــه براس ک
جنگل هــا در ایــران چهــار میلیــون هکتــار 
کمتــر از آمــار رســمی اســت. عضــو هیات 
علمــی موسســه تحقیقــات جنگل هــا و 
ــه چــه  ــن ســوال ک ــه ای ــع کشــور ب مرات
ــران  ــای ای ــب جنگل ه ــی در تخری عوامل
نقــش دارنــد، اینگونــه پاســخ می دهــد: 
»بیشــترین تخریــب جنگل هــا از تغییــر 
ــری اراضــی ایجــاد شــده. ســازمان  کارب
جنگل هــا رســما وســعت  مراتــع کشــور 
را از 90 میلیــون بــه ۸5 میلیــون هکتــار 
کاهــش داده. یعنــی پنج میلیــون هکتار 
از مراتــع بــه قلمــرو بیابانــی افــزوده 
ــس  ــل 90 مجل ــیون اص ــده.   کمیس ش
هــم اعــالم کــرده کــه ســازمان جنگل هــا 
ــای  ــار از عرصه ه ــون هکت ــار میلی در چه
طبیعــی ایــران مجــوز تغییــر کاربــری را 
ــول 110  ــی در ط ــن یعن ــرده.  ای صــادر ک
ســال دو میلیــون جنــگل کاری کردیــم و 
در طــول  20 ســال چهــار میلیــون هکتــار  
از وســعت عرصه هــای طبیعــی کــم 

ــم.« کردی

ــع در  ــا و مرات ــب جنگل ه ــزان تخری ــه می ــی ب نگاه
دهه هــای اخیــر،  آمــار ســازمان جنگل هــا مبنــی 
ــه  ــا در فاصل ــاحت جنگل ه ــن مس ــش نیافت ــر کاه ب
ســال های 91 تــا 95 را بیشــتر بــا تردیــد مواجــه 
ــه در  ــی ک ــک جهان ــزارش بان ــاس گ ــر اس ــد. ب می کن
ســال 1384 رســانه ای شــد ســاالنه 125 هــزار هکتــار 
از جنگل هــای ایــران نابــود می شــود. در ایــن گــزارش 
ــا 50 ســال آینــده  ــود کــه ایــران ت پیش بینــی شــده ب
ــات  ــر، اطالع ــوی دیگ ــت. از س ــد داش ــی نخواه جنگل
ــه در  ــران  ک ــی ای ــع طبیع ــه مناب ــدرج در ویژه نام من
ــزان  ــد می ــان می ده ــد نش ــر ش ــال 1383 منتش س
مراتــع کشــور در حــدود 40 ســال پیــش 106 میلیــون 
ــال  ــاری س ــالنامه آم ــاس س ــر اس ــه ب ــوده ک ــار ب هکت
ــه 84  ــال ب ــن س ــور در ای ــع کش ــاحت مرات 95،  مس

ــت. ــیده اس ــار رس ــزار و 991 هکت ــون و 814 ه میلی
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امکان مشاهده آنالین کیفیت 
هوای دریاچه ارومیه

مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت آذربایجان شـرقی 
گفـت: ایسـتگاه های سـنجش آلودگـی گـرد و غبار 
حاشـیه دریاچـه ارومیه در سـه منطقه عجب شـیر، 
تأمیـن  بـا  شـرفخانه  بنـدر  و  اسکو)سـرای( 
زیرسـاخت های الزم بـه سـامانه ملـی پایـش آلودگی هوای کشـور به نشـانی 
ایسـتگاه های  اتصـال  از  قاسـمی  پیوسـتند.حمید   https://aqms.doe.ir
سـنجش گـرد و غبـار حاشـیه دریاچـه ارومیه به سـامانه ملی پایـش آلودگی 
هـوا خبـر داد و گفـت: بـا ایجـاد ایـن امـکان از ایـن پـس همـه شـهروندان 
می تواننـد بـه صـورت بـر خـط وضعیـت کیفـی هـوای شهرسـتان های دارای 
ایسـتگاه سـنجش آلودگـی را در پرتـال مشـاهده کننـد.وی افـزود: هم اکنون 
٩ ایسـتگاه فعـال سـنجش آلودگـی هـوا در سـطح کالن شـهر تبریـز مسـتقر 
هسـتند و در آینده نزدیک با به روزرسـانی و انجام تعمیرات و سـرویس های 
الزم ایسـتگاه های شهرسـتان های میانـه، مراغـه و بنـاب نیـز به سـامانه ملی 

پایـش آلودگـی هـوای کشـور متصـل می شـوند.

شــبکه  کل  مدیــر 
ســازمان  پایــش 
کشــور  هواشناســی 
پیش بینــی  ضمــن 
ــده،  ــای آین ــورطی روزه ــوی کش ــرایط ج ش
ــرم در بیشــتر مناطــق  ــدگاری هــوای گ از مان
کشــور بــه ویــژه مرکــز دســت کم تــا 20 
ــای  ــی روزه ــت: ط ــر داد و گف ــاه خب مردادم
ــم  ــه ای نخواهی ــل مالحظ ــارش  قاب ــده ب آین
بــه  اشــاره  بــا  حقیقــت  داشت.مســعود 
وضعیــت جــوی کشــور طــی روزهــای آینــده 
قابــل  بــارش  دوشــنبه  تــا  کــرد:  اظهــار 
داشــت.وی  نخواهیــم  کشــور  در  توجهــی 
ــمالی  ــوار ش ــا در ن ــه تنه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
آذربایجــان  اســتان های  شــمال  و  کشــور 

ــارش  ــی و اردبیــل ب شــرقی، آذریایجــان غرب
گفــت:  می شــود،  پیش بینــی  پراکنــده 
ــتان  ــوب سیس ــده در جن ــه آین ــی دو هفت ط
ــاری  ــای رگب ــال بارش ه ــتان احتم و بلوچس
وجــود دارد.مدیــر کل شــبکه پایــش ســازمان 
ــی  هواشناســی کشــور در مــورد شــرایط دمای
ــرد:  ــح ک ــده تصری ــای آین ــی روزه ــور ط کش
تــا دوشــنبه هفتــه آینــده )15 مــرداد( هــوای 
گــرم در غالــب مناطــق کشــور بــه ویــژه 

جنــوب و مرکــز مانــدگار خواهــد بــود.
ــه گفتــه حقیقــت از دوشــنبه هفتــه جــاری  ب
شــرایط دمایــی در نــوار شــمالی و شــمال 
از  و  تغییرمی کنــد  قــدری  غــرب کشــور، 
شــدت گرمــا تــا حــد کمــی کاســته می شــود.

هوای گرم تا 20 مرداد 
در کشور ماندگار است

آب وهواخبر
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کل  اداره  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی، 
گردشـگری اسـتان سـمنان گفـت: ثبـت 
و  بسـطام  تاریخـی  مجموعـه  جهانـی 
ابـر  جنـگل  کـه  هیرکانـی  جنگل هـای 
در  جنگل هاسـت،  ایـن  از  بخشـی  نیـز 

دسـتور کار اسـت.مصطفی یغمائیـان در 
دیـدار بـا کرم محمـدی معـاون اسـتاندار 
سـمنان و فرمانـدار شـاهرود با اشـاره به 
ظرفیت هـای تاریخی شـاهرود، از انعقاد 
تاریخـی  بافـت  مطالعـه  طـرح  قـرارداد 
شـاهرود خبـر داد و گفت:براسـاس این 

بـرای  ضوابـط  تعییـن  از  پـس  طـرح، 
محـدوده بافـت، در حـوزه بافـت فعالیت 
سـازی  زمینـه  برایـن  عـالوه  می شـود. 
برخـی  جهانـی  ثبـت  بـرای  الزم  هـای 
گردشـگری  و  تاریخـی  هـای  جاذبـه 
شـاهرود در حـال انجام اسـت.یغمائیان 
دارای  شـاهرود  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا 
ظرفیت هـای باالیـی در حوزه گردشـگری 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: این شهرسـتان 
دارای هفـت مرکـز اقامتـی، 24 اقامتگاه 
بوم گـردی و 9 دفتـر خدمـات مسـافرتی 
است.سرپرسـت معاونـت صنایع دسـتی 

اداره کل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان سـمنان نیـز گفت: 
 42 در  دسـتی  صنایـع  هنرمنـد   1700
در  شـاهرود  در  دسـتی  صنایـع  رشـته 
حـال فعالیـت هسـتند. همایـون جورابلو 
بـا بیـان اینکـه مهم تریـن برنـد صنایـع 
سـرامیک  و  سـفال  شـاهرود،  دسـتی 
بازارچه هـای  ایجـاد  افـزود:  اسـت، 
دائمـی عرضـه و فـروش صنایع دسـتی، 
دسـت  در  برنامه هـای  مهم تریـن  از 
اجـرا بـرای حمایـت از هنرمنـدان صنایع 

دسـتی اسـت.   

بنـای »اردشـیر بابـکان« در صـد کیلومتری جنوب  شـرقی 
شـهر شـیراز و در بخش شـمالی مجموعه و شـهر باسـتانی 
گـور، سـال 1310 در فهرسـت آثـار مّلـی بـه ثبـت رسـید، 
محوطـه ای کـه انتقادهایـی بـوده دربـاره قصـور مدیریتی و 
رسـیدگی نکـردن بـه وضعیـت رو بـه توسـعه روسـتایی به 
نـام »آتشـکده« کـه چنـد دهـه پیـش در نزدیکـی عمارت 
اردشـیر بابکان شـکل گرفته، اکنـون هم انتقادهایـی درباره 
وضعیـت مدیریـت و حفاظـت ایـن مجموعـه باسـتانی 
شـنیده می شـود. در کنـار ایـن اقدامات که هر کـس اظهار 
نظـر متفاوتـی نسـبت بـه آن دارد و البتـه بیشـترین اظهار 
نظرهـا نسـبت بـه آن عملکـرد منفـی اسـت، از جدیدترین 
اقدامـات نامناسـب برای ایـن محوطه ی جهانـی البته قبل 
از ثبـت جهانـی و بعـد از کاندیـد شـدن اش بـرای ثبـت در 
فهرسـت میـراث جهانی یونسـکو به چند روز قبـل از حضور 
ارزیابان یونسـکو برای بررسـی مجموعه ی جهانی فیروزآباد 
برمی گردد. در این محوطه ی جهانی، ماشـین آالت سـنگین، 
جاده ـای بـه منظور سـهولت دسترسـی به نقش برجسـته 
ساسـانی موسـوم به »نقـش پیـروزی« یا »نبرد سـواران« 

ایجـاد کردنـد، اقدامـی کـه گفتـه  می شـود به دسـتور مدیر 
این محوطه ی باسـتانی و اکنون جهانی انجام شـده اسـت.

