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ششمین آتش سوزی مشکوک 
در میانکاله

روزانهم صبح اریان50 هکتار از پوشش گیاهی و جنگلی منطقه نابود شد

در شش ماه گذشته در 83 تصادفی که یک طرف آن تانکرهای حمل سوخت بوده، 51 نفر کشته و 103 نفر مجروح شدند

تراژدی تکراری تانکرهای مرگ
2

2

پــس از نشســت ســران ایــران و روســیه 
ــا موضــوع ســوریه  ــران ب ــه در ته و ترکی
ــب  ــتان ادل ــا داس ــی ب و روش رویاروی
ــود  ــراه ب ــه هم ــی ترکی ــا نارضایت ــه ب ک
ــن در ســوچی  ــان و پوتی نشســت اردوغ
کــه رضایــت ترکیــه را بــه همــراه داشــت 
و  معنــادار  تغییــرات  نشــان دهنده 
ــیه  ــای روس ــار و برنامه ه ــکار در رفت آش
ــه  ــیه و ترکی ــق روس ــد تواف ــت. تایی اس
ــری  ــوریه تغیی ــران و س ــط ای ــم توس ه
در ماهیــت موضــوع نمی دهــد. اینکــه 
برنامه هــای مــورد توافــق ســه جانبــه 
جانبــه  دو  توافــق  مــورد  برنامــه  بــه 
نشــان  اســت  داده  ماهیــت  تغییــر 
تامیــن  بــرای  روســیه  می دهــد کــه 
ــا  ــی ب ــود و در هماهنگ ــی خ ــع مل مناف
ــه ای  ــای منطق ــایر قدرت ه ــکا و س امری
ــد و  ــذار نمی کن ــرو گ ــی ف ــچ تالش از هی
ــرگ  ــوان ب ــه عن ــران ب ــا ای ــبات ب مناس
صالحدیــد  بــه  کــه  اســت  برنــده ای 
ســران روســیه مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. حمــالت موشــکی اســرائیل 
دادن  قــرار  هــدف  و  ســوریه  علیــه 
ــای  ــزات و نیروه ــتقرار تجهی ــل اس مح
حمــالت  ایــن  گســتردگی  و  ایرانــی 
ــدف  ــران را ه ــی ای ــه آشــکارا نیروهای ک
ســامانه  بی عملــی  و  می دهــد  قــرار 
ــیه و  ــی روس ــیه هماهنگ ــکی روس موش
ــه  ــذرد. ب ــش می گ ــه نمای ــرائیل را ب اس
نظــر می رســد ســاده انگاری در رابطــه 
آســیب های  روســیه  هدف هــای  بــا 
غیرقابــل جبرانــی را بــه منافــع ملــی 
ســیر  اینکــه  می کنــد.  و  کــرده  وارد 
ــورد  ــی م ــه خوب ــوریه ب ــوالت در س تح
نقــد و بررســی قــرار نگرفتــه و یــا امــکان 
ــری آن  ــکل گی ــده، در ش ــد داده نش نق
ــر  ــی تاثی ــذرد ب ــا می گ ــن روزه ــه ای چ
ــذار  ــر گ ــن اث ــه ای ــت و دامن ــوده اس نب
فراتــر از همــه آنچــه هســت کــه بیــان و 
ــو هــم  ــل اوی ــای ت ــه می شــود. ادع گفت
دربــاره تعــداد حمالتــی کــه تاکنــون 
داده  انجــام  ایــران  مواضــع  علیــه 
ــتردگی و  ــن گس ــت. ای ــل اس ــل تام قاب
ــای  ــی و ادعاه ــی در پ ــبیخون های پ ش
مــدام بســیاری از فرصت هــای ایــران را 
ــرنگونی  ــد. س ــل می کن ــد تبدی ــه تهدی ب
ــه  ــا حمل ــان ب ــیه همزم ــای روس هواپیم
و  الذقیــه  بــه  اســرائیل  هواپیمــای 
هــم  پوتیــن  نــرم  نســبتا  واکنــش 
گســترده  مناســبات  از  روشــنی  بــه 
و  می دهــد  خبــر  روســیه  و  اســرائیل 
ایــن واکنــش خــود نیــز نشــان دهنــده 
روش بهــره بــرداری روســیه از حضــور در 
ســوریه اســت .سیاســت های جــاری در 
دل بســتن بــه روســیه آشــکارا شکســت 
ــم  ــات ه ــایر موضوع ــت. س ــورده اس خ
و  آمریــکا  و  ایــران  بیــن  رابطــه  در 
ــا از شــرایط دســت  ــرداری روس ه بهره ب
کمــی از مقولــه ســوریه نــدارد. ایــن 
واکاوی  خوبــی  بــه  بایســتی  نــکات 
خوبــی  بــه  آن  پیامدهــای  و  شــده 

بازخوانــی شــود .

شکست سیاست 
دل بستن به روسیه

کارنامه سیاه 

محیط زیستی معدن 

بوکسیت شاهوار
مرکز پژوهش های مجلس 

خواستار توقف کامل فعالیت 
معدن بوکسیت شاهوار در 

سمنان شد

آلودگی آب، از بین رفتن 
مراتع، افزایش گرد و غبار و 
تهدید گونه های جانوری از 
جمله خسارت های فعالیت 
این معدن در منطقه است
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یادداشت مهمان
رئوف پیشدار 

در اداره بــه نمــاز جماعــت ایســتاده ام. 
اذان رادیــو گفتــه شــده اســت. مــوذن 
هــم در نمازخانــه یــك بــار دیگــر اذان 
گفتــه اســت! آقــا هــم اقامــه را می گویــد 
و نیــت می كنــد. تكبیــر! نمــاز شــروع 
شــد. هنــوز بســیاری كــه چــه عــرض 
ــی  ــی از همان های ــل توجه ــده قاب ــم، ع كن
كــه هــر روز نمــاز می آینــد، بــه دیــوار 
نمــاز خانــه تکیــه داده و بــرای خــود 
ــت  ــن یكــی یكــی نی ــد. مومنی ــم داده ان ل
می كننــد. حمــد بــه میانــه رســیده اســت 
ــدن  ــد از لمی ــح می دهن ــان ترجی ــه آقای ك
دســت بكشــند و بــه نمــاز محلــق شــوند. 
تكبیــر ! تكبیــر ! هللا اكبــر ! پیــام بــه امــام 
جماعــت : آهســته كــه مــا هــم برســیم !! 
ــرادر  ــواب دارد !! ب ــت ث ــه چــی؟ جماع ك
ــش شــروع شــد ! ــه پی ــد دقیق ــاز چن نم
كــه  اســت  مســتحب  می گوینــد:   
وقــت نمــاز صف هــا را تشــكیل دهنــد. 
ــل از  ــاز قب ــرای نم ــه ب مســتحب اســت ك
اذان آمــاده بــود. مســتحب اســت كــه 
می گوینــد  الصــاله  حــی  امــام  وقتــی 
ــه  ــاز ادام ــد و...   نم ــام كنن ــن قی مومنی
ــگ  ــزاران زن ــی از نمازگ ــی یك دارد . گوش
می زنــد. زنــگ ، زنــگ و... زنــگ را قطــع 
مــی كنــد. تلفــن كننــده دوبــاره زنــگ 

ــی زد ! م
 آهنــگ گوشــی او آهنــگ رســمی "نوكیــا 
ــع  ــن قط ــن تلف ــوز صــدای ای "اســت. هن
نشــده اســت كــه صــدای تلفــن دیگــری 
ــریال  ــگ س ــی آهن ــن یك ــد! ای در می آی
 " اســتراگف  "میشــل  روســی  معــرف 

ــت ! اس

 چنــد نفــر حواسشــان از نمــاز پــرت شــد، 
خــدا می دانــد.  بــرادر! اگــر نمی دانــی 
كــه بــرادر مومــن تــو در وقــت نمــاز مقیــد 
بــه جماعــت اســت، لطفــا در نظــر داشــته 
ــی  ــاز و خیل ــه اصــوال ســاعت نم باشــد ك
ــات  ــبانه روز " اوق ــر در ش ــاعتهای دیگ س
ــد در آن  ــی نبای ــت و كس ــخصی " اس ش
ســاعات مزاحــم دیگــری شــود. وقــت 
ــواب! كار را  ــت خ ــذا و وق ــت غ ــاز، وق نم
ــور  ــد. اینط ــه كنی ــا اضاف ــه آن لطف ــم ب ه
نیســت كــه هــر وقــت خواســتیم مزاحــم 

ــویم ! ــری ش دیگ
ــی ات را  ــدای گوش ــم ص ــما ه ــرادر ! ش  ب

ــد ! ــا ببن ــن و ی ــاز قطــع ك ــت نم وق
 اگــر گوشــی شــما پیــام فرســت دارد 
ــه  ــط كنیــد كــه ب ــی را ضب ــر ، متن كــه بهت
تمــاس گیرنــده بگویــد مشــغول نمــاز 

هســتید !
 این كار ســه  تا حسن دارد :

1- وقــت نمــاز را بــه تمــاس گیرنــده 
می كنــد. یــادآوری 

2- اهمیــت و فضیلــت نمــاز اول وقــت را 
ــد. ــر می ده تذك

3- رفــع مزاحمــت می كنــد. هــم از شــما 
و هــم از دیگــران 
به همین سادگی 

ان اشــاهللا اگــر توفیــق زیــارت بخصــوص 
ــا  ــان شــد، لطف ــن شــریفین نصیبت حرمی
ایــن كار را بكنیــد. تلفــن وقــت نمــاز 
ســایلنت! ان شــاءهللا در حرمیــن بــه وقت 
نمــاز بــه دیــوار  تكیــه ندهیــد، وقــت نمــاز 
بــا تلفــن بــازی نكنیــد، نــه زنــگ بزنیــد و 
نــه اجــازه بدهیــد بــه شــما زنــگ بزننــد. 
بعضــی ســاعتها را اجــازه بفرماییــد واقعــا 
مــال خــدا باشــد. حداقــل خلــوت دیگــران 

را بــر هــم نزنیــد.

جماعت، با خدا تنها باشیم 

بحران کم آبی  را جدی بگیریم
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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حســن روحانــی، رییــس جمهــوری اســالمی 
ایــران در پیامــی بــه بیســت و نهمیــن کنگــره 
ــل از  ــه تجلی ــوریان، ب ــی آش ــه جهان اتحادی
ــران پرداخــت  ــگاه آشــوریان ای نقــش و جای

و تاکیــد کــرد کــه آنهــا در راه اعتــالی کشــور 
ــد. ــگ نکرده ان ــه ای درن لحظ

بــه گــزارش ایرنــا، او پیــام خــود را بــا ابــالغ 
دوســتی خــود بــه همــه آشــوریان جهــان، بــه 

ویــژه هموطنــان آشــوری آغــاز و خاطــر نشــان 
کــرد کــه اکنــون، پنجــاه ســال از زندگــی یــک 
نهــاد سیاســی جهانــی مــی گــذرد؛ نهــادی کــه 
ــت و  ــن ســرزمین جــان یاف ریشــه آن در ای
شــاخ و بــرگ هایــش تــا هــر نقطــه جهــان، 
راه پیــدا کــرد و پیــام آن صلــح و دوســتی و 
همزیســتی مســالمت آمیــز بــا دیگــران بــود 
و چنیــن شــد کــه اتحادیــه جهانــی آشــوریان 

مانــدگار گشــت.

آشوریان در راه اعتالی کشور 
درنگ نکردند

تراژدی تکراری تانکرهای مرگ
در شش ماه گذشته در 83 تصادفی که یک طرف آن تانکرهای 

حمل سوخت بوده، 51 نفر کشته و 103 نفر مجروح شدند

تصادفات تانکرهای سوختی که در شش ماهه ابتدای امسال 
دست کم یک کشته داشتند

ــل  ــه دلی ــاده ب ــرگ در ج ــخ م ــه تل قص
ــا تانکرهــای حمــل ســوخت  تصــادف ب

ــدارد. ــی ن نقطــه پایان
اتوبــوس  شــامگاه دوشــنبه گذشــته 
تهران-کرمــان در محــور نطنز-کاشــان به 
دلیــل انحــراف بــه چــپ ناگهانــی یــک 
ــورد  ــا آن برخ ــوخت، ب ــل س ــر حم تانک
کــرد. اتوبــوس پــس از واژگونــی در الیــن 

ــن  ــر ای ــر اث ــت. ب ــش گرف ــف آت مخال
ــته و 26  ــر کش ــت کم 21 نف ــه دس حادث

ــر زخمــی شــدند. نف
ــم  ــاز ه ــاق ب ــن اتف ــس از ای ــاعتی پ س
در اســتان اصفهــان و ایــن بــار در محــور 
ــودروی  ــک خ ــان، ی ــه اصفه ــان ب چوپان
ســوخت  حمــل  تانکــر  بــا  ســواری 
تصــادف کــرد. در ایــن حادثــه هــم ســه 
ــر مجــروح شــدند. ــر کشــته و دو نف نف

ــر امســال هــم در یکــی از تلخ تریــن  تی
تصادف هایــی کــه یــک طــرف آن تانکــر 
ــورد  ــر برخ ــر اث ــوده، ب ــل ســوخت ب حم
ــوس، در ســنندج  ــا یــک دســتگاه اتوب ب
11 نفــر جــان باختنــد و 10 نفــر مجــروح 

شــدند.

51 کشته در 83 حادثه
از  گوشــه ای  تنهــا  حــوادث  ایــن 
تانکرهــای  اســت کــه  تصادف هایــی 
حمــل ســوخت در آن هــا نقــش داشــته. 
براســاس اطالعاتــی که در ســامانه جامع 
مدیریــت حــوادث و ســوانح حمــل و 
نقلــی کشــور وجــود دارد.، تا 27 شــهریور 
تانکرهــای  ردپــای  تصــادف   ۸3 در 
حمــل ســوخت و یــا مــواد ســمی دیــده 
ــادف، 51  ــداد تص ــن تع ــود. در ای می ش
نفــر کشــته و 103 نفــر مجــروح شــدند.

افزایش تصادفات
اگرچــه بــه نســبت تعــداد قربانیــان 
ســوانح جــاده ای کــه در چهــار مــاه 
ابتــدای امســال 5497 نفــر  بودنــد، 
تعــداد افــرادی کــه در تصادف هایــی 
ــوده،  ــک طــرف ب ــر ســوخت ی ــه تانک ک
جــان باختنــد کــم اســت امــا بــه گفتــه 
فرمانــده  حميــدی،  محمدحســين 
ــر  ــد ســال اخي پليــس راه کشــور در چن
تصادفــات تانکرهــای حمــل ســوخت بــا 
ســاير اتومبيل هــا و در نتيجــه آن آتــش 

ــت. ــه اس ــش يافت ــن افزاي گرفت

آمــار دقیقــی از رونــد افزایشــی تصادفات 
تانکــری وجــود نــدارد امــا براســاس 
ــا عنــوان »بررســی حــوادث  پژوهشــی ب
حمــل و نقــل جــاده ای مواد خطرنــاك در 
ایــران« کــه نتایــج آن در پنجمین شــماره 
ــر  ــران منتش ــالمت کار ای ــه س دوماهنام
ــورد  ــات از 67 م ــوع تصادف ــن ن شــد، ای
در ســال ۸7 بــه 257 حادثــه در ســال 91 
رســیدند. یعنــی افزایــش 14.5 برابــری.

لزوم به روز شدن سیستم 
حمل و نقل

افزایــش  دالیــل  اصلی تریــن  از 
تصادفاتــی کــه یــک پــای آن تانکرهــای 
ــودن  ــی ب ــوده، قدیم ــوخت ب ــل س حم
نــاوگان بــاری کشــورمان اســت. فرمانــده 
پلیــس راه کشــور در ایــن خصــوص بــه 
جــام جــم گفتــه کــه »سيســتم حمــل 
و نقــل بــار از جملــه تانکرهــای ســوخت، 
ــدی  ــه حمی ــه گفت ــت.« ب ــی اس قدیم
»همچنیــن کنتــرل و نظــارت بــر حمــل 
و نقــل ســوخت در کشــور ما ســاماندهی 
انجــام  ســنتی  روش  بــه  و  نشــده 
ــن روش هــا،  ــه اي ــی ک ــرد. در حال می گي
ناکارآمــد، غلــط و نيازمنــد تغيير اســت.« 
از کارشناســان  بســیاری  اعتقــاد  بــه 
ــت در  ــرات می بایس ــن تغیی ــی از ای یک
ــه  ــاری کشــور ب ــاوگان ب ــز شــدن ن مجه

ســامانه ای مشــابه ســامانه ســپهتن 
باشــد. ایــن ســامانه کــه در حــال حاضــر 
اتوبوس هــای مســافربری بــه آن مجهــز 
شــدند، کار پایــش ســرعت و میــزان 
ســاعت رانندگــی را برعهــده دارد و در 
ــه  ــات ب ــده، اطالع ــف رانن ــورت  تخل ص
صــورت آنالیــن بــه ســرور پلیس ارســال 
می شــود. پلیــس  راه ایــران امســال 
اعــالم کــرد کــه بــا اســتفاده از ایــن 
ــوس از  ســامانه، شــمار کشــته های اتوب
543 نفــر در ســال ۸6 بــه زیــر 200 نفــر 

ــت. ــیده اس ــال 96 رس در س
کــه  آنجایــی  از  حــال  همیــن  در 
اصلی تریــن عامــل تصــادف خطــای 
ــا  ــه نظــر می رســد  ب انســانی اســت، ب
نظــارت الکترونیکــی بــر روی راننــدگان، 
بتــوان از تصادفــات تانکرهــای ســوخت 
ــی  ــال در حال ــوان مث ــه عن ــت. ب کاس
کــه براســاس مــاده هشــت آیین نامــه 
ــواد  ــاده ای م ــل ج ــل و نق ــی حم اجرای
نقلیــه  وســایل  تــردد  خطرنــاک، 
در  آیین نامــه صرفــا  ایــن  مشــمول 
ســاعات روز مجــاز اســت، تانکــر نفتــی 
کــه دوشــنبه گذشــته منجــر بــه مــرگ 
شــامگاه  در  شــد،  هموطنمــان   21
دوشــنبه در حــال تــردد در جــاده بــوده 
کــه بــا وجــود نظــارت الکترونیکــی 
چنیــن تخلفــی امکان پذیــر نیســت.

براســاس اطالعاتــی کــه در ســامانه جامــع مدیریــت حوادث 
و ســوانح حمــل و نقلــی کشــور وجــود دارد.، تا 27 شــهریور 
ــا  ــوخت و ی ــل س ــای حم ــای تانکره ــادف ردپ در 83 تص
مــواد ســمی دیــده می شــود. در ایــن تعــداد تصــادف، 51 

نفــر کشــته و 103 نفــر مجــروح شــدند.
اگرچــه بــه نســبت تعــداد قربانیــان ســوانح جــاده ای کــه 
ــد، تعــداد  ــدای امســال 5497 نفــر  بودن ــار مــاه ابت در چه
افــرادی کــه در تصادف هایــی کــه تانکــر ســوخت یــک طــرف 
بــوده جــان باختنــد، کــم اســت امــا بــه گفته محمدحســين 
حميــدی، فرمانــده پليــس راه کشــور در چنــد ســال اخيــر 
تصادفــات تانکرهــای حمــل ســوخت بــا ســاير اتومبيل هــا 

و در نتيجــه آن آتــش گرفتــن افزايــش يافتــه اســت.

