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چندیـن مـاه اسـت کـه فضـای سـنگینی بـر جامعـه حاکـم شـده، 
گرانی هـای باورنکردنـی، بی اطمینانـی نسـبت بـه آینـده، صحبـت از 
مهاجـرت کـه ورد زبـان جوانان و مسـئله ٔ اصلـی بسـیاری از خانواده ها 
شـده، و رو بـه فقـر رفتـن طبقه ٔ متوسـط، جای کمی بـرای کنش های 
اجتماعـی، از جملـه بـرای فعالیت هـای محیـط زیسـتی، گذاشـته 
اسـت. امـا، در ایـن فضـای نه چنـدان امیدبخـش، نبایـد فرامـوش 
کنیـم کـه تاریـخ پر اسـت از موقعیت هـای مشـابه این موقعیـِت ما، 
 و ایـن کـه کشـور مـا هنـوز در میانه هـای وضعیـت جهانـی قـرار دارد.
این جـا سـرزمین ماسـت! در هیچ کجـای ایـن کـره ٔ کوچـک خاکـی، 
داشـته  آرامـش  و  تعلـق  احسـاس  نمی توانیـم  این جـا  انـدازٔه  بـه 
باشـیم. بسـیار بعیـد اسـت کـه در جایـی دیگـر، بتوانیـم بـه انـدازه ٔ 
اسـت  بعیـد  حتـی  و  باشـیم.  مؤثـر  اجتماعـی  امـری  در  این جـا 
از  بیـش  مـادی ای  آسـایش  بـه  دیگـر،  کشـوری  در  بتوانیـم  کـه 
آن چـه کـه در این جـا داریـم، دسـت یابیـم )این هـا را بـه اسـتناد 
پایشـی می گویـم کـه از اوضـاع زندگـی یـک دوجیـن دوسـتان و 
 بسـتگانم کـه در چهـار دهـه ٔ گذشـته مهاجـرت کرده انـد، داشـته ام(.
بیاییـد بـه فرمـول قدیمی »خدمـت به میهـن« پایبند باشـیم! رفتن 
بـه خـارج را بـرای تکمیـل تحصیالت، به دسـت آوردن تجربـه، انتقال 
دسـتاوردهای بشـری بـه میهن، و البته تفریح و سـیر آفـاق و انفس، 
در برنامه هـای زندگـی خـود یـا فرزندان مـان بگذاریـم، امـا نگوییم که 
»ایـن مملکـت، درسـت نمی شـود«! اختالس گـران، فرصت طلبانی که 
بـه حقـوق مـردم دسـتبرد زده انـد، و آنـان که بـرای مردم نسـخه های 
ریاضـت می پیچنـد و خـود در نـاز و نعمـت افسـانه ای و ناحق به سـر 
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قاچاقچیان گنج در کمین 
غار »کمیشانی«

سرپرست هیات باستان شناسی:برای ادامه کاوش ها 
دسته کم 200 میلیون تومان نیاز داریم

جهانگیری تشریفاتی
معاون اول رییس جمهور: اجازه برکناری منشی خودم را پیدا نکردم، چه برسد به وکیل، وزیر و...

در این پیام ما می خوانید
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کشف دندان 
یک کودک نئاندرتال

در کرمانشاه
یک دندان متعلق به کودک نئاندرتال برای 

نخستین بار در پناهگاه صخره ای باوه یوان در 
استان کرمانشاه کشف شد. سامان حیدری 
گوران سرپرست هیات باستان شناسی این 

محوطه باستانی گفت: »این نخستین بار است 
که بقایای یک انسان نئاندرتال به صورت قطعی 

در کشور ایران کشف می شود.«

تکلیف ترمیم حقوق 
کارکنان دولت این 
هفته روشن می شود

سرباز هخامنشی 
راهی خراسان 

می شود

»سیاهگوش« در 
چهارمحال و بختیاری 

ثبت ملی شد

2

پسماند یکی از معضالت زیستی کشور است که معموال 
برای حل آنها پیشنهاداتی همچون راه اندازی کارخانه 
زباله سوز ارائه می شود. این در حالی است که در کشور 
ما به روش به صرفه تری همچون تفکیک زباله از مبدا 
توجه چندانی نمی شود. راه حلی که در کشورهای دیگر 
 بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
»پسماند به بحران طاقت فرسایی در استان مازندران 
تبدیل شده است، در همین خصوص ولی هللا نانواکناری 
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران می گوید : 
»درحال حاضر دپوی پسماند در تمامی نقاط این استان 
درجنگل و ساحل مازندران وجود داشته و نشت شیرابه 
ها به عنوان سمی خطرناک شاید روزانه بیش از چند 
هزار لیتر وارد رودخانه ها می شود.« به دلیل همین 
معضل، وعده راه اندازی نیروگاه زباله سوز از سوی 
مسوولین استانی و محلی داده می شود. 
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یکی از راه حل هایی که برای حل 
مشکل پسماند روی آن تاکید 
می شود تفکیک زباله از مبدا است

بحران پسماند؛ زاییده 
نبود امکانات و فرهنگ

و6

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت 

قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

نوبت اول

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 1397/08/02 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت14 روز 1397/08/02 تا تاریخ 1397/08/08 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت14روز سه شنبه تاریخ 1397/08/22
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت8:00 روزچهارشنبه تاریخ 1397/08/23     

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جيرفت – حد فاصل سيلو و پليس راه، بلوار ورودي 
 )http://iets.mporg.ir( و پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور www.jkerman.mrud.ir  شهرك صنعتي شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021  و دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768   

تضمين عنوان شماره
)لاير(

نوع
فهرست بهابرآورد )لاير(تضمين

275،000،000عملیات خاکی و ابنیه فنی راه روستایی زیارت دیوان مراد)تجدید2(112/ج97/3
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113/ج97/3
اجرای عملیات پریمکت و آسفالت عباس آباد-آشین، رودخانه کمال، 

پدوم آباد- قرقطوئیه و کناروئیه)تجدید(
1،716،000،00034،319،020،۸00

114/ج97/3
اجرای عملیات پریمکت و آسفالت محورهای گمرکان- امجز+ پشت 

کوه دوساری+ میجان)تجدید4(
۸34،000،00016،670،033،۸69

115/ج97/3
تکمیل اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور بندر 

دلفارد)تجدید2(
323،000،0006،446،۸۸2،54۸

116/ج97/3
اجرای خط کشی سرد ترافیکی همراه با گالسبید جهت ایمن سازی 

پروژه های راه روستایی قابل افتتاح جنوب کرمان
99،000،0001،977،3۸7،609
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117/ج97/3
تهیه و نصب عالئم اطالعاتی، انتظامی، اخطاری جهت ایمن 

سازی پروژه باند دوم محور کهنوج- رودان و جیرفت- سه راهی 
بم)تجدید4(

724،000،00014،474،249،772

118/ج97/3
تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور 

جیرفت- سه راهی بم
312،000،0006،22۸،464،717

119/ج97/3
تهیه و نصب حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پروژه باند دوم محور 

کهنوج- رودان
3۸9،000،0007،760،539،400

120/ج97/3
احداث و جمع آوری شبکه برق 20کیلو ولت و فشار ضعیف جهت آزاد 

سازی پروژه احداث باند دوم جیرفت- بافت)تجدید2(
155،000،0003،097،536،725

 فهرست بها تاسیسات
 برقی و ابنیه سال

1397

121/ج97/3
اجرای حصار، محوطه و ساختمان سرایداری ثبت احوال 

شهرستان جیرفت
249،000،0004،970،5۸5،119

ابنیه، تاسیسات 
مکانیکی و تاسیسات 
برقی سال 1397و 
بخشنامه سرجمع

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان بانک کارآفرین

آگهی مزایـده 
شماره 97/07

بانک کارآفرین در نظر دارد، ملک مازاد مشروحه ذیل را در شهرستان کرمان بصورت )شش دانگ( با شرایط پرداخت 
نقد/قرارداد اجاره بشرط تملیک از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
1- مبلغ سـپرده شـرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشـد که می بایسـت توسـط متقاضی به حسـاب مورد اشـاره 
در بـرگ شـرایط مزایـده ) قابـل پرداخـت در تمامـی شـعب بانـک کارآفریـن ( واریـز و اصـل رسـید آن را با قید ردیف و مشـخصات ملـک انتخابی 

تحویل نمایند .
2- متقاضیانـی کـه جهـت دریافـت اسـناد مزایـده بصـورت حضـوری به بانـک مراجعه می کنند می بایسـت فیـش واریـزی بمبلـغ 200/000 ریال به 

شـماره حسـاب 9-651-01  بنـام امـور مالی بانـک واریز نمایند.
3- بانک در قبول یا رد ، یک یا تمامی پیشنهادات مختار است . 

4- کلیـه امـالک مربوطـه بـا وضـع موجود و شـرایط روز ملـک بفروش می رسـند و بانک تعهدی از بابت هـر گونه طرح احتمالـی امالک )مطروحه 
از جانب شـهرداری( و اخذ پایان کار جدید نخواهد داشـت و خریدار شـخصأ مسـئول می باشـد .

5- در مـواردی کـه سـهم الشـرکه بصـورت مشـاعی واگـذار مـی گردد ، بانک هیچگونه مسـئولیتی در قبال افراز سـهم مشـاعی و اخذ سـند تفکیکی 
ندارد و خریدار شـخصأ مسـئول می باشـد .

6- در خصـوص امـالک عـدم تخلیـه )دارای متصـرف(، بانک هیچگونه مسـئولیتی در خصوص تخلیه ندارد و مسـئولیت کامـل رفع تصرف و تخلیه 
متصـرف بـه عهده خریدار می باشـد.

شرایط پرداخت بهای مورد معامله :
1- نقـد: 50٪ بهـای مـورد معاملـه ظـرف مـدت 10 روز از تاریخ اعالم نتایج بازگشـایی پاکات و مابقی ثمن معامله پس از اخذ اسـتعالمات مربوطه از 

مراجـع ذیربـط و همزمـان بـا انتقـال قطعـی مورد معامله و تحویل ملک به خریدار در دفتر اسـناد رسـمی دریافـت می گردد .
2- قرارداد اجاره به شرط تملیک :

 گروه الف( قرارداد اجاره به شرط تملیک بصورت 50٪ بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد . 50٪ بصورت اقساط 24 ماهه با نرخ ٪1۸ 
گروه ب ( قرارداد اجاره به شرط تملیک بصورت 40٪ بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد ، 60٪ بصورت اقساط 36 ماهه با نرخ 20٪ گروه 

ج ( قرارداد اجاره به شرط تملیک بصورت 30٪ بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد ، 70٪ بصورت اقساط 4۸ ماهه با نرخ ٪22 . 
در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی ، تقاضای نقدی برای کلیه امالک در اولویت می باشد. 

متقاضیـان جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر از وضعیـت مورد واگـذاری ، بازدیـد و دریافت فرم شـرکت در مزایده مـی توانند از تاریخ نشـر ظرف مدت 
یـک هفتـه بـه » شـعبه کرمان » واقـع در : کرمان ، بلوار جمهوری ، نبش خیابان نادر با شـماره تلفن هـای 324744۸6/32454315-034 مراجعه 

و یـا از طریـق سـایت اینترنتـی بانک نشـانی www.karafarinbank.ir   به جهت دریافت فرم شـرکت در مزایـده اقدام فرمایند . 
متقاضیـان مـی بایسـتی پیشـنهادات خـود را بـه آدرس : تهـران ، صنـدوق پسـتی 15۸75-4659 ویـا حضورا به نشـانی سـاختمان مرکـزی بانک 

کارآفریـن تـا تاریـخ اعالمـی تحویل و رسـید دریافـت نمایند.

قیمت پایه اعیانعرصهکاربرینوعآدرسردیف
 وضعیتتوضیحاتمزایده)ریال(

اموال

1
 کرمان-بلوارهوانیروز

کوچه28
قدرالسهممسکونیآپارتمان

78/89 
مترمربع

1/700/000/000-----
 دارای سند

تخلیه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به ماجرایی 
پیچیده بدل شده و از تیتر اول روزنامه های 

انگلستان نمی افتد. ساندی تلگراف 
تیتر یکش را به این موضوع اختصاص داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول 
ترامپ گفته نسـخه ای که دولت عربستان 

از نحوه قتل خاشـقجی منتشر کرده 
مشکوک به دروغ است.

پایگاه اینترنتی شـبکه خبریالجزیره 
در ارتباط با گزارش های دولت عربسـتان 

در ارتباط با پرونده خاشـقجی نوشته: یک 
ورژن جدید!

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله از بازگشـت 
افغان هـا به پای صندوق های رای پس 

از عملیات روز شـنبه به مراکز رای گیری 
خبر داده.

آلمان

طرح اصالح قانون بودجه، 6 ماه مسکوت ماندپیام خبر
نمایندگان مردم در خانه ملت با مسکوت ماندن طرح اصالح قانون بودجه به مدت 6 ماه موافقت 
کردند.

سنا
 ای

س:
عک

جهانگیری تشریفاتی
معاون اول رییس جمهور: اجازه برکناری منشی خودم را پیدا نکردم، چه برسد به وکیل، وزیر و...

جهانگیری در روزی که نمی خواست به همایش روز صادرات برود در این مراسم سخنرانی کرد.

دولـت کـه پیـش از این وعـده ترمیم کابینه 
را داده بـود بـا فشـار مجلـس و اقتصاد این  
روزهـا ناگزیـر بـه فکـر تغییـر کابینـه افتاد. 
رییـس جمهـور از فرصت پیش آمـده برای 
معرفی وزرای اسـتیضاح شـده استفاده کرد 
و چهـار وزیـر را برای گرفتن رای اعتماد راهی 
بهارسـتان کرد. پش تر نیـز در همین صفحه 
از احتماال معرفی این وزیران نوشـته بودیم. 
روحانـی در دولـت دوم اش خیلی با حوصله 
تصمیـم می گیـرد. موضوعـی کـه در خیلـی 
مـوارد از حوصله کارشناسـان و جامعه خارج 
اسـت. از طرفـی خیلـی هـم اقـای رییـس 
جمهـور زودرنـج شـده اسـت. بـه نحـوی ه 
بـا وجـود همراهـی فراکسـیون »امیـد« در 

مجلـس بـا دولـت امـا او از عـدم همراهـی 
فراکسیون گالیه داشـته است. موضوعی که 

نماینـدگان امیـد آنـرا رد می کنند.
گرامیداشـت  مراسـم  دیـروز  صبـح 
بیسـت ودومین سـالروز ملـی صـادرات بـا 
اول  معـاون  جهانگیـری  اسـحاق  حضـور 
شـریعتمداری  محمـد  رئیس جمهـوری، 
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  پیشـین  وزیـر 
وزارت  سرپرسـت  رحمانـی  رضـا  تجـارت، 
از  جمعـی  و  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
فعـاالن اقتصـادی، اعضـای اتـاق بازرگانی و 
صادرکننـدگان برگـزار شـد که این مراسـم با 

بـود. همـراه  حاشـیه ها  برخـی 

جهانگیری: نمی خواستم
 به مراسم بیایم

بـه  ایـن مراسـم می تـوان  از حاشـیه های 
صحبت هـای ابتدایی جهانگیری کـه از عدم 

تمایـل خـود بـرای حضـور در ایـن مراسـم 
گفت اشـاره کرد.معاون اول رئیس جمهوری 
گفـت:  خـود  صحبت هـای  ابتـدای  در 
نمی خواسـتم امـروز بـه ایـن مراسـم بیایم 
و تصمیمـم برنیامـدن بـود. با وجـود این که 
دیشـب آقای شـریعتمداری با من صحبت 
کـرد و از مـن بـرای ایـن مراسـم مجـددا 
دعـوت کرد مـن به او گفتم شـرایطم جوری 
اسـت که شـاید در این مراسم شرکت نکنم، 
امـا وقتـی در بخش خبری سـاعت هشـت 
صبـح اعـالم شـد جلسـه امـروز بـا حضـور 
مـن برگـزار می شـود فکـر کـردم کـه تعبیر 
و تفسـیر دیگـری از نیامـدن مـن بشـود، 
بنابرایـن آمـدم کـه خدمـت صادرکننـدگان 

عـرض ادب کنـم.
شـوخی معاون اول رییس جمهوری با وزیر 
پیشـین وزارت صنعـت، معـدن و تجارت که 

شـب گذشـته از سمت خود اسـتعفا داد و 
صبـح امـروز طی نامـه ای از سـوی رییس 
جمهـوری به عنوان وزیر پیشـنهادی وزارت 
تعـاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شـد از 

دیگر حواشـی این مراسـم بود.

شریعتمداری: جایی مشغول 
به کار نیستم

پیش از سخنان جهانگیری، شریعتمداری 
بـه بیـان  مطالبی درباره وضعیـت صادرات 
صحبت هـای  در  پرداخـت.وی  کشـور  در 
خود بارها به اسـتعفایش از وزارت صنعت، 
معـدن و تجـارت و این کـه در حـال حاضر 
در هیـچ سـمتی مشـغول بـه کار نیسـت 
پیش فـرض،  ایـن  بـا  و  کـرد  اشـاره ای 
توصیه هـا و راهکارهایـی خطـاب به معاون 

اول رییـس جمهـوری  ارائـه کرد.
جهانگیـری هـم در ابتـدای سـخنان خـود 
آقـای  گفـت  :  شـریعت مداری  بـه  رو 

تریبـون  پشـت  یـک جـور  شـریعتمداری 
حـرف می زنـد و می گویـد من بیـکارم؛ این 
در حالـی اسـت کـه همیـن امـروز ؛ پشـت 
در منتظـر مانـد و وقتـی مطمئن شـد وزیر 
بعـدی اسـت وارد جلسـه شـد و در صندلی 

خـود نشسـت.

اجازه برکناری منشی ام را ندارم
معـاون اول رییـس جمهـوری همچنیـن به 
بخش هایـی از صحبت هـای شـریعتمداری 
در مراسـم امـروز اشـاره کـرد و گفـت: آقـای 
شـریعتمداری از ایـن موضـع صحبـت کـرد 
که مدیران کشـور ترسـیده اند. ایـن در حالی 
اسـت کـه مـن مکـررا گفتـه ام در شـرایط 
فعلـی مدیـران ریسـک پذیر را می خواهیـم. 
در واکنـش بـه این صحبت هـای من برخی 
می گوینـد چـرا در ایـن شـرایط مدیـران را 
برکنـار نمی کنیـد؛ آنهـا فکـر می کنند کـه در 

دسـتان مـن قلـم و کاغـذ اسـت و راه کـه 
مـی روم می توانم مدیـر را برکنار کنم. این در 
حالی اسـت کـه من تـا االن اجـازه برکناری 
منشـی ام را پیدا نکردم چه برسـد به وکیل، 

وزیـر و… .

نقش تشریفاتی جهانگیری
علـی صوفـی، وزیر تعـاون دولـت اصالحات 
بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت بایـد در چیدمان 
تیـم اقتصـادی خـودش یـا ترمیـم کابینـه 
دقـت کنـد، اظهـار کـرد: شـاید ایـن آخرین 
تیـم  بـر  بازنگـری  بـرای  دولـت  فرصـت 
اقتصـادی خودش باشـد.وی افـزود: دولت 
باید هرچه زودتـر ناکارآمدی های خودش را 
جبـران کنـد و باید تیم اقتصادی که انتخاب 
می کنـد، یـک تیـم منسـجم و هماهنـگ 
باشـد.این فعال سیاسی اصالح طلب غیبت 
دبیر سـتاد اقتصاد مقاومتی در جلسه اخیر 
رئیـس جمهـور بـا اقتصاددانـان را مصداقی 

از کمرنگ شـدن نقش جهانگیری دانسـت 
و تصریـح کـرد:  جـای تعجب اسـت که در 
جلسـه  روحانی بـا اصالح طلبـان واعظی به 
جـای جهانگیری، معـاون اول رئیس جمهور 
عالـی  شـورای  اسـت.عضو  یافتـه  حضـور 
سیاسـتگذاری اصالح طلبـان افـزود: واعظی 
سرنوشـت  بـه  روحانـی  کـه  نمی خواهـد 
رییـس جمهور هـای قبـل دچـار شـود و تـا 
جایـی کـه می توانـد بـا نفـوذ خود تیمـی را 
انتخـاب می کند کـه از اصالح طلبان نباشـد.
صوفـی در ابـان 96 هـم گفتـه بـود کـه بـا 
دفتـر  ریاسـت  بـه  واعظـی  آقـای  رفتـن 
رئیس جمهور می شـود حضـور کنونی آقای 
جهانگیری را تشـریفاتی خوانـد. این را یک 
فعـال سیاسـی مـی گویـد و معتقـد اسـت 
چرخـش روحانـی بـه سـمت اصولگرایـان 
از زمانـی اتفـاق افتـاده کـه محمـود واعظی 
رییـس دفتـر رئیـس جمهـور شـده اسـت.

محمـد اسـالمی کـه بیشـتر بـه عنـوان یـک مدیـر تکنوکرات 
شـناخته می شـود، از جانب حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانـی بـه عنـوان سرپرسـت وزارت راه معرفـی شـد و قـرار 
اسـت روز گذشـته بـرای تکیـه بـر کرسـی عبـاس آخونـدی 
در ایـن وزارتخانـه بـه مجلـس معرفی شـد. محمد اسـالمی، 
دانش آموخته مهندسـی راه و سـاختمان از دانشگاه دیترویت 
و  راه  مهندسـی  مقطـع کارشناسـی،  در  آمریـکا  میشـیگان 
سـاختمان از دانشـگاه تولیدو اوهایو در مقطع کارشناسی ارشد 
و دارای مـدرک MBA مدیریـت جهانـی هوانوردی از دانشـگاه 

تهران اسـت.

وزیـر  عنـوان  بـه  را  رحمانـی  رضـا  جمهـور  رییـس 
بـه  تجـارت«  و  معـدن  صنعـت،  »وزارت  پیشـنهادی 
مجلـس شـورای اسـالمی معرفـی کـرد. او دارای مدرک 
دانشـگاه  ـ   )DBA( مدیریـت  دکتـری  دوره  تحصیلـی 
ایـران و کارشناسـی ارشـد مدیریـت  صنایـع و معـادن 
سـازمان  ـــ  اسـتراتژیک  مدیریـت  دوره  و  دولتـی 
رحمانـی همچنیـن  سـمت  دارد.  را  مدیریـت صنعتـی 
امـور  در  تجـارت  و  معـدن  وزیـر صنعـت،  مقـام  قائـم 

دارد. خـود  کارنامـه  در  را  تولیـد 

معرفی وزیر پیشنهادی 
راه و شهرسازی

رحمانی به جای 
شریعمتداری

مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  عضـو 
موجـود  بـه شـرایط  توجـه  بـا  گفـت: 
بایـد اصالحـی در قانـون بودجه صورت 
گیـرد تـا حقـوق کارکنان دولـت ترمیم 
شـود، اینکـه دولـت الیحـه بیـاورد یـا 
هفتـه  طـی  بدهنـد  طـرح  نماینـدگان 
مـا  و  شـد  خواهـد  مشـخص  جـاری 
بـه عنـوان کمیسـیون اقتصـادی پیگیر 
موضـوع خواهیـم بـود. سـیده فاطمـه 
حسـینی روز یکشـنبه در گفـت و گـو 

ارائـه  احتمـال  خصـوص  در  ایرنـا  بـا 
طـرح افزایـش حقـوق کارکنـان دولت، 
افـزود: اگـر اقدامی بـرای ارایـه الیحه 
خصـوص  ایـن  در  مجلـس  نشـود، 
اقـدام خواهـد کـرد، زیـرا قابـل قبـول 
داشـته  افزایـش  تـورم  کـه  نیسـت 
باشـد ولـی حقـوق کارکنـان براسـاس 
قانـون بودجـه و بـا روال قبلـی باقـی 

بمانـد.
کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 

تاکنـون مجلـس درخصـوص افزایـش 
حقـوق کارکنـان دولـت در قالـب طرح 
اقدامـی انجـام داده و یا درصدد انجام 
آن اسـت؟ ادامـه داد: مجلـس در این 
مـدت تـالش داشـته اقداماتـی را در 
ایـن خصوص انجام دهـد. اطمینان از 
دسترسـی مـردم بـه کاالهای اساسـی 
اسـت کـه دولـت  اقداماتـی  از جملـه 
بـدون  توانـد  عنـوان مجـری مـی  بـه 
مراجعـه بـه مجلس انجـام دهد. عضو 
کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای 
درخصـوص  کـرد:  اضافـه  اسـالمی 
افزایـش حقـوق کارکنـان خـالء قانونی 
بودجـه  قانـون  همیـن  ولـی  نداریـم، 

فعلـی بایـد اصـالح شـود.

تکلیف ترمیم حقوق کارکنان 

دولت این هفته روشن می شود

حضور رییس جمهور در مجلس 
برای دفاع از وزرای پیشنهادی

معـاون پارلمانـی رییـس جمهـور بـا بیـان ایـن کـه رییـس جمهـور بـرای 
معرفـی وزرای پیشـنهادی در مجلـس شـورای اسـالمی حضور پیـدا می کند، 
گفـت کـه امیدواریـم در طـول یـک هفتـه  آینـده گفت وگوهـای سـازنده و 
مفیـدی بیـن وزرا بـا نماینـدگان انجـام شـده و در نهایـت شـاهد رای بـاالی 
نماینـدگان بـه آنهـا باشیم.حسـینعلی امیـری، در حاشـیه جلسـه علنـی روز 
)یکشـنبه ( مجلس شـورای اسـالمی در نشسـت خبـری به ارائـه توضیحاتی 
دربـاره پروسـه معرفـی چهـار وزیـر پیشـنهادی و همچنیـن جلسـه شـورای 
نگهبـان بـا تعـدادی از اعضـای کابینـه دولـت بـرای بررسـی الیحـه الحـاق 
ایـران بـه کنوانسـیون مقابله با تامیـن مالی تروریسـم )CFT( پرداخت.وی 
در توضیـح پروسـه معرفـی وزرای پیشـنهادی بـه مجلس شـورای اسـالمی، 
گفـت : معرفـی وزیـر یـا وزیـران بـه مجلس شـورای اسـالمی فراینـدی دارد 
کـه در نهایـت رییـس جمهـور شـخصا فـردی را بـرای وزارتخانـه ای معرفـی 
کـرده و بـا علـم و اطـالع از تخصـص و توانایـی آن فـرد و صالحیت هـای 
عمومـی و شـخصی اش بـه مجلـس شـورای اسـالمی معرفـی می کنـد. در 
ایـن فراینـد ممکـن اسـت مشـورت هایی بـا نماینـدگان در فراکسـیون های 

مختلـف و برخـی از کنشـگران سیاسـی صـورت گیـرد. 

ته
نک

مرعشـی هـم پیـش از ایـن گفتـه بود:انتخابـات 96 از جهـت 
کاندیداتـوری جهانگیـری ضربـه بزرگـی بـه اصالحات بـود. به 
هرحـال حضور جهانگیری در انتخابـات ضررهایی را متوجه خود 
جهانگیـری و جریـان اصالحـات کـرد. کاندیداتـوری او تصمیم 
روحانـی بـود و همـگان شـاهد بودیم که بـه نفع او هـم تمام 
شـد اما برداشـت من این اسـت که تیـم حلقه یـک روحانی از 
کاندید شـدن جهانگیری در انتخابات رنجیدند و در دوره دوم در 

شـکل گیری دولـت، جهانگیـری کامـال بـه کنار رانده شـد.
معـاون اول اصالتـا نقـش مسـتقیم و قانونـی بـه عهـده ندارد 
جـز اختیـارات و تصمیماتـی کـه رئیس جمهـور بـه او محـول 
کنـد، بنابراین تـا روحانی نخواهـد جهانگیـری نمی تواند نقش 

کارسـازی در دولـت ایفـا کند.
روحانـی هـم در شـکل گیری دوره دوم دولـت و یکسـال اخیر 
اداره کشـور عالقه منـد بود جهانگیری نقش کمتـری را در دولت 
داشـته باشـد.جهانگیری هرجا کار به او محول شـده انجام داده 
اسـت، امـا بـه هرحال دوسـتان بایـد تجربـه می کردنـد که در 

عرض یکسـال 25 میلیون رای را بسـوزانند.

گزارش 
پیام ما

سوژهمجلس

تعداد زندانیان ۴ برابر ظرفیت زندان هاستگالیه مندی فراکسیون امید از دولت در معرفی وزرا
یــک عضــو هیــات رییســه 
مجلــس  امیــد  فراکســیون 
شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه 
گالیــه منــدی ایــن فراکســیون 
از دولــت بــه دلیــل عــدم مشــورت در معرفــی وزرا، گفــت 
کــه موضــع فراکســیون امیــد دربــاره ترمیــم کابینــه بعــد 
ــی  ــع عموم ــزی و مجم از تشــکیل جلســه شــورای مرک

ــد. ــد ش ــالم خواه اع
محمدرضــا تابــش  بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســه صبــح 
روز )یکشــنبه ( هیــات رییســه فراکســیون امیــد، اظهــار 
کــرد: مــا از دولــت گالیــه منــد هســتیم. هیــچ مشــورتی 
ــالح  ــان اص ــد و جری ــیون امی ــا فراکس ــی وزرا ب در معرف

طلبــی نشــده اســت.
وی اضافــه کــرد: کشــور در ایــن شــرایط خطیــر نیازمنــد 
ــا  ــام معن ــه تم ــع ب ــر و در واق ــد و کالن نگ وزرای توانمن
دولتمــرد اســت کــه کشــور را از مخاطــرات فــرا رو نجــات 
ــور  ــن منظ ــه ای ــد ب ــه بای ــم کابین ــا ترمی ــد و قاعدت ده

ــرد. صــورت گی
ــس  ــد مجل ــات رییســه فراکســیون امی ــن عضــو هی ای
ــیون  ــن فراکس ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــالمی ب ــورای اس ش
نفیــا و یــا اثباتــا نظــری نســبت بــه ترمیــم کابینــه نــدارد، 
ــکیل  ــس از تش ــان را پ ــا موضعم ــرد: م ــان ک خاطرنش
ــد و   شــورای مرکــزی و مجمــع عمومــی فراکســیون امی

ــرد. ــم ک ــراز خواهی ــده اب ــکاران نماین ــالم نظــر هم اع

طـرح  موافـق  نماینـدگان 
سـاماندهی زندانیان و کاهش 
جمعیـت کیفـری زنـدان ها بر 
ایـن باورنـد که به علـت برخی 
افزایـش  زندانیـان  تعـداد  اقتصـادی  نابسـامانی هـای 
چشـمگیری داشـته بـه طوری کـه تعداد آنان چهـار برابر 
ظرفیـت زنـدان هـا شـده و ایـن باعـث بـروز مشـکالتی 
در اداره زنـدان هـا شـده اسـت. علـی بختیار در نشسـت 
علنـی روز  )یکشـنبه 29 مهر( مجلس شـورای اسـالمی 
و کاهـش  زندانیـان  بـا طـرح سـاماندهی  در موافقـت 
جمعیـت کیفـری زنـدان هـا گفـت: تعـداد زندانیـان در 
و  اقتصـادی  نابسـامانی هـای  دلیـل  بـه  حـال حاضـر 

موضوعاتـی کـه مـردم علت ایجـاد آن نیسـتند، افزایش 
و  مـردم گلپایـگان  اسـت.نماینده  داشـته  چشـمگیری 
خوانسـار در مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه 
شـرایط اجتماعـی به افزایـش تعداد زندانیـان دامن زده 
اسـت، افـزود: در حـال حاضـر تعـداد زندانیـان 4 برابـر 
قبـل شـده اسـت و مسـئوالن زنـدان توانایـی اداره ایـن 
مـکان هـا را ندارنـد؛ بـا بـاال رفتـن قیمـت سـکه تعـداد 
زندانیـان در 4 مـاه گذشـته دو برابر شـده، زیرا بسـیاری 
توانایـی مالـی بـرای پرداخـت مهریـه ندارنـد.وی بیـان 
کـرد: مـاده یک این طـرح، مراکز قضایـی را مکلف کرده 
بـه جز مـوارد مطروحه در مواد 237 و 238 از بازداشـت 

موقـت متهمـان اجتنـاب کنـد.

