
رفتار دمکراتیک و آلودگی مفاهیم!

شــهرداری بــم در نظــر دارد نســبت بــه اصــاح نهــر آب باغدشــت بــه حافــظ آبــاد اقــدام نمایــد لــذا از شــرکت های واجــد شــرایط 
درخواســت می شــود ضمــن بررســی ردیف هــای زیــر حداکثــر تــا تاریــخ 97/۸/5 جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و ارایــه پیشــنهادات 

خــود بــه نشــانی بــم، بلــوار شــهید رجائــی، ســایت اداری، شــهرداری بــم ، امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
۱-شــرکت های واجــد شــرایط مــی تواننــد بــا پرداخــت مبلــغ ۳۰۰/۰۰۰ ریــال بــه حســاب ســیبا ۰۱۰5۶59۳9۰۰۰۳ بنــام شــهرداری بــم 

نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نمایند.
۲- ارایه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بم به مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

۳- برآورد اولیه اجرای کار براساس فهرست بهای ابنیه سال 97 مبلغ ۱7۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۲ ریال می باشد.
۴- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آن ها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5- ارایه رزومه کاری ،سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی است.
۶- شهرداری در  رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7- تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 97/۸/۸ می باشد.
۸- متقاضیان جهت اطاع بیشتر می توانند با شماره ۴۴۳۴5۲۱۱-۰۳۴ تماس حاصل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی

علیرضا پشتیبان -شهردار بم

 )نوبت اول(

بحران کم آبی را جدی بگیریم

نوبخت:
بابت نوسانات قیمت ها 
از مردم عذر می خواهیم

2

4

در نیمـۀ دوم دهـۀ 70 یـا بـه عبارتـی در دوران رونـق اصالحـات، 
بین المللـی  دانشـگاه  بـه  دانشـجویی  انجمنـی  دعـوت  بـه 
نکـرده  آغـاز  سـخن  هنـوز  کنـم.  سـخنرانی  تـا  رفتـم  قزویـن 
شـما  گفـت؛  و  برخاسـت  سـالن  وسـط  از  فـردی  کـه  بـودم 
کنیـد! مناظـره  مـن  بـا  بایـد  یک طرفـه  سـخنرانی  جـای   بـه 
گفتـم؛ ایـن برنامـه بـرای سـخنرانی هماهنـگ شـده اسـت به چه 
دلیلـی بایـد مناظـره کنـم؟ گفـت؛ مگر شـما طرفـدار چنـد صدایی 
 نیسـتید؟ گفتـم؛ چرا! گفت؛ خب، پس بیائید بـا من مناظره کنید!

معناسـت  بدیـن  جامعـه  در  صدایـی  چنـد  از  دفـاع  گفتـم؛ 
عمومـی  تریبـون  دسـته ای  و  یـا گـروه  نظـر  صاحـب  هـر  کـه 
نظـر  اظهـار  آزادی  و  امنیـت  در  بتوانـد  و  باشـد  داشـته  را  خـود 
بزنـد  حرفـی  جایـی  در  خواسـت  کـس  هـر  اینکـه  نـه  کنـد 
کننـد! مجبـور  مناظـره  بـه  را  او  و  شـوند  مدعـی  هـم   بقیـه 

دو  بیـن  توافقـی  امـری  مناظـره  کـه  دادم  توضیـح  بعـد 
مناظـره  بـه  نمی شـود  کـه  را  کسـی  اسـت؛  نفـر  چنـد  یـا 
قبیـل  ایـن  کـه  بـود  آن  از  کم دانش تـر  طـرف  کـرد!  مجبـور 
می فشـرد. پـای  خـود  حـرف  بـر  و  قانـع کنـد  را  او   اسـتدالالت 
رفتـارش مـرا تـا انـدازه ای عصبانـی کـرد. بنابرایـن خطـاب بـه او 
گفتـم؛ اصـالً جنابعالـی کـی هسـتی کـه مـن باید بـا شـما مناظره 
کنـم؟ گفـت کـه در دفتـر نمایندگـی سـمتی دارد! گفتـم؛ اشـتغال 
در دفتـر نمایندگـی چـه صالحیتـی در حـوزۀ بحـِث امـروزِ مـن 
 بـرای شـما ایجـاد می کنـد که مـن بخواهـم با شـما مناظـره کنم؟
بـا  و  برآشـفتند  همراهانـش  از  معـدودی  جمـع  و  طـرف 
درشـت  حـرف  کلـی  کـرده ام؛  توهیـن  آنهـا  بـه  اینکـه  ادعـای 
و ناسـزا نثـار مـن و اصالحـاِت آن روزگار کردنـد و بعـد هـم کـه 
ایـن جملـه کـه "حـاال معنـی  از تکـرار  آرامتـر شـد؛  فضـا کمـی 
نبودنـد! بـردار  دسـت  فهمیدیـم!"  را  مـن  مخالـف  بـاد   زنـده 
اتفاقاتـی مشـابه ایـن، نـه فقـط بـرای مـن بلکه بـرای بسـیاری از 
سـخنرانان و صاحب نظـران بارهـا در مجامـع عمومـی تکـرار شـده 
اسـت. معنـای ایـن نـوع رفتارهـا چیسـت؟ آیـا عـده ای در صـدد 
سوءاسـتفاده از مفاهیـم دمکراتیـک برای تأثیرگـذاری بر طرفداران 
خـود و ایجـاد محدودیت برای رقیب خود هسـتند یا اینکه اساسـًا 
 در مـورد رفتـار دمکراتیـک دچـار سـوء تفاهمـی عمیـق شـده اند؟

گرچـه بحـث سوءاسـتفاده در برخـی مـوارد کامـالً واضـح اسـت؛ 
امـا بـه نظـرم سـوءتفاهم در ایـن زمینـه نقـش اصلـی را بـازی 
می کنـد. دلیـل اش هـم ایـن اسـت کـه ایـن نـوع برخوردهـا فقـط 
بـه جریـان فکـری و سیاسـی خاصـی محـدود نمی شـود بلکـه در 
 بیـن جریان هـای مختلـف روز بـه روز در حـال گسـترش اسـت.
عـده ای در ایـن میـان واقعـًا امـر بـر ایشـان مشـتبه شـده اسـت 
بـا  اگـر  اینکـه  یعنـی  دمکراتیـک  رفتـار  کـه  میکننـد  گمـان  و 
صاحب نامـی در هـر حـوزه ای روبـرو شـدند؛ حـق مسـلم آنهاسـت 
کـه مفتخرانـه بـا زبانی خالـی از هرگونه نزاکـت و ادب او را خطاب 
قـرار دهنـد و بـه گفتگـو بـا خـود مجبـور سـازند! در این میـان اگر 
بـه رخ شـان  را  یـا بی نزاکتی شـان  آنهـا تذکـری دهـد  بـه  طـرف 
بکشـد یـا گفتگـو را ضـروری ندانـد؛ بانـگ برمی آورنـد کـه: پـس 
 کجـا رفـت آن همـه ادعـا در مورد دمکراسـی و حقوق بشـر و غیره!

متأسـفانه ما در کشـورمان دچـار "آلودگی مفاهیم" شـده ایم؛ بدین 
معنـا کـه مـرز مفاهیـم را بـه هـم ریخته ایـم و آنهـا را از جایـگاه 
طبیعـی و منطقـی خودشـان خـارج کـرده و در نقطـه ای معکـوس 
قـرار داده ایـم. بـرای همیـن اسـت کـه گفتگـوی مدنـی و منطقـی 
بین مـان شـکل نمی گیـرد و بـا این وضع هـم هرگز شـکل نخواهد 
گرفـت و بنابرایـن سـنگ روی سـنگ هـم بنـد نخواهـد شـد! از 
همیـن رو، چنیـن فضاهایـی، مسـتعد ظهـور افـراد مقتدری اسـت 

کـه بسـاط ایـن نـوع کنـش و واکنش هـا را برچیننـد!
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ما را در تلگرام 
دنبال کنید
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نگهداری حیوانات وحشی؛ ُپز نوکیسه ها 
عدم نظارت بر قاچاق حیوانات باعث شده که پای حیوانات وحشی به منازل برخی سرمایه داران باز شود

شمال را باران برد. حال بسیاری معتقدند این 
بارش ها می تواند نشانه ای از آغاز سال آبی خوب و 
رفتن خشکسالی ها از کشور باشد. 
حدود سیزده روز از شروع پاییز و سال آبی جدید 
نگذشته است که خطه شمالی کشور

) استانهای شمالی شامل خراسان شمالی، 
گلستان، گیالن و مازندران (غرق در باران شد. 
این باران به گونه ای بارید که وضعیت بحرانی در 
شهرهای شمالی ایجاد شد.

آنطور که ایسنا می نویسد درست است که باران هر 
وقت و هر کجا ببارد با خود نعمت و برکت می آورد 
اما حتی برای شمالی ها هم که باران مهمان 
همیشگی خانه هایشان است تغییر رژیم بارش در 
سالهای گذشته پس از بروز خشکسالیها و تغییر 
اقلیم و در کنار آن بهم زدن تعادل اکوسیستم 
منابع طبیعی شده اسباب دردسر. 

در این پیام ما می خوانید
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ایران به دنبال 
پیش بینی گرد و غبار 

خاورمیانه
داود پرهیزکار رییس سازمان 
هواشناسی کشور گفت:نیروی 

کارشناسی سازمان هواشناسی کشور 
از لحاظ دانش باالترین سطح سواد 

را در خاورمیانـه دارد. برای همین هم 
سازمان هواشناسی ایران یکی از مراکز 

منطقه ای آموزش هواشناسی از طرف 
سازمان جهانی هواشناسی است و 
از طـرف این نهاد بین المللی، مجوز 
برگزاری دوره های آموزشی را دارد.

گزارش امیدوار 
کننده بانک جهانی 

از اقتصاد ایران
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یادداشت  مهمان
احمد زیدآبادی

روزانهم

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

طلوع آفتاب
۰۶:۰۴

غروب آفتاب 
۱7:۴۰

تهران

 سال چهاردهم
   شماره پیاپی 1281

یکشنبه 15 مهر 1397
  12 صفحه

 قیمت 500 تومان
www.payamema.ir

به گفته مدیر کل پیش بینی 
سازمان هواشناسی، بارش های 
این چند روزه در شمال کشور، 
نوید سال آبی نرمال است

پاییز از شمال 

شروع کرد

2

شهرداریهادرراهتملکموزهها
براساساساسنامهتنظیمشدهبهشهرداریهااختیار
تملک،مرمتوبهرهبرداریازموزههادادهمیشود

2 7 و6

اصالحیه
بدینوسـیله تاریـخ بازدیـد در آگهـی 

مزایده عمومی فرماندهی انتظامی اسـتان 
کرمـان بـه 97/۰7/۱۲ الـی 97/۰7/۲۱ در 
سـاعات اعـام شـده، اصـاح می گـردد.

مناقصـه عمومی شماره ۶ - ۹۷
مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

موضوع مناقصه: چاپ محتوای دوره پیش دبستانی 
مبلغ برآورد شده مناقصه: ۸/7۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۴۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ساعت ۱۴ مورخ 97/7/۱9 

از طریق سامانه ستاد ایران 
جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر اطاعات مورد نیاز به سامانه ستاد ایران به 

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانآدرس setadiran.ir مراجعه شود.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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پیام رسـانه

روزنامـه تایمز، چاپ لندن از هدف 
قرار گرفتن نوجوانان بریتانیایی توسـط 

ترول های اینترنتی روسـی خبر داده.

خبرگـزاری اسپوتنیک از قول 
مقامات سـعودی واکنششان را نسبت به 
توهین ترامپ نوشـته: ریاض هیچ چیز 

بابـت امنیتش به آمریکا نمی پردازد.

پایگاه اینترنتی شـبکه خبریالجزیره 
واکنش شـاهزاده سعودی به توهین 

ترامـپ را منعکـس کرده: من کار کردن با 
ترامپ را دوست دارم.

خاورمیانهروسیهانگلستان
خبرگزاری دویچه وله در گزارشـی 
به وضعیت شـهر زلزله زده ای در ایتالیا 

پرداخته که دو سـال پیش دچار 
زمین لرزه شد.

آلمان

صدا و سیما در انعکاس اخبار میلی عمل می کندپیام خبر
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: صدا و سیما در پوشش اخبار و گزارش ها 
خصوصا در موضوع CFT و FATF به صورت میلی عمل می کند ولی تجربه ثابت کرده هر چه این 
رسانه بگوید همه برعکس عمل می کنند.

رنا
 ای

س:
عک

نگهداری حیوانات وحشی؛ پُز نوکیسه ها 
عدم نظارت بر قاچاق حیوانات باعث شده که پای حیوانات وحشی به منازل برخی سرمایه داران باز شود

قاچاق حیوانات خواص توسط برخی افراد سودجو

تــب نگهــداری از حیوانــات خــاص 
ــد ســالی اســت در برخــی از  ــه چن ک
ــدا  ــیوع پی ــه ش ــول جامع ــار متم اقش
کــرده اســت، باعــث ایجــاد خطــرات و 
بیماری هــای بســیاری بیــن انســان و 
حیــوان و حیات وحــش شده اســت.