در پیــام روحانــی آمــده کــه آشــوریان ایــران، 
همچــون ســایر اقــوام، در همــه رنــج هــا 
و مظالمــی کــه در طــول تاریــخ بــر ایــن 
ــای  ــد و همپ ــوده ان ســرزمین رفــت، ســهیم ب
بیگانــگان  تجــاوز  بــا  ایــران  ملــت  آحــاد 
ــرده و در  ــارزه ک ــود مب ــال خ ــان و م ــا ج ب
راه اعتــالی کشورشــان یــک لحظــه درنــگ 

نــد. نکرده ا

رضا عبادی زاده
خبرنگار/ پیام ما

برگزاری رژه نیروهای مسلح به میزبانی سپاه در بندرعباسپیام خبر
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگوی سپاه از برگزاری رژه نیروهای 
مسلح از ساعت 8 صبح امروز در بندرعباس و به میزبانی سپاه خبر داد.

12 استان متاثر از
سیل و توفان

جمعیــت  نجــات  امــداد  ســازمان  رییــس 
ــت  ــن وضعی ــریح آخری ــن تش ــر ضم ــالل احم ه
امدادرســانی بــه 12 اســتان متاثــر از ســیل و 
اســتان  بــه  امدادرســانی ها  ادامــه  از  توفــان، 
ــلیمی  ــی س ــنا، مرتض ــزارش ایس ــه گ ــر داد. ب ــتان خب ــتان و بلوچس سیس
گفــت کــه عملیــات امدادرســانی در 11 اســتان آذربایجــان شــرقی و غربــی، 
اردبیــل، اصفهــان، خراســان شــمالی، خوزســتان، زنجــان، ســمنان، گلســتان، 
ــی از اســتان  ــدران و همــدان انجــام شــده و امدادرســانی ها در مناطق مازن

سیســتان و بلوچســتان همچنــان ادامــه دارد.
 بــه گفتــه 9۸1 نفــر در ایــن مناطــق امدادرســانی شــده و بــه 92 نفــر اســکان 
اضطــراری یافتنــد. همچنیــن دو نفــر بــه مراکــز درمانــی منتقل شــدند و ســه 
ــون  ــد. وی اضافــه کــرد کــه تاکن نفــر نیــز خدمــات ســرپایی دریافــت کردن
تنهــا فوتــی در مناطــق حادثه دیــده همــان یــک مــرد 60 ســاله در روســتای 

ارمیــان شــاهرود بــوده اســت.

درخواستی برای مالقات
 با ترامپ نداشته ایم

ــد کــرد کــه هرگــز  ســخنگوی وزارت خارجــه تاکی
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــوی جمه ــتی از س درخواس
ــرح نشــده  ــپ مط ــای ترام ــا آق ــات ب ــرای مالق ب

اســت.
بــه گــزارش ایســنا، بهــرام قاســمی خبــر منتشــره از ســوی یکــی از 
ــکا در  ــده آمری ــی، نماین ــل از نیکــی هیل ــه نق ــای خارجــی ب ــزاری ه خبرگ
ســارمان ملــل متحــد مبنــی بــر درخواســتی از ســوی طــرف ایرانــی بــرای  
ــا رییــس جمهــور آمریــکا در حاشــیه نشســت مجمــع عمومــی  مالقــات ب
ســازمان ملــل متحــد را مضحــک  و در جهــت ایجــاد یــک فضــای روانــی 

ــرد. ــب ک ــد و آن  را تکذی ــداف مشــخص خوان ــا اه ب
ــی  ــانه ای - روان ــی رس ــازی ها طراح ــا خبرس ــارات ی ــه اظه ــه اینگون او گفت
ــب  ــه قل ــیانه ب ــه ناش ــل خاصــی اســت ک ــای محاف ــه زدن ه ــل وارون و نع
ــا شــناخته شــده  ــرای م ــال ب ــا کام ــن روش ه ــد. ای ــی پردازن ــات م واقعی

ــت. ــازی هاس ــت خبرس ــن دس ــحون از ای ــا مش ــیو م ــت و آرش اس

رییــس  معــاون 
امــور  در  جمهــور 
زنــان و خانــواده ابــراز 
امیــدواری کــرد کــه 
الیحــه حمایــت از کــودکان هرچــه ســریعتر در 

شــود. تصویــب  نگهبــان  شــورای 
معصومــه ابتــکار گفتــه مــا بــرای اجــرای 
الیحــه آماده ایــم کــه بــه موضــوع حمایــت از 
ــد. ــان بســیار کمــک می کن ــودکان و نوجوان ک

بــه گــزارش ایســنا او همچنیــن بــا اشــاره بــه 
ــای  ــان در عرصه ه ــور زن ــودی حض ــیر صع س
ــم در  ــت بتوانی ــد اس ــه امی ــت ک ــی، گف علم
ــی  ــاخت های دولت ــازی زیرس ــه فراهم س زمین
ــرای  ــب ب ــغل مناس ــرش ش ــور پذی ــه منظ ب
زنــان در ســطوح مدیریتــی تــالش الزم را 

بخــش  »در  افــزود:  وی  باشــیم.  داشــته 
هســتیم  برنامه ریــزی  حــال  در  دولــت 
مدیریتــی  پســت های  از  درصــد   30 تــا 
در اختیــار زنــان قــرار گیــرد و بخشــی از 
ــرد:  ــح ک ــکار تصری ــود.« ابت ــل ش ــکل ح مش
ــالغ  ــور اب ــتور رییس جمه ــا دس ــر ب ــن ام »ای
جدیــدی  فرصت هــای  می توانــد  و  شــده 
ــان بــه وجــود آورد و زمینــه را بــرای  بــرای زن
حضــور خانم هــا در تصمیمــات مدیریتــی 
فراهــم کنــد کــه موضــوع مهمــی اســت.« وی 
ــد  ــتغال زا همانن ــهیالت اش ــردن تس ــم ک فراه
تســهیالت فراگیــر، پایــدار و اجــرای طــرح کارا 
ــه  ــد ب ــه می توان ــمرد ک ــی برش را از زمینه های
دختــران فارغ التحصیــل جویــای کار در کشــور 

ــد. ــک کن ــب کم ــغل مناس ــن ش ــرای یافت ب

امیدواریم شورای نگهبان الیحه حمایت
 از کودکان را زودتر تصویب کند

جامعهدیپلماسیحوادث

احضار سه وزیر 
به بهارستان

جهــاد  پــرورش،  و  آمــوزش  وزرای 
بــرای  هفتــه  ایــن  نیــرو  و  کشــاورزی 
ــن  ــدگان در صح ــواالت نماین ــه س ــخ ب پاس
ــر  ــالمی حاض ــورای اس ــس ش ــی مجل علن

. ند می شــو
ــر  ــان، وزی ــا اردکانی ــا، رض ــزارش ایلن ــه گ ب
بــه  علنــی  بــا حضــور در جلســه  نیــرو 
ــده  ــدی، نماین ــدی برومن ــواالت محمدمه س
کامــران،  حســن  و  مرودشــت  مــردم 
نماینــده مــردم اصفهــان پاســخ خواهــد داد.
ــی، وزیــر جهــاد  همچنیــن محمــود حجت
کشــاورزی هــم بــا حضــور در صحــن علنــی 
پاســخگوی ســواالت علــی محمــد شــاعری، 
نماینــده مــردم بهشــهر و نــکا و محمــد 
ــت.  ــاری اس ــردم س ــده م ــادی، نماین دام

و  آمــورش  وزیــر  بطحایــی،  ســیدمحمد 
ــی  ــه علن ــور در جلس ــا حض ــز ب ــرورش نی پ
مجلــس شــورای اســالمی بــه ســواالت 
حبیــب    هللا ده   مــرده، نماینــده مــردم زابــل و 

زهــک پاســخ می  دهــد.
همچنیــن نماینــدگان در هفتــه پیــش   رو قرار 
ــت از  ــه حفاظ ــیدگی از الیح ــه رس ــت ب اس
خــاک کــه توســط کمیســیون کشــاورزی آب 
و منابــع طبیعــی ارائــه شــده ادامــه دهنــد. 
رســیدگی بــه گــزارش کمیســیون اجتماعــی 
در مــورد طــرح استفســاریه تبصــره 2 مــاده 
ــاده 44  ــد »و« م ــون اصــالح بن واحــده قان
قانــون برنامه پنج ســاله پنجم در دســتورکار 
نماینــدگان در جلســات علنــی هفتــه جــاری 
مجلــس اســت.  نماینــدگان در هفتــه    ای کــه 
پیشــرو اســت گــزارش کمیســیون صنایــع و 
معــادن دربــاره مســکوت مانــدن طــرح یــک 
فوریتــی ســاماندهی بــازار خــود را مــورد 
ــرح  ــی ط ــد داد. بررس ــرار خواهن ــی ق بررس
اصــالح تبصــره مــاده 26 قانــون حایــت 
و  بی     سرپرســت  نوجوانــان  و  کــودکان  از 
بدسرپرســت، گــزارش کمیســیون اقتصــادی 
ــاده  ــد 2 م ــاریه بن ــرح استفس ــورد ط در م
ــزارش  ــتقیم، گ ــای مس ــون مالیات ه 2 قان
در  داخلــی  امــور  و  شــوراها  کمیســیون 
مــورد الیحــه مدیریــت حــوادث غیرمترقبــه 
ــادی در  ــیون اقتص ــزارش کمیس ــور و گ کش
مــورد الیحــه اصــالح بنــد 3 مــاده 2 قانــون 
ــتورکار  ــم در دس ــتقیم ه ــای مس مالیات   ه
ــده  ــالم ش ــدگان اع ــروی نماین ــه پیش هفت
ــه  ــن هفت ــن ای ــدگان همچنی ــت. نماین اس
گــزارش کمیســیون صنایــع و معــادن در 
ســفارش  ثبــت  توقــف  موضــوع  مــورد 
ــودرو  ــه واردات خ ــش تعرف ــودرو و افزای خ

ــد. ــتور کار دارن را در دس
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ــت   ــر کل زیس ــکار، مدی ــر ش داود می
بوم هــای دریایــی ســازمان محیــط 
زیســت در رابطــه بــا صیــد بــی رویــه 
صیــادان چینــی در دریــای عمــان 
و نابــودی اکوسیســتم دریــا اظهــار 
ــن موضــوع ســازمان  ــی ای کــرد: متول
ــران اســت. ایــن ســازمان  شــیالت ای
ــی  اعــالم کــرده کــه شــرکت های ایران
کشــتی های چینــی را اجــاره کــرده 

ماهــی گیــری  مناطــق  ایــن  در  و 
بــه  را  مجــوزی  یعنــی  می کننــد؛ 
انــد.  نــداده  چینــی  شــناور های 
ــه  ــد او گفت ــا می نویس ــه برن ــور ک آنط
اســت: اگــر صیــادان تــور تــرال را بــه 
صــورت کفــی اســتفاده کننــد، موجــب 
زیســتگاه های  از  بســیاری  نابــودی 
مرجان هــا  و  دریایــی  علــف 
ــون  ــت: تاکن ــکار گف ــود. میرش می ش

تخلــف  دچــار  شــناور   20 حــدود 
کــه  تخلفاتــی  جملــه  از  شــده اند. 
در  صیــد  داشــتند  شــناور ها  ایــن 
زمــان نامناســب بــوده و همچنیــن 
مــورد  گونه هــای  شــناور ها  ایــن 
ــزود:  ــد. او اف ــد نکرده ان ــدف را صی ه
ــی  ــورت کف ــه ص ــرال را ب ــور ت ــر ت اگ
ــن اســت  ــد، ممک ــن کنن ــا په ــه دری ب
علــف  زیســتگاه های  از  بســیاری 
دریایــی نابــود شــود. اگــر آن منطقــه 
باشــد،  مرجــان  زیســتگاه  دارای 
مخصوصــا اعمــاق باالتــر از ســطح 
ســنگ های  آب  دارای  کــه  دریــا 
نابــود  مرجان هــا  اســت،  مرجانــی 

خواهنــد شــد.

هرســاله بــا شــروع مــاه محــرم و صفــر بــه دلیل نــذورات 
افزایــش  پالســتیکی  ظــروف  از  اســتفاده  مردمــی، 
می یابــد. ظروفــی کــه تجزیــه آنهــا چندیــن قــرن طــول 
ــردم  ــت از م ــط زیس ــاالن محی ــال فع ــد . امس می کش
خواســتند کــه بــه جــای ظــروف پالســتیکی از  ظــروف 
گیاهــی اســتفاده کننــد. ایــن توصیــه بــا همراهــی خــوب 
تعــدادی از عــزاداران  همــراه شــد. بــه طــور مثــال 
ــع  ــم از توزی ــهرداری ق ــماند  ش ــت پس ــازمان مدیری س
ظــورف گیاهــی در هیات هــای مذهبــی خبــر داد و گفــت: 
ــازمان  ــه در س ــورت گرفت ــزی ص ــه برنامه ری ــه ب ــا توج ب
مدیریــت پســماند بــرای جایگزینــی ظــروف یکبارمصرف 
گیاهــی بــه جــای پلیمــری در ایــام محــرم، برنامه هایــی 
را در دســتور کار داریــم کــه حمایــت از جایگزینــی ظروف 

ــا اســت. ــن برنامه ه ــی از ای گیاهــی یک
ســیدعبدهللا میرابراهیمــی مدیرعامــل ایــن ســازمان، 
ــرد  ــی ک ــم ارزیاب ــات را بســیار مه فرهنگ ســازی در هیئ
و افــزود: هیئــات از جایــگاه فرهنگــی مهمــی در جامعــه 
ــن  ــم از ای ــر ســعی داری ــن خاط ــه همی ــد و ب برخوردارن
ــه  ــت ب ــرای حرک ــه ب ــازی جامع ــرای آگاه س ــتر ب بس
ســمت اســتفاده از جایگزین هــای ظــروف پلیمــری 

ــم. ــتفاده کنی اس
ــا نــگاه زیســت  ــا تاکیــد بــر اینکــه تــالش داریــم ب او ب
محیطــی و ســالمت شــهروندان بحث جایگزینــی ظروف 
ــازی  ــری را فرهنگ س ــروف پلیم ــای ظ ــه ج ــی ب گیاه
ــم  ــه حج ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــم، خاطرنش کنی
اســتفاده از ظــروف پلیمــری در ایــام محــرم بــه شــدت 
افزایــش می یابــد ایــن طــرح همچــون ســال های 
گذشــته در دســتور کار قــرار گرفتــه تــا کمتریــن مشــکل 
زیســت محیطــی و بهداشــتی را برای شــهروندان داشــته 
ــازمان  ــن س ــته روال کار ای ــال های گذش ــیم. در س باش
ــال  ــه دنب ــه ب ــی ک ــه هیئات ــه ب ــود ک ــه ب ــن گون ــه ای ب
ــری  ــای پلیم ــه ج ــی ب ــروف گیاه ــردن ظ ــن ک جایگزی
بودنــد بخشــی از هزینــه ایــن ظــروف پرداخــت می شــد 
کــه اســتقبال خوبــی نیــز صــورت گرفــت امــا در مجمــوع 
ــا توجــه بــه حجــم بــاالی اســتفاده از  می تــوان گفــت ب
ایــن ظــروف در ایــام محــرم مقــدار برنامه ریــزی شــده 
ــی  ــدام فرهنگ ــک اق ــوان ی ــه عن ــی ب ــوده ول ــز ب ناچی
اثرگــذار بــوده اســت. میرابراهیمــی تصریــح کــرد: البتــه 
ــاز  ــاالی ظــروف گیاهــی نی ــای ب ــه قیمت ه ــا توجــه ب ب
ــرای  ــا ب ــه وجــود دارد ت ــن زمین ــی در ای ــه حمایت های ب
ــالش  ــد و ت ــول باش ــده معق ــام ش ــت تم ــات قیم هیئ
کردیــم مابه التفــاوت قیمــت ظــروف پلیمــری و گیاهــی 

ــران کنیــم. را جب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن طــرح حــدود 50 

ــماند  ــت پس ــازمان مدیری ــط س ــا توس ــد قیمت ه درص
زمینــه  ایــن  در  کــرد:  اظهــار  می شــود،  پرداخــت 
همــکاری بــا شــورای هیئــات مذهبــی داریــم. مدیرعامــل 
ــاره  ــا اش ــم ب ــهرداری ق ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری س
ــرف، از  ــروف یکبارمص ــت ظ ــدید قیم ــش ش ــه افزای ب
برنامه ریــزی بــرای حمایــت از توزیــع یــک میلیــون 
ظــرف یکبارمصــرف گیاهــی در هیئــات خبــر داد و گفــت: 
شــاید ایــن عــددی نباشــد ولــی ســعی داریــم فرهنگــی 
ایجــاد شــود کــه هیئاتــی کــه در کارهــای خیــر ســهیم 
ــام  ــان ام ــور ش ــزاداری در خ ــد ع ــتند و می خواهن هس
حســین)ع( داشــته باشــند بــه نحــوی مدیریــت هزینــه 
داشــته باشــند تــا حداقــل اطعامــی کــه انجــام می شــود، 

ــط زیســت باشــد. ــظ محی ســالم و حاف

صید بی رویه کشتی ها، 

مرجان ها را نابود کرده اند

میزان کاهش مساحت 
دریاچه ارومیه در 20 سال

یکــی از مهم تریــن کانون هــای گــرد و غبــار نمکــی در حاشــیه دریاچــه ارومیــه در 
روســتای »جبــل کنــدی« اســت کــه زمانــی جــزو پیکــره دریاچــه ارومیــه بــود امــا 
ــاک تبدیــل شــده اســت. فرهــاد ســرخوش -  ــان و برهوتــی هولن ــه بیاب امــروز ب
مدیــر دفتــر ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در اســتان آذربایجــان غربــی می گویــد: 
ــه در  ــود، درحالی ک ــع ب ــر مرب ــه در ســال 74، 5000 کیلومت ــه ارومی وســعت دریاچ
شــرایط حاضــر بــه 1700 کیلومتــر مربــع تقلیــل یافته اســت. بقیه مســاحت دریاچه 
ارومیــه طــی ســال های گذشــته تبدیــل بــه حاشــیه شــده اســت. آنطــور کــه ایســنا 
می نویســد او بــا بیــان اینکــه از منطقــه جبــل کندی تــا دریاچــه ارومیــه 13 کیلومتر 
فاصلــه اســت، اظهارمی کنــد: جبــل کنــدی در 40 کیلومتــری شــمال شــهر ارومیــه 
واقــع شــده اســت و از روســتاهای مشــرف بــه دریاچــه ارومیــه بــه حســاب می آید. 
ــدل  ــه شــنزارهای روان مب ــا ب ــار از زمین ه ــز حــدود 7400 هکت در حــال حاضــر نی
شــده و روز بــه روز بــر وســعت تپه هــای آن افــزوده می شــود کــه تهدیــدی جــدی 
بــرای 30 روســتا اطــراف ایــن منطقــه،  باغــات و اراضی کشــاورزی به شــمار مــی رود. 
مجیــد موســی زاده - مدیــر پــروژه تثبیــت کانون هــای گــرد و غبــار جبــل کنــدی - 
ــل  ــز جب ــار خی ــار در کانون هــای غب ــات تثبیــت گــرد و غب ــل از عملی ــد: قب می گوی
کنــدی بــه دلیــل شــدت طوفان هــا بــه هیچ وجــه امــکان ایــن نبــود کــه در ایــن 
عرصــه بایســتیم و صحبــت کنیــم حتــی بارهــا ایــن طوفان هــای مخــرب باعــث 
ــرداری شــد. موســی زاده در مــورد  شکســته شــدن دوربین هــای عکاســی و فیلمب
جزییــات عملیــات تثبیــت گــرد و غبــار می گویــد: دو گونــه بومــی بــرای مهــار گــرد و 
غبــار انتخــاب شــده کــه هــر دو بومــی منطقــه اســت. یکــی نهــال شــورگز و دیگــری 
ــا ماســه  ــه شــدت ب ــه ای اســت کــه ب ــه قــره داغ اســت. درختچــه قــره داغ گون بوت
مقابلــه می کنــد، به طــوری کــه هــر انــدازه ماســه بیشــتر شــود، رشــد ایــن گونــه نیــز 
بیشــتر می شــود. بــه ایــن شــکل کــه ماســه را بغــل می کنــد و ارتفــاع می گیــرد. 

