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انس طال         1.193.93

مثقال طال        12.800.000

گرم طالی 18  2.956.192

گرم طالی 24 3.941.785

انس نقره             14.78

انس پالتین        800.000

انس پاالدیوم     904.000

بهار آزادی      34.510.000

امامی          38.630.000

نیم           17.900.000

ربع             9.200.000

گرمی          5.000.000

دالر                       ؟

یورو                  121.910

پوند                135.040    

درهم امارات          28.900

لیر ترکیه              17.670

یوان چین            15.460 

ین ژاپن              95.630    

دالر کانادا             80.620

دالر استرالیا        77.245 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

طلوع آفتاب
06:27

غروب آفتاب 
19:45

تهران

24  تا  37

روحانی:
دشمن بداند تجاوز به 

ایران پر هزینه است
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سد »دره حیدر« الیگودرز 
قتل گاه ماهی ها

روزانهم صبح اریانتخلیه ناگهانی آب سد باعث شد تعداد زیادی ماهی تلف شود

با افزایش چشمگیر قیمت بلیت هواپیما و قطار، کمیسیون عمران مجلس از وزیر راه توضیح خواست

پروازبلیتهادرآسمانحملونقل
2
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در دهله 70میلالدی ایاالت متحده آمریکا درگیر 
خشکسلالی شلد به طوری کله کلف بزرگ تریلن 
مخلازن سدشلان معللوم بلود. اما ببینیلد آن ها 
از 1985 تلا  اقتصلاد آمریلکا  چله کار کردنلد؛ 
2015، چهلار برابلر شلد، جمعیتلش هلم تقریبًا 
دوبرابر شلد اما مصرف آب آن ها در سلال 2015 
اندکلی از سلال 1985 کمتلر اسلت. راهلکار این 
کشلور برای ایجاد چنین تغییری للوازم کاهنده 
مصلرف آب، سلرمایه گذاری در حوزه کشلاورزی 
و بازچرخانلی فاضلالب بلوده اسلت. اصلالً کار 
عجیبلی انجلام ندادند برای همین امیلد دارم تا 

وضعیلت ایران هم درسلت شلود. 
وضعیلت در اسلترالیا بسلیار بدتلر از آمریلکا 
بلود. این کشلور تقریبًا به 15سلال خشکسلالی 
به طوری کله شرایطشلان هلم  برخلورد  ملداوم 
بسلیار مشلابه ملا بلود؛ کشاورزی شلان قبلول 
می کننلد.  مصلرف  زیلادی  آب  نمی کلرد کله 
وضعیلت آن ها به جایی رسلید که نخسلت وزیر 
ایلن کشلور تصمیلم می گیلرد مدیریلت ایلن 
از  آن هلا  بگیلرد.  برعهلده  خلودش  مسلاله را 
بهتریلن دانشلگاه های اسلترالیا بهتریلن آدم ها 
را گرفتنلد و یک سلازمان جدیلدی راه انداختند. 
ایلن سلازمان کاری کله می کلرد ایلن بلود کله 
به طلور دقیلق پیشلبینی می کرد از هلر بارانی که 
می آیلد در هلر ایسلتگاه چقلدر آب می گیرنلد. 
آن ها در 30سلال، 20میلیارد دالر هزینه کردند تا 

بتواننلد مسلاله آب را حلل کننلد.
زیلادی  اصلال  زملان  بحلران آب  بلرای حلل 
نداریلم وقتلی بله جایلی برسلیم کله مسلاله 
حلل نشلود جابه جایلی جمعیلت بله وجلود 
می آیلد بلرای مثال امسلال اگر نتوانیلم کاری 
کنیلم قطعلًا در زابلل این اتفلاق می افتد چون 

راه های مقابله 
میخحصارکشیدربا بحران آب

چشمسیوسهپل

دهانه های  حصارکشی 
به  اصفهان  سی وسه پل 

بهانه جلوگیری از سـقوط 
است گردشگران 

فعاالن میراث فرهنگی: 
حصارکشی به هویت بصری 

و منظر این پل تاریخی 
آسیب می زند
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شـهرداری فهـرج قصـد دارد تاسیسـات شـن و ماسـه 100 تنی خـود رابه صـورت اجاره یکسـاله به 
شـرط خریـد تضمینی مصالـح  به پیمانـکار واجد شـرایط واگـذار نماید.

شـهرداری درب بهشـت در نظر دارد بر اسـاس مجوز شـماره 97/34 مورخ97/02/10 و شـماره 97/26 مورخ 97/2/1 
شـورای محترم اسـامی شـهر درب بهشـت اقدام به فروش یکدسـتگاه سـواری زانتیا اس ایکس 2000 مدل 13۸9 رنگ 
نـوک مـدادی و یکدسـتگاه وانـت مـزدا دو کابین بـی 1200 ای نقـره ای متالیک مـدل 13۸9 از طریق مزایـده حضوری 
نمایـد لـذا متقاضیـان مـی توانند جهـت بازدید از خـودرور های مذکـور در وقت اداری بـه این شـهرداری مراجعه نمایند.

نوبت اول

1.شهرداری در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد..
2.در قبال ارزش ریالی واگذاری تاسیسات، ضمانت نامه معتبر بانکی دریافت می گردد.

3.قیمت پایه اجاره ماهانه از قرار هر ماه 350.000.000 ریال می باشد.
4.قیمــت خریــد تضمینــی مصالــح توســط شــهرداری تــا ســقف 4.000 تــن ماهانــه بــه ازای هــر 

تــن مصالــح ۸0.000 ریــال مــی باشــد
ــد جهــت دریافــت  ــخ درج اگهــی فرصــت دارن ــه از  تاری ــر یــک هفت ــن شــرایط حداکث 5.واجدی
ــا 10 روز پــس از درج  آگهــی  ــر ت ــد و حداکث ــه صــورت حضــوری اقــدام نماین اســناد مناقصــه ب

ــد. ــرج نماین ــه شــهرداری فه ــل دبیرخان پیشــنهادات خــود را تحوی
6.سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

تاریخ مزایده: یکشنبه 97/6/11 راس ساعت 10 صبح
شرایط مزایده:

پیشــنهاد کننــدگان بایســتی در قیمــت پایــه خــودرو مــورد نظــر خــود را بــه حســاب ســیبا 0109۸47491001  بانک 
ملــی شــعبه غديــر جيرفــت بنــام شــهرداری درب بهشــت واریــز و بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی بانکــی در 

ایــن مزایــده شــرکت نمایند.
در صورت انصراف برنده مبلغ سپرده به نفع شهرداری ضبط می شود و به نفر بعدی واگذار می گردد.

شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
هزینه درج اگهی به عهده برنده مزایده می باشد

 قیمت پایه خودرو زانتیا بمبلغ 2۸0/000/000 ریال
قیمت پایه خودرو مزدا دو کابین  200/000/000 ریال

شهرداری فهرج

امید حمزه ای نژاد- شهردار درب بهشت

آگهیمزایده
تاسیساتشنوماسه100تنیشهرداریفهرج

آگهیمزایدهعمومیفروشماشینآالتحضوری
نوبتدوم

امسلال سله درصد پارسلال آب وارد این شلهر 
شلده. همیلن اتفلاق در سلال 1341 رخ داد و 
جابه جایلی جمعیت به سلمت گلرگان رخ داد.
برداشلت خلودم بلرای زمانلی کله بلرای حلل 
مسلاله در ایلران داریلم روی 5 سلال اسلت. 
اکنلون در سلال چیلزی بیلن 15 تلا 20میلیون 
مترمکعلب از منابلع آب تجدیدپذیلر ملا کلم 
می شلود، چیلزی حلدود 80میلیلارد آب داریم 
کله تله مخلزن آن هم لجن و آب شلور اسلت 

بله همیلن دلیل می گویم 5 سلال. اگلر در این 
5 سلال مسلاله را حل کنیم که موفق شده ایم. 
املا اگلر چنیلن اتفاقلی نیافتلد دیگلر بایلد به 
آسلمان نلگاه کنیم، اگلر بلاران آملد آب داریم، 
اگلر بلاران نیایلد جمعیلت جابه جا می شلود و 
شلرایط بله سلمتی ملی رود که دیگلر جمعیت 
زندگلی کننلد./  و شلمال  اردبیلل  در  زیلادی 

خبرآنالین
معاون سازمان حفاظت محیط  زیست

رتبه نخست برق خوزستان در ارزیابی 
عملکرد دستگاه های اجرایی
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شللیرینی  فروشللندگان  اتحادیلله  رییللس 
بللا اشللاره بلله این کلله مشللکلی در تامیللن 
شللیرینی وجللود نللدارد، گفتلله بللا توجلله بلله 
افزایللش قیمللت مللواد اولیلله، نللرخ شللیرینی 
گللران خواهللد شللد. بلله گللزارش ایسللنا،  علللی 

خردمنللد اضافلله کللرده کلله بللا افزایللش 50 
درصللدی قیمللت مللواد اولیلله بایللد قیمللت 
شللیرینی ها افزایللش یابللد ولللی تاکنللون 
سللازمان  بللا  گرفتلله  صللورت  مذاکللرات 
حمایللت بلله نتیجلله نرسللیده اسللت. بلله 

گفتلله او اتحادیلله افزایللش قیمللت مصللوب 
شللیرینی ها را بلله سللازمان حمایللت اعللالم 
زودی  بلله  می شللود  پیش بینللی  و  کللرده 
نللرخ جدیللد بللرای شللیرینی ها اعللالم شللود. 
او گفتلله آخریللن قیمللت مصللوب شللیرینی 
مربللوط بلله سللال گذشللته بللوده اسللت کلله 
بللا توجلله بلله التهللاب بللازار و افزایللش قیمللت 
مللواد اولیلله، الزم اسللت هرچلله سللریع تر 

قیمت هللای جدیللدی مصللوب شللود.

گرانی به کوچه قنادی ها رسید
افزایش 50 درصدی مواد اولیه شیرینی

پرواز بلیت ها در آسمان حمل ونقل
با افزایش چشمگیر قیمت بلیت هواپیما و قطار، کمیسیون 

عمران مجلس از وزیر راه توضیح خواست

کمیسیون عمران مجلس از وزیر راه خواسته درباره افزایش قیمت بلیت ها توضیح دهد

نللرخ بلیللت هواپیمللا و قطللار در یللک 
مللاه گذشللته افزایللش چشللمگیری 
داشللته، وزیللر راه می گویللد التهللاب 

ارزی عامللل رشللد قیمت هاسللت.
افزایللش نقدینگللی، هدایللت نکردن آن، 
ایجللاد تللورم در کشللور و در نهایللت سلله 
برابللر شللدن نللرخ دالر. ایللن اتفاقللات، 
تمللام آن چیللزی اسللت کلله در هفللت 
مللاه گذشللته بللر سللر اقتصللاد کشللور 
آمللده. در ایللن میللان بللازاری نبللوده کلله 
از تخریللب سللیل نقدینگللی هدایللت 
امللان  در  فزاینللده،  تللورم  و  نشللده 
باشللد. یکللی از ایللن بازارهللا، بازار سللفر 
اسللت کلله ایللن روزهللا بلله آشللفته 
بللازاری تبدیللل شللده. در حالللی کلله 

شللهریور پللس از نللوروز پللر سللفرترین 
زمللان سللفر ایرانی هللا در سللال اسللت، 
قیمللت بلیللت هواپیمللا بیللن 40 تللا 60 
درصللد و قیمللت بلیللت قطللار بیللن 20 
تللا 50 درصللد در برخللی مسللیرها گللران 

شللده اسللت.

پرواز میلیونی
بررسللی قیمللت بلیللت هواپیمللا در روز 
30 مللرداد نشللان می دهللد رفللت و 
برگشللت اغلللب مسللیرهای پرتللردد 
بیللش از یللک میلیللون تومللان آب 
بلیللت  قیمللت  می خللورد. کمتریللن 
یکطرفلله تهللران- مشللهد 429 هللزار و 
800 تومللان و بیشللترین قیمللت 603 
هللزار و 800 تومللان اسللت. همچنیللن 
قیمللت بلیللت رفللت تهللران بلله اهللواز، 
شللیراز، اصفهللان و کرمللان هللم بلله 
ترتیللب 697 هللزار تومللان، 681 هللزار و 
900 تومللان، 665 هللزار و 200 تومللان و 

396 هللزار و 300 تومللان اسللت. البتلله 
در مسللیر تهللران- اهواز و تهران-شللیراز 
بلیللت 405 هللزار تومانللی و 509 هللزار و 

800 تومانللی هللم پیللدا می شللود.
شللدن  اضافلله  دلیللل  بلله  اگرچلله 
تعطیلللی عیللد قربللان بلله تعطیللالت 
آخللر هفتلله، افزایللش قیمللت بلیللت 
در ایللام پرسللفر تللا حللدودی طبیعللی 
اسللت امللا در روزهللای کللم سللفر هللم 
مشللاهده  قیمتللی  چنللدان کاهللش 
نمی شللود. مثللال در روز شللش شللهریور 
)سه شللنبه آینللده( کمتریللن قیمللت 
بلیللت پللرواز رفللت تهللران بلله مشللهد، 
اهللواز، شللیراز و اصفهللان بلله ترتیللب 
366 هللزار تومللان، 275 هللزار تومللان، 
289 هللزار و 800 تومللان و  300 هللزار 
تومللان و قیمللت بلیللت رفللت تهللران بلله 
کرمللان همللان 396 هللزار و 300 تومللان 

اسللت. 

امان از ارز
عبللاس آخونللدی، وزیر راه و شهرسللازی 
معتقللد اسللت نوسللان نللرخ ارز باعللث 
افزایللش قیمللت بلیللت هواپیمللا شللده 
اسللت. او بلله ایلنللا گفتلله هم    اکنللون 
45 تللا 55 درصللد هزینه   هللای تمللام 
شللده قیمللت بلیللت هواپیمللا متاثللر 
از قیمللت ارز اسللت و اینکلله بگوییللم 
تحللوالت ارز روی قیمللت بلیللت تاثیللر 
او  نیسللت.  دقیقللی  حللرف  نللدارد، 
تاکیللد کللرده کلله صنعللت هواپیمایللی 
را مهمتریللن صنعتللی دانسللت کلله 
بلله دلیللل ویژگی   هللای خللاص آن، از 
تحریم     هللای آمریللکا آسللیب می   بینللد 
بنابرایللن حفللظ و سللرپا نگلله داشللتن 
ایللن صنعللت مهمتریللن سیاسللت مللا 

در شللرایط فعلللی اسللت.

صعود قطار
فقللط بلیللت هواپیمللا نبللوده کلله بللا 
رشللد قیمللت مواجلله شللده. بلیللت 
مسللیرهای پرتللردد قطللار هللم نسللبت 
بلله قبللل افزایللش چشللمگیری داشللته. 
مسللیر تهللران بلله مشللهد کلله قبللال 
220 هللزار تومللان بللود، بلله 266 هللزار 

و 150 تومللان رسللیده. یعنللی حللدود 
تهللران  قطللار  افزایللش.  درصللد   20
بلله کرمللان هللم قبللال 108 هللزار 600 
تومللان بللود کلله حللاال بلله 153 هللزار و 
900 تومللان رسللیده و نزدیللک بلله 45 
درصللد گران تللر شللده. بلیللت قطللار 
تهللران بلله اصفهللان و اهللواز هللم بلله 
ترتیللب 11 و 18 هللزار تومللان افزایللش 

قیمللت داشللته اسللت.