هر
 م

س:
عک

بخش هـای  مدیریـت  سـال ها  کـه  دژپسـند  فرهـاد 
بـر  را  عالـی  و  میانـی  سـطح  در  کشـور  اقتصـادی 
بـرای  روحانـی  حسـن  اصلـی  گزینـه  داشـته،  عهـده 
تصـدی پسـت وزارت اقتصـاد اسـت و انتظـار می رفـت  
دکتـری  شـود.او  معرفـی  مجلـس  بـه  روز)یکشـنبه( 
عالـی  دوره  بین الملـل  اقتصـاد  گرایـش  اقتصـاد 
تحقیقـات دانشـگاه آزاد اسـالمی )13۸1( و  همچنیـن 
کارشناسـی ارشـد برنامه ریـزی سیسـتم های اقتصـادی 
از دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه شـهید بهشـتی )1370( 

دارد. را 

پـس از حـدود یـک مـاه سـرانجام اسـتعفای وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت توسـط دولـت تاییـد شـد و او بـه عنـوان گزینه 
وزیـر کار در مجلـس معرفـی شـد. یکشـنبه یکـم مهرمـاه بود که 
پـس از تعطیـالت تابسـتانی و در اولیـن نشسـت علنی مجلس 
خبـری درگوشـی در راهروهـای بهارسـتان پیچیـد مبنـی بر اینکه 
شـریعتمداری وزیـر صنعـت، معدن و تجارت اسـتعفا داد، با چند 
نماینده تماس تلفنی گرفته شـد تا صحت و سـقم خبر مشخص 
شـود چند نماینده صحت خبر اسـتعفای شـریعتمداری را تایید 
کرده اما همگی عنوان کردند که خبر به نقل از آنها منتشـر نشـود.

دژپسند گزینه روحانی 
برای وزارت اقتصاد

شریعمتداری در پی 
تعویض کرسی وزارت خود
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این صفحه می خوانیم
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ت
ارا

 آپ
س:

عک

همراهان بیمار در بیمارستان ها 
پرستار می شوند

سخنگوی کمیسیون بهداشـت و درمان 
مجلـس با اشـاره به اینکـه ضریب کادر 
پرسـتاری بـه تخت در بیمارسـتان های 
ایـران یـک و در ژاپـن 11 اسـت،  گفـت: 
وزارت بهداشـت و درمـان بایـد بـه سـرعت نسـبت بـه طرحـی بـرای 
جـذب بیشـتر پرسـتاران اقـدام کنـد. حیدرعلـی عبـادی در رابطـه بـا 
کمبـود  نیـروی پرسـتاری گفـت: بیمارسـتان ها مـا در حـال حاضر با 
کمبـود پرسـتار مواجـه هسـتند بـه همیـن دلیـل مراقبت پرسـتاری 
کیفیـت مناسـبی نـدارد. از طرفـی در برخـی از بیمارسـتان ها پدیـده 
جدیـدی بـه وجـود آمـده و آن هـم همـراه بیمار اسـت کـه در تمامی 
بیمارسـتان ها به محض بسـتری کردن بیمـار، از خانـواده و همراهان 
بیمـار می خواهنـد تـا بـه عنوان همـراه بیمار و بـرای مراقـب از وی در 

بیمارسـتان بماند.

سالمت

برند ایرانی در جهان 
چه جایگاهی دارد؟

موسسـه "برند فایننس" اعـالم کرد برند 
ایرانـی در رده چهل و چهارم باارزش ترین 

برند جهان قـرار دارد.
انـدازه گیـری ارزش دارایـی نامحسـوس 
یـک کشـور امـر سـاده ای نیسـت امـا 
موسسـه برندفایننس هر سـاله بـا اندازه 
گیری مجموع ارزش برندهای موجود در 
یک کشـور، آن هـا را رتبه بنـدی می کند. 
دیویـد هیـگ، مدیرعامل برنـد فایننس 
گفـت: در بـازار جهانـی، برندهـا یکـی از 
تعییـن کننده ترین مسـائل در موقعیت 
کشـورها هسـتند. برندهـا باعـث تقویت 
صـادرات، ارزش افزوده و جذب مهاجران 

خارجـی ماهـر به کشـورها می شـوند.
جایگاه ایران

ایـران در رتبـه بنـدی امسـال بـا 7 درصد 
کاهـش نسـبت بـه سـال گذشـته، بـا 
برنـدی بـه ارزش مجمـوع 234 میلیارد 
دالر، باالتـر از رومانـی، نیوزلنـد و کویت و 
پاییـن تر از قطر، کلمبیـا و ویتنام، در رده 
چهل و چهارم ایسـتاده اسـت. رتبه ایران 
در مقایسـه بـا سـال قبـل 5 رتبـه تنـزل 

یافته اسـت.
برترین کشورها

هـای  شـرکت  برنـد  1-آمریـکا:ارزش 
تریلیـون   25.۸99 معـادل  آمریکایـی 
دالر بـرآورد شـده اسـت کـه 23 درصـد 

اسـت. سـال گذشـته  از  بیش تـر 
تریلیـون   12.779 ارزش  بـا  2-چیـن: 
دالر در رده دوم جهـان ایسـتاده اسـت. 
ارزش برندهـای چینـی در مقایسـه بـا 
سـال گذشـته 25 درصد افزایش داشـته 

است.
مبلـغ  بـه  جهـان  بـاارزش  3-آلمـان: 
5.147 تریلیون دالر اسـت که در مقایسه 
با سـال قبـل، ارزش برندهای آلمانی 2۸ 

درصـد افزایـش یافته اسـت.
ارزش  بـه  برنـدی  بـا  انگلیـس:   -4
3.750 5- ژاپـن: ارزش برندهـای ژاپنی 
علی رغـم رشـد 5 درصـدی و رسـیدن به 
3.59۸ تریلیـون دالر، یـک رتبه نسـبت 
بـه سـال گذشـته تنـزل یافـت امـا ایـن 
فرانسـه، کانـادا،  از  باالتـر  هنـوز  کشـور 

ایتالیـا، هنـد و کـره جنوبـی  اسـت.

صدا و سیما با تبلیغ مصرف گرایی بر 
اضطراب مردم می افزاید

خبر

کودکان نه توان درک مشکالت را دارند و نه توان حل آنها را که خانواده ها در آن گیر افتاده اند

رییــس ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران گفــت: بایــد ارز پنــج نرخی 
جمــع و بــه نــرخ واقعــی نزدیــک شــود چراکــه ارز 4200 تومانــی 

بیــش از هــر نــرخ دیگــری فــرار ســرمایه  را رقــم می زنــد.
ــن  ــدگان برای ــه صادرکنن ــه اینک ــا اشــاره ب ــور ب محســن جالل پ
باورنــد کــه صــادرات بایــد محــور فعالیت هــای اقتصــادی باشــد 
و ارز آن جایگزیــن ارز حاصــل از نفــت باشــد. اظهــار کــرد: ســال 
ــه  ــت، در حالیک ــادرات داش ــارد دالر ص ــه میلی ــه س 19۸0 ترکی
اکنــون میــزان صــادرات آن بــه 160 میلیــارد دالر رســیده اســت. 
ضمــن اینکــه ایــن آرزوی همــه ایرانیــان اســت کــه روزی درب 
چاه هــای نفــت بســته شــود. البتــه اکنــون دشــمن در تــالش 

ــدد. اســت کــه درب چاه هــای نفــت را ببن
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز، می توان مشــروط 
ــن  ــرد ضم ــاد ک ــش صــادرات ایج ــا، افزای ــردن راه ه ــاز ک ــه ب ب
اینکــه بایــد جلــوی تصمیمــات یک شــبه را گرفتــه شــود تــا ارز 
کشــور عــالوه بــر تامیــن نیازهــا بخشــی اش هــم ذخیــره شــود. 
وی بــا اشــاره بــه اعتقــاد برخــی صادرکننــدگان مبنی بر مناســب 
نبــودن تعهــد ارزی گفــت: البتــه برخــی دیگــر مخالــف نیســتند 
امــا شــرایط مناســبی را بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات 
ــد  ــد ارزی بای ــه تعه ــی اســت ک ــن در حال ــد؛  ای ــب می کنن طل
ضوابــط خــود را داشــته و ارز پنــج نرخــی از بیــن بــرود. بــا توجه 
ایــن کــه ارز آزاد، ارز مســافرتی، ارز نیمــا، ارز ســنا و ارز دولتی پنج 
نــرخ حــال حاضــر در کشــور بــرای ارز اســت، مشــخص نیســت 
کــه بایــد تعهــد صادراتــی بــا چــه ارزی انجــام شــود. جالل پــور 
بــا اشــاره بــه اینکــه پرداخــت یارانــه نیــز بایــد هدفمنــد شــود، 
اظهــار کــرد: روزی 90 میلیــون لیتــر بنزیــن مصــرف می شــود و 
قاچــاق هــم گســترش دارد و فــرار ســرمایه بــا همیــن قاچــاق 
صــورت می گیــرد. عــالوه  برایــن اعتمــاد بایــد بــه کشــور برگــردد، 
فضــای کســب و کار بهبــود یابــد و نــرخ ارز واقعــی شــود؛ چراکــه 
ــرار ســرمایه را  ــرخ دیگــری ف ــی بیــش از هــر ن ارز 4200 تومان
رقــم می زنــد. رییــس ســابق اتــاق بازرگانــی ایــران تصریــح کرد 
ــه ســال 96،  ــده نمون ــوان صادرکنن ــه عن ــده ب : امســال خــود بن
هنــوز یــک کیلــو پســته هــم صــادر نکــرده ام چراکــه نمی دانــم 
چطــور بایــد ارز صادراتــی را برگردانــم. مــا نمی توانیــم مســیری 
را برویــم کــه بــه عنــوان قاچاقچــی ارز در آینــده مطــرح شــده 
اســت و تنهــا گرفتــاری ایجــاد می کنــد. وی افــزود: ممنوعیــت 
صــادرات کامــال غیرقانونــی اســت، کشــورهایی که خریدار پســته 
مــا بودنــد،  امــروز نمی خرنــد چراکــه وقتــی می بیننــد صــادرات 
گوجه فرنگــی متوقــف شــده، دیگــر پســته ایرانــی را نمی خرنــد. 

بنابرایــن ممنوعیــت صــادرات جایــی نــدارد.

رییس سابق اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

ارز پنج نرخی باید 
از بین برود

سرپرســت وزارت صنعــت، معدن و تجــارت گفت: 
10 میلیــارد دالر ارز حاصــل از افزایــش صــادرات به 

تولیــد داخل اختصــاص خواهــد یافت.
 رضــا رحمانــی در مراســم بیســت و دومیــن 
ســالروز روز ملی صــادرات در ســالن همایش های 
بین المللــی صداوســیما، اظهارکــرد: در جریــان 

همــه مشــکالت قــرار دارم و وظیفــه اصلــی مــن 
ــن مشــکالت اســت. ــری و حــل ای پیگی

بــه  دوره مســئولیت جدیــدم  در  افــزود:  وی 
ــاج  ــا مایحت ــی دادم ت ــوری قول های رئیس جمه
عمومــی مــردم را تامیــن کنــم و ایــن کاالهــا بــه 
وفــور در بــازار وجود داشــته باشــد و از ســوی دیگر 

نیــز زنجیــره تولیــد تــا صــادرات را اصــالح کنــم. 
ــان  ــه از مشکالتش ــانات ارزی هم ــه در نوس البت
صحبــت کردنــد کــه یــا بــه صــورت طبیعــی ایجاد 
ــده  ــث آن ش ــتباه باع ــات اش ــا تصمیم ــده ی ش
ــه  ــز ب ــی نی ــان فرصت های اســت امــا در ایــن می
وجــود آمــده کــه بایــد از آن  اســتفاده کنیــم. بــه 
ــش  ــی افزای ــا در پ ــم ت ــال درصددی ــوان مث عن
ــه  ــل از آن را ب ــارد دالر ارز حاص ــادرات، 10 میلی ص

ــم. ــد داخــل اختصــاص دهی تولی
ــای  ــود فض ــون بهب ــن قان ــت: همی ــی گف رحمان
کســب و کار کــه در مجلــس نوشــتیم بــه گونــه ای 

ــه  ــزرگ ب ــی ب ــم تحول ــر می کردی ــه فک ــود ک ب
ــون  ــن قان ــز ای ــون نی ــم اکن ــی آورد و ه وجــود م
مترقــی اســت و در صددیــم از آن اســتفاده کنیــم.

وی تصریــح کــرد: قــول می دهــم کــه در دوره 
ــر محــور  ــات ب ــدم تمــام انتصاب مســئولیت جدی
ــا  ــه از ب ــه البت ــد ک ــی باش ــان و جوان گرای جوان
تجربه هــا هــم اســتفاه می کنیــم. همچنیــن 
اتاق هــای فکــر مختلفــی در حوزه هــای صنعــت، 
معــدن و تجــارت تشــکیل می دهیــم و هــر 
تصمیمــی کــه بخواهــد اتخــاذ شــود پــس از عبور 
از اتــاق فکــر و بــا کمتریــن آســیب خواهــد بــود.

اختصاص ۱0 میلیارد دالر 
به تولید داخل

دستور رهبری برای برداشت 500 میلیون دالر از صندوق توسعه برای دارو
معاون اول رئیس جمهور از موافقت رهبر انقالب برای برداشت 500 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای 
شرکتهای دارویی، خبر داد و گفت: افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست و جامعه کشش ندارد.

افزایش 8 درصدی 
درآمدهای مالیاتی

مالیاتـی  امـور  سـازمان  رئیـس 
درصـدی  هشـت  افزایـش  از 
وصـول  و  مالیاتـی  درآمدهـای 
آن  تومانـی  میلیـارد  هـزار   53
خبـر داد و گفـت: در چهار - پنج سـال آینده سـامانه های 
نظـام مالیاتـی بـه قـدری قـوی خواهند شـد کـه خودمان 

می کنیـم.  اعـالم  مؤدیـان  بـه  و  تولیـد  اظهارنامـه 
سـال های  در  اگـر  کـرد:  اظهـار  تقوی نـژاد  سـید کامـل 
درآمدهـای  بـود   100 مـا  نفتـی  درآمدهـای  گذشـته 
درآمدهـای  از  درصـد   50 یعنـی  بـود؛   150 مالیاتی مـان 

گرفته ایـم. سـبقت  قبـل  سـال  نفتـی 

اقتصاد

ضرورت شناسایی و تبیین 
شاخصه های فقر

قائـم مقـام کمیتـه امـداد بـا تاکیـد 
ایـن  اساسـنامه  کامـل  اجـرای  بـر 
نهـاد گفـت: کمیتـه امـداد بایـد طبـق 
و  شناسـایی  بـه  نسـبت  اساسـنامه 
تببیـن شـاخصه های فقـر و محرومیت هـا و شناسـایی دقیـق 
خانوارهـای نیازمند به درسـتی اقدام کند. امیـر منصور برقعی قائم 
مقام کمیته امداد در همایش توجیهی پروژه شناسـایی نیازمندان 
و رصـد فقـر  بـا بیـان اینکه نـگاه اقتصـادی در فعالیت های کمیته 
امـداد بایـد پررنـگ شـود افـزود: برای رسـیدن بـه این مهـم باید 
درک سـاختارها و مفاهیـم اقتصـادی در میـان امدادگـران تقویت 
شـود. همچنیـن نقـش آفرینی حاکمیتی کمیتـه امداد بـه عنوان 

نهـادی مردمـی نیـز بایـد روز بـه روز تقویـت شـود.

خبر

قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
شامل شهرداران نمی شود

شـورای  مجلـس  رئیـس  نایـب 
بـه  توجـه  بـا  اسـالمی گفـت کـه 
قانـون  شـهرداران،  بـودن  انتخابـی 
منع بکارگیری بازنشسـتگان شـامل 
آنهـا نمی شـود.علی مطهـری اظهـار کرد: بـه نظر من قانـون منع 
بـه کارگیـری بازنشسـتگان شـامل شـهرداران نمـی شـود چـون 
شـهرداران توسـط شـوراهای اسـالمی شـهرها انتخاب می شوند 
و بـا توجـه بـه ایـن که شـوراها منتخـب مـردم هسـتند در واقع 
شـهرداران بـا یـک واسـطه منتخـب مـردم هسـتند و مقامـات 
انتصابـی نیسـتند. وی افـزود: ممکـن اسـت بگویند ایـن قانون 
شـامل نهادهای عمومی غیردولتی می شـود و شـهرداری ها هم 

نهـاد عمومـی غیردولتـی محسـوب مـی شـوند

سوژه

5 هزار تن برنج، سنگین ترین 
محموله کشف شده از محتکران

حکومتـی  تعزیـرات  مدیـرکل 
تهـران می گویـد، 5 هـزار تـن برنـج 
کشف شـده از محتکـران را می تـوان 
سـنگین ترین محموله کشف شده از 
محتکـران در اسـتان تهران در ماه های اخیر دانسـت. محمدعلی 
اسـفنانی دربـاره اینکـه مهم تریـن و تکان دهنده ترین کشـفی که 
در حـوزه احتـکار در ماه هـای اخیر داشـتید مربوط بـه چه کاالیی 
بوده اسـت گفت: بیشـتر کشـفیات مربوط به ارزاق عوممی بوده 
اسـت امـا مهم تریـن کشـف مربـوط بـه 5 هـزار تـن برنـج بوده 
اسـت در اسـتان تهـران بوده اسـت. مدیرکل تعزیـرات حکومتی 
اسـتان تهـران درباره سـرانجام این پرونده گفت: پرونـده در حال 
رسـیدگی اسـت و بخشـی از آن منجر به صدور حکم شده است.

اقتصاد

روان  ســالمت  متخصــص  یــک 

گفــت: در شــرایط فعلــی کــه مــردم 

ــادی  ــکالت اقتص ــود و مش ــا کمب ب

ــده  ــرس آین ــه هســتند و از ت مواج

ــدا و  ــد، ص ــی کنن ــار م ــس انب جن

ــی  ــه نگران ــه ب ــدون توج ــیما ب س

هــای مــردم بــه تبلیــغ کاالهــا 

ترویــج  و  مختلــف  اجنــاس  و 

مصــرف گرایــی ادامــه مــی دهــد و 

بــر نگرانــی و اضطــراب مــردم مــی 

ــد. افزای

یکــی دو مــاه اخیــر مشــکالتی 

در برخــی بازارهــا از جملــه بــازار 

ارز و ســکه پدیــد آمــد و در پــی 

ــی  ــن برخ ــی در تامی آن کمبودهای

ــم  ــردم اع ــاز م ــورد نی ــای م کااله

ــه  ــره ب ــی و روزم ــای اساس از کااله

ــه  وجــود آمــد، بســیاری از مــردم ب

ــد و از  ــوم آوردن ــا هج ــگاه ه فروش

ــه خریــد  ــده ب ــود در آین تــرس کمب

بیــش از نیــاز و انبــار کــردن در خانه 

ــاب  ــا کمی ــی کااله ــد، برخ رو آوردن

تــر شــد و بســیاری اجنــاس گــران 

ــدند. ش

مســئوالن اعــم از مقامــات دولتــی، 

نماینــدگان  تعزیــرات،  ســازمان 

ــه  ــز ب ــه نی ــوه قضایی ــس و ق مجل

میــدان آمدنــد تــا جلــوی تخلفــات، 

احتــکار و گرانفروشــی هــا را بگیرند 

و آرامــش را بــه زندگــی مــردم 

ــر چــه هســت،  ــا ه ــد ام بازگرداندن

مــردم نگراننــد، اســترس دارنــد 

ــواده و  ــه خان ــراب را ب ــن اضط و ای

ــی  ــل م ــز منتق ــود نی ــودکان خ ک

کننــد، در ایــن شــرایط مــردم بایــد 

ــاب  ــرای افزایــش ت ــی را ب مهارتهای

ــد  ــش فراگیرن ــن آرام آوری و تأمی

و البتــه رســانه هــا و مســئوالن نیــز 

ــد. ــی دارن وظایف

ــاذری روانشــناس در گفــت  ــادر اب ن

ــا  و گــو بــا خبرنــگار اجتماعــی ایرن

یکــی از دالیــل احتــکار از ســوی 

مــردم را فکــر بنیادیــن آســیب 

پذیــری دانســت و گفــت: حــوادث 

بــزرگ در صــد ســال اخیــر ســبب 

شــده تــرس از آینــده و آســیب 

ــن  ــای بنیادی ــودن از فکره ــر ب پذی

ــود. ــان ش ایرانی

نوســان  و  رخدادهــا  افــزود:  وی 

هــای ماننــد انقــالب مشــروطه، 

کودتــای 28 مــرداد، قحطــی هــا و 

کمبودهــای دوران جنــگ تحمیلــی 

و بســیاری از اتفاقــات دیگــر ســبب 

شــده کــه مــردم احســاس آســیب 

پذیــری داشــته باشــند و رفتارهــا و 

کردارشــان را بــر اســاس ایــن تفکــر 

بنیادیــن بنــا کنــد.

اضافــه کــرد:  روانشــناس  ایــن 

نداشــتن احســاس کنتــرل بــر 

زندگــی شــخصی از جملــه تاثیــرات 

ایــن آســیب پذیــری اســت. مــردم 

ــالم  ــد اق ــد بای ــی کنن ــاس م احس

زندگــی شــان را احتــکار کننــد و 

ــن نابســامانی در کشــور فقــط  از ای

ناراحــت باشــند و کار جــدی نکننــد. 

در  فراینــد شــناخت  دربــاره  وی 

انســان گفــت: نــوزاد در روزهــا و 

مــاه هــای ابتدایــی بــرای شــناخت 

و ایجــاد احســاس آرامــش نیــاز بــه 

ــی  ــذر مدت ــس از گ ــس دارد. پ لم

شــناخت لمســی به شــناخت عینی 

تغییــر مــی کنــد. کــودک تــا وقتــی 

چیــزی را مــی بینــد احســاس 

شــناخت و آرامــش دارد و چنانچــه 

آن جســم یا فــرد را نبیند احســاس 

مــی کنــد آن را از دســت داده اســت.

این اســتاد دانشــگاه شــرایط کنونی 

مــردم را در وضعیت شــناخت عینی 

ــا  ــردم ب ــزود: م ــرد و اف ــی ک ارزیاب

ــد گســترده احســاس امنیــت  خری

ــه  ــی آگاه نیســتند ک ــد ول مــی کنن

ایــن رفتــار مــی توانــد بــه باتالقــی 

بــرای کشــور منجــر شــود زیــرا قوی 

تریــن اقتصادهــا بــا در صــورت 

مواجــه شــدن بــا ایــن گونــه رفتــار 

مــردم دچــار ورشکســتگی مــی 

شــوند.

ایــن روانشــناس گفــت: در ایــن 

شــرایط اقتصــادی تولیــد دچــار 

مشــکل مــی شــود زیــرا مــردم 

ــت  ــود را از دس ــل خ ــر و تحم صب

ــد  ــی دهن ــح م ــد و ترجی ــی دهن م

ســرمایه شــان زودتــر بــه ســود 

ــود. ــل ش تبدی

ــد  ــئوالن بای ــرد: مس ــه ک وی اضاف

ــع  ــه موق ــریع و ب ــش س ــا واکن ب

آرامــش  فضــای  متخلفــان  بــا 

دارنــد.  نگــه  زنــده  مــردم  در  را 

ــد  ــرد نبای ــف ک ــئولی تخل ــر مس اگ

ــا  ــه ســرعت ب ــد ب ــرد و بای ــر ک صب

ــردم  ــا م ــرد ت ــورد ک ــان برخ متخلف

احســاس آرامــش کننــد.

ایــن متخصــص حــوزه ســالمت 

ــه  ــی وظیف ــرایط کنون ــزود: در ش اف

ــی  ــد بخش ــا امی ــانه ه ــی رس اصل

اگــر مــردم روش شــاد  اســت. 

ــرایط  ــودن در ش ــدوار ب ــودن و امی ب

ــر از  ــد در کمت ــرا نگیرن ســخت را ف

بــا مردمــی مواجــه مــی شــویم کــه 

بیمــاری هــای شــدید در حــوزه روان 

دارنــد. در آن شــرایط بــرای درمــان 

ایــن افــراد کشــور نــه بودجــه کافــی 

و نــه متخصــص بــه میــزان نیــاز در 

ــم. ــار داری اختی

ــع و  ــه جوام ــرد: هم ــه ک وی اضاف

کشــورها دوره هــای ســختی را طــی 

کــرده انــد. مــردم مــا نیــز دوره ها و 

زمــان هــای ســختی را گذرانــده اند، 

حــاال وظیفــه رســانه ها و مســئوالن 

آمــوزش امیــد بــه جامعــه اســت.

ابــاذری بــا انتقــاد از صــدا و ســیما 

ایــن  در  و ســیما  گفــت: صــدا 

شــرایط همچنــان بــه تبلیغــات 

حتــی  و  پــردازد  مــی  اجنــاس 

لحظــه ای میــزان تبلیغاتــش را 

کاهــش نــداده اســت و حتــی یــک 

ــدن  ــرورت نخری ــاره ض ــه درب جمل

ــت. ــرده اس ــان نک بی
بحث سیاسی و اقتصادی 

جلوی کودکان ممنوع
حفــظ  بــرای  گفــت:  ابــاذری 

امیــدواری مــی تــوان گام هــای 

کوچکــی برداشــت؛ در ایــن شــرایط 

ــه تــوان درک مشــکالت  کــودکان ن

ــای  ــوان حــل دری ــه ت ــد و ن را دارن

مشــکالتی را کــه خانــواده هــا در آن 

گیــر افتــاده انــد. پــس مــی تــوان 

حداقــل بحــث هــای اقتصــادی 

بــه قــدری  را  و سیاســی خــود 

کــودکان  کــه  ســازیم  محــدود 

درگیــر ماجرایــی نشــوند کــه هیــچ 

شــناختی از آن ندارنــد.

وی افــزود: در ایــن روزهــا مــی توان 

هشــیارتر رفتــار کــرد؛ حواســمان 

ــود  ــت موج ــر وضعی ــه اگ ــد ک باش

ــان  ــت، خودم ــد اس ــا ب ــن روزه ای

همیشــه  نســازیم،  بدتــر  را  آن 

ــد  ــت ب ــه وضعی ــم ک ــدر ه ــر چق ه

ــر  ــم آن را بدت ــی توانی ــا م باشــد م

ــن  ــی و در عی ــر کن و وحشــتناک ت

حــال قــدرت آن را داریــم کــه ایــن 

وضعیــت را تــا حــدودی بهتــر کنیم، 

ــردن هــا و  ــه ک ــاذری گفــت: گل اب

شــکایت هایمــان را کنتــرل شــده، 

مطــرح کنیــم و اعضــای بیشــتری 

ایــن  درگیــر  را  خانــواده  از 

یادمــان  نســازیم،  موضوعــات 

باشــد کــه فرزنــدان مــا و کــودکان 

در ایــن شــرایط آســیب پذیــر تــر 

ــتند. ــا هس ــه م از هم

ته
نک

برنامه ریزی داشته باشیم
نـادر اباذری گفت بیشـتر ما پذیرفتـه ایم کـه در این روزها 
نمـی توان برنامه بلندمدتی را تنظیـم کرد و طبق آن زندگی 
کـرد، امـا زندگی بـدون برنامه یعنـی زندگی خالـی از امید. 
از آن جایـی کـه همه سـرمایه انسـان امید اسـت بنابراین 
مـی تـوان برنامـه های کوتـاه مـدت و ادامـه داری را برای 
خودمـان تنظیـم کنیـم، و به اتفاقـات کوچک خوشـایند، 
قناعـت کنیـم، چـرا که انتظـار بـرای اتفاقات بزرگـی که بر 
وفـق مـراد ما باشـد ممکـن اسـت بـه درازا بکشـد و ما را 
سـرخورده تـر از هـر روز کنـد. این روانشـناس اضافـه کرد: 
»خودگویـی هـای درونی« مـی تواند وضعیـت موجود را 
بـرای مـا تاریک تـر می کند، پـس خودگویی هـای خود را 
تغییـر دهیـم، مثال اینکه هـر روز از خواب بیدار می شـویم 
و از خودمـان و دنیـا و آینده شـکایت کنیـم؛ این وضعیت 

بـر روحیه مـا و اطرافیانمـان اثر منفی مـی گذارد.

پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس24 از عواقب 
جدا شـدن بریتانیا از اتحادیه اروپا برای 

ایرلند نوشته. مرزهای 

خبرگزاری یورونیوز از کشـته شدن 
17 تـن در واژگونی یک قطار در تایوان 

خبر داده.

روزنامه نیویورک تایمز گزارشـی 
از جنگ سـه سـاله عربستان با یمن با 

عنوان جنگ پنهان عربسـتان منتشر کرده.
آمریکااروپافرانسه

ترامـپ تهدید کرد از پیمان منع 
موشـک های هسته ای میان برد خارج 

می شـود. این تیتر یک خبرگزاری 

سی ان ان است.
آمریکا
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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 رونمایی ازنخستین پرده های »کاخ سبز«4
اولین پرده های کاخ سبز، متعلق به پهلوی اول، در کاخ - موزه سعدآباد به نمایش گذاشته شد. پیام میراث

رنا
 ای

س:
عک

بـا پایـان نمایـش 12 روزه »سـرباز هخامنشـی« در موزه 
نقـش  ایـن  اسـتانی  سـفرهای  تهـران،  در  ایـران  ملـی 
برجسـته بـه برخـی موزه هـای مهم کشـور آغاز می شـود.
علـی اصغـر مونسـان  رییـس سـازمان میـراث فرهنگـی 
و گردشـگری  بـا بیـان این کـه ایـن نقش برجسـته قرار 
اسـت در برخـی موزه هـای مهم کشـور به نمایـش درآید، 
می گویـد: در اولیـن سـفر ایـن اثـر تاریخـی و ارزشـمند، 
قـرار اسـت سـرباز هخامنشـی در مـوزه بـزرگ خراسـان 
بـه نمایـش درآید.معـاون رییـس جمهور تاکیـد می کند: 
خراسـان  از  بعـد  شـده،  انجـام  برنامه ریـزی  براسـاس 
نیـز قـرار اسـت ایـن اثـر تاریخـی و ارزشـمند بـه مـوزه 
بـزرگ زاهـدان منتقـل شـود.او بـا بیـان ایـن کـه سـرباز 
و  تبریـز  چـون  بزرگـی  شـهرهای  در  حتمـا  هخامنشـی 
اصفهـان نیـز نمایـش داده می شـود امـا هنـوز شـهرهای 
اظهـار  نشـده اند،  تعییـن  مشـخص،  صـورت  بـه  دیگـر 
کـدام  در هـر  اثـر  ایـن  نمایـش  زمـان  می کنـد: مـدت 
از شـهرها نیـز براسـاس زمـاِن مشـحص شـده توسـط 
موزه هـای شـهرها مشـخص می شـود. عـد از اظهـار نظـر 
معـاون رییـس جمهـور در مـورد انتقـال نهایـی ایـن اثـر 
تاریخـی بـه کاخ شـورا در تخت جمشـید و نصـب آن در 
مـکان اصلـی خـود، برخی صحبت هـا مبنی بـر بهتر بودن 
شـرایط در صـورت نگـه داشـتن ایـن اثـر در مـوزه ملـی 
ایـران مطـرح شـد. امـا محمدحسـن طالبیـان، معـاون 
میراث فرهنگـی سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری موافـق مانـدن ایـن اثـر در تهـران نیسـت.
تخت جمشـید  در  اثـر  اگـر  می گویـد:  بـاره  ایـن  در  او 
و در جـای اصلـی خـود بنشـیند، پیامـی فراتـر از ایـن 
موضوعـات بـرای جهانیـان دارد. ایـن یـک اثـر و یـک 
قطعـه از اصـل بناسـت کـه کنـده شـده و بـه خـارج از 
کشـور منتقـل شـده بـود. بنابرایـن وقتـی سـرجای خود 
از  و  می شـود  حفـظ  آن  اصالـت  سـو  یـک  از  برگـردد، 
سـوی دیگـر دنیـا متوجـه می شـود کـه قطعـات چنیـن 

مـکان مهمـی از کشـور خـارج شـده اند.