حمایت از  توزیع ظروف گیاهی در محرم
در قم از توزیع یک میلیون ظروف گیاهی درهیئات حمایت می شود

مدیر عامل سـازمان مدیریت پسـماند 
سـال های  در  گفـت:  قـم  شـهرداری 
گذشـته روال کار ایـن سـازمان بـه این گونه 
بـود که بـه هیئاتـی که بـه دنبـال جایگزین 
کـردن ظـروف گیاهـی بـه جـای پلیمـری 
ایـن ظـروف  هزینـه  از  بخشـی  بشسـودند 
پرداخـت می شـد کـه اسـتقبال خوبـی نیـز 
صـورت گرفـت اما در مجمـوع می توان گفت 
بـا توجـه بـه حجـم بـاالی اسـتفاده از ایـن 
ظـروف در ایـام محـرم مقـدار برنامه ریـزی 
شـده ناچیز بـوده ولی بـه عنوان یـک اقدام 

فرهنگـی اثرگـذار بوده اسـت.

معــاون محیــط طبیعــی حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان 
از دســتگیری یــک شــکارچی غیــر مجــاز و کشــف یــک تولــه 
پلنــگ در رامهرمــز خبــر داد. ســیدعادل مــوال اظهار داشــت: برای 
نخســتین بــار در کشــور اســت کــه یــک تولــه پلنــگ بــه صــورت 
زنــده از یــک شــکارچی غیرمجــاز کشــف و ضبــط می شــود.وی 
توضیــح داد: هفتــه گذشــته گــزارش هایــی از مشــاهده یکــی از 
متخلفــان در زمینــه تجــارت حیــات وحــش در منطقــه ای حــد 
فاصــل بهبهــان در خوزســتان و اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد 
دریافــت شــد، بــر همیــن اســاس محیــط بــان هــای منطقــه به 

طــور مخفیانــه چهــار پنــج روز ایــن مســاله را پیگیــری کردنــد.
مــوال افــزود: ایــن شــکارچی غیرمجــاز در نهایت عصر پنجشــنبه 
در یــک منــزل دســتگیر شــد. وی بــا بیــان اینکــه تولــه پلنــگ 
کمــی جراحــت داشــته و تحــت درمــان قرار گرفتــه، اضافــه کرد: 
ایــن تولــه پلنــگ، مــاده اســت و کمتــر از یــک مــاه ســن دارد که 
بــه دلیــل نیــاز بــه مراقبــت و تغذیــه بــا شــیر مخصــوص )کــه 
در خوزســتان کمیــاب اســت( بــا هماهنگــی ســازمان حفاظــت 
ــارک  ــه پ ــات وحــش ب ــان حی ــت و متخصص ــط زیس محی

پردیســان در تهــران منتقــل شــد.

ــت  ــط زیس ــت از محی ــازمان حفاظ ــت س ــگان حفاظ ــاون ی مع
بــا اعــالم کمبــود حــدود 4000 نفــر نیــروی محیــط بانــی، گفــت: 
ــان بومــی اســتان اســتخدام  ــرار اســت 300 محیــط ب امســال ق
ــر اســاس  ــد ب کنیــم.  او افــزود: نیروهایــی کــه جــذب شــده ان
اســتانداردهای جــذب نیــرو اســت. برخــی نیــرو هــا بــه صــورت 
ــه  ــری هســتند و ب ــا کارگ ــت و ی ــد خدم ــرارداد خری شــرکتی، ق
دلیــل اینکــه موقتــی هســتند تا زمــان اتمــام پــروژه حضــور دارند 
امــا بــه دلیــل اینکــه پذیــرش نیــرو از طــرف ســازمان ســنجش 
انجــام مــی شــود اگــر در آزمــون، نمــره قبولــی را کســب نماینــد 

ســنوات بــرای آنهــا منظــور خواهــد شــد. فالحــی در یــک برنامــه 
رادیویــی افــزود: در حــال حاضــر جمعیــت کل نیروهایــی کــه در 
ســطح مناطــق حفاظــت شــده محیــط زیســت کار می کننــد 3000 
نفــر اســت. ایــن جمعیــت بــا توجــه بــه شــرایط کاری همیشــه 
بــر ســر کار نیســتند و شــیفتی کار مــی کننــد. وی گفــت: طبــق 
اســتاندارد جهانــی بــه ازای هــر هــزار هکتــار بایــد یک محیــط بان 
وجــود داشــته باشــد. امــا بــا توجــه بــه وســعت مناطــق تحــت 
مدیریــت ســازمان محیــط زیســت کــه بــه 17 میلیــون هکتــار می 

رســد بــه ازای هــر ۸500 هکتــار یــک محیــط بــان وجــود دارد.

استخدام ۳۰۰ محیط بان بومی در سال جاریشکارچی پلنگ در خوزستان به دام افتاد

پیام زیست سرپرست گروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: کاهش 
استفاده از ظروف یکبار مصرف در بیمارستان ها یک ضرورت است و استفاده بی رویه 

از آن برای سالمتی و محیط زیست مضر است.

خبرخبرخبر خبر

مشعل های عسلویه، 
ریه ها را می سوزاند

عســلویه  گاز  هــای  مشــعل 
بــه عنــوان پایتخــت انــرژی 
و قطــب اســتقرار بزرگتریــن 
پاالیشــگاه هــای گازی و صنایــع پتروشــیمی کشــور 
ــط زیســت را ســبب شــده  آلودگــی شــدید هــوا و محی
ــان و شــاغالن  ــر از بومی و ســالمتی حــدود 100 هــزار نف
ــت  ــه اســت. وضعی ــه خطــر انداخت ــه را ب ــن منطق در ای
ــه برخــی  ــه حــدی اســت ک ــوای عســلویه ب ــی ه آلودگ
ــی  ــی خــود، آلودگ ــا در ارزیاب کارشناســان و ســازمان ه
ــه شــرایط خــاص آن، 100  ــا توجــه ب ــه را ب هــوای منطق

ــد. ــرده ان ــالم ک ــران اع ــر ته براب

امسال مشکل کمبود 
علوفه  نداشتیم

ــط  ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
زیســت اســتان تهــران گفــت: علوفه 
حیــات وحــش توســط محیــط 
بانــان تهیــه شــد و خوشــبختانه 
امســال بــا کمبــود علوفــه رو بــه رو نبودیم.نقــی میرزاکریمــی؛ 
در رابطــه بــا تهیــه علوفــه و آب بــرای حیــات وحــش بــا وجــود 
خشکســالی در مناطــق حفاظــت شــده اظهــار داشــت: علوفــه 
ــده  ــت ش ــری حفاظ ــق کوی ــی از مناط ــش بخش ــات وح حی
ــی  ــه م ــه تهی ــان آن منطق ــط بان ــران توســط محی اســتان ته
شــود. وی افــزود: بیشــترین علوفه دهــی در فصل زمســتان در 

ــن شــمیرانات اســت. ــه حفاظــت شــده ورجی منطق

محکومیت 2 شکارچی 
به کاشت 400 درخت  

محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
و  سیســتان  زیســت 
یکــی  گفــت:  بلوچســتان 
شهرســتان  زیســت  محیــط  دار  دوســت  قاضــی 
زابــل دو شــکارچی غیرمجــاز را محکــوم بــه کاشــت 
منطقــه  بــا  ســازگار  نهــال  اصلــه   400 مجمــوع 
هامــون کــرد.  حســین پورمــردان گفــت: جــرم 
ــض  ــوران وحشــی، نق ــف، شــکار جان ــن دو متخل ای
ــه مأموریــن حیــن انجــام  مقــررات، تمــرد نســبت ب
ــدون  ــکاری ب ــالح ش ــداری س ــل و نگه ــه، حم وظیف

مجــوز بــوده اســت.

سنبل آبی حوزه های تاالبی 
را تهدید می کند

دبیــر شــورای پدافنــد غیرعامــل 
ــاه  ــورد گی ــالن   در م اســتان گی
ــک  ــوان ی ــه عن ــی ب ــنبل آب س
ــالن  ــتی گی ــد زیس ــرارگاه پدافن ــزود:  ق ــزرگ اف ــد ب تهدی
ــرا  ــرده اســت زی ــاه ورود ک ــن گی ــردن ای ــن ب ــرای از بی ب
ایــن گونــه فوق العــاده خطرنــاک بــه اکــو سیســتم 
ــه  ــردم ب ــه،  شــرایط زیســت محیطــی و اقتصــاد م منطق
ویــژه در حــوزه کشــاورزی آســیب های بســیار جــدی وارد 
می کنــد. دبیــر شــورای پدافنــد غیرعامــل اســتان گیــالن  
گفــت:  گونــه بســیار خطرنــاک و مهاجــم ســنبل آبــی،  آب 
ــد. ــد می کن ــی گیــالن را تهدی بندان هــا و عرصه هــای تاالب

گزارش
پیام ما
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اینجانب فاطمه محمدابراهیمی از شما آقای مرتضی نجیب زاده 
بابـت افترا و تهمتی که زده شـده عـذر خواهی می کنم.

کارنامه سیاه محیط زیستی معدن بوکسیت شاهوار
مرکز پژوهش های مجلس خواستار توقف کامل معدن بوکسیت شاهوار در سمنان شد

کوه شاهوار در اثر فعالیت های معدن کاوی تخریب شده است

ــی  ــواد معدن ــی از م ــاهوار غن ــوه ش ک
ــد  ــا چن ــت ام ــتی اس ــر زیس و ذخای
در  دلیــل  بــه  کــه  اســت  ســالی 
اولویــت قــرار گرفتــن بهره بــرداری 
از مــواد معدنــی، حجــم باالیــی از 
ایــن منطقــه  در  زیســتی  تخریــب 
ــز پژوهشــهای  ــده. مرک ــه وجــود آم ب
ماجــرا  ایــن  در  ورود  بــا  مجلــس 
ــای  ــل فعالیت ه ــف کام خواســتار توق

ــت. ــده اس ــدن ش ــن مع ای
ــاهرود_ ــه »ش ــاهوار و منطق ــوه ش ک
بســطام« غنــی از مــواد معدنــی و آبی 
اســت. ایــن منطقــه سرشــار از مــاده 
معدنــی بوکســیت اســت . عــالوه بــر 
ایــن در همیــن حوالــی 235 میلیــون 
متــر مکعــب ذخیــره آبــی وجــود دارد، 
ــره مخــزن  ــادل ذخی ــزان مع ــن می ای
ســوال  حــال  اســت.  کــرج  ســد 
ــن  ــی ای ــادن معدن ــه مع اینجاســت ک
منطقــه از اولویــت برخــوردار اســت یــا 

ــی؟ ــع آب مناب
ــارج  ــه خ ــن منطق ــه ای ــی ک از آنجای
از مناطــق تحــت حفاظــت محیــط 
ــدن  ــت و مع ــرار دارد، صنع زیســت ق
ــع طبیعــی کار  ــا اخــذ مجــوز از مناب ب
بهــره بــرداری از ایــن معــدن را در 
ــی  ــرکت معدن ــک ش ــه ی ــال 91 ب س

موســوم بــه بوکســیت تــاش واگــذار 
ــرد. ک

بــا  زمــان  همــان  در  کار  ایــن 
اعتــراض فعــاالن محیــط زیســت 
بــه  نســبت  آنهــا  شــد.  روبــرو 
معتــرض  شــاهوار  قلــه  تخریــب 
بلندتریــن  بودنــد. چراکــه شــاهوار 
قلــه البــرز شــرقی اســت کــه نزدیــک 
ــا  ــاع دارد و مبن ــر ارتف ــزار مت ــه 4 ه ب
ومعــدن آبســاز دشــت شــاهرود و 
بســطام اســت. ایــن ارتفاعــات، در 
فــالت کــم آب ایــران، تنهــا منابــع 
آبــی هســتند کــه بــرف هــا را ذخیــره 
و چشــمه ســارها وجویبارهــا را جــاری 
مــی کننــد. همچنیــن آنطــور کــه مهــر 
می نویســد ایــن کــوه یکــی از نقاطــی 
بــه شــمار مــی رود کــه کوهنــوردان 
بــرای صعــود بــه دماونــد حتمــًا بایــد 
ــاهوار را در  ــه ش ــود ب ــه صع گواهینام
پرونــده خــود ثبــت کننــد. بــه همیــن 
ــن  ــه ای ــد ک ــیاری معتقدن ــل بس دلی
ــی  ــع درآمدزای ــد منب ــه می توان منطق
و  داخلــی  توریســت های  جــذب  و 

ــد. ــی باش خارج

ناپذیر زیست  تبعات جبران 
محیطی

معــدن،  ایــن  فعالیــت  ادامــه  بــا 
زمزمه هــای آلــوده شــدن آب هــم 
ــاه  ــت م ــید. اردیبهش ــوش رس ــه گ ب
ــط  ــووالن محی ــه مس ــود ک ــال ب امس

ــن  ــد ای ــالم کردن ــمنان اع ــت س زیس
بــر  عــالوه  معدنــی،  فعالیت هــای 
تخریــب شــاهوار باعــث آلــوده کــردن 
ــه  ــی در منطق ــفره های آب زیرزمین س
ــده  ــت، پرون ــن جه ــه همی ــده و ب ش
ــی  ــوه قضای ــه ق ــا را ب ــن تخلف ه ای

ارائــه کرده انــد.
ــات  ــد از اعتراض ــش و بع ــدی پی چن
معــاون  خصــوص،  ایــن  در  زیــاد 
حفاظــت  اداره کل  طبیعــی  محیــط 
ســمنان،  اســتان  زیســت  محیــط 
ــا بررســی هــای جامــع  ــان کــرد: ت بی
انجــام نشــود ایــن مطلــب تاییــد یــا 
ــر در  ــار نظ ــرای اظه ــود و ب رد نمی ش
ــم  ــر بمانی ــد منتظ ــوص بای ــن خص ای
پایــش  و  مدیریــت  طــرح  تــا کل 

ــود. ش
در همیــن زمــان اســت کــه مرکــز 
ایــن  بــه  مجلــس  پژوهش هــای 
در  اکنــون  می شــود.  وارد  قضیــه، 
ــز در  ــن مرک ــاه ای ــهریور م ــر ش اواخ
را  ایــن معــدن  گزارشــی وضعیــت 

اســت.  بیــان کــرده  اینگونــه 
واقــع  تــاش  بوکســیت  معــدن 
نزدیکــی  در  و  ســمنان  اســتان  در 
روســتای تــاش اســت و از جملــه 
ایــران  آلومینــای  شــرکت  معــادن 
نظــر  زیــر  شــرکت  ایــن  اســت. 
معدنــی  صنایــع  توســعه  ســازمان 
ایــران بــوده و تنهــا تولیــد کننــده 

اســت. ایــران  در  آلومینــا  پــودر 

گزارش هــای اولیــه نشــان دهنــده 
ایــن اســت کــه فعالیت هــای معدنــی 
ــر گذاشــته  ــر کیفیــت آب منطقــه اث ب
و باعــث افزایــش فلــزات ســنگین 
شــده اســت. همچنیــن از زمــان آغــاز 
آب  میــزان  معدنــی،  فعالیت هــای 
جــاری شــده از چشــمه های شــاهوار 
ــت.  ــته اس ــی داش ــش محسوس کاه
البتــه آلودگــی آب هــای ســطحی و 
زیــر زمینــی بــه فلزاتــی همچــون 
آرســنیک  و  نیــکل، کــروم  ســرب، 
اثبــات  قطعــی  طــور  بــه  تاکنــون 
نشــده اســت و نیازمنــد تشــکیل تیــم 

تحقیقاتــی اســت. 
همچنیــن ایــن منطقــه محــل ذخیــره 
و تجمــع آب هــای کارســتی اســت. 
ایــن آب هــا کــه در ســنگ های آهــک 
ــی  ــع آب جمــع می شــوند یکــی از مناب
اســتراتژیک هســتند. کــه بــا ایــن 
صــورت  انفجارهــای  و  معــدن کاوی 
گرفتــه، خطــر نابــودی ســنگ مخــزن 

ــود دارد. ــع آب وج مناب
عــالوه بــر ذخایــر آبــی در ایــن منطقــه 
ــیار  ــای بس ــی و گونه ه ــش گیاه پوش
نــادری وجــود دارد. ایــن پوشــش 
گیاهــی نقــش موثــری در تثبیــت 
خــاک و جلوگیــری از ســیالب دارنــد. 
جانــوری  گونه هــای  همچنیــن 
ــود دارد  ــه وج ــن ناحی ــی در ای خاص
ــرار  ــد ق ــرض تهدی ــی در مع ــه همگ ک

نــد. گرفته ا
ــرار  ــر ق ــع،  در خط ــن مرات ــن رفت از بی
گرفتــن حیــات وحــش، ایجــاد گــرد و 
غبــار، از بیــن رفتــن جاذبــه گردشــگری 
پوشــش  رفتــن  بیــن  از  منطقــه، 
گیاهــی و درختــان و چالــش مدیریــت 

باطلــه وایجــاد ســیالب در اثــر دپــوی 
باطلــه در مســیر آب و دره هــا از جملــه 
اســت  محیطــی  زیســت  خطــرات 
ــای  ــز پژوهش ه ــزارش مرک ــه در گ ک
ــاره شــده اســت. ــه آن اش ــس ب مجل

توقف  دستور 
معدنی فعالیت های 

مرکــز  اســاس،  همیــن  بــر 
معتقــد  مجلــس  پژوهش هــای 
ــی ســبب  ــت معدن ــن فعالی اســت ای
ــت  ــدی زیس ــای ج ــاد چالش ه ایج
فعالیــت  بایــد  و  شــده  محیطــی 
متوقــف  کامــل  طــور  بــه  معــدن 
تحقیقاتــی  تیــم  یــک  و  شــود. 
ــرای بررســی آلودگــی آب منطقــه و  ب
ــرداری از  ــره ب ــی از به ــارات ناش خس

صــورت گیــرد. آن 
ــره  ــت: به ــده اس ــزارش آم ــن گ در ای
ــای  ــر مبن ــد ب ــادن بای ــرداری از مع ب
تــا  پایــدار صــورت گیــرد  توســعه 
ــی  ــواد معدن ــرداری از م ــن بهره ب ضم
محیــط  بــه  آســیب  وارد شــدن  از 
غیــره( و  خــاک  زیســت)آب، 

ــورت  ــر اینص ــود. در غی ــری ش جلوگی
ایــن آســیب محیــط زیســتی چندیــن 
ــره  ــزوده حاصــل از به ــر ارزش اف براب
ــه و  ــی، هزین ــواد معدن ــرداری از م ب

بــر جــای می گــذارد. خســارت 
ــن خســارت  ــزارش، ای ــن گ ــق ای طب
ــائل  ــه مس ــی ب ــل بی توجه ــه دلی ب
ــرکت  ــوی ش ــی از س ــت محیط زیس
ایــران(،  )آلومینــای  بهره بــردار 
ــدن  ــت ومع ــن صنع ــی بی ناهماهنگ
خالهــای  و  زیســت  محیــط  و 

قانونــی اســت. 