ایـن اقـدام را نـه تنهـا برخی کارشناسـان میـراث فرهنگی 
ضـروری نمی دانسـتند، بلکـه برخـی دوسـتداران میـراث 
فرهنگـی هـم در بازدیـد از ایـن محوطـه کـه نـه تنهـا قبل 
از حضـور ارزیابـان از محوطـه دیـدن کـرده بودنـد، بلکـه 
حتـی یـک مـاه قبـل از ثبـت جهانـی فیروزآبـاد هـم بـه 
ایـن محوطـه رفتـه بودند، ایـن وضعیت را تائیـد می کنند، 
راهـی کـه عـالوه بـر کشـیده شـدن اش در درون عرصـه 
باسـتانی، قسـمت هایی از راه باسـتانی ایـن محل و منظر 
فرهنگـی کتیبـه را نیـز تخریـب کـرده اسـت. در کنـار این 
اتفاقـات در ایـن محوطه _قبـل از ثبت جهانی_ روسـتای 
جنـوب  و  اردشـیر  شـمال کاخ  در  »آتشـکده«  امـروزی 
نقش برجسـته معروف ساسـانی شـکل گرفت و توسـعه 
تدریجـی آن عـالوه بـر مخدوش کردن منظـر فرهنگی این 
آثـار، بخش هایـی از بقایـای باسـتانی را به دنبال داشـت؛ 
اقدامـی کـه آن هم مشـکالت زیـادی را بـرای این محوطه 
باسـتانی بـه دنبـال داشـته و دارد، امـا بـه نظـر می رسـد 
میـراث فرهنگـی هم چنـان آرامـش کافـی را بـرای برطرف 
مشـکالت در ایـن محوطه ی جهانی دارد. آن طور که ایسـنا 
نوشـته علیرضا عسـگری چـاوردی مدیر پایـگاه فیروزآباد 
در خصـوص جـاده سـازی در این منطقه گفت که نخسـت 

حـال  در  دشـت های کشـور  دیگـر  ماننـد  را  فیروزآبـاد 
توسـعه توصیـف کـرده و با بیـان این که دشـت فیروزآباد 
محدودیت هایـی ماننـد کوچکـی دشـت و صعب العبـور 
بودنـش کـه هزینـه ی زیـادی بـه همـراه دارد، تاکیـد کرد: 
»توسـعه باید در خدمت آثار باسـتانی باشـد و چشـم انداز 
آثـار را حفـظ کنـد.او  بـا بیـان این کـه امروز دسترسـی به 
قلعـه دختـر بـا پیاده روی بسـیار سـنگین انجام می شـود 
و بـرای گردشـگران بـا مشـکل مواجـه می شـود؛ افـزود: 
ایـن منطقـه دو مسـیر گردشـگری دارد که هـر دوی آن ها 
مسـیر دسترسـی مناسـبی ندارند که باید جاده دسترسی 

مناسـبی ایجاد شـود.

بسطام و جنگل ابر
در مسیر جهانی شدن

کشف آثار سه هزار ساله 

در قلعه سردار بوکان

سرپرسـت هیـات کاوش قلعـه سـردار بـوکان و رییـس گـروه پژوهـش موزه 
ملـی ایـران گفـت: آثـار سـه هـزار سـاله عصر آهـن در قلعه سـردار این شـهر 
توسـط کاوشـگران ایـن گـروه کشـف شـد. یوسـف حسـن زاده بـا اشـاره بـه 
اینکـه برنامـه کاوش و الیـه نـگاری قلعـه سـردار از 2۸ تیر سـال جـاری آغاز 
شـده اسـت، افـزود: مطالعـات انجـام شـده در 13 روز گذشـته نشـان داد که 
الیـه هـای سـطحی، بقایـای برجامانـده از دوره عصـر آهـن بـوده کـه شـامل 

قطعـات متعـدد سـفال ابـزار سـنگی و بقایـای معمـاری آن دوره اسـت. 
وی بیـان کـرد: کاوش هـم اکنون در عمق 5.5 متری سـطح زمین در جریان 
اسـت و بـرآورد مـی شـود کـه قدمـت ایـن محوطـه حداقـل مربوط بـه دوره 
مفـرغ باشـد. حسـن زاده گفـت: تاکنون آثار کشـف شـده در این الیـه نگاری 
شـامل قطعـات سـفال دوره آهـن، اسـتخوان های جانـوری، یک قطعـه ابزار 
سـنگی، یـک قطعـه میلـه مفرغـی و خمـره های کوچـک و بزرگ می باشـد. 
وی افـزود: احتمـال ارتبـاط ایـن محوطـه با محوطـه عصر آهـن »قالیچی« و 
عصـر مفـرغ تپـه »علی آباد« بـوکان وجود دارد اما مسـئله قابل تاملی اسـت 
کـه نیـاز بـه اطالعـات تکمیلـی دارد. وی ادامـه داد: پیـش از ایـن اطالعـات 
و مسـتندات مـدون باسـتان شناسـی از ایـن محوطـه وجـود نداشـت و تنهـا 
اطالعـات موجـود مربـوط بـه پرونـده ثبتـی ایـن محوطـه در سـازمان میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری در سـال 1347 بـوده اسـت. وی بـا 
اشـاره بـه اینکـه ایـن محوطـه بـا عنـوان »اثـری از دوره مفـرغ بـوکان« در 
فهرسـت آثار ملی ثبت شـده اسـت، بیان کرد: متاسـفانه در سـال های اخیر 
بـا اهـداف خیابـان کشـی، سـاخت پاسـاژ و فضاهـای تجـاری به عرصـه این 

محوطـه تاریخـی تجاوز شـده اسـت. 

توسعه روستا جان اردشیر بابکان را می گیرد
دلیل جاده سازی ایجاد مسیر ورود گردشگران به منطقه است

مدیــر پایــگاه فیروزآبــاد بــا بیــان 
ــه  ــی ب ــد دسترس ــا بای ــا ی ــه م این ک
ــار را  ــه آث ــن ک ــا ای ــم ی ــم کنی ــار را فراه آث
ــم،  ــارج کنی ــترس خ ــی از دس ــور کل ــه ط ب
ــکو  ــان یونس ــور بازرس ــل از حض ــزود: قب اف
ــش  ــون؛ »نق ــد چ ــاز ش ــیر ب ــی از مس بخش
برجســته در نقطــه ی پــر گل و الی قــرار دارد، 
بــرای ایــن کــه دسترســی حاصــل شــود آن 
خاک هــای طبیعــی برداشــته شــد. ایــن 
ــام  ــر انج ــه اث ــوان در عرص ــچ عن ــه هی کار ب
ــکده  ــتای آتش ــه روس ــت و فاصل ــده اس نش

ــت. ــر اس ــدود 800 مت ــر ح ــا اث ت

گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
اســتان کرمــان از تجدیــد چــاپ بیــش از ٥٠٠هــزار بــرگ اقــالم 
ــگری  ــای گردش ــتان و جاذبه ه ــی اس ــرای معرف ــی ب تبلیغات
شهرســتان ها خبــر داد و گفــت: »در حــال حاضــر تمــام 
ــای  ــوزه ه ــان در ح ــتان کرم ــی اس ــای تبلیغات ــالم و نیازه اق
مختلــف میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
تهیــه و تکمیــل شــده اســت.«غالمرضا فرخــی  افــزود: 

«ایــن اقــالم شــامل نقشــه گردشــگری شهرســتانها، کتابچــه 
راهنمــای گردشــگران، بروشــور و کتــاب نفیــس معرفــی 
جاذبــه هــای باستانشناســی، گردشــگری و صنایــع دســتی و 
غیــره هســتند.«او اظهــار کــرد: »ایــن اقــالم کــه بــه معرفــی 
جاذبه هــای گردشــگری اســتان کرمــان مــی پردازنــد در 
تمامــی شهرســتان های ایــن اســتان توزیــع مــی شــود تــا در 

ــرد.« ــرار گی ــگران ق ــافران و گردش ــار مس اختی

گردشـگری  و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  اداره  رییـس 
شهرسـتان فریمـان از آغـاز عملیـات اجرایـی احیـا و بازگشـایی 

داد. خبـر  فریمـان  شـاهان گرماب  معـروف  آبگـرم 
حسـن گیاهـی افـزود: »بـا همـکاری و پیگیری هـای مسـتمر 
مدیـران  فرمانـدار،  مجلـس،  نماینـده  توسـط  صورت گرفتـه 
شهرسـتان و نیـز مسـاعدت و همراهـی هـالل احمـر اسـتان 
خوشـبختانه منطقـه نمونه گردشـگری شـاهان گرماب کـه  برای 
احیـا و بهـره بـرداری بـه بخـش خصوصی واگذار شـده بـود، هم 
 اکنـون بهره بردار بخش خصوصی عملیـات اجرایی عمران منطقه 

را آغـاز کـرده و در فـاز اول بـا سـاماندهی فضاهـای موجـود )که 
تـا ابتـدای پاییـز به اتمام خواهد رسـید( برای جـذب مخاطب و 
گردشـگر اقدام خواهد کرد.«او ضمن درخواسـت از دسـتگاه های 
مختلـف و مـردم منطقـه بـرای همـکاری بـا بهـره بـردار بـرای 
تسـریع آمـاده سـازی، تصریـح کـرد: »همزمـان با سـامان دهی 
فضاهای موجود،فرآیند سـرمایه گذاری کالن توسـط بهره بردار از 
طریـق معاونت سـرمایه گـذاری اداره کل میراث فرهنگی اسـتان 
درحـال پیگیـری اسـت تـا  در آینـده ای نزدیـک شـاهد ایجـاد 

مجموعـه کامـل گردشـگری در شـاهان گرماب باشـیم.«

چاپ 500هزار نسخه اقالم تبلیغاتی معرفی 

جاذبه های استان کرمان

آبگرم شاهان گرماب فریمان بعد از ۱0 سال احیا شد

نخستین رستوران شناور در جزیره قشم ساخته شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قشم از ساخت نخستین 

»رستوران شناور« در این جزیره خبرداد و گفت: این شناور که به دست طراحان و 
صنعتگران قشمی ساخته شده است، »مانگرو قشم« نام دارد.

پیام میراث

سنا
:ای

س
عک

گردشگریمیراثمیراث خبر

کشف پیه سوز 
800ساله در زنجان

ســامان دهی يــك ميــدان در 
ــان   ــتان زنج ــدی اس ــهر دن ش
ــك  ــدن ي ــدار ش ــه بي ــر ب منج

چــراغ پيه ســوز ٨٠٠ ســاله شــد. 
پرســتو قاســمی مســوول امــور مــوزه هــای ايــن اداره 
كل بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: »در پــی عملیــات 
شــهر  امــام  میــدان  خاک بــرداری  و  ســامان دهی 
ــگ  ــودی رن ــفالی نخ ــوز س ــی س ــراغ پ ــك چ ــدی ي دن
ــاع ١١  ــه ارتف ــودی ب ــته عم ــک دس ــا ی ــت ب ــف تخ ک

ــد.« ــرون آم ــاک بی ــر خ ــالم از زی ــر س ــانتی مت س

آغاز محوطه سازی 
تفرجگاه »پیرکدوییه« 

میراث فرهنگـی،  اداره  مسـوول 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
شهرسـتان بوانـات از آغـاز عملیـات 
اجرایی سـامان دهی و محوطه سازی 
تفرجـگاه پیرکدوییه مزایجان بوانات خبر داد. حسـین پور اسـد 
گفـت: »بـا پیگیـری هـای صـورت گرفتـه توسـط اداره میـراث 
فرهنگـی شهرسـتان بوانـات و تامیـن اعتبـار توسـط فرمانداری 
شهرسـتان، از محـل اعتبـارات قانـون متـوازن سـال 96)اوراق 
خزانه اسـالمی( و با بکارگیـری پیمانکار بومی ، عملیات اجرایی 
سـاماندهی و محوطه سـازی تفرجگاه پیرکدوئیه )سکوسازی و 

سـاماندهی محـل اسـتراحت گردشـگران(آغاز شـد.«

آغاز فصل دوم مرمت 
آرامگاه یعقوب لیث

میــراث  پایــگاه  مدیــر 
و  گندی شــاپور  فرهنگــی 
ــل  ــاز فص ــه از آغ ــوان کرخ ای
ــر  ــاری خب ــث صف ــوب لی ــگاه یعق ــت آرام دوم مرم

د.  ا د
یعقــوب زلقــی بــا اشــاره بــه آغــاز فصــل دوم مرمــت 
ــت: در  ــار داش ــاری اظه ــث صف ــوب لی ــگاه یعق آرام
فصــل اول مرمــت بنــای ایــن آرامــگاه، اقدامــات 
ارزنــده ای روی گنبــد و جــداره بیرونــی و داخلــی 
بنــا صــورت گرفــت و عملیــات استحکام بخشــی و 
رفــع رطوبــت نیــز روی ایــن قســمت ها انجــام شــد.