ــوری  ــه نگهــداری گونه هــای جان عالقــه ب
ــی  ــی ط ــای غیربوم ــا گونه ه ــی ی وحش
بیــن  در  شــدت  بــه  اخیــر  ســالهای 
ــن  ــه اســت. ای برخــی اقشــار رواج یافت
ــداری از گونه هــای  در حالیســت کــه نگه
ــی از  ــی و غیربوم ــوری وحشــی بوم جان

الک  مــار،  ســنجاب،  ایگوانــا،  جملــه 
پشــت، ســمندر، میمــون و غیــره بــه 
نگهــداری  و  خانگــی  حیــوان  عنــوان 
ــال  ــکان ابت ــر ام ــالوه ب ــزل ع ــا در من آنه
مشــترک  بیماری هــای  برخــی  بــه 
ــه صیــد  بیــن انســان و حیــوان منجــر ب
ــت  ــا از طبیع ــن گونه ه ــه بیشــتر ای هرچ
ــل  ــد نس ــودجو و تهدی ــراد س ــط اف توس
ــد  ــی خواه ــتگاه های طبیع ــا در زیس آنه
ــن  شــد، بطــوری کــه نســل برخــی از ای
ــراض  ــال انق ــت در ح ــا در طبیع گونه ه

اســت.

حیات  حیوانات  نگهداری 
وحش جرم است

عبــاس میــرزا کریمــی )فرمانــده 

یــگان حفاظــت از محیــط زیســت 
دماونــد( دربــاره نگهــداری حیوانــات 
حیــات وحــش در منــازل گفــت: 
نگهــداری حیوانــات وحشــی چــه 
ــران و  ــش ای ــات وح ــات حی حیوان
چــه حیوانــات حیــات وحــش دیگــر 
ایگونــا  میمــون  ماننــد  کشــورها 
مــار و ... ممنــوع اســت و خریــد 
ــرم  ــی ج ــه نوع ــز ب ــروش آن نی و ف

می شــود. محســوب 
حیــات  نگهــداری  داد:  ادامــه  وی 
وحــش نیــاز بــه مجــوز ســازمان 
دارد،  زیســت  محیــط  حفاظــت 
ــود،  ــادر می ش ــه ص ــم ک ــوزی ه مج
برابــر شــرایط و دســتورالعمل هایی 

ــد  ــده و بای ــی ش ــه بررس ــت ک اس
ــد. ــازمان باش ــرایط س ــاس ش براس

ــط  ــت از محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
زیســت دماونــد تاکیــد کــرد: قاچــاق 
حیــات وحــش یکــی از پرســودترین 
و  می شــود  محســوب  قاچاق هــا 
متاســفانه در کشــور مــا هــم قاچــاق 
صــورت می گیــرد و چــون نظارتــی 
نیســت،  حیوانــات  ایــن  ورود  بــر 
عــالوه بــر اینکــه بــر تنوع زیســتی 
بیماری هایــی  اســت،  تاثیرگــذار 
محیط زیســت  و  انســان  بــه  را 
از  می کننــد  منتقــل  منطقــه 
و  پوســتی  بیماری هــای  جملــه 
بــه  از حیوانــات  بیماری هایــی کــه 
انســان منتقــل می کننــد، چــرا کــه 
در شــرایط بــدی قاچــاق شــده و وارد 

می شــوند. کشــور 

از حیوانات خاص  نگهداری 
خانگی »ُپز اجتماعی« اســت
حریرچــی  محمــود  میــر 
بــا  گفت وگــو  در  )جامعه شــناس( 
چرایــی  آسیب شناســی  بــه  ایلنــا 
نگهــداری از حیوانــات حیــات وحــش 
ــه  ــت و گفت:»جامع ــازل پرداخ در من
اجتماعــی  پــز  بــرای  مــا  متمــول 
از  یکــی  دارد،  متعــددی  راه هــای 
ــداری از  ــی نگه ــای اجتماع ــن پزه ای
ــه شــیوه عجیــب  ــات آن هــم ب حیوان
ــه  ــوان ب ــه حی ــت، اینک ــب اس و غری
شــود،  نگهــداری  مونــس  عنــوان 
ــن  ــا ای ــت، ام ــری اس ــوع دیگ موض
وضعیــت عجیــب و غریــب کــه بعضــا 
نشــان دهنده  هســت  هــم  خشــن 
ایــن اســت کــه فقــط بــه دنبــال 

هســتند.« پــزدادن  و  نمایــش 
تاکیــد  بــا  جامعه شــناس  ایــن 
ــق  ــار مطاب ــوع رفت ــن ن ــه ای ــر اینک ب
نیســت  جامعــه  یــک  شــئونات 
بــه ویــژه جامعــه مــا کــه بیــش 
محــروم  و  فقیــر  آن  از  نیمــی  از 
ــروه  ــک گ ــور ی ــت: چط ــتند، گف هس
ــن  ــه ای ــبت ب ــدر نس ــد، اینق می توانن
ایــن  باشــند.  بی تفــاوت  مســائل 
افــراد نوکیســه ها هســتند، چراکــه 
شــاهد  گذشــته  در  کــه  همانطــور 
و  تــالش  بــا  افــرادی کــه  بودیــم 
داشــتند،  سرشــاری  درآمــد  کار 
هیــچ گاه بــرای ایــن نــوع کارهــا 
نمی کردنــد  پرداخــت  هزینــه ای 
جامعــه  اقشــار  دیگــر  فکــر  بــه  و 
بودنــد و در گذشــته افــراد متمــول 
بــه فکــر پــز دادن نبودنــد و ایــن 
ــه  ــی ک ــا کس ــود، ام ــا نب ــرام آنه در م
ــه دســت آورده  ــادآورده ای را ب پــول ب
و در شــرایط بی برنامــه اقتصــادی در 
شــامل  هنگفتــی  پول هــای  کشــور 
راه  چــون  قطعــا  شــده،  حالــش 
ــم  ــردن را ه ــرج ک ــول خ ــح پ صحی
نمی داننــد بــه ایــن شــکل هزینــه 
ــای  ــه ج ــان ب ــرده و سرگرمی هایش ک
اینکــه ســرگرمی های ســالم باشــد، 

مســائلی  چنیــن  درگیــر  را  خــود 
. می کننــد

حضــور حیوانات عظیم الجثه 
در خیابان ها شــمال تهران 

)رفتارشــناس  فروتــن  مصطفــی 
اینکــه  بیــان  بــا  نیــز  اجتماعــی( 
امــروز  زندگــی  در  تغییراتــی کــه 
شــده،  باعــث  شــده  ایجــاد 
اولویت هــای زندگــی تغییــر کنــد، 
ــز  ــد فرهنگــی نی ــوان ُبع ــه عن گفت:ب
حیــات  حیوانــات  حضــور  شــاهد 
ســینمایی  فیلم هــای  در  وحــش 
هســتیم کــه نشــان دهنــده ایــن 
بــه نوعــی ذائقــه فکــری  اســت، 
ــن  ــود و ای ــک می ش ــب تحری مخاط
ــش  ــی پی ــا جای ــدن ت ــک ش تحری
ــک  ــی ی ــاختار زندگ ــه س ــی رود ک م
ســری از افــراد را بــه طــور کلــی 
می دهــد. قــرار  تحت الشــعاع 
امــروز شــاهد هســتیم کــه یکســری 
حیــات  از  غیرمتعــارف  حیوانــات 
انســان  زندگــی  وارد  وحــش 
حیوانــات  ایــن  حضــور  شــده اند، 
احساســاتی  می  توانــد  منــزل  در 
حــس  و  برتری جویــی  جملــه  از 
قــدرت را بــه صاحــب آن حیــوان 

بدهــد.

از صبـح دیـروز بـازار ارز رونـد نزولـی قیمت هـا را شـاهد بود و 
معامـالت بـا نرخ هایی پایین تـر از قیمت های روزهـای پایانی 
هفتـه گذشـته آغـاز شـد. در ایـن بـازار همچنان روند کاهشـی 
قیمت هـا ادامـه دارد و طـی چند سـاعت دالر هزار تومـان ارزان 
شـده است.هفته گذشته نرخ ارز روند کامال معکوسی را نسبت 
بـه هفته هـا و ماه هـای قبلـش تجربـه کـرد به گونـه ای کـه بـه 
عنـوان مثـال قیمـت دالر که تا حـدود 10 روز پیـش به نزدیک 
20 هـزار تومـان هـم رسـیده بـود در هفتـه گذشـته تـا کمتر از 
11 هـزار تومـان هـم پاییـن آمد.البتـه سه شـنبه هفته گذشـته 
قـدری قیمت ها نوسـان پیـدا کرد و چهارشـنبه نیـز ثابت روی 
حـدود 1۴ هـزار تومـان باقـی مانـد، اماروز گذشـته ادامـه روند 
کاهش قیمت ارز در هفته گذشـته را در بازار می توان مشـاهده 
کـرد چـرا کـه از صبـح دیـروز کـه قیمت فـروش دالر بـا حدود 
1۴ هـزار و 200 تومـان آغـاز شـده بـود، هم اکنـون و در سـاعت 
1۴ )شـنبه( بـه حـدود 13 هـزار و 200 تومـان تا 13 هـزار و ۴00 
تومـان کاهـش یافتـه اسـت و نرخ خریـد آن نیز کـه از حدود 
13 هـزار و 100 تـا 13 هـزار و 300 تومـان بـود بـه 12 هـزار و 500 
و 12 هـزار و 700 تومـان رسـیده اسـت. عرضـه آزاد دالر و یـورو 
از سـوای صرافی هـا باعـث شـده تا قیمـت ارز شکسـته و بازار 
دالالن کسـاد شـود و در ایـن شـرایط دالالن مجبورنـد به نرخی 
پایین تـر از صرافی هـا ارزشـان را بـه مـردم بفروشـند و بـه این 
ترتیـب قیمـت از صبـح امـروز تـا دقایقـی پیـش حـدود 1000 

تومـان کاهـش پیدا کرده اسـت.

کاهش ۱۰۰۰ تومانی دالر 
در چند ساعت

ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــر امورخارج وزی
ایــران تاکیــد کــرد کــه آمریــکا مذاکــره 
کننــده قابــل اعتمــادی نیســت و ایــران 
اشــتیاقی بــه گفــت وگــو بــا آن کشــور 
ندارد.ظریــف در مصاحبــه ای بــا شــبکه 
ــار داشــت: مــا  ــره انگلیســی اظه الجزی
آنقدرهــا هــم مشــتاق نیســتیم کــه بــا 
ــوری  ــس جمه ــپ ریی ــد ترام او )دونال
آمریــکا( دیــدار کنیــم زیــرا آمریــکا 
شــریک مذاکراتــی قابــل اعتمــادی 

خــروج  بــه  اشــاره  بــا  نیســت.وی 
آمریــکا از پیمــان مــودت 1955 افــزود: 
آنهــا همیشــه مــی گفتنــد کــه خواهــان 
یــک پیمــان بــا ایــران هســتند. حــاال به 
تازگــی از تنهــا پیمانــی کــه بــا آمریــکا 
ــوان  ــرا دی ــدند زی ــارج ش ــتیم خ داش
ــا  ــه آنه ــتری علی ــی دادگس ــن الملل بی
رای داد.ایــن نشــان مــی دهــد کــه بــا 
ایــن رییــس جمهــوری و ایــن دولــت 
دربــاره هــر چیــزی مذاکــره کنیــد، آنهــا 

بــه آن پایبنــد نخواهنــد بود.ظریــف 
ــا  ــرد: م ــد ک ــام تاکی ــوص برج در خص
مایــل نیســتیم ســندی را کنــار بگذاریم 
کــه بــه طــور کامــل دربــاره آن مذاکــره 
شــده اســت؛ ســندی کــه تقریبــا دوازه 
ســال بــرای مــا وقــت بــرد. دو ســال و 
نیــم مذاکــره فشــرده ایــران و آمریــکا. 
ــند 150  ــه از س ــر کلم ــورد ه ــا در م م
صفحــه ای مذاکــره کردیــم. ظریــف در 
مــورد پیمــان مــودت خاطرنشــان کــرد: 
ــی هــم  ــا ایــن حــال ترامــپ از پیمان ب
خــارج شــد کــه تاییدیــه ســنا را داشــت 
زیــرا دیــوان بیــن المللــی دادگســتری 
ــکا رای داده  ــای آمری ــم ه ــه تحری علی

بــود.

 آمریکا مذاکره کننده قابل 

اعتمادی نیست

جزییات دستگیری و استرداد 
مدیر عامل متواری »سکه ثامن«

جانشـین رییـس پلیـس بین الملـل ناجا از دسـتگیری و اسـترداد مدیر عامل 
متـواری »سـکه ثامـن« بـه کشـور خبـر داد.سـردار کاظـم مجتبایی در تشـریح 
ایـن خبـر اظهـار داشـت: باتـالش گسـترده پلیـس و همـکاری دسـتگاه قضـا، 
متهـم متـواری شـرکت تجـارت الکترونیکـی ثامـن معـروف به »سـکه ثامن« 
کـه قریـب بـه 20 روز از کشـور متـواری شـده بـود، شناسـایی، دسـتگیر و بـه 
کشـور بازگردانـده شـد.وی افـزود: نامبـرده در سـال 95، مجوزهـای الزم را برای 
تشـکیل و فعالیت شـرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به »سـکه ثامن«  
از سـازمان هـای مربوطـه دریافـت کـرده بـود، ولـی متأسـفانه در مسـیر انجـام 
فعالیـت دچـار انحـراف می شود.جانشـین رییس پلیس بین الملـل ناجا ادامه 
داد: متهـم بـا بیـش از هـزار نفـر معاملـه، مبادلـه و خرید و فروش طال و سـکه 
داشـت و بـا توجـه به نوسـاناتی که در موضوع ارزش سـکه صـورت گرفت بیش 
از  10 هـزار میلیـارد تومـان کالهبـرداری کـرده و از کشـور متواری شـد. این مقام 
عالـی انتظامـی عنـوان کـرد: بـا تالش صـورت گرفته نیروهـای پلیس  بـه ویژه 
بـا حمایـت و پشـتیبانی خـوب پلیس فتا در حـوزه سـایبری و اقدامات پلیس 
اطالعـات و امنیـت و بـا محوریت پلیس بین الملل ناجا، محـل اختفای وی در 
خارج از کشـور شناسـایی و نامبرده دسـتگیر و با تشـریفات و مناسـبات قانونی 

به کشـور بازگردانده شـد.