ورود کمیسیون عمران
عضللو کمیسللیون  دو  سه شللنبه  روز 
عمللران نسللبت بلله افزایللش قیمللت 
بلیللت هواپیمللا مواضللع نسللبتا تنللدی 
علیلله وزیللر راه گرفتنللد. حمیللد بنایللی 
بلله تسللنیم گفللت کلله وضعیللت کنونللی 
در واقللع اجحللاف در حللق مسللافر 
اسللت و  بعللد از تعطیللالت وزیللر راه 
بایللد بلله کمیسللیون عمللران آمللده و 
بللرای اقدامللات خللود توضیللح دهللد. 
در همیللن حللال سللید هللادی بهللادری 
نتیجلله  را  قیمللت  افزایللش  ایللن 
او  دانسللت.  مدیریتللی  بی تدبیللری 
بلله ایسللنا گفللت کلله در شللرایط فعلللی 
فللدا  هسللتند کلله  مسللافران  ایللن 

می شللوند.

بــه گفتــه هــادی بهــادری، عضــو کمیســیون عمــران 
مجلــس، قیمــت بلیــت هواپیمــا 60 درصــد افزایــش 
ــی  ــه در برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــه اس یافت
ــک  ــم نزدی ــد ه ــه 100 درص ــت ب ــد قیم ــیرها رش مس
ــه اینکــه وزیــر راه و شهرســازی  ــا اشــاره ب شــده. او ب
اظهــار کــرده کــه حفــظ صنعــت هوانــوردی از قیمــت 
پروازهــا مهم تــر اســت، گفتــه کــه صنعــت هوانــوردی 
ــافر  ــدن مس ــدا ش ــا ف ــت. ب ــافر اس ــه مس ــته ب وابس
نهایتــا ایــن صنعــت نیــز از بیــن خواهــد رفــت. بایــد 
تــا  انجــام شــود  از مســافران  حمایت هــای الزم 
ــتد.  ــود بایس ــای خ ــر روی پ ــد ب ــت بتوان ــن صنع ای
فرودگاه هــا  توســعه  بــرای  زیــادی  هزینه هــای 
ــافران و از  ــردن از مس ــت نک ــا حمای ــت. ب ــده اس ش
بیــن رفتــن ایــن صنعــت شــاهد هــدر رفــت ســرمایه 

ــتیم. ــز هس نی

در حــال حاضــر هــر کیلــو شــیرینی تــر در 
ــان،  ــزار و 500 توم ــک 21 ه ــه ی ــای درج واحده
هــر کیلوگــرم شــیرینی زبــان، برنجــی و پاپیــون 
1۸ هــزار تومــان، شــیرینی دانمارکــی 17 هــزار 
ــان  ــزار توم ــزدی 12 ه ــک ی ــان و کی و 500 توم
ــام  ــی اق ــه مابق ــت ک ــده اس ــذاری ش قیمت گ
بــه صــورت توافقــی میــان فروشــنده و مشــتری 

ــود. ــت می ش ــن قیم تعیی
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بازگشت ساعت کار ادارات تهران به روال قبلپیام خبر
استانداری تهران با صدور ابالغیه ای اعالم کرد: ساعات کار از روز پنج شنبه اول شهریور 
1397 به همان روال قبل »8صبح تا 16:30« بازمی گردد. با بخشنامه استانداری 
تهران، ساعت کار ادارات به استثنا مراکز خدمات  رسان از اواسط تیر ماه برای 
صرفه جویی و مدیریت مصرف برق از ساعت 6 تا 14 شده بود.
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زهللرا سللاعی، عضللو 
در  مجلللس  ناظللر 
شللورای عالللی اداری 
تللا  گفتلله  کشللور 
پایللان سللال 99 سللهم 30 درصللدی زنللان 
از مدیریللت محقللق می شللود. بلله گللزارش 
خانلله ملللت، او بللا اشللاره بلله نشسللت شللورای 
عالللی اداری کشللور کلله ریاسللت آن را معللاون 
دارد، گفتلله   برعهللده  جمهللور  رییللس  اول 
به کارگیللری مدیللران زن بلله کل مدیللران از 
محورهللای مللورد بحللث در ایللن نشسللت بللود 
بلله ایللن صللورت کلله بایللد بلله گونلله ای اجللرا 
شللود کلله ظرفیللت 30 درصللدی در کشللور در 
سللطح مدیللران ارشللد، میانللی و پایلله بللرای 
آنهللا لحللاظ شللود، ضمللن اینکلله در سللال 97 

سللهم چهللار درصللدی، سللال 98 سللهم دو 
درصللدی و سللال 99 هللم سللهم دو درصللدی 
بایللد عملیاتللی شللود و در پایللان سللال 99 
سللهمیه 30 درصللدی بلله طللور کامللل لحللاظ 
شللود. بلله اعتقللاد ایللن نماینللده تصمیللم یللاد 
شللده، تصمیللم بسللیار مهمللی اسللت، هللر 
چنللد کلله سللال گذشللته هللم دومیللن نقشلله 
راه اصللالح سیاسللت های اداری بلله تصویللب 
رسللیده بللود، امللا بللار دیگللر امسللال مللورد 
تاکیللد قللرار گرفتلله و در برناملله چهللارم آن 
کلله مدیریللت منابللع انسللانی اسللت، لحللاظ 
شللد. او تاکیللد کللرده کلله بایللد از مدیللران 
کارآمللد و توانمنللد و توسللعه مشللارکت زنللان 
و جوانللان در سللطح مدیریتللی در بخللش 

دولتللی اسللتفاده کنیللم.

سهم زنان از کیک مدیریت تا دو سال 
دیگر 30 درصد می شود

مجلس

نخستین جنگنده 
ایرانی رونمایی شد

روحانی: دشمن بداند تجاوز 
به ایران پر هزینه است

صبللح دیللروز در جریللان مراسللم »صنایللع 
جنگللی  هواپیمللای  یللک  از  دفاعللی« 
رونمایللی شللد. ایللن هواپیمللا »نخسللتین 
هواپیمللای بومللی جنگنللده پیشللرفته مجهللز 
بلله سللامانه های اویونیللک و کنتللرل آتللش 
پیشللرفته بومللی نسللل 4« اسللت و »کوثللر« 

نللام دارد.
جمهللور  رییللس  روحانللی،  حسللن 
کشللورمان، رونمایللی از ایللن جنگنللده را در 
راسللتای افزایللش قللدرت دفاعللی ایللران 
عنللوان کللرد. بلله گللزارش مهللر، او گفللت 
معنللای  بلله  دفللاع  بللرای  آمادگللی  کلله 
پایللدار  صلللح  اسللتقرار  بللرای  تللالش 
اسللت. آمللاده نبللودن یعنللی بلله اسللتقبال 
جنللگ رفتللن. چللون می خواهیللم جنللگ 
نشللود پللس بایللد قللدرت دفاعللی کشللورما 
بازدارنللده باشللد. اگللر قللدرت بازدارندگللی 
نداشللته باشللیم، بلله دشللمنان چللراغ سللبز 
داده ایللم تللا وارد کشللور مللا شللوند. وی 
بللا اشللاره بلله تجربه هللای گذشللته کلله 
ثابللت می کنللد ایللران اهللل تجللاوز نظامللی 
بلله دیگللر کشللورها نیسللت، عنللوان کللرد 
کلله ملللت ایللران، ملللت مسللالمت، ملللت 
تعامللل و یاریگللر اسللت. رییللس جمهللور 
کشللورمان بللا بیللان اینکلله »بازدارندگللی 
بلله ایللن معناسللت کلله دشللمن بدانللد 
تجللاوز بلله ایللران پللر هزینلله اسللت« گفللت 
کلله بایللد بررسللی کللرد کلله چلله سیاسللت 
خارجللی ای کللم هزینه تللر و پللر منفعت تللر 
اسللت. بللا چنللد جمللله می تللوان دعللوا 
درسللت کللرد. بللا چنللد حرکللت نظامللی 
می تللوان وارد مذاکللره شللد، ایللن اقدامللات 
پرهزینلله اسللت. روحانللی اضافلله کللرد کلله 
هملله مللا موظللف هسللتیم کاری کنیللم 
ملللت مللا امنیللت، عللزت، قللدرت الزم را بللا 
کمتریللن هزینلله بلله دسللت آورنللد وگرنلله 
بللا هزینه هللای زیللاد می توانیللم ایللن کار 
را انجللام دهیللم. کشللورهای همسللایه مللا 
بسللیار پرهزینلله امنیللت خللود را در ابعللاد 
مختلللف حفللظ کرده انللد. رییللس جمهللور 
تاکیللد کللرد کلله »هنللر ایللن اسللت که کشللور 
را بللا کمتریللن هزینلله حفللظ کنیللم. ملللت 
مللا می توانللد بللا هزینلله کللم ایللن کشللور 
را نگلله دارد. زیللرا بیللن نیروهللای مسلللح 
اگللر  نللدارد.  فاصللله ای وجللود  و مللردم 
فاصللله وجللود داشللته باشللد هزینه هللا بللاال 

مللی رود.«

دولت

سررسللید  آسللتانه  در 
مللدت دار  سللپرده های 
یکسللاله، بانللک مرکللزی 
دسللتور  بانک هللا  بلله 
داد کلله در صللورت تمایللل مشللتری قراردادهللای 
یازدهللم شللهریورماه سللال  تللا  در فاصللله دوم 
گذشللته را بلله مللدت یللک مللاه تمدیللد کننللد. در 
ایللن فاصللله سللپرده های مللدت دار بللا نرخ هللای 
بللاال و غیرمتعللارف جللذب شللده بللود. بلله گللزارش 
ایسللنا بللا توجلله بلله این کلله در سللال گذشللته و 
در شللهریورماه بانللک مرکللزی تصمیللم گرفللت تللا 
نللرخ سللود بانکللی را بلله 15 درصللد کاهللش دهللد، 
سللود  نرخ هللای  تللا  مکلللف کللرد  را  بانک هللا 

غیرمتعارفللی را کلله در آن زمللان بللرای حسللاب ها 
افتتللاح می کردنللد، کنللار گذاشللته و حسللاب های 
جدیللد را بللا سللود حداکثللر 15 درصللدی بللاز کننللد. 
امللا ایللن دسللتورالعمل کللم حاشللیه نبللود و پیش از 
آن بانللک مرکللزی در فاصللله اول تللا 11 شللهریورماه 
فرصتللی ایجللاد کللرد کلله بانک هللا سللپرده های 
بیش تللری جللذب کللرده و یللا تغییللر حسللاب 
دهنللد. برایللن اسللاس در ایللن مللدت بسللیاری از 
بانک هللا بلله جللذب سللپرده های بللا سللودهای 
گران تللر دسللت زدنللد؛ به طللوری کلله حتللی نللرخ 
سللود بلله 20 درصللد و باالتللر هللم رسللید و در مواردی 
بللا ارسللال پیامک هایللی بلله مشللتریان از آن هللا 
خواسللتند تللا حسللاب های کوتاه مللدت خللود را بلله 

بلندمللدت کلله سللودهای باالتللری داشللت، تغییللر 
دهنللد. بعللد از آن و از یازدهللم شللهریورماه بللود کلله 
بانک هللا مکلللف شللدند افتتللاح حسللاب جدیللد را 
بللا نللرخ حداکثللر 15 درصللدی انجللام دهنللد. امللا 
تللا چنللد روز دیگللر موعللد سررسللید حسللاب های 
یکسللاله فللرا خواهللد رسللید و مشللتریان بانک هللا 
بایللد بللرای تمدیللد ایللن حسللاب تللا فرصللت یللک 
مللاه مراجعلله کللرده و حسللاب های خللود را تغییللر 
دهنللد، چللرا کلله اکنللون در بانک هللا حسللاب های 
مللدت دار بیللش از یکسللال وجللود نللدارد و تمدیللد 
حسللاب های یکسللاله نیللز بایللد براسللاس نللرخ 
مصللوب و متعللارف موجللود کلله 15 درصللد اسللت، 
انجللام شللود. از ایللن رو بللا توجلله بلله این کلله 
اکنللون شللرایط بازارهللای مختلللف از جمللله سللکه 
و ارز در شللرایط مسللاعدی نبللوده و حجللم بللاالی 
نقدینگللی یکللی از عوامللل اصلللی تحریک و نوسللان 
ایللن بازارهللا بللوده اسللت، بانللک مرکللزی فرصتللی 
را در اختیللار بانک هللا قللرار داده تللا سللپرده های 

قبلللی را تللا یکمللاه دیگللر تمدیللد کننللد.