سوژه سرباز 
هخامنشی راهی 
خراسان می شود
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قاچاقچیان گنج در کمین غار »کمیشانی«
سرپرست هیات باستان شناسی:برای ادامه کاوش ها دستکم 200 میلیون تومان نیاز داریم

این غار در سال 1379 ثبت ملی شده است

کاوش در غــار 11 هــزار ســاله کمیشــانی 
›ایــزگام  محوطــه  بــا  همزمــان  کــه 
جنــت‹ در رامســر و › وســتمین › در 
ســاری آغــاز شــده بــود، مهــر مــاه 
بودجــه  بــه خاطــر کمبــود  پارســال 
ــه  ــود ب ــان در رک ــف شــد و همچن متوق
ســر مــی بــرد ایــن رکــود باعــث شــده 
تــا قاچاقچیــان گنــج بــه ایــن اثــر 
ــد. کاوش  ــدازی کنن تاریخــی  دســت ان
ــه  ــانی ک ــاله کمیش ــزار س ــار 11 ه در غ
ــت‹  ــزگام جن ــه ›ای ــا محوط ــان ب همزم
در رامســر و  »وســتمین« در ســاری 

آغــاز شــده بــود، مهــر مــاه پارســال بــه 
ــف شــد و  ــه متوق ــود بودج ــر کمب خاط
ــرد. ــی ب ــر م ــه س ــود ب ــان در رک همچن
ایــن غــار از جملــه آثــار ملــی تاریخــی 
ــه در  ــت ک ــدران اس ــگری مازن و گردش
روســتایی بــه نــام › کمیشــان › در 
ــرار  ــرگان ق ــه گ مســیر جــاده ســاری ب
دارد. غــار کمیشــان بــا قدمــت بیــش از 
11 هــزار ســال مربــوط بــه دوران میــان 
ســنگی اســت و نخســتین بــار در دهــه 
60 بــر اثــر فعالیــت هــای صنعتــی 

آشــکار شــد.
مهــر   16 تاریــخ  در  محوطــه  ایــن 
بــه   2797 ثبــت  شــماره  بــا   1379
ــار ملــی ایــران ثبــت  ــوان یکــی از آث عن

شــد. حســن فاضلــی سرپرســت گــروه 
حفــاری باستانشناســی غــار کمیشــانی 
شهرســتان نــکا در شــرق مازنــدران، 
از توقــف کاوش باســتان شناســی در 
ــرد و  ــاد ک ــان انتق ــار کمیش ــه غ منطق
هــای  مانــدن کاوش  راکــت  افــزود: 
باســتانی در ایــن منطقــه باعــث نابــودی 
ــراد  ــی اف ــتبرد زدن برخ ــه و دس محوط

ــود. ــی ش ــودجو م س
گــروه  علمــی  هیــات   عضــو 
تهــران  دانشــگاه  باستان شناســی 
گفــت: قســمتی از محــل کاوش شــده 
ــان  ــار کمیش ــه روی غ ــه رو ب در محوط
ــل  ــه دلی ــاری ب ــد از حف ــل بع ســال قب
عــدم آگاهــی افــراد گنــج یــاب در 

ایــن  در  شــد کــه  تخریــب  حالــی 
منطقــه تنهــا اســتخوان و ســنگ هــای 
دوره پــاره ســنگی وجــود دارد و گنجــی 

یافــت نمــی شــود.
ــه  ــه در محوط ــی ک ــزود: پژوهش وی اف
غــار کمیشــانی انجــام شــد آثــار و 
ــرای  ــاده ای ب ــوق الع ــی ف ــج علم نتای
کشــور و جهــان در پــی داشــت بــه 
ــه  ــن منطق ــوان ای ــی ت ــه م ــوی ک نح
دنیــا  شناســان  باســتان  بهشــت  را 

محســوب کــرد.
فاضلــی گفــت: کاوش در ایــن محوطــه 
بــرای محققــان و پژوهشــگران دنیــا 
بــه لحــاظ شــناخت چگونگــی گــذار 
ــه دوره  ــار نشــینی و ورود ب انســان از غ
ــادی دارد  ــت زی ــینی اهمی ــتا نش روس
و ایــن اطالعــات عــالوه بــر ارتقــای 
ــوالت  ــد تح ــانی، رون ــی انس ــان بین جه
اقتصــادی ، اجتماعــی و فرهنگــی و 
مذهبــی انســان را هــم بــه نمایــش 

ــذارد. ــی گ م
حفــاری  گــروه  سرپرســت 
ــزود:  ــانی اف ــار کمیش باستانشناســی غ
غــار  کاوش  از  قبــل  حالــی کــه  در 
کمیشــانی در نــکا، بیشــتر اطالعــات در 
زمینــه خــروج انســان از غــار و اســتقرار 
در مناطــق بــاز و چگونگــی اهلــی کــردن 
حیوانــات و گیاهــان مختص کشــورهای 
لبنــان، فلســطین، ســوریه، اردن، ترکیــه 
، عــراق و زاگــرس ایــران بــود، پژوهــش 
ــان داد  ــایی نش ــار کمیش ــه غ در محوط
کــه مازنــدران یکــی از کانــون هــای 
اصلــی نخســتین مرحلــه روستانشــینی 
ــق  ــا مناط ــان ب ــه همزم ــوده ک ــر ب بش

ــد. ــه ش ــن مرحل ــرس وارد ای زاگ

ــه دســت  وی گفــت: اگــر چــه نتایــج ب
ــه  ــار کاوش شــده در محوط ــده از آث آم
ــی انســان  ــر زندگ ــار کمیشــانی بیانگ غ
هــا در حــدود 11 هــزار ســال قبــل 
ــای  ــه ه ــا کاوش در الی ــی ب ــت، ول اس
زیریــن در عمــق 6 متــری بــه آثــار 
ــه دوره  ــل ک ــال قب ــزار س ــدود 14 ه ح
میــان ســنگی و فراپایــان ســنگی اســت 

ــم. ــت یافتی دس
ــت  ــنگی دوره ای اس ــان س دوره فراپای
انســان هــای شــکارگر و  کــه در آن 
بیــرون  غــار  از  خــوراک  گردآورنــده 
ــی  ــی م ــاز زندگ ــای ب ــد و در فض آمدن

کردنــد.
کــه  گفــت  شــناس  باســتان  ایــن 
ــنگی  ــه نوس ــه در آن الی ــه ای ک محوط
ــرار  ــنگی ق ــه س ــای پارین ــه ه روی الی
ــت و  ــادر اس ــران ن ــد در ای ــته باش داش

غــار کمیشــانی از جملــه آن هاســت.
ــن  ــی در ای ــد کاوش افق ــت: بای وی گف
منطقــه انجــام گیــرد تــا بافــت معمــاری 
ــه،  ــی، نحــوه تغدی روســتا، ســبک زندگ
و  حیوانــات  اهلــی کــردن  چگونگــی 
ــه  ــا و جنب ــه ه ــاخت خان ــان، س گیاه
هــای آدینــی و مذهبی مشــخص شــود.

فاضلــی اعتبــار مــورد نیــاز بــرای کاوش 
افقــی در محوطــه غــار کمیشــانی را 
دســتکم 200 میلیــون تومــان اعــالم 

ــرد. ک
ــرد  ــه ارزش منحصــر بف ــا اشــاره ب وی ب
ــتان  ــت در باس ــکا و مینودش ــه ن منطق
ــت  ــه قابلی ــن منطق ــت: ای شناســی، گف
و  تریــن  بــزرگ  بــه  شــدن  تبدیــل 
ــتان  ــتی باس ــز توریس ــن مرک ــم تری مه

شناســی را دارد.

سرپرسـت گـروه کاوش روسـتای تاریخـی 
شهرسـتان  توابـع  از  و گردشـگری گنـزق 
سـرعین از پایـان فـاز اول عملیـات کاوش 
ایـن  در  دسـت کنـد  فضاهـای  مجموعـه 

روسـتا خبـر داد.
رشـته  آموختـه  دانـش  خانعلـی   حمیـد 
باسـتان شناسـی دانشـگاه تربیـت مدرس 
مـاه  شـهریور  از  ایـن کاوش  کـرد:  اظهـار 
سـالجاری آغـاز شـده و  تاکنون سـه فضای 
دسـت کند مورد کاوش و بررسی قرار گرفته 

اطالعـات  و  باسـتانی  داده هـای  آنهـا  از  و 
تاریخـی خوبـی بـه دسـت آمده اسـت.وی 
ایـن فضاهـای دسـت کنـد را اثری انسـانی 
دانسـت و بیان کرد: این محوطه در سـه فاز 
شـکل گیری، توسـعه و فروپاشـی به وجود 
آمـده یعنـی در دوره اشـکانی و ساسـانی 
شـکل اولیـه خـود را پیـدا کـرده بـه مـرور 
در دوره هـای اسـالمی گسـترش و در زلزلـه 
سـال 1375 از بیـن رفتـه اسـت. خانعلـی 
بـا بیـان اینکـه طـول برخـی از فضاهـای 

دسـت کنـد تـا 30 متـر مـی رسـد، افـزود: 
بـه مسـاحت ایـن فضاهـا در هـر دوره بـر 
حسـب نیاز افزوده شـده اسـت که اطالعات 
باسـتان شناسـی به ما نشـان مـی دهد در 
هـر دوره تاریخی انسـان ها به چه چیزهایی 
نیـاز داشـته و چگونـه مـی زیسـتند. ایـن 
باسـتان شـناس از دیـده شـدن فضایـی 
کـه  بـه احتمال کاربری مسـجد داشـته در 
کارگاه شـماره یـک خبـر داد و عنـوان کـرد: 
ایـن مـکان در فضایـی مدور به قطـر 9 متر 
و 60 سـانتی متـر مشـهود اسـت که بخش 
از فضـا در جبهـه جنـوب  غربی کـه احتمال 
مـی رود  محـراب بوده اسـت، وجـود دارد. با 
ایـن وجـود بـرای تکمیـل اطالعات نیـاز به 

کاوش هـای بیشـتری اسـت. 

پایان فاز اول عملیات کاوش 

فضاهای دست کند

کشف دندان یک کودک 
نئاندرتال در کرمانشاه

ــار در پناهــگاه  ــرای نخســتین ب ــال ب ــه کــودک نئاندرت ــق ب ــدان متعل یــک دن
ــوان در اســتان کرمانشــاه کشــف شــد. ــاوه ی صخــره ای ب

  ســامان حیــدری گــوران سرپرســت هیــات باســتان شناســی ایــن محوطــه 
باســتانی گفــت: »ایــن نخســتین بــار اســت کــه بقایــای یــک انســان نئاندرتال 

بــه صــورت قطعــی در کشــور ایــران کشــف مــی شــود.«
ــه  ــق ب ــیری متعل ــدان ش ــک دن ــده ی ــف ش ــدان کش ــرد: »دن ــح ک او تصری
کودکــی شــش ســاله اســت کــه بــه همــراه دســت افــزار هــای ســنگی مربــوط 
بــه دوره پارینــه ســنگی میانــی در کاوش هــای علمــی بدســت آمــده اســت.«

حیــدری گــوران گفــت: »ایــن دنــدان و بــر اســاس آزمایش هــای سن ســنجی 
ــال اســت  ــزار س ــا 45 ه ــن 42 ت ــنی مابی ــن 14، دارای س ــو کرب ــق رادی مطل
ــه عصــر حاضــر  ــک ب ــال نزدی ــع نئاندرت ــه جوام ــق ب ــال متعل ــن نئاندرت و ای
محســوب مــی شــود.«این باســتان شــناس افــزود: »دنــدان کشــف شــده از 
ــودک  ــادر شــیری ک ــه دندان هــای ن ــوان، از جمل ــاوه ی پناهــگاه صخــره ای ب
نئادرتــال اســت کــه بــه شــکل علمــی در جهــان ثبــت شــده اســت.«به گفتــه او 
پیش تــر از ایــن تعــداد معــدودی از دندان هــای مشــابه دیگــر، در کشــورهای 

اســپانیا، فرانســه و آلمــان کشــف شــده اســت.     

ته
نک

عضـو هیـات  علمـی گـروه باستان شناسـی دانشـگاه تهران 
خواسـتار نـگاه ویـژه بـه ظرفیت هـای باسـتان شناسـی در 
منطقـه نکا شـد و افـزود: بـا ایجاد دههـا موزه، سـایت موزه 
و حتـی دانشـگاه در کنـار ایـن منطقـه باسـتانی مـی توانیم 
شـاهد حضـور هزاران باسـتان شـناس و گردشـگر از سراسـر 
دنیـا باشـیم.وی با اشـاره با تاثیر گـذاری ایران بر تاریخ بشـر 
افزود: در مقاطع مختلف همچون روسـتا نشـینی، آغاز شـهر 
نشینی، نخسـتین امپراطوری ، تغییرات سیاسی و اجتماعی 
، جهانـی فکـر کـردن و جهانـی شـدن ایرانـی هـا سـردمدار 
بودنـد و دنیا بـرای ایران احترام قایل اسـت حتی دشـمنان 
مـا جایـگاه ویـژه ای در تاریـخ دنیـا داریم.اسـتان مازندران 
بر اسـاس بررسـی های محققـان باسـتان شناسـی دارای 2 
هـزار و 475 محوطـه باسـتانی اسـت کـه از این تعـداد 123 
محوطـه مربـوط به پیـش از تاریـخ، 256 محوطـه مربوط به 
عصـر آهـن و 648 محوطه هم مربوط به دوره هخامنشـیان 

، اشـکانیان و ساسـانیان است.

گزارش

میراثمیراث

گنبدکاووس نامزد شهر جهانی فرش ترکمن شد۲7 خانه تاریخی شیراز دوباره به مزایده می رود
27 خانــه تاریخــی شــیراز 
کــه قــرار بــود بــه شــهرداری 
ایــن شــهر واگــذار شــود، 
انجــام  عــدم  دلیــل  بــه 
ــه  ــاره ب ــه و دوب ــس گرفت ــهرداری پ ــدات، از ش تعه
مزایــده گذاشــته مــی شــود. ســید هــادی احمــدی 
ــا  ــا، بافت ه ــای بناه ــظ و احی ــر حف ــرکل دفت مدی
 27 گذشــته  ســال  تاریخیفــت:  محوطه هــای  و 
خانــه تاریخــی در بافــت شــیراز بــه شــهرداری 
ــن یــک ســال کاری انجــام  ــا در ای ــذار شــد ام واگ
ــی  ــرده و اقدام ــل نک ــه تعهداتشــان عم ــد و ب ندادن
ــن  ــت، بنابرای ــده اس ــا نش ــن بناه ــت ای ــرای مرم ب
قصــد داریــم تــا دوبــاره ایــن خانــه هــا را بــه 

ــه  ــن 27 خان ــه ای ــت: هم ــم.وی گف ــده بگذاری مزای
تاریخــی بــه صــورت یــک جــا واگــذار خواهــد 
ــک  ــب ی ــز در قال ــه نی ــار خان ــا چه شــد هــر ســه ی
مجموعــه قــرار دارنــد ولــی همــه خانــه هــا در یــک 
ــد.  ــه ان ــرار گرفت راســتا از بافــت تاریخــی شــیراز ق
مالــک اصلــی ایــن خانــه هــا نیــز اکنــون ســازمان 
مصیــب  است.ســال گذشــته  فرهنگــی  میــراث 
ــارس  ــتان ف ــی اس ــرکل میراث فرهنگ ــری مدی امی
گفتــه بــود کــه واگــذاری ایــن خانــه هــا بــا هــدف 
از  کاربــری  تغییــر  و  احیــا  و  مرمــت  حفاظــت، 
ــراد واجــد  ــه اف ــه روش ROT ب ــق مناقصــه ب طری
ــود. ــذار می ش ــی واگ ــش غیردولت ــت در بخ صالحی

دســتی  صنایــع  معــاون 
اداره کل میــراث فرهنگــی، 
و  دســتی  صنایــع 
از  گلســتان  گردشــگری 
شــهر  نامــزد  عنــوان  بــه  گنبــدکاووس  معرفــی 
جهانــی صنایــع دســتی در حــوزه فــرش ترکمــن بــه 
ــل متحــد  ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی مل
ــم حاجــی ابراهیمــی روز  ــر داد. مری )یونســکو( خب
ــرش  ــی ف ــت جهان ــی ثب ــنبه درجلســه هماهنگ یکش
ــی  ــراث فرهنگ ــرکل می ــور مدی ــا حض ــه ب ــن ک ترکم
برلــزوم  شــد،  برگــزار  گنبــدکاووس  در  گلســتان 
تاکیــد  موضــوع  ایــن  مقدمــات  فراهــم کــردن 
ــع  ــی صنای ــا جهان ــی ی ــت مل ــت: ثب ــرد. وی گف ک

دســتی یــک شــهر بیشــتر بــا هــدف ترویــج و 
ــرد و  ــی گی ــورت م ــتی آن ص ــع دس ــت صنای تقوی
بــرای تحقــق آن بایــد زیرســاخت هــای الزم از 
ــن  ــای ای ــدان و کارگاه ه ــاماندهی هنرمن ــه س جمل
حــوزه و نیــز نصــب تابلــو و المــان هــای فــرش در 
نقــاط مختلــف شــهر فراهــم شــود.حاجی ابراهیمــی 
اضافــه کــرد: شــهر گنبــدکاووس شــاخص هــای 
ــینه  ــرش، پیش ــوزه ف ــوس، م ــرج قاب ــد ب الزم مانن
و  آن  صــادرات  و  فــرش  هنرمنــدان  تاریخــی، 
ــت  ــرای ثب ــگاه را ب ــرش در دانش ــته ف ــس رش تدری
جهانــی فــرش ترکمــن دارد و از ایــن حیــث پرونــده 

اســت. تکمیــل  آن 

سنا
 ای

س:
عک

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
نماینده مردم آسـتانه اشرفیه نوشت: 

سـرایت ویالسازی از مازندران به گیالن

روزنامه کاغذوطن  به نقل از رییس 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان نوشت: 

از دست رفتن 90 درصد محصول پسته استان 
کرمان در سال جاری 

روزنامـه اصفهان زیبا  از ممنوع 
ورود موتورسـیکلت های بنزینی به 

محـدود های تاریخی اصفهان خبر داد.

روزنامـه بامدادجنوب  از اعتراف اصفهانجنوب کرمانمازندران
سـعودی ها به قتل روزنامه نگار در 

کنسولگری خبر داد.

بوشهر
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اقلیم زمین در دوره های مختلف با تغییر روبرو شده، هر چند سال یکبار شاهد باران 

اسیدی و هر چند هزار سال یکبار شاهد دوره یخبندان هستیم. هر دو پدیده در اثر گرم و 
سرد شدن زمین رخ می دهند.

تغییر اقلیم چیست؟

گازهایی که به عنوان گاز گلخانه ای شناخته می شوند گازهای کربن دی 
اکسید، متان، اوزون، بخار آب و نیتروژن دی اکسید هستند.

گازهای گلخانه ای تاثیر زیادی بر زمین دارند، به طوری که هر تغییر در میزان 
آن ها به طور مستقیم بر زمین تاثیرگذار است.

میانگین دمای جهان در حال حاضر 14 درجه سانتی گراد است.
در نبود گازهای گلخانه ای، دمای میانگین تا 30 درجه کاهش پیدا می کرد.

چه منابعی روی گرم تر شدن اقلیم 
تاثیرگذارند؟ 

دریافت امواج بیشتر از خورشید- 
- باران های اسیدی و تغییر در چرخه 

دریایی
- افزایش میزان گازهای گلخانه ای
این ها دالیل تغییر اقلیم به سمت 

گرم تر شدن هستند که در طول صدها 
سال بر روی زمین تاثیر گذاشته اند. در 

سال های اخیر ما با افزایش میزان گازهای 
گلخانه ای در روند گرم تر شدن زمین 

تاثیرگذار بوده ایم.

تفاوت اقلیم و آب و هوا
آب و هوا: اندازه گیری های روزانه مثل دما، بارش و باد که   

می توانند روزانه یا ساعت به ساعت تغییر کنند.
تغییر اقلیم: اینکه چگونه آب و هوا در یک بازه زمانی طوالنی، مثال یک دوره 

30 ساله تغییر پیدا می کند. این می تواند میانگین تغییرات آب و هوایی 
در یک دوره طوالنی باشد.

 خورشید روی اقلیم ما تاثیر زیادی می 

گذارد:
- عمده نور خورشید از جو عبور می کند و زمین را گرم می کند.

- امواج مادون قرمز توسط زمین جذب نمی شوند و عمدتا به الیه باالتر جو 
بازتاب شده و باعث سرد شدن زمین می شوند.

- اما برخی از امواج مادون قرمز توسط بعضی گازها جذب و به زمین 
بازگردانده می شوند که تاثیر این دسته از امواج را معکوس می کند.

این دقیقا همان چیزی است که به عنوان تاثیر گلخانه ای شناخته می شود

در طول قرن گذشته در میانگین دمای جهانی افزایش داشتیم. 
اما به چه دلیل؟
برای درک مفهوم تغییر اقلیم، باید اول بدانیم اقلیم چیست؟ 
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خبر

ــت  ــور اس ــتی کش ــالت زیس ــی از معض ــماند یک پس
کــه معمــوال بــرای حــل آنهــا پیشــنهاداتی همچــون 
راه انــدازی کارخانــه زبالــه ســوز ارائــه می شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه در کشــور مــا بــه روش بــه 
ــدا توجــه  ــه از مب ــک زبال ــری همچــون تفکی صرفه ت
چندانــی نمی شــود. راه حلــی کــه در کشــورهای دیگــر 

بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ــتان  ــایی در اس ــت فرس ــران طاق ــه بح ــماند ب »پس
مازنــدران تبدیــل شــده اســت، در همیــن خصــوص 
ولــی هللا نانواکنــاری عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان 
مازنــدران مــی گویــد : »درحــال حاضــر دپــوی 
ــگل و  ــن اســتان درجن ــاط ای ــی نق پســماند در تمام
ســاحل مازنــدران وجــود داشــته و نشــت شــیرابه هــا 
بــه عنــوان ســمی خطرنــاک شــاید روزانــه بیــش از 
ــه  ــود.« ب ــا می ش ــه ه ــر وارد رودخان ــزار لیت ــد ه چن
ــروگاه  ــدازی نی ــده راه ان ــل، وع ــن معض ــل همی دلی
زباله ســوز از ســوی مســوولین اســتانی و محلی داده 
می شــود. وعــده ای کــه تاکنــون دردی از ایــن قضیــه 

ــرده اســت.  دوا نک

راه حل؟
ــکل  ــرای مش ــوال ب ــا معم ــور م ــه در کش ــی ک راه حل
پســماند ارائــه مــی شــود بــه انتهــای روند جمــع آوری 
زبالــه و پســماند بــر می گــردد. یعنــی وقتــی کــه زباله 
بــه مرحلــه حســاس و معضــل رســیده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه بســیاری معتقدنــد بــرای حــل 
آســان ایــن قضیــه بایــد بــه پســماندها از زمانــی کــه 

هنــوز بــا هــم مخلــوط نشــده اند، اندیشــید. 
چگونه باید زباله را تفکیک کرد؟

حــال ســوال اینجاســت پســماند زبالــه چگونــه بایــد 
ــت  ــرای بازیاف ــدم اول ب ــود؟ در ق ــام ش ــدا انج از مب

زباله هــا بایــد مــواد قابــل تجزیــه مثــل پســمانده های 
ــا جــدا  ــی را از ســایر زباله ه ــواد غذای آشــپزخانه و م
ــواد را در کیســه  ــن م ــط ای ــرده و ســعی شــود فق ک
زبالــه ریختــه و بــه رفتگــر تحویــل داد. ایــن مــواد را 
بــه نوعــی کــود بــه نــام کمپوســت تبدیــل مــی کنند و 
بــرای اصــالح خــاک و جبــران مــواد غذایــی از دســت 
رفتــه از آن اســتفاده مــی کننــد. در مرحلــه بعــد بایــد 
مــواد قابــل بازیافــت را از زبالــه هــا جــدا کرد. شیشــه، 

ــواد  ــن م ــزات از بهتری ــواع فل ــذ، پالســتیک و ان کاغ
بــرای بازیافــت هســتند.

فایده تفکیک پسماند و بازیافت چیست؟
ــرای محیــط  ــه هــا ســه فایــده مهــم ب بازیافــت زبال
ــرف  ــه در مص ــت زبال ــک بازیاف ــا کم ــت دارد.ب زیس
ــه  ــرا ب ــود زی ــی می ش ــه جوی ــی صرف ــع طبیع مناب
جــای اســتفاده از مــواد خــام بــرای تولیــد محصوالت 

ــو، از مــواد بازیافتــی اســتفاده مــی کنیــم. ن
ــی در  ــه جوی ــت، صرف ــد بازیاف ــر از فوای ــی دیگ یک
ــواد  ــرای بازیافــت م ــه ب ــرژی اســت. البت مصــرف ان

زایــد هــم نیــاز بــه مقــداری انــرژی اســت امــا انــرژی 
الزم بــرای بازیافــت زبالــه خیلــی کمتــر از انــرژی مورد 
ــواد خــام  ــد از م ــد محصــوالت جدی ــرای تولی ــاز ب نی
اســت. بــرای مثــال ســاختن آلومینیــوم از آلومینیــوم 
بازیافــت شــده 90 درصــد انــرژی کمتــر از ســاختن آن 
از ســنگ معــدن نیــاز دارد. ســومین فایــده بازیافــت 

نیــاز بــه فضــای کمتــر بــرای دفــن زبالــه هاســت.

در خارج از ایران با زباله ها 
چه کار می کنند؟

ــیار  ــا بس ــه ه ــت زبال ــه انباش ــارزه علی ــان در مب آلم
ــرای مردمــش  ــروز ب ــرده اســت و ام ــق عمــل ک موف

مدیریــت پســماند یــک امــر بدیهــی تلقی می شــود. 
تولیــد ســاالنه 30 میلیــون تــن زبالــه خانگــی و بــه 
طــور کل 325 میلیــون تــن زبالــه )به عــالوه ضایعات 
ســاختمانی و خــودرو( و رابطــه علــت و معلولــی میان 
رعایــت نکردن بهداشــت شــهری و افزایــش روزافزون 
بیمــاری هایــی ماننــد وبــا، تلنگــری بــود بــر ژرمــن ها 
ــا از قــرن نوزدهــم رفتــه رفتــه مدیریــت پســماند،  ت
تکنولوژی پســماند و مقــررات الزم را گســترش دهند! 
ــر  ــون دیگ ــور همچ ــن کش ــماند در ای ــت پس مدیری
ــا  ــاز ت ــد آغ ــواد زای ــع م کشــورها از جمــع آوری و دف
مدیریــت حرفــه ای آن ادامــه پیــدا کــرد؛ تــا جایــی که 

بحران پسماند؛ زاییده نبود امکانات و فرهنگ
یکی از راه حل هایی که برای حل مشکل پسماند روی آن تاکید می شود تفکیک زباله از مبدا است

ــرای بازیافــت زباله هــا  ــدا انجــام شــود؟ در قــدم اول ب ــد از مب ــه بای ــه چگون پســماند زبال
بایــد مــواد قابــل تجزیــه مثــل پســمانده های آشــپزخانه و مــواد غذایــی را از ســایر 
زباله هــا جــدا کــرده و ســعی شــود فقــط ایــن مــواد را در کیســه زبالــه ریختــه و بــه رفتگــر 
ــرای  ــام کمپوســت تبدیــل مــی کننــد و ب ــه ن ــه نوعــی کــود ب تحویــل داد. ایــن مــواد را ب
اصــالح خــاک و جبــران مــواد غذایــی از دســت رفتــه از آن اســتفاده مــی کننــد. در مرحلــه 
ــتیک و  ــذ، پالس ــه، کاغ ــرد. شیش ــدا ک ــا ج ــه ه ــت را از زبال ــل بازیاف ــواد قاب ــد م ــد بای بع

ــرای بازیافــت هســتند. ــن مــواد ب ــزات از بهتری ــواع فل ان

مجمــع  عضــو  نانواکنــاری  هللا  ولــی 
ــد :  ــی گوی ــدران م ــتان مازن ــدگان اس نماین
ــوی پســماند در تمامــی  »درحــال حاضــر دپ
ســاحل  و  درجنــگل  اســتان  ایــن  نقــاط 
ــیرابه  ــت ش ــته و نش ــود داش ــدران وج مازن
بــه عنــوان ســمی خطرنــاک شــاید  هــا 
وارد  لیتــر  هــزار  چنــد  از  بیــش  روزانــه 

می شــود.«  هــا  رودخانــه 

ر 
مه

س: 
عک

بــا  زاینــده رود  اســت کــه  ســال  چندیــن 
ــن آب  ــده و تامی ــه ش ــی مواج ــای آب چالش ه
چنــد شــهر و روســتا را بــه مخاطــره می انــدازد. 
ایــن شــرایط تــا جایــی پیــش رفتــه کــه طبــق 
گفته هــای  مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع 
ــال  ــده رود امس ــد زاین ــران، کل آورد در س آب ای
ــن  ــه ای ــود ک ــب ب ــون مترمکع ــا 545 میلی تنه
ــیار  ــته بس ــال های گذش ــه س ــبت ب ــدد نس ع
ــر اســت و عمــال یــک رکــورد را در ایــن  پایین ت

بخــش پشــت ســر گذاشــتیم.
 افــت بارندگی هــای کشــور و بــه تبــع آن کاهش 
ذخیــره آب ســد زاینــده رود به عنــوان منبــع مهــم 
تامین کننــده آب شــرب شــهرهای اصفهــان، 
یــزد، کاشــان و روســتاهای مســیر، نگرانی هــای 
متعــددی را بــرای نحــوه تامیــن آب شــرب ایــن 
ــود آورد و  ــه وج ــتان ب ــل تابس ــق در فص مناط
ــرای  ــرو ب ــدات جــدی وزارت نی ــا وجــود تمهی ب
جبــران کســری آب مــورد نیــاز منطقــه و کاهش 
تنــش آبــی در شــهرهای یادشــده از طریــق 
ــزوم اســتفاده  روش هــای مختلــف هم چــون ل
از پســاب تصفیه شــده در بخــش صنایــع آب بــر 
منطقــه، مدیریــت شــبکه و اصــالح الگــوی 
مصــرف، ســد زاینــده رود هم چنــان حــال و روز 
خوشــی ندارد.حجــم نرمــال مخــزن ایــن ســد 
حــدود یــک میلیــارد و 239 میلیــون مترمکعب 
ــن  ــره آب ای ــر ذخی ــال حاض ــه در ح ــت ک اس
ــش  ــب کاه ــون مترمکع ــه 31۸ میلی ــازه ب س
یافتــه کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته کاهش 
15 درصــدی داشــته اســت. ایــن میــزان ذخیــره 
ســازه در حالــی اســت کــه نیــاز شــرب ســاالنه 
شــهرهای یــاد شــده از ســد زاینــده رود حــدود 

400 میلیــون مترمکعــب اســت.
از میــزان ذخیــره فعلــی ســازه نیــز حــدود 130 
ــل  ــه حداق ــوط ب ــب آن مرب ــون مترمکع میلی
حجــم بهره بــرداری از ســد اســت کــه ایــن 
ــا  ــه آب ب ــور ارائ ــد به منظ ــز بای ــزان از آب نی می
کیفیــت و حفــظ پایــداری ســازه در ســد داخــل 
باقــی بمانــد و بقیــه آن به ســمت پایین دســت 

رهــا شــود.
ــی  ــال آب ــد در س ــن س ــه ای ــی ورودی ب از طرف
جــاری نیــز بــه 49۸ میلیــون مترمکعب رســیده 
ــا ســال گذشــته افــت  اســت کــه در مقایســه ب
56 درصــدی داشــته و فاصلــه زیــادی بــا یــک 
میلیــارد و 126 میلیــون مترمکعب ورودی ســال 

گذشــته خــود دارد.