ته
نک

قاچاق هـا  پرسـودترین  از  یکـی  وحـش  حیـات  قاچـاق 
محسـوب می شـود و متاسـفانه در کشـور مـا هـم قاچاق 
صـورت می گیـرد و چـون نظارتـی بـر ورود ایـن حیوانات 
نیسـت، عـاوه بـر اینکه بـر تنوع زیسـتی تاثیرگذار اسـت، 
بیماری هایـی را بـه انسـان و محیط زیسـت منطقه منتقل 
می کننـد از جملـه بیماری هـای پوسـتی و بیماری هایـی 
کـه از حیوانـات بـه انسـان منتقـل می کننـد، چـرا کـه در 

شـرایط بـدی قاچـاق شـده و وارد کشـور می شـوند.

گزارش
ایلنا

دولتاقتصاد

بابت نوسانات قیمت ها از مردم عذر می خواهیمگزارش امیدوار کننده بانک جهانی از اقتصاد ایران
بانـک جهانـی در گـزارش خود 
ایـران،  اقتصـاد  چشـم انداز  از 
اعـالم کـرد نـرخ رشـد اقتصـاد 
ایـران در سـال 2017 بـه 3.۸ 
درصـد کاهـش یافتـه اسـت. ایـن بانـک از تـورم بـاال، 
به عنـوان  آمریـکا  تحریم هـای  و  ارز  نـرخ  نوسـانات 
عواملـی نـام بـرده اسـت کـه باعـث خواهنـد شـد رشـد 
باشـد.بانک  منفـی  آینـده کشـور  سـال  دو  اقتصـادی 
جهانـی گفتـه اسـت میـزان اثرگـذاری ایـن ریسـک ها 
مختـل  میـزان  بـه  ایـران، کامـال  اقتصـادی  رشـد  بـر 
شـدن تجـارت جهانـی ایـن کشـور و جدی گرفته شـدن 
بانـک  دارد.  بسـتگی  اقتصـادی  سـاختاری  اصالحـات 

جهانـی بـا بیان این کـه بیش از نیمی از رشـد اقتصادی 
برعهـده بخـش غیرنفتـی خواهـد  سـال های پیـش رو 
بـود، رشـد بخـش خدمـات را ۴.۴ درصـد پیش بینـی 
کـرده اسـت. بانـک جهانـی هم چنیـن رشـد بخش های 
و  رسـتوران  تجـارت،  سـاز،  و  سـاخت  نظیـر  کلیـدی 
خدمـات هتلـداری را در دو سـال اخیـر خـوب ارزیابـی 
می کنـد. بانـک جهانـی بـا انتقـاد از سیاسـت تک نرخی 
کـردن دسـتوری ارز کـه از فروردین مـاه به اجرا گذاشـته 
شـد، نوشـت: ایـن اقـدام بـه انتظـار کمبـود دالر در بازار 
آزاد دامـن زد و باعـث افزایـش نـرخ تـورم بـه 1۸ درصد 
در مـاه ژوئیـه شـد که از مـارس 201۴ تاکنون بی سـابقه 

اسـت. بوده 

ضمـن  نوبخـت  محمدباقـر 
و  مـردم  از  عذرخواهـی 
نوسـان  بابـت  تولیدکننـدگان 
بابـت  مـا  گفـت:  قیمت هـا 
نوسـانات قیمـت در مدت اخیر شـرمنده مردم هسـتیم.

رییـس  و  رییس جمهـور  معـاون  نوبخـت،  محمدباقـر 
سـازمان برنامه وبودجـه کشـور - طـی سـفر بـه قزویـن 
در جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد: بـا توجـه به مشـکالتی 
کـه وجـود دارد، امـروز توانایی آن را داریم تـا از اعتبارات 
ریالی تأمین شـده برای ایجاد اشـتغال و تولید اسـتفاده 
کنیـم.وی افـزود: به منظـور ارائـه تسـهیالت ارزان قیمـت 
بـرای واحدهـای تولیـدی کـه در حـال فعالیت هسـتند، 

پیش بینـی الزم صـورت گرفتـه تـا بتوانیـم مـواد اولیـه 
آن هـا را از طریـق تسـهیالت و وجـوه اداره شـده تأمیـن 
شـورای  موافقـت  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  کنیم.نوبخـت 
هماهنگـی و سـران سـه قوه بـرای برخـی واحدهایی که 
فعـال هسـتند ولـی نوسـانات ارزی و افزایـش هزینـه 
تولیـد سـبب ایجاد مشـکل بـرای آن ها شـده، عـالوه بر 
اعتبـارات فعلـی، معـادل یـک میلیـارد دالر اختصـاص 
داده ایـم. رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه کشـور یـادآور 
شـد: از تولیدکننـدگان بابـت شـوکی کـه به بازار وارد شـد 
و بـرای برخـی واحدهـا ایجـاد مشـکل کـرد، عذرخواهی 
می کنیـم و تـالش خواهیـم کـرد تا به سـرعت مشـکالت 

برطـرف شـود.

هر
 م

س:
عک

سـخنگوی کمیسـیون انـرژی مجلـس گفـت: تـا بـه امـروز 
تصمیمـی در خصـوص افزایـش قیمـت بنزیـن، دو نرخـی 
شـدن و سـهمیه بنـدی گرفتـه نشـده اسـت. امـا اگـر چنانچه 
مصـرف بنزیـن همچنـان بـاال رود و قاچـاق نیـز ادامه داشـته 
باشـد دولـت در این زمینـه باید تصمیماتی بگیرد.اسـدهللا قره 
خانـی با اشـاره بـه آخریـن وضعیت قیمـت بنزین بیـان کرد: 
تاکنـون هیـچ تصمیمـی در خصـوص افزایـش قیمـت بنزین 
گرفتـه نشـده اسـت. البتـه زمزمه هـا و شـایعاتی در این زمینه 
وجـود دارد واقعیتـی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه از زمانـی 
کـه وضعیـت دالر این چنین شـده اسـت قاچاچیـان به تکاپو 
افتـاده و شـروع بـه قاچاق بنزیـن کرده انـد. وی در ادامه گفت: 
در بخـش سـوخت گازوئیـل از آنجـا کـه کامیـون داران کارت 
سـوخت دارنـد و بـر اسـاس پیمایـش دریافت سـوخت دارند 
تـا انـدازه ای موضـوع قاچاق کنترل شـده اسـت. امـا در بخش 
بنزین متاسـفانه در این ایام سـطح قاچـاق افزایش پیدا کرده 
اسـت. ایـن عضو کمیسـیون انـرژی مجلس در ادامـه گفت: از 
سـوی دیگـر میـزان مصـرف بنزین افزایـش یافته اسـت. اگر 
چنانچـه مصـرف بنزیـن همچنـان بـاال بـرود و از طـرف دیگـر 
قاچـاق بنزیـن ادامه یابـد دولت باید تصمیماتـی در این زمینه 
بگیـرد. تـا بتوانـد مصرف سـوخت را مدیریت کنـد. آنچه که به 
ذهـن می رسـد و در جلسـات نیز بیـان می شـود اجرایی کردن 
کارت سـوخت اسـت کـه ایـن امـر قطع بـه یقیـن تصمیمات 
دیگـری را نیـز می طلبـد کـه بحـث سـهمیه بنـدی و دو نرخی 
کـردن اسـت. امـا آنچه که تا االن بنده اطـالع دارم تصمیمی در 

ایـن زمینه گرفته نشـده اسـت.

تصمیمی درباره سهمیه 
بندی بنزین گرفته نشده
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9 درصد هزینه های بهداشتی 
کشور صرف دیابت می شود

رئیـس  نایـب  الریجانـی  باقـر 
هـای  بیمـاری  ملـی  کمیتـه 
ابتـالی  غیرواگیـر گفـت: رونـد 
افـراد بـه دیابـت در دنیـا رو به 
میلیـون   ۴50 حـدود   2017 سـال  در  اسـت.  افزایـش 
زده شـده  و تخمیـن  داشـتیم  دنیـا  در  دیابتـی  بیمـار 
کـه در سـال 20۴5 حـدود 630 میلیـون بیمـار دیابتـی 
بـاالی  از هزینـه هـای  در جهـان خواهیـم داشـت.وی 
بیمـاری دیابـت در نقـاط مختلـف جهـان سـخن گفـت 
و افـزود: حـدود 9 درصـد از هزینـه هـای بهداشـتی در 

ایـران صـرف بیمـاری دیابـت مـی شـود.

سامت

غیبت تجار عامل کمبود گوشی
تجـارت  توسـعه  سـازمان  رییـس 
ایـران آنچـه موجـب کمبـود گوشـی در 
بـازار شـد را غیبـت فعـاالن صنـف در 
تجـارت دانسـت و گفـت: اکنـون موانع 
مقرراتی سـر راه شـرکت ها وجود ندارد 
و هـر نمایندگی رسـمی می توانـد برای 
واردات گوشـی ثبـت سـفارش کنـد و 
گوشـی بیاورد.مجتبی خسروتاج، بیان 
کرد: واردکنندگان موبایل در گذشـته دو 
گروه بودند؛ یک سـری از شـرکت ها از 
سـازندگان موبایل هـای مشـهور در دنیا 
نمایندگی رسـمی داشـتند. یک سری 
از واردکننـدگان هـم خدمـات پـس از 

فـروش بـرای برنـد اپـل می دادنـد.
وی ادامـه داد: ایـن دو گـروه در کشـور 
وجـود داشـتند امـا پـس از تخلفاتـی 
و  دادنـد  انجـام  در گران فروشـی  کـه 
اکثـر آن هـا اکنـون در مراحـل بازجویی 
هسـتند، بخش عمـده ای از آنـان قادر 
بـه ارایـه خدمـات نیسـتند. بـه همین 
دلیـل غیبت شـان باعث کمبـود در بازار 
شـد. خسـروتاج بـا تاکیـد بـر لـزوم 
کـرد:  اظهـار  واردات  فراینـد  تسـریع 
مانعـی در ایـن زمینـه وجود نـدارد، اما 
ایـن فراینـد بایـد تسـریع شـود؛ بایـد 
مشـکالت شـرکتی که مراجعه می کند 
شـرکت  یـک  نماینـده  می گویـد  و 
خارجـی اسـت، سـریع تر حـل شـود. 
آنچـه پیـش از ایـن باعـث کمبـود کاال 
شـد، غیبت فعـاالن صنعـت در تجارت 
بـود.وی بـا بیـان اینکه موانـع مقرراتی 
نـدارد، گفـت:  وجـود  واردات  راه  سـر 
هـر نمایندگـی رسـمی می توانـد ثبـت 
سـفارش و گوشـی وارد کنـد. اکنـون 
متقاضی هـا مشـکلی ندارنـد. کسـانی 
کـه بازداشـت شـدند هم شـرکت هایی 
تومانـی   ۴200 رسـمی  ارز  بودنـد کـه 
بـه روش  بـازار  امـا در  بودنـد  گرفتـه 
عمـل  مصـوب  قیمت هـای  رعایـت 

نکردند.

نمی گذاریم آرزوهایمان بمیرند!
حال ناخوش»پرستاری«در ایران، پرستاران به مهاجرت فکر می کنند

گزیده ها

عدم تمایل برای ورود به پرستاری عدم تناسب سختی کار با حقوق دریافتی است

بــه گفتــه رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی، طبــق 
شــاخص ســواد در گــروه ســنی 6 ســال بــه بــاال، آمــار کل بــی 
ســوادان ۸ میلیــون و ۸00 هــزار نفــر اســت و از ایــن تعــداد 6 

ــد. ــاالی 50 ســال ســن دارن میلیــون نفــر ب
علــی باقــرزاده، دربــاره گــروه هــای ســنی ســوادآموزی آنهــا را به 
ســه گــروه ســنی 10 تــا 19،گــروه ســنی 10 تــا 29 ســال و گــروه 
ســنی 10 تــا ۴9 طبقــه بنــدی کــرد و گفــت: ایــن طبقــه بنــدی 
گــروه ســنی جاهایــی همپوشــانی هــم دارنــد امــا در مصوبــه 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی از آنهــا نــام بــرده شــده اســت و 
طبــق آخریــن سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 95، در گروه 
ــت و  ــد اس ــوادی 9۸.2 درص ــرخ باس ــال( ن ــا 19 س اول )10 ت

تعــداد بــی ســوادان باقــی مانــده 190 هــزار و 500 اســت.
ــد و  ــوادی 97.3 درص ــرخ باس ــروه دوم ن ــزود: در گ وی اف
تعــداد بــی ســوادان 66۸ هــزار و ۸00 نفــر اســت. در گــروه 
ســوم درصــد باســوادی 97.۴ و تعــداد بــی ســوادان دو 