کــوه شــاهوار غنــی از مــواد معدنــی و ذخایــر زیســتی 
ــل در  ــه دلی ــه ب ــت ک ــالی اس ــد س ــا چن ــت ام اس
ــی،  ــواد معدن ــرداری از م ــن بهره ب ــرار گرفت ــت ق اولوی
حجــم باالیــی از تخریــب زیســتی در ایــن منطقــه بــه 
وجــود آمــده. مرکــز پژوهشــهای مجلــس بــا ورود در 
ــای  ــل فعالیت ه ــف کام ــتار توق ــرا خواس ــن ماج ای

ایــن معــدن شــده اســت.
ــی از  ــه »شاهرود_بســطام« غن ــوه شــاهوار و منطق ک
مــواد معدنــی و آبــی اســت. ایــن منطقــه سرشــار از 
ــن در  ــر ای ــالوه ب ــی بوکســیت اســت . ع ــاده معدن م
ــره  ــب ذخی ــر مکع ــون مت ــی 235 میلی ــن حوال همی
آبــی وجــود دارد، ایــن میــزان معــادل ذخیــره 
مخــزن ســد کــرج اســت. حــال ســوال اینجاســت کــه 
ــوردار  ــت برخ ــه از اولوی ــن منطق ــی ای ــادن معدن مع

ــی؟ ــع آب ــا مناب اســت ی

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرددشگری کهگیلویه گفت: طبق برآورد پیام خبر
کارشناسان هر شب 60 مورد ذبح غیرمجاز دام در دهدشت صورت می گیرد که اگر این 
موارد در کشتارگاه انجام شود کمک به کشتارگاه خواهد شد.

هر
 م

س:
عک

پاکسازی سریع آب های آلوده 
با استفاده از نوارهای فلزی

محققــان دانشــگاه »ادیــث کــوان« اســترالیا نوعــی 
آلیــاژ فلــزی ارزان قیمــت ســاختند کــه قــادر 
ــدا  ــوده ج ــای آل ــا را از آب ه ــی ه ــت ناخالص اس
کنــد. آنطــور کــه ایرنــا بــه نقــل از از پایــگاه خبــری 
ســاینس دیلــی گــزارش می دهــد، در ایــن فنــاوری جدیــد از شیشــه هــای 
ــا  ــازی ن ــرای جداس ــه ب ــم ریخت ــه ه ــی ب ــاختارهای اتم ــزی دارای س فل
ــا اســتفاده  ــور ب ــن منظ ــرای ای ــی شــود. ب ــا از آب اســتفاده م خالصــی ه
ــاختار  ــک س ــه ی ــل ب ــزی تبدی ــای فل ــه ه ــی، شیش ــای خاص از روش ه
کریســتالی حــاوی دانــه هــای ریــز مــی شــوند. در ایــن فنــاوری دانــه هــای 
ــر اســاس اختــالف  ــر آهــن کریســتالی، ب کوچــک درون نوارهــای مبتنــی ب
پتانســیل، پیــل هــای گالوانــی متعــددی را درون مــاده ایجــاد مــی کننــد کــه 

ــه هــا و در بیــن آنهــا مــی شــود. موجــب انتقــال الکتــرون درون دان

کاهش واردات چای و افزایش 
مساحت باغات چای

رییــس ســازمان چــای کشــور از کاهــش واردات 
ــای از 17  ــات چ ــاحت باغ ــش مس ــای و افزای چ
ــرداد. ــار خب ــه 22 هــزار هکت ــار ب هــزار و 500 هکت

بررســی های  خصــوص  در  جهانســاز،  حبیــب 
افزایــش ســطح زیــر کشــت چــای بــا اســتفاده از ظرفیــت ســایر اســتان 
ــدران  گفــت: در حــال حاضــر برنامــه ای مبنــی  ــه جــز گیــالن و مازن هــا ب
ــا  ــا قطع ــدارد، ام ــر کشــت چــای در دیگــر اســتان هــای کشــور وجــود ن ب
ــه  ــن رابطــه صــورت گرفت در ســالهای گذشــته تحقیقــات گســترده ای در ای
ــج مناســب تشــخیص  ــرای کشــت برن ــدران ب ــا گیــالن و مازن ــا تنه و نهایت
ــی را  ــی خاص ــای اقلیم ــی ه ــای ویژگ ــت چ ــزود: کش ــدند. وی اف داده ش
ــای بســیار  ــه زمســتان ه ــال در اســتان هایی ک ــوان مث ــه عن ــد و ب می طلب
ســرد و تابســتان هــای بســیار خشــکی دارنــد، قابــل انجــام نیســت. ایــن 
محصــول نیازمنــد آب و رطوبــت فــراوان اســت و بــه همیــن دلیــل تنهــا در 

ــرد . ــدا ک ــن دو اســتان توســعه پی ای

مرکــز  رییــس 
ت  تحقیقا

و  کشــاورزی 
طبیعــی  منابــع 
لرســتان گفــت: نــوع اســتفاده و بهــره 
ــدت  ــاک در درازم ــت از خ ــرداری درس ب
موجــب حفــظ خــاک از نظــر کمــی و 

می شــود.  کیفــی 
او اضافــه کــرد: در همیــن راســتا کمیــت 
و کیفیــت خــاک بــرای بهره بــرداری و 
بــه دســت  تــا رســیدن  غــذا  تامیــن 
می شــود.  حفــظ  آینــده  نســل های 
قالــب  در  خــاک  کیفیــت  افــزود:  او 
کمیــت خــاک مفهــوم پیــدا می کنــد. 
ــاز  ــاخت و س ــه س ــی ب ــاص اراض اختص

مســکونی، صنعتــی و امــورات زیربنایــی، 
ــه  ــاک را ب ــت خ ــا کمی ــت ی کل موجودی

خطــر می انــدازد.
نیــز  فرســایش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
عمدتــا کمیــت خــاک را تحــت تاثیــر قــرار 
خــاک  داد: کیفیــت  ادامــه  می دهــد، 
شــامل پارامترهایــی مثــل حرکــت آب 
در خــاک، حاصلخیــزی خــاک، وضعیــت 
قلیائیــت،  و  شــوری  غذایــی،  عناصــر 
تهویــه و نگهــداری رطوبــت و... اســت. 
ــاک  ــی خ ــواد آل ــرد: م ــان ک ــپهوند بی س
ــی خــاک اســت  ــم کیف ــر مه ــک پارامت ی
کــه اگــر مقــدار آن از حــدی کمتــر باشــد 
خــاک از نظــر تولیــد محصــول دچــار 

ــد. ــد ش ــدید خواه ــت ش اف

کمیت خاک حفظ نشود کیفیتی 
برای آن وجود ندارد

خبرخبرخبر

ششمین آتش سوزی 
میانکاله مشکوک در 

آتــش ســوزی زنجیــره ای و مشــکوکی 
ــت  ــه حفاظ ــال منطق ــدای امس ــه از ابت ک
را  مازنــدران  شــرق  در  میانکالــه  شــده 
ــف  ــم متوق ــرم ه ــرار داد، در مح ــدف ق ه
نشــد و 50 هکتــار از پوشــش گیاهــی و 
جنگلــی ایــن منطقــه را از بیــن بــرد. ایــن 
آتــش ســوزی عصــر چهارشــنبه گذشــته در 
ــه روی  ــداری مســتقر در منطق ــی دام حوال
ــای  ــه ه ــا نیم ــردن آن ت ــوش ک داد و خام

ــت. ــه داش ــب ادام ش
آنطــور کــه ایرنــا می نویســد ایــن ششــمین 
ــای  ــن ه ــه زمی ــت ک ــال 97 اس ــار در س ب
منطقــه حفاظــت شــده میانکالــه دچــار 
ــار  ــن ب ــود. آخری ــی ش ــوزی م ــش س آت
بیســتم مــرداد گذشــته در ایــن منطقــه 
آتــش ســوزی شــد و بیــش از 200 هکتــار 

ــت. ــن رف ــی از بی ــش گیاه پوش
حــدود 20 هــزار از 60 هــزار هکتــار گســتره 
شــبه جزیــره میانکالــه را زمیــن هــای 
انارمحلــی،  شــامل  مرتعــی  و  جنگلــی 
ســازیل و گیاهــان وحشــی چــون تمشــک 
تشــکیل مــی دهد.یــک عضــو شــورای 
ــتان  ــرز« شهرس ــتای »زاغم ــالمی روس اس
ضلــع  در  میانکالــه  تــاالب  کــه  بهشــهر 
ــی آن واقــع اســت، گفــت کــه آتــش  جنوب
ــار  ســوزی شــب گذشــته دســتکم 50 هکت
از عرصــه هــای طبیعــی ایــن منطقه شــامل 
پوشــش گیاهــی و درختــی را از بیــن بــرد. 
جمــال ابوطالبــی عبدالملکــی افــزود: ایــن 
ــداری  ــک دام ــی ی ــوزی در حوال ــش س آت
ــط  ــا کمــک محی ــه ب ــوع پیوســت ک ــه وق ب
بانــان، بومیــان و آتــش نشــانان مهــار 

شــد. 
از  اعــم  امــدادی  نیروهــای  وی گفــت: 
آتــش نشــانان و حفاظــت محیــط زیســت 
از روز گذشــته بــا اعــزام بــه منطقــه کار 
خامــوش کــردن آتــش را شــروع کــرده 
بودنــد، ولــی خشــکی پوشــش گیاهــی بــه 
ــخت  ــان را س ــرم کارش ــتان گ ــر تابس خاط
ایــن آتــش  بــود کــه ســرانجام  کــرده 
ــورای  ــو ش ــد.این عض ــار ش ــوش و مه خام
ــت آتــش ســوزی را  روســتای زاغمــرز، عل
ــه  ــزود ک ــرد و اف ــالم ک ــای انســانی اع خط
ــش  ــن آت ــودن ای ــد ب ــر عم ــا غی ــدی ی عم

ــت. ــی اس ــت بررس ــوزی در دس س
در  رســمی  هــای  اســاس گــزارش  بــر 
600 هکتــار  از  بیــش  دو ســال گذشــته 
منطقــه  جنگلــی  و  پوشــش گیاهــی  از 
حفاظــت شــده میانکالــه در اثــر آتــش 

ســوزی از بیــن رفتــه اســت.

خبر

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما
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آگهی مزایده زمین شهرداری نجف شهر
شـهرداری نجف شـهر در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 313/536 مورخ 97/5/23 شـورای محترم اسـالمی نجف شـهر تعداد 

شـش قطعـه از قطعـات مسـکونی خـود را در فاز 3 نجف شـهر که بین مجتمـع جهان واقـع گردیده از طریـق مزایده کتبـی به فروش 
برسـاند لـذا متقاضیان محتـرم میتوانند جهت دریافت اسـناد مزایده حداکثـر تا تاریخ 97/7/10 به شـهرداری نجف شـهر مراجعه نمایید

شرایط شرکت در مزایده: 
1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد. 

2- سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت کارشناسی می باشد که می بایست به حساب سپرده 12225 نزد بانک 
تجارت نجف شهر واریز و یا بصورت ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی باشد

3-  نظر به اینکه قطعات ما بين مجتمع مسکونی جهان واقع گردیده لذا اولویت با کسی است که بخواهد مجتمع مسکونی 
احداث نموده و بصورت یکجا تمام قطعات را خریداری نماید.

4- به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناقص و فاقد تضمین ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
5- هزینه کارشناسی بصورت کامل به عهده برنده مزایده میباشد.

6- در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان محترم می توانند 

با شماره تلفن 03442396545تماس حاصل نمایید. 

نوبت دوم

شهرداری نجف شهر

شـهرداري رفسـنجان در نظـر دارد بـر اسـاس مصوبـه شـماره  
5/7/710/ش مورخ 97/06/03 شـورای محترم اسالمي شهر نسبت 
بـه  بیمـه  عمـر و حـوادث گروهـي كاركنـان شـهرداري از طريـق 
برگـزاري مناقصـه  عمومـي اقـدام نمايـد. لـذا از کلیـه شـرکتهای 
بيمـه واجـد صالحيـت و واجـد شـرایط که تجربـه و توانايـي انجام 
كار را دارنـد، دعـوت بعمل  مـي آيد جهت دريافت وتحويل اسـناد 
و اطـالع از شـرايط  شـركت در مناقصـه بـه دفتـر امـور قراردادهـا 
واقـع در شـهرداری مرکـزی بـه آدرس رفسـنجان خيابـان تختـي 
يـا بـه نشـانی www.rafsanjan.ir مراجعـه و پيشـنهادات خود 
را تـا پايـان وقـت اداري روز شـنبه مـورخ 97/07/14 بـه دبيرخانه 
شـهرداري مركزي تسـليم  نمایند. ضمنـًا شـهرداری در رد یا قبول 

تمـام یا هریـک از پیشـنهادات مختار اسـت.

 آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی شهرداری رفسنجان

نوبت دوم
            آگهی ابالغ اخطاریه

ــوادزاده  ــرا س ــت اذن در ازدواج المی ــده دادخواس ــوص پرون درخص
بــه طرفیــت ایــرج ســوادزاده کــه تقدیــم دادگاه عمومــی شهرســتان 
ــی  ــعبه اول دادگاه عموم ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــوده و جه ــش نم تال
حقوقــی دادگســتری تالــش ارجــاع و بــه کالســه 9709981825100584 و شــماره 
بایگانــی 970680 ثبــت گردیــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای 
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
ــرر 97/9/12 ســاعت  ــا در وقــت مق ــی مــی شــود ت ــد کثیراالنتشــار آگه از جرای
10 صبــح روز دوشــنبه جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــود ضمنــا قبــل 
از حلــول وقــت جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر 

دادگاه مراجعــه نمایــد.
مدیر دفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تالش    7203

                    ابالغیه
ــد اســماعیل دادخواســتی  خواهــان فاطمــه ســلیمانی مقــدم فرزن
بــه طرفیــت خوانــده رســول عظیمــی بــه خواســته حضانــت فرزنــد 
ــه  ــوده ک ــه نم ــش چهاردانگ ــی بخ ــم دادگاه عموم ــترک تقدی مش
جهــت رســیدگی بــه شــعبه اول دادگاه عمومــی بخــش چهاردانگــه ارجــاع و بــه 
کالســه بایگانــی 970243 ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن مــورخ 97/8/6 
و ســاعت 9 صبــح تعییــن شــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادگاه هــای عمومــی 
و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد 
آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود در وقــت مقــرر فــوق 

جهــت رســیدگی حاضــر گردد.م/الــف: 1363
7208 دفتر شعبه اول دادگاه بخش چهاردانگه  
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باتوجــه بــه اینکــه ســاعت رســمی کشــور 
از ســاعت 24 )30 شــهریور( یــک ســاعت 
بــه عقــب کشــیده شــد شــرکت راه آهــن و 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای 
تغییــر  تاثیــر  درمــورد  را  توضیحاتــی 
ســاعت رســمی کشــور بــر حرکــت قطارهــا 

و اتوبوس هــا ارائــه کردند.طبــق قانــون 
ــوب  ــور مص ــمی کش ــاعت رس ــر س تغیی
13۸6 مجلــس شــورای اســالمی، ســاعت 
ــاعت 24  ــال در س ــر س ــور ه رســمی کش
ــو  ــه جل روز اول فروردیــن یــک ســاعت ب
کشــیده می شــود و در ســاعت 24 روز 

ــده  ــابق برگردان ــال س ــه ح ــهریور ب 30 ش
می شــود.در ایــن راســتا شــرکت راه آهــن 
ــس از  ــا پ ــت قطاره ــاره ســاعت حرک درب
ــه ایســنا  تغییــر ســاعت رســمی کشــور ب
ــا  ــه ســاعت حرکــت قطاره ــرد ک اعــالم ک

ــق ســاعت رســمی کشــور اســت.  طب
ضمــن  مســافران  دیگــر  عبــارت  بــه 
تنظیــم ســاعت خــود بــا ســاعت رســمی 
ــاس  ــر اس ــود را ب ــای خ ــور، برنامه ه کش
زمــان درج شــده در بلیت هــای خــود 
انجــام دهنــد و در راه آهــن حضــور یابنــد.

ــل و  ــداری و حم ــازمان راه ــن س همچنی
ــاعت  ــه س ــرد ک ــالم ک ــاده ای اع ــل ج نق
بیــن  نــاوگان  و  اتوبوس هــا  حرکــت 
شــهری نیــز طبــق ســاعت رســمی کشــور 
ــر ســاعت رســمی تاثیــری  اســت و تغیی
در زمــان حرکــت نــاوگان جــاده ای نــدارد.
ــی کشــوری  ــن ســازمان هواپیمای همچنی
اعــالم کــرد کــه بــا تغییــر ســاعت رســمی 
کشــور، ســاعت پروازهــا تغییــر نمی کنــد 
و پروازهــا طبــق برنامــه و زمان درج شــده 

در بلیت هــا انجــام می شــود.

اتحادیـه اروپـا با امضـای تفاهمنامه همکاری با یونسـکو از 
فعالیـت هـای نو کـه موجب ارتقـای میراث فرهنگـی جاده 
ابریشـم در ایران، افغانسـتان و آسـیای میانه شود، به مبلغ 
پنـج میلیـون دالر حمایـت می کنـد. مشـارکت یاد شـده که 
بـه ارزش پنـج میلیون دالر میان اتحادیه اروپا و یونسـکو به 
امضا رسـیده اسـت از اکتبر 2018 )مهرمـاه 1397( به مدت 

سـه سـال وارد فاز اجرایی خواهد شـد. 
ایـن برنامـه شـامل پـروژه ای در چهارچوب »سـال اروپایی 
میـراث فرهنگی« اسـت، که برگیرنـده ی اقداماتی همچون 
ادغام پاسـداری از میـراث فرهنگی ملموس و ناملموس در 
برنامـه هـای توسـعه و سیاسـت گـذاری هـا و برنامه های 
ظرفیـت سـازی همـگام با برنامه میراث مسـیر هـای جاده 
ابریشـم در افغانسـتان، آسـیای میانه و ایران به ارزش 3.4 

میلیـون یـورو خواهد بود. 