پرداخت تسهیالت 
گردشگری سه برابر شد

گـذاری  سـرمایه  معـاون 
فرهنگـی،  میـراث  کل  اداره 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
خراسـان گفـت: میـزان پرداخـت تسـهیالت بـه طرح های 
گردشـگری و صنایـع دسـتی روسـتایی و عشـایری در 
این اسـتان امسـال سـه برابـر شـده اسـت.احمد دیناری 
در  عشـایری  و  روسـتایی  مشـاغل  تسـهیالت  افـزود: 
از کارآفرینـی، ایجـاد و  ایـن حـوزه بـه منظـور حمایـت 
توسـعه کسـب و کارهـای رسـته هـای مختلـف از جملـه 
جوامـع  اقتصـاد  تقویـت  و  دسـتی  صنایـع  گردشـگری، 

شـود. مـی  پرداخـت  محلـی  یـا  میزبـان 



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1230| شنبه 13 مرداد1397

6
www.payamema.ir

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 نگاه
در فضای مجازی منتشر شدند، می توانید ببینید 
و همچنین مروری بر رسانه های محلی استان ها داشته باشید. 

شهرستان دره شهر در دامنه کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس واقع شده است.   /   ایرنا باغ وحش مشهد پلمپ شد   /   میزان

مسابقات پاراگالیدر قهرمانی کشور – کرمانشاه   /   میزان
تمرین تیم ملی سپک تاکرا ایران اعزامی به بازی های آسیایی  /  باشگاه 

خبرنگاران جوان 11 مرداد 1360- تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمدعلی رجایی
عکس انشنال جئوگرافیک تپه ریگ های روان 

در حاشیه دبی را نشان می دهد

روزنامه اصفهان زیبا نوشت : سازمان 
آرامستان های اصفهان خدمات کفن و دفن 

را نرم افزاری کرد.

روزنامه مهدتمدن تیتر خود را به ادعای 
معامله غیر قانونی فروش ماشین آالت صنعتی 

تبریز با ٢٠میلیارد زیر قیمت به تراکتور سازی 
اختصاص داده است.

روزنامه افسانه تیتر خود را به فعال شدن 
گسل های فارس اختصاص داده است.

روزنامه خبر شمال  نوشت: امروز رسانه 
یکی از نهاد های قدرتمند مدنی است.

روزنامه بامداد جنوب در گزارشی به 
آشفته بازار تلفن همراه که در یک هفته قیمت آنها 

دو برابر شده پرداخته است

روزنامه بشارت یزد نوشت : متکدیان و بی 
خانمان ها در یزد به گرمخانه می روند.

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

بوشهر

یزد
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نگاه 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.

برداشت گندم - آذربایجان شرقی    /   تسنیم شهرستان دره شهر در دامنه کبیرکوه از سلسله جبال زاگرس واقع شده است.   /   ایرنا

کاهش سطح آب سد »بارزو«   /   فارس پیچیدن عطر برنج در شالیزارهای گیالن   /   تسنیم
تمرین تیم ملی سپک تاکرا ایران اعزامی به بازی های آسیایی  /  باشگاه 

خبرنگاران جوان

میـان  تنـش  از  سـی ان ان  خبرگـزاری 
رییـس جمهـوری آمریکا و مولـر گزارش داده و 

نوشـته: گرمـا را حـس می کنیـد؟

روزنامـه نیویـورک تایمز به تالش شـبانه 
روزی آتش نشـانان بـرای خامـوش کـردن آتـش 

کالیفرنیـا اشـاره کرده اسـت.

خبرگـزاری اسـپوتنیکگزارش داده: اروپـا 
تنهـا یـک مقصـد تجـاری بـرای آمریـکا نیسـت.

روزنامـه گاردیـن از برنامـه محرمانه نخسـت 
وزیـر بریتانیـا بـرای ارزیابی نقـش ریاضت در فقر 

غذایی خبـر داده.

پایـگاه اینترنتـی شـبکه خبـری الجزیـره به 
اعتراضـات خیابانی پـس از انتخابـات در زیمبابوه 

پرداخته.

خبرگـزاری یورونیوز از اعتراضـات خیابانی در 
زیمبابـوه پس از انتخابات ریاسـت جمهوری در این 

کشـور و کشـته شـدن 3 نفر خبر داده.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا
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»دماوند« به زودی وارد آب های خزر می شودپیام ایران
فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: ناوشکن دماوند 
مجددا با بهسازی های صورت گرفته به نیروی دریایی شمال کشور الحاق و وارد 
آب های خزر می شود.

توسـعه  ضـرورت  بـر  کریـم  ربـاط  شـهردار 
فضـای سـبز ایـن شـهر بـا اسـتفاده از طـرح 
جامـع فضـای سـبز تاکیـد کـرد و گفـت: بـرای 
بـه  نیـاز  گیـاه  و  گل  تولیـد  در  خودکفایـی 

احـداث گلخانـه هـای جدیـد داشـتیم کـه در 
همیـن راسـتا گلخانـه مـدرن شـهر ربـاط کریم 
در حوالـی اصغرآبـاد از سـال گذشـته در حـال 
احـداث اسـت کـه بـه زودی بـه بهـره بـرداری 

خواهـد رسـید سـید محمـد میرزمانـی افـزود: 
مدیریـت شـهری در تـالش اسـت تـا ضمـن 
حفظ گونه های کاشـته شـده گذشـته در سـطح 
شـهر، در انتخـاب گونه هـای جدید با وسـواس 
بیشـتری اقـدام کنـد.وی بـر ضرورت اسـتفاده 
از گونه هـای متناسـب بـا شـرایط جغرافیایـی 
شـهر تأکید کـرد و گفـت: شـهرداری می خواهد 
بـا اسـتفاده از طـرح جامـع فضای سـبز ، نظم 
خاصـی را در فضـای سـبز شـهری برقـرار کنـد.

طرح توسعه گلخانه ها گامی بلند 
در خودکفایی تولید گل و گیاه

پای بیگانه در کفش تولیدکنندگان مشهدی

  60 درصد کارگاه های تولیدی کفش مشهد تعطیل هستند

مدیـر روابـط کار اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
خراسـان رضـوی نیـز در مورد بیمـه کارگـران کارگاههای 
تولیـد کفش گفـت: برخی از مشـاغل ماننـد کارگاههای 
کوچـک تولیـدی کفش مـورد حمایت دولت قـرار گرفته 
انـد و در مـورد بیمه کارگـران تخفیف هایی اعمال شـده 

است. 
عطـا متیـن فـر افـزود: سـهم بیمـه پرداختی بـرای هر 
کارگـر 30 درصد اسـت که 20 درصد سـهم کارفرما، سـه 
درصـد سـهم صنـدوق بیمه و هفـت درصد سـهم کارگر 

مـی باشـد و بقیـه آن را دولـت پرداخت مـی کند. 
وی اظهـار داشـت: حمایتهـای بیمـه ای از کارگاههـا از 
نظـر قانونـی محدودیـت دارد بطـوری کـه کارگاههایـی 
کـه کارگـران آنهـا بیشـتر از پنـج نفر مـی شـوند در زمره 
کارگاه هـای صنعتـی بـزرگ قـرار مـی گیرنـد و دیگـر 

مشـمول حمایـت بیمـه ای دولـت نمـی شـوند. 

ــا 16 متــر مربــع  ــه ب گفتنــی اســت ایــن گلخان
ســاختمان  مربــع  متــر   16 کاذب،  ســقف 
ــه از  ــقف گلخان ــع س ــر مرب ــی، 432 مت نگهبان
ــوار  ــع دی جنــس پلــی کربنــات، 310 متــر مرب
بتنــی پیــش ســاخته بــه ارتفــاع 3 متــر ، 195 
ــول  ــر ط ــی، 35 مت ــوش بتن ــع کفپ ــر مرب مت
ــازی در  ــب زیرس ــر مکع ــذاری و 100 مت جدولگ

ــت. ــدن اس ــل ش ــال تکمی ح

برندهـای  جـزو  مشـهد  کفـش   
مزیـت  دارای  و  شـده  شـناخته 
امـا  اسـت  کشـور  در  و کیفـی  کمـی 
تولیدکننـدگان ایـن بخـش بـا وجـود 
از دانـش و مهـارت الزم  برخـورداری 
تامیـن  نظـر  از  کفـش،  دوخـت  در 
از  خـارج  بـه  وابسـته  اولیـه  مـواد 
آنهـا  بـرای  همیـن  و  هسـتند  کشـور 
فعـاالن  بـاور  بـه  اسـت.  آزاردهنـده 
تولیـد در مشـهد بخـش عمـده مـواد 
برنامـه  کمـی  بـا  را  کفـش  اولیـه 
ریـزی و ارتقـای توانمندیهـای داخلی 
مـی تـوان تامیـن کـرد تـا نوسـانات 
از  یکـی  نتوانـد  و تحریمهـا  ارز  نـرخ 
مهمتریـن کاالهـا را کـه جـزو نیازهای 
بـه  بـه شـمار مـی رود  اولیـه مـردم 
تاثیـر  تحـت  قیمـت  و  لحـاظ کمـی 

دهـد.  قـرار 
چنـد سـالی اسـت کـه تولیدکننـدگان 
یـک  قالـب  در  مشـهد  در  کفـش 
شـده  سـاماندهی  صنعتـی  خوشـه 
ارتقـای سـطح  بـه  مهـم  ایـن  و  انـد 
دانـش و توانمندی هـای آنـان افزوده 
مشـهدی  تولیدکننـده  یـک  اسـت. 

گفـت: کفـش مشـهد جـزو نخسـتین 
کفشـهای تولیـدی در کشـور اسـت و 
خوشـه  در  نفـر  هـزار   15 اینـک  هـم 
مشـغول  مشـهد  کفـش  صنعتـی 

هسـتند.  فعالیـت 
تولیـد  افـزود:  خوشـبو  ابوالفضـل 
بـه  عمدتـا  شـهر  ایـن  در  کفـش 
در  شـود.  مـی  انجـام  سـنتی  روش 
صنعتـی  بـزرگ  کارگاه  هشـت  کنـار 
هـزار  انـد  یافتـه  توسـعه  اخیـرا  کـه 
و  تولیـد کفـش  200 کارگاه سـنتی  و 
تعـداد زیـادی کارگاههـای زیرپلـه ای 
مشـهد،  اطـراف  مطهـری،  مناطـق  در 
خواجـع ربیـع، طـالب و جـاده میامی 
مشـغول  کفـش  انـواع  تولیـد  بـه 
هسـتند. وی ادامـه داد: کفـش تولید 
اصفهـان،  تولیـدات  کنـار  در  مشـهد 
تهـران و تبریـز جـزو بهتریـن کفشـها 
کشـور  اسـتانهای  همـه  در  و  اسـت 
توزیـع می شـود. کفشـهای کالسـیک 
کیفیـت  دارای  مشـهد  تولیـد  زنانـه 
و مزیـت بیشـتری نسـبت بـه سـایر 
کفشـهای تولیدی در این شـهر اسـت 
و از ایـن حیـث تولیدکننـدگان کفـش 

مشـهد دارای امتیـاز هسـتند. رئیـس 
اتحادیـه کفاشـان مشـهد کـه وظیفـه 
مدیریـت واحدهـای صنفـی در بخش 
را  فـروش کفـش  و  پخـش  تولیـد، 
در سـطح شـهر بـر عهـده دارد نیـز بـه 
خبرنـگار ایرنـا گفـت: طـی چهـار دهه 
اخیـر صنعـت کفـش در مشـهد رشـد 

اسـت.  توجهـی داشـته  قابـل 
اسـماعیل پورمالئکـه افـزود: تشـکیل 
خوشـه صنعتـی کفـش و سـاماندهی 
شـد  باعـث  تولیـد  از  بخـش  ایـن 
کفـش مشـهد در جایـگاه دوم کشـور 
بـه لحـاظ کمـی و کیفـی قـرار گیـرد 
بطـوری کـه هـم اینـک کفـش مشـهد 
کشـورهای  و  اسـتانها  تمـام  بـه 

شـود.  مـی  ارسـال  همجـوار 
 ۸00 اینـک  هـم  داشـت:  اظهـار  وی 
واحـد صنفـی   500 و  تولیـدی  کارگاه 
فـروش کفـش مجـوز رسـمی فعالیت 
اتحادیـه صنـف کفاشـان  از سـوی  را 