ــت.  ــر اس ــزار نف ــون و 692 ه میلی
ــه  ــان اینکــه البت ــا بی رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی ب
در ایــن جمعیــت اتبــاع خارجــی وجــود دارد، بیــان کــرد: نــرخ 
ــرخ  ــاع افغانســتانی باالســت. ن ــژه در اتب ــه وی ــی ســوادی ب ب
ــی  ــن گــروه 67.۴ درصــد اســت. تعــداد کل ب باســوادی در ای
ســوادان اتبــاع 600 هــزار نفــر اســت. اگــر اتبــاع را از کل آمارهــا 
خــارج کنیــم در گــروه ســنی 10 تــا ۴9 ســال نــرخ باســوادی 
بــاالی 95 درصــد و بــرآورد مــا نزدیــک بــه 96 درصــد اســت. 
باقــرزاده ادامــه داد: نــرخ ســواد در 12 اســتان بــاالی 97 و در ۸ 
اســتان بــاالی 9۸ درصــد اســت. نــرخ رشــد عمومــی باســوادی 
ــن  ــا 95 حــدود 2.۸5 درصــد اســت. ای طــی ســال های 91 ت
ــد  ــی می گوی ــاله جهان ــن 15 س ــه میانگی ــت ک ــی اس در حال
رشــد باســوادی یــک درصــد بــوده اســت و ایــن رقــم در مــدت 

مشــابه قبــل از خــود در ایــران 0.2 درصــد اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا آمــار کل بــی ســوادان 
۸ میلیــون و ۸00 هــزار نفــر اســت ؟، گفــت: بله، طبق شــاخص 
ســواد در گــروه ســنی شــش ســال بــه بــاال ایــن نــرخ صحیح 
اســت امــا بایــد توجــه کــرد کــه تقریبــا 6 میلیــون نفــر بــاالی 
50 ســال هســتند کــه جامعــه هــدف مــا نیســتند. همچنیــن 

آمــار کــم ســوادان 10 میلیــون نفــر اســت.
ــاالنه  ــه داد: س ــوادآموزی ادام ــت س ــازمان نهض ــس س رئی
ــش از 300  ــوادآموزی و بی ــه س ــت برنام ــاع تح ــزار اتب 2۸ه
هــزار دانــش آمــوز در مــدارس تحــت آمــوزش رایــگان قــرار 

می گیرنــد.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی:
۸/۸ میلیون بی سواد 

در کشور

رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجــا بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــا مراجع ــه کالنتریه ــر ب ــون نف ســاالنه 30 میلی
مــی کننــد، گفــت: مکلــف شــدیم ســالیانه 12.5 
درصــد مراجعــه حضــوری مــردم بــه کالنتری هــا 

را کاهــش دهیــم.
ــی از  ــم رونمای ــرفی در مراس ــد ش ــردار محم س

ــا در  ــگیری ناج ــس پیش ــن پلی ــای نوی فناوریه
ــروز  ــرد: ام ــار ک ــگاه اظه ــری و پاس ــوزه کالنت ح
ــری و  ــول در کالنت ــورای تح ــه ش ــب برنام در قال
پاســگاه ها شــاهد رونمایــی از بخشــی از تعهدهــا 

ــتیم.  ــی هس ــات الکترونیک ــب خدم در قال
رئیــس پلیــس پیشــگیری ناجا خاطرنشــان کرد: 

ناجــا دو رویکــرد را بــه مــا تذکر داده، نخســت ارائه 
خدمــت الکترونیکی بــه مــردم و دوم صرفه جویی 
در منابــع بــه خصــوص در حــوزه نیــروی انســانی، 

دو رویکــرد ناجا اســت
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از برجســتگی های 
پلیــس رویکــرد قانون مــداری اســت، گفــت: 
مکلــف شــدیم ســالیانه 12 و نیــم درصــد مراجعه 
حضــوری مــردم بــه کالنتری هــا را کاهــش دهیم، 
ســالیانه 30 میلیــون نفــر بــه کالنتریهــا مراجعــه 
ــداد  ــن تع ــتیم ای ــن هس ــی ای ــه در پ ــد ک دارن

ــد. ــدا کن کاهــش پی

شــرفی بــا بیــان اینکــه ســاالنه 6 میلیــون پرونده 
در کالنتریهــا تشــکیل می شــود، یــادآور شــد: 
ــون ســاعت در  ــه دادســرا 2 میلی ــور ب اعــزام مام
ــروی  ــر نی ــزار نف ــه 7 ه ــرد  ک ــان می ب ــال زم س
انســانی ایــن کار را انجــام می دهنــد، هزینــه 
ســوخت 2 میلیــارد تومــان، اســتهالک خــودرو 2 
میلیــارد تومــان و هزینــه بدرقــه 5 میلیــارد تومان 
ــود و  ــی ش ــامانه ها عملیات ــن س ــر ای ــت، اگ اس
امکانــات ســخت افزاری بــه موقــع تامیــن شــود، 
ــه زیرســاختها در  ــرد هم ــی ک ــوان پیش بین می ت

پلیــس پیشــگیری فراهــم شــود.

مراجعه ساالنه ۳۰ میلیون نفر
به کالنتری ها

نیازی به واردات شیرخشک نداریم
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیازی به واردات شیرخشک به کشور نداریم، گفت: ما یک میلیون تن 

شیرخام مازاد داریم و ممنوعیت صادرات شیرخشک باید لغو شود.

کاالها را گران تر از قیمت 
درج شده نخرید

نایب رییس اتحادیه فروشـگاه های 
زنجیـره ای اعـالم کـرد کـه اگـر نـرخ 
مصوب کاالهـا و حتی تخفیف هایی 
سـوی  از  آنهـا  خریـد  بـرای  کـه 
فروشـگاه های زنجیره ای در نظر گرفته می شـود، رعایت نشـود، 
تخلـف اسـت و مـردم می تواننـد بـه از طریق اتحادیه شـکایت 
خـود را بررسـی کنند.منصـور عالی پـور اگـر چنیـن اتفاقـی در 
فروشـگاهی افتـاده باشـد نـه تنها تخفیـف اعالم شـده، اعمال 
نشـود بلکـه باالتـر از نـرخ درج شـده روی کاال، آن را بـه مـردم 
بفروشـند ایـن اقـدام کامال تخلف و سـهل انگاری اسـت و مردم 
می تواننـد آن را بـه اتحادیـه اعـالم کنند تا بازرسـان مـورد نظر با 

متخلفـان احتمالـی برخـورد کنند.

اقتصاد

۱۱ تا ۱۳ درصدی  کاهش 
»ازدواج«

رئیـس  چلـک  موسـوی  حسـن 
انجمـن مـددکاری اجتماعـی بـا 
بیـان اینکـه نرخ طالق سـال 96 
افزایشـی  رونـد   95 بـه  نسـبت 
بررسـی  را  اگـر فراوانـی طـالق   داشـته اسـت، گفـت: 
کنیـم بـاز هم شـاهد رونـد افزایشـی آن هسـتیم. طالق 
درصـد   6 از  بیـش   95 بـه سـال  نسـبت   96 در سـال 
 13 تـا   11 بیـن  نیـز  ازدواج  نـرخ  و  داشـته  افزایـش 
درصـد کاهـش را نشـان می دهـد. بنابرایـن نمی توانیـم 
زمانـی  را کنتـرل کرده ایـم،  رونـد رشـد طـالق  بگوییـم 
می توانیـم بگوییـم رونـد رشـد طـالق را کنتـرل کرده ایم 

کـه ایـن وضعیـت را نداشـته باشـیم.

خبر

کانتـری ها به دوربین 
می شوند مجهز 

فرمانـده نیـروی انتظامـی گفـت: 
هـا  کالنتـری  از  تعـدادی  در 
نصـب شـده  مداربسـته  دوربیـن 
اسـت تـا حضـور و رفتـار مراجعان 
و مامـوران تحـت کنتـرل قـرار گیـرد و بـا اعمـال حمایـت 
هـای مالـی الزم، تمـام کالنتـری هـا به این سیسـتم مجهز 

مـی شـوند.
بـه منظـور رعایـت حقـوق  افـزود:  سـردار حسـین اشـتری 
متهمـان در نظـرگاه هـای کالنتـری هـا نیـز، ایـن مـکان ها به 
دوربیـن مداربسـته مجهـز شـده انـد و در مراکز تعیین شـده، 
مانیتورینـگ و پایـش تصویـری به انجام می رسـد که موجب 

دقـت بیشـتر در نگهـداری متهمـان می شـود. 

سوژه

قطعات خودرو صدرنشین 
اقام وارداتی به ایران

در  اول  رتبـه  خـودرو  قطعـات 
اقـالم  عمده تریـن  فهرسـت 
گرفـت. قـرار  ایـران  بـه  وارداتـی 

ماهـه  شـش  آمارهـای  بررسـی 
گمـرک جمهوری اسـالمی ایران نشـان می دهـد عمده ترین 
کاالی وارداتـی بـه ایـران قطعـات خودرو اسـت که ارزشـی 
برابـر بـا 97۸ میلیـون دالر در ایـن دوره زمانـی را از آن خود 

اسـت. کرده 
دومیـن کاالی مهمـی کـه در ایـن دوره زمانـی وارد ایـران 
شـده، برنـج اسـت. در نیمه اول سـال جـاری 96۴ میلیون 
دالر وارد ایـران شـد کـه سـهم ارزشـی ایـن کاال نیـز ۴.35 

درصـد تلقـی می شـود.

اقتصاد

پرســتاری در مراکــز درمانــی کشــور در 
ــن  ــرار دارد و همی ــی ق ــرایط بحران ش
ــتاران  ــا پرس ــده ت ــبب ش ــئله س مس
ــرای کار  ــزه بیشــتری ب ــرب، انگی مج
ــته  ــا داش ــوی مرزه ــردن در آن س ک
باشــند.  کمبــود نیــروی پرســتاری در 
مراکــز درمانی کشــور، شــرایطی را رقم 
زده اســت کــه خدمــات پرســتاری از 
ــوب برخــوردار نباشــد و  ــت مطل کیفی
ــه پرســتاران  ــه ای اســت ک ــن نکت ای
نیــز، آن را قبــول دارنــد و مــی پذیرنــد 
ــکالتی را  ــا، مش ــت فرس ــه کار طاق ک
بــرای نیروهــای پرســتاری و دریافــت 
ــه وجــود بیــاورد کننــدگان خدمــت ب

بــه گــزارش مهــر در مراجعــه بــه 
بیمارســتان هــای بــزرگ و شــلوغ 
کالنشــهرها به ویــژه پایتخــت، متوجه 
مــی شــویم کــه پرســتاران در شــرایط 
ــی  ــه م ــات ارائ ــا خدم ــت فرس طاق
دهنــد. حضــور یــک پرســتار بــر بالین 
چنــد بیمــار، مشــکالتی را بــه وجــود 
مــی آورد کــه نتیجــه آن، افــت کیفیت 
ــیفت  ــت. ش ــتاری اس ــات پرس خدم
هــای شــبانه بــه همــراه اضافــه کاری 
هــای اجبــاری، دســت بــه دســت هم 

داده تــا شــاهد چهــره هــای خســته 
ــن حــال،  پرســتاران باشــیم. در همی
تبعیــض در پرداخــت هــا و عــدم 
توجــه بــه مشــکالت حرفه پرســتاری، 
ــتاری،  ــت پرس ــرای خدم ــزه را ب انگی

کــم رنــگ ســاخته اســت.
پرســتار بیمارســتان امــام)ره( تهــران، 
ــروی  ــود نی ــدید از کمب ــاد ش ــا انتق ب
پرســتاری در ایــن مرکــز درمانــی، 
ــار  گفــت: از همــه جــای کشــور، بیم
داریم و همین مســئله ســبب اشــغال 
صــدر درصــدی تخــت هــای ایــن 
بیمارســتان شــده اســت. در نتیجــه، 
کار پرســتار خیلــی زیــاد اســت و نمی 
تواننــد پاســخگوی بیمــاران بســتری 
ــته  ــول خواس ــن قب ــند.وی ضم باش
ــی  ــاران از کادر درمان ــه حــق بیم ای ب
بیمارســتان، افــزود: متاســفانه همــه 
بیمــاران، فقــط پرســتاران را مــی بینند 
ــی  ــتند. در حال ــع هس ــا متوق و از آنه
کــه پزشــک بــرای چنــد دقیقــه باالی 
ســر بیمــار حاضــر مــی شــود و مابقی 
ســاعات شــبانه روز، ایــن پرســتار 
اســت کــه بــا بیمــار در ارتبــاط اســت. 
در نتیجــه، همــه کمبودها و مشــکالت 

ــد. را از چشــم پرســتار مــی بینن
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــی ه بررس

ــر تخــت  ــه ازای ه ــال حاضــر ب در ح
بیمارســتانی در کشــور، کمتــر از یــک 
نیــروی پرســتاری وجــود دارد کــه این 
عــدد بــا اســتانداردهای بیــن المللی و 
حتــی منطقــه ای، فاصله زیــادی دارد. 
زیــرا، وضعیــت نیــروی پرســتاری در 
کشــورهای منطقــه و همســایه ایــران، 
بــه مراتــب بهتــر از کشــور مــا اســت.