بـه  ابتـکارات مرتبـط  از طریـق  برنامـه مذکـور همچنیـن 
گردشـگری بـه توسـعه پایـدار اقتصـادی کمـک مـی کنـد. 
بهبـود راهبرد هـای ارتباطی و ترویج حفاظت از مسـیر های 
طبیعـی و فرهنگـی جاده ابریشـم که شـامل کاروانسـراها و 
مسـافرخانه هـای سـنتی کنار این جـاده می شـود از جمله 
راهکارهـای در نظـر گرفتـه شـده در ایـن پروژه اسـت. یکی 
از دسـتاورد هـای این پـروژه برپایی یک نمایشـگاه گروهی 
در راسـتای ارتقا میراث فرهنگی مشـترک در جاده ابریشـم 

است. 
آن طـور کـه ایرنـا نوشـته کمک هـای فنـی از طریق تجدید 
خدمـات  ارائـه  در  یونسـکو  و  اروپـا  اتحادیـه  مشـارکت 
تخصصـی و اسـتفاده از متخصصیـن محلـی، حمایـت از 
تدویـن سیاسـت های فرهنگـی دراز مـدت، و فعالیت های 
توسـعه و اجرا در حوزه های خالق )فیلم، تلویزیون و رادیو، 
موسـیقی، نشـر، هنرهـای تجسـمی، هنرهای دیجیتـال، و 
غیـره( ارائـه خواهد شـد. فرصت های مشـارکت و یادگیری 
از یکدیگر میان کشـور های جنوب که با مشـکالت مشـابهی 
در حـوزه سیاسـت گـذاری روبرو هسـتند ایجاد خواهد شـد 

تـا از این طریق زمینه های ارتقای مشـاوره های سیاسـتی 
و تبـادل بهتریـن تجـارب بـه صـورت دو جانبـه در منطقـه 

فراهـم گردد. 
پیش از برگزاری نخسـتین مجمع شـرکای یونسکو در 11 و 
12 سـپتامبر سـال 2018 ، اسـتفانو مانسرویسـی، مدیر کل 
کمیسـیون اروپایی همکاری ها و توسـعه بین المللی گفت: 
ما دسـتورالعمل های همکاری های فرهنگـی را درچارچوب 
عمـل »اجماع اروپا بر توسـعه« مشـخص کـرده ایم؛ هدف 
مـا پررنگ سـاختن اهمیت فرهنگ و میـراث، برای جهان، 
بـرای زندگی و برای مردم اسـت. ما همچنیـن در پی ایجاد 
بسـتر های الزم برای ایجاد مشـاغل پایدار و رشـد هستیم.

ساعت حرکت قطارها و 

اتوبوس ها تغییر نمی کند

افزایش ورود گردشگران 

آذربایجانی به ایران

مرزبانـی جمهـوری آذربایجـان، اعـالم کـرد کـه در هشـت مـاه سـال جـاری 
میـالدی مسـافرت شـهروندان ایـن کشـور به جمهوری اسـالمی ایـران 43.4 
درصـد افزایـش یافتـه اسـت . در هشـت ماه سـال جاری میالدی، مسـافرت 
شـهروندان آذربایجانی به کشـورهای خارجی در مقایسـه با زمان مشـابه یک 
سـال قبـل 11.7 درصـد افزایـش یافتـه و سـه میلیـون و ۸9 هـزار نفـر بـوده 
اسـت . بنـا بـه ایـن گـزارش ، 30.9 درصد از شـهروندان جمهـوری آذربایجان 
بـه گرجسـتان ، 29.7 درصـد بـه ایـران ، 19.6 درصد به روسـیه ، 13.4 درصد 
بـه ترکیـه ، 1.6 درصـد بـه اوکرایـن ، یـک درصـد بـه امـارات متحـده عربـی 
و 3.۸ درصـد نیـز بـه کشـورهای دیگـر سـفر کردنـد. مسـافرت شـهروندان 
جمهـوری آذربایجـان در مدت یاده شـده به ایران در مقایسـه با زمان مشـابه 
یکسـال قبـل 43.4 درصـد ، بـه گرجسـتان 2.3درصـد افزایـش یافتـه ولـی 
مسـافرت بـه ترکیـه 2.۸ درصـد و به روسـیه 1.9 درصد کاهش یافته اسـت . 
براسـاس ایـن گزارش، در هشـت ماه سـال جـاری از 193 کشـور یک میلیون 
و 976 هـزار نفـر بـه جمهوری آذربایجان سـفر کردند که ۸.5 درصد بیشـتر از 
مـدت مشـابه سـال پیش اسـت .همچنیـن 31.6 درصد از مسـافران خارجی 
از فدراسـیون روسـیه ، 19.5 درصد از گرجسـتان ، 9.۸ درصد از ترکیه ، 9.4 
درصـد از ایـران ، 3.5 درصـد از امـارات متحـده عربـی ، 2.6 درصـد از عـراق، 
2 درصـد از اوکرایـن و 21.5 درصـد نیـز از کشـورهای دیگـر وارد جمهـوری 

آذربایجان شـدند . 
جمهـوری  بـه  ایرانـی  شـهروندان  مسـافرت  جـاری  سـال  مـاه  هشـت  در 
آذربایجـان در مقایسـه بـا زمـان مشـابه یک سـال قبـل 25.4 درصد کاهش 

پیـدا کـرده اسـت .

کمک اتحادیه اروپا برای ارتقای 

میراث فرهنگی جاده ابریشم
ارزش مالی این کمک حدود پنج میلیون دالر است

مجمـع  نخسـتین  برگـزاری  از  پیـش 
شـرکای یونسـکو در 11 و 12 سـپتامبر 
مدیـر  مانسرویسـی،  اسـتفانو   ،  2018 سـال 
کل کمیسـیون اروپایـی همکاری ها و توسـعه 
بیـن المللـی گفته بـود: ما دسـتورالعمل های 
همـکاری هـای فرهنگـی را درچارچوب عمل 
»اجمـاع اروپـا بـر توسـعه« مشـخص کـرده 
اهمیـت  سـاختن  پررنـگ  مـا  هـدف  ایـم؛ 
فرهنـگ و میـراث، بـرای جهـان، بـرای زندگی 
بـرای مـردم اسـت. مـا همچنیـن در پـی  و 
ایجـاد بسـتر های الزم بـرای ایجـاد مشـاغل 

پایـدار و رشـد هسـتیم. 

به دنبــال اجــرای طــرح مرمــت و استحکام بخشــی بــرج 
ســمیران  تاریخــی  محوطــه  در  واقــع  ســمیران  بــزرگ 
ــتی  ــی، صنایع دس ــط میراث فرهنگ ــن توس ــفلی قزوی طارم س
و گردشــگری اســتان قزویــن، فــاز دوم ایــن پــروژه مرمتــی 
ــروژه کــه از اواخــر تیرمــاه ســال  ــن پ ــان رســید.در ای ــه پای ب
ــل  ــر تکمی ــی نظی ــای مرمت ــد، اقدام ه ــرا درآم ــه اج ــاری ب ج
ــه  ــای ب ــی بخش ه ــتحکام بخش ــی، اس ــدود گچ ــش ان پوش
جــای مانــده از گنبــد، مرمــت جداره هــای فروریختــه و 
توســعه ســاختمان پایــگاه منطقــه تاریخــی ســمیران شــامل 

احــداث خوابــگاه و توســعه فضــای اداری از محــل اعتبــارات 
ملــی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
مهنــدس  نظــارت کارشناســی  تحــت  و  قزویــن  اســتان 
ــار  ــمیران از آث ــه س ــای دوگان ــد. برج ه ــام ش ــینی انج حس
تاریخــی ارزشــمند دوره اســالمی در مجــاورت قلعــه ســمیران 
در حوضــه آبگیــر ســد ســفید رود و بــر بــاالی تپــه ای مرتفــع 
ــا قلعــه  ــرج ی ــه ب ــزرگ موســوم ب ــرج ب ــه ب ــع شــده اند ک واق
ساســان بــا شــماره 2312 در تاریــخ 14/1/78 در فهرســت آثــار 

ــت رســیده اســت. ــه ثب ــی کشــور ب مل

سرپرسـت هیـات بررسـی هـای باسـتان شـناختی درۀ رودخانـۀ 
رازآور گفـت: بررسـی هـای باسـتان شناسـان ایرانـی و دانمارکـی 
بـه شناسـایی شـش محوطـۀ دورۀ نوسـنگی در ایـن محوطـه 
منجر شـد. شـکوه خسـروی، اظهار داشـت: طرح بررسـی باستان 
شـناختی در محـدوده درۀ رودخانـۀ بـا هدف کشـف و شناسـایی 
محوطـه هـای دوره های فراپارینه سـنگی و نوسـنگی و همچنین 
درک و تحلیـل الگوهـای بهره برداری از محیط زیسـت و در نهایت 
بـا هـدف ارزیابـی وضعیـت دره هـای شـمالی منطقـۀ زاگـرس 
مرکـزی در ایـن دوران انجـام شـد. وی گفـت: ایـن پژوهـش در 

راسـتای طـرح پژوهشـی »ردیابـی تغییرات محیطـی و فرهنگی 
زاگـرس مرکـزی در دوره هـای فراپارینـه سـنگی و نوسـنگی« بـه 
انجام رسـید و بر این اسـاس هیاتی متشـکل از باستان شناسان 
ایرانی با همکاری باسـتان شناسـانی از دانشـگاه کپنهاگ با هدف 
کشـف و شناسـایی محوطـه هـای ایـن دوران در درۀ رازآور به این 
مناطـق اعـزام شـد. خسـروی در ادامه افـزود: با توجـه به اهمیت 
این ناحیه و کمبود اطالعات باسـتان شـناختی در منطقه، بررسـی 
و شناسـائی دقیق محوطه های این دره که در چشـم انداز منطقه 

پراکنده هسـتند، در دسـتور کار قـرار گرفت. 

شناسایی 6 محوطه دوره نوسنگی در کرمانشاهپایان فاز دوم پروژه مرمت برج بزرگ سمیران

کشف شواهدی جدید در تپه گنج دره هرسین
کاوش بازنگری در تپه گنج دره هرسین کرمانشاه در حالی به اتمام رسید 

که شواهدی جدید از الیه های تحتانی این محوطه کشف شد.

پیام میراث

سنا
:لی

س
عک
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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. 

روزنامه اصفهان زیبا  نوشت صدور 
»پروانه« و »پایانه کار« در خانه ، رونمایی از فاز 
دوم سامانه شهرسازی و در آمد تا پایان سال.  

روزنامه مهدتمدن نوشت : تداوم خدمت 
بازنشستگان شاغل با هر عنوان حتی رایگان 

ممنوع است.

روزنامه افسانه در گزارشی به افزایش 
بی سابقه ظروف یکبار مصرف در ماه محرم 

پرداخته است.

روزنامه خبر شمال  به نقل از رییس 
سازمان جهاد کشاورزی گیالن نوشت : پرداخت 

300 میلیارد تومان تسهیالت دولتی به کشاورزان 
گیالنی 

روزنامه دریا به نقل از رییس کل دادگستری 
هرمزگان نوشت: دستگاه قضایی برای مبارزه با 

فساد خط قرمز ندارد.

روزنامه کاغذ وطن به نقل از رییس 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان نوشت: خسارت 
3500میلیارد تومان خشکسالی به کشاورزی 

جنوب

اصفهان

آذربایجان شرقی

فارس

شمال

هرمزگان

جنوب کرمان

عزاداری متفاوت کربالیی ها در جزیره کیش     /   مهر سوگواری »طایفه طویریج« در ظهر عاشورا - کربال   /   ایسنا

خســارت های سیلی که از قله دماوند به راه افتاد /  مهر نخلگردانی در بقعه پیر روســتای مراد آباد اراک    /     میزان مزرعه های رنگی چین در عکس نشــنال جئوگرافیک مراسم روز عاشورا در روستای گنجه  /     ایرنا
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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.

خبرگـزاری سی ان ان از قول ترامپ 
نوشـته: کسـانی که در ارتباط با مسائل جنسی 
افشـاگری می کنند چرا همان موقع با پلیس 

نگرفتند؟ تماس 

روزنامه وال استریت ژورنال از جلسه 
اتحادیه اروپا و بریتانیا در ارتباط با خروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا گزارشی منتشر کرده است.

خبرگزاری اسپوتنیک از درگذشت رییس 
جمهوری دولت مستقر ویتنام در 61 سالگی خبر 

داده.

روزنامـه گاردیـن از سـخن رهبـران اتحادیـه 
اروپـا به نخسـت وزیر بریتانیا نوشـته کـه گفته اند: 

برنامـه تـو بـرای خـروج از اتحادیـه کار نمی کند.

پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره از 
کشته شدن 44 نفر و مفقود شدن تعدادی بر اثر 

تصادف یک قایق در تانزانیا خبر داده.

خبرگزاری یورونیوز به کنفرانس آمازون و 
رونمایی از محصوالت جدید این کمپانی از جمله 

مایکرویو همراه با اینترنت اشیا پرداخته.

آمریکا

آمریکا

روسیه

انگلستان

خاورمیانه

اروپا

تعزیه خوانی در فدیشه نیشابور  /   میزان عزاداری متفاوت کربالیی ها در جزیره کیش     /   مهر

هر عزادار یک پاکبان /    مهر مشعل گردانی عزاداران حسینی در تهران و قم    /   صداوسیما خســارت های سیلی که از قله دماوند به راه افتاد /  مهر
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شناسایی هویت جان باختگان سانحه  اتوبوس تهران- کرمانپیام ایران
پیکر جان باختگان سانحه اخیر اتوبوس در محور کاشان - نطنز تعیین هویت شده 
و کار انتقال آنها به شهرهای محل سکونت و تحویل به خانواده های شان آغاز شده 
است.

رییـس پلیـس راه اسـتان همـدان گفـت: یک 
در جـاده همـدان  اسـکانیا  اتوبـوس  دسـتگاه 
سـوخت  آتـش  در  کامـل  طـور  بـه  تهـران   -
امـا آسـیبی بـه سرنشـینان خـودرو وارد نشـد. 
ایـن  داشـت:  اظهـار  عزیـزی  رضـا  سـرهنگ 

اتوبـوس مـدل سـال 97 و متعلـق بـه شـرکت 
راننـده  اضافـه کـرد:  اسـت.وی  سـفر  و  سـیر 
خودرو مسـافران را از کرمانشـاه به مقصد کرج 
سـوار کـرده بـود کـه در فاصلـه یـک کیلومتری 
پاسـگاه پلیس راه جاده همـدان - تهران دچار 

حریـق شـد.رییس پلیـس راه اسـتان همـدان 
حریـق  متوجـه  اتوبـوس  راننـده  کـرد:  بیـان 
خـودرو شـده و مسـافران را از خـودرو پیـاده 
از سرنشـینان  بنابرایـن هیـچ یـک  مـی کنـد 
ایـن وسـیله نقلیه آسـیبی نمی بینند.سـرهنگ 
راه کـه  پلیـس  تیـم گشـتی  افـزود:  عزیـزی 
پشـت سـر ایـن خـودرو در حـال تردد بـود نیز 
متوجه حریق شـده و با اسـتفاده از دو کپسـول 

اقـدام بـه مهـار حریـق مـی کنـد.

اتوبوس اسکانیا در همدان
 طعمه آتش شد

رییس سازمان چای کشور:

مساحت باغات چای افزایش داشته است

فروش چای خشک از 19 هزار تن به 22 هزار تن رسیده است

میـزان  گفت:افزایـش  کشـور  چـای  سـازمان  رییـس 
فـروش چـای خشـک از 19 هـزار تـن بـه 22 هـزار تن، 
رسـیدن حجـم تسـهیالت پرداختـی بـه کارخانجـات از 
صفـر بـه 45 میلیـارد تومـان، کاهـش واردات چـای و 
افزایـش مسـاحت باغات چـای از 17 هـزار و 500 هکتار 
بـه 22 هـزار هکتـار تنها گوشـه ای از تحوالت حـوزه چای 
در طـول فعالیـت دولـت تدبیر و امید اسـت. جهانسـاز 
افـزود: من هرگز نسـبت به انتقادات موضـع گیری تند 
و شـتاب زده نداشـته ام. اگر انتقاد سـازنده باشـد قطعا 
وارد اسـت. بـه طـور طبیعی در همه حوزه ها مشـکالت و 
نواقصـی وجـود دارد و وقتـی نقدی مطرح می شـود ما 
در مرحلـه اول عیـب را از خودمـان می بینیـم که شـاید 
آنطـور کـه بایـد عمـل نکردیـم و یـا پیگیـری بـه موقع 

نداشـتیم، امـا انتظـار داریم نقدهـا منصفانه باشـند .

سـرهنگ عزیـزی افـزود: تیم گشـتی پلیـس راه 
که پشـت سـر این خـودرو در حال تـردد بود نیز 
متوجـه حریـق شـده و بـا اسـتفاده از 2 کپسـول 

اقـدام بـه مهـار حریق مـی کند.
بـرای  عوامـل گشـتی  تـالش  اضافـه کـرد:  وی 
خامـوش کـردن آتـش بـی نتیجـه مانـده و تـا 
زمـان رسـیدن تیم آتش نشـانی، خـودرو به طور 

کامـل در آتـش مـی سـوزد.

از  کشــور  چــای  ســازمان  رییــس 
افزایــش  و  چــای  واردات  کاهــش 
مســاحت باغــات چــای از 17 هــزار 
بــه 22 هــزار هکتــار  و 500 هکتــار 

خبــرداد.
خصــوص  در  جهانســاز،  حبیــب 
زیــر  ســطح  افزایــش  بررســی های 
ــا اســتفاده از ظرفیــت  کشــت چــای ب
ــالن و  ــز گی ــه ج ــا ب ــتان ه ــایر اس س
مازنــدران  گفــت: در حــال حاضــر 
برنامــه ای مبنــی بــر کشــت چــای 
ــود  ــور وج ــای کش ــتان ه ــر اس در دیگ
نــدارد، امــا قطعــا در ســالهای گذشــته 
ــه  ــن رابط ــات گســترده ای در ای تحقیق
صــورت گرفتــه و نهایتــا تنهــا گیــالن و 
مازنــدران بــرای کشــت برنــج مناســب 

داده شــدند. تشــخیص 
ویژگــی  چــای  افــزود: کشــت  وی 
ــد و  ــی را می طلب ــی خاص ــای اقلیم ه
ــه  ــال در اســتان هایی ک ــوان مث ــه عن ب
زمســتان های بســیار ســرد و تابســتان 

ــل  ــد، قاب ــکی دارن ــیار خش ــای بس ه
انجــام نیســت. ایــن محصــول نیازمنــد 
آب و رطوبــت فــراوان اســت و بــه 
همیــن دلیــل تنهــا در ایــن دو اســتان 

ــرد . ــدا ک ــعه پی توس
بیمــه  مــورد وضعیــت  در  جهانســاز 
ــان  ــر نش ــتان خاط ــای اس ــات چ باغ
اراضــی  هکتــار  هــزار   25 از  کــرد: 
چایــکاری حــدود 900 هکتــار از طریــق 
آبیــاری و مابقــی بصــورت دیــم کشــت 
می شــوند کــه ایــن اراضــی بدلیــل 
قــرار گرفتــن در ســطح شــیب دار 
امــکان تامیــن آب برایشــان میســر 
نیســت. بــا تغییــرات آب و هوایــی کــه 
اتفــاق افتــاده بعیــد نیســت کــه باغــات 
ــار خســارت ناشــی از خشکســالی  دچ
ــار  ــال یکب ــد س ــر چن ــا ه ــوند و ی ش
ــا آســیب  ــه آنه ــره ب ســرمای غیرمنتظ
وارد کنــد؛ همانطــور کــه امســال هــر دو 

ــاد . ــاق افت ــم اتف ــا ه ــورد ب م
وی تصریــح کــرد: از آنجایی کــه پیــش 

ــم،  ــدادی را می کردی ــن رخ ــی چنی بین
ســال گذشــته از طریــق منابــع صنــدوق 
ــات  ــه باغ ــرای کلی ــای ب ــی چ تخصص