مشـهد در اختیـار دارنـد. 
کفاشـان  صنـف  اتحادیـه  رییـس 
مشـهد ادامـه داد: از آنجـا که ورود به 
بخـش تولیـد کفـش آسـانتر از سـایر 

بخـش هـا اسـت مهاجـران افغـان در 
کارگاه هـای زیرپلـه ای کـه عمدتا در 
خانـه های مسـکونی مسـتقر هسـتند 
سـوی  از  آنهـا  بـر  نظـارت  امـکان  و 
اتحادیـه مقـدور نیسـت فعالیـت مـی 
کننـد و کفشـهای تولیـدی خـود را بـه 
بنکـداران و مغازه داران می فروشـند. 
نظـر  از  مشـهد  کفـش  گفـت:  وی 
بـرای  سـودآوری  و  اشـتغالزایی 
دارد  فراوانـی  مزیت هـای  خراسـان 
نوسـانات  و  تحریـم  از  پیـش  تـا  و 
در  صنعـت کفـش  شـرایط  ارز  نـرخ 
مشـهد مناسب و دارای ارزش افزوده 
وضعیـت  اکنـون  امـا  بـود  باالیـی 
کامـال تغییـر کـرده اسـت. پورمالئکـه 
افـزود: بـا این وجـود هم اینـک بازار 
ثبـات نـدارد و تاجـر دیگـر نمـی تواند 
و  خریـد  را  جنـس  خـود  اعتبـار  بـا 
فـروش کنـد، از سـوی دیگـر در ایـن 
خـرد  تولیـدی  هـای  وضعیـت کارگاه 
بـه سـمت تعطیلـی پیـش مـی روند. 
در ایـن شـرایط هـم اینـک 60 درصـد 
مشـهد  کفـش  تولیـدی  کارگاههـای 
تعطیـل هسـتند یـا فقط در حـد اینکه 
کارگـران بیـکار نباشـند فعالیـت دارند 

و در انتظـار حمایتهـای دولت و ثبات 
شـرایط بـازار بـه سـر مـی برنـد. 

وی ادامـه داد: خوشـبختانه بـا توجـه 
آموزشـی  هـای  دوره  و  کالسـها  بـه 
کـه در قالـب خوشـه صنعتـی کفـش 
بـرای تولیدکننـدگان برگـزار شـد آنان 
رشـد  تولیـد  در  مهـارت  لحـاظ  بـه 
خوبـی داشـته انـد و هـم اینـک هیچ 
مهـارت کار  و  توانمنـدی  در  مشـکلی 
تولیـد در رسـته کفـش وجـود نـدارد 
مـواد  تامیـن  اصلـی  مشـکل  امـا 
مـواد  عمـده  او گفـت:  اسـت.  اولیـه 
اولیـه مـورد نیـاز بـرای تولیـد کفـش 
در  پوسـت  فقـط  و  اسـت  وارداتـی 
ایـران تولیـد می شـود. حتـی موادی 
کـه پوسـت را تبدیـل بـه چـرم مـی 
تامیـن  ایـران  خـارج  از  نیـز  کنـد 
صنـف  اتحادیـه  رییـس  شـود.  مـی 
کفاشـان مشـهد افـزود: در تولید یک 
کاال  قلـم   10 حداقـل  کفـش  جفـت 
شـامل انـواع کفـی، فنـر، یـراق، رویه 
مصنوعـی، ترمـو، زیـپ و سـرزیپ و 
رویـه هـای آسـتری بکار مـی رود که 
همـه آنهـا وارداتـی بـوده و عمدتـا از 

کشـور چیـن تامیـن مـی شـوند.

اصفهان

نجات جان مصدوم حادثه ی 
برخورد کامیون با پراید

مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی شــهرداری کرمــان از نجــات مصــدوم 
ــر  ــا خب ــن آهن پاره ه ــادف از بی ــه تص حادث
ــاعت ١١ و  ــت: در س ــکری گف ــی عس داد.عل
ــون  ــتگاه کامی ــک دس ــورد ی ــاه از برخ ــرداد م ــم م ــه هفت ٢٠ دقیق
ویــژه حمــل فرآورده هــای نفتــی و یــک دســتگاه خــودرو پرایــد در 
ــا توجــه  ــوار امــام صــادق )ع( مطلــع شدیم.عســکری افــزود: ب بول
ــد در  بیــن آهن پارهــا  ــه محبــوس شــدن سرنشــین خــودرو پرای ب
و احتمــال حریــق، بالفاصلــه یــک دســتگاه خــودرو امــداد و نجــات 
و یــک دســتگاه خــودرو اطفــای حریــق از دو ایســتگاه آتش نشــانی 
بــه محــل حادثــه اعــزام شــد.وی گفــت: آتش نشــانان بــا حضــور در 
محــل حادثــه، سرنشــین محبــوس شــده در خــودرو پرایــد کــه بــه 
ــد. ــا خــارج کردن ــن آهن پاره ه ــود را از بی شــدت مصــدوم شــده ب

کوتاهی شهرداری کرج 
در تملک اراضی

عضــو شــورای شــهر کــرج بــا اشــاره بــه کوتاهــی 
گفــت:  اراضــی،  تملــک  در  کــرج  شــهرداری 
متأســفانه پارکینــگ پــروژه مهرویــال احــداث 
ــاره  ــا اش ــات د ب ــه ایلی ــرج ال ــت. ف ــده اس نش
ــع  ــه مجتم ــهر ازجمل ــادی ش ــای اقتص ــرداری از پروژه ه ــت بهره ب ــه اهمی ب
تجــاری احداث شــده بــر روی زیرگــذر آیــت هللا هاشــمی در منطقــه مهرویــال 
ــرار  ــده ق ــات انجام ش ــی و مطالع ــرح تفضیل ــاس ط ــر اس ــرد: ب ــان ک بی
ــی  ــگ طبقات ــوان پارکین ــی به عن ــذر فضای ــن زیرگ ــی ای ــع جنوب ــود در ضل ب
ــاری و  ــع تج ــداث مجتم ــه اح ــان اینک ــه بابی ــود.وی در ادام ــی ش جانمای
پارکینــگ طبقاتــی در محــدوده زیرگــذر آیــت هللا هاشــمی رفســنجانی 
ــدون  ــی ب ــرداری از یک ــه بهره ب ــتند ک ــم هس ــل ه ــرح مکم ــع دو ط درواق
ســاخت دیگــری ممکــن نیســت، افــزود: متأســفانه شــهرداری کــرج 
به موقــع در مــورد تملــک اراضــی موردنیــاز بــرای احــداث پارکینــگ اقــدام 

ــت. ــده اس ــد مان ــم راک ــاری ه ــع تج ــروژه مجتم ــرد و پ نک

در  اهـواز  شـهردار 
اداری  شـورای  جلسـه 
شـهرداری اهـواز اعـالم 
کـرد: در صـورت تحقق 
بیسـت بسـته سـرمایه گذاری در اهـواز، حداقل 
هـزار میلیارد تومـان درآمد در سـال جاری برای 
شـهرداری محقق می شـود که انقالبی در زمینه 
درآمدهـای شـهرداری اسـت.در ایـن جلسـه که 
بـا حضـور معاونیـن و مدیـران شـهرداری اهواز 
تشـکیل شـد، منصـور کتانبـاف در تحلیلـی از 
وضعیـت درآمدی شـهرداری هـا در حال حاضر 
اذعـان کـرد: بـا توجـه بـه افزایـش بـی سـابقه 
قیمـت هـا در زمینـه هـای مختلـف، قیمـت 
سـاخت مسـکن افزایـش یافته اسـت و به تبع 
آن کاهش سـاخت و سـاز را شـاهد هسـتیم و 

ایـن امـر تاثیر منفـی را بر درآمدهای شـهرداری 
اهـواز خواهـد داشـت. وی افزود: از سـوی دیگر 
در  در مجلـس  افـزوده کـه  ارزش  قوانیـن  در 
حـال تصویـب اسـت، وضعیـت مناسـبی بـرای 
شـهرداری هـا متصـور نیسـت. ضمـن آنکـه بـا 
توجـه بـه شـرایط فعلـی مالیـات ارزش افزوده 
و سـهم شـهرداری نیـز کاهـش یافتـه اسـت.

شـهردار اهـواز به دیگـر منابع درآمـدی این نهاد 
عمومـی غیردولتـی اشـاره و بیان کـرد: در زمینه 
عـوارض بهـای خدمـات و پسـماند نیز بـا توجه 
بـه تجـارب قبلی افق امیدوارکننـده ای در پیش 
رو نیسـت. از شـرکت هـا و صنایـع جـز سـه یا 
چهـار شـرکت دریافتـی عـوارض نداریـم کـه در 
مقایسـه بـا درآمدهـای پیـش بینـی شـده در 

بودجـه ناچیز اسـت..

به شرط تحقق بیست بسته سرمایه گذاری، 
هزار میلیارد تومان درآمد محقق می شود

خوزستانکرجکرمان

تحقق طرح تفصیلی و 
درآمدهای اقتصادی، 

رابطه دو سویه دارند
ــرح  ــرد: ط ــینی نیا اظهارک ــد حس ــید احم س
تفصیلــی به عنــوان یکــی از مهمتریــن ابزارها، 
ــت و ســاماندهی نظــام توســعه  اســناد هدای
یــا ســاخت و ســاز شــهرها بــه شــمار مــی رود.

طــرح تفصیلــی معیارهــا و ضوابــط کلــی طرح 
ــای  ــتفاده از زمین ه ــوه اس ــهر، نح ــع ش جام
مختلــف،  محله هــای  ســطح  در  شــهری 
موقعیــت و مســاحت دقیــق زمیــن بــرای هــر 
ــزان  ــرور و می ــور و م ــا، شــبکه عب ــک از آنه ی
ــهری  ــای ش ــاختمانی در واحده ــم س و تراک
ــق  ــه مناط ــوط ب ــای مرب ــن اولویت ه همچنی
موقعیــت  و  توســعه  نوســازی،  بهســازی، 
خدمــات مختلــف شــهری را تعییــن می کنــد.

وی ادامــه داد: یکــی از مباحــث بســیار مهــم 
در طــرح تفصیلــی کــه تاکنــون کمتــر بــه آن 
فرصت هــای  و  ظرفیت هــا  شــده،  توجــه 
طرح هــای  اســت.مدیرکل  آن  اقتصــادی 
شــهرداری  منطقــه ای  و  شــهری  توســعه 
ــان اینکــه پیاده ســازی طــرح  ــا بی ــان ب اصفه
ــوده  ــر ب ــرای شــهرداری ها هزینه ب ــی ب تفصیل
ــی  ــرح تفصیل ــازی ط ــای پیاده س و هزینه ه
ــل  ــنهادی قاب ــر پیش ــازی معاب ــد آزادس مانن
ــون  ــفانه تاکن ــت: متأس ــت، گف ــبه اس محاس
فرصت هــای اقتصــادی نهفتــه در اجــرای 

ــده اند. ــایی نش ــی شناس ــرح تفصیل ط
ــر اینکــه شــناخت هزینه هــا  ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی  ــع اقتصــادی اجــرای طــرح تفصیل و مناف
ــر بررســی امــکان تحقــق طــرح  مقدمــه ای ب
چنان چــه  اظهارکــرد:  اســت،  تفصیلــی 
تفصیلــی  پیاده ســازی طــرح  هزینه هــای 
همزمــان بــا  اجــرای آن تامیــن نشــود، هزینه  
تحقــق آن از روش هــای دیگــر ماننــد تراکــم 
ــا توجــه  فروشــی تامیــن خواهــد شــد کــه ب
بــه زیرپــا گذاشــتن تراکــم پیشــنهادی طــرح 
تفصیلــی و پیامدهــای منفــی محیطــی، 
ــی  ــد مطلوب ــادی آن درآم ــی و اقتص اجتماع
محســوب نمی شود.حســینی نیــا تصریــح 
ــه - ــوم برنام ــل مفه ــا تبدی ــروزه ب ــرد: ام ک
ریــزی بــرای مــردم بــه مفهــوم برنامــه -