اقتصاد

چراغ سبز بانک مرکزی به افزایش سود بانکی
بانک مرکزی در اطاعیه ای اعام کرد که بانک ها می توانند تا یک ماه 

دیگر به حساب های سپرده باز شده قبل از 11 شهریور، سود بیشتری بدهند
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این صفحه می خوانیم
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مدیلرکل دفتلر املور پایگاه هلای جهانلی 
صنایع دسلتی  میراث فرهنگلی،  سلازمان 
»زملان  گفلت:  کشلور،  گردشلگری  و 
بهره منلدی از ظرفیت هلای ارگ تاریخلی 
فرارسلیده  آن  فرهنگلی  منظلر  و  بلم 
اسلت و بایلد مسلووالن محللی از ایلن 

ظرفیت بلی همتلا اسلتفاده کنند.«فرهلاد 
عزیلزی مدیلرکل دفتلر املور پایگاه هلای 
معارفله  و  تودیلع  مراسلم  در  جهانلی 
مدیلران سلابق و جدیلد پایلگاه میلراث 
جهانلی بلم و منظلر فرهنگلی آن در محل 
افلزود:  شهرسلتان،  ایلن  فرمانلداری 

»خوشلبختانه املروز ارگ تاریخلی بم در 
وضعیلت پایلداری قرار گرفتله و می توان 
از ظرفیلت هلای آن در راسلتای توسلعه 
منطقله گام برداشلت.«او بلا بیلان اینکله 
حلدود 15 سلال از زلزلله دلخلراش بلم 
ملی گلذرد، اظهلار کلرد: »در آن حادثله 
بخلش هلای زیلادی از ارگ تاریخلی بم 
فلرو ریخلت املا املروز بلا کمک ملردم و 
مسلئوالن محللی بیشلتر قسلمت هلای 
بازسلازی  بنلای باشلکوه مرملت و  ایلن 
شلده اسلت.« عزیزی بلا تاکید بلر اینکه 
بایلد با کملک مدیران و مسلووالن محلی 

از ظرفیلت هلای ارگ تاریخلی بلم بهلره 
بلرداری شلود، تصریلح کلرد: »در حلال 
حاضلر زملان بهلره منلدی از ظرفیت های 
بالقلوه و بالفعلل ایلن اثلر ثبلت جهانلی 
فرا رسلیده اسلت.« او با اشلاره بله اینکه 
در حلال حاضلر کارگاه هلای مرمتلی در 
ارگ تاریخلی بم و بیشلتر بناهای موجود 
فعلال  آن  فرهنگلی  منظلر  درمحلدوده 
هسلتند، خاطرنشلان کرد: »در سلال های 
اخیلر اعتبلارات مناسلبی بلرای پیشلبرد 
ثبلت  بنلای  ایلن  مرمتلی  فعالیت هلای 

جهانلی اختصلاص یافتله اسلت.«

حصارکشلی دهانه هلای سی وسله پلل اصفهان کله مدت ها  
مورد مناقشله دوسلتداران میلراث فرهنگی  این کالن شلهر 
بلود باالخلره   آغلاز شلد. ایلن طلرح بلرای مسلدود کلردن 
دهانه هلای سلی  و سله پل اصفهلان به منظلور جلوگیری از 

سلقوط گردشلگران از روی ایلن پلل تاریخی  اسلت. 
حفاظ طراحی شده  متشکل از دو میله فلزی و چند رشته 
سلیم فلزی بوکسلل اسلت. میله ها در پشلت سلتون های 
پلل قلرار گرفته انلد تا از روبله روی پل دیده نشلوند.پیش از 
ایلن نیلز دهانله دیگری با یک حصار چوبی مسلدود شلده 
بلود که به شلدت ملورد نقلد سلمن ها و دوسلتداران میراث 
قلرار گرفت. برخی از کارشناسلان معتقد هسلتند، مسلدود 
کلردن دهانه هلای ایلن پل تاریخلی هیچ توجیهی نلدارد و 

هرگونله مداخلله بله منظر ایلن پل آسلیب می زند.
موافقلان ایلن طلرح اعتقلاد دارنلد سلی  و سله پلل بله 
عنلوان یلک عرصله شلهری نیلاز دارد خلود را بلا اتفاقات و 
تصمیملات روز وفلق داده و ایجلاد ایمنی برای گردشلگران 

بلر روی ایلن پلل غیرقابلل انکار اسلت. از طرفلی مخالفان، 
اتفاقات رخ داده در سلال اخیر را ناشلی از خشلکی زاینده 
رود می دانند.سلال پیش در پی سلقوط یک کودک از روی 
دهانه هلای سی وسله پلل روی بسلتر خشلک زاینلده رود، 
احتمال مسلدود شلدن دهانه های این پلل تاریخی مطرح 
شلد. خبلری که حمیدرضلا فوالدگر، نماینده ملردم اصفهان 
بعلد  تکذیلب کرد.مدتلی  اسلالمی  شلورای  مجللس  در 
فریلدون الهیاری، مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان، ضمن 
تاییلد خبلر، حفاظلت از جلان و تأمیلن امنیت گردشلگران 
را اجتناب ناپذیلر توصیلف کلرد. وی همچنیلن معتقلد بلود 
از نظلر فنلی تنهلا مرجعی کله صالحیلت اظهار نظلر در این 
ملورد را دارد، شلورای فنلی میراث فرهنگی اصفهان اسلت.
ایلن در حاللی اسلت کله سلازمان های ملردم نهلاد تأکیلد 
می کننلد هرگونله مداخلله در سی وسله پلل اصفهلان بایلد 
بله اطلالع عملوم رسلیده و مورد نظر سلنجی عموملی قرار 
بگیرد.بله گفتله مدیر کل میلراث فرهنگی اصفهلان باتوجه 
بله کاربری هایلی کله ایلن پلل دارد و همچنیلن بلا درنظلر 
گرفتلِن ازدحلام جمعیتلی کله از آنجا عبور و ملرور می کنند 
و حوادثلی کله در چنلد سلاله ی اخیلر رخ داده، ایلن اللزام 

ایجلاد می شلود کله در خصلوِص ایمن سلازی آن اقداماتی 
صلورت بگیلرد. بله ویژه سلال های گذشلته که ملا حداقل 
بیلش از چنلد مورد سلقوط از پلل داشلتیم.الهیاری درباره  
ملواد و ابلزار ایلن حصلار توضیلح داد و گفلت: از مصالحی 
اسلتفاده می شلود که کمترین تأثیر را روی سلیما و منظر 
قسلمت  در  مداخلله ای  هیچ گونله  و  باشلد  داشلته  پلل 
سلازه های تاریخلی پلل صلورت نمی  گیلرد. پایه هلای این 
حصلار فللزی اسلت و حفلاظ آن نیلز کابلل اسلت. پایه ها 
نیلز در داخلل رواق هاسلت تلا از منظلر بیرون دیده نشلود. 
ایلن پایله، یلک میلله ی پروفایللی خیللی سلاده اسلت و 

حجلم کمی هلم دارد.

زمان بهره مندی از ظرفیت های 
ارگ تاریخی بم رسیده است

اختصاص7میلیاردبرای

مرمتبناهایتاریخیبم

غالمرضللا فرخللی در مراسللم تودیللع و معارفلله مدیللران سللابق و جدیللد 
پایللگاه میللراث جهانللی بللم و منظللر فرهنگللی اظهللار کللرد: در حللال حاضللر 
کارخانلله حناسللایی، خانلله عامللری، بللازار، مسللجدو کاروانسللرا وکیللل بللا 

اعتبللار هفللت میلیللارد تومللان در حللال مرمللت و بازسللازی هسللتند.
وی بللا بیللان اینکلله کلیلله اعتبللارات مرمتللی سللالجاری شهرسللتان بللم 
بلله صللورت پیمانللی تخصیللص یافتلله اسللت، تصریللح کللرد: تللالش مللی 
شللود بللا تغییللر کاربللری بناهللای تاریخللی ایللن شهرسللتان زمینلله بللرای 

اشللتغال زایللی فراهللم شللود.
فرخللی بللا اشللاره بلله اینکلله از ابتللدای سللالجاری تاکنللون مجللوز راه اندازی 
دو مجتمللع گردشللگری در شهرسللتان بللم صللادر شللده اسللت، تاکیللد کللرد: 
مراحللل قانونللی صللدور مجللوز راه انللدازی دو مجتمللع گردشللگری دیگللر 

نیللز در دسللت پیگیللری اسللت.
وی از فعالیللت 21 اقامتللگاه بللوم گللردی در شهرسللتان بللم خبللر داد و 
افللزود: در حللال حاضللر چهللار هتللل، سلله مهمانپذیللر و 9 دفتللر خدمللات 
مسللافرتی در ایللن شهرسللتان فعللال هسللتند کلله وجللود ایللن قبیللل 
زیرسللاخت هللا مللی توانللد بلله رشللد و توسللعه صنعللت گردشللگری منطقلله 

بسللیار کمللک کنللد.
مدیللر کل میللراث فرهنگی،صنایللع دسللتی و گردشللگری اسللتان کرمللان بللا 
بیللان اینکلله براسللاس ضوابللط طللرح جامللع مدیریللت منظللر فرهنگللی بللم، 
مرمللت و بازسللازی ارگ تاریخللی حللدود 90 درصللد پیشللرفت فیزیکللی 
داشللته اسللت، اظهللار کللرد: بایللد از ظرفیللت جهانللی ایللن اثللر تاریخللی در 

راسللتای توسللعه هملله جانبلله  شهرسللتان بللم بهللره بللرده شللود.

میخ حصارکشی در چشم سی وسه پل
فعاالن میراث فرهنگی: حصارکشی به هویت بصری و منظر 

این پل تاریخی آسیب می زند

منتقـد  و  شهرسـاز  اسـدی،  ثمیـن 
حصارکشـی سـی وسـه پل با اشـاره به 
اینکـه هرگونـه مداخلـه بصـری هویـت ایـن 
سـازه تاریخـی را خدشـه دار می کنـد می گوید 
ایـن پل بیـش از چهار صـده به همین شـکل 
بـوده اسـت و دلیـل نـدارد امـروز تغییـری 
بیایـد.وی  بـا ایـن شـدت در آن بـه وجـود 
معتقـد اسـت اتـود جدیـد اجـرا شـده بـرای 
مسـدود کـردن دهانه هـا بسـیار بـا معماری 
ایـن پـل غریبـه اسـت و میلـه یا سـیم های 
فلـزی هیـچ ارتباطـی بـا هویـت ایـن پـل-

ندارد. فضـا 

میراث فرهنگللی،  سللازمان  صنایع دسللتی  معللاون 
صنایع دسللتی و گردشللگری خبللر داد: »سللامانه هوشللمند 
مجوزهللای صنایللع دسللتی کلله بلله دلیللل بللروز مشللکالت فنی 
از دسللترس خللارج شللده اسللت، بلله زودی فعللال خواهللد 

شللد.«
سللازمان  صنایع دسللتی  معللاون  محمودیللان  پویللا 
میراث فرهنگللی، صنایع دسللتی و گردشللگری بللا اعللالم ایللن 
خبللر گفللت: »از چنللدی پیللش ایللن سللامانه دچللار اختللالل 
و نقللص فنللی شللده بللود کلله هللم اکنللون در حللال رفللع 

نواقللص هسللتیم و امیللدوارم از پایللان روز سه شللنبه 30 
مللرداد 97 امللکان دسترسللی صنعتگللران هملله اسللتان های 
کشللور بلله ایللن سللامانه فراهللم شللود.«او افللزود: »سللامانه 
هوشللمند مجوزهللای صنایللع دسللتی بللا هللدف ارائلله خدمللات 
مطلوب تللر و ثبللت اطالعللات کامللل متقاضیللان، کاهللش 
رضايتمنللدي  افزايللش  و  هنرمنللدان  تکريللم  هزينه هللا، 
مراجعيللن راه انللدازی شللده اسللت.« بلله گفتلله محمودیللان، 
امللکان ثبللت نللام بلله صللورت خللود اظهللاری از جمللله 

مهمتریللن مزایللای ایللن سللامانه بلله شللمار مللی رود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دسلتی وگردشلگری آذربایجان 
غربی گفت: امسلال 50 اثر تاریخی اسلتان در فهرسلت آثار ملی 
کشلور ثبلت ملی شلود.جلیل جبلاری با بیلان اینکه بلا ثبت این 
تعلداد آثلار تعلداد آثلار تاریخلی ثبلت مللی شلده اسلتان از مرز 
1600 ملی گلذرد اظهارداشلت: سلال گذشلته نیلز 43 اثلر تاریخی 
از جملله پلل هلای تاریخی ماکو، سلاختمان ایالتی اسلتانداری، 
سلاختمان ثبلت اسلناد ماکلو، و نیلز آثلار طبیعی از جمله آبشلار 
شللماش بله ثبت ملی رسلید.وی بلا بیان اینکله از املروز اولین 
جشلنواره مللی گردشلگری در ارومیله آغلاز بلکار می کنلد افزود: 

عملده هلدف اصللی ملا از برگزاری چنیلن جشلنواره ای کمک به 
توسلعه گردشلگری در اسلتان بوده وبرگزاری چنین جشنواره ای 
در اسلتان نشلان از توانمنلدی بلاالی اسلتان در حوزه گردشلگری 
در کشلور اسلت. دبیلر جشلنواره مللی گردشلگری با بیلان اینکه 
نمایشلگاه صنایلع دسلتی فرصلت خوبلی در کنار جشلنواره ملی 
گردشلگری برای معرفی پتانسلیل های گردشلگری استان است 
گفلت: ایلن نمایشلگاه نیلز بله هملت اداره کل میلراث فرهنگلی 
اسلتان برگزار شلده وبه معرفی آثار صنایع دسلتی اسلتان وسایر 

نقاط کشلور می پلردازد.

۵۰ اثر تاریخی آذربایجان غربی ثبت ملی می شودسامانه هوشمند مجوزهای صنایع دستی فعال می شود

10 اثر تاریخی هرمزگان ثبت ملی شد
قائم مقام مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت: 10 
اثر تاریخی شامل دو اثر در شهرستان حاجی آباد، سه اثر در بندرخمیر، چهار اثر 

در بندرلنگه و یک اثر در قشم در فهرست آثار ملی ثبت شد.

پیام میراث

پاد
س:

عک

صنایع 
خبرگردشگریدستی میراث

پرداخت تسهیات به 
فعاالن عرصه صنایع دستی
میراث فرهنگللی،  اداره  رییللس 
گردشللگری  و  صنایع دسللتی 
»در  گفللت:  بانلله  شهرسللتان 
قالللب توسللعه مشللاغل خانگللی بالللغ بللر پنللج میلیللارد 
ریللال تسللهیالت بلله متقاضیللان حللوزه صنایع دسللتی 

پرداخللت شللده اسللت.«
میراث فرهنگللی  اداره  رییللس  رحیمی خللواه  سللعدهللا 
بانلله، روز دوشللنبه 29 مللرداد بللا اعللالم ایللن خبللر افللزود: 
»در سللال گذشللته 420 نفللر در دوره هللای آموزشللی شللش 
رشللته صنایللع دسللتی شللرکت کللرده انللد و 253 گواهللی 

مشللاغل خانگللی صللادر شللده اسللت.«

مونسان سرای همایونی 
شیراز را افتتاح کرد

بلا  شلیراز  همایونلی  سلرای 
مونسلان  علی اصغلر  حضلور 
و  رییس جمهلوری  معلاون  
رییلس سلازمان میراث فرهنگلی، 
صنایع دسلتی و گردشلگری افتتلاح شد.مونسلان در ایلن 
مراسلم بلا تاکیلد بلر نقلش اثربخلش طلرح بازآفرینلی 
شلهری توسلعه گردشلگری، گفلت: »بایلد تلالش کنیلم تا 
مناطلق  مختللف ملا  از نظر کیفیت شلهری ارتقلا یابد و با 
تحقلق ایلن ملورد، سلرمایه گذاران نیلز برای برای سلرمایه 
گلذاری در زیرسلاخت هلای گردشلگری رغبلت بیشلتری 

داد.« خواهنلد  نشلان 

600 اقامتگاه بوم گردی در 
کشور راه اندازی می شود

میلراث  سلازمان  رییلس 
و  دسلتی  صنایلع  فرهنگلی، 
ایلن  گفلت:  گردشلگری کشلور 
اقامتلگاه بلوم گلردی یکلی از 600 اقامتلگاه بلوم گلردی 
اسلت کله در کشلور راه انلدازی ملی شلوند که قصلد داریم 
اصغلر  عللی  برسلانیم.  اقامتلگاه  هلزار   2 رقلم  بله  را  آن 
مونسلان، رییس سلازمان میلراث فرهنگی، صنایع دسلتی 
و گردشلگری کشلور خبرنلگاران گفلت: ایلن اقامتلگاه بلوم 
گلردی یکلی از 600 اقامتگاه بوم گردی اسلت که در کشلور 
راه انلدازی ملی شلوند کله قصلد داریلم آن را بله رقلم دو 

برسلانیم. اقامتلگاه  هلزار 

فعالیت هفت هزار نفر در 
عرصه صنایع دستی

معللاون صنایللع دسللتی اداره 
کل میللراث فرهنگللی اسللتان 
هللزار  هفللت  تهللران گفللت: 
هنرمنللد در هللزار کارگاه در رشللته هایللی چللون شیشلله 
گللری، منبللت، معللرق، زیللور آالت، فلللز و چرمسللازی 

فعالیللت مللی کننللد.
 محمللد انشللایی افللزود: هللر کللدام از رشللته هللا بلله 
زیللر رشللته هایللی تقسللیم مللی شللوند، بلله طللور مثللال 
رشللته آبگینلله بلله شیشلله گللری فوتللی، سللنتی، هللم 
جوشللی، تللراش روی شیشلله، نقاشللی پشللت شیشلله 

و... تقسللیم مللی شللود.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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رییللس اداره حفاظللت محیللط زیسللت درگللز گفت: 
مامللوران یللگان حفاظللت محیللط زیسللت مسللتقر 
در پاسللگاه بابللا نهسللتان درگللز، فللردی را کلله بلله 
عمللد گللله ی 300راسللی گوسللفندان خللود را شللبانه 

بللرای چللرا بلله پللارک ملللی تنللدوره وارد کللرده 
بللود، دسللتگیر کردنللد. حسللین اصالحللی افللزود: 
مامللوران یللگان پللارک بللا مشللاهده ایللن صحنلله، 
دامهللا را بالفاصللله از محللل پللارک خللارج کردنللد؛ 

عامللل ورود گوسللفندان کلله دارای سللوابق متعددی 
نیللز در ایللن زمینلله بللود بللا نظللر قاضللی پرونللده 
روانلله ی زنللدان شللد. وی گفللت: پللس از اصللالح 
جرایللم کیفللری قانللون شللکار و صیللد کلله چنللدی 
پیللش ابللالغ شللد قانونگذار براسللاس قانون شللکار 
و صیللد جمهللوری اسللالمی ایللران بللرای تعلیللف ، 
تخریللب و تجللاوز ) ورود غیرمجللاز ( در پارکهللای 
ملللی تللا 50 میلیللون ریللال جللزای نقللدی و تا سلله 

سللال حبللس تعییللن کللرده اسللت.