بیمــه فراگیــر انجــام دادیــم .
کشــور  چــای  ســازمان  رییــس 
گفت:قــرار شــد وجهــی کــه بابــت بیمــه 
ــم  ــت می کنی ــکار پرداخ ــرف چای از ط
بــه صــورت اقســاط از بهــای بــرگ 
ســبز چــای کســر شــود اگرچــه ممکــن 
ــه  ــاورزانی ک ــن کش ــن بی ــت در ای اس
ــداری  ــده مق محصولشــان آســیب ندی
ناراضــی باشــند، امــا در مجمــوع ایــن 
رویکــرد بــه نفــع چایکارانــی اســت کــه 

ــد . ــده ان ــرر ش متض
وی در مــورد کشــت چــای بصــورت 
ســنتی کــه بــا مصــرف آب فــراوان 
تصریــح  اســت،  انجــام  حــال  در 
ــف  ــای مختل ــیوه ه ــا ش ــرد: در دنی ک
آبیــاری وجــود دارد کــه بکارگیــری 
آنهــا بســتگی بــه نــوع اقلیــم دارد. بــه 
عنــوان مثــال در مناطقــی کــه رطوبــت 

ــکان  ــال ام ــد عم ــد باش ــر 65 درص زی
کشــت بارانــی وجــود نــدارد امــا در 
اســتانی ماننــد گیــالن کــه معمــوال 
ــی  ــد دارد، م ــاالی ۸5 درص ــت ب رطوب
ــرد و  ــتفاده ک ــیوه اس ــن ش ــوان از ای ت
ــه  ــت. البت ــن راه اس ــن بهتری ــال ای فع
مطالعاتــی توســط موسســه تحقیقــات 
ــع آن از  ــه مناب ــده ک ــام ش ــای انج چ
طریــق صنــدوق حمایــت از توســعه 
ــج  ــد و نتای ــن ش ــای تامی ــت چ صنع
بدســت آمــده، آبیــاری قطــره ای را 

ــرد . ــز ک تجوی
ــم  ــان کرد: امیدواری ــاز خاطرنش جهانس
کــه امســال بتوانیــم بصــورت پایلــوت 
ایــن شــیوه را بــه اجــرا بگذاریــم تــا در 
ــه توســعه  ــت نســبت ب صــورت موفقی

آن در ســالهای آتــی اقــدام شــود .
ــرایط  ــن ش ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
بــا  دولــت  ســخت کــه  اقتصــادی 
تمــام تــوان در حــال خدمت رســانی 
بــه مــردم و کشــور اســت، گفــت: 
ــه  ــه موقــع و ب ــت ب ــد عملکــرد دول بای
ــن رو  ــی اطالع رســانی شــود. از ای خوب
ــی  ــل بســیار خوب ســازمان چــای تعام
بــا رســانه ها برقــرار کــرده و بــه محــض 

اتخــاذ تصمیمــات جدیــد و یــا انجــام 
هرگونــه پرداخــت، اطــالع رســانی الزم 

انجــام می شــود .
ــز نســبت  ــزود: مــن هرگ جهانســاز اف
ــد و  ــری تن ــع گی ــادات موض ــه انتق ب
ــاد  ــر انتق ــته ام. اگ ــتاب زده نداش ش
باشــد قطعــا وارد اســت.  ســازنده 
ــا  ــه حوزه ه ــی در هم ــور طبیع ــه ط ب
مشــکالت و نواقصــی وجــود دارد و 
وقتــی نقــدی مطــرح مــی شــود مــا 
در مرحلــه اول عیــب را از خودمــان 
می بینیــم کــه شــاید آنطــور کــه بایــد 
عمــل نکردیــم و یــا پیگیــری بــه 
ــم  ــار داری ــا انتظ ــع نداشــتیم، ام موق
ــه  ــند .وی ادام ــه باش ــا منصفان نقده
بســیار  تحــوالت   92 ســال  از  داد: 
خوبــی در زمینــه کشــاورزی اتفــاق 
اینکــه  وجــود  بــا  اســت.  افتــاده 
در ســال هــای قبــل منابــع مالــی 
ــت  ــود، مدیری ــار ب ــتری در اختی بیش
ــون  درســتی صــورت نگرفــت امــا اکن
نــگاه علمــی و فنــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی علیرغــم محدودیــت هــای 
خوبــی  نتایــج  توانســته  اعتبــاری 

ــد .  ــم بزن رق

اصفهان

پنج خدمه شناور خارجی در 
خلیج فارس بازداشت شدند

خوزســتان  دریابانــی  و  مرزبانــی  فرمانــده 
گفــت: مامــوران دریابانــی، پنــج خدمــه یــک 
ــه در نخســتین  ــادی خارجــی را ک شــناور صی
ســاعات روز ســه شــنبه بــدون مجــوز قانونــی 
وارد آب هــای ســرزمینی جمهــوری اســالمی ایــران در شــمال غــرب 
خلیــج فــارس شــده بودنــد، بازداشــت کردنــد. ســردار عبــدهللا 
نظرپــور افــزود: ایــن شــناور در حــال صیــد در صیــدگاه هــای 
ــان دریایــی  ــه مرزبان ــا ورود مقتدران ــود کــه ب ســرزمینی کشــورمان ب
ــری  ــان جلوگی ــاز آن ــت غیرمج ــران، از فعالی ــالمی ای ــوری اس جمه
ــن شــناور  ــه تابعیــت خدمــه ای ــدون اشــاره ب ــه عمــل آمــد. وی ب ب
از تشــکیل  بازداشــت شــدگان پــس  افــزود:  صیــادی خارجــی 
پرونــده و مســتندات قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــدند ضمــن 
ــتان  ــی خوزس ــای دریابان ــگاه ه ــی از پای ــه یک ــان ب ــناور آن ــه ش آنک

ــت شــد. هدای

اختالف خانوادگی در کالردشت 
قربانی گرفت

قتـل  وقـوع  از  کالردشـت  انتظامـی  فرمانـده 
به علـت اختالفـات خانوادگـی در ایـن شهرسـتان 
و دسـتگیری قاتـل خبـر داد.قاسـم عزیـزی در 
جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد: در سـاعت 17 و30 
روز دوشـنبه 19 شـهریور مـاه در پـی کسـب خبـری از مرکـز فوریـت هـای 
پلیسـی 110 مبنـی بـر وقـوع حادثـه سـقوط از ارتفاع و مرگ زنـی در یکی 
از مناطـق مسـکونی شـهر، مأمـوران پلیس آگاهـی این فرماندهی سـریعًا 
بـه محـل حادثـه عزیمـت کردنـد.وی تصریـح کـرد: مأمـوران بـا حضور در 
محـل حادثـه در بررسـی های اولیـه دریافتند، زنـی جوان به علـت نامعلوم 
از پشـت بـام منـزل مسـکونی اش بـه پاییـن سـقوط و در دم فـوت کـرد. 
فرمانـده انتظامـی کالردشـت، افـزود: بـا حضـور پزشـکی قانونـی و برابـر 
نظریـه اولیـه پزشـک، ایـن زن کـه بـه علت برخورد جسـم سـخت به سـر 
قبـل از سـقوط از ارتفـاع بـه قتـل رسـیده کـه در ایـن خصوص شـوهر وی 

بـه اتهـام قتل دسـتگیر شـد.

هنـگ  فرمانـده 
در  میرجـاوه  مـرزی 
و  سیسـتان  شـرق 
گفـت:  بلوچسـتان 
نیروهـای مرزبانـی در محـدوده مـرزی ریـگ 
اعضـای  مـرزی  تجـاوز  از  میرجـاوه  ملـک 
گروهـک تروریسـتی کـه در پوشـش قاچـاق 
مـواد مخدر قصـد ورود به داخل خاک کشـور 
را داشـتند جلوگیـری و آنـان را مجبـور به فرار 
کردنـد. سـرهنگ ابراهیـم جنتـی در ایـن باره 
نیروهـای مرزبانـی در قالـب  اظهـار داشـت: 
گـروه های مـرزی مسـتقر در محـدوده ریگ 
ملـک میرجاوه با هوشـیاری کامـل در روز 26 
شـهریور هنـگام حفاظـت از مرزهـا و پایـش 
اعضـای گروهـک  از  شـماری  بـا  اطالعاتـی 

هـای تروریسـتی کـه در پوشـش قاچاقچیان 
خـاک  داخـل  بـه  ورود  قصـد  مخـدر  مـواد 
میهـن اسـالمی را داشـتند درگیـر شـدند.وی 
افـزود: مرزبانـان غیـور فرماندهـی مرزبانـی 
هنـگ  در  مسـتقر  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
مـرزی میرجـاوه در ایـن درگیـری متجـاوزان 
و عناصـر خـود فروختـه وابسـته بـه گروهـک 
هـای تروریسـتی را زمین گیـر کردند.فرمانده 
هنـگ مـرزی میرجـاوه گفـت: متجـاوزان کـه 
تـوان مقابلـه با مرزبانـان ایران را نداشـتند به 
عمـق خـاک کشـور همسـایه متـواری شـدند.

سـرهنگ جنتـی بیـان کـرد: در ایـن درگیـری 
محمولـه 150 کیلوگرمـی مـواد مخـدر از نـوع 

مـرزی کشـف شـد. متجـاوزان  از  تریـاک 

اعضای گروهک تروریستی در مرز 
میرجاوه متواری شدند

خلیج 
خبرکالردشتفارس

سرانه مصرف آب هر 
کیلو فوالد به 2.7 لیتر 

کاهش یافت
بهــرام ســبحانی در جلســه کمیتــه مدیریــت 
شــرکت فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد: اگــر 
چــه از ابتــدای ســال جــاری شــرکت فــوالد 
ــور  ــای کش ــایر بخش ه ــد س ــه همانن مبارک
جملــه  از  متعــدد  محدودیت هــای  بــا 
ــت و  ــا مدیری ــت، ام ــوده اس ــه ب آب مواج
ــکاری  ــی و هم ــا همدل ــرکت ب ــان ش کارکن
خالقانــه  پروژه هــای  اجــرای  صمیمانــه، 
متعــدد و تصفیــه و بازچرخانــی حداکثــری 
پســاب در خطــوط تولیــد توانســتند عــالوه 
بــر ایــن کــه میــزان مصــرف آب خــام 
ــو  ــر کیل ــرای ه ــر ب ــه 2.7 لیت شــرکت را ب
ــا رشــد 13  ــد، ب تولیــد فــوالد کاهــش دهن
ــل،  ــال قب ــه س ــبت ب ــد نس ــدی تولی درص
عمــل  شــده  تدویــن  اهــداف  از  فراتــر 

ــد. نماین
وی در ادامــه اظهــار کــرد: دســتاوردهای 
ــوزه  ــه در ح ــوالد مبارک ــرکت ف ــر ش بی نظی
ــه  ــت ک ــده اس ــت آم ــی به دس آب در حال
بیــن  در  آب  مصــرف  میــزان  کمتریــن 
ــوده  ــر ب ــاالی 3.7 لیت ــا ب ــازان دنی فوالدس
ایــن جهــت شــرکت فــوالد  از  اســت و 
 2.7 عــدد  بــه  دســتیابی  بــا  مبارکــه 
ــرکت های  ــرآمد ش ــرم، س ــر کیلوگ ــر ب لیت

فوالدســاز داخلــی و خارجــی اســت.
ــر ایــن کــه شــرکت  ــا تأکیــد ب  ســبحانی ب
و  کارکنــان  تــالش  بــا  مبارکــه  فــوالد 
در  هوشــمندانه  ســرمایه گذاری های 
تکمیــل زنجیــره فــوالد در گــروه خــود 
ارزش افــزوده اقتصــادی قابــل توجهــی 
اســت،  کــرده  ایجــاد  کشــور  بــرای  را 
خاطرنشــان کــرد: امــروز بیــش از هــر 
زمــان دیگــر رســالت فــوالد مبارکــه در 
ــت  ــز اهمی ــور حائ ــادی کش ــعه اقتص توس
تأمیــن  ضمــن  بایــد  بنابرایــن  اســت 
حداکثــری نیــاز داخــل، بــا اســتفاده از 
فرصــت صــادرات بــرای کشــور ارزآوری 

باشــیم. داشــته 
بخــش  در  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س دیگ
مــورد  خدمــات  و  تأمیــن کاال  اهمیــت 
داخــل کشــور،  محــل  از  شــرکت  نیــاز 
ــه  ــتر ب ــوت بیش ــا ق ــد ب ــرد: بای ــار ک اظه
بومی ســازی قطعــات و تجهیــزات مــورد 
و  باشــیم  داشــته  توجــه  نیــاز شــرکت 
ــازندگان  ــتر از س ــه بیش ــت هرچ ــا حمای ب
ــاز را در  ــورد نی ــالم م ــی اق ــی تمام داخل

دهیــم قــرار  بومی ســازی  لیســت 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام ایران حادثه خونین رانندگی در البرز
معاون امداد و نجات هالل احمر البرز از واژگونی یک دستگاه خودرو پرشیا در محور 

»کرج - قزوین« خبر داد و گفت: متأسفانه در این حادثه 3 نفر جان خود را از دست 
دادند.
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ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــخنگوی ش س
یــزد، گفــت: شــهردار یــزد بــرای 
قبول پســت معاونــت عمرانی وزرات 
کشــور اســتعفای خــود را به شــورای 
ــم کرد.محســن عباســی  شــهر تقدی
هرفتــه بــا بیــان این کــه اعــالم 
اســتعفای  رد  یــا  قبــول  رســمی 
بعــد  جمالی نــژاد«  دکتر»مهــدی 
ــالمی  ــورای اس ــی ش ــه علن از جلس
ــار کــرد:  شــهر انجــام می شــود، اظه

حتمــا شــهردار یــزد در پســت جدیــد 
خــود منشــأ خدمــات زیــادی بــرای 
اســتان یــزد خواهــد بــود.وی ضمــن 
تشــکر از شــهردار یــزد بابــت زحمات 
کشــیده شــده در طــول یکســال 
این کــه  بــه  توجــه  بــا  افــزود: 
ــود  ــد خ ــژاد در پســت جدی جمالی ن
ــات  ــی خدم ــث و بان ــد باع می توان
گســترده تــر و بیشــتر بــرای کشــور 
باشــد اعضــای شــورا بــا لحــاظ 

مصالــح ملــی علیرغــم میــل باطنــی 
خــود احتمــاال بــا اســتعفای ایشــان 
خواهنــد کرد.ســخنگوی  موافقــت 
شــورای اســالمی شــهر یــزد، گفــت: 
دســت شــورا در انتخــاب جانشــین 
ــی نیســت و  ــژاد خال ــر جمالی ن دکت
مــردم نگــران خــال جایگزین ایشــان 
و رونــد فعالیــت هــا و اقدامــات 
زودی  بــه  نباشــند.  شــهرداری 
ــد  ــی خواه ــن ایشــان معرف جایگزی
شــهرداری  خــدوم  بدنــه  و  شــد 
در  وقفــه ای  گذاشــت  نخواهنــد 
ــی  ــی، فرهنگ ــای عمران ــت ه فعالی

ــد. ــهر رخ ده ــی ش وخدمات

شهردار یزد معاون وزیر 

کشور می شود

توسعه 8 میدان گازی 

زاگرس جنوبی

ــم  ــه شش ــان برنام ــا پای ــی ت ــرس جنوب ــه زاگ ــدان گازی منطق ــت می هش
ــد کاهشــی تولیــد گاز در جنــوب کشــور توســعه  ــا هــدف جلوگیــری از رون ب
ــای گازی  ــدان ه ــورداری از می ــا برخ ــی ب ــرس جنوب ــه زاگ ــد. منطق می یاب
ــه در ســال هــای  ــز کشــور اســت ک ــن مناطــق گازخی ــزرگ تری ــدد از ب متع

ــی شــود. ــل م ــد گاز تبدی ــی در تولی ــارس جنوب ــب پ ــه رقی ــی ب آت
 مدیرعامــل شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران از توســعه میــدان هــای 
گازی جدیــد در برنامــه ششــم توســعه خبــر داد و گفــت: بــرای جلوگیــری 
از رونــد کاهشــی تولیــد منطقــه نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی توســعه 
ــگان  ــردان، دی، ســفیدزاخور، هالی ــگ، گ ــدار، خارتن ــازن، م ــدان هــای پ می
ــی  ــش مهندس ــت: بخ ــی گف ــت.رامین حاتم ــه اس ــفیدباغون در برنام و س
بهــره بــرداری در پنــج مــاه نخســت امســال بــرای تثبیــت تولیــد و انجــام 
تعهــدات تکلیفــی خــود حــدود یــک هــزار و پانصــد مــورد فعالیــت از جملــه 
اســیدکاری گســترده، رفــع مانــع و تمیزســازی ســتون چــاه، انــواع آزمایــش 
هــای درون چاهــی، تزریــق دوره ای مــواد ضدخوردگــی و آزمایــش کامــل 

ــا تفکیــک گــر ســیار انجــام داد.  چــاه ب
بــرای حفــظ و بهبــود شــرایط کیفــی محصــوالت نیــز 25 هــزار مــورد آزمایــش 
ــورت  ــرکت ص ــن ش ــی ای ــق عملیات ــیمیایی مناط ــای ش ــگاه ه در آزمایش
ــات  ــاره الزام ــران درب ــزی ای ــق مرک ــت مناط ــرکت نف ــل ش گرفت.مدیرعام
تحقــق برنامــه هــای منطقــه زاگــرس جنوبــی در پنــج ســال آینــده افــزود: 
ــاری، نصــب تســهیالت ســرچاهی و  ــه حف ــن برنام ــه ای ــرای دســتیابی ب ب

ــرار دارد. ــه چــاه در دســتور کار ق ــه 15 حلق احــداث خطــوط لول
ــای گازی  ــگاه ه ــدار پاالیش ــوراک پای ــن خ ــه تامی ــرد: برنام ــه ک وی اضاف
پارســیان، فجــر جــم، ســرخون و فــاز دوم پاالیشــگاه فراشــبند از نظــر کمــی و 

ــن شــرکت اســت. ــای ای ــه ه ــر برنام ــی از دیگ کیف

عبدالـه ابول پـور مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان گفت: براسـاس 
ارزیابـی اسـتانداری خوزسـتان در بیـن 88 دسـتگاه اجرایـی 
اسـتان، شـرکت گاز اسـتان خوزسـتان موفـق  بـه کسـب رتبه 
برتـر اسـتانی در جشـنواره شـهید رجایـی بـرای سـیزدهمین 
سـال متوالی شـد.مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان خوزستان در 
اعـالم نتایـج جشـنواره شـهید رجایـی گفـت: ایـن شـرکت بـا 

توجـه بـه اقدامـات انجام شـده و ارائـه مسـتندات مربوطه در 
ارزیابی سـاالنه جشـنواره شـهید رجایی در محور شـاخص های 
مـورد نظـر موفـق بـه کسـب حدأکثـر امتیـازات شـد. عبدالـه 
ابول پـور بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان خوزسـتان بیـش از 950 
 ۸15524 تعـداد  افـزود:  دارد  طبیعـی  گاز  مشـترک  هـزار 

مشـترک شـهری و 140145 مشـترک روسـتایی هسـتند.