اصغــر دالونــدی رئیــس کل ســازمان 
نظــام پرســتاری، بــا اشــاره بــه اینکــه 
پرســتاری در شــرایطی بحرانــی قــرار 
دارد، گفــت: فرســودگی شــغلی باعــث 
ایجــاد انگیــزه در پرســتاران بــرای 

خــروج از کشــور شــده اســت.
ــی  ــونت های ــه خش ــاره ب ــا اش وی ب
کــه علیــه پرســتاران در مراکــز درمانــی 
ــد  ــود، تاکی ــی ش ــزارش م ــور گ کش
کــرد: براســاس آمــار موجــود 121 هزار 
و 500 تخــت بیمارســتانی داریــم کــه 
بــا احتســاب ضریــب 1.3 بــه ازای 
هــر تخــت حــدود 160 هــزار کادر 
ــی  ــامل م ــور را ش ــتاری در کش پرس
ــد  ــداد 10 درص ــن تع ــه از ای ــود ک ش
مرخصــی زایمــان، 6 هــزار بازنشســته 
ــش  ــد کاه ــا 30 درص ــاالنه 20 ت و س
بهــره  اجــرای  از  ناشــی  پرســنلی 
وری داریــم کــه 50 هــزار نفــر نیــروی 

ــن  ــی شــود. بنابرای ــم م پرســتاری ک
بــا وجــود ایــن کمبــود شــدید از یــک 
ــای  ــت ه ــل سیاس ــه دلی ــرف و ب ط
ــی  ــروی طرح ــذب نی ــدم ج ــر ع اخی
ــزار  ــدود 30 ه ــکار ح ــتاران بی و پرس
نیــروی بیــکار داریم.دالونــدی با اشــاره 
بــه راهکارهــای حــل مشــکالت جامعه 
پرســتاری، افــزود: تامیــن منابــع برای 
حــذف نیروهــای طرحــی بــا توجــه به 
ــی  ــتار، جایگزین ــدید پرس ــود ش کمب
قانونــی بازنشســتگان، مجــوز تامیــن 
ــون  ــرای قان ــن اج ــای جایگزی نیروه
بهــره وری، اجــرای قانــون تعرفــه 
ــت  ــع و پرداخ ــن مناب ــذاری و تامی گ
معوقــات پرســتاران راهکارهــای حــل 
مشــکالت جامعه پرســتاری به شــمار 

ــی رود. م
پیامدهای کمبود پرستار 

کاهــش کیفیــت خدمــات دریافتــی، 
افزایــش عــوارض بیمــاری و درمــان 
میــان  تنــش  افزایــش  دارویــی، 
بیمــار و خانــواده بــا پرســنل، کاهــش 
ــار،  ــی بیم ــی و داروی ــت درمان تبعی
ــه بســتری مجــدد،  ــاز ب ــش نی افزای
و  بیمــار  رضایتمنــدی  کاهــش 
خانــواده، افزایــش بــار روانــی ناشــی 
از بیمــاری بــر بیمــار و خانــواده، عــدم 
بــرای  الزم  آموزش هــای  دریافــت 
ادامــه مراقبــت از خــود در منــزل، 
متحمــل  هزینه هــای  افزایــش 
ــت  ــش دریاف ــار، کاه ــر بیم ــده ب ش
ــش  ــن، افزای ــی ایم ــات درمان خدم
ــاغل،  ــتاران ش ــر پرس ــار کاری ب فش
کاهــش کمیــت و کیفیــت خدمــات 
ارائــه شــده بــه بیمــار، افزایــش 
تــرک خدمــت پرســتار، افزایــش 
روانــی  و  جســمی  بیماری هــای 
فرســودگی  افزایــش  پرســتاران، 
شــغلی پرســتار، نارضایتــی شــغلی، 
ــی  ــدد خانوادگ ــکالت متع ــروز مش ب
ناشــی از اجبــار بــه کار در شــیفت های 
اضافــه، کــم شــدن تعــداد پرســتاران 
بــا تجربــه مشــغول بــه کار، افزایــش 

ــم  ــرت، و...، مه ــرای مهاج ــا ب تقاض
ــتار  ــود پرس ــای کمب ــن پیامده تری
بــه شــمار مــی روند.دالونــدی در 
ــل تشــدید  ــه برخــی از دالی ــه ب ادام
ــده  ــروی پرســتاری در آین ــود نی کمب
ــود جــذب  ــت: کمب ــرد و گف اشــاره ک
فرســودگی  پرســتاری،  نیــروی 
شــغلی و خــروج زودهنــگام پرســتار 
از سیســتم بهداشــتی و درمانــی، 
پرســتاران،  مهاجــرت  افزایــش 
بازگشــایی مراکــز درمانــی جدیــد 
و پیشــرفت های نویــن در درمــان، 
افزایــش تعــداد ســالمندان، کاهــش 
رشــته  بــه  ورود  بــرای  تمایــل 
پرســتاری بــه دلیــل نامناســب بــودن 
جایــگاه و منزلــت پرســتاری، و عــدم 
حقــوق  بــا  ســختی کار  تناســب 

ــت. ــی اس دریافت
وضعیت نامطلوب نیروی 

پرستاری در ایران
در همیــن حــال، مریــم حضرتــی 
معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت، 
وضعیــت نیــروی پرســتاری در مراکــز 
درمانــی کشــور مــان را نامطلــوب 
نیــروی  آمــار  گفــت:  و  خوانــد 
پرســتاری در ایــران بــا اســتانداردهای 

جهانــی فاصلــه زیــادی دارد.
ــت در  ــد دول ــه تاکی ــاره ب ــا اش وی ب

برنامــه ششــم مبنــی بــر توســعه 
ــی،  ــای بهداشــتی و درمان ــت ه مراقب
اظهــار داشــت: کــف اســتاندارد جهانی 
نســبت نیــروی پرســتاری بــه تخــت  
ــران  ــدد در ای ــن ع ــا ای ــت ام 1.۸ اس
ــا اســتاندارد  0.۸ اســت و ایــن آمــار ب
جهانــی فاصلــه بســیاری دارد .معــاون 
ــا اشــاره  پرســتاری وزارت بهداشــت ب
بــه عــوارض ناشــی از کمبــود پرســتار، 
افــزود: کمبــود نیــروی پرســتاری 
ــه،  ــه ســالمت جامع باعــث آســیب ب
صدمــه بــه بیمــار، مــرگ بیمــار، 
آســیب بــه پرســتار ، تــرک از کار ، 
عــدم آمــوزش بــه بیمــار ، نارضایتــی 
پرســتار و بیمــار و بــاال بــودن احتمــال 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــود ع ــن کمب ــا ای خط
کمبــود پرســتار عوارضــی را بــرای 
ــد  ــال خواه ــه دنب ــا ب ــتان ه بیمارس
داشــت.وی بــا بیــان اینکــه براســاس 
گــزارش ICN در ســال 201۸ کاهــش 
نیــروی پرســتاری در  10 درصــدی 
مراکــز بهداشــتی و درمانــی منجــر بــه 
افزایــش 12 درصــدی مــرگ و میــر در 
ــرد: از ســال  ــح ک ــاران دارد، تصری بیم
93 تــا 95 ۴3500 نفــر پرســتار جــذب 
شــده اســت امــا براســاس اســتاندارد 
جهانــی ایــن آمــار بســیار پاییــن بــوده 

ــت. ــی اس و ناکاف

ته
نک

نیازمنـد جذب ۱5۰ هزار پرسـتار 
جدید هسـتیم

معاون پرسـتاری وزیر بهداشـت ، درمان و آموزش 
پزشـکی از ضـرورت جـذب ۱5۰ هزار پرسـتار جدید 
بـرای رفع کمبود تعداد پرسـتار در کشـور خبر داد.
مریـم حضرتی همچنین بر ضـرورت جذب ۱5۰ 
هـزار پرسـتار برای رفع کمبود پرسـتار در کشـور 
تاکیـد کـرد و افزود: هم اکنون در کشـور حدود 
۱5۰ هـزار پرسـتار فعالیت دارند که بـرای جبران 
کمبـود پرسـتار نیازمند همیـن تعداد پرسـتار 
دیگـر هسـتیم البته این در شـرایطی اسـت که 

تخت یا بیمارسـتانی در کشـور اضافه نشـود.

گزارش

پیام رسـانه

خبرگـزاری فرانس۲۴ به نزدیک 
شـدن کاوانا به عضویت در دیوان عالی 

پرداخته. آمریکا 

خبرگزاری یورونیوز نوشـته: اینترپل 
از چین درخواسـت شفاف سازی در ارتباط 

با ناپدید شـدن رئیس این سازمان 
بین المللی را دارد.

روزنامه نیویورک تایمز نوشـته: 
قاضـی کاونت با رای مقدماتی اکثریت 

سـنا یک قدم به عضویت در دیوان عالی 
آمریکا نزدیک تر شد.

آمریکااروپافرانسه
خبرگـزاری سی ان ان تیتر یک خود 
را بـه پیروزی ترامپ در ارتباط با قاضی 
کاوانا اینگونه نوشـته: ترامپ روی خط 

برنده شدن.

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 استرالیا از سفر اتباعش به ایران حمایت می کند4
رایزن فرهنگی استرالیا تاکید کرد: مواضع دولت این کشور در برابر ایران مثبت و پایدار است و 
توصیه استرالیا درباره سفر اتباع و گردشگرانش به ایران هنوز تغییر نکرده است.

پیام میراث

انا
یک

س: ا
عک

گردشـگری  و  صنایع دسـتی  میراث فرهنگـی،  مدیـرکل 
کاوش هـای  فصـل  سـومین  آغـاز  از  فـارس  اسـتان 
در  هیئت ایرانـی  توسـط  پوسـتچی  تپـه  باستان شناسـی 

داد. خبـر  شـیراز 
 مصیـب امیـری بابیـان مطلـب فـوق، گفـت: »سـومین 
تپـه پوسـتچی  باسـتان شناسـی  از کاوش هـای  فصـل 
بـا مجـوز پژوهشـکده باسـتان شناسـی سـازمان میـراث 
فرهنگـی توسـط  یـک هیـات باسـتان شناسـان ایرانی به 
سرپرسـتی دکتر حسـنعلی عـرب و دکتر علیرضا سـرداری 

زارچـی در شـیراز آغـاز شـده اسـت.«
او ادامـه داد: »اعتبـار ایـن برنامـه توسـط دانشـگاه هنـر 
شـیراز تامیـن و  کاوش تـا نیمـه دوم آبـان مـاه جـاری 

ادامـه خواهـد داشـت.«
بنـا برایـن گزارش، فصـل اول کاوش این تپـه در خردادماه 
سـال 95 انجـام و منجـر بـه کشـف حـدود هـزار شـیء 
باسـتانی از ایـن تپـه شـد. همچنیـن آثـار به دسـت آمده 
منجـر بـه افزایـش قدمت شهرشـیراز از سـه هزار سـال به 

6500 سـال بود.
همچنین حسـنعلی عرب سرپرسـت مشـترک تیم کاوش 
نتایـج فصـل دوم،  بـا  ارتبـاط  در  پوسـتچی شـیراز  تپـه 
اظهـار کـرد: »مطالعاتـی کـه تاکنـون انجـام شـده نشـان 
مـی دهـد تپـه پوسـتچی نخسـتین اسـتقرارگاه در دشـت 
شـیراز اسـت.«او مهم تریـن هـدف در فصـل دوم کاوش 
را  ادامـه اقدامـات  فصـل قبـل کـه درواقـع گاه نـگاری 
اعـالم  می شـود  محسـوب  پوسـتچی  باسـتانی  محوطـه 
کـرد تـا باسـتان شناسـان بتوانند بـه شـناختی از الیه های 
قدیمی تـر از ایـن محوطـه برسـند. ایـن باستان شـناس با 
اشـاره بـه شـواهد دیگـری کـه در کاوش هـا به دسـت آمده 
بـود نیـز بیـان کـرد: »ازجملـه شـواهد دیگـری کـه از ایـن 
و  سـفالی  قطعـات  زیـاد  تعـداد  آمـد  دسـت  بـه  فصـل 
ابزارهـای سـنگی اسـت کـه اطالعـات زیـادی در خصـوص 

نحـوه معیشـت مردمـان آن دوره بـه مـا می دهـد.«

سوژه آغاز کاوش های 
باستان شناسی 

در تپه »پوستچی«

سنا
 ای

س:
عک

شهرداری ها در راه تملک موزه ها
بر اساس  اساسنامه تنظیم شده به  شهرداری ها اختیار تملک، مرمت و بهره برداری از موزه ها داده می شود

این الیحه باید توسط نمایندگان مجلس به تصویب برسد

اصـالح  الیحـه  طـرح  انتشـار  پـی  در 
فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  اساسـنامه 
صنایع دسـتی و گردشـگری کـه  یکـی از 
بندهـای آن مربـوط بـه تملـک مـوزه ها 
توسـط شـهرداری ها اسـت   صحبت ها 
و انتقادهـای زیـادی را بـه همراه داشـته 
بـرای  مفیـد  ایـن کار  ای  عـده  اسـت. 
حفاظـت و حراسـت از میـراث فرهنگـی 
مـی داننـد و عده ای دیگـر در مقابل این 
افـراد شـهرداری  را بـه دلیـل نداشـتن 
تخصـص در ایـن زمینـه  باعـث از بیـن 
بـردن میـراث کشـور مـی  داننـد. هفتـه 

گذشته بود که سـازمان میراث فرهنگی، 
کشـور  گردشـگری  و  صنایع دسـتی 
سـازمان  اساسـنامه  اصـالح  الیحـه 
و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث 
گردشـگری را با امضای حسـن روحانی، 
رییس جمهـوری بـه مجلس ارسـال کرد.