ان
ط ب

حی
ضارب شهید باشقره به قید ضمانت آزاد بودم

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت گفــت: ضــارب شــهید باشــقره دو مــاه 
ــا  ــده و ب ــتگیر ش ــان دس ــط محیط بان ــش توس پی
ــل  ــن قت ــب ای ــه مرتک ــود ک ــند آزاد ب ــت س ضمان

شــد.
بــه گــزارش ایســنا ســرهنگ جمشــید محبــت خانــی 
افــزود: متأســفانه دو شــهید اخیــر از جلیقــه ضدگلولــه اســتفاده 
نکــرده بودنــد و همیــن موضــوع یکــی از دالیــل عمــده شــهادت 
ــه شــده و در  ــراوان تهی ــا تــالش ف ــود. ایــن جلیقه هــا ب ــان ب آن
ــظ  ــان را حف ــا جانش ــت ت ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــار محیط بان اختی
کنــد امــا محیط بانــان می گوینــد ایــن جلیقه هــا ســنگین اســت 
و اســتفاده نمی کننــد. فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
بــا اشــاره بــه اینکــه در نیــروی انتظامــی نیــزاز همیــن جلیقه هــا 
ــای  ــران کل اســتان ها و فرمانده ه اســتفاده می شــود،گفت: مدی
ــه  ــان از جلیق ــتفاده محیط بان ــر اس ــد ب ــت بای ــای حفاظ یگان ه
نظــارت کننــد زیــرا ایــن موضــوع بســیار مهــم و غیرقابــل 
ــک  ــان ی ــت ج ــه قیم ــد ب ــی می توان ــت و حت ــی اس چشم پوش

ــود. ــام ش ــان تم محیط ب

وی در ادامــه بــه شــایعه عــدم حفاظــت کافــی جلیقه هــا بــه دلیل 
نداشــتن ســرامیک اشــاره و اظهارکــرد: ایــن جلیقه هــا در همیــن 
ــا اســلحه کمــری و ســاچمه  ــارزه ب ــرای مب ــز ب ــی نی ــت فعل حال
ــرای حفاظــت مقابــل اســلحه شــکاری تــا 90  تــا 100 درصــد و ب
ــت  ــرای دریاف ــاع ب ــع دف ــا صنای ــه ب ــت دارد البت درصــد محافظ
داشــته ایم. هرچنــد ســرامیک ها هــم  رایزنــی  ســرامیک ها 
ــنگین تر  ــه را س ــه جلیق ــت و البت ــه شــکمی را حفاظ ــا ناحی تنه
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــت س ــگان حفاظ ــده ی ــد. فرمان می کن
ــان  ــدام از محیط بان ــان هرک ــت ج ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــت ب زیس
بــرای ســازمان و اظهــار تأســف و تأثــر از شــهادت شــهدای 
به هیچ وجــه  می خواهــم  محیط بانــان  از  گفــت:  محیط بــان 
بــدون جلیقــه درگشــت زنی هــا و مواقعــی کــه احتمــال درگیــری 
وجــود دارد شــرکت نکننــد. محبــت خانــی از شناســایی متهمــان 
ــراد ۸  ــن اف ــت: ای ــر داد و گف ــز خب ــقره نی ــهید باش ــده ش پرون
ــتند  ــم نداش ــا ه ــی ب ــه ارتباط ــره ک ــروه 4 نف ــد. دو گ ــر بودن نف
امــا درزمانــی واحــد بــا محیط بانــان گلســتانی درگیــر می شــوند. 
ــام  ــی و ســربازان گمن ــروی انتظام ــی نی ــا کار تیم ــراد ب ــن اف ای

ــی بازداشــت شــد. امــام زمــان شناســایی و ســه نفــر اصل

وزیــر نیــرو هرگونــه تصمیم گیــری پراکنــده درمــورد حقابــه کشــاورزان 
بــدون توجــه بــه حاکمیــت را دارای تبعــات ملــی، اقتصــادی و امنیتــی 
دانســت و گفــت: در نشســت 12 آبــان شــورای هماهنگــی حــوزه 
زاینــده رود، برنامه هــای ایــن وزارتخانــه بــرای تامیــن حقابــه کشــاورزان 

ــه مشــخص می شــود. ــن منطق ای
رضــا اردکانیــان بــرای پاســخ به ســوال حســن کامــران نماینــده اصفهان 
درمــورد ایــن کــه چــرا حقابــه کشــاورزان شــرق اصفهــان بــه غــارت رفته 
و ایــن کــه چــرا در ســال جــاری حقابــه کشــاورزان شــرق اصفهــان در 
ــروز -  ــی ام ــود، در جلســه علن ــی ش ــاری نم ــده رود ج ــه زاین رودخان

یکشــنبه - مجلــس حضــور یافــت.
وزیــر نیــرو در پاســخ بــه این ســوال اظهارداشــت: آمــار میانگیــن بارش، 
در 50 ســال گذشــته هــر 10 ســال در دوره هــای مختلــف نشــان مــی 
دهــد کــه میــزان بــارش از حــدود 250 میلــی متــر بــه کمتــر از 200 میلی 
متــر رســیده است.شــرایط دمــا در کشــور بــه گونــه ای اســت کــه در 50 
ســال اخیــر بــه طــور متوســط هر 10 ســال بــا چهار دهــم درجــه افزایش 
دمــا در مجمــوع بــا دو درجــه ســانتی گــراد افزایــش دمــا مواجــه شــده 
ایم.بــا توجــه بــه نــرخ رشــد جمعیــت ، توســعه شهرنشــینی و افزایش 
ــه اســت از حــدود 35 ســال  ــاه، مصــرف آب افزایــش یافت ســطح رف
پیــش از حــدود 62 میلیــارد متــر مکعــب مصــرف ســالیانه بــه حــدود 
100 میلیــارد متــر مکعــب رســیده ایــم.وی گفــت: فشــار ســنگینی بــه 
مخــازن زیرزمینــی کشــور آمــده اســت و رونــد تغییرات کســری مخزن 
تجمعــی منابــع آب زیرزمینــی از 20 میلیــارد مترمکعــب کســری مخزن 
در 25 ســال پیــش بــه حــدود 126 میلیــارد مترمکعــب کســری مخــزن 

در دو ســال اخیــر رســیده اســت. وضعیــت کــم بارشــی در کشــور حاکم 
ــابق  ــزان س ــه می ــع آب ب ــن مناب ــت در تامی ــا محدودی ــا ب اســت و م
مواجــه هســتیم البتــه حقابــه هــا بحــث قانونــی و محترمــی اســت و 

بــرای تامیــن آن مطابــق ضوابــط قانونــی راهــکار داریــم.
وی تاکیــد کــرد: بــارش در ســال آبــی 97-1396 بــه کمتریــن میــزان 
در 52 ســال اخیــر رســیده و حجــم آب ورودی بــه ســد زاینــده رود بــه 
کمتریــن مقــدار یعنــی 547 میلیــون مترمکعــب شــده اســت، تاثیــر 
ایــن کــم بارشــی در ســال هــای اخیــر بــه ویــژه ســال آبــی گذشــته این 

بــود کــه در بخــش هــای مختلــف محدودیــت داشــتیم.
وی گفــت: در هــر 10 ســال ســهم آب شــرب از ســد زاینــده رود افزایــش 
یافتــه و ســهم کشــاورزی نیــز کاهــش یافتــه اســت.وزیر نیــرو ادامــه 
داد: تاثیــر کــم بارشــی در ســال هــای اخیــر بــه ویــژه ســال گذشــته 
موجــب محدودیــت در بخش هــای مختلــف شــد و ســهم آب شــرب و 

آب کشــاورزی از ســد زاینــده رود کاهــش یافــت. 
اردکانیــان همچنیــن گفــت: ســهم صنعــت نیــز در ایــن زمینــه کم شــده 
امــا بــا اســتفاده از پســاب هــا، بازچرخانــی آب، ســهم صنعــت جبــران 

شــد ولــی ســهم محیــط زیســت نیــز کاهــش یافتــه اســت.
ــر  ــای اخی ــال ه ــرده ای در س ــا کار فش ــرد: در حقابه ه ــح ک وی تصری
ــون  ــی، قان ــناد تاریخ ــن،  اس ــت، قوانی ــده اس ــاز ش ــرو آغ در وزارت نی
اصالحــات ارضــی و اثــر حقابــه بــر آن، برنامه هــای توســعه و تغییــرات 
طبیعــی و انســانی را مدنظــر قــرار دادیــم. تغییــرات مصــارف در 
حوزه هــای آبریــز بــه دلیــل طــرح هــای توســعه و ســرمایه دولــت در 
ــی آب و  ــذاری، شــورای عال ــون گ ــن آب، دســتگاه قان طرح هــای تامی

دســتگاه هــای اجرایــی را بــه ایــن جمــع رســاند کــه باید سیاســتگذاری 
دقیقــی در ایــن حــوزه داشــته باشــیم.وزیر نیرو یادآور شــد: در نشســت 
12 آبــان شــورای هماهنگــی حــوزه زاینــده رود برنامه هــای وزارت نیــرو 
بــرای تامیــن حقابــه کشــاورزان منطقــه مشــخص می شــود.اردکانیان 
همچنیــن گفــت: طبــق مــاده 19 قانــون توزیــع عادالنــه آب، تامیــن آب 
بخش هــای مختلــف آغــاز شــده اســت و بررســی هــای دقیــق حقوقی 

آغــاز شــده تــا حقــوق مــردم بــه نحــو مقتضــی اســتیفا شــود.
ــون تشــکیل وزارت جهادکشــاورزی،  ــاده 10 قان ــق م ــه داد: طب وی ادام
تصمیمــات شــورای عالــی آب بــا تاییــد هیــات وزیــران یــا کمیســیون 

ــط  ــرای دســتگاه هــای ذیرب ــون اساســی، ب ــدرج در اصــل 138 قان من
الزم االجراســت.در ســال هــای 93 تــا 95 بــرای آب کشــاورزی آب 
ــی  ــن امکان ــا در ســال 96 چنی ــود ام ــم ب ــاز کشــاورزان فراه ــورد نی م
ــرای تامیــن آب  ــر ب ــا شــرایط بهت وجودنداشــت امــا در ســال 1397 ب

ــود. ــم می ش ــزه فراه ــت پایی ــرای کش ــاورزی ب کش
ــکل  ــل مش ــرای ح ــه ب ــن وزارتخان ــرد: ای ــان ک ــرو خاطرنش ــر نی وزی
ــری  ــه تصمیم گی ــد، هرگون ــی کن ــالش م ــی ت ــا در ســطح مل حقابه ه
پراکنــده بــدون توجــه بــه حاکمیــت ملــی تبعــات ملــی، اقتصــادی و 

ــی دارد. امنیت

ــازمان  ــی س ــای داخل ــان آبه ــش وآبزی ــات وح ــر حی ــر کل دفت مدی
محیــط زیســت گفــت: متاســفانه جابجایــی دام اهلــی بــدون مجــوز 
ــینه در  ــای غیرواکس ــردد دام ه ــی و ت ــاق دام اهل ــکی، قاچ دامپزش
ــی  ــه بیماری های ــا ب ــودن آن ه ــوده ب ــال آل ــه احتم ــات وحــش ک حی
نظیــر تــب برفکــی و طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک و ســایر بیماری 
ــم شــیوع و گســترش  ــل مه ــی وجــود دارد، از دالی ــر دام ــای واگی ه

ــت. ــش اس ــات وح ــی در حی ــر دام ــای واگی بیماری ه
بــه گــزارش ایســنا مجیــد خرازیــان مقــدم  بــا بیــان اینکــه بیمــاری 
طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک )PPR( یــک بیمــاری ویروســی بــا 

تصمیم گیری پراکنده درمورد حقابه کشاورزان 

تبعات ملی دارد

رنا
 ای

س:
عک

سنا
 ای

س:
عک

اقلیم

هوا

رهاسازی پنج بهله گونه پرنده شکاری 
در ارتفاعات عینالی تبریز

تغییرات اقلیمی عامل تشدید تنش های 
محلی و بین المللی

رییــس اداره محیــط طبیعی 
محیط زیســت  حفاظــت 
از  آذربایجان شــرقی 
ــه  ــه گون ــج بهل رهاســازی پن
پرنــده شــکاری در ارتفاعــات عینالــی تبریــز خبــر 

داد.
بــا  غنی پــور«  »داود  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اعــالم ایــن خبــر، افــزود: در راســتای اجــرای 
سیاســت های ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
در حفاظــت از گونه هــای حیــات وحــش، پنــج 
بهلــه گونــه پرنــده شــکاری تیمــار شــده کــه 
به صــورت داوطلبانــه توســط بخــش خصوصــی 
در مرکــز نگهــداری حیــات وحــش باغالرباغــی 
ــازی  ــت رهاس ــه طبیع ــود، ب ــار شــده ب ــز تیم تبری
ــات وحــش  ــن گونه هــای حی ــزود: ای شــد. وی اف
آســیب دیده  مختلــف  علــل  بــه  طبیعــی کــه 

ــات  ــداری حی ــز نگه ــد، پــس از تیمــار در مرک بودن
ــات  ــز در محــدوده ارتفاع وحــش باغالرباغــی تبری
عینالــی تبریــز بــا همــکاری ســازمان عمــران 
ــن  ــدوده ام ــوان مح ــز به عن ــی تبری ــن عل ــون اب ع
بــرای حیــات ایــن گونه هــا رهاســازی شــده و 
ــه طبیعــت بازگشــتند.گونه های رهاســازی شــده  ب
شــامل یــک بهلــه عقــاب طالیــی، یــک بهلــه 
ســارگپه و ســه بهلــه دلیجــه بودنــد. وی بــا تقدیــر 
حفاظــت  بــا  اســتان  رســانه های  همــکاری  از 
محیط زیســت، افــزود: نکتــه حائزاهمیــت در ایــن 
موضــوع، همــکاری عالقه منــدان و دوســتداران 
ــت  ــازمان حفاظ ــا س ــت ب ــش و طبیع ــات وح حی
محیط زیســت در تیمــار و رهاســازی ایــن گونه هــا 
بحث هــای  موفقیــت  نشــان دهنده  کــه  بــود 
آموزشــی و ترویجــی در فرهنگســازی بــرای حفــظ 

رسانه هاســت. در  محیط زیســت 

ــی  ــن الملل ــه بی رئیــس کمیت
ــرد:  ــد ک ــرخ تاکی ــب س صلی
تغییــرات اقلیمــی درگیری هــا 
و  محلــی  تنش هــای  و 
بین المللــی را تشــدید می کنــد. »پیتــر مائــورر« رئیــس 
ــه  ــان اینک ــا بی ــرخ ب ــب س ــی صلی ــن الملل ــه بی کمیت
تغییــرات اقلیمــی عامــل تشــدید تنش هــای بیــن 
المللــی و بومــی اســت، اظهــار داشــت: دولت هــا بایــد در 
جهــت جلوگیــری از وخیم تــر شــدن اوضــاع اقداماتــی را 

ــد. ــر گیرن در نظ
مائــورر افــزود: تغییــرات اقلیمــی تاثیــر گســترده ای بــر 
ــن دارد.  ــزی زمی ــورها و حاصلخی ــردم کش ــی م جابجای
همچنیــن نگرانی هــا در مــورد تاثیــر تغییــرات آب و 
هوایــی بــر منطقــه پاســفیک بیشــتر حائز اهمیت اســت. 
ــاران باعــث شــده  ــارش ب وی گفــت: تغییــر در الگــوی ب
ــث  ــرد و باع ــرار گی ــر ق ــن تحــت تاثی ــزی زمی حاصلخی

شــود جمعیتــی کــه قرن هــا در ســرزمینی ســکونت 
ــن  ــوند. همچنی ــکان ش ــل م ــه نق ــور ب ــته اند مجب داش
برخــی از خشــونت هایی کــه اکنــون شــاهد آن هســتیم 
مســتقیما بــا تاثیــر تغییــرات اقلیمــی و تغییــر در الگوی 

ــط اســت. ــاران مرتب ــارش ب ب
ــی  ــرات آب و هوای ــی تغیی ــن دولت ــت بی ــر هیئ پیش ت
ــا تغییــرات  ــه جهــان 12 ســال فرصــت داد ت )IPCC( ب
ضــروری را اعمــال کننــد. در گــزارش IPCC آمــده  اســت 
کــه بــرای جلوگیــری از افزایــش 1.5 درجــه ســانتی 
ــل از  ــه ای قب ــای گلخان ــار گازه ــد انتش ــا بای ــرادی دم گ
ســال 2030 میــالدی 45 درصــد کاهــش پیــدا کنــد. بــه 
ــش  ــردن افزای ــا محــدود ک ــن، ب ــه گاردی ــزارش روزنام گ
دمــا بــه 1.5 درجــه ســانتی گراد، 10 میلیــون نفــر کمتــر از 
مــردم جهــان تحــت تاثیــر بــاال رفتــن ســطح دریــا قــرار 
ــرض  ــه در مع ــان ک ــت جه ــبت جمعی ــد و نس می گیرن
بحــران آب قــرار مــی گیرنــد 50 درصــد کمتــر خواهــد بود.

بررسی ها نشان می دهد که نقشه فرونشست های کشور، از جمله در مناطق جنوبی تهران رو 
به افزایش است. این مسأله محدود به تهران نیست و چندین استان را با فرونشست و حتی 
فروچاله مواجه کرده است.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

وضعیت زاینده رود 
ریقرمز شد

انو
 ج

ونه
نابودی 9 دهم از اندوخته های جانوری ایران گ

عضــو هیئــت علمــی موسســه تحقیقــات جنــگل 
هــا و مراتــع کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه مــا طــی 
نیــم قــرن اخیــر 9 دهــم اندوخته هــای جانــوری 
تصریــح کــرد:   ایــم،  داده  دســت  از  را  خــود 
متاســفانه هیــچ قوانینــی کــه نشــان دهنــده تغییــر 
ــتی  ــط زیس ــات محی ــظ مالحظ ــمت حف ــه س ــرد ب رویک

ــدارد. باشــد در کشــور وجــود ن
ــه  ــان اینک ــا بی ــنا  ب ــا ایس ــو ب ــت وگ ــش در گف ــد دروی محم
جامعــه مــا همیشــه بــه دانشــجویان خــود توجــه کــرده 
ــار کــرد:  ــر کشورهســتند، اظه چــرا کــه آن هــا جــز طبقــه موث
ــای  ــش ه ــد جنب ــی توانن ــه م ــد ک ــت کردن ــجویان ثاب دانش
ــدازی و هدایــت کننــد، یکــی از راهــکار هایــی  خوبــی را راه ان
کــه بتوانیــم محیــط زیســتی بهتــر یــا حرکــت هــای اجتماعــی 
خــوب محیــط زیســتی را در بیــن مســئولین و مــردم شــاهد 

ــت. ــجویی اس ــه دانش ــتفاده از جامع ــیم، اس باش
ــه  ــه فرهیخت ــه طبق ــد ک ــردم بدانن ــر م ــرد: اگ ــح ک وی تصری
تــردد  دوچرخــه  بــا  و  نفروختــه  فخــر  دانشجویانشــان  و 
و از وســایل حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده مــی کننــد، 

ــط زیســت مــی  ــان محی تاســیس باشــگاه دانشــجویی حامی
ــی خاطرنشــان  ــال زیســت محیط ــر باشــد.این فع ــد موث توان
ــگ ســازی مناســب  ــا فرهن ــد ب ــی توانن ــرد: دانشــجویان م ک
ــا و  ــد خودروه ــه در خری ــی ک ــت عجیب ــتی رقاب ــط زیس محی
تاخــت و تازهــای خیابانــی وجــود داشــته  را کاهــش دهنــد؛ 
بعــالوه مشــکالت آلودگــی هــوا، ترافیــک، آلودگــی صوتــی، کــم 
تحرکــی و هزینــه هــای مرتبــط بــا آن بــا کمــک همیــن قشــر 

ــل حــل مــی شــود. ــی قاب ــه راحت ب
ــد دانشــجویان  ــی بدانن ــردم وقت ــه م ــان اینک ــا بی ــش ب دروی
بــرای مشــکل آب بســیار حســاس هســتند، آن هــا هــم تــالش 
کــرده تــا بــه ســهم خــود وظایــف شــهروندی را در حفــظ آب 
بــه درســتی انجــام دهنــد، تصریــح کــرد: اغلــب دانشــجویان 
مدیــران آینــده کشــور خواهندشــد بنابرایــن اگــر در دوران 
ــتی  ــط زیس ــائل محی ــر مس ــل از آن درگی ــا قب ــجویی ی دانش
ــا،  ــه ه ــن، مصوب ــه قوانی ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــی ت ــند م باش
ــا ســلیقه هــای مدیریتــی  آییــن نامــه هــا و بخشــنامه هــا ب

ــد. ــاق بیفت ــر اتف ــن شــود، کمت ــب زمی ــه تخری ــه منجــر ب ک

ود
ر

ــه  ــده ک ــث ش ــاال باع ــای ب ــدک و دم ــارش ان ب
آب رودهــا و دریاچه هــا در سراســر آلمــان بــه 

ــد. ــده برس ــت ش ــزان ثب ــن می کمتری
هواشناســان می گوینــد کــه یکــی از خشــک ترین 

ســال های تاریــخ اخیــر آلمــان پیــش روســت. 
"دویچه ولــه" در گــزارش جدیــد خــود در ایــن بــاره، شــرح 
مختصــری از ایــن رویــداد زیســت محیطــی را ارائه کرده اســت:

رود راین
ــوای خشــک  ــا ه ــس از ماه ه ــان پ ــن در آلم رود تاریخــی رای
بــه ســوی کــم آب تریــن دوران خــود مــی رود. ایالــت راینلنــد- 
ــناخته  ــی ش ــن میان ــوان رای ــه عن ــه ب ــه ای ک ــس، منطق فال
می شــود بیــش از دیگــر نقــاط تحــت تاثیــر ایــن خشکســالی 
ــه  ــد ک ــان می گوی ــز هواشناســی آلم ــه اســت. مرک ــرار گرفت ق
ــردن خشکســالی  ــه ک حــدود 70 درصــد کشــور در حــال تجرب

اســت.

رود دانوب
ــوب در  ــر رود دان ــی ب ــر منف ــان تاثی ــک چن ــوای خش آب و ه
آلمــان گذاشــته و میــزان آب را چنــان کاهــش داده کــه موجــب 
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مدیریــت پســماند یــک امــر بدیهــی تلقی می شــود. 
تولیــد ســاالنه 30 میلیــون تــن زبالــه خانگــی و بــه 
طــور کل 325 میلیــون تــن زبالــه )به عــالوه ضایعات 
ســاختمانی و خــودرو( و رابطــه علــت و معلولــی میان 
رعایــت نکردن بهداشــت شــهری و افزایــش روزافزون 
بیمــاری هایــی ماننــد وبــا، تلنگــری بــود بــر ژرمــن ها 
ــا از قــرن نوزدهــم رفتــه رفتــه مدیریــت پســماند،  ت
تکنولوژی پســماند و مقــررات الزم را گســترش دهند! 
ــر  ــون دیگ ــور همچ ــن کش ــماند در ای ــت پس مدیری
ــا  ــاز ت ــد آغ ــواد زای ــع م کشــورها از جمــع آوری و دف
مدیریــت حرفــه ای آن ادامــه پیــدا کــرد؛ تــا جایــی که 

در ســال هــای اخیــر هــدف آلمــان از سیاســت هــای 
ــتیابی  ــماند، دس ــت پس ــوزه مدیری ــده در ح اتخاذش
بــه اقتصــادی مبتنــی بــر بازیافــت اســت کــه باعــث 
صرفــه جویــی در منابــع و کاهــش اثــرات نامطلــوب 

روی محیــط زیســت مــی شــود.
کشــوری کــه روزی دفــع زبالــه را تنهــا راه حــل خود در 
برابــر کپــه هــای آشــغال مــی دیــد، امــروز بــه مرحلــه 
ــود  ــن راه خ ــرد را آخری ــن رویک ــه ای ــیده ک ای رس
ــه، اســتفاده مجــدد،  ــد زبال ــد؛ کاهــش تولی مــی دان
ــردم  ــت و م ــرای دول ــرژی ب ــی ان ــت و بازیاب بازیاف
 Green Dot آلمــان در اولویــت قــرار دارد و سیســتم

توانســته ایــن معضــل را تــا حــدودی زیاید حــل کند. 
سیســتم دوگانــه آلمــان در جمــع آوری پســماندها که 
حــاال بــه یــک ســمبل و اســتاندارد حافظــت از محیط 
ــه  ــدل شــده اســت و ب ــا ب ــه اروپ زیســت در اتحادی
واســطه آن تولیدکننــدگان یــا فروشــندگان بایــد بــرای 
بســته بنــدی محصــوالت خود حتمــا از این سیســتم 
اســتفاده ولوگــوی آن را خریــداری کننــد؛ هرچه بســته 
بنــدی بــزرگ تــر باشــد، مبلــغ بیشــتری هــم بایــد 
بابــت آن بپردازنــد. در نتیجــه این سیســتم هوشــمند 
تولیدکننــدگان را بــر آن داشــت کــه کاغــذ و فلــز کمتــر 

و شیشــه نــازک تــر تولیــد کننــد.

زباله سوز، روش مدرن یا پر هزینه؟
ــر روی روشــی  ــا ب ــا در کشــور م ــان ام ــن می در ای
ــود.  ــد می ش ــوز تاکی ــه س ــروگاه زبال ــون نی همچ
ــد.  ــد نباش ــورد تایی ــدان م ــاید چن ــه ش ــی ک روش
و  زیســت  محیــط  فعــال  علیخانــی«  »وحیــد 
مــدرس دانشــگاه طــی پژوهشــی کــه در خصــوص 
زبالــه ســوز هــا داشــته در نقــد آن بیــان مــی کنــد: 
در زمــان کنونــی، بهتــری الگــوی مدیریــت پســماند 
ترکیبــی از بازیافــت و تولیــد کمپوســت اســت کــه 
تولیــد گازهــای گلخانــه ای را 46 برابــر نســبت بــه 
ــی  ــش م ــوزها کاه ــه س ــط زبال ــرق توس ــد ب تولی

دهــد.
ــه  ــی ک ــل مهم ــه دالی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــی  ــه م ــد مواج ــا تردی ــوزها را ب ــه س ــرد زبال کارب
کنــد، مــی گویــد: اشــتغال زایــی کــم، اتــالف قابــل 
توجــه انــرژی، انعطــاف نداشــتن، تولیــد خاکســتر 
ســمی و وابســتگی بــه لندفیــل، گازهــای خروجــی 
ســمی، انتشــار نانــوذرات بســیار ســمی، نارضایتــی 
ــا  ــه ســوزها، همســو نبــودن ب شــدید مــردم از زبال
ــودن  ــح ب ــدار و ارج ــعه پای ــای توس ــتراتژی ه اس
ــه  ــه دالیلــی اســت کــه ب ــه هــا از جمل ســایر گزین
لحــاظ علمــی اســتفاده از ایــن روش را زیــر ســوال 
ــر  ــه ب ــوان غلب ــود، ت ــای موج ــرا مزای ــرد زی ــی ب م

ــد داشــت. ــب و مشــکالت را نخواه معای
ــه ســوزها در  ــی، اســتفاده از زبال ــه علیخان ــه گفت ب
ــری  ــیاره دیگ ــا س ــه م ــت ک ــی اس ــی منطق صورت
داشــته باشــیم و در صــورت تهدیــد شــدن بتوانیــم 
بــه آن محــل نقــل مــکان کنیــم، محدودیــت هــای 
زیــادی بــرای فعالیــت زبالــه ســوزها وجــود خواهــد 
داشــت کــه ایــن محدودیــت هــا بــر اســاس 
ســاختار و تناســب نــوع پســماندهای شــهری 
ــه  ــال زبال ــوان مث ــه عن ــود. ب ــد ب ــاوت خواه متف
ــه  ــری نســبت ب ــای بســیار باالت ــه ه ســوزها هزین
دیگــر الگوهــای مدیریــت پســماند خواهنــد داشــت 
ــر  ــی ت ــرمایه طوالن ــت س ــر بازگش ــوی دیگ و از س
ــت  ــط زیس ــا در محی ــه ه ــود زبال ــد بود.وج خواه
مــی توانــد باعــث بــروز بیمــاری هــای مختلــف در 
ــوا، آب و خــاک  ــی ه ــا و موجــب آلودگ انســان ه
ــد و  ــان ها تولی ــط انس ــه توس ــی ک ــود. زباله های ش
ــود.به  ــزوده می ش ــا اف ــم آنه ــر حج ــه روز ب روز ب
ــرای  ــا فرهنگســازی ب همیــن دلیــل بهتــر اســت ب
همیــن تولیــد کننــدگان زبالــه آن هــا را بــه تفکیــک 

ــادت داد. ــدا ع از مب

راه حلی که در کشور 
برای  ما معموال 

ارائه  پسماند  مشکل 
انتهای  به  می شود 

روند جمع آوری 
بر  و پسماند  زباله 

وقتی  یعنی  می گردد. 
به مرحله  زباله  که 
و معضل  حساس 
این  رسیده است. 
در حالی است که 
معتقدند  بسیاری 

برای حل آسان 
به  باید  این قضیه 

پسـماندها از زمانی که 
با هم مخلوط  هنوز 
اندیشید.  نشده اند، 

بحران پسماند؛ زاییده نبود امکانات و فرهنگ
یکی از راه حل هایی که برای حل مشکل پسماند روی آن تاکید می شود تفکیک زباله از مبدا است

ــازمان  ــی س ــای داخل ــان آبه ــش وآبزی ــات وح ــر حی ــر کل دفت مدی
محیــط زیســت گفــت: متاســفانه جابجایــی دام اهلــی بــدون مجــوز 
ــینه در  ــای غیرواکس ــردد دام ه ــی و ت ــاق دام اهل ــکی، قاچ دامپزش
ــی  ــه بیماری های ــا ب ــودن آن ه ــوده ب ــال آل ــه احتم ــات وحــش ک حی
نظیــر تــب برفکــی و طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک و ســایر بیماری 
ــم شــیوع و گســترش  ــل مه ــی وجــود دارد، از دالی ــر دام ــای واگی ه

ــت. ــش اس ــات وح ــی در حی ــر دام ــای واگی بیماری ه
بــه گــزارش ایســنا مجیــد خرازیــان مقــدم  بــا بیــان اینکــه بیمــاری 
طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک )PPR( یــک بیمــاری ویروســی بــا 

واگیــر شــدید اســت، گفــت:  ایــن بیمــاری انتشــاری ســریع دارد و 
ــز و قــوچ و میــش  ــه کل و ب ــی ب ــز و گوســفند اهل ــل انتقــال از ب قاب
وحشــی اســت ولــی قابــل ســرایت بــه انســان نیســت و در اوایــل دهه 
70 هجــری شمســی از طریــق دام اهلــی غیــر مجــاز وارد کشــور شــد. 
بــه گفتــه مقدم،ایــن بیمــاری در آفریقا و آســیا بخصوص درکشــورهای 

عــراق ،پاکســتان، بنــگالدش، هنــد و افغانســتان شــایع اســت.
ــه  ــکاری موسس ــا هم ــه ب ــی ک ــی ها و تحقیقات ــه داد: بررس وی ادام
ــان داد  ــه نش ــورت گرفت ــازی رازی ص ــن و سرم س ــات واکس تحقیق
کــه ویــروس عامــل بیمــاری در حیــات وحــش بــا ویــروس عامــل 

بیمــاری در کشــور چیــن قرابــت ژنتیــک دارد کــه نشــان دهنــده ورود 
عامــل بیمــاری PPR طــی ســال های اخیــر از مرزهــای شــرقی یــه 