ــع  ــرو از رف ــران وزارت نی ــت بح ــر مدیری ــرکل دفت مدی
مشــکل قطــی بــرق ۸4 روســتای اســتان گلســتان 
پــس از وقــوع طوفــان شــدید خبــر داد و گفــت: گــروه 
ــتای  ــه روس ــکل س ــع مش ــال رف ــی در ح ــای عملیات ه
باقــی مانــده هســتند. بــارش شــدید بــاران و وزش 
موجــب  گلســتان،  )چهارشــنبه(  روز  عصــر  تندبــاد 
شکســته شــدن درختــان و وارد شــدن خســارت بــه 

تاسیســات زیربنایــی و چنــد خــودرو شــد. 
جعفــرزاده«  »میثــم  نیــرو،  وزارت  اعــالم  براســاس 

ــه عصــر  ــن وزارتخان ــر مدیریــت بحــران ای ــرکل دفت مدی
پنجشــنبه اعــالم کــرد: عصــر و شــب روز چهارشــنبه 
هفتــه گذشــته طوفانــی بــا ســرعت 115 کیلومتــر در 
ــتان  ــاران وارد اس ــدید ب ــارش ش ــا ب ــراه ب ــاعت، هم س
ــود.  ــده ب ــدر ش ــع 121 فی ــب قط ــده و موج ــتان ش گلس
ــرق  ــان ب ــن طوف ــوع ای ــدای وق ــادآور شــد: در ابت وی ی
ــود کــه در کمتــر از دو  حــدود ۸7 روســتا قطــع شــده ب

ــدند. ــدار ش ــه برق ــتای منطق ــاعت 53 روس س

کسب رتبه برتر سازمانی شرکت گاز خوزستان 
در جشنواره شهید رجایی

قطعی برق 84 روستای استان گلستان برطرف شد

تالش برای راه اندازی رشته زنبورداری 

در دانشگاه محقق اردبیلی

دانشـکده  رییـس 
کشـاورزی و منابع طبیعی 
دانشـگاه محقـق اردبیلـی گفـت: 
دانشـگاه،  توسـعه  الزامـات  از 
توسـعه منابـع انسـانی مجموعـه 
می باشـد،  مختلـف  سـطوح  در 
لـذا منابع انسـانی مجموعـه باید 
همدلـی و مشـارکت در توسـعه را 
احسـاس کننـد و توسـعه منابـع 
منزلـه  بـه  دانشـگاه  در  انسـانی 
همراهـی و همدلـی همـکاران و 

اسـت. دانشـجویان 

رییـس دانشـکده کشـاورزی و منابع طبیعی 
بـرای  تـالش  از  اردبیلـی  دانشـگاه محقـق 
راه اندازی رشـته زنبورداری در دانشگاه محقق 
دسـتگاه های  گفـت:  و  داد  خبـر  اردبیلـی 
بـه  دانشـکده  خدمـات  ارائـه  قابلیـت  بـا 
بخش هـای مختلـف دانشـگاه و خـارج از 
دانشـگاه جهت استفاده بهینه و حداکثری از 

ایـن دسـتگاه ها شناسـایی شـده اسـت.
اردوان قربانـی تـالش بـرای ایجـاد فضـای 
تعامـل، همدلـی، آرامش و توسـعه همکاری 
با اسـتناد بـه قوانیـن و آئین نامه ها، بررسـی 
و تبییـن وضـع موجود با تأکید بر شناسـایی 
محدودیت ها و پتانسـیل ها و بررسـی و ارائه 
برنامه هـای راهبـردی در زمینه شـاخص های 
توسـعه دانشـگاه را بـه عنوان سیاسـت های 
کلـی دانشـکده کشـاورزی و منابـع طبیعـی 

دانشـگاه محقـق اردبیلی عنـوان کرد. 
وی بـا اشـاره بـه اقدامات صـورت گرفته طی 
چهـار مـاه گذشـته در ایـن دانشـکده، افزود: 
تخصیـص اعتبـار تجهیزاتـی شـش میلیـاد 
ریـال بـه دانشـکده کـه در مقایسـه، بیشـتر 
از اعتبـار دو سـال گذشـته یعنـی سـال های 
1395 کـه برابـر 160 میلیـون تومـان و 1396 

کـه برابـر 405 میلیـون تومـان بـوده اسـت. 
ایـن مبلغ بین گروه های آموزشـی دانشـکده 
خریـد  حـال  در  و گروه هـا  شـده  تقسـیم 
می باشـند.  خـود  نیـاز  مـورد  دسـتگاه های 
قربانـی از تخصیص اعتبـار 20 میلیارد ریالی 
بـه آزمایشـگاه مرکـزی کـه بخشـی از آن بـا 
توجـه بـه درخواسـت ها و نیازهای دانشـکده 
مرکـز  ماننـد  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 
در حـال  دیگـر  و دسـتگاه های  محاسـبات 
هزینه شـدن می باشـد خبر داد و اضافه کرد: 
اعتبـار 300 میلیـون ریال نیز بـرای تجهیزات 
دوربیـن مزرعـه بابالن، گلخانه هـا، مرغداری، 
گوسـفنداری و سـاختمان لبنیات تخصیص 
یافتـه کـه بـا نظـارت و هماهنگـی مدیریـت 

حراسـت دانشـگاه در حـال انجـام اسـت. 
رئیـس دانشـکده کشـاورزی و منابع طبیعی 
دانشـگاه محقـق اردبیلـی گفـت: از الزامـات 
انسـانی  منابـع  توسـعه  دانشـگاه،  توسـعه 
می باشـد،  مختلـف  سـطوح  در  مجموعـه 
لـذا منابـع انسـانی مجموعـه بایـد همدلـی 
احسـاس کننـد  را  توسـعه  در  مشـارکت  و 
و همـراه شـوند. توسـعه منابـع انسـانی در 
همدلـی  و  همراهـی  منزلـه  بـه  دانشـگاه 

همـکاران و دانشـجویان بـرای تـالش بـرای 
رسـیدن بـه یـک هـدف و آینـده مشـترک 
می باشـد. در همیـن راسـتا در تـرم جـاری 
سـه نفـر از همـکاران جدیـد شـامل رقیـه 
جـدی در گـروه جنگلـداری، اصغر اسـتاجی 
در گـروه علـوم باغبانـی و مهندسـی فضـای 
سـبز و علی روشـنیان فرد در گـروه مکانیک 
بیوسیسـتم بـه جمـع مـا خواهند پیوسـت. 
عضـو شـورای دانشـگاه محقـق اردبیلـی از 
ارائـه  قابلیـت  بـا  دسـتگاه های  شناسـایی 
خدمـات دانشـکده بـه بخش هـای مختلـف 
دانشـگاه و خارج از دانشـگاه جهت اسـتفاده 
بهینـه و حداکثری از این دسـتگاه ها خبر داد 
و تصریـح کرد: پـرورش یـک دوره بره و یک 
دوره مـرغ بـا هدف آموزش و پژوهش نیز در 
دانشـکده انجام شـده است. قربانی از تامین 
اعتبـار احـداث گلخانـه جدید دانشـکده خبر 
داد و افـزود: در انتظـار برطـرف شـدن برخـی 
ایـرادات جزئـی طرح هسـتیم کـه در صورت 
رفـع آن طـرح مزبـور شـروع خواهـد شـد. 
عضـو هیات علمی دانشـگاه محقـق اردبیلی 
از پیگیـری بـرای گرفتـن مجـوز آزمایشـگاه 
آزمایشـگاه های  بـرای  مرجـع  و  اسـتاندارد 

آب  و  خـاک  آزمایشـگاه  ماننـد  دانشـکده 
و احـداث سـوله صنایـع چـوب بـا هـدف 
تولیـدی  و  پژوهشـی  آموزشـی،  خدمـات 
پایلـوت  طـرح  مرحلـه  و گفـت:  داد  خبـر 
سـوله صنایـع چـوپ در حـال انجـام بـوده 
و در صـورت رضایـت بخـش بـودن امیـدوار 
هسـتیم با حمایت ریاسـت محترم دانشگاه 

ایـن مجموعـه را راه انـدازی کنیـم. 
وی از تالش برای راه اندازی رشـته زنبورداری 
و درخواسـت برای تامیـن اعتبار برای احداث 
و راه انـدازی زنبورسـتان دانشـکده خبـر داد 
و تصریـح کـرد: همچنیـن تـالش می کنیـم 
هسـته زنبـورداری در دانشـکده بـا همـکاری 

بخـش خصوصـی راه اندازی شـود.

کرمانشاهالبرزماهشهر البرز

شهردار شهر چمران 
بازداشت شد

دادسـتان ماهشـهر گفت: شهردار 
شـهر چمـران از توابـع شهرسـتان 
بندرماهشـهر بازداشت شد. مهدی 
محمـدی اظهار کرد: شـهردار شـهر چمران از توابع شهرسـتان 
بندرماهشـهر بـه دلیل اتهامات مالی بازداشـت شـد.محمدی 
ادامه داد: بنا به صالح دید دسـتگاه قضایی رسـیدگی به این 
پرونـده تـا حصول نتیجه بایـد در فضایی آرام دنبال می شـد، 
اما متاسـفانه پس از دسـتگیری متهم، مطالبـی خالف واقع 
از جزئیـات پرونـده، میـزان مـال، موضـوع اتهـام، نـوع اتهام، 
میـزان مجـازات و تعداد بازداشـت شـدگان در فضای مجازی 

منتشـر شـد که تمامـی آنان قویـا تکذیب می شـود.

بیشتر حوادث در اطراف 
شهرها رخ می دهد

کل  اداره  راهــداری  معــاون 
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری 
ــرد  ــالم ک ــرز اع ــاده ای الب ج
ــه بیشــتر حــوادث رانندگــی  ک
در 30 کیلومتــری شــهرها رخ مــی دهــد کــه شــتاب 
ــدگان ازعوامــل ایــن حــوادث  و نداشــتن تمرکــز رانن

ــت .  اس
ــزی  ــه ری ــدم برنام ــت: ع ــری اظهارداش ــاس صف عب
بــی  و  تمرکــز  نداشــتن  ســفر،  بــرای  مناســب 
ــر  ــل خط ــر عوام ــو از دیگ ــه جل ــدگان ب ــی رانن توجه

ــود.  ــی ش ــوب م ــاز محس ــه س ــاز و حادث س

500 نفر از ساکنان ایذه 
گرفتار سیل شدند

ــر عامــل جمعیــت هــالل  مدی
ــت : در  ــتان گف ــر خوزس احم
ــه  ــه در منطق ــه ســیل ک حادث
ــت ،  ــوع پیوس ــه وق ــذه ب ــتان ای ــدز شهرس ــده ده لن
500 نفــر از ســاکنان منطقــه دچــار ســیل و آبگرفتگــی 
ــت:  ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــدادادی ب ــدند.علی خ ش
ــه  ــدند ک ــدوم ش ــر مص ــیالب دو نف ــن س ــر ای ــر اث ب
توســط نیروهــای مــدادی بــه مراکــز درمانــی منتقــل 
بــا  خــاک  و  همچنیــن گــرد  افــزود:  شــدند.وی 
ــر حــد مجــاز برخــی شــهرهای  غلظــت حــدود 9 براب

ــت. ــرا گرف ــتان را ف خوزس

افزایش 4 برابری 
ترافیک کرمانشاه

اسـتان  راه  پلیـس  رییـس 
کرمانشـاه از افزایش چهاربرابری 
در  اسـتان  محورهـای  ترافیـک 
آخریـن روز تعطیـالت تابسـتانی خبـر داد.سـرهنگ حیدری 
بـا اشـاره بـه ترافیک سـنگین در محورهـای اسـتان، گفت: با 
توجـه بـه اینکـه امـروز روز پایانی تعطیالت تابسـتانی اسـت 
بیشـتر مسـافران در راه بازگشـت به خانه های خود هستند و 
این امر موجب شـده تا شـاهد ترافیک سـنگین در محورهای 
اسـتان باشـیم.وی افـزود: در حـال حاضـر حجـم ترافیـک 
درمحورهـای اسـتان نسـبت بـه روزهای عادی سـال بیش از 

سـه تـا چهـار برابـر افزایـش یافتـه اسـت.
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پاسخ سودوکو شماره 1267

علی اصغــر شــاطوری  اظهارکــرد: پروژه هــای 
ــادی در  ــکالت اقتص ــود مش ــا وج ــهرداری ب ش
طــی یکســال گذشــته بــه انجــام رســیده، امــا 
ــل  ــا غیرقاب ــن پروژه ه ــدی ای ــزوم اولویت بن ل

اجتناب است.
ــرای  ــت اج ــای در دس ــح پروژه ه وی در توضی
ایــن منطقــه گفــت: در ســال جــاری دو پــروژه 
خیابان ســازی در منطقــه هفــت در حــال اجــرا 
اســت کــه بالــغ بــر دو میلیــارد تومــان اعتبــار 
ــازی ها  ــن خیابان س ــل ای ــرا و تکمی ــرای اج ب

پیش بینی شده است.
مدیــر منطقــه هفــت شــهرداری اصفهــان ادامــه 
داد: رونــد آزادســازی خیابــان پوریــای ولــی در 
چهــار ســال گذشــته بــا صــرف هزینــه 10 
میلیــارد تومــان بــه انجــام رســیده اســت، 
عملیــات احــداث ایــن خیابــان نیــز بــا صــرف 
هزینــه یــک میلیــارد تومــان از ابتــدای امســال 
عملیــات  گذشــته  هفتــه  از  و  آغــاز 
ــام  ــال انج ــان در ح ــن خیاب ــی ای آسفالت کش

است.
ســازی  پیــاده رو  کــرد:  عنــوان  شــاطوری 

خیابــان پوریای ولــی نیــز تــا هفتــه آینــده 
آغــاز مــی شــود و در فصــل پاییــز ایــن خیابــان 
ــی  ــرداری م ــره ب ــه به ــمی ب ــورت رس ــه ص ب

رسد.
وی همچنیــن از احــداث خیابــان پرســتار خبــر 
داد و گفــت: عملیــات زیرســازی آســفالت ایــن 
خیابــان طــی 40 روز گذشــته آغــاز شــده و 
ــاز اول  ــفالت ف ــده آس ــه آین ــک هفت ــرف ی ظ
ایــن خیابــان تکمیــل می شــود، بــرای احــداث 
ــارد  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــز بال ــتار نی ــان پرس خیاب

تومان اعتبار در نظر گرفته شــده است.
اصفهــان  شــهرداری  هفــت  منطقــه  مدیــر 
افــزود: تکمیــل پیاده روســازی خیابــان کاوه 
ــال  ــا امس ــده ت ــاز ش ــته آغ ــال گذش ــه از س ک
نیــز ادامــه دارد و تــا مهرمــاه ســال جــاری بــه 

بهره برداری برسد.
شــاطوری در خصــوص پروژه هــای در حــال 
انجــام کــه هزینــه آن کمتــر از 400 میلیــون 
گفــت:  اســت،  شــده  بــرآورد  تومــان 
محوطه ســازی های پــارک میخــک در حــال 
ــاز  ــازی ف ــاده س ــن پی ــت، همچنی ــام اس انج

خیابــان  در  واقــع  پــارک گلســتان  چهــارم 
گلســتان نیــز ۸0 درصــد پیشــرفت داشــته 
اســت. مدیــر منطقــه هفــت شــهرداری اصفهــان 
ــه مصــوب  ــاله بودج ــر س ــرد: ه خاطرنشــان ک
ــد  ــی درآم ــا پیش بین ــان ب شــورای شــهر اصفه
آن در ابتــدای ســال بــه شــهرداری ابــالغ و بــا 
توجــه بــه میــزان درآمــد شــهرداری پروژه هــای 
ــه  ــی شــده در بودجــه توســط کمیت ــش بین پی

تخصیص اولویت بندی و اجرا می شــود

پروژه های شهری اولویت بندی می شود خوزستانخبر

تجهیز و بازسازی پایانه های چهارگانه 
مسافربری شهرداری اهواز

بـه دسـتور کتانبـاف شـهردار اهـواز  عملیـات تجهیـز و بـاز 
سـازی پایانـه هـای چهارگانـه مسـافربری شـهرداری اهـواز 
کلیـد خورد.فضـل احمـدی نیـا رییـس سـازمان بـه عملکرد 
سـه ماهه دوم سـال 1397 این مجموعه اشـاره کرد و گفت: 
بـه دلیـل حجم بـاالی پروژه هـای عمرانی در سـه ماهه دوم 
سـال جـاری در برنامه ریزی های انجام شـده بـرای ترمینال 
هـای مسـافربری بـه دنبـال کیفیت در بازسـازی و نوسـازی 

بودیم.
قالـب  در  مطلـوب  عملکـرد  یـک  داد: همیشـه  ادامـه  وی 
مسـتند سـازی دوره ای، مـی توانـد در ارزیابـی برنامـه ها و 

تعیین نقاط قوت و ضعف نقش موثری ایفا کند.
احمـدی نیـا در راسـتای پـروژه هـای انجـام شـده در پایانـه 
هـای چهارگانـه مسـافربری گفت: پروژه های انجام شـده در 
پایانه های چهارگانه از ابتدای سـه ماهه دوم سـال 1397 از 
بـا  بازسـازی پیـاده رو پایانـه سـیاحت  قبیـل، تخریـب و 
مسـاحتی بالـغ بـر یـک هـزار و 300 متـر مربـع،و هزینـه ای 
معـادل یک میلیـاردو 700 میلیون ریال، تخریب و بازسـازی 
پایانـه  بهداشـتی  سرویسـهای  روی  پیـاده  فـرش  سـنگ 
سـیاحت بـا مسـاحتی بالـغ بـر 100 متـر مربـع، فضاسـازی 
پایانـه هـای سـیاحت و شـرق بـا تصاویـر متبـرک شـهدای 
مدافـع حـرم، تعمیـر  و نگهـداری باالبـر هـای پایانـه هـای 
مسـافربری زاگـرس، خلیـج فـاس و پایانـه شـرق، گنـده 
زدایـی تانکرهـای آب پایانه های مسـافربری، خرید 30 عدد 
گاری فـان جهـت تامیـن بهداشـت در پایانه هـای چهارگانه، 
تخریب و باز سـازی 54 عدد چشـمه سرویسـهای بهداشتی 
پایانـه هـای خلیج فارس، سـیاحت و شـرق، خریـد و نصب 
شـیرآالت و فـالش تانکهـای پایانـه هـای شـرق و زاگـرس، 
سـرویس دهـی بـه بیـش از 60 کولـر گازی در پایانـه هـای 
و خریـد  دهـی  اهـواز، سـرویس  مسـافربری  گانـه  چهـار 
کمپرسـورهای چیلرهـای برودتـی 100 هـزار پایانـه سـیاحت، 
احـداث اتـاق مادر و کودک در دو پایانه مسـافربری سـیاحت 
و شـرق، خریـد تجهیـز اتـاق های مـادر و کـودک پایانه های 
مسـافربری شـرق و سـیاحت، سـرویس سیسـتم تصفیـه 
خانـه و آبسـردکن هـای ترمینالهای چهارگانـه، خرید و نصب 
چهـار دسـتگاه آبسـردکن،  اصـالح شـبکه آبیـاری در پایانـه 
ورودی  سـردرب  نصـب  هـا،  فاضـالب  الیروبـی  سـیاحت، 
پایانه هـای سـیاحت و شـرق کـه در حـال سـاخت جهـت 

نصب بر سردربهای پایانه های چهارگانه و ... هستند.