ریــزی بــا مــردم، یکــی از عوامــل اصلــی 
موثــر در موفقیــت طرح  هــای توســعه شــهری 
مشــارکت بخــش خصوصــی و مــردم در 
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــا اس ــن طرح  ه ــرای ای اج
ــی و درآمدهــای  اینکــه تحقــق طــرح تفصیل
اقتصــادی شــهر، یــک رابطه دو ســویه بســیار 
قــوی بــا یکدیگــر دارنــد، گفــت: دســتیابی بــه 
ــکان  ــری ام ــدون دیگ ــوارد ب ــن م ــی از ای یک

ــر نیســت پذی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران بهره برداری از پیاده راه سالمت تا 2 ماه آینده
سرویس خبر: اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهردار کرمان با اشاره به اجرای پیاده راه سالمت، 
گفت: این پیاده راه در فاز نخست، از سه راه هوانیروز تا ابتدای بولوار رضوان اجرا شده 

و تا مهرماه به پایان می رسد.
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محمد اسـالمی، اسـتاندار مازندران با 
حضـور در ایسـتگاه تپـش )تفکیـک 
پسـماند شـهر ( و تاکید بـر همراهی 
شـهروندان در اجـرای این طرح اظهار 
داشـت: شـهرداری سـاری در طـرح 
تفکیک پسـماند شـهر )تپـش( تا به 
امـروز موفـق عمل کـرده و گام بزرگی 
محیـط  از  حفاظـت  راسـتای  در  را 
اسـتاندار  اسـت.  برداشـته  زیسـت 
اختتامیـه  حاشـیه   در  مازنـدران 

سـومین جشـنواره موسـیقی بومـی 
البرزنشـینان )لیلـم( کـه در بوسـتان 
والیـت برگـزار گردیـد  بـا حضـور در 
بـر  تاکیـد  ضمـن  تپـش  ایسـتگاه 
همراهـی  شـهروندان در اجـرای این 
طـرح  گفت: اسـتانداری مازنـدران از 
طـرح موثـر و موفـق تپـش حمایـت 

کرد. خواهـد 
وی  تفکیـک زبالـه از مبـدأ را راه حل 
موثـری  در راسـتای کاهـش آلودگی 

و  دانسـت  زیسـتی  محیـط  هـای 
طـرح  در  سـاری  شـهرداری  افـزود: 
تفکیک پسـماند شـهر )تپـش( تا به 
امـروز موفـق عمل کـرده و گام بزرگی 
محیـط  از  حفاظـت  راسـتای  در  را 
است.اسـتاندار  برداشـته  زیسـت 
مازنـدران ضمـن قدردانی  از سـازمان 
مدیریت پسـماند شهرداری ساری در 
راسـتای اجـرای طـرح تفکیـک زباله 
از مبـداء خاطـر نشـان کـرد: بـا توجه 
بـه موفقیـت اجـرای طـرح تپش در 
شـهر سـاری، امید اسـت شـاهد الگو 
برداری سـایر شـهرهای استان از این 
پسـماند  مدیریـت  زمینـه  در  طـرح 

شـهری باشـیم.

حمایت از طرح تفکیک 
پسماند شهرساری »تپش«

توسعه نیافتگی کردستان 

نگران کننده است

اســتاندار کردســتان بــا بیــان اینکــه توســعه نیافتگی کردســتان نگــران 
ــا  ــرد: کردســتان از لحــاظ توســعه و زیرســاخت ها ب ــان ک ــده اســت، بی کنن
اســتان های توســعه یافتــه کشــور فاصلــه زیــادی دارد کــه جبــران و تعدیــل 

ــارات جهشــی اســت. ــد تخصیــص اعتب آن نیازمن
ــتان  ــات اس ــرکل اطالع ــه مدی ــم و معارف ــم تکری ــا   در مراس ــن مرادنی بهم
ــار کــرد: مــردم  ــزار شــد، اظه ــر اطالعــات برگ ــا حضــور وزی ــه ب کردســتان ک
کردســتان مردمــی هســتند کــه همیشــه دل در گــرو نظــام داشــته و بــرای 
ــوری اســالمی رشــادت ها و پایمردی هــای  ــی از نظــام مقــدس جمه مرزبان
ــهید در  ــم 5400 ش ــند آن تقدی ــه س ــته اند ک ــش گذاش ــه نمای ــادی را ب زی
ــت  ــظ امنی ــرای حف ــواره ب ــتان هم ــردم کردس ــزود: م ــت.وی اف ــور اس کش
کشــور تــالش کرده انــد و علــی رغــم تــالش دشــمنان در خــارج از مرزهــای 

ــد. ــوری گفته ان ــات ریاســت جمه ــه انتخاب ــک را ب ــتان بیشــترین لبی اس
ــران  ــتان نگ ــی کردس ــعه نیافتگ ــه توس ــان اینک ــا بی ــتان ب ــتاندار کردس اس
ــا  ــاخت ها ب ــعه و زیرس ــاظ توس ــتان از لح ــرد: کردس ــان ک ــده اســت بی کنن
ــل  ــران و تعدی ــادی دارد کــه جب ــه زی اســتان های توســعه یافته کشــور فاصل
ــردم  ــری م ــه داد: مطالبه گ ــت .وی ادام ــی اس ــارات جهش ــد اعتب آن نیازمن
ــت  ــی نیس ــاده خواه ــوده و زی ــق ب ــه ح ــا ب ــی از حوزه ه ــتان در برخ کردس
ــتان در  ــتاندار کردس ــه شود .اس ــا پرداخت ــه آنه ــی و ب ــم بررس ــه امیدواری ک
بخــش دیگــری از ســخنان خــود، عنــوان کــرد: روحانیــون اهــل ســنت کــه 
ــل بهاییــت و ســلفیت  در کردســتان هــم مشــروعیت داشــته، هــم در مقاب
ــد  ــد، نیازمن ــالمی بوده ان ــوری اس ــام جمه ــدار نظ ــواره پرچم ــتاده و هم ایس
ــا  توجــه بیشــتری هســتند و شایســته نیســت کــه وضعیــت معیشــت آنه
نامناســب باشــد .وی خاطرنشــان کــرد: امیــد اســت کــه ایــن درخواســت ها 

پیگیــری و مرافــع شــود .

شــهردار منطقــه دو کرمــان از افزایــش بیــش از 100 
درصــدی درآمــد ایــن منطقــه طــی چهــار ماهــه نخســت 
ــر  ــدت مشــابه ســال گذشــته خب ــه م امســال نســبت ب
ــه تشــکیل کارگروه هــای  ــا اشــاره ب داد.علــی ســعیدی ب
درآمــد و شهرســازی بــا هــدف برنامه ریــزی و جلوگیــری 
ــن  ــرد: ای ــه دو، اظهارک ــود اقتصــادی در منطق ــار رک از آث
ــدای  ــای ابت ــد در ماه ه ــش درآم ــبب افزای ــات س اقدام
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ســال شــده اســت.علی ســعیدی ب
ــت  ــن اولوی ــوان اولی ــه عن ــهرداری ب ــات ش ــذ مطالب اخ

ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــد منطق ــب درآم ــه کس در برنام
تصریــح کــرد: خوشــبختانه نتیجــه ی ایــن کار، افزایــش 
ــه  ــار ماه ــه در چه ــدی منطق ــش از 100 درص ــد بی درآم
ــل  ــدت مشــابه ســال قب ــه م ــدای امســال نســبت ب ابت
ــه  ــت ب ــه پرداخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــوده اس ب
اجــرای  سرعت بخشــی  در  می توانــد  عــوارض  موقــع 
پروژه هــای عمرانــی و آبادانــی شــهر نقــش موثــری 
ــهروندان خواســت شــهرداری را در  ــد، از ش ــته باش داش

ــد. ــاری کنن ــم ی ــر مه ــن ام ای

ــه وارد مــدار  ــر ثانی ــر ب ــی 25 لیت ــا دب ــد ب ــد زرن چــاه جدی
ــرداری شــد. ــره ب به

عبــاس ســلطانی معــاون مهندســی و توســعه شــرکت آبفــا 
ــت 25  ــا ظرفی ــد ب ــد زرن ــاه جدی ــت: چ ــان گف اســتان کرم
ــدار  ــان وارد م ــون توم ــه ۸00 میلی ــا هزین ــه ب ــر ثانی ــر ب لیت

ــرداری شــد. بهــره ب
وی افــزود: بــا بهــره بــرداری از ایــن چــاه ظرفیــت تامیــن 
آب شــهر زرنــد بــه 220 لیتــر بــر ثانیــه رســید کــه قســمتی 
ــد  ــران خواه ــد را جب ــهروندان زرن ــرب ش ــود آب ش از کمب

کــرد.
گفتنــی اســت شــهر زرنــد بــا 26 هــزار مشــترک و جمعیتــی 
بالــغ بــر 100 هــزار نفــر از شــهرهای دارای تنــش آبــی مــی 
ــود آب مواجــه اســت  ــا کمب ــه تابســتان امســال ب باشــد ک
و ضــرورت دارد شــهروندان زرنــدی بــا مصــرف بهینــه آب ، 
شــرکت آب و فاضــالب را در تامیــن آب یــاری رســانند. الزم 
ــی در اســتان  ــم آب ــت ک ــر اســت ســاماندهی وضعی ــه ذک ب
کویــری کرمــان یکــی از اولویت هــای مدیــران و نماینــدگان 
دولــت تدبیــر و امیــد در ایــن خطــه از کشــور بــوده اســت.

چاه جدید زرند وارد مدار بهره برداری شدافزایش بیش از ۱00 درصد درآمد شهرداری منطقه 2

ــارت غفلت ۱5 ساله از پسماندهای عفونی ــش و نظ ــاون پای مع
ــط  ــت محی اداره کل حفاظ
رضــوی  خراســان  زیســت 
افــزود: پســماندهای پزشــکی 
مدیریــت  درســتی  بــه  اگــر 
نشــود شــرایط ســختی را بوجــود 
ــت:  ــار داش ــد آورد.وی اظه خواه
بــی خطرســازی و جمــع آوری 
ــده  ــر عه ــی ب ــماندهای عفون پس
تولیــد کننــده اســت و دانشــگاه 
علــوم پزشــکی نیــز ناظر ایــن کار 

ــت. ــده اس ــن ش تعیی

نـوع  خطرناکتریـن  از  عفونـی  پسـماند 
پسـماند بـرای سـالمت بشـر اسـت کـه 
براسـاس آمـار سـازمان بهداشـت جهانی 
خاطـر  بـه  نفـر  میلیـون  شـش  سـاالنه 
تمـاس با پسـماندهای عفونـی جان خود 
را از دسـت مـی دهنـد ولـی سـاماندهی 
آن مـورد غفلـت متولیـان سـالمت قـرار 
گرفتـه اسـت. سـماندهای عفونی شـامل 
اسـت  آوری  زیـان  پسـماندهای  تمـام 
کـه در مراکـز بهداشـتی و درمانـی تولیـد 
مـی شـود و بایـد بـه صـورت ویـژه بـی 
ایـن  غیـر  در  دفـن شـود  و  خطرسـازی 
صـورت عواقـب جبـران ناپذیر بر سـالمت 

انسـانها خواهـد داشـت.
طبـق مـاده هفت قانون مدیریت پسـماند 
مصـوب سـال 13۸3 ، مدیریت پسـماند 
آن  کننـدگان  تولیـد  عهـده  بـه  عفونـی 
مـی باشـد و طبـق مـاده 13 ایـن قانـون، 
مخلـوط کـردن و پخـش کـردن پسـماند 
پزشـکی بـا سـایر پسـماندها در محیـط 
بهداشـت  گـروه  مدیـر  اسـت.  ممنـوع 
علـوم  دانشـگاه  ای  حرفـه  و  محیـط 
زمینـه گفـت:  ایـن  در  مشـهد  پزشـکی 
طبـق قانـون، مسـوولیت بـی خطرسـازی 
زبالـه های عفونـی و بیمارسـتانی برعهده 
تولیدکننـدگان ایـن نـوع پسـماند اسـت 