علــت ورود دام اهلــی غیــر مجــاز اســت.
مقــدم بــا اشــاره بــه ســابقه شــیوع بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان 
ــی  ــای اهل ــی دام ه ــش جابجای ــش و افزای ــات وح ــک درحی کوچ
بخصــوص دام هــای کــوچ رو هنــگام تغییــر فصــول گفــت: در نتیجــه 
ــر  ــر دامــی نظی ــروز بیماری هــای واگی افزایــش احتمــال شــیوع و ب
ــات  ــی در حی ــب برفک ــون نشــخوارکنندگان کوچــک)PPR( و ت طاع
ــتورالعمل های  ــاس دس ــر اس ــگیرانه ب ــات الزم پیش ــش، اقدام وح
ابالغــی بــه ادارات کل حفاظت محیط زیســت از جملــه افزایش پایش 
مناطــق و تشــدید مراقبــت و بررســی وضعیــت حیــات وحــش بویــژه 
علفخــواران وحشــی در مناطــق تحت حفاظت،پیگیری واکسیناســیون 
دام هــای اهلــی - کــه از داخــل و یــا حاشــیه مناطــق تــردد می کننــد 
ــخورها و  ــی آبش ــتان و ضدعفون ــکی اس ــق اداره کل دامپزش - از طری
جداســازی آبشــخورهای مــورد اســتفاده حیــات وحــش از دام اهلــی 
 PPR ــه بیمــاری ــه مــورد مشــکوک ب بطــور مســتمر انجــام و هرگون
نیــز در حیــات وحــش بــه دامپزشــکی اســتان اطــالع داده می شــود. 
ــت  ــکی درخواس ــازمان دامپزش ــا س ــده ب ــام ش ــات انج ــی مکاتب ط
شــده تــا واکسیناســیون دام هــای اهلــی بخصــوص در مجــاور مناطــق 
تحــت حفاظــت و به طــور کلــی در مناطقــی کــه بیشــترین جمعیــت 
علفخــواران وحشــی را دارنــد، در اولویــت برنامه هــای واکسیناســیون 
ــد کــه خوشــبختانه تاکنــون صــورت  ســازمان دامپزشــکی قــرار گیرن
ــاری و  ــیوع بیم ــوارد ش ــش م ــرای کاه ــلما ب ــت و مس ــه اس گرفت
ــه  ــت برنام ــروری اس ــش ض ــات وح ــی از PPR در حی ــات ناش تلف

واکسیناســیون دام اهلــی و اجــرای ضوابــط و مقــررات قرنطینــه دامی 
بــدون وقفــه ادامــه یابنــد. شــیوع ایــن بیمــاری در حیــات وحــش در 
صــورت واکسیناســیون مســتمر و فراگیــر دام هــای اهلی، ســاماندهی 
حضــور دام اهلــی در مراتــع، رعایــت اصــول قرنطینه ای و بهداشــتی در 
زمــان جابجایــی دام اهلــی، جلوگیــری از قاچــاق و جابجایــی دام های 
ــدون مجــوز بهداشــتی دامپزشــکی به خصــوص دام بیمــار و  اهلــی ب
غیرواکســینه همچنیــن بیماریابــی دام اهلــی قبــل از ورود بــه مراتــع ، 
قابــل پیشــگیری اســت.مقدم در خصــوص اقدامــات پیشــگیرانه برای 
ــا بیمــاری آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان گفــت: هرســاله  مقابلــه ب
صدهــا هــزار پرنــده مهاجــر آبــزی در فصــول پاییــز و زمســتان جهــت 
زمســتان گذرانی بــه کشــورمان مهاجــرت می کننــد و می تواننــد 
حامــل ویروس هــای جدیــد آنفلوانــزا باشــند. لــذا بــا توجــه به ســابقه 
شــیوع ایــن بیمــاری در حیــات وحــش ،اقدامــات الزم پیشــگیرانه بــر 
اســاس مصوبــات کارگــروه ســتادی و دســتورالعمل مربوطــه تحــت 
عنــوان افزایــش پایــش وضعیــت پرنــدگان مهاجــر، تشــدید بازدیدها 
ــم تجمــع  ــی و مراکــز مه و حفاظــت فیزیکــی از زیســتگاه های تاالب
ــور،  ــه کش ــر ب ــدگان مهاج ــرت پرن ــان مهاج ــزی در زم ــدگان آب پرن
جمــع آوری و امحــای بهداشــتی الشــه پرنــدگان مشــکوک بــه بیماری 
و اطــالع رســانی بــه موقــع توســط ادارات کل حفاظــت محیط زیســت 
ــرد. در  ــورت می گی ــتان ص ــکی اس ــکاری دامپزش ــا هم ــتان ها ب اس
ــز  صــورت ضــرورت موضــوع و در خواســت ســازمان دامپزشــکی نی
نســبت بــه ممنوعیــت صیــد و شــکار پرنــدگان تاکنــون اقــدام شــده و 

ــرد. ــزوم مجــدد انجــام می گی در صــورت ل

قاچاق دام اهلی، عامل شیوع بیماری های 
واگیر دامی

ــت: در  ــد گف ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــتری اس ــس کل دادگس ریی
ــز  ــا نی ــار و ارزش آنه ــر 15 هکت ــغ ب ــه بال ــی ک ــاران عرصه های گچس
بیــش از یــک هــزار میلیــارد تومــان بــوده بــه بیــت المــال بازگشــته 
اســت.به گــزارش ایســنا، حجــت االســالم غالمرضــا مزارعــی در آئیــن 
تکریــم و معارفــه رئیــس دادگســتری شهرســتان گچســاران افــزود: 
ــتگاه  ــگاه دس ــت و جای ــالمی اس ــام اس ــانی نظ ــه پیش ــوه قضائی ق

قضایــی بســیار رفیــع اســت.
وی بیــان کــرد: دســتگاه قضایــی در تمــام امــور محولــه و رســالتی 

ــا در نظــر دارد. ــت را در تمامــی حوزه ه ــده دارد امنی ــر عه ــه ب ک
رییــس کل دادگســتری کهگیلویــه و بویراحمــد تصریــح کــرد: امنیــت 
ــه  ــه کســانی ک ــد ب ــر اســت و نبای ــان شــب هــم واجب ت مــردم از ن

ــد رحــم کــرد. ــد می کنن ــا تهدی امنیــت جامعــه را مخــدوش و ی
ــه  ــوان کــرد: در ســطح اســتان کهگیلوی حجــت االســالم مزارعــی عن
و بویراحمــد هیــچ مجــرم خطرناکــی نیســت کــه زیــر ذره بیــن مــا 

نباشــد مــا همــه آنهــا را رصــد مــی کنیــم.
وی ادامــه داد: هیــچ نقطــه کــوری در اســتان نیســت کــه بخواهــد 

علیــه امنیــت اقــدام کنــد و در تیــررس مــا نباشــد.
ــا  ــه و بویراحمــد خاطرنشــان کرد:ب رییــس کل دادگســتری کهگیلوی
پیگیریهــای دســتگاه قضایــی و مدیــران شهرســتان گچســاران 
پرونــده ای در حــوزه نفــت کــه بیــش از 20 ســال قبــل عــده ای از 
اشــخاص حقیقــی ادعــای مالکیــت بــر عرصــه هــای تحــت تصــرف 
نفــت را داشــتند و عــالوه بــر اینکــه شــرکت نفــت در ایــن عرصــه هــا 
ــه  ــود، اســناد هــم ب ــه 40 ســاله ب ــک ب دارای امــالک قدیمــی نزدی
نــام ایــن اشــخاص صــادر شــده بــود، تعییــن تکلیــف شــد. حجــت 
االســالم مزارعــی بیــان کــرد: در ایــن پرونــده اشــخاص حقیقــی از 
هــر طریــق ممکــن اســناد مالکیــت گرفتــه بودنــد و بــا ورود دســتگاه 
قضایــی اســتان و پیگیــری هــای شــرکت نفــت رأی دادگاه بــدوی 
کــه بازگشــت ایــن عرصــه هــا بــه بیــت المــال بــود، صــادر شــد و در 
یــک هفتــه گذشــته نیــز ایــن رأی در دادگاه تجدیــد نظــر تأیید شــده 
اســت. ایــن عرصــه هــا بالــغ بــر 15 هکتــار بــوده و ارزش آنهــا نیــز 

بالــغ بــر 1000 هــزار میلیــارد تومــان اســت.

بازگشت اراضی دولت به ارزش 
1000میلیارد تومان

خبر
تکذیب شکسته شدن خط انتقال 

آب به یزد
معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتانداری اصفهان، گفـت: در 
سـه روز گذشـته هیچ گزارشـی مبنی بر شکسـته شـدن 
خـط انتقـال آب به یـزد نداشـته ایم.حمیدرضا طباطبایی 
نایینی در خصوص برخی ادعاها مبنی بر شکسـته شـدن 
خط لوله انتقال آب به یزد در روز گذشـته، اظهار کرد: در سـه روز گذشـته هیچ گزارشـی 
مبنـی بـر شکسـته شـدن خـط انتقـال آب بـه یـزد نداشـته ایم، امـا اینکه چه کسـانی 
دسـت به چنین کاری می زنند باید از دسـتگاه قضایی پرسـیده شـود. در حالی که قرار 
بـود بعـد از افتتـاح تونل سـوم کوهرنـگ و از محل این طرح سـاالنه حـدود 90 میلیون 
متـر مکعـب آب بـه یزد منتقل شـود، امـا آب زاینـده رود 1۸ سـال زودتر و بـدون اینکه 

ایـن طـرح بـه پایان برسـد در حـال انتقال به یزد اسـت.

دستگیری شکارچیان پارک ملی بمو 
ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــط عموم رواب
ــی بمــو  ــارک مل فــارس از دســتگیری شــکارچیان پ
ــر داد.  ــکار خب ــالح و ادوات ش ــط س ــف و ضب و کش
ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــط عموم رواب
فــارس اعــالم کــرد: نیروهــای یــگان حفاظــت محیــط زیســت در حــال گشــت 
ــات  ــر شــکارچی در ارتفاع ــد نف ــو متوجــه حضــور چن ــی بم ــارک مل ــرل پ و کنت
ــا  ــا ب ــوده ام ــردن 3 مســیر نم ــه مســدود ک ــدام ب ــزی اق ــه ری ــا برنام شــده و ب
توجــه بــه تاریکــی شــب و نزدیکــی منــزل شــکارچیان بــه پــارک ملــی موفــق بــه 
فــرار شــدند.مامورین ضمــن شناســایی متخلفیــن بــا هماهنگی کالنتــری مربوطه 
اقــدام  بــه بازرســی منــزل ایشــان کــرده و موفــق شــدند از منــزل متهــم کــه در 
ــه تــن داشــت یــک قبضــه اســلحه  هنــگام دســتگیری هنــوز لبــاس اســتتار ب
ســاچمه زنــی 5 تیرپــران، یــک عــدد دوربیــن شــکاری، یــک عــدد کولــه پشــتی 

ــد. ــط کنن و مقــداری گوشــت گــراز کشــف و ضب

مرگ خرس قهوه ای در گیالن غرب
رییــس اداره محیــط زیســت شهرســتان گیالنغــرب 
از تلــف شــدن یــک قــالده خــرس قهــوه ای در اثــر 
برخــورد بــا خــودرو خبــر داد.فریبــرز بســاطی گفــت: 
یــک قــالده خــرس قهــوه ای در فاصلــه 10 کیلومتــری 
ــرای نجــات  ــا ب ــرد و تالش ه ــی برخــورد ک ــا خودروی ــرب ب ورودی شــهر گیالنغ
او بی نتیجــه مانــد و تلــف شــد. ایــن حیــوان صبــح زود بــرای خــوردن آب بــه 
ســمت چشــمه منطقــه در حــال حرکــت بــوده کــه بــر اثــر برخــورد بــا خــودرو 
ــف شــد.  ــه کمــر دچــار شکســتگی شــده و پــس از مــدت کوتاهــی تل از ناحی
متاســفانه بــه دلیــل آســیب و جراحــات شــدید ایــن حیــوان در همــان دقایــق 

اولیــه برخــورد تلــف شــده و از بیــن رفتــه بــود.

آب

محیط بان

خرس

مشکالت جدی مربوط به صنعت بازیافت پالستیک در انگلیس هزینه ای بالغ بر 500 هزار پوند را به شوراهای محلِی 
این کشور تحمیل کرده  است.

هر
س:م

عک

ســازمان  بازرگانــی  توســعه  و  بــازار  تنظیــم  اداره  رئیــس 
جهادکشــاورزی اســتان همــدان از صــادرات 137 هــزار و 7۸5 تنــی 
محصــوالت کشــاورزی خبــر داد و گفــت: در 6 ماهــه ابتــدای امســال 
137هــزار و 7۸5 تــن محصــول کشــاورزی بــه ارزش 111.6 میلیــون 

ــده اســت. ــادر ش ــدان ص ــتان هم دالر از اس
 مهــدی نجفیــان یکشــنبه 29 مهــر در جمــع خبرنــگاران، اظهــار کــرد: 
ســیب زمینــی، کشــمش، خشــکبار، لبنیــات، ســیر، مــرغ، گیاهــان 
دارویــی، گوجــه فرنگــی و محصــوالت صنایــع تبدیلــی عمــده اقــالم 

صادراتــی اســتان همــدان بــوده اســت.
ــا بیــان اینکــه در 6ماهــه ابتدایــی ســال گذشــته 11۸هــزارو   وی ب
714تــن محصــول کشــاورزی از اســتان همــدان صــادر شــده بــود، 
تصریــح کــرد: تعــداد اقــالم صادراتــی در 6ماهــه امســال افزایــش 
یافتــه امــا از نظــر  ارزش دالری 2.5درصــد کاهــش یافتــه ضمــن 
ــه  ــن محصــول ب ــزار و 229ت ــوع 291ه ــه در ســال 96 در مجم اینک
ارزش 300میلیــون دالر از اســتان همــدان صــادر شــده اســت.نجفیان 
بــا تاکیــد بــر اینکــه صــادرات بــه دو صــورت خــام و صنایــع تبدیلــی 
از گمــرک و ســایر گلــوگاه هــای مــرزی صــورت مــی گیــرد، یــادآور 
شــد: امســال 74 قلــم صــادرات از اســتان همــدان صــورت گرفتــه 
کــه برخــی بــه طــور مســتقیم از گمــرک همــدان بــوده اســت. وی 
ــا تاکیــد بــر اینکــه 42 قلــم از صــادرات صــورت گرفتــه مختــص  ب
تولیــدات اســتان بــوده اســت، عنــوان کــرد: برخــی از کاالها از ســایر 

نقــاط تهیــه و از همــدان صــادر مــی شــود.
ســازمان  بازرگانــی  توســعه  و  بــازار  تنظیــم  اداره  رییــس 
جهادکشــاورزی اســتان همــدان افــزود: ســیب زمینــی 45 درصــد 
ــاص داده و از  ــود اختص ــه خ ــتان را ب ــادرات اس ــی ص ــهم وزن س
نظــر ارزش دالری بــا 11.3درصــد ســهم بــری در رتبــه چهــارم 
ــمش 9.۸  ــه کش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــرار دارد. نجفی ــادرات ق ص
درصــد از ســهم وزنــی صــادرات اســتان را بــه خــود اختصــاص داده 
ــوط  ــادرات مرب ــد ارزش دالری ص ــد: 15.9 درص ــادآور ش ــت، ی اس
بــه کشــمش بــوده کــه رتبــه دوم صــادرات را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت.

صادرات 116 میلیون دالری 
محصوالت کشاورزی از همدان

سنا
:ای

س
عک

ود
آلمان و رودها و دریاچه هایی که ناپدید می شوندر

ــه  ــده ک ــث ش ــاال باع ــای ب ــدک و دم ــارش ان ب
آب رودهــا و دریاچه هــا در سراســر آلمــان بــه 

ــد. ــده برس ــت ش ــزان ثب ــن می کمتری
هواشناســان می گوینــد کــه یکــی از خشــک ترین 

ســال های تاریــخ اخیــر آلمــان پیــش روســت. 
"دویچه ولــه" در گــزارش جدیــد خــود در ایــن بــاره، شــرح 
مختصــری از ایــن رویــداد زیســت محیطــی را ارائه کرده اســت:

رود راین
ــوای خشــک  ــا ه ــس از ماه ه ــان پ ــن در آلم رود تاریخــی رای
بــه ســوی کــم آب تریــن دوران خــود مــی رود. ایالــت راینلنــد- 
ــناخته  ــی ش ــن میان ــوان رای ــه عن ــه ب ــه ای ک ــس، منطق فال
می شــود بیــش از دیگــر نقــاط تحــت تاثیــر ایــن خشکســالی 
ــه  ــد ک ــان می گوی ــز هواشناســی آلم ــه اســت. مرک ــرار گرفت ق
ــردن خشکســالی  ــه ک حــدود 70 درصــد کشــور در حــال تجرب

اســت.

رود دانوب
ــوب در  ــر رود دان ــی ب ــر منف ــان تاثی ــک چن ــوای خش آب و ه
آلمــان گذاشــته و میــزان آب را چنــان کاهــش داده کــه موجــب 

محــدود شــدن یــا حتــی لغــو کشــتیرانی در این رود شــده اســت. 
دانــوب، دومیــن رود بــزرگ اروپــا از ایالــت بــادن- وورتمبــرگ در 
جنــوب غربــی آلمــان سرچشــمه می گیــرد و بــه دریــای ســیاه، 

ــزد. ــن می ری ــی و اوکرای ــن رومان بی

رود البه
کاهــش ســطح آب، موجــب عریض تــر شــدن نــوار ســاحلی رود 
البــه شــده کــه در شــمال و شــرق آلمــان جــاری اســت. رود البــه 
ــمه  ــک سرچش ــوری چ ــرق جمه ــه در ش ــتان کرکونوش از کوهس
ــور  ــمال کش ــرق و ش ــان در ش ــت آلم ــت ایال ــرد و از هش می گی

می گــذرد. 

دریاچه کنستانس
آب دریاچــه 63 کیلومتــری کنســتانس در مــرز آلمــان، اتریــش 
و ســوییس چنــان کاهــش یافتــه کــه جزیــره جدیــدی در دل آن 
پدیــدار شــده اســت. توریســت ها بــه مــدت چنــد مــاه قــادر بــه 
دیــدن جزیــره ای ماســه ای بــه طــول 200 متــر و عــرض 50 متــر 
بودنــد. ایــن دریاچــه، ســومین دریاچــه بــزرگ اروپــای مرکــزی و 

یکــی از مقاصــد گردشــگری اســت.

ش
گو

یاه
»سیاهگوش« در چهارمحال و بختیاری ثبت ملی شدس

اســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: گونــه کمیــاب 
ســیاهگوش منطقــه حفاظت شــده شــیدا توســط 
ــاماندهی  ــع آوری و س ــت، جم ــی ثب ــه مل کمیت
گونه هــای حیــات وحــش ایــران ثبــت شــد. شــهرام 
ــه  ــوط ب ــوری مرب ــه جان ــار کــرد: از یــک گون احمــدی اظه
خانــواده گربــه ســانان بــا نــام فارســی »ســیاه گــوش« و نــام 
علمــی Lynx lynx کــه بــرای نخســتین بــار توســط محیــط بان 
ــود، در  منطقــه حفاظــت شــده شــیدا تصویــر بــرداری شــده ب
کمیتــه ملــی ثبــت، جمــع آوری و ســاماندهی گونه هــای حیات 

ــت شــد. ــران ثب وحــش ای
وی مــکان ثبــت و تصویربــرداری از ایــن گونــه را منطقــه 
حفاظــت شــده شــیدا عنــوان کــرد و افــزود: ایــن گونــه نــادر و 
کمیــاب توســط محیط بــان ایــن منطقــه در دی ماه ســال 1395 
شناســایی و تصویربــرداری شــده کــه پــس از طــرح و بررســی 
توســط ایــن کمیتــه، در ســال جــاری ثبــت ملــی شــد. مدیرکل 
ــه کــرد: ســیاه گــوش  حفاظــت محیــط زیســت اســتان اضاف
قــادر اســت حیواناتــی بــا جثــه ســه تــا چهــار برابــر بزرگتــر از 

خــودش را بــه مــدت چنــد روز تعقیــب و در فرصتــی مناســب 
شــکار کنــد.

وی وضعیــت حفاظتــی ایــن گونــه را بر اســاس قوانین شــکار و 
صیــد جــزء »گونه هــای حمایــت شــده« و براســاس ســایتیس 
)CITES( جــزء »گونه هــای درمعــرض نابــودی« مطــرح کــرد 
و گفــت: قبــالً گزارش هــا درمــورد وجــود ایــن گونــه در اســتان 
تأییــد نشــده و مشــکوک بــود، ولــی از ایــن پــس بــا قطعیــت 
می تــوان از وجــودش در اســتان ســخن گفــت. از آنجایــی کــه 
ایــن گونــه معمــوالً بــه مناطقی کــه شــرایط مســاعدتری برایش 
فراهــم باشــد مهاجــرت می کنــد و باتوجــه بــه بهبــود وضعیــت 
در منطقــه حفاظــت شــده شــیدا، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
ایــن گونــه طــی ســالیان اخیــر بــه ایــن محــل مهاجــرت کــرده 
باشــد. بــه طــور کلــی در دنیــا چهــار گونــه ســیاه گــوش وجــود 
دارد کــه ســیاه گــوش اوراســیایی از نظــر جثــه از ســایر گونه هــا 
ــران  ــه در ای ــت ک ــی اس ــترده  ترین پراکنش ــر و دارای گس بزرگت
مشــاهده می شــود، از مشــخصات بــارز ایــن گونــه ارزشــمند و 
کمیــاب عــالوه بــر خال هــای روی پوســت و دم کوتــاه، موهــای 

ســیاه و بلنــد در انتهــای گوش هــا اســت.
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شـهردار منتخـب کـرج در دیـدار با اعضای بسـیج رسـانه 
اسـتان البـرز گفـت کـه مطبوعـات بـه عنوان رکـن چهارم 
از  مدیـران  شـدن  آگاه  در  مهمـی  نقـش  دموکراسـی 

نیازهـای شـهروندان دارنـد. 
علـی اصغـر کمالـی زاده در ایـن نشسـت بـا بیـان آن که 
عالقمنـد بـه برقـراری رابطـه دو سـویه بـا اهالـی رسـانه 
انعـکاس  عنـوان  بـه  رسـانه  اصحـاب  افـزود:  هسـتم، 
کننـده  بیـان  و  مدیـران  بـه  شـهروندان  نیـاز  دهنـده 
نقـش  مـردم،  بـه  مدیـران  ِی  انجـام گرفتـه  اقدامـات 
موثـری در توسـعه شـهر دارنـد. شـهردار منتخـب کـرج 
از مـردم بـه عنـوان سـرمایه هـای اصلـی نظـام و انقالب 
یـاد کـرد و گفـت: کرامـت شـهروندان بـه عنـوان اربـاب 

رجوعـان بایـد حفـظ شـود. 
سرپرسـت شـهرداری کـرج بـا تاکیـد بـر لـزوم توجـه به 
مقولـه فرهنـگ، یـادآور شـد: پیـش از ایـن بارهـا اعـالم 
پیوسـت  بـا  بایـد  پـروژه هـای عمرانـی  بـود کـه  شـده 
فرهنگـی همـراه باشـد امـا مـن بـر ایـن بـاور هسـتم که 
پـروژه هـای فرهنگـی بایـد از پیوسـت عمرانـی برخوردار 
شـهروندی  فرهنـگ  ارتقـای  بـر  تاکیـد  بـا  وی  باشـد. 
بـا همـکاری رسـانه هـا، تصریـح کـرد: یکـی از کارهـای 
مطبوعات رسـاندن نیازهای شـهروندان بـه گوش مدیران 
اسـت کـه ایـن موضوع رسـالت رسـانه و مدیـران را برای 
پاسـخگویی دشـوارتر می سـازد. کمالی زاده با اشـاره به 
اینکـه مطبوعـات بـا انتقـاد سـازنده بایـد امیـد را در دل 
مـردم زنـده نگـه دارنـد، اظهـار کـرد: بایـد با ایجـاد امید 
و ارایـه خدمـات مطلـوب در مقابـل توطئـه دشـمنان کـه 
درصـدِد سـلب امیـد مـردم از نظـام و انقـالب هسـتند، 
ایسـتاد. وی بـا تاکید بـر این موضوع که اصحاب رسـانه 
بایـد بـه تفـاوت تخریـب بـا انتقاد سـازنده آگاه باشـند، 
انجـام  نادیـده گرفتـن خدمـات  یعنـی  گفـت: تخریـب 
منتخـب  شـهردار  مشـکالت.  برجسـته کـردن  و  گرفتـه 
کالنشـهر کرج نقش شـهروندان در توسـعه شـهر را موثر 
دانسـت و گفـت: شـهروند مطالبـه گـر بـه توسـعه شـهر 
کمـک شـایانی مـی کنـد. کمالـی زاده پویایی و شـفایت 
را از شـعارهای کاری خـود دانسـت و یـادآور شـد: ابهـام 
زدایـی بـه رفتـار شـفاف منجر می شـود که مـا حصل آن 
کمرنـگ شـدن فسـاد اسـت. سرپرسـت شـهرداری کرج 
داشـتن نـگاه خـرد و کالن بـرای رفـع مشـکالت شـهر را 

دانسـت. ضروری 

رسانه ها نقد کنند 
ما از نقد سازنده 

نشـان استقبال می کنیم  عمومـی  روابـط  بـزرگ  رسـالت 
دادن، انعـکاس و پخـش فعالیـت هـا 
هـای  واقعـی دسـتگاه  عملکردهـای  و 
ذیربـط بـه جامعه،گـروه و جمعیتی که 
بـه نحـوی بـا آنـان در ارتبـاط هسـتند، 

باشـد. می 
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
اسـتان کرمان در نشسـتی کـه با عوامل 
مسـتند سـاز پـروژه هـای آبخیـزداری 
داشـت، گفـت: تبلیغ و ترویـج دو رکن 

فرهنـگ سـاز در منابـع طبیعی هسـتند 
و کسـانی کـه در ایـن حوزه هـا فعالیت 
دارنـد  را  چراغـی  حکـم  کننـد،  مـی 
تابد.مهـدی  مـی  توسـعه  راه  بـر  کـه 
مستندسـازی  کار  افـزود:  زاده  رجبـی 
آنهـا  پوشـش  و  هـا  فعالیـت  و شـرح 
در16 شهرسـتان و حوضـه آبخیـزداری 
آن از امـروز آغـاز مـی شـود و شـما در 
تمامـی مراحـل انجـام پروژه هـا همراه 
با کارشناسـان و تسـهیل گـران خواهید 

بـود و فعالیـت هـا را مسـتند و بـرای 
آگاهـی عمـوم بـا شـیوه هـای متنـوع 

رسـانه ای منعکـس خواهیـد کـرد.
وی گفـت: با توجـه به ارتبـاط تنگاتنگ 
و دوسـویه ای کـه با مردم و مسـووالن 
تدابیـر  اتخـاذ  بـا  توانیـد  مـی  داریـد، 
سـاختن  دلپیذیـر  و  سـالیق  اعمـال  و 
فعالیـت  سـازی  مسـتند  و  تبلیغـات 
هـا، مـا را در اجـرای ایـن پـروژه هـا، 
اظهـار  زاده  کنید.رجبـی  همراهـی 
و  آب  بحـران  بـه  توجـه  بـا  داشـت: 
داریـم،  اسـتان  در  کـه  خشکسـالی 
اجـرای پـروژه های آبخیـزداری یکی از 
موثرتریـن فعالیت هـا در کاهـش ایـن 

باشـد. بحـران مـی 

ــار  ــون داران جویب ــی کامی ــل تعاون مدیرعام
برخــی  هرچنــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
روی کامیونــداران  پیــش  هــای  چالــش 
مرتفــع شــده گفــت: گرانــی قطعــه و لــوازم 
ــف  ــن صن ــکالت ای ــدر مش ــان در ص همچن

ــت. اس
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نصیــری  حســن 
وضعیــت کامیونــداران نســبت بــه چنــد 
وقــت گذشــته بــه مراتــب بهتــر شــده و در 
حــال بازگشــت بــه روال عــادی خود اســت، 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بــه صــورت کــم 
ــدگان  ــته های رانن ــی از خواس ــش، برخ و بی
در حــال اجابــت اســت و بایــد چشــم انتظار 

ــد. ــده مان آین
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در موضــوع تامیــن 
ــی  ــچ اقدام ــا هی ــوازم کامیون ه ــه و ل قطع
ــه اســت و در  ــروز صــورت نگرفت ــه ام ــا ب ت
پایانــه  نیــز  تامیــن الســتیک  خصــوص 
ــت  ــک جف ــر، ی ــر اســاس شــماره کیلومت ب
می کنــد،  واگــذار  راننــده  بــه  الســتیک 
بــا  الســتیک  حاضــر  حــال  در  افــزود: 
ــود  ــع می ش ــی توزی ــت ارز 4200 تومان قیم
و راننــدگان نیــز در ایــن وضعیــت اقــدام بــه 

می کننــد. خریــد 
ــار  ــون داران جویب ــی کامی ــل تعاون مدیرعام
بــا بیــان اینکــه حــدود 25 روز از زمــان 

ــذرد و  ــون داران می گ ــدد کامی ــری مج بارگی
مشــکلی در بارگیــری وجــود نــدارد، تصریــح 
ــون داران  ــه کامی ــرخ کرای ــش ن ــرد: افزای ک
ــده  ــه آین ــا هفت ــت و ت ــده اس ــوب ش مص

دســتور اجرایــی آن صــادر می شــود.
نصیــری بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت 
کامیــون داران نســبت بــه گذشــته کمــی 
ــان  ــرد: همچن ــار ک ــت، اظه ــده اس ــر ش بهت
گرانــی قطعــه و لــوازم، بــه عنــوان بزرگترین 
ــود  ــوب می ش ــون داران محس ــکل کامی مش
و بهانــه افزایــش قیمــت قطعــه، تغییــر 
نــرخ دالر و ارز اســت و بــا توجــه بــه اینکــه 
بســیاری از لــوازم بــه کشــور وارد می شــود، 

ایــن مشــکل برطــرف نشــده اســت.وی 
ــه در  ــرادی ک ــی از اف ــه برخ ــان اینک ــا بی ب
ــوی  ــول، جل ــا دریافــت پ ــده ب پوشــش رانن
آنهــا  حرکــت کامیون هــا را می گرفتنــد و 
را تهدیــد می کردنــد، از ســوی نهادهــای 
اطالعاتــی، شناســایی و دســتگیر شــدند، 
ــی  ــد از نهادهــای اطالعات ــرد: بای ــح ک تصری
ــرد. ــراد تشــکر ک ــن اف ــایی ای ــرای شناس ب

ــار  ــون داران جویب ــی کامی ــل تعاون مدیرعام
ــی  ــرکت مل ــای ش ــه پیامک ه ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــی ب ــی مبن ــای نفت ــرآورده ه ــش ف پخ
عــدم  صــورت  در  ســوخت  کارت  قطــع 
ــار  ــی، اظه ــه روز متوال ــرای س ــری ب بارگی
نمی گیــرد  بارنامــه  وقتــی کســی  کــرد: 

ــدارد. ــوخت ن ــه س ــازی ب ــا نی قطع

فرهنگ سازی و تبلیغات در 
منابع طبیعی یک ضرورت است

تقدیر سرپرست استانداری 
کرمان از کمیته امداد

سرپرسـت اسـتانداری کرمـان از کمیتـه امـداد کرمـان به دلیل کسـب رتبه 
نخسـت درزمینـٔه اجـرای طرح هـای اشـتغال در بیـن ادارات کمیتـه امـداد 

کشـور تقدیـر کرد.
محمدجـواد فدائـی، سرپرسـت اسـتانداری کرمان طی لوحـی از تالش های 
کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان درزمینـٔه اشـتغال و خودکفایـی مددجویـان و 
کسـب رتبـه نخسـت ایـن نهـاد در بیـن سـایر ادارات کمیتـه امـداد کشـور 
 درزمینـٔه اجـرای طرح هـای اشـتغال و خودکفایـی تقدیـر و تشـکر کـرد.

و  زحمـات  از  تشـکر  ضمـن  تقدیرنامـه  ایـن  در  ایـن گـزارش  پایـه  بـر 
کسـب  اسـت:  آمـده  امـداد  کمیتـه  امدادگـران  و  مدیـرکل  تالش هـای 
و  مدیـرکل  مسـتمر  و  دلسـوزانه  تالش هـای  بیانگـر  نخسـت  رتبـه  ایـن 
کارکنـان ایـن نهـاد بـرای خودکفایـی و توانمندسـازی مددجویـان تحـت 
و  بیش ازپیـش  تـالش  بـا  اسـت  امیـد  اسـت کـه  نهـاد  ایـن  حمایـت 
اسـتمرار ایـن رویـه شـاهد تحقـق کامـل اهـداف و برنامه هـای سـازمانی 
باشـیم نهـاد  ایـن  مددجویـان  خودکفایـی  و  توانمندسـازی   بـرای 

شایسـته ذکـر اسـت: کمیته امداد اسـتان کرمان با پرداخـت 122 میلیارد و 
۸30 میلیـون تومان تسـهیالت اشـتغال به مددجویـان و افراد نیازمند واجد 
شـرایط در اسـتان کرمان و با جذب 104 درصدی تسـهیالت اشـتغال موفق 
 بـه کسـب رتبـه نخسـت درزمینـٔه جذب تسـهیالت اشـتغال در کشـور شـد.