بازدید وزیر بهداشت از 
طرح های نیمه تمام 

بیمارستان مهریز
وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
عصر روز)پنجشـنبه( با حضـور در مهریز 
در  نیمه تمـام  خیـری  طـرح  چنـد  از 
فاطمـه  بیمارسـتان  دست سـاخت 
الزهـرا)س( ایـن شهرسـتان بازدید کرد. 
سـید حسـن قاضی زاده هاشـمی در این 
بازدید که رییس دانشـگاه علوم پزشکی 
شـهید صدوقـی )ره( یـزد، امام جمعـه و 
فرماندار مهریـز وی را همراهی می کردند 
از طـرح توسـعه، بخـش جدیـد دیالیز و 

ساختمان آزمایشگاه بازدید کرد. 
بخـش دیالیـز این بیمارسـتان به همت 
سـید مصطفی حاجـی میـرزا از خیرین 
منطقـه بـا یـک هـزار مترمربـع زیربنا با 
ظرفیـت 20 تخـت و طرح توسـعه نیز با 
هشـت هـزار مترمربـع زیربنـا و هشـت 
اتـاق عمـل تخصصـی و فـوق تخصصی 
شـامل جراحـی مغز و اعصـاب و غیره... 
بـا ظرفیـت 150 تخـت در حـال سـاخت 

است. 
همچنیـن سـاختمان آزمایشـگاه با یک 
هـزار و 500 مترمربـع زیربنـا بـا 20 درصد 
پیشـرفت فیزیکـی توسـط خیـر مهدی 
در  منطقـه  خیـری  دیگـر  ابویـی 

دست ساخت است. 
در ایـن بازدیـد، وزیـر بهداشـت، درمان و 
آموزش پزشـکی قول تخصیـص بودجه 
الزم بـرای تکمیل و تجهیز طرح توسـعه 
و بخش دیالیز بیمارسـتان مهریـز را داد 
کـه تـا پایان سـال 139۸ بـه بهره برداری 
برسـد. همچنین مدیر بیمارستان مهریز 
در ایـن بازدید گزارشـی ارائـه داد و گفت: 
طـرح توسـعه ایـن بیمارسـتان در چهار 
طبقـه و بـا 60 درصد پیشـرفت فیزیکی 
در حـال سـاخت اسـت که بـرای تکمیل 
آن درخواسـت 1۸0 میلیـارد ریـال بودجه 

به دولت داده شد. 

منا
:ای

س
عک

زلزله 4.5 ریشتری حوالی سومار در کرمانشاه را لرزاند
زمین لرزه 4.5 ریشتری نیمه شب پنجشنبه نواحی مرزی عراق، کرمانشاه و ایالم در 
حوالی شهر سومار را لرزاند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

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

امـکان  پیکـرز،  ویژگـی  مهم تریـن 
اسـت  دراختیـار  سـرویس  درخواسـت 
کـه می تـوان بـه واسـطه آن، خـودرو یـا 
موتورسـیکلتی را بـه صـورت سـاعتی در 
اختیـار گرفـت و بـه هـر نقطه ای از شـهر 

سـفر کـرد.

جهـت  هوشـمند  سیسـتم  یـک  یادیـز 
برنامه ریـزی و ارائـه محتـوای آموزشـی 
از  بهره منـدی  بـا  ابـزار  ایـن  اسـت. 
به خاطرسـپاری  نویـن  الگوریتم هـای 
مطالـب در حافظـه، کمـک قابل توجهـی 
می کنـد. یادگیـری  فرآینـد  بهبـود  بـه 

بـه کمـک ایـن اپ می توانیـد موقعیـت 
مکانـی فروشـگاه، بانـک یـا هـر جـای 
در  را  داریـد  کار  آنجـا  در  دیگـری کـه 
NearMinder ثبـت کنیـد تـا این یادآور 
در آن مـکان چیـزی کـه بایـد را به شـما 

یـادآوری کنـد.

معرفی
پیکرز

معرفی
یادیز

معرفی
NearMinder

این کاربر تصویر زیر را از عزاداری دهه اول محرم در کوچه 
پس کوچه های ماسوله استان گیالن به اشتراک گذاشته.

@aboozar_janalipoor

در صورتی که سطل زباله ای در نزدیکی شما نیست، 
جهت رفاه حال پاکبانان عزیز، زباله های خود را در 

ماشین من بیاندازید. -شهروند خوب
@kmadanil

از بی تکلف ترین نذری هایی که دیدم این نذری لقمه ی 
نون و ماست در شاهرود است.

@sadramohaqeq

تفاوت رفتار با درختان در دو نقطه از جهان!

@campaign.khoshksali

امیر ابتهاج می گوید:
نمیشــه از »ایــران آزاد« حــرف زد و »مــردم، مــردم...« کــرد امــا نســبت بــه 

بــود. بی تفــاوت  ایرانــی  میلیون هــا  مذهبــی  ســنت های 
ایــن ســنت ها، ریشــه  ای تاریخــی در بیــن توده هــای مــردم داره کــه برخــی ماننــد عاشــورا 
نشــان از وجــه »ظلــم ســتیزانه« و »عدالــت محورانــه« مــردم ایــران در طــول قرن هاســت…

عرفان مجیب می گوید:
اولیــن خریــد زندگیتــون یادتــون میــاد؟ مــن رو اولیــن بــار فرســتادن گالبــی بخــرم 
)نمی دونــم چــرا(، رفتــم میوه فروشــی یــه دونــه گالبــی برداشــتم. میوه فــروش اصــرار کــرد 

بیشــتر ببــر، ولــی مــن تاکیــد داشــتم کــه بهــم گفتــن گالبــی بخــرم نــه گالبی هــا!

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس می گوید:
یکــی از عوامــل مهــم خالــی شــدن ســفره مــردم، انــزوای بیــن المللــی اســت؛ هیــچ 
ــح  ــر لوای ــد. اگ ــد مســیر توســعه را طــی کن ــی نمی توان ــدون تعامــالت بین الملل کشــوری ب
مرتبــط بــا پولشــویی بــه موقــع تصویــب شــده بــود مبــادالت بانکــی بین المللــی کشــور برقــرار 

ــد شــود. می شــد و کشــور می توانســت از منافــع توافــق هســته ای بهره من

عماد باقی می گوید:
صــدای آمریــکا دائــم زیرنویــس می کــرد دالر آمریــکا امــروز در بــازار ارز ایــران 14 
هــزارو 530 تومــان خریــد و فــروش شــد. غیــر از اینکــه پنــج شــنبه و جمعــه تعطیــل و رابطه 
ایــران بــا اقتصــاد جهانــی قطــع اســت، اصــال امــروز عاشــورا بــود و هیــچ صرافــی ای بــاز نبــود 

و خریدوفروشــی صــورت نمی گرفــت. فهــم بقیــه ماجــرا بــا خودتــان…

امید بالغتی می گوید:
ــت  ــی پش ــای جنگ ــا یونیفرم ه ــی ب ــی و آدم های ــتی، نظام ــازمان های تروریس س
ــال  ــور درح ــک مونیت ــار پشــت ی ــون و وبســایت، این ب ــه تلویزی ــل شــدند ب ســنگرها، تبدی
نوشــتن و یــا جلــوی دوربین هــای تلویزیونــی در حــال نطــق کــردن بــا کت ودامــن، 
ــی  ــی واقع ــن جنگ ــوق بشــر! ای ــاع از دموکراســی و حق ــال دف ــراوات در ح ــلوار و ک کت وش

اســت و بی طرفــی مضحــک.

احسان می گوید:
عادالنــه ایــن بــود کــه هــوادار تحریــم و فشــار اقتصــادی بــر ایــران اولیــن کســی 
باشــه کــه شــغل و درآمــد و خونــه اش رو از دســت مــی ده. منصفانــه ایــن بــود کــه اولیــن 

ــاد. ــن بی ــران پایی ــه ای ــه ب ــان حمل ــر ســر مدافع بمب هــا ب
ولی خب دنیا عادالنه نیست…

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

این درخت کودن و پررو بد جایی در اومده بود باید 
ادب می شد. بچه ها ادبش کردند تا درسی بشه برای بقیه 

درخت ها!
@kavehmadani

کانیه وست، خواننده آمریکایی به زودی آلبومی با نام 
»ما عشق داریم« منتشر می کند. آدیداس برای کمپین 

همکاریش با او از همین جمله استفاده می کند؛ به همین منظور 
پوستری منتشر کرده که در آن همه زبان ها به جز فارسی وجود 

دارد. کانیه نیز برای حمایتش از فارسی تصویر زیر را همرسانی کرده.

شناسه هواپیمایی »کتی پسیفیک« هنگ کنگ در توییتر تصویر زیر 
را از یکی از هواپیماهایش که نام ایرالین به درستی روی آن نوشته 

نشده بود، پست کرده!

آمازون در دومین مراســم ســاالنه ســخت افزاری خود، از Echo Auto رونمایی کرد؛ 
وســیله ای جانبی که به شــما اجازه می دهد کارایی های الکســا را با خودروی خود 

تلفیــق کنیــد. این وســیله دارای ۸ میکروفــون خواهد بود و می توان آن را از طریق 
بلوتــوث، بلوتــوث یا حتی جــک 3.5 میلی متری aux به خودرو وصل کرد.
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در صدمین سالگرد تولد 
حشمت سنجری رهبر ارکستر 

و آهنگساز، کتاب

 »افق بیکران: یادنگار حشمت سنجری« 

در انتشارات »خط و طرح« منتشر شد.

نمایش 

»دهانی پر از کالغ« 
به نویسندگی جمشید خانیان 
و کارگردانی کامبیز جهانگیری 
با آغاز هفته دفاع مقدس در پردیس تیاتر تهران روی 

صحنه می رود.

نمایشکتاب

رسانه در آینه تصویر
روزنامه  جام  جم با انتشار تصویر مسعود بهنود 
در صفحه  اول خود متذکر شده است که او در 
برنامه  خود در بی بی سی مطالب روزنامه ها را 

بی اینکه بخواند اظهارنظر می کند.

انیمیشن کوتاه 

»آلفابت«
 ساخته کیانوش عابدی 

نامزد دریافت جایزه 

از جشنواره آمریکایی 

»ریوولشن« می شد.

ترجمه کتاب های »ایران در جنگ؛ از 
چالدران تا جنگ تحمیلی«، »تاریخ 

اجتماعی مردن«، »معنا، معرفت و دیگری در فلسفه دیویدسن« و 
»سوژه الکانی بین زبان و ژوئیسانس« به تازگی منتشر شده اند

مشکل در حال حاضر حجم نفهم ها نیست،
مشکل حجم بسیار باالیی هستن که
فکر میکنن آدم فهمیده ای هستن 

کاله قرمزی

انیمیشنکتاب دیالوگ

یاد باد آنکه بروی تو نظر بود مرا
رخ و زلفت عوض شام و سحر بود مرا
یاد باد آنکه ز نظارٔه رویت همه شب

در مه چارده تا روز نظر بود مرا
یاد باد آنکه ز رخسار تو هر صبحدمی

افق دیده پر از شعلٔه خور بود مرا
یاد باد آنکه ز چشم خوش و لعل لب تو
نقل مجلس همه بادام و شکر بود مرا
یاد باد آنکه ز روی تو و عکس می ناب
دیده پر شعشعٔه شمس و قمر بود مرا

یاد باد آنکه گرم زهرٔه گفتار نبود
آخر از حال تو هر روز خبر بود مرا

یاد باد آنکه چو من عزم سفر میکردم
بر میان دست تو هر لحظه کمر بود مرا
یاد باد آنکه برون آمده بودی بوداع
وز سر کوی تو آهنگ سفر بود مرا

یاد باد آنکه چو خواجو ز لب و دندانت
در دهان شکر و در دیده گهر بود مرا

خواجوی کرمانی 

تو فکر می کنی ما چه 

گونه همه ی این

چیزهای ساده را بلدیم؛

بیدار شدن از خواب

قدم زدن

در خانه نشستن

و سکوت درباره ی اشیا؟

شهردام شیدایی

عکس نوشت

عکس: 
 الهام منصف

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

Neron آماده برای جنگ با ایران
نـرون  میـالدی  دوم سـپتامبر سـال 66  و  بیسـت   
بـرای  داد كـه  دسـتور  روم  وقـت  امپراتـور   Neron
جنـگ بـا امپراتـوری ایـران لژیـون هـای ایتالیایـی 
كـه سـربازانش رومـی خالص باشـند و قدشـان كمتر 
از دو متـر نباشـد تشـكیل شـود. برخـالف ایـران كـه 
سـواره نظامـش نیـروی اصلـی بـود و از پیـاده بـه 
عنـوان نیـروی كمكـی و پشـتیبانی اسـتفاده می كرد، 
واحدهـای اصلـی رومـی ها پیـادگان بود و سـواران را 
بـه عنـوان واحـد كمـك بكار مـی بردند. لشـكر 5 تا ۸ 
هـزار نفـری پیـاده رومـی را لژیـون )به التیـن: لژیو( 
مـی خواندنـد. چـون ارتـش روم در جنـگ بـا ایـران 
موفـق نبـود، نـرون تصمیـم گرفـت كـه لژیـون هایـی 
صرفـا از ایتالیایـی ها )رومیان خالص( تشـكیل دهد 
و دسـتور تشـكیل ایـن لژیـون هـا، طبـق لوحـی كـه 
فرمـان بـر آن حـك شـده اسـت 22 سـپتامبر سـال 
66 میـالدی صـادر شـده بـود، ولـی عمـر نـرون كفاف 

نـداد كـه از ایـن نیـرو برضـد ایـران اسـتفاده كنـد و 
كمتـر از دو سـال بعـد )تابسـتان سـال 6۸ میـالدی( 

خودكشـی كـرد. 
    اختـالف ایـران و روم در آن زمـان عمدتـا بـر سـر 
ارمنسـتان بـود كـه چنـد برابـر امروز وسـعت داشـت.

روزی كه عراق جنگ هشت ساله 
با ایران را آغاز كرد

در نخسـتین حملـه هواپیماهای عراقی بـه تهران، دو 
هواپیمـای ایران در قسـمت نظامی فـرودگاه مهرآباد 

روی باند منهدم شـد
حمـالت نظامـی عـراق بـه ایـران كـه از روزهـای قبل 
از آن پیـش بینـی شـده بود، 31 شـهریور 1359 )22 
سـپتامبر 1980( آغـاز شـد كـه پیامـدش یـك جنگ 
هشـت سـاله بود و برخـالف تصور قبلی غـرب، ایران 
در ایـن جنـگ ُپرتلفـات و ُپرهزینـه حتـی یك وجب 

از خـاك خـود را از دسـت نداد.

کارگردان نمایش

»خورشید کاروان«  
اعالم کرد که این اثر نمایشی در بیست و هشتمین سال 

اجرای خود، در تاالر وحدت به صحنه می رود.

نمایش

طنزیمات

روزنامه اطالعات نوشت:

»عزم دولت برای ایجاد یک میلیون شغل«

ــی  ــل شــد. اندک ــه تحلی ــاب طنزیماتچــی دســت ب ــار در غی تغ

فشــار بــه ســتون فقــرات خــود وارد و دهانــه اش را بــه ســمت 

ــار  ــدر تغ ــون را ضرب ــک میلی ــرد. ی ــم ک ــتور تنظی ــان پاس خیاب

ــاص  ــب خ ــه مخاط ــه اضاف ــه را ب ــه حاصل ــرد. آن گاه نتیج ک

ــر کــرد. ــوز را پ ــر تغــار، فضــای تغارنی ــج کــرد. آژی ــوان پن ــه ت  ب

شــاهد عینکــی ســریع خــودش را بــه تغارنیــوز رســاند تــا شــاهد 

ایــن پدیــده نــادر باشــد. تغــار آژیــر مــی کشــید. شــاهد عینکــی 

مــی خواســت در را ببنــدد تــا شــخص دیگــری شــاهد ایــن اتفاق 

نباشــد. آن وقــت بــه عنــوان تنها شــاه عینکــی در همــه تلویزیون 

هــای دنیــا حاضــر مــی شــد و از تغــاری ســخن مــی گفــت کــه 

آژیــر مــی کشــد. بــه طــرف در رفــت. امــا بــه محــض ایــن کــه 

 خواســت در را ببنــدد، مخاطــب خــاص پــا بــه چارچوب گذاشــت.

ــه عقــب برداشــت و  گفت:»بفرماییــد  شــاهد عینکــی قدمــی ب

ــاص  ــب خ ــه نیســتید.« مخاط ــه غریب ــما ک ــاص! ش ــم خ خان

گفــت:»وا، شــاهد جــون! شــما هــم ایــن کتــاب رو خوندیــن؟ 

مــال هوشــنگ مــرادی کرمانیــه.« شــاهد عینکــی کــه از حــرف 

ــای  ــن آژیره ــی آورد، در بی ــر در نم ــاص س ــب خ ــای مخاط ه

ــریع  ــار؛ س ــش!« تغ ــم دارم بخونم ــه، تصمی ــار گفت:»بله،بل تغ

مخاطــب خــاص را بــه تــوان 2کاهــش داد. آژیــرش قطــع 

شــد. شــاهد عینکــی گفت:»تغــار! چــرا آژیــر مــی کشــیدی؟« 

ــی؟« و  ــی زن ــت م ــر؟! چــرا حــرف مف ــن؟! آژی ــار گفت:»م تغ

ــب  ــد. مخاط ــم خندیدن ــا ه ــرد و ب ــاص ک ــب خ ــه مخاط رو ب

خــاص ناخــن هــای الک زده اش را روی گونــه گذاشــت و 

گفت:»البتــه شــاهد جــون! درســته کــه تغــار مــا خیلــی 

مدرنــه. امــا بــه نظــر نمیــاد کــه بــه سیســتم آژیرکشــی مجهــز 

ــا تغــار  ــد ت ــزرگ مــن چن ــی مــادر ب شــده باشــن! آخــه میدون

ــار  ــتم.« تغ ــنا هس ــن کاال آش ــوژی ای ــا تکنول ــن ب ــت و م داش

ــا دلخــوری گفت:»خیــر! اصــالً هــم ایــن طــور نیســت. بنــده  ب

ــن  ــاوت م ــه تف ــوز متوج ــما هن ــن ش ــم. در ضم ــی باش کاال نم

ــا تغــار مــادر بزرگتــان نشــده ایــد؟« مخاطــب خــاص چیــن  ب

ــو!« ــور نش ــون! دلخ ــار ج ــت:»اِ وا تغ ــت و گف ــرو انداخ ــه اب  ب

تغــار همچنــان در ایــن فکــر بــود کــه ســهم تغــار نیــوز از یــک 

ــا خواهــد  ــد ت میلیــون شــغلی کــه دولــت عــزم آن را کــرده چن

بــود. بــا خــود مــی اندیشــید، مثــالً اگــر 50 تــا هــم باشــد، هــر 

ــم و  ــی کنی ــتخدام م ــاص اس ــب خ ــته مخاط ــا را در رس 50 ت

بخــش »فــال کشــک« را گســترش مــی دهیــم و تمــام. 

ــم  ــارش را ه ــد. آم ــی خواه ــوق نم ــه حق ــاص ک ــب خ مخاط

ــه  ــوز، روزنام ــه تغارنی ــه و بودج ــازمان برنام ــتیم س ــی فرس م

ــه؟ ــه کی ــی ب ــد. ک ــی ده ــش م ــر را پوش ــم خب ــات ه  اطالع

تغــار همچنــان بــا خــود مــی اندیشــید کــه آیــا از مــن باهــوش 

ــا خــودش  ــدا مــی شــود؟ و ب ــر هــم در ســرزمین تغارهــا پی ت

گفت:»گشــتم نبــود! نگــرد نیســت!« لبخنــد پیروزمندانــه ای زد. 

ــه  ــد و ب ــگاه کردن ــه هــم ن شــاهد عینکــی و مخاطــب خــاص ب

ــد. حــال خــراب تغــار تأســف خوردن

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

استخدام مخاطب خاص