سه سال حبس برای تعلیف 
غیرمجاز در پارکهای ملی

به دنبال خشکسالی و کمبود آب در ده ها شهر از ایالت »آالگواِس« برزیل که بیش 
از 200 هزار نفر را درگیر کرده در این ایالت شمال شرقی وضعیت اضطراری 180 روزه 
اعالم شده است.

ــز  ــت درگ ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ ریی
گفــت: مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
مســتقر در پاســگاه بابــا نهســتان درگــز، فــردی را 
کــه بــه عمــد گلــه ی 300راســی گوســفندان خــود 
را شــبانه بــرای چــرا بــه پــارک ملــی تنــدوره وارد 
ــه 50  ــف ب ــد. متخل ــتگیر کردن ــود، دس ــرده ب ک
ــال  ــه س ــا س ــدی و ت ــزای نق ــال ج ــون ری میلی

ــد. ــوم ش ــس محک حب

گزیده ها

پیام زیست

جوالن شناورهای چینی در خلیج فارس
مدیر کل زیست بوم های دریایی: 

محیط زیست برای رصد شناورهای چینی، تجهیزات ندارد

صید ماهی توسط شناورهای چینی در خلیج فارس

دریایللی  مدیرکل زیسللت بوم های 
سللازمان محیللط زیسللت دربللاره 
صیللد تللرال کشللتی های چینللی در 
آبهللای ایللران گفللت: مللا تجهیللزات 
در  بتوانیللم  آنکلله  بللرای  را  الزم 
دریللا حضللور کامللل داشللته باشللیم 
و شللناورها را رصللد کنیللم نداریللم.

بلله  پاسللخ  در  میرشللکار  داوود 
اینکلله ایللن سللازمان نسللبت بلله 
اخبللار منتشللر شللده دربللاره صیللد 
در  چینللی  کشللتی های  تللرال 
آبهللای ایللران و تهدیللد گونه هللای 
دارد  موضعللی  چلله  زیسللتی 
گفللت: طبللق قانللون حفاظللت و 

آبللزی،  منابللع  از  بهره بللرداری 
تمللام مباحللث مربللوط بلله صیللد 
آبزیللان و حفاظللت و بهره بللرداری 
و همین طللور ارزیابللی ذخایرشللان 
بلله سللازمان شللیالت ایللران بللر 
می گللردد و آن هللا مسللتقال وظیفلله 
دارنللد کلله هللم ارزیابللی ذخایللر 
بکننللد و هللم میللزان و روش صیللد 

بکننللد. تعییللن  را 
بلله  پاسللخ  در  میرشللکار  داوود 
اینکلله اگللر بللرای سللازمان محیللط 
روش  شللود  مسللجل  زیسللت 
و  لحللاظ گونلله  بلله  چلله  صیللد، 
چلله بلله لحللاظ میللزان برداشللت، 
تنللوع زیسللتی را تهدیللد می کنللد 
و  برخللورد  امللکان  اساسللًا  آیللا 
نلله  یللا  را دارد  بلله مسللاله  ورود 
حفاظللت  حللدود  در  مللا  گفللت: 

خطللر  معللرض  در  گونه هللای  از 
حفللظ  همین طللور  و  انقللراض 
وظیفه منللد  زیسللتگاه هایمان 
عمللل می کنیللم و گزارش هایمللان 
از  بخشللی  آن  امللا  را می گیریللم 
کار کلله ایللراد دارد آنجاسللت کلله 
مللا تجهیللزات الزم را بللرای آنکلله 
کامللل  دریللا حضللور  در  بتوانیللم 
ایللن  بتوانیللم  و  باشللیم  داشللته 
شللناورها را رصللد بکنیللم نداریللم 
را  محللدودی  همکاری هللای  امللا 

داریللم.
وی  می نویسللد  مهللر  کلله  آنطللور 
در پاسللخ بلله اینکلله اساسللًا چلله 
مسللائلی در حللوزه صیللد آبزیللان 
زیسللت  محیللط  سللازمان  بللرای 
اسللت  توجلله  مللورد  و  مهللم 
گفللت: مللا بایللد خیلللی حسللاب 

ایللن  بلله  کنیللم.  عمللل  شللده 
شللکل کلله تمللام منابللع و ذخایللر 
ارزیابللی بشللود و بلله آن میزانللی 
آبللزی  منابللع  از  بهره بللرداری 
داشللته باشللیم کلله بلله صللورت 
پایللدار اتفللاق بیافتللد نلله اینکلله 
بهره بللرداری مقطعللی باشللد و از 
ذخایللر مللا کللم کنللد. ایللن مللوردی 

اسللت کلله بایللد رعایللت شللود.
میرشللکار افللزود: آنچلله کلله مللد 
کلله  اسللت  ایللن  ماسللت  نظللر 
ایللن  از  بخشللی  کنیللم  سللعی 
چللون  بخشللیم.  بهبللود  را  امللور 
مخصوصللًا  آبزی پللروری  توسللعه 
یللا  قفللس  در  آبزی پللروری 
دریللا االن اتفللاق می افتللد و مللا 
همللکاری  زمینلله  ایللن  در  هللم 
شللیالت  سللازمان  بللا  نزدیکللی 
ایللران داشللتیم. پهنه هللا احصللا 
دریللا  در  پهنه هللا  هللم  شللده، 
بللرای اسللتقرار قفس هللا و هللم 
مللا  نللگاه  پشللتیبان؛  پهنه هللای 
ایللن اسللت و در جلسللاتی کلله بللا 
سللازمان شللیالت و مقامللات ایللن 

سللازمان داشللتیم هللم دیللدگاه مللا 
ایللن بللوده کلله بتوانیللم صیللد را بللا 
آبللزی پللروری جایگزیللن کنیللم.
وی در پاسللخ بلله اینکلله سللازمان 
شللیالت چلله انللدازه در ایللن زمینلله 
همللکاری داشللته گفللت: امیللدوار 
شللیالت  سللازمان  کلله  هسللتیم 
سیاسللت هایش  در  هللم  ایللران 
ایللن موضللوع را بگنجانللد. البتلله 
می دانیللم ایللن موضللوع دغدغلله 
هللم  شللیالت  سللازمان  خللود 
هسللت. ولللی آن هللا هللم مشللکالتی 
در سللواحل دارنللد. مشللکالتی بللا 
صیللادان غیرمجللاز و مشللکالتی بللا 
صیادانللی کلله غیرمسللووالنه صیللد 
هملله  علیرغللم  امللا  می کننللد. 
سللازمان  می دانیللم کلله  این هللا 
شللیالت ایللران هللم دغدغلله ایللن 
را دارد کلله بتوانللد صیللد را کنتللرل 
کنللد و امیللدوارم ایللن موضللوع 
سیاسللت هایش  صللدر  در  را 
را  قللرار بدهللد کلله آبزی پللروری 

جایگزیللن صیللد بکنللد.

گزارش

هر
 م

س:
عک

احیای دشت کبودراهنگ بیش 
از نیم قرن کار می خواهد

مدیللرکل حفاظللت محیللط زیسللت اسللتان همللدان 
در پللی ایجللاد بیسللت و پنجمیللن فروچاللله بلله 
دشللت کبودراهنللگ، گفللت:  در  متللر   60 عمللق 
احیللای دشللت کبودراهنللگ بیللش از نیللم قللرن کار 
مسللتمر می خواهللد. سللیدعادل عربللی ایجللاد فروچاله هللا در دشللت های 
بحرانللی اسللتان را حاصللل عملکللرد 3 دهلله گذشللته و اسللتفاده بیش ازحللد 
از منابللع آبللی در کشللاورزی و صنعللت دانسللت و افللزود: تنهللا راه برون رفللت 
دشللت های بحرانللی رزن- قهاونللد و دشللت کبودراهنللگ در اسللتان همللدان 
همللکاری مللردم و دسللتگاه های مسللوول بللا رویکللرد مدیریللت زیسللت بومی 
اسللت. وی بللا بیللان اینکلله علللت ایجللاد فروچاله هللا اسللتفاده بیش ازحللد 
از آب هللای زیرزمینللی منطقلله اسللت، اضافلله کللرد: وضعیللت پیش آمللده در 
ایجللاد فروچاللله ای بلله عمللق 60 متللر در دشللت کبودراهنللگ نشللان دهنده 
ایللن اسللت کلله تللا عمللق 60 متللری زمیللن هیچ گونلله رطوبتللی در خللاک 

دشللت وجللود نللدارد.

ارتفاع موج در دریای عمان 
به بیش از 3 متر رسید

رییللس شللبکه پایللش هواشناسللی سیسللتان و 
بلوچسللتان گفللت: ارتفللاع مللوج در دریللای عمللان بلله 
سللبب وزش بادهللای موسللمی بلله 340 سللانتی متللر 
رسللید.  محمللود دیانتللی  اظهللار کللرد: در شللبانه روز 
گذشللته بلله سللبب وزش بادهللای موسللمی بللر روی دریللای عمللان، دریللا مللواج 
شللد و ارتفللاع مللوج بلله 340 سللانتی متر رسللید . رییللس شللبکه پایش هواشناسللی 
سیسللتان و بلوچسللتان بللا بیللان اینکلله طللی روزهللای آینللده نیللز دریللای عمللان 
مللواج و متالطللم اسللت، گفللت: در ایللن مللدت عللالوه بللر وزش بللاد و مللواج بللودن 
دریللا، بنللادر جنللوب اسللتان بللا پدیللده گردوغبللار مواجلله و برخللی نقللاط ملله آلللود 
خواهللد شللد. دمللای چابهللار نیللز در ایللن مللدت در گرمتریللن و سللردترین لحظللات 
بلله 32 و 27 درجلله سلسللیوس خواهللد رسللید . وی در اداملله بللا اشللاره بللر اینکلله 
امللروز نیللز بللاد و گردوخللاک بخش هللای شللمال اسللتان را فللرا گرفللت، افللزود: 
لحظاتللی قبللل بلله سللبب وزش بللاد شللدید و گردوغبللار گسللترده دید افقی در شللهر 

زهللک بلله 500 متللر کاهللش یافللت .

مدیرعامللل سللازمان 
مدیریللت و نظللارت 
تاکسللیرانی  بللر 
گفللت:  تهللران 
باوجللود درخواسللت مکللرر مللا خودروسللازان 
مللدرن  و  باکیفیللت  خودروهللای  داخلللی 
خللود را هیچوقللت بلله نللاوگان تاکسللیرانی 
اختصللاص نمللی دهنللد. علیرضللا قنللادان 
همچنیللن افللزود: سللازمان تاکسللیرانی بلله 
طللور مللداوم بللرای دریافللت خودروهایللی 
کلله در بللازار فروشللی ندارنللد بایللد در صللف 
انتظللار بمانللد و خودروسللازان بللا قالللب 
خاصللی آن خوروهللا را بلله ایللن سللازمان 
تحمیللل مللی کننللد.وی تاکیللد کللرد: در 

سللال حمایللت از تولیللد ملللی اسللت قللرار 
داریللم و مللا نیللز از تولیللد ملللی حمایللت 
مللی کنیللم امللا بلله ایللن معنللا نیسللت کلله 
هللر خودرویللی بللا هللر کیفیللت، مشللخصات 
و شللرایط را قبللول کنیللم. قنللادان همچنیللن 
بللا انتقللاد از تعللداد تاکسللی هللای نوسللازی 
سللازمان  امسللال  گفت:برناملله  شللده 
تاکسللیرانی تهللران بللرای نوسللازی تاکسللی 
هللای فرسللوده تعللداد 10 هللزار خللودرو بللود 
امللا بللا رسللیدن بلله پایللان نیملله نخسللت 
سللال تنهللا 307 خللودرو نوسللازی شللده 
و ایللن در حالیسللت کلله در زمللان حاضللر 
تاکسللی  دسللتگاه   100 و  هللزار  هشللت 
فرسللوده در صللف نوسللازی قللرار دارنللد.