در بخشـی از ایـن الیحـه آمده اسـت که 
بـه منظـور احیـا و بهره بـرداری بهینـه از 
بافت هـا و بناهـای تاریخـی و فرهنگـی 
و مشـارکت در سـاماندهی اماکـن مذکور 
توسـط شـهرداری ها در زمینه شناسـایی 
آنهـا کـه بـه عنـوان میـراث فرهنگـی در 
شـناخته  شـهرها  حریـم  و  محـدوده 
مرمـت  تملـک،  همچنیـن  و  می شـوند 
و بهره بـرداری از آنهـا، الیحـه زیـر طـی 

تقدیـم می شـود. قانونـی  تشـریفات 
همچنیـن بـه منظور احیـا و بهره بـرداری 
و  تاریخـی  بناهـای  بافـت و  از  بهینـه 
سـاماندهی  در  مشـارکت  و  فرهنگـی 
میـراث  عنـوان  بـه  کـه  مذکـور  اماکـن 
فرهنگـی در محـدوده و حریـم شـهرها 
شـهرداری ها  می شـوند،  شـناخته 
تاریخی-فرهنگـی  بناهـای  می تواننـد 
را  شـهرها  حریـم  و  محـدوده  در  واقـع 
بـا  رسـیده اند،  سـازمان  تاییـد  بـه  کـه 
مربـوط  مقـررات  و  قوانیـن  رعایـت 
ضوابـط  چارچـوب  در  و  کـرده  تملـک 
ابالغـی سـازمان نگهـداری و بهره بـرداری 
نماید. سـازمان مجـاز اسـت در واگذاری 
اولویـت  بـا  فرهنگی-تاریخـی  بناهـای 

شـهرداری ها بـا رعایـت اصـل ۸3 قانون 
اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران اقدام 

نماینـد.
شـهرداری ها  الیحـه  ایـن  براسـاس 
می تواننـد تملک آثار تاریخـی- فرهنگی 
بدسـت  را  موزه هـای  و  نفایـس  حتـی 
از  بسـیاری  کـه  مموضوعـی  بگیرنـد، 
میـراث  حـوزه  بـرای  را  آن  کارشناسـان 
فرهنگـی مصیبت بـار توصیـف می کننـد 
امـا محمدرضـا کارگـر )مدیـر کل موزه ها 
و امـوال منقـول تاریخـی( در گفتگـو بـا 
ایلنـا اعـالم کـرد: ایـن الیحه در راسـتای 
اسـت  توسـعه  ششـم  برنامـه  تحقـق 
وجـدای از آن نیسـت. چراکـه در برنامـه 
5 سـاله توسعه ششـم چنین مواردی در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت البته قرار اسـت 
امـروز )شـنبه( بـا حضـور معـاون میراث 
فرهنگـی جلسـه ای برای بررسـی قوانین 
و الیحـه مطـرح شـده برگـزار شـود و در 
روزهـای آینـده این مـوارد اطالع رسـانی 

خواهـد شـد.
او ادامـه داد: هرچنـد در ابتـدای امـر از 
شـنیدن طـرح چنیـن الیحـه ای نگرانـی 
بـرای مـا بوجـود آمـد، امـا بعـد از پرس 
و جـو کـردن؛ متوجـه شـدیم کـه جـای 

نگرانـی نـدارد.
کارگـر تصریـح کـرد: براسـاس آنچـه کـه 
در الیحـه مطـرح شـده، می توانـم بگویـم 
کـه چیزی فراتر از برنامه توسـعه ششـم 
نیسـت و در آن برنامـه نیـز دیـده شـده 
کـه شـهرداری ها هـم می تواننـد بناهـای 
تاریخـی و فرهنگـی را مرمـت و زیـر نظر 
سـازمان میراث فرهنگـی در جهت مرمت 
و بهره بـرداری بـر آیند. اینگونه نیسـت که 
سـازمان میراث فرهنگـی هرچه در اختیار 

دارد را در تملـک شـهرداری ها در بیـاورد.
از  بخشـی  در  صراحتـا  وجـود  ایـن  بـا 
ایـن الیحـه آمده اسـت: بـه منظـور احیا 
بناهـای  بافـت و  از  بهینـه  بهـره رداری  و 
در  مشـارکت  و  فرهنگـی  و  تاریخـی 
سـاماندهی اماکـن مذکـور کـه بـه عنوان 
میـراث فرهنگـی در محـدوده و حریـم 
شهرها شـناخته می شـوند، شـهرداری ها 
تاریخی-فرهنگـی  بناهـای  می تواننـد 
واقـع در محـدوده و حریـم شـهرها را که 
بـه تاییـد سـازمان رسـیده اند، بـا رعایت 
قوانیـن و مقـررات مربـوط تملـک کـرده 
و در چارچـوب ضوابـط ابالغـی سـازمان 

نمایـد. بهره بـرداری  و  نگهـداری 
کارگـر در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا 
یعنـی  الیحـه  ایـن  در  تملـک  معنـای 
شـهرداری ها، بناهـای تاریخی و فرهنگی 
و موزه هـا را از سـازمان میـراث فرهنگـی 

را  مهـم  ایـن  گفـت:  کننـد،  خریـداری 
قانـون تعییـن می کنـد امـا تصـور کنیـد 
یـک خانـه تاریخـی کـه ثبت ملی شـده 
اسـت، مالک خصوصی دارد و شـهرداری 
بخواهـد آن را بخرد، اینکه مشـکل ایجاد 
اسـت.  خـوب  هـم  خیلـی  و  نمی کنـد 
چنانکـه در حـال حاضر نیز تعـداد زیادی 
میـراث  داریـم کـه  تاریخـی  بناهـای  از 
فرهنگـی مالـک آن نیسـت بلکـه ناظـر 
و ضابـط مرمـت و حفاظـت آن اسـت تـا 
تخریـب نشـود امـا اگـر نگاهـی به بـازار 
تهران داشـته باشـید، شـاهد آن هستیم 
کـه تمام راسـته بـازار در فهرسـت میراث 
مالـکان  امـا  اسـت  شـده  ثبـت  ملـی 
میـان  ایـن  در  هسـتند.  خصوصـی  آن 
ایـن  از  یکـی  شـهرداری هـم می توانـد 
مالـکان باشـد. بـه نظـر مـن ایـن اتفـاق 

خـوب اسـت.

مدیـرکل میراث فرهنگی اسـتان اصفهان 
از افزایـش 196 تخـت به ظرفیت اقامت 
مسـتقیم  اشـتغال  و  اصفهـان  اسـتان 
1۴6 نفـر در صنعـت گردشـگری اسـتان 
سـازمان  رییـس  سـفر  بـا  هم زمـان 
اسـتان  شـمال  بـه  میراث فرهنگـی 
هللا یـاری  داد.فریـدون  خبـر  اصفهـان 
اسـتان  فرهنگـی  میـراث  کل  مدیـر 
دو  سـفر  بـا  »همزمـان  اصفهانافـزود: 
روزه معـاون رییـس جمهـور و رییـس 

سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری کشـور بـه اسـتان اصفهان 
یـک هتـل و سـه اقامتـگاه سـنتی در 
شهرسـتانهای نطنـز و کاشـان بـه بهـره 
بـرداری رسـید.«او بـا اشـاره بـه افتتـاح 
یـک هتـل چهـار سـتاره در شهرسـتان 
نطنـز تاکیـد کـرد: »با توجه به سیاسـت 
اداره کل میراث فرهنگی اسـتان اصفهان 
در راسـتای توسـعه متـوازن گردشـگری 
در پهنـه اسـتان و تمرکـز زدائـی از مرکز 

اسـتان، اولیـن هتـل چهـار سـتاره، بـاغ 
شـهر تاریخـی نطنـز بـا سـرمایه گـذاری 
بخـش خصوصـی و بـا زیر بنـای ۸ هزار 
متـر مربع و اشـتغال بـرای 120 نفر و در 
حالـی که دارای 30 سـوئیت و 100 تخت 
اقامتی اسـت، با حضور رئیس سـازمان 
میـراث فرهنگی کشـور بـه بهره بـرداری 
رسـید.«هللا یـاری همچنین تاکیـد کرد: 
»در دومیـن روز از سـفر رئیس سـازمان 
اسـتان  بـه  کشـور  فرهنگـی  میـراث 
اصفهـان و بـا حضـور دکتـر مونسـان، 3 
خانـه تاریخـی شهرسـتان کاشـان که به 
اقامتـگاه سـنتی تغییـر کاربـری یافتـه 
بـرداری  بهـره  بـه  نیـز  و مرمـت شـده 

رسـید.«

افزایش 196 تخت به ظرفیت 

اقامت استان اصفهان

ارز پایین آمد، بلیت هواپیما 
باال ماند

رییـس انجمـن صنفـی دفاتـر خدمات مسـافرتی ایـران گفـت: افت ارزش 
ارز هنـوز بـازار سـفرهای هوایـی را تحـت تاثیر قـرار نداده و کاهـش قیمتی 
کـه چنـد روز گذشـته در بلیـت هواپیمـا رخ داده صرفـا بـه عرضـه و تقاضا 
در ایـن فصـل مربـوط می شـود.با کاهـش نـرخ ارز در کـف بـازار و بانک هـا 
انتظـار مـی رود روند افزایشـی نـرخ برخی کاالهـا و خدمات کـه در ماه های 
اخیـر شـدت گرفتـه بـود بـا همـان شـتاب در سراشـیبی قـرار گیـرد امـا 
می دهـد  نشـان  هواپیمایـی  شـرکت های  صنفـی  انجمـن  دبیـر  اظهـارات 
ایـن انتظـار را دسـت  کـم در بخـش سـفرهای هوایـی نباید داشـت!مقصود 
اسـعدی سـامانی دربـاره تاثیـر کاهـش نـرخ ارز بـر قیمـت بلیـت هواپیمـا 
بـه برخـی رسـانه ها گفتـه: »بایـد دیـد در آینـده چـه می شـود؛ چـرا کـه 
اکنـون بـازار ارز در وضعیـت ثبـات قرار نـدارد.«او قیمت گذاری شـرکت های 
هواپیمایـی را در حالـی متاثـر از سـامانه »نیمـا« دانسـته کـه بانک مرکزی 
روز چهارشـنبه از کاهـش نـرخ ارز در ایـن سـامانه خبـر داده و ارزش هـر 
»یـورو« را حـدود 9196 تومـان اعـالم کـرده بـود. بـا ایـن حـال اسـعدی 
سـامانی گفتـه کـه برخـی شـرکت ها هنـوز نتوانسـته اند ارز مـورد نیـاز خـود 
را از ایـن سـامانه تهیـه کننـد و مجبـور شـده اند از بـازار آزاد ارز مصرفـی 

خـود را تامیـن کنند.

ته
نک

مدیـرکل موزه هـای کشـور در ادامه بـه این مهم پاسـخ داد 
کـه اگـر موزه ها به تملک شـهرداری ها دربیاینـد دیگر درآمد 
حاصـل از فـروش بلیـت آنها به خزانـه دولت واریـز نخواهد 
شـد و بـه حسـاب شـهرداری می ریزنـد.او ادامـه داد: حتی 
اگـر موزه هـای دولتـی هیـات امنایـی شـوند ایـن امـکان 
وجـود دارد کـه هزینه هـا بـه حسـاب مـوزه واریز شـوند. به 
طـور مثـال اگر مـوزه ملی هیـات امنایـی شـود درآمدهای 
حاصـل از مـوزه در مرحله نخسـت به حسـاب خزانـه دولت 
و سـپس از طریـق خزانـه بـه مـوزه منتقـل می شـود ایـن 
در حالـی اسـت کـه اکنـون ایـن درآمدها بـه خزانـه دولت 
واریـز و بخشـی از آن بـه سـازمان میـراث فرهنگـی منتقل 
و بعـد از آن بخشـی از آن درآمدهـا بـه موزه هـا اختصـاص 
پیـدا می کنـد. اگـر موزه ها هیـات امنایـی شـوند می توانند 
درآمدهای اختصاصی برای خود داشـته باشـند و اگر کسـی 
بخواهـد بـه صـورت نقدی بـه موزه کمـک کنـد، می تواند به 

صورت مسـتقیم انجـام دهد.

گزارش
پیام ما

میراثمیراث

واجد ارزش  ثبت ملی شدن 75 اثر تاریخیکشف آثار تاریخی  در تپه »بتکی الشتر«
در  انجام شـده  بررسـی های 
الشـتر  بتکـی  باسـتانی  تپـه 
بـه  لرسـتان  اسـتان  در  واقـع 
پیـش  ادوار  از  آثـاری  کشـف 
آهـن(،  و  تاریـخ )دوره هـای مـس و سـنگ، مفـرغ  از 
تاریخـی و اسـالمی منجر شـد.مهدی حیدری سرپرسـت 
هیـات گمانـه زنـی تعییـن عرصـه و پیشـنهاد حریـم تپه 
بتکـی الشـتر گفـت: »وجود اسـتقرارهای معاصـر بر روی 
محوطه هـا، کاوش هـا و خاکبـرداری غیـر مجـاز از جملـه 
مهم تریـن تهدید هایی هسـتند کـه محوطه های باسـتانی 
بـا آن روبـرو بـوده و حتـی در مواردی  باعـث از بین رفتن 

می شـوند.« محوطـه  تمامـی 

او در ادامـه گفـت: »بـا توجـه بـه ایـن موضـوع و بـرای 
پیشـگیری از آسـیب ها، شناسـایی و حفـظ ایـن آثـار، 
مجلـس شـورای ملـی مصوبـه ای در تاریـخ 12 آبـان مـاه 
1309 اعـالم کـرد کـه هرگونـه دخـل و تصـرف در آثـار 
باسـتانی کـه تـا پایـان دوره زندیـه در ایران شـکل گرفته، 
جـرم محسـوب شـده و مراجـع ذی صـالح موظـف بـه 
شناسـایی و حفـظ ایـن آثـار هسـتند.« حیـدری افـزود: 
»همچنین بر اسـاس اساسـنامه سـازمان میراث فرهنگی 
کشـور در سـال 1366، ایـن سـازمان موظـف بـه تعییـن 
حریـم بناهـا، مجموعه هـا، محوطه هـا و تپه های باسـتانی 
شـده کـه در پی ایـن نیازمندی ها و قوانیـن، تعیین عرصه 
و حریـم تپـه  باسـتانی بتکـی ضـروری بـه نظـر رسـید.«