گرانی قطعه همچنان بزرگترین مشکل کامیون داران

سرپرسـت شـهرداری کـرج بـا تاکیـد بـر لـزوم 
توجه به مقوله فرهنگ، یادآور شـد: پیش از این 
بارهـا اعـالم شـده بـود که پـروژه هـای عمرانی 
بایـد بـا پیوسـت فرهنگی همـراه باشـد اما من 
بـر این باور هسـتم که پروژه هـای فرهنگی باید 
از پیوسـت عمرانـی برخوردار باشـد. وی با تاکید 
بـر ارتقای فرهنگ شـهروندی با همکاری رسـانه 
هـا، تصریـح کـرد: یکـی از کارهـای مطبوعـات 
رسـاندن نیازهای شـهروندان به گـوش مدیران 
اسـت کـه این موضوع رسـالت رسـانه و مدیران 

را برای پاسـخگویی دشـوارتر می سـازد. 

اشــاره  بــا  نصیــری 
وضعیــت  اینکــه  بــه 
کامیــون داران نســبت بــه گذشــته 
ــار  ــت، اظه ــده اس ــر ش ــی بهت کم
کــرد: همچنــان گرانــی قطعــه 
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــوازم، ب و ل
ــوب  ــون داران محس ــکل کامی مش
افزایــش  بهانــه  و  می شــود 
ــرخ دالر  ــر ن ــه، تغیی ــت قطع قیم
و ارز اســت و بــا توجــه بــه اینکــه 
بســیاری از لــوازم بــه کشــور وارد 
ــرف  ــکل برط ــن مش ــود، ای می ش

نشــده اســت.

تعلیق فعالیت های عمرانی 
در مسیر منتهی به مرز مهران

اسـتان  راه  پلیـس  رییـس 
فعالیت هـای  تعلیـق  از  ایـالم 
عمرانـی مسـیر زائـران اربعین 
همتـی زاده   رضـا  داد.سـرهنگ  خبـر  حسـینی)ع( 
عمرانـی  فعالیت هـای  مهـر   2۸ از  کـرد:  اظهـار 
تـا  و  تعلیـق شـده  اربعیـن  زائـران  تـردد  در مسـیر 
بـه  اشـاره  بـا  داشـت.وی  ادامـه خواهـد  آبـان    14
بهسـازی  عملیـات عمرانـی  بـودن  انجـام  در دسـت 
اتمـام پروژه هـا،  مسـیر »ایـالم - مهـران« و عـدم 
از راننـدگان خواسـت جهـت حفـظ ایمنـی بـا احتیاط 

رانندگـی کننـد. کامـل 

مهران

مسمومان البرز 
به 397 نفر رسید

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
آخریـن  طبـق  گفـت:  البـرز 
آمـار، مسـموم شـدگان مصـرف 
بـه  البـرز  در  الکلـی  مشـروبات 
دومیـن  در  مهرمـاه  درفشـی  رسـیدحمیدرضا  نفـر   397
جلسـه کارگـروه سـالمت و امنیـت غـذای اسـتان کـه در 
اسـتانداری البـرز برگـزار شـد، گفـت: وضعیـت  سـالمت 
مسـموم شـدگان ناشـی از  الـکل در حـال حاضـر جـزو 
و  شـود  پیگیـری  بایـد  کـه  اسـت  مسـائلی  مهمتریـن 
آگاه سـازی کاملـی در خصوص مضـرات و خطرات آن برای 

ایجـاد گـردد. مـردم 

هرمزگان

شروع بکار پروژه مرکز چند 
عملکردی کوی امام علی  

و  شـهری  بازآفرینـی  معـاون 
مسـکن اداره کل راه و شهرسازی از 
اختصـاص زمیم مناسـب و تحویل 
آن به پیمانکار چهت سـاخت مرکز 
چندعملکـردی کـوی امـام علـی )ع( اراک خبـر داد.مجیـد 
موزونـی گفـت: در محلـه فوتبـال )کـوی امـام علـی )ع(( و 
همچنیـن ارتقاء سـرانه های مربوط به خدمات شـهری بافت 
هـای فرسـوده و ناکارآمـد بـا سـایر نقـاط شـهر اراک پـروژه 
مرکـز چنـد عملکـردی کـوی امـام علـی )ع( بعـد از گذشـت 
مشـکالت متعـدد در مکانیابـی و اختصـاص زمیـن مناسـب 

تحویـل پیمانـکار پروژه شـده اسـت.

اراک

لوله گذاری جهت هدایت 
آب های سطحی 

کرمـان  چهـار  منطقـه  شـهردار 
و  لوله گـذاری  عملیـات  گفـت: 
نصـب پمـپ آب جهـت هدایـت 
خیابـان  در  سـطحی  آب هـای 
شـهید مـدرس در حـال انجـام اسـت و به زودی بـه اتمام 

می رسـد.
محمدحسـین مومنـی بـا اشـاره بـه آغـاز فصـل بارندگـی 
و ضـرورت جمـع آوری آب هـای سـطحی در سـطح معابـر، 
افـزود: بـر اسـاس برنامه ریزی هـای انجام شـده، عملیات 
تعمیـر و سـرویس پمپ هـای جمع آوری آب های سـطحی 

در سـطح ایـن منطقـه انجام شـده اسـت.

کرمان

احتمال برقراری خط 
پروازی بین کرج و نجف

برقـراری  امـکان،  صـورت  در 
پـرواز در مسـیر کـرج _ ایالم_ 
نجـف و بالعکـس مـورد انجـام 

می شـود.
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیـره  حبیبـی عضـو هیـات 
پیـام،  اتقیایـی معـاون هوانـوردی و امـور فرودگاهـی 
فـرودگاه پیـام،  کاملـی مدیـرکل عملیـات فرودگاهـی 
معـاون  درویشـی  و  پیـام  هوایـی  خدمـات  شـرکت 
اقتصـادی اسـتانداری  امـور  انسـانی و توسـعه  منابـع 
و  نقـل  و  حمـل  مشـترک  همکاری هـای  از   ایـالم 

ترانزیـت بـار و مسـافر ابـراز عالقـه کردنـد.

خبر

سنا
 ای

س :
عک

مهری که به دل نمی نشیند

سال هاست که تعداد زیادی از خانواده ها چشم انتظار تکمیل واحدهای مسکن مهر خود هستند

مهـرورزی  دولـت  یـادگار  مهـر  مسـکن 
اسـت، طرحـی کـه در آن قـرار بـود بـا 
تسـهیالت  و  رایـگان  زمیـن  اعطـای 
درآمـد  کـم  خانواده هـای  ارزان قیمـت، 

شـوند. خانـه  صاحـب 
هرچنـد بـا اجـرای ایـن طـرح شـماری 
از خانواده هـا سـرانجام صاحبخانه هـای 
الزم  اسـتانداردهای  فاقـد  و  بنـد  نیـم 
می شـوند اما هرچـه بود حداقل سـقفی 

بـاالی سـر محسـوب می شـود.
مسـکونی  مجموعـه  شـهر  گلسـتان 
مسـکن مهـر شهرسـتان بجنـورد اسـت 
کـه در هفـت کیلومتـری شـمال شـهر 
بجنورد واقع اسـت. 7500 واحد مسـکن 
در ایـن منطقـه در مرحلـه سـاخت قـرار 
و  سـاخته  آن هـا  از  برخـی  گرفـت کـه 

برخـی نیـز در حـال سـاخت اسـت.

میانـه  در  بسـیاری  میـان  ایـن  در  امـا 
راهـی مانده انـد کـه یـارا و دل بازگشـت 
ضررهـای  و  ندارنـد  را  رفتـه  مسـیر  از 
ایـن  قبـول کرده انـد،  را  فـراوان  مالـی 
قصـه پرغصـه متقاضیان مسـکن مهری 
اسـت کـه چندین سـال گذشـته ثبت نام 
کرده انـد بـه امیـد این کـه یکی دو سـال 
بعـد صاحبخانـه شـوند امـا بـا گذشـت 
زمـان زیادی هنـوز خانه هـا تحویل آن ها 
نشـده اسـت و بـا گذشـت مـدت زیادی 

دستشـان هنـوز در پوسـت گردوسـت.
بطالبلویـی یکـی از اعضـای مسـکن مهر 
پـروژه کاواک ایسـتا در منطقـه گلسـتان 
ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در  بجنـورد  شـهر 
از  ایـن کـه شـماری  از  ابـراز گالیـه  بـا 
واحدهـای ایـن پـروژه آماده هسـتند اما 
تحویـل داده نمی شـوند، گفـت: در ایـن 
پـروژه 288 نفـر عضو مشـارکت دارد اما 
اعضـاء پنـج سـال اسـت کـه با مشـکل 

مواجه انـد.
آنطـور که ایرنا نوشـته وی افـزود: هیات 

مدیـره کاواک ایسـتا از سـال 90 فروش 
را آغـاز کرده انـد و بایـد طبـق قـرارداد در 
اتمـام و بـه اعضـاء  سـال 92 واحدهـا 
تحویـل داده می شـد امـا تاکنـون فقـط 
اسـت. شـده  داده  تحویـل  واحـد   20

وی ادامـه داد: بـر طبـق اصـل قـرارداد، 
بایـد در صـورت تأخیـر و عـدم واگـذاری 
واحدهـا از سـال 92، بـه ازای هـر مـاه 
کل  از  درصـد  نیـم  واحدهـا،  دیرکـرد 
قیمـت معاملـه کسـر شـود امـا تاکنـون 
هیـچ اتفاقـی نیفتـاده اسـت.بطالبلویی 
ایـن  درصـد  کـرد: هم اکنـون 99  اظهـار 
پـروژه بیـش از پنـج سـال اسـت کـه به 
اتمـام رسـیده و ایـن پـروژه نخسـتین 
بـوده  انبوه سـازان  در  آغازکننـده  پـروژه 
اسـت و بیشـتر تجهیـزات مـورد نیـاز بـا 
سـرمایه اعضـا خریـداری و در پـای کار 
در محـل پـروژه موجـود اسـت امـا بـه 
علـت مراقبـت نکـردن و نصـب نشـدن 
در حـال آسـیب شـدید هسـتند و برخی 
قطعات نصب شـده از جملـه کلکتورهای 

آب مـورد سـرقت قـرار گرفته کـه قیمت 
ریالـی آن در هـر واحـد 20 میلیـون ریال 
بـوده در حالی که بسـیار سـاده با بسـتن 
چالـه آسانسـور از سـرقت ایـن کلکتورها 

جلوگیـری کـرد.
وی اظهـار کـرد: برخـی اعضـاء بـه ناچار 
شـده  تمـام  ظاهـر  بـه  بلـوک  سـه  در 
و  راه  اداره  نظـر  از  نـه  پیمانـکار  نظـر  از 
ایـن  امـا  دارنـد،  سـکونت  شهرسـازی، 
همچـون  مـواردی  به علـت  نیـز  افـراد 
فاضـالب  مخـزن  مشـمئزکننده  بـوی 
بـدون راه انـدازی تصفیه خانـه در عـذاب 
هسـتند.وی تصریـح کـرد: دردآورتریـن 
قسـمت ایـن موضوع آن اسـت کـه راه و 
شهرسـازی به عنـوان ناظر بـوده و تاکنون 
در  تأخیـر  خصـوص  در  اقدامـی  هیـچ 
تحویـل پـروژه انجـام نـداده و بـه تازگی 
شـکایت رسمی از این شـرکت به دادگاه 
ارائـه داده اسـت.این عضـو از پروژه های 
مسـکن مهـر در ادامـه خاطرنشـان کرد: 
بـا توجـه بـه این کـه عمـر مفیـد یـک 
آپارتمـان 30 سـال اسـت و بیش از پنج 
سـال از پایـان 99 درصـدی ایـن پـروژه 
گذشـته و بـا مراجعـات حضـوری مکرر 

اعضـاء بـه ادارات مختلـف بـه نتیجه ای 
نرسـیده اند و بـا توجـه به این کـه کارفرما 
اداره راه و شهرسـازی نیـز وثیقـه بانکـی 
در قبـال پروژه در دسـت نـدارد و قرارداد 
کامـالً بـه نفـع این شـرکت بسـته شـده 
اسـت و وکیـل بسـیار قـدری در خدمـت 
شـرکت اسـت، معلوم نیسـت چند سال 
دیگـر نیـز طول بکشـد تـا تحویـل نهایی 
شـود.وی گفـت: بـا ایـن وضعیـت ایـن 
شـرکت سـرمایه ایـن اعضـا را بـه آتش 
کشاند و بر اعصاب و روان و هزینه 288 
خانـوار لطمـه وارد می کند و بـا راه اندازی 
نکـردن تصفیه خانـه فاضالب بر سـالمت 
جسـمی آن هـا نیز صدمـه وارد می کند و 
بـا امانتی کـه اعضا با نظـارت و مدیریت 
اداره راه و شهرسـازی در اختیـار او قـرار 
داده اند و آن شـرکت سـود خود را کرده و 
این کـه خیانـت می کند و بـه خیانت نیز 
بسـنده نمی کنـد، آسـیب نیز می رسـاند.

وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا 
ایـن شـرکت واحدهـای آمـاده شـده را 
تحویـل اعضـاء نمی دهـد؟ گفـت: خـود 

اعضـاء نیـز علـت آن را نمی داننـد.

ته
نک

و  راه  اداره کل  عمومــی  روابــط  مســوول  دانشــمند  داود 
بــا  کــرد:  اظهــار  هم چنیــن  خراسان شــمالی  شهرســازی 
ــرکت کاواک  ــه ش ــبت ب ــردم نس ــه م ــه ای ک ــه نام ــه ب توج
ــرد  ــه عملک ــبت ب ــه در آن نس ــد ک ــرده بودن ــال ک ــتا ارس ایس
ــز  ــن اداره کل نی ــتند، ای ــکایت داش ــروژه ش ــره پ ــت مدی هیئ

داد. انجــام  را  الزم  پیگیری هــای 
ــتان  ــازی اس ــه اداره کل راه و شهرس ــر این ک ــد ب ــا تأکی وی ب
هیــچ دخالتــی در اجــرای پــروژه نداشــته و تنهــا ناظــر اســت، 
افــزود: نــه وجهــی بــه حســاب ایــن اداره کل واریــز شــده و نــه 

وجهــی نیــز بــه حســاب ایــن اداره آمــده اســت.
دانشــمند یــادآور شــد: در تفاهم نامــه منعقــد شــده راه و 
شهرســازی فقــط نقــش ناظــر را داشــته اســت و ایــن اداره کل 
علیــه پیمانــکار اجــرای پــروژه بــه علــت این کــه آورده 
ــکونی را  ــای مس ــا واحده ــرده ام ــت ک ــان را دریاف متقاضی

ــت. ــرده اس ــکایت ک ــت، ش ــداده اس ــل ن تحوی

تولید گیاهان سازگار با آب و هوای کرمان
معاون فنی و بهره برداری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری نیز با اشاره به اینکه تولید بعضی از انواع 
درختان و گل و گیاهان در کرمان مقرون به صرفه نیست و تولید آن بسیار هزینه بر است، گفت: گل شب بو، 
اطلسی فرنگی، مورد، یاس هلندی و  کاج مطبق از جمله درختان و گل و گیاهانی هستند که زیستگاه 
متفاوتی دارند و با آب و هوای کرمان سازگار نیستند، ضمن اینکه تولید آنها هزینه بر است.

خودکفایی سازمان 
پارک ها در تولید 
درختان خیابانی

و  پارک هـا  سـازمان  مدیرعامـل 
فضـای سـبز شـهرداری کرمـان از 
افزایـش دو برابـری تولیـدات گل 
وگیـاه مجموعـه ی تولیـد سـازمان 

داد. خبـر 
ایمـان سـیف الهی بـا بیـان اینکـه 
سـازمان  تولیـدات  مجموعـه 
پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری 
کرمـان 20 هکتار اسـت که بخشـی 
از آن نیـز تاکنون بالاسـتفاده مانده 
اسـت، افزود: در راسـتای افزایش 
تـالش  در  مجموعـه،  تولیـدات 
هسـتیم بخـش بالاسـتفاده زمین 

را وارد چرخـه ی تولیـد کنیـم.
ایـن  تولیـدات  وی تصریـح کـرد: 
سـازمان در مقایسـه با هفت سـال 

قبـل دو برابر شـده اسـت.
و  پارک هـا  سـازمان  مدیرعامـل 
فضـای سـبز شـهرداری بـا اشـاره 
بـه اینکه بـه زودی اسـتخر ذخیره 
راه انـدازی  مجموعـه  ایـن  در  آب 
اقـدام  ایـن  افـزود:  می شـود، 
آبـی  مشـکل کـم  رفـع  هـدف  بـا 
مجموعـه و تقویـت سیسـتم تحت 
فشـار و مخـزن تغذیـه کـود انجام 

می شـود.
شاسـی های  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
جدیـد بـا هـدف تولیـد گل و گیـاه 
جدیـد بـه مجموعـه اضافـه شـده 
اسـت، تصریـح کـرد: بـا همـکاری 
واحـد کشـاورزی دانشـگاه شـهید 
باهنـر و مرکز تحقیقات کشـاورزی، 
گونه هـای جدیـد و سـازگار بـا آب 
و هـوای کرمـان تولیـد و در سـطح 

شـهر اسـتفاده خواهـد شـد.

گزارش
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کشـاورزی  جهـاد  زراعـت  مدیـر 
نرخ گـذاری  گفـت:  گلسـتان  اسـتان 
بـرای  خطـری  گنـدم،  قیمـت  ثابـت 
عامـل  ایـن  و  اسـت  گندمـکاران 
بـرای کشـاورزان مشـکالتی در تولیـد 
ایجـاد و ایـن خـود مانـع کشـت گندم 
خواهـد شـد.علی اکبـر مهقانـی  درباره 
کشـت گنـدم و مشـکالت ایـن حـوزه، 
ابالغـی  سـطح  امسـال  کـرد:  اظهـار 

کشـت گنـدم از وزارتخانـه بـه اسـتان 
حـدود 35۸ هـزار هکتـار اسـت که در 
مقایسـه با سـال گذشـته که 371 هزار 
اسـت. داشـته  کاهـش  بـود،  هکتـار 

زراعـی گذشـته  سـال  در  افـزود:  وی 
هـزار   300 و  میلیـون  یـک  میـزان 
تـن گنـدم در اسـتان تولیـد شـد کـه 
خریـد تضمینـی آن حـدود 930 هـزار 
تـن بـود و مابقـی آن توسـط بخـش 

خریـداری  مرغـداران  و  خصوصـی 
مصرفـی  خـود  بـرای  نیـز  بخشـی  و 
بیشـترین  مهقانـی،  شـد.  نگهـداری 
زمینـه  در  را  گنـدم کاران  مشـکالت 
قیمت گـذاری دانسـت و تصریـح کرد: 
حـدود دو الی سـه سـال قیمـت گندم 
 300 همچنـان در حـدود سـه هـزار و 
تومـان باقی مانـده اسـت.مدیر زراعـت 
اسـتان گلسـتان یـادآور شـد: قیمـت 
نهاده هـای کشـاورزی افزایـش یافـت 
کشـت گنـدم  از  واقـع کشـاورز  در  و 
سـودی عایـدش نمی شـود. امسـال از 
آنجایـی کـه قیمـت گندم بسـیار پایین 
و ثابـت مانـده بـود، اکثـر کشـاورزان 
اقـدام بـه فـروش آزاد گنـدم کردنـد.

گندم  سبز بدون قیمت گذاری 

مناسب طالیی نمی شود

بازدید معاون وزیر از 
پروژه های برق خوزستان

معـاون وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی بـه همـراه مدیرعامل شـرکت مادر 
تخصصـی تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی از پسـت هـای بـرق نـورد و بقایـی 
شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان و نیـروگاه سـیکل ترکیبـی غـرب کارون 
و نیـروگاه اندیمشـک بازدیـد کردند.همایـون حائـری و محسـن طرزطلـب که 
بـرای بررسـی وضعیـت تولیـد و شـبکه بـرق خوزسـتان بـرای تابسـتان 9۸ 
بـه اسـتان سـفر کردنـد بعـد از نشسـت بـا مدیـران صنعـت بـرق و بررسـی 
راهکارهـای الزم، از پسـت هـای بـرق نـورد و بقایـی شـرکت بـرق منطقـه ای 
خوزسـتان و نیروگاه سـیکل ترکیبی غرب کارون و نیروگاه اندیمشـک بازدید 
کردنـد.از جملـه برنامـه هـای ایـن بازدیـد می تـوان بـه بازدید از شستشـوی 
پسـت نورد با اسـتفاده از بلندترین مقره شـوی ایران و مراحل آماده سـازی 
ورود و خـروج خـط 400 کیلـو ولـت مهزیـار- پیـروزان در پسـت بقایـی و 
آمـاده سـازی ایـن پسـت اشـاره کرد.معـاون وزیر نیـرو در امور بـرق و انرژی 
و مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصـی تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی بـا حضور 
در نیـروگاه سـیکل ترکیبـی غـرب کارون در جریـان رونـد آمـاده سـازی ایـن 
نیـروگاه نیـز قـرار گرفتنـد، یک واحد گاز ایـن نیروگاه با ظرفیـت 170 مگاوات 

بهمـن مـاه سـال جـاری وارد مـدار خواهد شـد.

کرمان

سامان دهی دست فروشان میدان هفت باغ  کرمان
معاونــت  سرپرســت 
شــهری   خدمــات  
از  کرمــان  شــهرداری 
ســامان  دهــی دســت 
ــدان هفــت   فروشــان می

داد. خبــر  بــازار  جمعــه  قالــب  در  بــاغ 
حضــور  اینکــه  بیــان  بــا  نیکویــی  مهــدی 
هفت بــاغ  میــدان  اطــراف  در  دست فروشــان 
عــالوه بــر نازیبایــی شــهری، ســبب ایجــاد ترافیک 
و رخــداد حــوادث رانندگــی شــده اســت، افــزود: به 
ــازار  زودی ایــن دست فروشــان در قالــب جمعــه ب

می شــوند. ســامان دهی 
ــع  ــاده رو ضل ــی در پی ــه فضای ــان اینک ــا بی وی ب

شــرقی میــدان هفت بــاغ بــه ایــن امــر اختصــاص 
و  داده شــده، گفــت: عملیــات محوطه ســازی 
تســطیح فضــای یــاد شــده در حــال اجراســت و 
ــه زودی  ــوی ب ــران عل ــرکت عم ــی ش ــا هماهنگ ب

ــود. ــام می ش ــز انج ــنایی آن نی ــات روش عملی
ــه اینکــه فضایــی  ــا اشــاره ب نیکویــی همچنیــن ب
ــازار در  ــه ب ــرای جمع ــا ب ــگ خودروه ــرای پارکین ب
نظــر گرفتــه شــده اســت،اضافه کــرد: پارکینــگ یاد 
شــده فقــط عصرهــای جمعــه فعــال خواهــد بــود.

ــرد: شناســایی دست فروشــان،  وی خاطرنشــان ک
ــازار و تشــدید  صــدور مجــوز فعالیــت در جمعــه ب
ــن  ــدی ای ــای بع ــا فازه ــت آنه ــر فعالی ــارت ب نظ

طــرح اســت کــه اجــرا خواهــد شــد.
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صنعت سنگ در توقف و سرگشتگی

 در حال حاضر دو هزار معدن سـنگ در کشـور به استخراج سنگ مشغول هستند

ظرفیـت عظیـم ارزآوری کشـور در حـوزه 
صنعت سـنگ کـه می تواند سـاالنه هفت 
میلیـارد دالر درآمـد را بـه ایـران سـرازیر 
مشـکالت  پـس  در  روزهـا  ایـن  کنـد، 
اقتصـادی و سـایر موانـع، رنگ باختـه و 

رو بـه افـول مـی رود.
وجـود ذخایـر عظیـم سـنگ در کشـور، 
بزرگ تریـن  از  یکـی  بـه  را  ایـران 
تبدیـل  تولیدکننـدگان سـنگ در جهـان 
کـرده اسـت. در حـال حاضـر دو هـزار 
اسـتخراج  بـه  در کشـور  معـدن سـنگ 
سـنگ مشـغول هسـتند. همچنین ایران 
بخش عمـده ای از ذخایر سـنگ تراورتن 
جهـان را در اختیـار دارد کـه عمـده ایـن 
محـالت  شهرسـتان  معـادن  از  سـنگ 

می شـود. اسـتخراج 
در حـال حاضر بیش از شـش هزار واحد 
فـرآوری سـنگ در کشـور وجـود دارد و 

می تـوان گفـت وضعیـت مطلوبـی بـرای 
تولید و صادرات سـنگ تزئینی در کشـور 
فراهـم اسـت، امـا ایـن صنعـت در حـال 
حاضر با مشـکالت بسـیاری دست وپنجه 
اخیـر  دهه هـای  طـی  می کنـد.  نـرم 
شـاهد هسـتیم کـه برخـی از کشـورهای 
تولیدکننـده سـنگ در دنیا توانسـته اند با 
اندیشـیدن تمهیداتـی، صـادرات سـنگ 
خـود را بـه چندیـن برابـر افزایـش دهند، 
امـا در کشـور مـا باوجـود ظرفیـت بزرگ 
صنعت سـنگ، در سـال های اخیر شـاهد 

رونـد رو بـه افـول آن بوده ایـم.
حجـم  ارائه شـده  آمارهـای  مبنـای  بـر 
عظیمی از صادرات سـنگ کشـور را سنگ 
خـام بـه خـود اختصـاص می دهـد و در 
به جـان  بالهایـی کـه  از  یکـی  حقیقـت 
خـام   افتـاده،  کشـور  سـنگ  صنعـت 
فروشـی اسـت. تقریبًا نیمـی از صادرات 
خـام  به صـورت  کشـور  سـنگ  سـاالنه 
انجـام می شـود و ایـن موضـوع نه تنهـا 
بـرای کشـور ارزآوری مطلـوب بـه دنبـال 

نـدارد، بلکـه واحدهـای فرآوری سـنگ را 
از رونـق می انـدازد. نیـز 

از سـوی دیگـر در حـوزه صنعـت سـنگ 
هنـوز تجهیزات تولید بومی سـازی نشـده 
و تأمیـن تجهیـزات و ماشـین آالت تولید 
دیگـر  یکـی  بـه کشـور  آن  واردکـردن  و 
روی  پیـش  اسـت کـه  دغدغه هایـی  از 
فعـاالن حوزه اسـتخراج و فرآوری سـنگ 
قـرار دارد، چراکـه بـا افزایـش هزینه های 
جهانـی  بـازار  در  رقابت پذیـری  تولیـد، 

می یابـد. به شـدت کاهـش 
همچنیـن برخـی اقـوال از واردات سـنگ 
بـه کشـور خبـر می دهند کـه این مسـئله 
هـم نمکـی دیگـر بـر زخم صنعت سـنگ 
ایـن  بیش ازپیـش  کـه  اسـت  کشـور 

افـول می کشـاند. به سـوی  را  صنعـت 
دهـه  یـک  بـه  نسـبت  در حـال حاضـر 
کارخانه هـای  و  معـادن  تعـداد  قبـل، 
از دو  بـه بیـش  فـرآوری سـنگ کشـور 
برابـر افزایش یافتـه، امـا شـاهد هسـتیم 
که باوجـود این افزایش، میـزان صادرات 

سـاالنه سـنگ فـرآوری شـده نسـبت به 
نکـرده  تجربـه  را  چندانـی  تغییـر  قبـل 

اسـت.
وجـود  از  نشـان  ذکرشـده  مباحـث 
مشـکالتی در حوزه صنعت سـنگ کشـور 
و لـزوم حـل ایـن مشـکالت دارد و اینکه 
ایـن  بـرای  اصولـی  راهـکاری  بایسـتی 
مختلـف  مشـکالت  در  گرفتـار  صنعـت 

شـود. اجرایـی  و  اندیشـیده 
صنعـت  سیاسـت گذاری  شـورای  دبیـر 
سـنگ کشـور اظهـار داشـت: بـر مبنـای 
اخیـر  در چنـد سـال  ارزیابی هایـی کـه 
صـورت گرفتـه، آنچـه به دسـت آمده ایـن 
اسـت کـه میزان صـادرات صنعت سـنگ 
بـا  قابل مقایسـه  و  بـوده  پاییـن  کشـور 
در  کشـور  پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا 
حوزه اسـتخراج و فرآوری سـنگ نیست.

احمـد شـریفی افـزود: در حـال حاضـر 
مجمـوع واحدهـای فـرآوری سـنگ در 
ایـران سـاالنه 26 میلیـون دالر صـادرات 
دارنـد، امـا ظرفیت موجود بـرای صادرات 

بسـیار بیشـتر از ایـن میـزان اسـت.
صنعـت  سیاسـت گذاری  شـورای  دبیـر 
سـنگ کشـور بیـان کـرد: چنانچـه یـک 
میـان  از  مبنـای  بـر  راهبـردی  برنامـه 
صنعـت  موانـع  و  مشـکالت  برداشـتن 

و  صادراتـی  تولیـد  افزایـش  و  سـنگ 
بخـش  ایـن  شـود،  فراهـم  رقابت پذیـر 
سـاالنه بیـش از هفـت میلیـارد دالر برای 

داشـت. خواهـد  ارزآوری  کشـور 
حاضـر  حـال  در  خاطرنشـان کـرد:  وی 
فعـاالن صنعـت سـنگ در حوزه صـادرات 
بـا مشـکالت بسـیاری مواجـه هسـتند و 
موانـع موجـود موجـب شـده کـه نتوانیم 
از ظرفیـت  عظیـم سـنگ کشـور بـه نحـو 
مطلـوب بهـره بگیریم، بنابرایـن در برخی 
نیـاز  حـوزه  ایـن  بـه  مرتبـط  مباحـث 
بـه بازنگـری وجـود دارد. دبیـر شـورای 
کشـور  سـنگ  صنعـت  سیاسـت گذاری 
تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه هزینه 
تمام شـده تولیـد در حـوزه صنعت سـنگ 
جهانـی  بـازار  در  اسـت،  بـاال  کشـور  در 
نمی توانیـم رقابـت کنیـم، ازایـن رو گرفتار 
عامـل  خـود  شـده ایم کـه  خام فروشـی 
مهمی در عدم رفع مشـکالت این صنعت 
سیاسـت گذاری  شـورای  اسـت.دبیر 
صنعت سـنگ کشـور عنـوان کـرد: چندی 
صنعـت  از  حمایـت  راسـتای  در  پیـش 
سـنگ، سـند چشـم انداز صـادرات ایـن 
صنعـت تدویـن شـد، امـا در عمـل رنـگ 
از  مشـکلی  و  نگرفـت  خـود  بـه  اجـرا 

صنعـت سـنگ کشـور رفـع نکـرد.
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همچنیــن عضــو کمیســیون معــدن اتــاق بازرگانــی و صنایــع و 
معــادن و کشــاورزی ایــران در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر در رابطه 
بــا مشــکالت صنعــت ســنگ اظهــار داشــت: اگــر نتوانیــم بــرای 
رونــق صــادرات ســنگ برنامــه اصولــی اندیشــیده و پیاده ســازی 
ــل  ــوزه حل وفص ــن ح ــکالت ای ــیاری از مش ــًا بس ــم، قطع کنی
ــوع  ــد موض ــوولین بای ــزود: مس ــر اف ــد.بهنام نیکف ــد ش نخواه
ــد،  ــرار دهن ــه ق ــدی توج ــنگ به طورج ــت س ــادرات را در صنع ص
چراکــه کشــور از ایــن نظــر از ظرفیت هــا و پتانســیل های بســیار 
باالیــی برخــوردار اســت.رییس کمیســیون معــدن اتــاق بازرگانی 
ــه  ــد ب ــرد: بای ــان ک ــران بی ــاورزی ای ــادن و کش ــع و مع و صنای
نحــوی برنامه ریــزی شــود کــه واحدهــای تولیــد ســنگ کشــور به 
ســمت تولیــد صادراتــی پیــش رونــد و ایــن امــر نیــز مســتلزم 
همکاری هــا و حمایت هایــی از ســوی دولــت بــرای رونــق 
ــر  ــد رقابت پذی ــرای تولی ــا ب ــت ت ــا اس ــن واحده ــه ای ــی ب بخش

آمــاده شــوند.