خودروهای باکیفیت را به ناوگان 
تاکسیرانی نمی دهند

خبرخبرخبر

تراژدی مرگ کودکانه ها در 
جوار »رودخانه قاتل«

رودخانلله »چم بشللیر« بلله کابوسللی بللرای 
سللاکنان اطللراف آن تبدیللل شللده و تللراژدی 
»رودخانلله  جللوار  در  را  کودکانه هللا  مللرگ 
قاتللل« رقللم زده اسللت. دیواره هللای زمخللت 
بتنللی ایللن رودخانلله قاتللل حللاال پرتگاهللی 
وحشللتناک بللرای سللاکنان حواشللی آن شللده 
و مللرگ شللور و اشللتیاق کللودکان بللرای بللازی 
 اطللراف آن را رقللم زده اسللت. اردیبهشللت ماه 
امسللال بللود کلله خبللر غللرق شللدن 2 کللودک 
در ایللن رودخانلله منتشللر شللد. ایللن کللودکان 
در حللال بللازی بلله داخللل کانللال بتونللی ایللن 
رودخانلله سللقوط کللرده و بلله مللرگ سللوگند 
3 سللاله ختللم شللد؛ همللان طفللل معصومللی 
کلله حتللی جسللدش هللم پیللدا نشللد.ورود 
مدعی العمللوم بلله پرونللده سللوگند و قللول 
وی بللرای معرفللی دسللتگاه های مقصللر بلله 
خاطللر کوتاهللی در نصللب حفللاظ بللرای ایللن 
رودخانلله هملله را امیللدوار کللرد بلله اینکلله ایللن 
رودخانلله بللا نصللب حفللاظ اطرافللش حداقللل 
دیگللر جللان بقیلله را تهدیللد نمی کند.امللا ایللن 
موضللوع گذشللت و دسللتگاه های خاطللی هللم 
هنللوز معرفللی نشللده اند، هرچنللد دادسللتان 
کرمانشللاه اخیللرا اعللالم کللرده کلله در ایللن 
زمینلله 2 دسللتگاه مقصللر شللناخته شللده اند. 
آنطللور کلله مهللر می نویسللد مدیرعامللل شللرکت 
آب منطقلله ای اسللتان کرمانشللاه اظهار داشللت: 
در حللال حاضللر دسللتگاه اجرایللی مربوطلله 
بشللیر  چللم  روسللتای  بللرای حصارکشللی 
مشللخص نیسللت.مروت قبللادی گفللت: فعللال 
حصارکشللی رودخانلله چللم بشللیر انجام نشللده 
و قللرار شللده سللازمان مدیریللت و برنامه ریللزی 
را  هماهنگی هایللی  میللان  ایللن  در  اسللتان 
انجللام دهللد. رضللا داودی معللاون بهره بللرداری 
آب و فاضللالب اسللتان کرمانشللاه نیللز اخیللرا 
اظهللار داشللت: موضللوع حصارکشللی رودخانلله 
چللم بشللیر ارتبللاط موضوعللی بلله آبفللا نللدارد و 
شللرکت آب منطقلله ای موظللف بلله حصارکشللی 
تللا پنللج متللری رودخانه هاسللت. سللیدمیثم 
موسللوی اجاق رییللس کمیسللیون خدمللات 
شللهری شللورای اسللالمی شللهر کرمانشللاه 
شللورای  جلسلله  در  داشللت:  اظهللار  هللم 
تأمیللن مصللوب شللد کلله شللهرداری و اداره 
آبفللا بصللورت مشللترک یعنللی یللک سللمت 
شللهرداری و سللمت دیگللر اداره آبفللا نسللبت به 
حصللار کشللی اقللدام کننللد.وی بللا بیللان اینکلله 
در حللال حاضللر چللم بشللیر بلله علللت نبللود 
آب هیللچ گونلله خطللری نللدارد، گفللت: طللی 
مللاه هللای آینللده شللاهد ایللن حصللار کشللی 

خواهیللم بللود.

مدیــرکل زیســت بوم های دریایــی ســازمان محیــط 
زیســت دربــاره صیــد تــرال کشــتی های چینــی در آبهــای 
ایــران گفــت: مــا تجهیــزات الزم را بــرای آنکــه بتوانیــم در 
ــا حضــور کامــل داشــته باشــیم و شــناورها را رصــد  دری
کنیــم نداریــم. داوود میرشــکار در پاســخ بــه اینکــه اگــر 
بــرای ســازمان محیط زیســت مســجل شــود روش صید، 
چــه بــه لحــاظ گونــه و چــه بــه لحــاظ میــزان برداشــت، 
ــکان  ــًا ام ــا اساس ــد آی ــد می کن ــتی را تهدی ــوع زیس تن
ــا در  ــت: م ــه گف ــا ن ــاله را دارد ی ــه مس ــورد و ورود ب برخ
حــدود حفاظــت از گونه هــای در معــرض خطــر انقــراض 
وظیفه منــد  زیســتگاه هایمان  حفــظ  همین طــور  و 
ــا آن  ــم ام ــان را می گیری ــم و گزارش هایم ــل می کنی عم
بخشــی از کار کــه ایــراد دارد آنجاســت کــه مــا تجهیــزات 
الزم را بــرای آنکــه بتوانیــم در دریــا حضــور کامــل داشــته 
باشــیم و بتوانیــم ایــن شــناورها را رصــد بکنیــم نداریــم 

ــم. ــدودی را داری ــای مح ــا همکاری ه ام
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شناسللی  اقیانللوس  مرکللز  رییللس 
هنللد  اقیانللوس  و  عمللان  دریللای 
)چابهللار( از بللروز ِکَشللند قرمللز در آب 
هللای چابهللار در دریللای عمللان خبللر داد 
و پدیللده مانسللون را عامللل آن دانسللت. 
امیللر قاضللی لللو بللا بیللان اینکلله ایللن 

پدیللده حللدود 48 سللاعت طللول کشللید 
و در حللال پایللان یافتللن اسللت، افللزود: 
آب در محللل کشللند بلله رنللگ قرمللز 
مایللل بلله قهللوه ای درآمللده و دارای 
بللوی نسللبتا طبیعللی اسللت. بلله گفتلله 
قاضللی لللو، علللت بللروز کشللند قرمللز 

افزایللش مللواد مغللذی فیتوپالنکتللون هللا 
در دریاهللا اسللت کلله منبللع آن تخلیلله 
فاضللالب اسللت امللا در چابهللار تخلیلله 
فاضللالب نداریللم و بلله واقللع، کشللند 
قرمللز در ایللن منطقلله تحللت تاثیللر 
پدیللده مانسللون رخ مللی دهللد. قاضللی 
لللو اظهللار داشللت: پدیللده مانسللون یللک 
تللوده هللوا و جریللان بللاد اسللت کلله باعث 
متالطللم شللدن دریللا و بللروز مللوج هللای 
بللزرگ مللی شللود کلله بللا فراچاهللش 
همللراه اسللت یعنللی مللواد مغللذی بسللتر 
را بلله سللطح مللی آورد و از سللوی دیگللر 
آبهللای آلللوده اقیانللوس هنللد را هللم 
وارد دریللای عمللان مللی کنللد کلله در 

ایللن شللرایط زمینلله بللرای بللروز کشللند 
قرمللز فراهللم مللی شللود. وی اداملله داد: 
زمانللی کلله پدیللده مانسللون در جریللان 
اسللت چللون دریللا توفانللی اسللت امللکان 
مشللاهده کشللند قرمللز وجللود نللدارد امللا 
بللا آرام شللدن دریللا و فروکللش کللردن 
امللواج، جلبللک هللا در کنللار هللم قللرار 
گرفتلله و کشللند قابللل رویللت مللی شللود. 
کشللند قرمللز یللا شللکوفایی جلبکللی یللک 
پدیللده دریایللی اسللت کلله در اثللر تکثیللر 
و ازدیللاد جمعیللت گروهللی از جلبللک 
هللا رخ مللی دهللد و مللی توانللد اثللرات 
مخربللی بللر اکوسیسللتم هللای دریایللی 

بلله ویللژه آبزیللان داشللته باشللد.

آب سللد دره حیللدر الیگللودرز بلله طللور ناگهانللی خالی و 
ماهیللان ایللن سللد تلللف شللدهاند.محیط زیسللت اعالم 
 کللرده، علللت ایللن موضللوع در دسللت بررسللی اسللت.
ایللن سللد حللدود 20 سللال پیللش توسللط جهللاد 
از  روسللتا  ایللن  اهالللی  سللازندگی سللاخته شللد. 
زراعللی  زمینهللای  آبیللاری  بللرای  سللد  ایللن  آب 
دوشللنبه  روز  ناگهللان  امللا  میکردنللد  اسللتفاده 
اهالللی ایللن روسللتایی بللا سللدی خالللی و زمینللی 
تلللف شللده مواجلله شللدند. از ماهیللان   پوشللیده 
در همیللن رابطلله بللا اصغللر بلکیونللد رییللس اداره 
حفاظللت محیللط زیسللت الیگللودرز گفتوگللو کردیللم. 
او در ایللن خصللوص بلله پیللام مللا گفللت: در حللال 
بررسللی ایللن موضللوع هسللتیم کلله علللت خالللی شللدن 
ناگهانللی آب ایللن سللد چلله بللوده. چراکلله اولیللن بللار 
اسللت کلله چنیللن اتفاقللی رخ داده. امللا از آنجایللی 
کلله اصللوال آدم خوشللبینی هسللتم تصللور نمیکنللم 
قصللوری در کار باشللد. البتلله تللا اینجللای داسللتان هللم 
 نشللانهای از عمللدی بللودن ماجللرا در دسللت نیسللت.

ماجرای تخلیه آب سد
بلله گفتلله بلکیونللد، عصللر دوشللنبه خبللر تخلیلله آب 

سللد بلله محیللط زیسللت  شهرسللتان رسللید.اما تللا 
رسللیدن مسللوولین، اهالللی روسللتا ضمللن درسللت 
کللردن شللیر تخلیلله  سللد،  تللا جایللی  کلله توانسللتند 
 نسللبت بلله نجللات آبزیللان اقللدام کللرده بودنللد.

او میگویللد: بللا اینکلله آب سللد وارد زمینهللای زراعللی 
شللده بللود امللا از آنجایللی کلله اواخللر تابسللتان اسللت 
ایللن آب بلله درد کشللاورزان نمیخللورد و حتللی میتللوان 
گفللت بعضللی کشللاورزان در حللال برداشللت محصللول 
بودنللد و ایللن آب رهللا شللده بلله جللای منفعللت برایش 
خسللارت بلله بللار آورد. پللس شللائبه ایللن موضللوع کلله 
عمللدی در کار بللوده چنللدان نمیتوانللد صحللت داشللته 
باشللد. البتلله هنللوز بللرای اظهللار نظللر زود اسللت و 
بللا گذشللت زمللان و داشللتن شللواهد بیشللتر، بهتللر 
 میتللوان راجللع بلله ایللن موضللوع اظهللار نظللر کللرد.

بلله گفتلله رییللس اداره حفاظللت محیللط زیسللت 
الیگللودرز تللا اینجللای قضیلله، خرابللی شللیر فلکلله 

علللت تخلیلله آب سللد اسللت.

سدهای بدون متولی
بلکیونللد از رونللد پیگیللری ماجللرا از جهللاد کشللاورزی 
میگویللد. طبللق گفتلله او، جهللاد کشللاورزی ایللن 

شهرسللتان اعللالم کللرده اسللت ایللن سللد حللدود 
ده سللال اسللت کلله بلله کشللاورزان منطقلله واگللذار 
شللده اسللت. بلله همیللن دلیللل کشللاورزان مسللوول 
نظللارت بللر ایللن سللد بودهانللد. البتلله او در میللان 
از خللال قانونللی موجللود گالیمنللد اسللت. چراکلله 
معتقللد اسللت قبللال مسللوول ایللن سللدها، جهللاد 
کشللاورزی بللوده . امللا االن پنللج سللالی اسللت کلله 
سللدها بلله اداره امللور آب واگللذار شللدهاند.  بلله 
گفتلله او در حقیقللت ایللن سللدها بللدون متولللی 
هسللتند و بلله گونهللای میتللوان گفللت از اینجللا 

رونللده و ازآنجللا مانللده شللدهاند.

بروز »کشند قرمز « در چابهار

ارادهایبرایکنترل

ریزگردهایسیستاننیست

مدیللرکل دفتللر مدیریللت بحللران اسللتانداری سیسللتان و بلوچسللتان گفللت: از 
شللامگاه دوشللنبه تا صبح سلله شللنبه، 95 نفر از مردم منطقه سیسللتان در شللمال 
ایللن اسللتان بلله دلیللل مشللکالت تنفسللی ناشللی از توفللان و گللرد و خللاک روانلله 
بیمارسللتان هللا و مراکللز درمانللی شللدند. عبدالرحمللن شللهنوازی بابیللان اینکلله این 
افللراد بلله دلیللل عللوارض تنفسللی، چشللمی و قلبی ناشللی از توفللان به بیمارسللتان 
هللا، مراکللز درمانللی و پایللگاه هللای اورژانللس مراجعلله کردنللد، اظهارداشللت: 
 27 نفللر از ایللن افللراد بسللتری و بقیلله بلله صللورت سللرپایی درمللان شللدند.
در همیللن خصللوص یللک اسللتاد دانشللگاه گفللت: واقعیللت ایللن اسللت کلله بللرای 
حللل ریزگردهللا در منطقلله سیسللتان هیللچ برنامهللای نداریللم چراکلله نللگاه ایللن 
اسللت کلله چللون ریزگردهللا در گذشللته هم بر اثللر بادهللای 120 روزه اتفللاق میافتاده 
اسللت، همچنللان هللم میتوانللد تللداوم داشللته باشللد و ضرورتللی بللرای حللل آن 
نیسللت. محمللد تقللی رخشللانی اظهللار کللرد: در موضللوع ریزگردهللا مهمتریللن 
اتفاقللی کلله بایللد میافتللاد، ایللن بللود کلله مللا بایللد صاحللب یللک برناملله میبودیللم 
و بللر اسللاس آن کار میکردیللم کلله ایللن برناملله را نداشللته و امللروز هللم نداریللم. 
در اداملله ایللن نشسللت، مدیللرکل محیللط زیسللت سیسللتان و بلوچسللتان اضافلله 
کللرد: دکتللر تجریشللی گفللت مللا در حللوزه مدیریللت آب در سیسللتان برنامهللای 
نداریللم. یعنللی اینکلله وقتللی آب وارد حوزه سیسللتان میشللود چقللدر از ایللن آب به 
سللمت سللدهای چللاه نیملله و چقللدر بلله تللاالب هامللون هدایللت شللود و همچنین 
اینکلله چگونلله ایللن آب را بلله سللمت کانونهللای بحرانی تللاالب هامون برسللانیم. وی 
پیللش از شللروع ایللن بحللث بللا تأکیللد بللر اینکلله سللازمان حفاظللت محیطزیسللت 
در حللوزه تللاالب هامللون در پنللج سللال گذشللته هیللچ برنامهللای نداشللته اسللت، 

گفللت: امسللال هیللچ آبللی وارد تللاالب هامللون و سیسللتان نشللد.