در کمیتـه آثـار غیرمنقـول 75 
اسـتان  پنـج  از  تاریخـی  اثـر 
شـمالی،  خراسـان  تهـران، 
گلسـتان  و  قزویـن  سـمنان، 
میراث فرهنگـی  تاییـد کارشناسـان  و  بررسـی  از  پـس 
شـناخته  ملـی  آثـار  فهرسـت  در  ثبـت  ارزش  واجـد 
بـا حضـور صاحب نظـران و  ایـن کمیتـه کـه   شـد. در 
کارشناسـان میـراث فرهنگـی بر0گـزار شـد پنج اسـتان 
بـه ارائـه پرونده های خـود پرداختند.فرهـاد نظری مدیر 
کل دفتـر ثبـت آثـار و حفـظ و احیـاء میـراث معنـوی و 
طبیعـی بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: »در ایـن کمیتـه به 
تفکیـک 36 پرونـده از اسـتان گلسـتان، شـش پرونده 

از اسـتان تهـران، هشـت پرونـده از اسـتان سـمنان، 20 
اثـر از خراسـان شـمالی  و پنـج اثـر از اسـتان قزویـن 
مـورد بررسـی قـرار گرفت.«نظـری پرونـده هـای ارایـه 
قالـب  در  اثـر   19 شـامل  را  اسـتان گلسـتان  از  شـده 
امامـزاده، آب انبـار، پـل، حمـام، خانه، عمارت، مدرسـه  
 17 اول،  پهلـوی  و  قاجـار  دوره  بـه  متعلـق  و محـراب 
محوطـه تاریخـی در ۸ شهرسـتان اسـتان از دوره هـای 
اسـالمی  و  ساسـانی  اشـکانی،  آهـن،  قدیـم،  مفـرغ 
برشـمرد و گفـت: بافـت روسـتای چلـی پاییـن از جمله 
پرونـده هـای ارایـه شـده از سـوی اسـتان گلسـتان بود 
کـه ثبـت آن موکـول بـه تکمیـل پرونـده و طـرح آن در 

جلسـات آتـی کمیتـه شـد.«

--
--

- 
س:

عک

پیام رسـانه

روزنامـه خبرشمال  به نقل از 
اسـتاندار گلستان نوشت: بزرگ ترین 

مشـکل کشور عدم شفافیت است.

روزنامـه کاغذوطن  به نقل از 
رییس دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت 

نوشـت: حضور 6 انجمن حمایت از 
بیمـاران خاص در جنوب کرمان

روزنامـه اصفهان زیبا  به نقل از 
رهبر انقالب اسـالمی نوشت: تحریم ها 
را شکسـت خواهیم داد، آمریکا سیلی 

دیگـری از ملت ایران خواهد خورد.

روزنامـه افسانه  در گزارشی به عدم اصفهانجنوب کرمانمازندران
تاثیر نوسـانات نرخ ارز برقیمت مسکن در 

شیراز پرداخته است.

فارس
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وقتی ما غذایی را به هدر میدهیم یا دور میریزیم، فقط خود آن غذا نیست که دور 
ریخته میشود، بلکه باید صدها لیتر آبی را که برای کشت و پخت آن غذا صرف شده، 
انرژی را که تا رسیدن آن به ظرف غذای ما مصرف شده و آسیب هایی را که دفن 
زباله های این غذا به محیط زیست ما وارد میکند هم حساب کنیم.

در کشور ما با گذشت بیش از یک دهه از تصویب طرح مدیریت پسماند و حدود ۶۰ 
سال از تاسیس اولین کارخانه بازیافت، هنوز به یک آمار منطقی نرسیدیم. براساس 

آخرین آمار تنها 7 درصد از زباله تولیدی کشور بازیافت می شود.

مهمترین استفاده از پسماند، تولید خوراک دام از آن است. در برخی کشورهای اروپایی با 
خشک کردن پسماندهای غذایی و تولید غذا برای ماکیان توانستند بخشی از زباله های 
غذایی را مورد استفاده قرار دهند. این روش تا دو سه سال آینده 
به یک صنعت تبدیل خواهد شد.

سازمان ملل میگوید بخش باالیی از آمار زباله ایران را مواد غذایی به خود اختصاص داده است. 
براساس گزارش فائو هر روز به ازای هر نفر، 134 کیلو کالری غذا به هدر میرود و سی و پنج درصد 

محصوالت کشاورزی تولیدی به زباله تبدیل می شود.

غذا، زباله نیست 

توصیه های خانگی:
-زباله های غذایی خود را درون کیسه های جداگانه بریزید

-می توانید از پسماند میوه و سبزی به عنوان کود گیاهی در منزل استفاده کنید
-باقی مانده غذای خود را برای غذا دادن به پرندگان کنار بگذارید

-به میزان مورد نیاز میوه و غذا تهیه کنید 

ان
دی

صم
وا 

 تی
ما:

ه ن
داد

ی 
اح

طر

غذاهای دورریز و گندیده می توانند تهدیدی برای سالمت 

محیط و خوراک حیوانات سطح شهر و شیوع بیماری باشند
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خبر

ــد  ــیاری معتقدن ــال بس ــرد. ح ــاران ب ــمال را ب ش
ــاز ســال  ــد نشــانه ای از آغ ــا می توان ــن بارش ه ای
از کشــور  آبــی خــوب و رفتــن خشکســالی ها 

ــد.  باش
حــدود ســیزده روز از شــروع پاییــز و ســال آبــی 
جدیــد نگذشــته اســت کــه خطــه شــمالی کشــور) 
اســتانهای شــمالی شــامل خراســان شــمالی، 
گلســتان، گیــالن و مازنــدران (غــرق در بــاران 
شــد. ایــن بــاران بــه گونــه ای باریــد کــه وضعیــت 

ــد. ــاد ش ــمالی ایج ــهرهای ش ــی در ش بحران
ــه  ــه ایســنا می نویســد درســت اســت ک ــور ک آنط
بــاران هــر وقــت و هــر کجــا ببــارد بــا خــود نعمــت 
و برکــت مــی آورد امــا حتــی بــرای شــمالی ها 
ــان همیشــگی خانه هایشــان  ــاران مهم ــه ب ــم ک ه
ــته  ــالهای گذش ــارش در س ــم ب ــر رژی ــت تغیی اس
پــس از بــروز خشکســالیها و تغییــر اقلیــم و 
ــع  ــادل اکوسیســتم مناب ــم زدن تع ــار آن به در کن

ــی شــده اســباب دردســر.  طبیع
مواصالتــی،  شــریان های  بــه  وارده  خســارت 
گاز،  و  بــرق  آب،  تاسیســات  معابــر،  پل هــا، 
ــرب  ــا در روســتاها و شــهرهای غ ــات و دام ه باغ
ــر از  ــا فرات ــان رودخانه ه ــدران ناشــی از طغی مازن
ــاال  ــیار ب ــب بس ــه تخری ــوده و دامن ــور ب ــد تص ح
ــر در 3 اســتان  اعــالم شــده اســت. حــدود 7 نف
ــی  ــمالی در پ ــان ش ــدران و خراس ــالن و مازن گی
در  نفــر  یــک  و  فــوت شــده اند  وقــوع ســیل 

ــت. ــده اس ــود ش ــالن مفق ــتان گی اس
ــا در  ــن بارش ه ــزان ای ــی، می ــازمان هواشناس س

ــت. ــرده اس ــالم ک ــابقه اع ــدران را کم س مازن
ــر  ــیل اخی ــه از س ــوده ک ــدران نب ــا مازن ــن تنه ای

ــده بلکــه شهرســتانهای صومعــه ســرا،  آســیب دی
رودســر،  رودخــان،  قلعــه  چابکســر،  رشــت، 
ــالن و  ــش در اســتان گی ــان، ماســال و تال الهیج
چندین شهرســتان در اســتان گلســتان و خراســان 
شــمالی نیــز دچــار خســارت شــده اند؛ بــه عنــوان 
مثــال رودخانــه در برخــی از ایــن شهرســتانها 
ــد. ــن رفته ان ــا از بی ــی پل ه ــرده و برخ ــان ک طغی
15 خــط اصلــی بــرق مازنــدران دچــار قطعــی 

شــده . گاز و آب در برخــی نواحــی مازنــدران 
قطــع شــده و خانه هــای ســاکنان برخــی نواحــی 
بــه خصــوص در نوشــهر و چالــوس و تنکابــن پــر 
از آب شــده اســت و ماشــین ها در پارکینگ هــا 
ــد. ایــن وضعیــت ، مــدارس  زیــر آب فــرو رفته ان
ــدران در همــه  نوبــت صبــح روز شــنبه غــرب مازن
مقاطــع تحصیلــی در شــهرهای  رامســر ، تنکابــن، 
ــی کشــاند. ــه تعطیل ــوس را ب ــاد و چال ــاس آب عب

ــت  ــرکل مدیری ــی، مدی ــی جمال ــه مجتب ــه گفت ب
ســیالبی   توجــه  بــا  اســتان گلســتان  بحــران 

ــت  ــدره، محدودی ــارت و النگ ــه زی ــدن رودخان ش
آب شــرب شــهری در گــرگان و در بندرترکمــن 
ــا رخ  ــات و چاه ه ــرق تاسیس ــع ب ــل قط ــه دلی ب

داده اســت
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــل ش ــهابی مدیرعام ــم ش قاس
ــارد  ــارت 1.5 میلی ــز از خس ــدران نی ــتان مازن اس
ــه شــبکه  ــرق ب ــد و ب ــاران و رع ــارش ب ــی ب تومان
ــر داد و ادامــه داده اســت  ــرق ایــن اســتان خب ب
طــی روز جمعــه 7۴ اکیــپ ســه نفــره در حالــت 

ــد  ــر می بردن ــه س ــل ب ــاش کام ــاده ب آم

ســال آبی نرمال در راه است

احــد وظیفــه مدیــر کل پیش بینــی و هشــدار 
مــا  پیــام  بــه  هواشناســی  ســازمان  ســریع 
تنهــا  روز  ایــن چنــد  بــارش  مــوج  می گویــد: 
روی  و  اســت  کــرده  متاثــر  را  شــمال کشــور 
ــه  ــی نداشــته اســت. اینک ــر چندان ــاط اث ــه نق بقی
اینچنیــن بارشــی در ابتــدای پاییــز و اوایــل ســال 
زراعــی خــوب اســت یــا بــد؟ بایــد بگویــم کــه مــا 
شــرایط نرمالــی را پیش بینــی می کنیــم یعنــی 
نــه می گویــم کــه ســال بــدی اســت و نــه خــوب. 
ــی را  ــی نرمال ــال آب ــار س ــا انتظ ــن بارش ه ــا ای ب

ــم.  داری

پاییز از شمال شروع کرد
به گفته مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی، بارش های این چند روزه در شمال کشور، نوید سال آبی نرمال است

ــه »چــه  ــن ســوال ک ــه ای ــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی  در پاســخ ب ــر کل پیش بین مدی
ــوان  ــزد را بت ــرو می ری ــن ف ــر زمی ــه ب ــی ک ــای خوب ــا بارش ه ــود ت ــم ش ــت فراه ــرایطی الزم اس ش
اســتفاده کــرد و از آن هــا بــه عنــوان ذخایــر نــام بــرد؟« می گویــد: ایــن موضــوع بــه چندیــن عامــل 
بســتگی دارد. یکــی از آنهــا »شــدت بــارش« اســت. بــه عنــوان مثــال روز جمعــه در رودســر در یــک 
ســاعت ونیــم حــدود ۱۸۰ میلی متــر بــاران باریــد یعنــی معــادل کل بارانــی کــه در ســه ســال در یــزد بر 
زمیــن باریــده بــود. خــوب طبیعــی اســت ایــن بــاران بــا چنیــن ســرعتی کمتــر در زمیــن نفــوذ می کند 

ــد. ــا می ریزن ــه دری ــا ب ــا تجمــع در رودخانه ه و بیشــتر ب

ــدار  ــی و هش ــر کل پیش بین ــه مدی ــد وظیف اح
ســریع ســازمان هواشناســی بــه پیــام مــا 
می گویــد: مــوج بــارش ایــن چنــد روز تنهــا 
شــمال کشــور را متاثــر کــرده اســت و روی 
بقیــه نقــاط اثــر چندانــی نداشــته اســت. اینکــه 
اینچنیــن بارشــی در ابتــدای پاییــز و اوایــل ســال 
زراعــی خــوب اســت یــا بــد؟ بایــد بگویــم کــه مــا 

شــرایط نرمالــی را پیش بینــی می کنیــم .