و ایـن موضـوع بـا جدیـت پیگیـری مـی 
وزارت  افـزود:  اصغـر حسـنی  شـود.علی 
نحـوه  پسـماند،  کاهـش  بـه  بهداشـت 
جمـع آوری و پایـش دسـتگاه هـای بـی 

دارد. نظـارت کامـل  خطرسـاز 
وی اظهار داشـت: اداره کل محیط زیسـت 
نظـارت نهایـی را انجـام می دهـد، بخش 
خصوصـی نیز بـرای بی خطرسـازی زباله 
هـای عفونی فعال شـده و دانشـگاه علوم 
پزشـکی هـم نقـش پایـش و نظـارت بـر 

فعالیـت ایـن بخش را برعهـده دارد.
وی گفـت: طبـق آخریـن مصوبـه کمیتـه 
پسـماند عفونـی مشـهد، اول مـرداد مـاه 
بـی  بـرای  سـال جـاری آخریـن مهلـت 
خطـر سـازی پسـماندهای عفونـی و عقد 
قـرارداد توسـط مطـب هـا و درمانگاهها با 
بخـش خصوصـی در ایـن زمینـه تعییـن 
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  بود.حسـنی  شـده 
هیـچ کوتاهـی و قصـور در زمینه سـالمت 
مـردم پذیرفتنـی نیسـت افزود: تـا پایان 
تیـر مـاه بیـش از 700 اخطـار اولیـه برای 
مطـب هـا و کلینیـک هایی که نسـبت به 
عقدقـرارداد بـرای بـی خطرسـازی زبالـه 
عفونـی خود اقـدام نکرده اند، صادر شـد. 
وی اظهار داشـت: سـازمان نظام پزشـکی 
اسـتان نیـز ایـن موضـوع را بـه صـورت 

پیامکـی بـه مطب هـا اطالع رسـانی کرده 
و  بهداشـت محیـط  گـروه  اسـت. مدیـر 
حرفـه ای دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد 
گفـت: در ایـران بـه ازای هر تخـت حدود 
هـر  در  زبالـه  کیلـو گـرم  چهـار  تـا   2.5
شـبانه روز تولیـد می شـود که حـدود ۸0 

درصـد آن پسـماند عـادی اسـت.
وی افـزود: بـا اقدامـات و فرهنگسـازی 
صـورت گرفتـه ایـن مقـدار در مشـهد بـه 
کمتـر از 2.5 کیلـو گـرم رسـیده اسـت که 

75درصـد آن پسـماند عـادی اسـت.
وی اظهـار داشـت: هـم اکنـون بـی خطر 
بیمارسـتان   33 در  پسـماندها  سـازی 
مشـهد انجـام مـی شـود و در 97 درصـد 
بیمارسـتان هـای ایـن شـهر دسـت کـم 
پسـماند  خطرسـاز  بـی  دسـتگاه  یـک 
عفونـی فعـال است.حسـنی گفـت: طـی 
دو مـاه گذشـته جلسـات مختلـف بـرای 
سـاماندهی پسـماندهای عفونـی برگـزار 
شـده و طـی 45 روز اخیـر تعـداد مطـب 
هایـی کـه بـرای بی خطرسـازی پسـماند 
عفونـی اقـدام کرده انـد از 170 بـه حدود 
۸50 مطب رسـیده اسـت.معاون پایش و 
نظـارت اداره کل حفاظـت محیط زیسـت 
میزگـرد  ایـن  در  نیـز  رضـوی  خراسـان 
گفـت: دانشـگاه علـوم پزشـکی تاکنـون 

آمـار دقیـق از تعداد مطب هـا رائه نکرده 
اسـت اما فعالیت 4200 مطب در مشـهد 
افـزود:  عرفانـی  اسـت.محمد  مطـرح 
براسـاس اعـالم دانشـگاه علوم پزشـکی 
مشـهد حـدود 2300 مطلـب از این تعداد 
تولیـد کننـده پسـماند عفونـی هسـتند و 
تـا خـرداد مـاه حـدود 160 مطـب بـرای 
بـی خطرسـازی و جمـع آوری زباله های 
پسـماند  مدیریـت  سـازمان  بـا  عفونـی 
شـهرداری قرارداد داشـتند که این تعداد 
اکنـون با پیگیری دسـتگاه قضایی، اداره 
علـوم  دانشـگاه  و  زیسـت  محیـط  کل 
پزشـکی بـه حـدود ۸50 مطـب رسـیده 

ست. ا

خوزستانکرمانکرمان مازندران

معابر بلوار شهیدان 
ماهانی زیرسازی شدند

ــان از  ــار کرم ــه چه ــهردار منطق ش
ــوار  ــر بول ــی معاب ــازی برخ زیرس
شــهیدان ماهانی واقــع در محله ی 
سرآســیاب خبــر داد.محمدحســین مومنــی ضمــن تاکیــد بر 
اهمیــت به ســازی و ســامان دهی معابــر و شــریان های 
ــهر،  ــرمایه های ش ــی از س ــش مهم ــوان بخ ــه عن ــی ب ارتباط
ــماره  ــه ش ــازی کوچ ــات زیرس ــتا عملی ــن راس ــت:در ای گف
ــام  ــی انج ــهیدان ماهان ــوار ش ــع در بول ــی 1 و 2 واق 17،جنوب
شــده اســت. وی ادامــه داد: همچنیــن زیرســازی معابــر فرعی 
کوچــه شــماره 31 و 41 ایــن بولــوار نیــز در حــال انجام اســت و 
بــه زودی بــا تــالش پرســنل ایــن منطقــه بــه اتمــام می رســد.

اجرای طرح کاداستر 
در ساحل فریدونکنار

تمامــی  در  کاداســتر  طــرح 
بــه  مازنــدران  ســواحل 
فریدونکنــار  در  ویــژه 
فرمانــدار  می شــود.  اجــرا 
فریدونکنــار بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــه عنــوان مثــال 
جنــگل اســبوکال اگــر مدیریــت و تبدیــل بــه بوســتان 
ــت  ــه در نهای ــد ک ــه وجــود می آی نشــود، مشــکالتی ب
ــگل  ــرد: جن ــم، خاطرنشــان ک آن را از دســت می دهی
خــوب  بســیار  امکانــات  از  فریدونکنــار  باریکــرود 
نهایــت  آن  از  بایــد  و  اســت  برخــوردار  طبیعــی 

گیــرد. صــورت  بهره بــرداری 

واگذاری دکه های شهر 
کرمان قانون مند می شود
معـاون خدمـات شـهری شـهردار 
کرمـان گفـت: واگـذاری دکه هـای 
سـطح شـهر قانونمنـد می شـود.
محسـن پوراسـماعیلی بـا بیان اینکـه در حال حاضـر ٧٠ دکه 
در سـطح شـهر وجـود دارد، افزود: حـدود ٧٠ نفر نیز متقاضی 
دریافـت مجـوز دکـه از شـهرداری هسـتند. وی بـا تاکیـد بـر 
اینکـه بـر اسـاس ضوابـط و مقررات شـهرداری، هیـچ دکه ای 
بدون مزایده نباید به کسـی واگذار شـود، ادامه داد: در دوره ای 
ایـن اقـدام صـورت گرفت، ولـی هم اکنـون قرارداد یک سـاله 
واگـذاری دکه هـا بـه پایـان رسـیده و از امسـال دکـه در قالب 

مزایـده و چارچـوب قانونـی بـه متقاضیـان واگذار می شـود.

احداث بانک خازنی در 
پست باغ معین اهواز

خازنــی  بانــک  دســتگاه  دو 
پســت  در  ولــت  کیلــو   11
ــاغ  ــت ب ــو ول 11/33/132 کیل
معیــن اهــواز شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان 
شــامل تامیــن تجهیــزات و عملیــات ســاختمانی نصــب 
و راه انــدازی شــد.نیما دریاپــور گفــت: کاهــش تلفــات، 
ــی  ــوان در مناطق ــب ت ــالح ضری ــاژ و اص ــش ولت افزای
ــت  ــی از ظرفی ــازی بخش ــواز و آزاد س ــتان اه از شهرس
ــط  ــن و خ ــاغ معی ــت ب ــفورماتور T3 و T4 پس ترانس
132 کیلــو ولــت تغذیــه کننــده پســت، از اهــداف بهــره 

ــت. ــروژه اس ــن پ ــرداری ای ب



26325268-021  سال چهاردهم |شمارهپیاپی 1230| شنبه 13 مرداد1397

10
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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 سرگرمی

مجتبـی گوهرریـز ، معاون توسـعه مدیریـت و منابع 
انسـانی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران اسـتان کرمان 
اظهار داشـت: در سـاماندهی گلزارهای شـهدای استان 
رتبـه اول کشـوری را داریـم و در اسـتان کرمـان ۸47 
گلـزار شـهدا با وجود 6 هـزار و 41۸ مزار شـهید وجود 
دارد که در سـال گذشته سـاماندهی تعداد 57۸ گلزار 

با 5 هزار و 334 مزار شهید خاتمه یافت.
معـاون توسـعه و منابـع انسـانی بنیاد شـهید و امور 
ایثارگران اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه سـاماندهی 
حدود 25۸ گلزار شـهید باقی مانده و امسـال 11 گلزار 
شـهدا در دسـت اقدام اسـت گفت: در سـال گذشـته 
نورپـردازی گلـزار شـهدای کرمـان نیـز انجـام شـده 

است.
وی بـا بیـان اینکـه در همیـن راسـتا سـامانه زیـارت 
مجـازی قبـور مطهـر شـهدای کرمـان راه اندازی شـده 
اسـت افـزود: بـرای ایـن امـر کار تصویر بـرداری و 

فیلمبـرداری هوایـی از مزار مطهر شـهدا انجام شـد و 
در حـال حاضـر امـکان زیـارت مجـازی قبـور مطهـر 
شـهدای کرمـان بـا قابلیـت حضـور سـه بعـدی در 
فضـای مجـازی بر سـر مزار شـهید بـا نوشـتن نام و 
www. نـام خانوادگـی و نـام پـدر شـهید در سـایت
golzar.isaar.ir وجـود دارد.گوهرریـز بـا اشـاره بـه 
اینکـه زیارت مزار شـهدا باعث می شـود یادمـان نرود 
کـه امـروز امنیـت، عـزت و آسـایش خـود را مدیـون 
خون شـهدا و صبر و اسـتقامت ایثارگران در برهه های 
مختلف انقالب اسـالمی، دفاع مقدس و در حال نیز 
شـهیدان مدافـع حـرم هسـتیم خاطر نشـان کـرد: 
خدمـت کـردن به خانواده شـهدا و ایثارگـران نیز یک 
توفیـق بـزرگ و در ادامـه راه شـهیدان اسـت.وی از 
برگزاری 5 کمیسـیون پزشکی در سـال 96 و مراجعه 
هزار و 250 نفر به این کمیسـیون ها خبر داد و افزود: 
در سـال گذشـته 237 هـزار و 704 نفـر بیمـار بـه 

درمانـگاه ایثارگـران کرمـان مراجعـه کردنـد و رونـد 
درمانـی آنهـا پیگیـری شـده و همچنین بـرای هزار و 

1۸9 بیمار خدما سرپائی در منزل انجام شده است.
معـاون توسـعه و منابـع انسـانی بنیاد شـهید و امور 
ایثارگـران اسـتان کرمان بـا بیان اینکه اسـتان کرمان 
در بحـث دیـدار با خانواده های شـهدا و جانبـازان رتبه 
سـوم کشـوری را دارد تصریـح کـرد: اسـتان کرمـان 
پهناورتریـن اسـتان کشـور اسـت و بـا این وجـود در 
سـال گذشـته 14 هـزار و 500 دیـدار با خانواده شـهدا 

انجام شده است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در آسـتانه 26 مرداد سـالروز 