سد »دره حیدر الیگودرز« قتل گاه ماهیان
تخلیه ناگهانی آب سد باعث شد 

تعداد زیادی ماهی تلف شود

آب ســد دره حیــدر الیگــودرز بــه طــور 
ــد  ــن س ــان ای ــی و ماهی ــی خال ناگهان
تلــف شــدهاند.محیط زیســت اعــام کــرده، 
 علــت این موضوع در دســت بررســی اســت.
ــط  ــش توس ــال پی ــدود 20 س ــد ح ــن س ای
اهالــی  جهــاد ســازندگی ســاخته شــد. 
ایــن روســتا از آب ایــن ســد بــرای آبیــاری 
ــا  ــد ام ــتفاده میکردن ــی اس ــای زراع زمینه
ناگهــان روز دوشــنبه اهالــی ایــن روســتایی 
بــا ســدی خالــی و زمینــی پوشــیده از 

ــدند. ــه ش ــده مواج ــف ش ــان تل ماهی

سرپرسللت آب و فاضللالب شللهری اسللتان اردبیللل گفت: شللرکت 
آب و فاضللالب بلله عنوان یک شللرکت زیللان ده سللاالنه 50 میلیارد 
تومللان از بابللت پائیللن بللودن تعرفه هللا ضللرر و زیللان می دهللد.
یحیللی سللیف اللهی اظهللار کللرد: مللا تنهللا بللا ارزیابللی و تجدیللد 
قیمت گللذاری در تاسیسللات خودمللان اعللم از ملللک، شللبکه و 
مخللازن سللعی می کنیللم از ورشکسللتگی کامللل بلله نوعللی رهایی 
پیللدا کنیللم. سرپرسللت آب و فاضللالب شللهری اسللتان اردبیللل 
درآمللد 32 میلیللارد تومانللی شللرکت را یللادآور شللد و بیان کللرد: با 
توجلله بلله برون سللپاری های انجللام شللده سللعی می کنیللم تللا 

عملیللات تسللویه بللا پیمانللکاران و شللرکت های فعللال را بلله موقع 
انجللام دهیللم هللر چنللد که بلله نیروهللای رسللمی و بازنشسللتگان 
خودمللان بیللش از یللک میلیللارد و 600 میلیللون تومللان بدهللی 
داریللم. سللیف اللهی بللا بیللان اینکلله بلله دنبللال شناسللایی 
درآمدهللای جدیللد هسللتیم تللا بللا فللروش انشللعاب فاضللالب و 
گللران شللدن تعرفلله آب آزاد بلله درآمللد مناسللبی دسللت یابیللم، 
گفللت: تعرفلله آب آزاد در سللالجاری 3 برابللر افزایللش یافتلله و 
خانواده هللا بایللد توجلله کننللد تللا در آپارتمان هللا و سللاختمان های 

خللود بللا مشللکالتی در ایللن حللوزه روبللرو نشللوند.

معاونلت نظلارت و پایلش اداره کل حفاظلت محیلط زیسلت 
خراسلان شلمالی گفلت: حفلاری هلای انجلام شلده از سلوی 
شلهرداری و یلا شلرکت هلای خدمات رسلان در کوچله و خیابان 
و همچنیلن نخاله هلای رهلا شلده از عللل بلروز آلودگلی هلوا در 
شلهر بجنلورد هسلتند. حسلین هراتلی، با اشلاره به اینکله تعداد 
روزهلای ناسلالم شلهر بجنلورد در سلال جلاری کم بلوده اما طی 
یلک ملاه اخیلر چنلد روز در این شلهر به حاللت ناسلالم درآمده 

اسلت، افلزود: عللت اصللی بلروز ایلن وضعیلت گلرد و غبلار بلا 
منشلا محللی بوده اسلت. وی بابیلان اینکه زمین های رها شلده 
کشلاورزی یکلی دیگلر از عللل اصللی بروز گلرد و خلاک و ورود 
آن بله داخلل شهرهاسلت، ادامله داد: بله عنوان مثلال در مناطق 
حواشلی شلهر بجنلورد همچلون کلوی املام هلادی)ع( و یلا کوه 
باباموسلی زمیلن هلای کشلاورزی رهلا شلده ای وجلود دارد کله 

وزش بلاد موجلب بلنلد شلدن گلرد و خلاک می شلود.

نخاله های رها شده از علل بروز آلودگی هوا ضرردهی ۵۰ میلیارد تومانی آب و فاضالب اردبیل
در بجنورد

در حکمی از سوی رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نیره پور مالیی به سمت 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد منصوب شد.

پیام زیست
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خبرخبر خبر

200حریق  در عرصه های 
ملی کشور طی امسال 

در کشللور مللا امسللال 200 فقللره 
حریللق در 420 هکتللار از عرصلله 
هللای ملللی کشللور رخ داده اسللت. 
در جنللگل هللای شللمال کشللور 139 فقللره حریللق رخ داد و 
بللر اثللر آن 274 هکتللار دچللار آسللیب شللده اسللت. هللر چنللد 
بللر اسللاس بررسللی هللای انجللام شللده میللزان آتش سللوزی 
هللا در سللال 96، در مقایسلله بللا میللزان آتللش سللوزی هللا 
در سللال 95 بللا کاهللش 60 تللا 70 درصللدی مواجلله اسللت. 
هللر روز بللا بررسللی گزارش هللا، حریللق در خوزسللتان، گیللالن، 
مازنللدران، گلسللتان، ایللالم، اصفهللان، همللدان و مرکللزی 

مشللاهده مللی شللود.

اصفهان در یک ماه 
گذشته، یک روز پاک بود

در یللک مللاه گذشللته اصفهللان 
تنهللا یللک روز هللوای پللاک را 
تجربلله کللرده و شللاخص هللا 
هجدهللم  انللد.  شللده  سللبز 
مردادمللاه تنهللا روزی اسللت کلله هللوای اصفهللان 
تنهللا در سلله ایسللتگاه احمدآبللاد، خیابللان دانشللگاه 
و بزرگللراه خللرازی پللاک شللده اسللت.این درحالللی 
اسللت کلله تابسللتان، فصللل هللوای پللاک بللرای 
اصفهللان اسللت و ایللن کالنشللهر معمللوال در پاییللز 
و زمسللتان بلله دلیللل وارونگللی هللوا درگیللر ایللن 

مشللکل مللی شللود. 

آتش سوزی 4 هکتار از 
ارتفاعات شاه جهان

حفاظللت  یللگان  فرمانللده 
و  طبیعللی  منابللع  اداره کل 
آبخیللزداری خراسللان شللمالی 
گفللت: طللی هفتلله جللاری 
چهللار هکتللار از ارتفاعللات شللاه جهللان در شللیروان در 

آتللش سللوخت.
سللرهنگ موسللی الرضللا حیاتللی، افللزود: مسللاحت 
دچللار آتللش سللوزی شللده در ایللن منطقلله بیشللتر 
مرتللع بللوده اسللت. وی عامللل اصلللی ایللن آتللش 
سللوزی را عامللل انسللانی اعللالم کللرد. حیاتللی گفللت: 
منطقلله دچللار آتللش سللوزی شللده جللزو مناطللق 

صعللب العبللور و دور افتللاده بللوده اسللت.

بلر طبلق دسلتور ملاده 12 قانون ثبت اسلناد 
و املالک و ملواد اصالحلی 59 و 64 آیین نامله قانلون ثبلت 
)فروردیلن  اول سلال 1397  ماهله  در سله  اشلخاصی کله 
مجهول الماللک  املالک  بله  نسلبت  خلرداد(  اردیبهشلت 
بخش هلای 13 - 14 - 15 کرملان حلوزه ثبتلی شهرسلتان 
زرنلد تقاضلای ثبلت نموده انلد و همچنین امالکی کله بر طبق 
دسلتور هیلات نظلارت و اختیارات تفویضی آگهلی آنها تجدید 
می گلردد بلا ذکلر نلام متقاضی و سلهام ملورد تقاضلا و محل 
وقلوع مللک بله شلرح زیلر آگهلی می گلردد: اللف( املالک 
تقاضلای ثبت شلده واقلع در بخش 13 کرملان/ 2398 فرعی 
از 2368 اصللی آقلای محملد رحمانی ششلدانگ خانله واقع 
در اراضی حسلین آباد زرند به مسلاحت 428/90 مترمربع/ 5 
فرعلی از 5476 اصللی آقلای احمد چراغی زرندی ششلدانگ 
دکان واقلع در زرنلد بله مسلاحت 45 مترمربلع / 1 فرعلی 
از 19436 اصللی خانلم نلدا تهاملی زرنلدی ششلدانگ یلک 
بلاب مغلازه واقلع در زرنلد بله مسلاحت 43/84 مترمربلع/ 
1 فرعلی از 19437 اصللی آقلای سیدحسلین تهاملی زرنلدی 
ششلدانگ یلک بلاب مغازه واقلع در زرند به مسلاحت 72/61 
مترمربلع/ 1 فرعلی از 19438 اصللی آقلای سلیدمحمدرضا 
تهاملی زرنلدی ششلدانگ یلک بلاب مغلازه واقلع در زرند به 
مسلاحت 48/51 مترمربلع/ ب( املالک تقاضای ثبت شلده 
واقلع در بخلش 14 کرملان/ 1 فرعلی از 8776 اصللی آقلای 
علی اکبلر حسلنخانی دهنوی زمیلن مزروعی واقلع در اکبرآباد 

هرزنلگ بله مسلاحت 15882 مترمربع/ ج( املالک تقاضای 
ثبلت شلده واقلع در بخلش 15 کرملان/ 1648 فرعلی مجلزی 
شلده از 379 از 3 اصللی آقلای محمدعللی مختلاری زرنلدی 
ششلدانگ خانله واقلع در حتکلن زرنلد بله مسلاحت 236/65 
مترمربع- لذا بنا به دسلتور ماده 16 قانون ثبت اسلناد و امالک 
کسلانی کله بلر املالک تقاضلای ثبت شلده در بخش هلای قید 
شلده در ایلن آگهلی واخواهلی و اعتراضلی دارنلد می تواننلد از 
اولیلن نوبلت انتشلار آگهلی بله ملدت 90 روز اعتلراض خلود را 
کتبلا و مسلتقیما به این اداره تسللیم و رسلید دریافلت دارند و 
علالوه بلر آن ظلرف ملدت یک ملاه از تاریخ تسللیم اعتراض به 
ایلن اداره دادخواسلت الزم بله مرجلع ذیصلالح قضایی تسللیم 
نماینلد و در غیلر ایلن صلورت متقاضلی ثبت یا نماینلده قانونی 
او می تواننلد بله دادگاه مربوطله مراجعله و گواهلی عدم تسللیم 
دادخواسلت را دریافت دارند و به این اداره تسللیم نمایند و اداره 
ثبلت اسلناد و املالک بدون توجه بله اعتراض عملیلات ثبتی را 
بلا رعایلت مقررات ادامه می دهنلد و چنانچه بین تقاضا کنندگان 
و اشلخاصی کله قبلل از نوبلت اول ایلن آگهی دعوی اقامله و در 
جریان رسلیدگی می باشلد می بایستی گواهی مشلعر بر جریان 
دعلوی را بله ایلن اداره تسللیم واال حلق او سلاقط خواهد شلد و 
تحدیلد حلدود املالک درخواسلت ثبت شلده بلر طبق ملاده 14 
قانلون ثبلت اسلناد و املالک بله ترتیلب بخش و شلماره پالک 
آگهی خواهد شلد و این آگهی در دو نوبت به شلرح زیر منتشلر 

خواهلد شلد. م/الف 58
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/5/1
حسین توحیدی نیا تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/6/1

 رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1397 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4
مهار آتش سوزی منزل مسکونی در بولوار شهید صدوقی
آتش سوزی منزل مسکونی در بولوار شهید صدوقی با تالش آتش نشانان دو ایستگاه 
مهار و خاموش شد.
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بله مناسلبت هفتله دوللت 12مجتملع 
روسلتایی و13تک روسلتا به نعمت آب 
شلرب دسلت ملی یابند.عللی رشلیدی 
مدیرعاملل شلرکت آبفلار اسلتان کرمان 
در  دوللت  هفتله  بلا  همزملان  گفلت: 
کرملان  اسلتان  مختللف  بخش هلای 
شلاهد افتتلاح پلروژه هلای روسلتایی 
هسلتیم.وی افزود:12مجتمع روسلتایی 
در شهرسلتان های مختللف اسلتان بلا 
در  داشلتن 18روسلتا  پوشلش  تحلت 

انتظلار بهلره برداری از شلبکه آب شلرب 
بله  اشلاره  بلا  هسلتند.وی  بهداشلتی 
اینکله در حلوزه کیفیلت بخشلی بله آب 
شلرب نیلز بلا توجه بله ناپایلداری منابع 
آب اقداملات زیلادی انجام شلده اسلت 
تصریح کرد: 12مجتمع آبرسلانی شلامل 
18روسلتا وجمعیت 1759خانوار درقالب 
6هلزار و145نفلر درهفته دوللت آبدارمی 
شلرکت  مدیلره  هیلات  شلوند.رییس 
آبفار اسلتان کرمان بیان داشلت:119هزار 

و200میلیلون ریلال اعتبارمللی و40هلزار 
میلیلون ریلال اعتبلار اسلتان بلرای این 
مجتملع هلای آبرسلانی هزینله شلده 
اسلت.وی تاکید کرد:همچنیلن 13پروژه 
تلک روسلتایی نیلز در هفتله دوللت بله 
بلا  رسند.رشلیدی  ملی  بلرداری  بهلره 
اشلاره بله اینکه این بهلره بلرداری ها در 
قاللب 17افتتاحیله در هفتله دولت روح 
تلازه ای بله کالبلد جمعیلت روسلتایی 
اسلتان ملی دهد، گفت: سله روسلتا در 
کرملان، دو روسلتا در ارزوئیه، دو روسلتا 
در بافلت و در هریلک از شهرسلتان های 
راور، سلیرجان، عنبرآبلاد، فاریاب ،کهنوج 
وجیرفت نیلز یک روسلتا،درهفته دولت 

آبلدار خواهند شلد.

دسترسی 443۰ خانوار 

روستایی به آب شرب

رتبهنخستبرقخوزستان

درارزیابیعملکرد

دستگاههایاجرایی

شللرکت بللرق منطقلله ای خوزسللتان در ارزیابللی عملکللرد دسللتگاه های 
اجرایللی سللال 96، در شللاخص هللای عمومللی و اختصاصللی و گللروه 
اسللتخدامی کشللور »رتبلله  و  اداری  تاییللد سللازمان  مللورد  بنللدی 

نخسللت« را در اسللتان کسللب کللرد.
مدیرعامللل شللرکت بللرق منطقلله ای خوزسللتان گفللت: ایللن شللرکت بللر 
اسللاس ابللالغ سللازمان مدیریللت و برناملله ریللزی اسللتان خوزسللتان 
موفللق بلله اخللذ جایللگاه برتللر در »گللروه شللرکت هللا، بانللک هللا و 
بیمه هللا« در میللان دسللتگاه هللای اجرایللی اسللتان شللد و در جشللنواره 

شللهید رجایللی سللال 97 مللورد تقدیللر قللرار خواهللد گرفللت.
محمللود دشللت بللزرگ اظهللار کللرد: از جمللله شللاخص هللای عمومللی 
بررسللی شللده در ایللن ارزیابللی عملکللرد مللی تللوان بلله، محللور اصللالح 
سللاختار سللازمانی، محللور توسللعه دولللت الکترونیللک، محللور مدیریللت 
سللرمایه انسللانی، محللور شللفافیت و مدیریللت مالللی، محللور بهبللود 
فضللای کسللب و کار، محللور ارتقللاء سللالمت اداری، مسللئولیت پذیللری 
و پاسللخگویی و محللور اسللتقرار نظللام مدیریللت عملکللرد اشللاره کللرد 
کلله شللرکت بللرق منطقلله ای خوزسللتان از مجمللوع 1000 امتیللاز عمومللی 

ایللن بخللش 882 امتیللاز را کسللب کللرد.
وی بیللان کللرد: در شللاخص هللای اختصاصللی ارزیابللی عملکللرد، 
محورهللای توسللعه ظرفیللت پسللت هللای انتقللال و فللوق توزیللع، 
توسللعه ظرفیللت خطللوط انتقللال و فللوق توزیللع، آمادگللی شللبکه 
انتقللال، آمادگللی شللبکه فللوق توزیللع و متوسللط وزنللی عملکللرد 
سللالیانه پللروژه هللای اقتصللاد مقاومتللی مللورد بررسللی قللرار گرفللت و 
بللرق منطقلله ای خوزسللتان از مجمللوع 1000 امتیللاز موفللق بلله کسللب 

983 امتیللاز شللد.