سقوط کوهنورد35ساله از ارتفاعات »کلکچال«
مدیر جمعیت هالل احمر شمیرانات گفت: کوهنورد 35 ساله که هنگام کوهنوردی در ارتفاعات »کلکچال« دچار 

سانحه شده بود، باعملیات نیروهای امدادی اورژانس و هالل احمر شمیرانات نجات یافت.

مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان قزویـن گفت: 
بـا مدیریـت مصـرف و بسـتن چاههـای غیـر مجـاز بیـش 
از 3۸۸ میلیـون مترمکعـب آب در اسـتان صرفـه جویـی 

است. شـده 
همـران  بـه  قزویـن  ای  منطقـه  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
مجلـس  در  اسـتان  مـردم  نماینـده  زرآبـادی  حمیـده 
شـورای اسـالمی بـا حضـوردر جمـع خبرنـگاران مهمتریـن 
برنامـه هـای انجـام شـده بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای 
بـه  شـاهرود  و  طالقـان  سـد  آب  انتقـال  اسـتان،  آبـی 

تشـریح کردنـد. را  قزویـن 
حمیـد پویـا مدیـر عامل شـرکت آب منطقـه ای قزوین در 
ایـن جلسـه اظهارداشـت: از سـال 93 ب  مسـدود کـردن 
بیـش از 2117 حلقـه چـاه و مدیریـت تعـداد 290۸ حلقـه 
متـر  میلیـون   3۸۸ از  بیـش  تاکنـون   93 سـال  از  چـاه 

مکعـب آب صرفـه جویـی شـده اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان تاکیـد کـرد: 
آب  مـا کاهـش  نگرانـی  و  اصلـی  از دغدغـه هـای  یکـی 
اسـت کـه  زمیـن  فرونشسـت  و  زیرزمینـی  هـای  سـفره 
بـا اهمیـت داشـتن ایـن موضـوع اقدامـات موثـری بـرای 
میـزان  توانسـتیم  و  گرفـت  صـورت  بحـران  بـا  مقابلـه 
و  متـر  یـک  از  را  زمینـی  زیـر  هـای  سـفره  آب  کاهـش 
شـصت سـانتیمتر رسـیده بـه 90 سـانتیمترکاهش دهیـم 
ایـن کار خبـر خوبـی بـرای اسـتان مـی باشـدکه در  کـه 

بازهـم کاهـش دهیـم. آنـرا  تـالش هسـتیم 
افزایـش بـی  افـزود: حفـر چـاه هـای غیـر مجـاز و  وی 
از  یکـی  گذشـته  در  چـاه  احـداث  مجـوز  صـدور  رویـه 
عوامـل مهـم کاهـش آب هـای زیـر زمینـی و بـروز پدیـده 
فرونشسـت زمیـن بـود لـذا شـرکت آب منطقـه ای قزوین 
در فـرم یـک چـاه هایی کـه غیرمجـاز بود را  مسـدود ودر 
خصـوص فـرم یـک هـم بـا تشـویق کشـاورزان بـه ازای 
ایجـاد هریـک هکتـار بـاغ در سـال 3500 مترمکعـب آب 
بـه آنـان داده مـی شـود. پویـا تصریـح کـرد: شـرکت آب 
منطقـه ای اسـتان بـه کمیـت و کیفیـت آب شـرب اسـتان 
توجـه ویـژه ای دارد و بـرای بهرمنـدی تمامی هم اسـتانی 
هـای قزویـن از آب بـا کیفیـت اقدامـات و پیگیـری هـای 
توانسـته  بـا تشـکیل کار گـروه  و  داده  انجـام  را  موثـری 
اسـت بـه دسـتاوردهای ارزشـمندی در خصـوص دیراقـت 

سـهم آب شـرب و کشـاورزی از سـد طالقـان برسـد.

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای قزویــن در 
خصــوص احــداث تصفیــه خانــه آب انتقالــی از 
ــرفت  ــروژه از پیش ــن پ ــت: ای ــان گف ــد طالق س
قابــل توجــه ای برخــوردار بــوده وتنهــا نگرانــی 
و دغدغــه مــا تامیــن اعتبــار بــرای خــط انتقــال 

آب اســت.
وی اضافــه کــرد: ایــن پــروژه در گذشــته حــدود 
ــا  ــت ام ــه در برداش ــان هزین ــارد توم 190 میلی
در حــال حاضــر باتوجــه بــه شــرایط اقتصــادی 
بیــش از 780 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــازدارد 

تــا تکمیــل شــود.

دستگیری چند مظنون در 
مسیر پیاده روی اربعین 

6 مظنــون در مســیر پیــاده 
اهــواز  در  اربعیــن  روی 
کــه مخــل نظــم و آرامــش 
زائــران شــده بودنــد دســتگیر 

شــدند.
ــیر  ــون در مس ــر، 6 مظن ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــم و  ــل نظ ــه مخ ــواز ک ــن در اه ــاده روی اربعی پی

ــدند. ــتگیر ش ــد دس ــده بودن ــران ش ــش زائ آرام
ایــن افــراد کــه برخــی پوشــش زنانــه داشــتند و در 
ــد هــم اکنــون در  ــران حاضــر شــده بودن لبــاس زائ
ــت  ــا در دس ــت آنه ــتند و هوی ــس هس ــار پلی اختی

بررســی اســت.

اهواز

توقیف محموله 
2 میلیارد ریالی قاچاق کاال 
فرمانده انتظامی اسـتان لرسـتان 
گفـت: محمولـه 2 میلیـارد و 50 
در  کاال  قاچـاق  ریالـی  میلیـون 
توقیـف شـد.،  دورود  شهرسـتان 
سـردار محمدمهدیـان نسـب در جمـع خبرنـگاران از کشـف 
کاالی قاچـاق در شهرسـتان دورود خبـر داد و اظهار داشـت: 
مأمـوران پلیس شهرسـتان دورود حین کنتـرل خودروهای 
عبـوری بـا هماهنگـی مقـام قضایی بـه دو دسـتگاه خودرو 
از دو  بازرسـی  افـزود: در  سـواری مظنـون شـدند.وی ب 
خـودرو مقادیـری زیـادی انـواع کاالی قاچـاق شـامل سـه 
هـزار عـدد خمیردندان و شـامپو، 70 طاقه پارچـه و 99 هزار 
عـدد قرص هـای خارجـی فاقد مدارک گمرکی کشـف شـد.

لرستان

کشف 225 گرم تریاک 
در داخل معده بیمار

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
کرمانشـاه از کشـف 225 گـرم مـاده 
مخـدر از نـوع تریـاک خبـر داد کـه 
فـردی آنهـا را در داخـل معـده خـود 
جاسـازی کـرده بـود. سـرهنگ حسـین بـراری اظهار داشـت: به 
دنبـال گـزارش پرسـنل بیمارسـتان  مبنـی بـر جاسـازی مـاده 
مشـکوک در داخـل معـده یکـی از بیمـاران بالفاصلـه مامـوران 
کالنتـری جهـت بررسـی موضـوع بـه محـل اعـزام شـدند.وی 
افزود: با حضور ماموران در بیمارسـتان پرسـنل بیمارستان عنوان 
کردنـد کـه یکی از بیمـاران به علت بیماری و درد در ناحیه شـکم 
بـه بیمارسـتان مراجعه و مشـخص شـد کـه در داخـل معده وی 

تعـداد 13بسـته مشـکوک جاسـازی شـده بـود.

کرمانشاه

کاهش 15 تنی برداشت 
گوجه فرنگی در آبدان 

شـهر آبدان در استان بوشهر قطب 
از  خـارج  فرنگـی  تولیـد گوجـه 
فصل اسـت که چند سـالی اسـت 
بـا توجه به خشکسـالی های اخیر 
بـا مشـکالت فراوانـی روبـرو شـد ه ، این در حالی اسـت که 
بـه گفته کشـاورزان منطقـه در صورت عدم حمایت از سـوی 
مسـووالن قـادر بـه ادامـه فعالیـت در ایـن عرصـه نخواهند 
بـود. نبـود بـازار مناسـب برای فـروش محصول نیز مشـکل 
جدیـدی نیسـت و هـر سـاله در فصـل برداشـت محصـول 
تکـرار می شـود بـه گونـه ای کـه در برخی مـوارد قیمـت 200 
تومانـی بـرای هـر کیلوگـرم گوجـه فرنگـی رقم می خـورد و 

ایـن قیمـت اصال صرفـه اقتصادی نـدارد.

بوشهر

حضور 20 هزار اردبیلی 
در پیاده روی اربعین

اسـتان  در  اربعیـن  سـتاد  دبیـر 
پیش بینـی  گفـت:  اردبیـل 
می شـود امسـال بیش از 20 هزار 
نفـر از شـهروندان این اسـتان در 
همایـش پیـاده روی اربعین حسـینی حضـور یابند.شـهریار 
آراسـته افـزود: ایـن تعداد در مقایسـه با سـال گذشـته که 
کمتـر از 10 هـزار نفـر بـود و نسـبت بـه سـال هـای قبل که 
بیـن چهـار تـا پنـج هـزار نفـر بـود، افزایـش قابـل توجهی 
داشـته اسـت. وی افـزود:  برنامه ریـزی و هماهنگی های 
الزم در تمـام زمینـه هـا بـرای امنیـت و آسـایش زائـران 
اربعیـن حسـینی در ایـن اسـتان پیش بینی شـده اسـت.

اردبیل

به برکت خون شهدا 
مملکت در امنیت است

دفـاع  هفتـه ی  بزرگداشـت  مراسـم 
مقـدس بـا حضـور مدیـران و کارکنـان 
مخابـرات در نمازخانـه ی سـاختمان 

سـتادی برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم سـرهنگ مـداح به که 
بـه عنـوان سـخنران بـه ایـن مراسـم 
دعـوت گردیـده بود در ابتدای سـخنان 
خـود  بـا گرامی داشـتن یـاد و خاطره 
ی رشـادت هـای شـهداء و رزمنـدگان 
دفـاع وبـا اشـاره بـه روحیـه ایثارگری 
سالهای دهه شـصت، تداوم این تفکر 
و روحیـه را در اوضـاع کنونی کشـور در 
مقابلـه با تهدیدهـا و تحریـم ها حائز 
فرزنـدان   افـزود  و  دانسـته  اهمیـت 
نسـل انقـالب بایـد در حفـظ نعمـت 
امنیـت و آرامشـی کـه بـه بهـای خون 
شـهدا حاصـل گردیـده اسـت بیش از 

پیش کوشـا باشـند.
وی در ادامـه افـزود: بـا اتكا بـه قدرت 
و توانمنـدي داخلـي توانسـتيم هـم 
اكنـون يكـي از قدرت هـاي نظامـي در 
منطقه باشـيم و در تسـليحات نظامي 
حرفهـاي زيـادي بـراي گفتـن داريم.

 مـداح بـا اشـاره بـه رشـادت هـا و 
شـجاعت های جوانمـردان غیور ایرانی 
گفـت: بـرای رسـیدن بـه ایـن جایگاه 
بهـای زیـادی داده شـده تـا امـروز بـه 
برکـت خون شـهدا مملکـت در امنیت 

باشد.
وی فاکتورهـای دفاع مقدس را روحیه 
نشـاط، احسـاس رضایـت و آرامش و 
خدامحـوری در بیـن رزمنـدگان ذکـر 
کـرد و افـزود: اهتمـام و مسـئولیت 
پذیـری در قبال جامعـه و خانواده هم 
از ویژگـی هـای بـارز شـهدای انقـالب 

بود. اسـالمی 
در ادامـه ی این مراسـم فرمانی مداح 
و ذاکـر اهـل بیـت بـه ذکـر مصائـب 

عـزای سیدالشـهداء پرداخـت.

388 میلیون مترمکعب قزوین
آب با مدیریت بهینه در 
قزوین صرفه جویی شد

خبر

                  دادنامه
ــع  ــی مجتم ــی دادگاه حقوق ــعبه قاض ــع رسیدگی:ش مرج
شــماره شــش اهــواز- خواهــان: حمیــد مجــدم  آدرس: 
کــوی مشــعلی خ امینــی پ 92 – خوانــده :قاســم چعبــاوی آدرس: 
ابوالفضــل )ع( – خواســته  کارون شــکاره 2 جنــب دبیرســتان 
ــاده  ــوق الع ــت ف ــخ 97/6/5 وق ــی بتاری ــمه تعال ــه -- بس :مطالب
جلســه ی شــعبه ی قضایــی شــورای حــل اختــاف مجتمــع 
ــده کاســه ی  ــب تشــکیل و پرون شهرســتان کارون بتصــدی اینجان
ــت  ــا عنای ــر اســت قاضــی شــورا ب 9609986947500315 تحــت نظ
بــه محتویــات پرونــده و اوراق پیوســتی ختــم جلســه و رســیدگی را 
اعــام و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بشــرح ذیــل مبــادرت بــه 

ــد. ــی نمای صــدور رای م
»رأی قاضی شورا«

ــد مجــدم  ــای حمی ــان آق ــی خواه در خصــوص دادخواســت تقدیم
ــه  ــاوی ب ــم چعب ــای قاس ــده آق ــت خوان ــه طرفی ــه ب ــد عنای فرزن
خواســته ی مطالبــه وجــه 150/000/000 ریــال بابــت یــک فقــره ســفته 
بــا احتســاب کلیــه خســارات قانونــی و دادرســی و تاخیــر در تادیــه 
خواهــان بــا تقدیــم دادخواســت بیــان داشــتند اینجانــب بــه موجــب 
ــه مبلــغ  ــه داری 347953 کل ب ــه شــماره خزان یــک فقــره ســفته ب
ــت  ــم دادخواس ــا تقدی ــذا ب ــکارم ل ــده طلب ــال از خوان 100/000/000 ری
ــه پرداخــت مبلــغ خواســته  ــده ب ــر محکومیــت خوان صــدور حکــم ب
شــده بــا احتســاب کلیــه خســارات قانونــی و دادرســی و تاخیــر در 
ــه اینکــه مســتندات مذکــور بــر اشــتغال  تادیــه را خواســتارم نظــر ب

ذمــه ی خوانــده بــه میــزان خواســته داللــت داشــته و خوانــده نیــز 
علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی شــورا حاضــر نشــدند و 
الیحــه ای نیــز تقدیــم نکردنــد علیهــذا قاضــی شــورا بــا عنایــت بــه 
ــا اســتصحاب  ــه مشــورتی شــورا و ب ــع اوراق پیوســتی و نظری جمی
ــر مطالبــه ی خــود ثابــت تشــخیص داده  بقــای دیــن خواهــان را ب
ــی   ــور مدن ــن دادرســی در ام ــون آیی ــاده ی 198 قان ــه م ــتندا ب مس
ــی رای  ــون مدن ــون تجــارت و 1301 قان ــواد 249 و 307 و 309 قان م
بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 100/000/000 ریــال بابــت 
اصــل خواســته و مســتندا بــه قاعــده ی تســبیب و مــواد 515 و 519 
قانــون آییــن دادرســی در امــور مدنــی بــه پرداخــت مبلــغ 1/985/000 
ــه از  ــر در تادی ــوص تاخی ــی و در خص ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــد  ــه توســط واح ــم ک ــل حک ــرای کام ــت اج ــخ 96/07/18 لغای تاری
ــی  ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــود در ح ــی ش ــبه م ــرا محاس اج
نمایــد . و در خصــوص مابقــی خواســته بــا توجــه بــه نــص صریــح 
خواهــان و همچنیــن اســناد و دالیــل ارائــه شــده بدلیــل عــدم احــراز 
مســتندا بــه مــاده 197 رای بــر بــی حقــی خواهــان و برائــت خوانــده 
ــه مــواد  را صــادر و اعــام مــی گــردد.رای صــادره غیابــی مســتندا ب
ــرف  ــی ظ ــور مدن ــی در ام ــن دادرس ــون آیی 305 و 306 و 336 قان
بیســت روز پــس از ابــاغ واقعــی قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و 
ظــرف همیــن مــدت پــس از انقضــای موعــد مذکــور قابــل تجدیــد 
نظــر خواهــی و اعتــراض در دادگاه هــای محتــرم عمومــی حقوقــی 

اهــواز خواهــد بــود.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شهرستان کارون- ظاهر بغالنی 8612

آگهی حصر وراثت
دریســی  شــهرت  یوســف  آقــای 
ــدر شــرهان بشناســنامه 750  ــام پ ن
صــادره از اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور 
گواهــی حصروراثــت تقدیــم و توضیــح داده 
ــی  شــهرت دریســی  ــوم  نب ــه پســرم  مرح ک
بشناســنامه 1741283477 صــادره اهــواز در 
تاریــخ 97/06/31 در اهــواز  اقامتــگاه دائمیــش  
ــا  ــد از : 1- متقاضــی ب ــه اش عبارتن ــوت ورث ف
ــاس  ــی( 2- الی ــدر متوف ــوق )پ مشــخصات ف
اهــواز   /  1741283477 م  ش  دریســی 
ــی ش م  ــام دریس ــی( 3- ابتس ــر متوف )پس
1742337007/ اهــواز )همســر متوفــی( 4- 
فطیمــه دریســی ش ش 393 / اهــواز )مــادر 
ــا انجــام تشــریفات  متوفــی( و ال غیر.اینــک ب
قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت 
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف نام
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
ــز  ــه بج ــت نام ــر وصی ــادر و ه ــی ص واال گواه
ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز 

ــاقط اســت. ــار س ــه اعتب ــود از درج ش
شورای حل اختالف شهرستان کارون       8613
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پاسخ سودوکو شماره 1293

افقی
1 - نام ها - خانه - وســیله آرد کردن 

 گندم و جو و غالت

2 - همدم - بندری در فرانســه - 

 خوشی زیاد

3 - پدر آذری - خدای باســتان - 

 زهرآلود - نیکوکاران

4 - رود اروپایــی - مادر - عامه مردم 

 تحت سرپرستی سلطان

5 - از بازیکنان اســبق مطرح در تیم 

ملی فوتبال - بدســلیقه - پیشوند روز 

 و سال

 6 - کامــل - پول کاغذی - نهی کردن

7 - مســاوی - پایه - دریاچه ترکیه - 

 بادبان کشتی

 ۸ - از نام هــای مردانه - گناه - خیمه

9 - خانــدان - درخت چهار مغز - لحظه 

 کوتــاه - از ضمایر فرنگی

10 - انجیر - مقام و حالت شــهر یا 

کشــوری نسبت به شهرها یا کشورهای 

 تابع آن - ورم عضوی

 11 - رود اروپایــی - گالیه - گزارش

 12 - بصیــر - دلجویی - تکیه دادن

13 - روشــنی شعاع آفتاب - چرک - 

 ضمیر مخاطب - دارو

14 - راه فرار - کشــو - دارای اختالفات 

 روحی

15 - جانــوری از رده عنکبوتیان - 

کشــوری که پرچم خود را تغییر داد - 

اولین شهیده اسالم

عمودی 
1 - رتبه هفتم جهان به لحاظ رشــد 

اقتصادی، نرخ رشــد اقتصادی این 

کشــور ۸/6 درصد است - اقتصاددانی 

که معتقد اســت اصالح قیمت ها نهایت 

توســعه نیست؛ ولی قیمت های نادرست 

غالبا به بی فرجام ماندن توســعه منجر 

 می شود

2 - نوعی پارچه براق - ســرور - پول 

ســامورایی ها - نقدینه ترین ابزار تجاری 

 انرژی در بازارهای جهانی

 3 - کوهــی در مکــه - قافله - نامی زنانه

4 - ضمیــر غایب - آماس - پهلوان - 

 روشنی بخش

5 - خانه بزرگ - طمع - شــبیه - 

 تصدیق روسی

6 - از عمده کاالهای صادراتی کشــورهای 

 آفریقایــی - آنچه به ذهن خطور کند

7 - شــرنگ - ظرف غذا - مستمری - 

 سرپرست مردم

۸ - پیاله - روشــنی اندک - محل نان 

 پختن

9 - لطیــف - جایگاه درندگان - واحد 

 شــمارش غذا - عالمت مفعول بی واسطه

 10 - از توابع اســتان کرمان - راهنمایی

11 - حرف ندا - از حبوب - ســوراخ 

 سوزن - ده هزار

12 - کار کلنــگ - پاره کردن - هنر 

 انگلیســی - همان بس است

 13 - چــراگاه ایالت - لطافت

14 - از مواد ساختمان ســازی - لحظه 

 کوتــاه - دارو - نام مردانه فرنگی

15 - از آفت های مهم سیســتم بانکی - 

پــول اولیه تجارت و معامله

جدول شماره 1294

دومیـن نشسـت هـم اندیشـی روسـای 
ادارات سـتادی وشهرسـتان هـای مركزی 
منطقـه ای اسـتان كرمـان با حضـور مدیر 
سـتادی،  كارشناسـان  معاونیـن،  كل، 
رئیـس پلیـس راه فرماندهـی انتظامـی 
فرمانـداری  عمرانـی  معاونـت  اسـتان، 
راهـداری  اداره  میزبانـی  وبـه  بردسـیر 
وحمل ونقل جاده ای  شهرسـتان بردسیر 
برگـزار شد.سـید علی حاج سـیدعلیخانی 
مدیـركل راهـداری و حمل و نقل جاده ای 
اسـتان كرمـان در جریـان ایـن نشسـت 
گفـت: ایـن جلسـات بـه منظـور برنامـه 
راهـداری  خصـوص  در  كلـی  ریـزی 
زمسـتانی بـا توجه به نزدیك شـدن فصل 
پائیز و زمسـتان تدارك دیده شـده اسـت 
و همچنین آشـنایی نزدیكتر مسـئولین و 

كارشناسـان سـتادی اداره كل با مشكالت 
و ظرفیـت هـای ادارات شهرسـتان هـا و 
برنامـه ریـزی بهتر جهـت نیل بـه اهداف 
سـازمانی می باشد.سـید علیخانی افزود: 
ایـن نشسـت هـا طبـق روال سـال هـای 
قبـل برگـزار مـی شـود بـا این تفـاوت كه 
امسـال به شـكل منطقه ای برگزار و عالوه 
مشـكالت    ، راهـداری  هـای  بحـث  بـر 
سیسـتم اداری مالـی و بحـث های حمل 
و نقلـی نیـز در آنهـا مطرح می شـوند.وی 
تصریـح كـرد: بـا توجـه بـه محدودیـت 
اعتبـارات، باید با حداقـل امكانات موجود، 
بیشـترین اسـتفاده را ببریم چون در زمان 
بارندگی نمیشـود كسـی را توجیـه كرد كه 
بودجه و اعتبار كافی نداشتیم.سـیدحمزه 
و  راهـداری  اداره  رئیـس  االمینـی  روح 

حمـل و نقـل شهرسـتان بردسـیر گفـت: 
این شهرسـتان با 90 هـزار نفر جمعیت در 
چهـار بخش الله زار، گلزار، نگار و دشـتكار 
مـی باشـد.روح االمینـی گفـت: احـداث 
رادیه و برید 12 دسـتگاه پل آسـیب دیده 
از سـیل سـال 95 و 96 ، شـانه سـازی و 
 100 طـول  بـه  شـیروانی  شـیب  اصـالح 
كیلومتـر، فوگسـیل محورهـای اصلـی و 
فرعـی بـه طول 120 كیلومتـر، نصب بیش 
از یكهـزار عـدد انـواع عالئم ایمنـی، نصب 
یكهـزار متـر نیوجرسـی در نقـاط حادثـه 
ارتقـاء  اجـرای طـرح  و همچنیـن  خیـز 
فرهنـگ ترافیـك در كلیـه بخـش هـای 
شهرسـتان ازجمله فعالیت هـای راهداری 
بردسـیر در سـال گذشـته بوده است.روح 
االمینـی افـزود: روكـش آسـفالت محـور 

باغیـن – بردسـیر، آسـفالت محـور نگار- 
بهرامجـرد، محـور بافت – نگار، روشـنایی 
گردنـه خانكوییه بـه طـول 4/5 كیلومترو 
نقطـه پرتصـادف گردنـه  همچنیـن رفـع 
خانكوییـه و بهرامجـرد از اهم پـروژه های 
در دسـت اقدام این شهرسـتان است.وی 
مهـم تریـن مشـكل راهـداری شهرسـتان 

سـاختمان  وجـود  عـدم  را  بردسـیر 
راهدارخانه دانسـت و گفـت در گردنه های 
حـوزه راهـداری شهرسـتان بردسـیر آمـار 
بـه  نیـاز  و  باالسـت  ای  جـاده  سـوانح 
احـداث راهدارخانـه در ایـن گردنـه هـای 

برف گیر بشدت احساس می شود.

ــان،  ــوج، منوج ــتان های کهن ــردم شهرس ــده م نماین
ــار جنــوب در مجلــس  فاریــاب، قلعــه گنــج و رودب
ــی  شــورای اســالمی، گفــت: تربیــت دانــش آموزان
و  آمــوزش  هــای  رســالت  از  یکــی  توســعه گرا 
پــرورش اســت.احمد حمــزه در صبحــگاه مشــترک 

اداری کارکنــان اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان، 
ــت:  ــتثنایی، گف ــایری و اس ــک و دو عش ــی ی نواح
ــا از  ــی م ــای دین ــوزه ه ــرورش در آم ــوزش و پ آم

جایگاه باالیی برخوردار است.
وی بــا بیــان اینکــه در آمــوزه هــای دینــی مــا بــرای 

ــاظ  ــی لح ــچ محدودیت ــش هی ــم و دان ــب عل کس
پــرورش  و  آمــوزش  افــزود:  اســت،  نشــده 
ــد  ــن واح ــن و اثرگذارتری ــن، گســترده تری بزرگتری

دولتی است.
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزه ب حم
مختصــات جامعــه فــردای مــا را تعییــن می کنــد، 
ــن  ــرادی وط ــت اف ــئولیت تربی ــرد: مس ــح ک تصری
ــالب  ــام و انق ــای نظ ــه آرمان ه ــد ب پرســت و متعه

بر عهده آموزش و پرورش است.
نماینــده مــردم پنــج شهرســتان جنوبــی در مجلــس 
ــروع  ــه ش ــه نقط ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــورای اس ش
نــوآور آمــوزش و  پــرورش انســانهای خــالق و 
تربیــت  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  پــرورش 

دانش آمــوزان پرسشــگر، خــالق و مطالبه گــر از 
رسالت های آموزش و پرورش است.

ــرورش را  ــوزش و پ ــف آم ــر از وظای ــی دیگ وی یک
و  عنــوان کــرد  توســعه گرا  انســان های  تربیــت 
ــه از  ــی ک ــعه ملت ــال توس ــای در ح ــت: در دنی گف
قافلــه توســعه عقــب بمانــد، قطعــًا از حــق و حقــوق 

خود عقب افتاده است.
ــای امــروزی  ــان اینکــه در دنی ــا بی احمــد حمــزه ب
ــه در نگــرش  ــق اســت ک ــوزش و پرورشــی موف آم
هــای انســان هــا تغییــر ایجــاد کنــد، افــزود: 
مهــارت آمــوزی بــه دانــش آمــوزان و تربیــت 
نســلی ماهــر و آشــنا بــه مهارتهــای زندگــی بایــد در 

آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

مدیــرکل دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری 
ــتان  ــای اس ــد اداره ه ــان کارمن ــت: زن ــارس گف ف
از  اســتفاده  بــرای  چندانــی  تمایــل  فــارس 
امکانــات و فضاهــای ورزشــی اداره هــا نشــان 

نمی دهند.
ســیده معصومــه دســتغیب بــا اشــاره بــه اهمیــت 
توجــه بــه ســالمت بانــوان و تاثیــر ورزش و 
فعالیت هــای بدنــی بــر تامیــن و حفــظ ســالمت 
ادارات  خاطرنشــان کــرد:  روحــی،  و  جســمی 
ــه  ــه را ب ــارس ســه روز در هفت ــی اســتان ف دولت
اختصــاص  متبــوع  دســتگاه  کارکنــان  ورزش 
ــه ایــن  ــوان اســتقبال کمتــری ب ــد، امــا بان داده ان

فعالیت ها نشان می دهد.
وی بــا بیــان اینکــه در بخش زنــان کارمنــد ادارات 

ــی ایجــاد شــود،  ــک فرهنگســازی همگان ــد ی بای
افــزود: در صــورت اســتقبال زنــان کارمنــد از 
فضاهــای ورزشــی ایجــاد شــده، حساســیت 
مســئولین بــرای ورود بــه حــوزه ســالمت زنــان در 

ابعاد مختلف بیشتر خواهد شد.
مدیــرکل دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری 
ــد  ــهرداری ها بای ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــارس ب ف
ــژه  ــدازی پارک هــای وی ــا راه ان ــا ب ــد ت ــالش کنن ت
زنــان شــرایط آســان تری بــرای دسترســی زنــان 
بــه فضاهــای ورزشــی بــا فــراغ بــال ایجــاد کننــد، 
انجــام  تالش هــای  علی رغــم  کــرد:  تصریــح 
ــژه  ــز فضاهــای ورزشــی وی شــده در بحــث تجهی
زنــان در شــیراز، امــا امکانــات فعلــی پاســخگوی 

نیاز زنان کالنشهر شیراز نیست.

دومين نشست هم انديشی  راهداران 
منطقه ای استان كرمان در بردسير

تربیت دانش آموزانی توسعه گرا یکی 
از رسالت های آموزش و پرورش است

بی میلی کارمندان زن  برای استفاده 
ازامکانات ورزشی

گهر زمینبرق

طرح احیاء جنگل های بنه در 
حاشیه معادن را ادامه می دهیم

طــی مراســمی کــه امــروز در جنــگل هــای اطــراف معــدن 
ســنگ آهــن گهــر زمیــن ســیرجان برگزار شــد 500 هکتــار از 
ــرح  ــرای ط ــن شهرســتان تحــت اج ــه ای ــای بن ــگل ه جن
حفاظتــی و گیــاه پزشــکی اداره کل منابــع طبیعــی اســتان 

قرار گرفت.
در ایــن طــرح کــه بــا حمایــت شــرکت ســنگ آهــن 
ــی  ــه اجرای ــای بن ــگل ه ــاء جن ــا هــدف احی ــن و ب گهرزمی

شده است.
ــن  ــنگ آه ــرکت س ــل ش ــر عام ــی مدی ــر پوریان ــی اکب عل
گهرزمیــن بــا اســتقبال از حمایــت مجموعــه خــود از طــرح 
ــن  ــت : ای ــم گف ــی ه ــع طبیع ــگل کاری و مناب ــای جن ه
شــرکت براســاس ایفــای نقــش خــود در عمــران و آبادانــی 
در کنــار صنعــت طــرح هــای بــزرگ جنــگل کاری را در 
اولویــت کاری خــود دارد و در ایــن زمینــه ســرمایه گــذاری 

می کنیم.
ــیه  ــه در حاش ــای بن ــگل ه ــاء جن ــرح احی ــزود : ط وی اف
معــادن را ادامــه مــی دهیــم و خــود را موظــف مــی دانیــم 
ایــن طــرح را ادامــه دهیــم چــون بــر ایــن اعتقــاد و بــاور 
هســتیم کــه حفاظــت از منابــع طبیعــی و محیــط زیســت و 
زیبایــی و سرســبزی منطقــه از اصــول و اولویــت تــالش در 

استخراج معادن است.
ــع   همچنیــن محمــود اســماعیلی معــاون حفاظــت از مناب
طبیعــی و آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی اســتان 
کرمــان اظهــار داشــت : ایــن طــرح براســاس تفاهــم نامــه 
مدیــر کل منابــع طبیعــی اســتان بــا شــرکت ســنگ آهــن 
گهــر زمیــن ســیرجان و بــا کمــک انجمــن حمایــت از 
در ســطح 500  اول  فــاز  در  ایــن شهرســتان  زندانیــان 
 هکتارمرحلــه اجرایــی آن آغــاز شــدو ادامــه خواهــد داشــت
وی افــزود : در ایــن طــرح کــه بخــش عظیمــی از جنــگل 
هــای بنــه حاشــیه معــادن را نجــات مــی دهــد مددجویــان 
ــای  ــاخه ه ــرس ش ــب ه ــور را در قال ــیرجان ام ــدان س زن
خشــک ، ایجــاد تشــتک آبگیــری درختــان و ایجــاد تــوری 
بــرای مبــارزه بــا آفــت تشــی ء انجــام مــی دهنــد و در حــال 
حاضــر 500 اصلــه درخــت بنــه از خشــکیدگی و آفــت زدگــی 

مصون می مانند.