ورود آزادگان بـه میهـن اسـالمی هسـتیم گفـت: در 
دارد کـه  وجـود  آزاده  و 2۸4  هـزار  اسـتان کرمـان 
به همیـن مناسـبت در همایشـی در تاریخ پنجشـنبه 

25 مرداد از این آزادگان سرافراز تجلیل می شود.
گوهرریز مناسـب سـازی سـاختمان های اداری بنیاد 
شـهید در سراسـر اسـتان بـرای حضـور جانبـازان در 
دسـتور کار اسـت اظهار داشـت: در سـال گذشـته 9 
سـاختمان اداری در سـطح شهرسـتان های استان به 
بهره بـرداری رسـید و سـاختمان اداری بنیـاد شـهید 
شهرسـتان بـم نیـز بـا پیشـرفت فیزیکی حـدود 95 

درصد آماده بهره برداری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید کرمان:

در سامان دهی گلزارهای شهدا 
رتبه اول کشوری را داریم

خبر

خبر

وجود 10 هزار قالده
سگ ولگرد در رفسنجان

معاون فنی معاونت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان 
گفت: 10 هزار سـگ ولگرد در رفسـنجان وجود دارد و امسـال از سه 
مـورد مـرگ بـر اثـر ابتال به هاری در کشـور یک مورد در رفسـنجان 
رخ داده اسـت. پروین نخعی در نخستین جلسه بررسی حیوانات 
ناقـل بیمـاری در شهرسـتان رفسـنجان بـا اشـاره بـه آمـاری از 
حیوان گزیدگی در رفسـنجان اظهار داشـت: سـال 94 تعداد  هزار و  
150 مورد، سـال 95 تعداد  هزار و 25۸ مورد و سـال 96 تعداد  هزار 
و 3۸3 نفـر بـه مراکـز بهداشـتی مراجعـه کردنـد و واکسـن هاری 
دریافـت کردنـد. وی افزود: در چهار ماه اول امسـال نیز تعداد 5۸2 
نفـر کـه متوسـط 145 نفـر در هـر ماه اسـت دچـار حیوان گزیدگی 
شـده بودنـد واکسـن دریافـت کردنـد و سـیر افزایشـی را در ایـن 
خصوص در حال سـپری کردن هسـتیم. وی ادامه داد: هر سـگ 
در هر هشـت ماه به هفت یا هشـت سـگ دیگر تبدیل می شـود. 
اگـر بخواهیـم این جمعیت را کنترل کنیم بایـد در پروژه ای کنترل 

شده و همزمان این کار صورت بگیرد.

تشکیل شورای 
راهبردی محله با 

مشارکت مردم
شــهید  فرهنگــی  مجموعــه  مدیــر 
مطهــری معاونــت فرهنگــی اجتماعــی 
شــهرداری کرمــان، از تشــکیل شــورای 
مشــارکت  جهــت  محلــه  راهبــردی 

بیشتر مردم، خبر داد.
حمیــد اســدی گفــت: آســیب شناســی 
معضــالت پــارک مطهــری و مشــکالت 
ایــن محلــه و نیــز ارائــه ی راهکارهایــی 
ــه  ــالت از جمل ــن معض ــع ای ــرای رف ب
فعالیت هــای در حــال انجــام مجموعــه 
فرهنگــی شــهید مطهــری معاونــت 

فرهنگی اجتماعی شهرداری است.
ــان این کــه آمــوزش حقــوق  ــا بی وی ب
نیــروی  همــکاری  بــا  همســایه ها 
انتظامــی، ترویــج کتاب خوانــی، بــا 
و  موسســه ها  و  مســاجد  همــکاری 
چرخــش کتــاب بیــن ایــن واحدهــا و 
برگــزاری اردوهــای معرفتــی بــرای 
گروه هــای ســنی کــودک و نوجــوان در 
دارد،  قــرار  امســال   برنامــه ی کاری 

گفت:
در  شــبانه  جشــن های  راه انــدازی 
پــارک در راســتای ایجــاد محیطــی 
شــاد و نشــاط  آور بــه کمــک اسپانســر، 
ــون ســالمت  ــدازی کان تشــکیل و راه ان
محلــه بــرای ارتقــای ســطح ســالمت و 
ازجملــه کارهــای  مــردم  مشــارکت 
ــد  ــرای دوره ی جدی برنامه ریزی شــده ب
فعالیــت مجموعــه ی فرهنگــی شــهید 

مطهری است.
اســدی خاطرنشــان کــرد: برگــزاری 
جــذب  بــرای  دیگــری  برنامه هــای 
ــد برگــزاری جلســه های  ــان، مانن نوجوان
 شاه نامه خوانی، مسابقه یدوچرخه ســواری 
ــای  ــوان کاره ــز به عن و پلی استیشــن نی
ســال جاری  در  برنامه ریزی شــده 

است.
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عالئم بیماری تب کریمه کنگو در استان البرز مشاهده نشد
مدیرکل دامپزشکی استان البرز گفت: 
عالئم بیماری تب کریمه کنگو در این استان مشاهده نشده است.

افقی
 1- رتیل - راهبندان

2- منطقه ای در شــمال تهران - 
 فایده - پســوند رساننده

3- ضمیــر جمع - حیوان نجیب 
 - ولیكن - وسط

4- صوت شــگفتنی - بازگشت از 
 گناه - هیكل

5- پایه - نابودی - ســقف دهان 
 - ناشنوا

 6- یارویــس - مالزم - دخان
7- فاجعــه و مصیبت عظیم - 

 دوستان - واحد سطح
۸- عقیم و ســترون - شیطان - 

 نوعی انرژی
 9- خاندان - آشــكار - كمیاب

10- مــار بزرگ بی زهر - صحرایی 
 در آمریكا - به مراد نرســیده

11- ریشــه - ساز شاكی - بین 
 - خط كش مهندسی

12- مجبــور - تخته های چوب - 
 دیوار قلعه

13- فــرار حیوانات - ماركی بر 
كامیون - نوعی سوســمار دم دراز 

 - ویتامین جدولی
14- تكیه كالم درویشــی - دارو 

 - نوعــی معامله پایاپای
15- كهنه فروشــی - از توابع 

تهران.

عمودی 
1- یــار پیراهن - عدم قبول و 

 اعتماد
2- بــرادر پدر - خمیازه - از 

 میوه ها - ورم عضوی
3- نصفــه - حــد - تا آخر عمر - 

 قصد و اراده
4- اجاره خانه - اســید و جوهر 

 شــوره - اعتبار و نیكنامی
5- حرف همراهی - ســاختمان ها 
- رود اروپایــی - عالمت مفعول 

 بی واسطه
6- نــان كلفت - دریاچه 

 سیســتان - تیره و تار
7- ســیاهی پشت جسم - جمع 

 »بال« - جانشین او
۸- موجــب - روز والدت - 

 پرچم و بیرق
9- ضمیــر مخاطب - هم عقیده 

 - كارها
10- نوعی باالپوش - پیشــخدمت 

 رستوران - بندر اوكراین

11- مــن و تو - عالمت جمع - 
 میوه بهشــتی - راست و مستقیم
12- واحد پول ســابق سوئیس - 

 جاهل - شــغل و حرفه
13- تصدیق انگلیســی - رنج و 

 الم - شــیار باریك - اسب كوتوله
14- اروس و مال التجــاره - 

بدهی بانكی - ماده بیهوشــی 
 - رفوزه

15- مادر اندر - وســطی.

جدول شماره 1230

سودوکو شماره 1230

پاسخ سودوکو شماره 1229
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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

آی اواس  پنجـم  آزمایشـی  اپـل نسـخه 
بـه نظـر می رسـد  ١٢ را منتشـر کـرد و 
بـه  را  دوم  سـیمکارت  از  پشـتیبانی 
سیسـتم عامـل جدیـدش اضافـه کـرده 

اسـت.

امـکان  شـما  بـه  اپلیکیشـن  ایـن 
موجـود،  برنامه هـای  از  بکاپ گیـری 
تقویـم،  پیامک هـا،  تلفـن،  دفترچـه 
تماس هـای ورودی، خروجـی و بازیابـی 

می دهـد. را  اطالعـات 

بـرای  تازگـی مرورگـر گـوگل کـروم  بـه 
گـوگل،  مجـازی  واقعیـت  هدسـت 
Daydream VR منتشـر شـده اسـت.

خبر
آی فون جدید

معرفی
Super Backup

خبر
کروم

کی روش در متنی صحبت هایی درباره حضور هفت و نیم 
ساله در فوتبال ایران و مقایسه آن با حضور ده ساله در 

تیم ملی پرتغال کرده است.
@carlosqueiroz_oficial

اول اوت، روز Earth over shot day است. 
روزی که ساکنان کره زمین همه تولیدات یک ساله 

این سیاره را مصرف کرده و به پایان رساندند.
@pama.ngo

یک مژدگانی سخاوتمندانه در دیار ماکو آذربایجان. 

@sadramohqeq

شهرام حقیقت دوست، بازیگر تصویر زیر را با گریم 
نمایش »خاموشی دریا« به اشتراک گذاشته است.

 0@shahram_hds

زهرا چخماقی می گوید:
بــا مــادر فاطمــه ملکــی، نفــر اول كنكــور انســانى حرف مــی زدم، گفــت فاطمه از رســانه اى 
شــدن موضــوع اســتفاده نكردنــش از ســهمیه جانبــازى پــدر خوشــحال نیســت. گفــت دختــرش 
از ابتــدا هــم معتقــد بــوده چــون رقابــت علمــى اســت بهتــر اســت مثــل دیگــر شــركت كنندگان 

حاضــر بشــه و خــودش رو محــک بزنــه و ایمــان داشــته موفــق میشــه.
بابک داد می گوید:

تمامــی هزینه هــای تحریــم یــا جنــگ را مســتقیمًا مــردم ایــران خواهنــد پرداخــت. پس 
چــرا نظــر خــود مــردم را دربــاره مذاکــره بــا آمریــکا بــه وســیله همه پرســی مــد نظــر قــرار ندهیــد؟

سینا رحیم پور می گوید:
اگه میخواید بدونید زندگی چیه

یه سر به صفحه اینستاگرام یا توییتر دوست یا عزیزتون كه از دنیا رفته بزنید
ــوش كشــته شــد، پســت شــاد  ــه ت ــون ماشــینی ك ــوی هم ــردن ت ــل از م ــی ٢ ســاعت قب یك

ــود ــه ب ــى دیگ ــه یك ــى ب ــن پســتش هوای ــه آخری ــى دیگ گذاشــته بود.یك
یكی دیگه افسردگى كشتش

زندگی هیحی نیست…

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

گرمای بی سابقه باعث می شه که پرندگان نیاز به آب بیشتری داشته 
باشن. یه کاسه آب بذارید توی سایه حیاط/بالکن/پنجره، جون کلی 
پرنده رو نجات بدین. اگر محل گربه داره هم حتما آب بذارین.دقت کنید 
که برای پرندگان ظرف لبه مناسب داشته باشه یا سنگ توی آب بندازید 

@XrXIII            !که بتونن روش بشینن و غرق نشن

گزارشات رسیده از اپ دیوار نشان می دهد که این اپلیکیشن 
خواسته یا ناخواسته، با علم و یا بی علم ناقض حقوق حیوانات است! یا 

باید بخش فروش حیوانات خود را تعطیل کند و یا نظارت بر آن را از حالت 
سیستمی خارج و جدی بگیرد.

محمد معتمدی در اینستاگرامش نوشته که سال گذشته برای ایجاد 
نشاط اجتماعی به سازمان فرهنگی هنری شهرداری پیشنهاد داده 
که کنسرت رایگان در یکی از پارک های جنوب شهر تهران برگزار کند. 
ابتدا موافقت کردند، بعد گفتند نمی شود! او احتمال می دهد 

همین جواب هم به پیشنهاد همایون شجریان داده شود.