بللرق  توزیللع  هماهنگللی  معللاون  طاهللری ،  محمللود 
آمللوزش  داشللت:   اظهللار  کرمللان  اسللتان  شللمال 
كارشناسللان  و  مدیللران  هللای  دیللدگاه  توانللد  مللی 
نگهللداری  و  تعمیللر  بلله  را  دولتللی  هللای  دسللتگاه 
را   هللا   سللاختمان  در  انللرژی  مدیریللت  رویكللرد  بللا 
 تقویللت نمللوده و مانللع از هللدر رفللت انللرژی شللود.

وی افللزود: نللگاه پویللا در سللاختار اجرایللی و بهینلله 
سللازی مصللرف انللرژی بللا نهادینلله كللردن آمللوزش هللای 
كاربللردی  مدیریللت انللرژی محقللق خواهللد شللد. وی بللا 

بیللان اینكلله رقابللت پذیللری در ایللن عرصلله می توانللد 
مدیریللت  نویللن  هللای  تكنولللوژی  شللكوفایی  محللور 
انللرژی دركشللور باشللد از آمادگللی صنعللت بللرق بللرای  
اسللتفاده از ظرفیللت و توانمنللدی نخبللگان در ایللن صنعللت 
خبللرداد. معللاون هماهنگللی امللور شهرسللتان هللا در بخللش 
دیگللری از مصاحبلله خللود بلله سللفر معللاون وزیللر نیللرو بلله 
كرمللان اشللاره كللرد وگفللت:  درایللن سللفر پللروژه احللداث 
خللط رینللگ فیللدر قائللم شللهر و فیللدر سللنگ سللیریز بللا 
اعتبللاری بالللغ بللر هشللت میلیللارد ریللال افتتللاح  شللد.

اصالح الگوی مصرف گام موثر درجهت اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان : 

سرعت بازسازی شبکه فرسوده فاضالب 
کالن شهر اصفهان رکورد زد

شـرکت  مدیرعامـل 
اسـتان  فاضـاب  و  آب 
اصفهـان تصریـح کرد:براسـاس 
شـبکه  از  کـه  ویدئومتـری 
فاضـاب شـهر اصفهـان انجـام 
شـد درجه ومیـزان خوردگی این  
شـبکه بـا توجه بـه قطرباالی آن  
موجـب گردید  بازسـازی شـبکه 
فاضاب »کمال اسـماعیل« در 
دسـتور کارقرارگیـرد کـه با روش 
جایگزین)ریپلیسـمنت( درحال 

. اجراسـت 

وفاضللالب  آب  شللرکت  مدیرعامللل 
بازسللازی  پیرامللون  اصفهللان  اسللتان 
اصفهللان  فاضللالب   فرسللوده  شللبکه 
گفللت:  از سلله هللزار و 700 کیلللو متللر 
شللبکه فاضللالب شللهر اصفهللان ، حللدود 
240 کیلومتللر آن را  خطللوط اصلللی بللا 
اقطللار بیللش از 500 میلللی متللر تشللکیل 
مللی دهللد کلله از ایللن رقللم بیللش از 150 
کیلومتللر آن فرسللوده اسللت و  بازسللازی 
و اصللالح آن در دسللتور کار قللرار دارد.

هاشللم امینللی بللا بیللان اینکلله  حللدود 
1500 کیلومتللر شللبکه فرسللوده فاضللالب 
شللهر اصفهللان نیللاز بلله بازسللازی دارد  
عنللوان کللرد:  طللول شللبکه فاضللالب 
شللهر اصفهللان حللدود سلله هللزار و 700 
از  بیللش  قدمللت  کلله  کیلومتراسللت 
آن منجرشللده  حللدود1500  40 سللاله 
کیلومتللر از طللول ایللن شللبکه نیللاز بلله 

بازسللازی و نوسللازی داشللته باشللد.
وی بلله تبعللات ناگللوار فرسللودگی شللبکه 
تصریللح کللرد:  و  پرداخللت  فاضللالب 

شللبکه های  فرسللودگی  و  خوردگللی 
مقاومللت،  موجللب کاهللش  فاضللالب 
هللا  لوللله  ریختللن  فللرو  و  خرابللی 
می شللود. از تبعللات آن مسللدود شللدن 
اسللت  زمیللن  فرونشسللت  و  لوللله 
کلله  وقللوع ایللن رویللداد مللی توانللد در 
برگیرنللده خسللارات مالللی و جانللی و 

باشللد. ناپذیللری  اجتماعللی جبللران 
شللبکه  بازسللازی  اهمیللت  بلله  وی 
فرسللوده در اقطللار بیللش از 500 میلیمتللر 
سللاخت:  خاطرنشللان  و  اشللاره کللرد 
شللبکه فرسللوده فاضللالب در اقطللار بیش 
بازسللازی  اولویللت  در  میلیمتللر  از500 
از  ناشللی  خطللرات  چراکلله  قللراردارد 
خوردگللی و فرسللودگی در اقطللار بللاال و 
خطللوط انتقللال ،پتانسللیل وقللوع حللوادث 
خطرنللاک  وناگللوار را بلله همللراه دارد.
وی بللا بیللان اینکلله عمده شللبکه فرسللوده 
شللهراصفهان در مناطللق پرتللردد وشلللوغ 
شللهر واقللع شللده اسللت تصریللح کللرد: 
بخللش زیللادی از شللبکه فرسللوده شللهر 

اصفهللان در مناطللق پرتللردد و شلللوغ 
شللهر مللی باشللد کلله در ایللن میللان 
مللی تللوان بلله شللبکه فرسللوده خیابللان 
کمللال اسللماعیل اشللاره کللرد کلله در حللال 
حاضللر عملیللات بازسللازی آن اجرایللی 
شللده اسللت. هاشللم امینللی بللا اشللاره 
بلله بازسللازی شللبکه فاضللالب خیابللان 
کمللال اسللماعیل گفللت: شللبکه فرسللوده 
اسللماعیل   کمللال  خیابللان  فاضللالب 
بلله طللول حللدود 960 متللر اسللت کلله 
بازسللازی آن   بلله روش ریپلیسللمنت 
)روش جایگزیللن (بللا لوله هایللی بلله 
پلللی  جنللس  از  میلیمتللر   1400 قطللر 

اتیلللن در حللال اجراسللت .
فاضللالب  و  آب  شللرکت  مدیرعامللل 
اسللتان اصفهللان  افللزود: شللبکه فاضللالب 
فرسللوده خیابللان کمللال اسللماعیل از 
جنللس لوللله بتنللی بللا مقطللع تخللم 
مرغللی بلله قطللر 150 الللی 180 میلیمتللر  
بللوده در حالللی کلله در پللروژه بازسللازی 
شللبکه فرسللوده فاضللالب ایللن خیابللان ،  

لوللله جدیللد جایگزیللن شللده از جنللس 
پلللی اتیلللن بللا اقطللار1400 میلیمتللر بللا 
مقطللع دایللره ای بلله قطللر 1400 میلللی 
متللر مللی باشللد .امینللی بللا اشللاره بلله 
بازسللازی شللبکه فاضللالب خیابللان کمللال 
اسللماعیل اظهارداشت:بازسللازی شللبکه 
اسللماعیل  کمللال  خیابللان  فاضللالب 
بصللورت ترانشلله بللاز در 3 شللیفت کاری 
بللا سللرعت بللاال در حللال انجللام اسللت 
تللوان گفللت سللرعت  بطوریکلله مللی 
اجللرای ایللن پللروژه کلله بللا لوللله هایللی  
بللا قطللر  1400 میلیمتللر اسللت در کشللور 
بللی سللابقه مللی باشللد و رکللورد جدیللدی 
درسللرعت اجللرا بلله ثبللت رسللانده اسللت.

خوزستانخوزستان

صلح و سازش پنج فقره 
پرونده در  هویزه

و  رییلس  تلالش  و  هملت  بلا 
اعضلاء شلعبه اول شلورای حلل 
روز  یلک  در  هویلزه  اختلالف 
کاری بله پنلج فقلره پرونلده رسلیدگی و بلا صلح و سلازش 
مختومله کردنلد.در راسلتای ایجلاد اصلالح ذات البیلن کله 
وظیفله ذاتی شلورای حل اختالف می باشلد خوشلبختانه با 
هملت و تلالش مضاعلف رییس و اعضا شلعبه اول شلورای 
حلل اختلالف هویلزه در یلک روز کاری به پنج فقلره پرونده 
بلا موضلوع مطالبله وجله ، تصلرف عدوانلی و ضلرب جلرح 
رسلیدگی و پلس از برقراری صلح و سلازش ایلن پرونده ها 

مختومله شلدند.

تشریح آخرین وضعیت 
آب مخزن سد مارون

و  کشللاورزان  بازدیللد  در 
انجمللن صنفللی کشللاورزان 
شللادگان،  شهرسللتان 
آخریللن وضعیللت آب مخللزن سللد مللارون تشللریح 
شللد.معاون بهللره بللرداری از شللبکه هللای آبیللاری 
آگاهللی کشللاورزان  منظللور  بلله  گفللت:  مللارون 
پاییللن دسللت حوضلله مللارون و آشللنایی کشللاورزان 
تحللت پوشللش ایللن حوضلله بللا وضعیللت موجللود 
منابللع آب، کشللاورزان و اعضللای انجمللن صنفللی 
از مخللزن سللد  کشللاورزان شهرسللتان شللادگان 

مللارون بازدیللد کردنللد.

کرمان

افتتاح 3پروژه آبرسانی 
روستایی درهفته دولت

علللی رشللیدی مدیرعامللل شللرکت 
آبفللار کرمللان میزبللان نماینللده 
وارزوئیلله  بافت،رابللر  مللردم 
درمجلللس، بود.درایللن دیللدار رشللیدی بللا اشللاره بلله 
وضعیللت آب در روسللتاهای تحللت پوشللش ایللن حللوزه 
گفللت: متاسللفانه خشکسللالی  بللی سللابقه در بسللیاری از 
روسللتاها افللت منابللع آبللی و کمبللود شللدید آب را سللبب 
شللده است.رشللیدی بیللان کللرد: روسللتاهای منطقلله 
بافللت و رابللر و ارزوییلله در تیللپ هللای مختلللف روسللتایی 

بللا مشللکالت و نیازهللای متفللاوت هسللتند.

مشللتریان بانللک صللادرات ایللران می تواننللد در قالللب 
طللرح »پیمللان« بلله ازای بازپرداخللت هللر یللک میلیللون 
ریللال از بدهی هللای خللود در هللر روز، امتیللاز کسللب کللرده 
و از جوایللز ارزنللده خللوش حسللابی باشللگاه مشللتریان 
ایللن بانللک بهره منللد شللوند.  عبللاس خللرازی افللرا بللا 
اعللالم ایللن خبللر گفللت: ایللن بانللک در راسللتای حمایللت 

از مشللتریان و صاحبللان کسللب و کار دارای بدهی هللای 
بللا اجللرای طللرح »پیمللان«، شللرایط  بانکللی،  معللوق 
بازپرداخللت بدهی هللای آنللان را تسللهیل کللرده  کللرده و 
عللالوه بللر بخشللش جرایللم تاخیللر در چارچللوب ضوابللط 
ابالغللی، در قرعلله کشللی پنللج  کمللک هزینلله خریللد منللزل 

مسللکونی شللرکت خواهنللد کللرد.

مشتریان خوش »پیمان« بانک صادرات ایران 

جایزه ویژه می گیرند

مازندران

باید بر ساخت و سازها 
نظارت دقیق شود

بلا  نشسلت  در  بهلادری  عبدالله 
مهندسلی  نظلام  رییسله  هیلات 
تالش هلای  از  قدردانلی  ضملن 
مهندسلی  نظلام  رییسله  هيلات 
اسلتان بلا تاکیلد بلر تعاملل و هملکاری هلای بیلش از 
پیلش دو مجموعله از اجرایی شلدن برنامه هلای راهبردی 
در سلازمان نظلام مهندسلی ابراز خشلنودی نملود .بهادری 
ضملن تاکیلد بر نظلارت دقیق در فعالیت های سلاختمانی 
و عمرانلی تسلریع نملود: نظلارت دقیلق، تقویلت و ارتقلاء 
کیفیلت سلاخت و سلازها در مازنلدران حاصلل همدللی و 

تعاملل ایلن دو مجموعله اسلت.
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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

نلوار   ،Power Shade اپلیکیشلن  بلا 
اعالنلات اندرویلد 9 را بلا هملان طراحلی 
قدیمی تلر  دسلتگاه های  در  کارایلی  و 

تجربله کنیلد. اندرویلدی 

گزارشلات به دسلت آمده نشلان می دهد 
بله تازگلی قابلیلت جدیلدی به اسلکایپ 
بلرای کاربلران  اسلت کله  اضافله شلده 
املکان آرشلیو کلردن مکالملات را فراهم 

می کنلد.

سلامانه »معللم یلاب« بلا هدف تسلریع 
ملدارس  نیلاز  ملورد  نیلروی  تامیلن  در 
غیردولتلی و گزینلش افراد بلا صالحیت 
و راهلی بلرای معرفلی افلراد جویلای کار 
دارای شلرایط الزم بله منظور احراز شلغل 
معلملی بله طلور رسلمی فعالیت خلود را 

moallemyab.ir .آغلاز کلرد

معرفی
Power Shade

خبر
اسکایپ

معرفی
معلم یاب

اشکان دژاگه که این روزها برای تراکتورسازی پا به توپ 
است تصویر زیر را در کنار همبازی هایش همرسانی کرده 

و نوشته: یک خانواده.
@ashkandejagah

کیهان کلهر، موزیسین تصویر زیر را در کنار لوگویش 
به اشتراک گذاشته و هشتگ زده: کمانچه.

@kayhan_kalhor

شناسه »روحانی مدیا« تصاویری از حضور رییس 
جمهوری در جنگنده کوثر که نخستین جنگنده ساخت 

ایران است منتشر کرده است.
@hrouhani_media

باران کوثری پس از گذشت چند روز از درگذشت 
عزت ا… انتظامی تصویر متفاوت زیر را از ایشان در 

کنار مرحوم خسرو شکیبایی همرسانی کرده.
@barankosari

محسن میالنی می گوید:
30 سللال قبللل ایللن روزهللا جنللگ خانمانسللوز ایللران بللا عللراق خاتملله یافللت. جنگی 
کلله صللدام بللا کمللک مالللی عربسللتان و کویللت شللروع کللرد و ایللران می بایسللت در 1982 
در موضللع قللدرت تمامللش می کللرد. اگللر جانفشللانی رزمنللدگان ایرانللی نبللود، ایللران تکلله 

پللاره می شللد!