تامین برق پایدار، 
با اصالح شبكه برق  

محقق می شود
منصور اسـدی رییـس اداره بـرق باغین 
درحاشـیه  جلسـه ایمنـی همـكاران بـا 
تقدیـر از مردم و مسـئولین ادارات شـهر 
باغیـن به خاطر همـكاری در گذر از پیك 
بـار تابسـتان گفـت: قطعا تالش شـبانه 
روزی و مدیریـت جهادی در صنعت برق 
بـرای گـذر از پیـك بـار  بـدون همـكاری 
مردم  میسـر نخواهد شد. وی همچنین 
گفـت:  درایـن  جامعـه اسـالمی توفیق 
خدمتگـزاری بـه مـردم را باید شـكرگزار 

باشیم. 
اسـدی بـا بیـان اینكـه  تاكنون شـركت 
توزیـع نیروی برق شـمال اسـتان كرمان 
سـعی كـرده اسـت خدمـات مطلوبی به 
مردم  مناطق روسـتایی ارائه دهد ، اظهار 
داشـت: به همین منظور در شـش ماهه 
اول امسـال اداره بـرق باغیـن بـا تـالش 
پرسـنل  جهـادی  همـت  و  وقفـه  بـی 
بخـش توسـعه و احـداث، نسـبت بـه 
روشـنایی ورودی روسـتاهای اسالم آباد 
ربـاط و تامیـن بـرق متقاضیـان فاقـد 
شـبكه روسـتای كـوه باداموئیـه اقـدام 
از  دیگـر  یكـی  اسـدی  اسـت.  نمـوده 
فعالیـت هـای اداره بـرق باغیـن را بـه 
حداقـل رسـاندن مـدت زمان خاموشـی 
هـا از طریـق باالبـردن ضریـب اطمینـان 
شـبكه ذكركـردو گفـت: با توجه بـه افت 
ولتـاژدر برخـی از مناطق شـهر باغین نیز 
این مشـكل را بـا تامین اعتبـار موردنیاز 
درحداقـل زمان انجام داده و بحمدهللا در 
حـال حاضـر هیـچ گونه مشـكلی در این 

زمینه نداریم . 
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اصفهان

ریل مورد نیاز قطار شهری قم از 
ذوب آهن اصفهان تامین می شود 

ــران قطــار شــهری قــم، شــركت  هیاتــی متشــكل از مدی
ــوان   ــه عن مشــاوره  پردیســان ســازه و موسســه حــراء ب
نماینــده قــرارگاه خاتــم االنبیــاء روز چهارشــنبه  24 
مهرمــاه ســال جــاری بــا حضــور در ذوب آهــن اصفهــان 
ضمــن دیــدار و گفتگــو بــا مهنــدس مهــرداد توالئیــان از 

خط تولید شــركت بازدید كردند .
 توالئیــان معــاون بهــره بــرداری ذوب آهــن در ایــن 
ــن  ــل در ذوب آه ــد ری ــد تولی ــریح فراین ــه تش ــدار ب دی
اصفهــان پرداخــت و گفــت : در ذوب آهــن ریــل مطابــق 
ــره  ــاون به ــد مــی شــود . مع ــی تولی ــا اســتاندارد جهان ب
بــرداری شــركت بــا بیــان اینكــه سیســتم كنتــرل كیفــی 
ذوب آهــن مجهــز بــه تجهیــزات بــه روز و مــدرن اســت 
ــوان  ــه عن ــی ب ــن الملل ــر بی ــای معتب ــركت ه ــزود: ش اف
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــن جمه ــازرس راه آه ــده و ب نماین

كیفیــت ریــل ذوب آهن را تایید كرده اند.
وی از تولیــد شــمش R260 در نیمــه اول آبــان مــاه خبــر 
 UIC60داد و افــزود: ایــن نــوع شــمش كــه بــرای تولیــد
ــان مــاه ســال جــاری  اســتفاده مــی گــردد تــا پایــان آب
بــه تولیــد انبــوه خواهــد رســید. مســئولین قطــار شــهری 
قــم در حاشــیه بازدیــد از خــط تولیــد ریــل در گفتگــو بــا 
ــدگاه  ــان دی ــه بی ــی ب ــل مل ــا در خصــوص ری ــگار م خبرن

پرداختند. خود 
ــازمان  ــی س ــی اجرای ــاون فن ــمی مع ــدرا قاس ــید ص س
قطــار شــهری قــم گفــت : ایــن دیــدار بــه منظــور 
ارزیابــی تــوان فنــی ذوب آهــن در تولیــد و تامیــن ریــل 
ــا بیــان  مــورد نیــاز قطــار شــهری صــورت گرفــت . وی ب
نویــد  آهــن  ذوب  در  موجــود  فنــی  پشــتوانه  اینكــه 
بخــش تامیــن ریــل مصرفــی كشــور از تولیــدات داخلــی 
اســت افــزود: بــا وجــود تحریــم هیــای ظالمانــه و 
ســختگیری هایــی كــه بــرای واردات ایــن محصــول 
اســتراتژیك وجــود دارد ، تولیــد ریــل توســط ذوب آهــن 
نقطــه اتكایــی بــرای نــاوگان ریلــی كشــور محســوب مــی 
شــود . معــاون فنــی اجرایــی قطــار شــهری قــم گفــت : 
ســال هــای گذشــته تكنولــوژی مــورد نیــاز صنایــع 
توســط متخصصــان داخلــی تامیــن شــده و امیــد اســت 
در آینــده نزدیــك بخــش عمــده ای از نیازهــای كشــور بــا 

اتــكا به تولیدات داخلی تامین می شــود .
ــازمان  ــارت س ــر اداره نظ ــری زاده مدی ــید محمدصاب س
قطــار شــهری قــم ، قابلیــت فنــی تجهیزاتــی ذوب آهــن 
ــت :  ــه دانســت و گف ــل مالحظ ــل قاب ــد ری ــرای تولی را ب
مصــرف كننــده هــای داخلــی بایــد بــا ذوب آهــن و ریــل 
ــاط  تولیــدی آن بیشــتر آشــنا شــوند . وی تعامــل و ارتب
دومجموعــه قطــار شــهری قــم و ذوب آهــن را بیــش از 
پیــش خواســتار شــد و تصریــح كــرد : بــر اســاس 
ــار  ــل قط ــر از ری ــال شــش كیلومت ــان س ــا پای ــه ت برنام

شــهری به بهره برداری برسد .
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جلسه آیین معارفه و تکریم مدیریت حراست و امور محرمانه برگزار شد
جلسه آیین معارفه و تکریم مدیریت حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه ای خوزستان 
برگزار و در آن از تالش های علی اصغرخدا مراد منگری تقدیر و بیژن بابادی به عنوان مدیریت 
جدید حراست معارفه شد.
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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

این عکس مربوط به دره ویژدرون ایالم است. مدتی است که این دره مورد 
توجه مردم قرار گرفته است!

@ilamepak

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی تصویر استعفانامه خود را در شناسه 
اینستاگرامش منتشر کرد.

@akhoundi_ir

احیا چشمه و ساخت آبشخور برای حیات وحش 
)پرکان گیشو از توابع بخش رویدر(

@campaign.khoshksali

علیرضا بیرانوند، دروازه بان تصویر زیر را منتشر کرده و از قرارداد اسپانسری 
تازه اش با آلشپورت  خبر داده.

@alirezabeyranvand.official

هــر اپیــزود ایــن پادکســت بــا پرداختن 
ــه تمــی خــاص از دریچــه موســیقی،  ب
ادبیــات و ســینما مخاطبانش را تشــویق 
ــز  ــی هیجان انگی ــه دنیای ــا ب ــد ت می کن
یــک  میان بــری  بکشــند.  ســرک 
ــهر،  ــوای ش ــال و ه ــه دل ح ــاعته ب س
ــک فصــل. ــی ی ــگ و حت کشــور، فرهن

مصطفــی شــال چی در این پادکســت 
ــد،  ــوی را می خوان ــان فرانس ــک رم ی
قســمت هایی  و  می کنــد  ترجمــه 
ــد.  ــح می ده ــه الزم اســت را توضی ک
ــه  ــانی ک ــرای کس ــت ب ــن پادکس ای
بــه زبــان فرانســوی عالقــه دارنــد 
ــتند  ــری آن هس ــغول یادگی ــا مش ی

دوست داشــتنی خواهــد بــود.

ــاد و  ــوزه اقتص ــت در ح ــن پادکس ای
کســب وکار موضوعاتــی کــه کم تــر 
مــورد توجــه قــرار گرفته انــد را مــورد 
بررســی قــرار می دهــد و در قالــب 
اپیــزود  چنــد  پرونــده کــه  یــک 
ــه را شــامل  ــه و مصاحب شــامل مقال

می کنــد. منتشرشــان  می شــود، 

معرفی پادکست
تیمچه

معرفی پادکست
راندوو

معرفی پادکست
رادیو دیو

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
بهــروز نعمتی می گوید:

بــرای  را  نگرانی هــای جــدی  عــدم حضــور عبــاس آخونــدی در دولــت، 
ــت،  ــن او از دول ــن خســارت رفت ــد ایجــاد خواهــد کــرد. کمتری ــر و امی هــواداران تدبی
ــود. ای  ــد ب ــمندانه خواه ــت هوش ــر مدیری ــی ب ــی مبتن ــای عمران ــی فعالیت ه تعطیل
کاش بجــای آخوندی هــا، بادمجــان دورقــاب چین هــا و مشکل ســازان اقتصــادی 

ــد. ــرک کنن ــت را ت دول

مهدیــه جهانگیر می گوید:
مســافرانم از وقتــی برگشــته اند در مــورد شــاعران فارســی می پرســند و 
در مــورد ترجمــه شــعر فارســی کنجکاونــد. ای کاش رایزنی هــای فرهنگــی ایــران 
ــا  ــار خارجی ه ــران را در اختی ــات ای ــتری از ادبی ــده بیش ــه ش ــع ترجم ــارج مناب در خ

ــت. ــران اس ــی ای ــت فرهنگ ــی از هوی ــش بزرگ ــعر، بخ ــد. ش بگذارن

آیدین ســیار سریع می گوید:
ــتار  ــم پرس ــک. خان ــم کلینی ــدون رفت ــدید دن ــح از درد ش ــار صب ــاعت چه س
ــا  ــت: آق ــرس و تعجــب می گف ــا ت ــد ب ــی اوم ــت م ــزا زد. هــی می رف ــا دگ ــد دو ت اوم
ــه  ــرد! چــرا می گ ــد می م ــا بای ــارو قاعدت ــن ی ــه ای ــود ک ــی؟ حالتــش اینجــوری ب خوب

ــم؟ خوب

اسد صفری می گوید:
از کارمنــدان  افزایــش کارایــی  بــرای  ایــران،  خیلــی معمــول هســت در 
ــر  ــدر ب ــا چق ــد اون هــا دقیق ــز بدونن ــران عزی ــا مدی ــد ت خواســته میشــه الگ ورک بزنن
روی چــه چیــزی وقــت گذاشــتند. نتیجــه خیلــی جالــب هســت کــه الگ ورک نشــون 
ــوم نیســت چــرا  ــی معل ــد انجــام مــی دن، ول مــی ده همــه هــر روز ۸ ســاعت کار مفی

ــه. ــوم نمیش ــا تم ــره ی ــش نمی کاری از پی

شــاهد علوی می گوید:
ــد »مــن واقعــا  ــو نشســته و می گوی ــون من و ت ــر ادبیــات در تلویزی آقــای دکت
ــان، در  ــر زخم هایش ــتن ب ــم گذاش ــرای مره ــه ب ــی ک ــه کودکان ــظ را ب ــن روز حاف ای
ــن روز را خجســته  ــظ می فروشــند ای ــال حاف ــظ ف ــگاه حاف ــل آرام ــا مقاب ــا ی خیابان ه

ــم.« ــاد می گوی ب
به کودکان کار روز حافظ را خجســته باد می گوید چون فال حافظ می فروشــند!

محســن میالنی می گوید:
بعــد از ماجــرا خاشــقجی چــه آشــکارا و چــه پنهــان، آمریــکا در سیاســت های 
ــر  ــد نظ ــن تجدی ــه ای ــرد. نتیج ــد ک ــر خواه ــد نظ ــا عربســتان تجدی ــه ب ــود در رابط خ
ــه  ــران در منطق ــت های ای ــکا و سیاس ــران و آمری ــه ای ــه رابط ــتگی ب ــدازه ای بس ــا ان ت
ــت  ــن فرص ــد از ای ــر کن ــد نظ ــود تجدی ــع خ ــر در مواض ــران اگ ــت. ای ــد داش خواه

می توانداســتفاده کنــد.

بهرام محمدی فر، عکاس جنگ به تازگی عضو توییتر 
شده و خاطراتش از شات هایی که در زمان جنگ 

تحمیلی گرفته به اشتراک می گذارد.
@bmohammadifard

جمعی از فعاالن محیط زیست با حضور در یک روستا به 
نام نوریاب به مردم اموزش داده اند که چگونه زباله های 
خودشان رو بازیافت کنند و بعد از جمع آوری زباله ها و تحویل 
به متصدیان بازیافت، درامد حاصل از آن به حساب کتابخانه 

@sarina39670519     .روستا واریز شده

یکی از مزیت های ویژه بزرگراه های هلند، ساختن پل هایی بر 
روی آن هاست برای عبور حیوانات تا جانشان به خطر نیفتید.

@ezhosseini

این روزها که پیاده روی اربعین به سمت کربال در حال 
برگزاری است، کاربرانی که در این رویداد حضور دارند تجربه 

خود را با هشتگ #به_افق_اربعین به اشتراک می گذارند.

چیزهایی درباره مراقبت پرواز که شاید نمیدانستید.
یـا  هوایـی  ترافیـک  روز جهانـی کنترلرهـای  شـنبه 
مراقبـت پـرواز بـود. چنـد سـال پیـش کـه ضمیمـه 
چمـدان روزنامـه جام جـم را در مـی آوردم، برای تهیه 
گزارشـی بـه بـرج مراقبـت فـرودگاه امـام خمینـی 
رفتـم. اینجـا بخشـی از اطالعـات جالـب آن گـزارش 

می نویسـم. را 

مراقبـت پـرواز درسـه مرحلـه مجـزا به ترتیب درسـه 

واحـد بـرج مراقبـت، تقـرب و مرکـز کنتـرل فضـای 
کشـور انجـام می شـود. کنتـرل هواپیمـا در نزدیکـی 
فـرودگاه به عهـده بـرج مراقبـت، از آنجا تـا فاصله 70 
مایلـی فـرودگاه )و تـا ارتفـاع 27 هزارپایـی( به عهده 
واحـد تقـرب و از آنجـا بـه بعـد به عهـده مرکـز کنترل 

فضای کشـور اسـت.

بـرای اینکـه کنترلـر ترافیـک هوایـی شـوید، بایـد در 
دانشـکده صنعـت هواپیمایی کشـوری کـه مخصوص 
الکترونیـک_ و  پـرواز  مراقبـت  مثـل  رشـتههایی 
درگذشـته  بخوانیـد.  درس  اسـت،  هواپیمایـی 
دانشـجویان ایـن دانشـکده بورسـیه بودنـد و همگـی 

بـه اسـتخدام شـرکت فرودگاه های کشـور درمیآمدند، 
حـاال ولـی مثـل اینکـه روال تغییـر کـرده.

مکالمـات در مراقبـت پـرواز چـه بـا خلبانـان ایرانـی 
و خارجـی و چـه بـا پرسـنل بخش هـای فرودگاهـی، 
همگـی بایـد بـه زبـان انگلیسـی معیـار انجام شـود. 
هدایـت هواپیماها هم صرفا در مسـیرهای مشـخص 
ثبـت شـده انجـام می شـود. ابـزار اصلـی کنترلرهـا 
ازبرخـورد هواپیماهـا در مسـیرها،  بـرای جلوگیـری 

تغییرارتفـاع پروازهاسـت.

بـه گفتـه پرسـنل بـرج فـرودگاه امـام، تاکنـون هیچ 

سـانحه ای در تاریـخ هوانـوردی ایـران در اثـر اشـتباه 
هـر  پـس  در  چنـد  هـر  نیفتـاده،  اتفـاق  کنترلرهـا 
هـم  را  آن هـا  بررسـی ها گریبـان  همیشـه  سـانحه، 
می گیـرد. مثـال می گفتنـد در زمان سـقوط هواپیمای  
سـی-130 ، بـرای اثبـات بیگناهـی خود، 63 جلسـه 

رفته انـد. دادگاه 

و  کار  بـاالی  حساسـیت  دلیـل  بـه  آن هـا  اغلـب 
خـواب  شـبها  شـب کاری،  چرخشـی  شـیفت های 
راحتـی ندارنـد و خیلی هـا بـه طـور مرتـب خـواب 
سـوانح هوایـی می بیننـد. سرکشـیک بـرج مراقبـت 
فـرودگاه امـام می گفت، چنـد بار در خـواب با برخورد 

هواپیماهـا بـه یکدیگـر، از روی تخـت به زمیـن افتاده!

شـب،  شـیفت  و  بـاالی کار  حساسـیت  دلیـل  بـه 
کلکسـیون بیماری هـای گوارشـی، قلبـی و عروقی در 
میـان کنترلرهـا رواج دارد و اثـرات بیماری هـا حتـی 
پـس از اتمام کار و بازنشسـتگی هـم از بین نمی رود. 
بخـش  در  می گفـت،  بـرج  کنترلرهـای  از  یکـی 
عملیاتـی، تقریبـا هیـچ کنترلـر کامـالً سـالمی نداریـم.

دشـواری کار، حقـوق  و  بـاال  وجـود حساسـیت  بـا 
دریافتـی کنترلرهـا نـه بـا همکارانشـان درکشـورهای 
خلبان هـا  بـا  نـه  اسـت،  مقایسـه  قابـل  همسـایه 

ُنـرم جهانـی، یـک  اسـاس  بـر  درایـران. می گوینـد 
کنترلـر بایـد بـه انـدازه خلبـان یـک بوئینـگ 747 
حقـوق بگیـرد، امـا در ایـران، کنترلرهـا یـک پنجـم 

نمی گیرنـد! حقـوق  هـم  خلبان هـا 

بـه عنـوان آخریـن نکتـه بایـد بگم که سـال گذشـته 
بیـش از سـه و نیـم میلیارد پـرواز با ایمنـی کامل در 
سراسـر جهـان بـا نقش آفرینی کنترلرهـا و خیلی های 
دیگـر از فعـاالن صنعـت هوانـوردی انجـام شـده. جا 
داره کـه روز جهانـی مراقبـت پرواز رو یـک بار دیگه به 

همـه حافظـان ایمنـی در آسـمان تبریک بگم.
@abbasrezaeis

Mi Mix 3 در راه است. این پرچمدار شیائومی عالوه بر نداشتن حاشیه، قدرت نمایی سخت افزاری هم دارد: برای 
اولین بار 10 گیگابایت حافظه رم را به یک موبایل اضافه شده و همچنین آن را به اینترنت 5G مجهز کردند تا 

پیشتاز این مسیر هم این کمپانی بزرگ چینی باشد.

#رشتو
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سال گذشته در پیام ما به اختالف بر سر 
نحوه الیروبی در هامون پرداختیم که بین 

مدیر حفاظت از تاالب ها و سپاه رخ داده بود، 
مدیر حفاظت از تاالب ها به الیروبی ایراد گرفته بود و امام جمعه علی اکبر الیروبی 

سپاه را کارشناسی شده می دانست

مهلت ارسال اثر به هفدهمین دوره 
جشنواره کتاب و رسانه تا چهارم 

آبان ماه تمدید شد.

سال گشت

فراخوان

رسانه در آینه تصویر
شماره نخست مجله شیک با مدیریت مجید سعیدی عکاس مطبوعات 

منتشر شد. مد و فشن، هنرهای تجسمی و سبک  زندگی از مباحث این 
نشریه است.

نمایش مستندی از کاوش های یوسف 
مجیدزاده در جیرفت »اتاق مستند 

کارفه« در ادامه نمایش فیلم های مستند 
اقدام به پخش آثار مستند باستان شناسی 
کرده است، سه شنبه، اول آبان ماه فیلم  »خانه ام روی تپه هاست« به 

کارگردانی شهرام درخشان و تهیه کنندگی ارد عطارپور پخش می گردد.

آلبوم به یاد لطفی با اجرای گروه 
نهفت به سرپرستی جهانشاه صارمی و 

خوانندگی پوریا اخواص منتشر شد.

عوامل مجموعه تلویزیونی »خاک گرم« 
به کارگردانی جواد ارشاد سرابی این روزها در 

کرمان مشغول تصویربرداری هستند.

پاتریک: باب دوباره اومدم یخچالتو قرض 
 بگیرم...

 باب: مگه یخچال خودت چشه؟
پاتریک: هیچی فقط خالیه...

باب اسفنجی

موسیقیمستندتلویزیون دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

اظهارات صلح آميز يزدگرد 
يکم سازنده شهر يزد

بـه گـزارش پاییـز 399 میـالدی سـفير وقت 
روم در تيسـفون، يزدگـرد يکـم )ایزدِکرتـی 
]پـدر  ساسـانيان  دودمـان  از  خـداداد(   =
بـه  بهـرام چهـارم  از  بهـرام گـور[ كـه پـس 
ديـدار  نخسـتين  در  رسـيده  ايـران  شـاهي 
عـام ]عمومـی[ خـود ]کـه موّرخـان معاصر با 
محاسـبات تقویمـی، زمـان آن را بـر اسـاس 
گـزارش سـفیر روم شـرقی 22 اكتبـر سـال 
انـد[ گفـت  داده  دسـت  بـه  ميـالدي   399
كـه در مناسـبات ايـران و روم ]روم شـرقی 
و روم غربـی[ روش مذاكـره و صلـح را بـر 
جنـگ و سـتيز ترجيـح مـي دهـد، زيـرا كـه 
جنـگ؛ منابـع هر دو كشـور را هـدر مي دهد. 
از  نمـی شـود  را  نتیجـه جنـگ  بـه عـالوه، 
قبـل دقیقـا پیـش بینـی کـرد. وي در همين 
سـخنراني گفـت كه تصميـم گرفته اسـت كه 
مسـيحيت را در قلمـرو ايـران تحمـل كنـد. 

     يزدگـرد یکـم بـود کـه شـهر »يـزد« را در 
حاشـيه كويـر سـاخت كـه نـام او براين شـهر 
گـذارده شـده اسـت. بـا ايـن حسـاب شـهر 
يـزد در ايـن دهـه 1600 سـاله خواهـد شـد. 
]شـهر یزد ـ شـهر خـدا در دو قرن آخـر دوران 
ساسـانیان، از لحاظ مذهبی نقشـی را داشـت 
کـه اینک شـهر قـم دارد[. يزدگرد كه 21 سـال 
سـلطنت كـرد )از 399 میالدی تا سـال 420( 
بعـدا بـه پيروان سـاير اديـان در قلمـرو ايران 
آزادي داد و مسـيحيان را كمـك كـرد تـا براي 
خـود كليسـا بسـازند و از هميـن رو برخـی 
»يزدگـرد  را  وي  زرتشـت  آييـن  موبـدان  از 
گناهـكار« مـي خواندنـد. يزدگـرد بـه دليـل 
عالئقـي كـه نسـبت بـه ارمنيـان داشـت پس 
از درگذشـت پادشـاه ارمنسـتان، پسـر خود را 
شـاه آنجا كرد. شـماری کم از مورخان نوشـته 
زرتشـتی  موبـدان  خوانـی  مخالـف  انـد کـه 
سـبب شـد کـه یزدگـرد اواخـر عمر نسـبت به 
سـران همـه ادیـان روی خوش نشـان ندهد. 
موّرخـان مشـرق زمیـن از یزدگـرد یکـم بـه 

عنـوان شـاه آرامـش بخـش ]صلـح طلـب[ 
یادکـرده انـد زیراکه از ورود بـه جنگ اجتباب 

مـی کرد.
 Flavius Arcadius آرکادیـوس  فالویـوس 
 40۸ ـ   395( روم  شـرقي  قسـمت  امپراتـور 
میالدی( كه در قسـطنطنيه مي نشسـت آنچنان 
بـه يزدگـرد يکـم اعتمـاد يافتـه بود كـه وصيت 
كـرده بـود اگـر او پيـش از رسـيدن پسـرش 
)تئودوسـیوسـ  Theodosius 2 متولـد دهـم 
اپریـل 401 میـالدی( بـه سـن بلـوغ فـوت كند، 
يزدگـرد اين پسـررا بزرگ كند و حامی او باشـد 
كـه همين طـور هم شـد. وي همچنيـن توصيه 
اکيـد کـرده بود که فرزنـد او بايد يک آموزشـگر 
ايراني هم داشـته باشـد و زبان پارسي يادگيرد. 
بـه بـاور مورخـان اروپایی قـرن 19، وصيت هاي 
امپراتـور روم شـرقی بـه ایـن سـبب بـود کـه 
پسـرش با فرهنگ و روانشناسـی ایرانیان آشـنا 
شـود و زبـان آنـان را فراگیرد تا پس از رسـیدن 
بـه تـاج و تخـت بدانـد کـه چگونـه بـا ایرانیـان 

تعامل داشـته باشـد.

فیلم سینمایی 

»یک کامیون غروب« به 
کارگردانی ابوالفضل صفاری در بخش بین الملل جشنواره فیلم 

سائوپائولو در برزیل به نمایش در می آید.

فیلم طنزیمات

ــه ســازی در  ــر راه، مســکن و شهرســازی گفت:»خان وزی

ــر، راه حــل نیســت.« ــل مســکن مه ــان، مث بیاب

مخاطــب خــاص بــوم نقاشــی را بــه درخــت گالبــی 

ــی؟« را  ــری کجای ــو ای پ ــود و آهنگ»ت ــرده ب ــزان ک آوی

ــوم  ــد. ب ــان زمیــن لرزی ــا خــود زمزمــه مــی کــرد. ناگه ب

ــره روســری  ــد. مخاطــب خــاص، ســریع گ نقاشــی لرزی

ــش را  ــد. موهای ــی لرزی ــن م ــرد. زمی ــم ک اش را محک

ــه  ــد. آیین ــن لرزی ــاره زمی ــل داد. دوب ــری ُه ــر روس زی

ــی  ــوی باق ــار م ــرون آورد و ت ــش بی ــی از جیب کوچولوی

مانــده را هــم زیــر روســری رانــد. زمیــن همچنــان 

ــه  ــن زلزل ــن مســؤولیت ای ــودش گفت:»م ــا خ ــد. ب لرزی

رو بــه عهــده نمــی گیــرم. همــه موهــام زیــر روســریه!« 

قلــم مــو را برداشــت و نقاشــی را ادامــه داد. زمیــن 

ــد. ــاره لرزی دوب

مخاطــب خــاص وحشــت زده بــه افــق نــگاه کــرد. 

ــزی  ــن خــم شــده و چی ــه روی زمی ــد ک ســایه ای را دی

ــک  ــد. عین ــن مــی کوب ــر زمی ــرد و ب ــاالی ســر مــی ب را ب

ــره شــد.  ــق خی ــه اف ــی را روی چشــم گذاشــت و ب آفتاب

ــر  ــش را زی ــاص؛ بوم ــب خ ــود. مخاط ــی ب ــاهد عینک ش

ــه افــق رفــت. از پشــت ســر  ــان ب بغــل زد و لــی لــی کن

ــه شــاهد عینکــی ســالم کــرد. شــاهد عینکــی ترســید.  ب

بــه  چشــمش  همیــن کــه  امــا  انداخــت.  را  کلنــگ 

ــوم!  ــاص خان ــه خ ــه ب ــاد، گفت:»ب ــاص افت ــب خ مخاط

ــاص  ــب خ ــن.« مخاط ــور کردی ــق رو مّن ــن ورا؟ اف از ای

گــره روســری اش را ُشــل کــرد و گفــت:»واال، زمیــن 

داشــت مــی لرزیــد، گفتــم شــاید بــه خاطــر کلنــگ زنــی 

ــاح بشــه؟  ــراره چیــزی افتت ــه ســالمتی ق شــما باشــه. ب

ــوری  ــا دلخ ــی ب ــاهد عینک ــی!« ش ــی! ُاپرایی!پالتوی کلوپ

گفت:»نــه خــاص خانــوم! از شــما چــه پنهــان دارم دوران 

بازنشســتگیم رو مــی گذرونــم. عمــرم رو تــوی تغارنیــوز 

تلــف کــردم. نــه درآمــدی، نــه موقعیــت اجتماعــی. حــاال 

دارم بــرای خــودم خونــه مــی ســازم.« و عینکــش را بــه 

ــب  ــه مخاط ــی ب ــمی نگاه ــر چش ــباند. زی ــش چس دماغ

خــاص انداخــت و گفت:»خانــه ای پــر از مهــر مــی 

ســازم. پــر از آرامــش، دنــج، خلــوت!« مخاطــب خــاص 

چانــه اش را بــاال داد. بومــش را زیــر بغــل جــا بــه 

جــا کــرد و گفت:»مبارکتــون باشــه. امــا خونــه تــوی 

ــر باشــه راه حــل نیســت.  ــر از مه ــه پ ــی اگ ــون، حت بیاب

ــب، راه  ــده گفت:»ُخ ــده جوی ــی، جوی ــاهد عینک ــا!« ش ه

ــب  ــه.« مخاط ــن همون ــما بگی ــی ش ــر چ ــه؟ ه ــل چی ح

خــاص گفت:»البتــه مــن فقــط راهنماییتــون کــردم. امــا 

نزدیــک مجتمــع مــا، دو تــا کوچــه مونــده بــه تغارنیــوز، 

ــه  ــبه. ی ــما مناس ــرای ش ــت، ب ــو هس ــد کوچول ــه واح ی

ــه  نفــر کــه بیشــتر نیســتین!« شــاهد عینکــی، پشــت کل

اش را خارانــد و غرغــر کنــان گفت:»تــا ابــد کــه یــه نفــر 

ــوام بســازم.« ــی خ ــره م ــه دو نف ــن خون نیســتم. م

مخاطــب خــاص نیــم چرخــی زد و پشــت بــه افــق قــرار 

گرفــت. همــان طــور کــه از افــق دور مــی شــد، گفت:»بــه 

ــل  ــن کار، راااه ح ــووود. ای ــن ب ــن گفت ــااال از م ــر ح ه

ــره  ــه دو نف ــی! خووون ــی نییییســت. خــووود داااان خوبیی

ــااااد.« ــه کااار شــما نمی هــم ب

ــن  ــه زمی ــم ب ــگ را برداشــت و محک شــاهد عینکــی؛ کلن

ــده  ــدای خن ــد. ص ــن لرزی ــد. زمی ــق کوبی ــه اف ــی ب منته

مخاطــب خــاص از دور دســت آمــد کــه فریــاد مــی 

زد:»تقصییییــر مــن نییییســت!«   

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

مسکن در ُاُفق

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
)همراه با ارزیابی کیفی(

شــهرداری جیرفــت در نظــر دارد مناقصــات عمومــی منــدرج در جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد 
مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

گواهــي امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/8/15 می باشد.
ــخ  ــا تاری ــاعت 13 روز 97/8/15 ت ــایت س ــه از س ــناد مناقص ــت اس ــی دریاف ــت زمان مهل

ــد. ــی باش 97/8/20 م
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز دو شنبه 97/9/5 می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 صبح روز چهار شنبه 97/9/7 می باشد.
الزم بــه ذکــر اســت شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات مناقصــه گــران بــا در نظــر گرفتــن صرفــه و 

صــالح شــهرداری و رعایــت آیین نامــه مالــی شــهرداری هــا مختــار اســت.
ــناد  ــوص اس ــتر در خص ــات بیش ــت اطالع ــت دریاف ــذار جه ــه گ ــتگاه مناقص ــاس دس ــات تم اطالع
مناقصــه و ارائــه پــاکات الــف: آدرس میدان شــهرداری شــهرداری جیرفــت و تلفــن 034432111-13
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 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
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