در پی مشکالت حقوقی که از مدت ها پیش بین شرکت اپل و کوالکام پیش 
آمده، شرکت کوالکام اعالم کرد احتماال شرکت اپل دیگر از مودم های کوالکام روی 

آی فون های جدید خود استفاده نکند و مودم های شرکت اینتل را جایگزین آن ها کند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی اسماعیلی بلوک

شــرکت  ســهام   صاحبــان  اطــالع  بــه  بدینوســیله 
تعاونــی اســماعیلی بلــوک میرســاند جلســه مجمــع عمومــی 
 1397/05/28 مــورخ  یکشــنبه  روز  شــرکت  آن  عــادی 
راس ســاعت 10 صبــح در محــل دفتــر شــرکت تشــکیل 
ــده  ــن ش ــاعت تعیی ــخ و س ــت در تاری میگردد،خواهشمندس

ــانید.  ــم رس ــور به ــور حض ــل مذک در مح
ــنامه  ــا شناس ــی ی ــی کارت مل ــد کپ ــهامداران موظفن ــه س *کلی
ــند* ــته باش ــراه داش ــت را هم ــه عضوی ــام دفترچ ــه انضم  ب
ــرکت  ــه ش ــهامدار در جلس ــل س ــوان وکی ــه عن ــه ب ــخاصی ک اش
ــره   ــت مدی ــد هیئ ــورد تایی ــی م ــه کتب ــد وکالتنام ــی کنند،بای م

ــند. ــته باش ــراه داش هم

نوبت اول
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کنسرت موسیقی تئاتر 
از خاک تا افالک کاری 
از گروه کوبه ای داژیار 

17الی 19مرداد ماه، 
رفسنجان سالن افصح 

هجری

آخرین مهلت ارسال پایان 
نامه های عملی به دبیرخانه  

جشنواره  تئاتر فجر 30 مرداد 
1397 است.

مجموعه شعر سپید 
حمیدرضا امیرافضلی با عنوان 

»خفگی در کیهان« به چاپ دوم رسید.

برنامه شاد و طنز 

»بومرنگ« با موضوع 
»صرفه جویی در زندگی« 

از رادیو صبا پخش می شود.

رییس انجمن موسیقی استان لرستان از برگزاری 
اولین جشنواره بزرگ »اقوام ُلرنشین« در سه حوزه 

موسیقی، آیینی و صنایع دستی و گردشگری با 
میزبانی قلعه تاریخی فلک االفالک خرم آباد خبر داد.

ارژنگ:من اصال دوست ندارم از اینجا برم
برم که چی...؟

که درِ خودش باز میشه...!
اصال تو هر جا گیر کردی...

من خودم دُر برات باز میکنم...                        فلیم :نهنگ عنبر

کنسرت تیاتر

تیاتر

رادیوکتاب

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

روزی که ُعمان باردیگر 
ضمیمه ایران شد

سـوم آگوسـت 936 میـالدی و 305 سـال پـس از 
خـروج عمـان از قلمـرو ایـران، فرماندار دیلمـی کرمان، 
آن منطقـه را ضمیمـه ایالـت خـود کـرد. عمـان از زمان 
کـوروش بـزرگ تا سـال 630 میالدی به مـدت 11 قرن 
گوشـه ای از قلمـرو ایـران و گاهـی ضمیمـه سـاتراپی 
و  ایـران  در جنـوب شـرقی  بزرگـی  )منطقـه  مکـران 
پاکسـتان امـروز( و زمانـی وابسـته به سـاتراپی کرمان 
بـود. عمـان 5 سـال پیـش از جنـگ قادسـیه، از ایران 
جـدا و به قلمرو حکومت اسـالمیون پیوسـته بـود. این 
منطقـه اسـتراتژیک و ثروتمنـد واقـع در جنـوب تنگـه 
هرمـز تـا ورود اروپاییـان بـه خلیـج فـارس در قـرن 
شـانزدهم، همچنـان از توابـع ایـران بـود و پـس از آن 
نیـز در قـرن هجدهـم نادرشـاه بـر آنجا مسـلط شـد و 
مـی خواسـت مرکـز نـاوگان خـود قراردهـد و از آنجا به 
اخراج اروپاییان از مشـرق زمین و ازجمله شـرق آفریقا 

دسـت بزنـد کـه در توطئه قوچان به دسـت تنی چند از 
افسـرانش کشـته شد.

در زمـان هخامنشـیان، اشـکانیان و ساسـانیان حاکـم 
نشـین عمان نفتدار که 309 هزار کیلومتر مربع وسـعت 
دارد و جمعیـت آن در سـال 2010 دو میلیـون و هفتصد 
هـزار تـن بـود و بیش از هشـتصد هزار خارجـی در آنجا 
زندگـی و کار مـی کننـد شـهر صحـار بـود در نزدیکـی 
مسـقط و مسـقط بماننـد هنگ کنگ مفهـوم بوی عطر 
)عطـر آگیـن( مـی دهـد. در ایـران باسـتان، رئیـس 
حکومت محلی عمان »ُبلند« عنوان داشـت که واژه ای 
اسـت پارسـی و یک مفهوم آن »عالی مقام« اسـت. به 
یـک تعبیـر، واژه ُعمـان نیز پارسـی )ُاومـان = ُاـ  مان( 
اسـت بـه مفهـوم مـردم »درگیر بـا آب«، دریا نـورد و از 
این قبیل ]»ُاّو« یعنی آب و هنوز در روسـتاهای جنوب 
و جنـوب شـرقی ایـران، آب را عامیانـه »ُاّو« تلفـظ می 
کننـد[. عمـان هیچگاه مسـتعمره اروپاییان نبـودـ  تنها 
بـرای مدتـی طوالنی متحـد دولت لندن بود. سـالطین 
عمـان از قـرن هجدهـم از طایفـه »عضد« هسـتند و از 

اعـراب قحطانی.

ز عشق غمزه و ابروی آن صنم پیوست
امام شهر بمحراب می رود سرمست
جمال او در جنت بروی من بگشود
خیال او گذر صبر بر دلم در بست
کنون نشانٔه تیر مالمتم مکنید

که رفته است عنانم ز دست و تیر از شست
مرا چو مست بمیرم بهیچ آب مشوی
مگر بجرعٔه دردی کشان باده پرست
برند دوش بدوشش بخوابگاه ابد

کسی که کرد صبوحی به بزمگاه الست
به جام باده چراغ دلم منور کن

که شمع شادیم از تند باد غم بنشست
در آن مصاف که چشم تو تیغ کینه کشید
بسا که زلف تو چشم دالوران بشکست
بود لطایف خواجو بهار دلکش شوق

از آن چو شاخ گلش می برند دست بدست

خواجوی کرمانی 

شب بهانه ای است کوتاه 
و روز شکنجه ای دردناک 
و در بیغوله مرا کسی بخا 

طر ندارد 
پس می روم و آهسته 

می روم 
تا همان سو

سویی که مرا یاد کنند

شاعر رضا بهالو هوره

عکس نوشت

عکس: 
محمد خضری مقدم

طنزیمات

ــی!«  ــهر فروش ــال ش ــر 35 س ــت:»پایانی ب ــهری نوش همش

ــای  ــابید. پودره ــم س ــه ه ــش را ب ــت های ــی دس طنزیماتچ

کشــک را روی زمیــن ریخــت و گفت:»خــب! بــه ســالمتی کار 

مــا هــم تمــام شــد. شــهر را در عــرض 35 ســال فروختیــم 

ــا  ــوا و دری ــان و آب و ه ــوه و بیاب ــراغ  ک ــم س ــت. بروی و رف

ــرون کشــید و رو  ــش بی ــار را از جایگاه ــا.« ســپس تغ و این

ــود؛  ــم ب ــوا ریزکشــک داشــت. آب ه ــت. ه ــمان گرف ــه آس ب

امــا بــه رنــگ کشــک بــود. کــوه و بیابــان هــم قبــالً بــه ازای 

ــو  ــار تل ــود. تغ ــروش شــده ب ــش ف ــای کشــک پی کیســه ه

تلــو زد. گیــج رفــت و کشــک هــای موجــود در معــده اش را 

بــه لــب آورد. شــاهدان عینکــی از طنزیماتچــی ســوال کردنــد 

ــا  کــه چــرا حــال تغــار دگرگــون شــده اســت. طنزیماتچــی ب

لحــن قاطــع گفت:»بــه شــما ربطــی نــدارد. تغــار جــزو امــوال 

شــخصی بنــده اســت و اختیــار تــام او و محتوایــش بــا 

خــودم مــی باشــد و شــما شــاهدان عینکــی هــم تغــار دیدیــد، 

ــت، آن  ــه دنیاس ــار گوش ــکل در چه ــه مش ــن هم ــد. ای ندیدی

ــالً  ــد؟ اص ــا داده ای ــار م ــد تغ ــال ب ــه ح ــر ب ــما گی ــت ش وق

ــد ارز و ســکه  ــگاه کنی ــش خــوب اســت؟ ن ــی و چــی حال ک

ــه  ــد ک ــس را ببینی ــدگان مجل ــال و روزی دارد. نماین ــه ح چ

ــود درآورده؟  ــره خ ــه محاص ــت را ب ــور دول ــه ط ــک روزه چ ی

ــن  ــه و ای ــش وزارتخان ــتیضاح و افزای ــا اس ــر ت ــوال بگی از س

ــخگویی  ــوه پاس ــن نح ــه از ای ــی ک ــاهدان عینک ــا.« ش چیزه

ایــن خبرنگارنمــا دلخــور شــده بودنــد بــا هــم قــرار گذاشــتند 

کــه دســت بــه تولیــد انبــوه تغــار بزننــد و مکتــب تغاریســم 

را از انحصــار ایــن موجــود مجهــول الهویــه دربیاورنــد. گفتنــی 

اســت شــاهدان عینکــی همــان روز دســت بــه کار شــدند و در 

ــه  ــد. امــا بدن ــرای تهیــه تغــار برآمدن جســتجوی مــواد الزم ب

ــم هــای  ــه خاطــر تحری ــد مــی شــد و ب تغــار در خــارج تولی

یــک جانبــه ای کــه بعــدًا قــرار اســت اعمــال شــود، از همیــن 

ــا  ــه ت ــار ک ــه تغ ــاب شــده اســت. جســتجوگران بدن حــاال نای

ــتند  ــه هس ــر مواج ــک تحلیلگ ــا ی ــتند ب ــی پنداش ــون م کن

امــروز بعــد از 35 ســال دریافتــه انــد کــه ایــن موجــود تغــار 

بــر کــِف کــف بــه لــب آورده خــود را در لبــاس یــک تحلیلگــر 

پنهــان کــرده و در اصــل شــهر فروشــی بیــش نیســت. وی در 

طــول 35 ســال شــهر را فروختــه و حــاال بــا تصویــب قانــون 

ــری از ســمت  ــاره گی ــع اســتخدام بازنشســتگان قصــد کن من

و تأســیس یــک مرکــز فــروش بیابــان و کــوه و دریــا را 

دارد. متخصصــان درمــان تغــار از عــق زدن هــای مــداوم تغــار 

تحلیلگــر ابــراز نگرانــی کــرده و بــه طنزیماتچــی در خصــوص 

ــه اعمــال خــارج از تــوان او هشــدار داده  وادار کــردن تغــار ب

ــی  ــش پخ ــی گوش ــد طنزیماتچ ــی گوین ــع آگاه م ــد. مناب ان

ــول  ــان، سوس ــای متخصص ــرف ه ــه ح ــه ک ــده و گفت خندی

بــازی اســت و مــا تــا آخریــن قطــره کشــک از تغارمــان بهــره 

ــت در  ــاد مقاوم ــوان نم ــه عن ــت از او ب ــم و در نهای ــی بری م

ــم شــهری در  ــط زیســت و حری ــان شــهر و محی ــر حامی براب

ــرد. ــم ک ــل خواهی ــخ تجلی تاری

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

عق زدن های مداوم تغار

رسانه در آینه تصویر
شماره جدید سیاست نامه با مقاالتی همچون 

سیمای استالینیسم،مارکسیست مجنون،نقد کثرت 
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