علی شجیرات می گوید:
عرب هایللی کلله بلله ایللران می آینللد از نژادپرسللتی زیللاد شللکایت می کننللد. واقعللا 
متوجلله نمی شللم ایللن رفتللار رو، حداقللل بللرای سللود اقتصللادی گاهللی ایللن فکللر خبیللث 

نژادپسللتانه را کنللار بگذاریللد.

ستاره می گوید:
مهم تریللن مشللکل اسللتناد بلله »تاریللخ شللفاهی« در ایللن اسللت کلله حافظلله 
انسللان چیللزی را عینللا ضبللط و بازپخللش نمی کنللد، بلکلله هللر بللار بلله تناسللب شللرایط و 
بلله صللورت یللادآوری جزییاتللی از یللک واقعلله، آن را بلله عنللوان خاطللره بازآفرینللی و روایللت 

می کنللد! فرقللی هللم نمی کنللد راویتللی از مللرداد 32 باشللد یللا خللرداد 61!

خاکراش می گوید:
بلیللت کنسللرت فللالن خواننللده تللوی اسللتانبول از 110 یللورو شللروع میشلله؟ حللاال 
خوبلله حواسشللون بلله شللرایط اقتصللادی مللردم ایرانلله و بلله فکللر رفللاه حالشللونن وگرنلله 
معلللوم نبللود چنللد میشللد. البللد تللوی کنسللرتم وسللط یلله آهنگللی دربللاره ایللران گریلله ش 
میگیللره و مللا اینجللا تللا دو روز قربللون صدقلله بغضللش و دلللش و اشللک هاش میریللم!

ساسان آقایی می گوید:
اگللر یللک خللط وصیللت از مللن جللا بمانللد، چیللزی جللز ایللن چنللد واژه نیسللت کلله 
"شللجاع باشللید و شللجاعانه زندگللی کنیللد" بزدل هللا شللاید بیش تللر عمللر کننللد، کم تللر 
بیمللار شللوند یللا شکست هاشللان انللدک و کوچللک باشللد امللا آخللرش بازنده انللد؛ و ایللن را 
هیللچ کللس بهتللر از مللن و تللو نمی دانللد کلله باختللن را زندگللی کردیللم و خودمللان را باختیللم!

محسن افشاری می گوید:
رسللانه ها نلله تنهللا جللای هیللچ رسللانه دیگللری را تنللگ نمی كننللد بلكلله هللر رسللانه 

فضللا را بللرای رسللانه های دیگللر گسللترده تر و مطلوب تللر می كنللد.
حتللی در سللال های انحصللار هللم رقابت هللا از روی حسللادت های انسللانی بللود نلله 

رسللانه ای واقعیت هللای 
حللاال در عصللر رسللانه های مللدرن و پیشللرو همیللن حسللادت ها سرنوشللت رسللانه ها را 

تعییللن می كننللد.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

آثار دیدنی و میراث فرهنگی ایران سوژه مورد نظر برخی 
شناسه های اینستاگرامی گردشگری بین المللی هستند. 
در تازه ترین مورد PlanetFervor تصویر زیر را از مسجد شاه 

اصفهان به اشتراک گذاشته.

تاکسی یاب های آناین به دلیل تحریم های شرکت های آمریکایی، 
در یکی دو ماه اخیر دچار مشکات فنی کم سابقه ای شدند.  از 

سوی دیگر، برخی سفیران نیز به گونه ای دیگر به مشکات دامن می زنند. 
گزارش هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود این مساله را تایید 

می کند.

صفحه اینستاگرام روزنامه آ اس این عکس را منتشر کرده و نوشته: 
»باید دوباره یاد بگیریم که از لحظات مهم لذت ببریم«

فاز اول ایسللتگاه نوآوری شللریف به عنوان محلی برای اسللتقرار شرکت های 
دانش بنیللان و اسللتارتاپی بللا حضور معاون علمی و فناوری افتتاح شللد. بنابر 

اعالم محمد معید ملک زاده سرپرسللت ایسللتگاه نوآوری شللریف این محل 40 
هزار مترمربع زیربنا دارد و پیش بینی شللده که 500 اسللتارتاپ و شللرکت در این 

ایسللتگاه مستقر شوند.
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کامیار عابدی 
از انتشار کتاب 

»سیمین بهبهانی: 
شاعر و تکاپوگر مدنی« 

خبر داد.

انتشار دو آلبوم 

»آوای صحرا« و »هفت شهر عشق« 
از موسیقی اقوام خراسان جنوبی

رییس جمهور سال گذشته در 
چنین روزی دستور داد 30 
درصد صندلی های مدیریت 

در اختیار زنان قرار گیرد. او البته پیش از این سهمی 
به زنان در وزارتخانه ها نداده بود.

فیلمبرداری 

»مردی بدون سایه« 
تازه ترین ساخته ی علیرضا رئیسیان در تهران به پایان 

رسید.

برنامه »رادیو شب«  با یاد و خاطره 
زنده یاد عزت هللا انتظامی پنجشنبه )اول شهریور 

ماه( از شبکه شما راهی آنتن می شود.

 روزها فکر کردن فایده نداره. صدا و نور و شلوغی 
مزاحم خیالبافی آدمه.

باید صبر کرد تا شب بشه...

فیلم : شب های روشن

کتابرادیو

موسیقی

سینماسال گشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

سالروز جنگ چالدران 
آگوسلت سلال 1514 میلالدی، دشلت چاللدران در 

نزدیكلی خلوی صحنله نخسلتین و در عیلن حلال 

معروفتریلن جنلگ عثمانلی )تركیله املروز( و ایران 

بود. هدف های سللیم اول سللطان عثمانی از لشلكر 

كشی به ایران عبارت بود از: 1 ل جلوگیری از گسترش 

شلیعه اثنی عشلری كه مذهب رسلمی ایرانیان اعالم 

شلده بلود به متصرفات عثمانی و پیوسلتن شلیعیان 

قلملرو عثمانی )معلروف به علویان( بله قلمرو دولت 

تازه تاسلیس صفوی ایلران. 2 ل ضمیمه كردن مناطق 

ُكردنشلین شلمال غربلی و محلل سلكونت تركمانلان 

)در شلرق تركیه امروز و شلمال شلرقی عراق كه از آق 

قویونلوهلا و قلره قویونلوها و بقایای سللجوقیان بوده 

انلد( بله قلملرو خلود. 3 ل مانع شلدن از گسلترش و 

رشلد »ایرانیسلم« كه با روی كار آمدن شلاه اسماعیل 

صفلوی و اقتلدار دوللت مرکلزی دوبلاره سلربلند كرده 

بلود و بلوی احیاء امپراتلوری ایران باسلتان از آن بلند 

بلود و بیلم تجزیه قلمرو عثمانی ملی رفت. 4 ل دوری 

جسلتن شلاه اسلماعیل که از خانواده درویش ها بود 

از تجهیلز نیروهلای نظاملی خلود به اسللحه آتشلین 

کله سللطان عثمانی آن را زودگذر می پنداشلت. شلاه 

اسلماعیل داشتن و بکاربردن سلالح آتشین و کشتن 

حریف از فاصله دور را شلرط جوانمردی نمی دانسلت 

و بلا ایلن پنلدار، شمشلیرهای نظامیلان او نیلز کوتاه 

بود.

در جنلگ چاللدران كله در آن شلاه اسلماعیل به دلیل 

نداشلتن اسللحه آتشلین )تلوپ و تفنلگ( و یلك 

ارتلش مّلی )غیر عشلایری( شكسلت خورد، سللطان 

سللیم بخش بزرگی از مناطق ُكردنشلین و نیز مناطق 

تركملان نشلین را بله قلملرو عثمانی ضمیمله کرد كه 

اینلك دوللت تركیله گرفتلار مشلكل ناشلی از همیلن 

عملل اسلت و بلا اسلتقالل خواهلی ُكردهلا دسلت و 

پنجله نلرم ملی كند. 

یاد باد آنکه نیاورد ز من روزی یاد
شادی آنکه نبودم نفسی از وی شاد

شرح سنگین دلی و قصه شیرین باید
که بکوه آید و برسنگ نویسد فرهاد
گر بمرغان چمن بگذری ای باد صبا

گو هم آوای شما باز گرفتار افتاد
سرو هر چند بباالی تو می ماند راست

بنده تا قد ترا دید شد از سروآزاد
تا چه کردم که بدین روز نشستم هیهات

کس بروز من سرگشتٔه بد روز مباد
گوئیا دایه ام از بهر غمت می پرورد
یا مگر مادرم از بهر فراقت می زاد

نه تو آنی که بفریاد من خسته رسی
نه من آنم که بکیوان نرسانم فریاد

تا چه حالست که هر چند کزو می پرسم
حال گیسوی کژت راست نمی گوید باد

ایکه خواجو نتواند که نیارد یادت
یاد می دار که از مات نمی آید یاد

خواجوی کرمانی 

جنگل ، 
شوق پرنده را ،

 پرواز داد 
و طوطیان حیرت را از 

همرهان آینه ،
 با واژه های راز آواز داد .

شاعر فرخ تمیمی

عکس نوشت

عکس: 
قاسم فتحی

طنزیمات

 وزیلر کشلور خبلر داد:»دسلتگیری 230 هلزار نفلر در گشلت ارشلاد!«

مخاطلب خاص موهایش را زیر شلال پنهان کلرد و گفت:»خدا به دور! 

واه، واه،واه، یه بار نشلد یه روز یه خبر خوب بشلنویم!« شلاهد عینکی 

پشلت کلله اش را خارانلد و زیلر للب گفلت:»230 هزار نفر؟ تلوی این 

گرونلی! یله خلورده تخفیف!« تغار دهانله اش را باز کرد. دهلن درّه ای 

رفلت و رو بله وزارت کشلور دراز کشلید. وزیلر کشلور را دید کله در حال 

تهیله زونکنلی بلرای حضور در مجلس اسلت تا به سلؤاالت نمایندگان 

پاسلخ دهلد. وی پیش بینلی کرد که نماینده مردم سلاالر از دل غرّش 

ملی کند:»جنلاب وزیلر! ایلن هایی که در قلم رییس جمهلور را تهدید 

کلرده انلد، بلا چله مجوزی بلوده؟ شلما در این رابطله چه کلرده اید؟« 

وزیلر ملی گوید:»ملا 230هلزار نفلر را در گشلت ارشلاد دسلتگیر کلرده 

ایلم.« نماینلده دوسلتدار موزه للوِور می پرسلد:»در رابطله با تجمعاتی 

کله در خیابان شلانزه لیزه اتفاق افتاد، چه تمهیداتی اندیشلیده اید؟« 

 وزیلر می گوید:»230 هزار نفر را در گشلت ارشلاد دسلتگیر کلرده ایم.«

عضلو کمیسلیون رفلاه فریاد ملی زنلد:»در خصوص اختالفلات هند و 

پاکسلتان بر سلر کشلمیر چه توضیحی دارید؟« وزیر می گوید:»230 

هلزار نفر را در گشلت ارشلاد دسلتگیر کلرده ایم.« نماینده پرچم سلوز 

بلا بلی حوصلگلی ملی گوید:»برجلام چلی؟ دربلاره خلروج اسلتکبار 

جهانلی از برجلام چله نظلری داریلد؟ بلرای جلوگیلری از ایلن خلروج 

چله کلرده ایلد؟« وزیلر ملی گویلد:»230 هلزار نفلر را...« نماینلدگان 

فراکسلیون همیشله مخاللف به سلمت تریبلون حمله ور می شلوند و 

 شلعار می دهند:»ای که مذاکره شلعارت، چرا بیشلتر ارشلاد نکردی؟«

عضلو کمیسلیون فرهنگلی مجللس تذکلری کتبلی مبنلی بلر بلی 

وزن و قافیله بلودن شلعار فلوق تقدیلم هیلأت رییسله کلرد. رییلس 

بگلذار شعارشلان  فعلالً  فهمانلد کله  او  بله  بلا چشلمکی  مجللس 

بلرای  ای  قافیله  فوریلت  دو  طلی  شلدند،  خسلته کله  بدهنلد  را 

بلرای وزن شلعار  املا  پیلدا ملی کنیلم.  ایلن جماعلت  شلعارهای 

 خیللی گیلر ندهیلد. بگلذار مفاهیلم اصللی در تزییلن کالم گم نشلود.

شلاهد عینکلی گفت:»جناب تغلار! رییس مجلس همله این جمالت 

را بلا یلک چشلمک فهمانلد.« تغلار گفت:»بلله، نماینلدگان مجللس 

آی کلی یلوی باالیلی دارنلد. مثلل تلو کله کلم هلوش نیسلتند. مگلر 

نشلنیده ای کله ملی گوینلد میلان عاشلق و معشلوق رملزی اسلت/ 

چله دانلد آنکله ُاشلُتر ملی چرانلد؟« مخاطلب خلاص گفت:»چله 

عینکلی  شلاهد  دارم.«  دوسلت  معشلوق  و  عاشلق  ملن  قشلنگ! 

گفت:»بلکله آن نماینلده اشلتر هلم بچراند. مگر نشلنیده ای که فرزند 

یکلی از نماینلدگان چوپلان اسلت؟« مخاطلب خلاص گفت:»چوپلان 

انگیلزه!« مهربونله! صلدای گیتلار چوپلان خیللی دل   خیللی هلم 

یکی از نمایندگان فریاد زد:»با دستگیری 230 هزار نفر انتظار دارید که 

مشلکالت جهان حل شلود؟ بلرای اصالح جهان میلیون هلا نفر را باید 

بازداشلت کلرد. بگوییلد نیروهایتان به بازداشلت همه کسلانی بپردازند 

کله این همه مشلکل برای جهانیلان ایجاد کرده انلد.« مخاطب خاص 

شلالش را گره زد. دماغش را باال داد وگفت:»چششش!کشلمیر دیگه 

کجاسلت؟ برجام چیه؟ من مشلکل درسلت کردم؟« تغار گفت:»صبر 

کلن! صبلر کن! یکلی از نمایندگان داره نظر شلما رو مطلرح می کنه!« 

مخاطلب خلاص گفت:»آخی! کیله؟ دور بعد بهش رأی بلدم. من رأی 

دوسلت دارم.« تغلار گفت:»صبلر کن! صبر کن! نمایندگان فراکسلیون 

همیشله مخالف دارند کتکلش می زنند!«

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

کشک ارشاد

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه ی قهوه؛ شماره ی 28 ل مرداد 1397 
با اثری از حسن کریم زاده در روی جلد - با 

عنوان جنِگ صلح جویانه! - به همراه مطالب و 
تصاویر دیدنی دیگر منتشر شد