سنا
 ای

س:
عک

دریــای  آبریــز  حــوزه  آب  منابــع  مدیــر 
ــرب  ــت: آب ش ــه گف ــه ارومی ــزر و دریاچ خ
ــه  ــتان بان ــخص در شهرس ــتای مش 100روس
تامیــن  فاضــالب  و  آب  شــرکت  توســط 

خواهــد شــد.
ســید مرتضــی موســوی در جریــان بازدیــد از 
ــه وجــود ســازه هــای  ــا اشــاره ب ــه ب ســد بان
آبــی مناســب در شهرســتان بانــه اظهــار کــرد: 
درنظــر داریــم بــا اعتبــارات ســال 9۸ آب 
ــتان  ــرب شهرس ــاورزی و ش ــاز کش ــورد نی م

ــه را تامیــن کنیــم. بان
وی افــزود: آب شــرب بیــش از 100روســتای 
شهرســتان بانــه کــه مشــکل کمبــود آب 
دارنــد توســط شــرکت آب و  آشــامیدنی 

ــد. ــد ش ــن خواه ــالب تامی فاض
ــای خــزر  ــز دری ــع آب حــوزه آبری ــر مناب مدی
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــه ب ــه ارومی و دریاچ
تکمیــل خــط انتقــال آب از ســد عبــاس آبــاد 
ــت ضــرورت  ــه عل ــرد: ب ــح ک ــه تصری ــه بان ب
تعمیــر ســد بانــه نیــاز اســت خــط انتقــال آب 
ــه تکمیــل شــود  ــه بان ــاد ب از ســد عبــاس آب
ــار  ــرای تامیــن اعتب کــه تمــام تالشــمان را ب

ایــن پــروژه مــی کنیــم. 
ــع آب  ــر اداره مناب ــی، مدی ــی کان ــور کریم ان
شهرســتان بانــه بــا اشــاره بــه نبــود آبخــوان 
بــرای  عنــوان کــرد:  شهرســتان  ایــن  در 
تامیــن آب شــرب و کشــاورزی بــا توجــه بــه 
ــا راه حــل ســاخت  ــه، تنه ــوان در بان نبودآبخ
ســد بــرای تامیــن آب اســت.وی ادامــه داد: 
ــه  ــه ب ــرای دریچــه هــای ســد بان مشــکلی ب
وجــو آمــده اســت کــه فقــط بــا تکمیــل خــط 
انتقــال آب ســد عبــاس آبــاد بــه بانــه امــکان 
اداره  دارد.مدیــر  وجــود  تعمیــرات  انجــام 
منابــع آب شهرســتان بانــه خاطرنشــان کــرد: 
10کیلومتــر از خــط انتقــال آب از ســد عبــاس 
آبــاد بــه تصفیــه خانــه بانــه نیمــه کاره مانــده 
اســت کــه بــرای تکمیــل ایــن پــروژه بــه 116 
میلیــارد ریــال اعتبــار احتیــاج داریــم. وی در 
پایــان بــا اشــاره بــه نبــود ســد، بــرای تامیــن 
ــان و  ــادآور شــد: ســد چوم آب کشــاورزی ی
کانــی گویــژان در دســت مطالعــه قــرار دارنــد 
ــم  ــی توانی ــدها م ــن س ــل ای ــا تکمی ــه ب ک

ــق ببخشــیم. ــه رون کشــاورزی را در بان

آب
ن 

حرا
ب

راه حل بحران آب در سیستان و بلوچستان
محیــط  دانشــکده  علمــی  هیــات  عضــو  یــک 
ــکار  ــارف را راه ــای نامتع ــتفاده از آب ه ــت اس زیس
حــل بحــران کم آبــی در سیســتان و بلوچســتان 
دانســت و گفــت: اســتخراج آب هــای شــیرین از 
گســل های آبــدار، تصفیــه پســاب های شــهری و 
صنعتــی، کشــاورزی بــا آب هــای شــور و قنات هــا مهمتریــن 
ــرای حــل  ــد ب ــع آب نامتعــارف اســت کــه می توان نمونه هــای مناب
ــتفاده  ــورد اس ــتان م ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی اس ــکالت آب مش
قــرار گیــرد . حمیــد ســرخیل، در تعریــف آب هــای نامتعــارف اظهــار 
ــه از  ــه می شــود ک ــی گفت ــه آب های ــی نامتعــارف ب ــع آب کــرد: مناب
ــه صــورت معمــول اســتفاده کــرد و بهره گیــری  ــوان ب آن هــا نمی ت
از آنهــا نیازمنــد اعمــال سیاســت های مدیریتــی و حفاظتــی ویــژه 
اســت. آب هــای نامتعــارف طیــف گســترده ای را شــامل می شــود 
کــه آب هــای شــور، زه آب هــا، پســاب های شــهری و صنعتــی، آب 
بــاران و ســیالب های فصلــی، شکســتگی های آبــدار زیــر ســطحی 
ــای ژرف از  ــی و آب ه ــای آب زیرزمین ــا و کانال ه ــن، قنات ه زمی

ــه  آن هاســت .  جمل
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت اســتفاده از آب هــای نامتعــارف ادامــه 

ــان  ــران در مناطــق خشــک و نیمه خشــک جه ــه ای داد: از آنجــا ک
واقــع شــده اســت، منابــع آبــی در کشــور مــا روز بــه روز کمیاب تــر 
ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــی ب ــن موقعیت ــن در چنی ــود بنابرای می ش
ــای  ــدی از آب ه ــزوم بهره من ــور ل ــف کش ــق مختل ــای مناط نیازه

ــاب ناپذیــر اســت . نامتعــارف امــری اجتن
 ایــن کارشــناس حــوزه ژئوفیزیــک زیســت محیطی و و اکتشــاف 
منابــع آب در ادامــه بــا بیــان اینکــه سیســتان و بلوچســتان جــزو 
ــد،  ــه حســاب می آی ــارش و خشــک کشــور ب ــق بســیار کم ب مناط
ــه  ــن منطق ــارف در ای ــای نامتع ــتخراج آب ه ــکار اس ــورد راه در م
اظهارکــرد: بــا توجــه حــل نشــدن معضــل دریاچــه هامــون بــه دالیل 
ــه ای و ســایر  ــدد ژئوپولیتیــک و سیاســی – منطق مشــکالت متع
ــه  ــوان گزین ــه عن ــوان ب ــتان می ت ــن اس ــی در ای ــالت کم آب معض
جایگزیــن مــواردی را بــرای حــل معضــالت کم آبــی و بی آبــی 
در ایــن مناطــق معرفــی کــرد. بــرای مثــال »شکســتگی های 
ــدار(« در مجــاورت  ــدار ســطحی و نیمه ســطحی )گســل های آب آب
سلســله جبــال مکــران )حوالــی زابــل در سیســتان تــا ناحیــه بــم 
ــم و  ــه ب ــارز )ناحی ــال ب ــله جب ــن در سلسس ــان( همچنی در کرم

ــرز سیســتان و بلوچســتان( وجــود دارد .  ــت در م جیرف

ــا  ــتان، ب ــت خوزس ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــط طبیع ــاون محی مع
اشــاره بــه کاهــش شــدید آب در بخــش ایرانــی هورالعظیــم، نســبت 
بــه گســترش آتــش ســوزی و مــرگ و میــر آبزیــان در ایــن تــاالب 

ــدار داد.  هش
ســید عــادل مــوال بیــان کــرد: در صورتــی کــه در روزهــای آینــده آب 
ــا مــرگ و میــر گســترده ماهیــان و آبزیــان  بــه هورالعظیــم نرســد ب
ــش  ــوزی در بخ ــش س ــد و آت ــم ش ــه رو خواهی ــاالب روب ــن ت در ای
ایرانــی تــاالب نیــز پیشــروی مــی کنــد. وی اضافــه کــرد: بــا کاهــش 
ســطح آب تــاالب، فضــای زیســتگاهی آن محدودتــر مــی شــود کــه 

ایــن مســاله ذخایــر آبزیــان را بــا تهدیــد روبــه رو مــی کنــد.
وی ادامــه داد: بــا کــم شــدن آب هورالعظیــم، صیــادان بــرای 
ماهیگیــری هجــوم آورده انــد و بســیاری از آنهــا صیــد بــا الکتروشــوکر 
)صیــادی بــا بــرق( انجــام مــی دهنــد کــه باعــث خســارت بســیاری 

در تــاالب می شــود.
ــی(  ــم )بخــش ایران ــت: ســطح آب در هورالعظی ــن گف ــوال همچنی م
آنچنــان کــم شــده اســت کــه از دریچــه هــای بیــن مخــازن دیگــر آبی 
ســرازیر نشــده و تبــادل آبــی بیــن مخــازن انجــام نمــی شــود.مخازن 
یــک و دو تــاالب تــا حــدودی آب دارنــد و مخــزن ســه رو بــه خشــک 

شــدن مــی رود.
مــوال ادامــه داد: در حــدود ۴0 درصــد از )بخــش ایرانــی( تــاالب، آب 
دارد کــه ارتفــاع آن در ایــن ســطح متفــاوت اســت، بــه طــوری کــه در 

برخــی نقــاط فقــط مرطــوب اســت.
ــت: از  ــم گف ــهمیه آب هورالعظی ــدن س ــن نش ــاد از تامی ــا انتق وی ب

تابســتان امســال تاکنــون در حدود ســه مترمکعــب برثانیــه از رودخانه 
نیســان )از انشــعابات کرخــه( بــه ایــن تــاالب آب وارد شــده و ســایر 
انهــار ورودی بــه تــاالب خشــک بــوده، ایــن در حالیســت کــه در ایــن 
فصــل تبخیــر تاالب بیــش از 10 مترمکعــب برثانیه اســت و ورودی آب 

حتــی کفــاف تبخیــر را نیــز نمــی دهــد.
ــص 1.2  ــی تخصی ــتان مدع ــرق خوزس ــازمان آب و ب ــوال افزود:س م
ــن  ــه ای ــی ک ــم اســت، در حال ــه هورالعظی ــب آب ب ــارد مترمکع میلی
ــوده و  ــه ب ــد کرخ ــده از س ــازی ش ــم آب رهاس ــامل حج ــزان ش می
بخــش ناچیــزی از آن بــه تــاالب رســیده اســت.پیش از ایــن ارقامــی 
بــه عنــوان حقابــه هورالعظیــم اعــالم شــده کــه دقیــق نیســت و حقابه 

ــاالب در حــال بررســی و مطالعــه اســت. ت

دو کانون آتش در هور
ــر  ــرد: از عص ــان ک ــزه بی ــدار هوی ــا می نویســد فرمان ــه ایرن ــور ک  آنط
ــش  ــم دچــار آت ــه در هورالعظی ــه، 2 نقط ــداد جمع ــا بام پنجشــنبه ت
ــون اول آتــش ســوزی  ســوزی شــده اســت.ناظم ثبوتــی افــزود: کان
تــا ســاعت 20 روز جمعــه مهــار شــد و کانــون دوم آتــش کــه وســعت 
بیشــتری داشــته تــا 2 بامــداد ادامــه یافتــه اســت.وی اضافــه کــرد: با 
توجــه بــه اینکــه وســعت آتــش ســوزی از طریــق تصاویــر ماهــواره ای 
کــه هــر 15 روز یکبــار دریافــت مــی شــود قابــل انــدازه گیــری اســت، 
هــم اکنــون نمــی تــوان آمــار دقیقــی از مســاحتی کــه دچــار آتــش 
ســوزی شــده اعــالم کــرد امــا بــر اســاس بــرآورد اولیــه بیــش از 100 

هکتــار از تــاالب روز جمعــه دچــار آتــش ســوزی شــده اســت.
ثبوتــی بــا بیــان اینکــه آتــش ســوزی تــاالب در نزدیک دایک مــرزی و 

تاسیســات یکــی از شــرکت هــای نفتی بوده، گفــت: نگرانی از ســرایت 
آتــش بــه کمــپ هــا و کارگاه هــای ایــن شــرکت نفتــی کــه هنــوز در 
تــاالب مســتقر هســتند، وجــود داشــت.وی همچنیــن دربــاره آتــش 
ســوزی بخــش عراقــی هورالعظیــم بیــان کــرد: ایــن آتــش ســوزی 
ادامــه دارد امــا در روزهــای اخیــر کانــون هــای دود کمتــر شــده اســت.

ثبوتــی افــزود: هواپیمــای آتــش نشــان کــه بــرای مهــار آتــش ســوزی 
اعــزام شــده بــود پــس از یــک عملیــات، دچــار مشــکل فنی شــده اما 

بالگردهــا تــا دیــروز کار مهــار آتــش را انجــام داده اند.
از ابتــدای تابســتان امســال بیــش از 2 هــزار هکتــار از بخــش ایرانــی 

هورالعظیــم دچــار آتش ســوزی شــده اســت. آتش ســوزی پنجشــنبه 
شــب، ششــمین آتــش ســوزی وســیع در تابســتان امســال بــوده و 
آخریــن آنهــا کــه هفتــه گذشــته روی داده، 21۸ هکتــار را دربــر گرفــت.
ــی،  ــی و جــاده هــای نفت ــگ تحمیل جــاده هــای نظامــی زمــان جن
هورالعظیــم را بــه پنــج حوضچــه )مخــزن( تبدیل کــرده انــد. حوضچه 
ــاالب  ــن ت ــیرین ای ــع آب ش ــا مناب ــاالب تنه ــن ت ــک و 2 ای ــای ی ه
اســت و حوضچــه هــای ســه و چهــار از زهــاب هــای شــور کشــاورزی 

و نیشــکر آبــدار مــی شــود.

رییــس  و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون  پرهیــزکار  داود 
ــی از  ــازمان هواشناس ــت:  س ــور گف ــی کش ــازمان هواشناس س
طریــق تصویــر ماهــواره ای، نقشــه ها و داده  هــای دیده بانــی  
ــخیص  ــار را تش ــرد و غب ــمه های گ ــد چش ــی می توان هواشناس
دهــد. همچنیــن مســیر حرکــت گــرد و غبــار را معیــن می کنــد. 
شناســایی کانون هــا تــا ایــن حــد وظیفــه ســازمان هواشناســی 
ــس  ــورد جن ــر در م ــات دقیق ت ــب اطالع ــرای کس ــا ب ــت ام اس
خــاک، عناصــر و مــواد آالینــده موجــود در آن و ... ســایر 
ســازمان  و  زمین شناســی  ســازمان  جملــه  از  دســتگاه ها 

خشکی هورالعظیم، آتش 

را به خاک ایران می کشاند
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رهاسازی یک قالده کفتار گرفتار در طبس

صادرات زباله های پالستیکی
 آمریکا به کشورهای فقیر

حفاظــت  اداره  رییــس 
محیــط زیســت شهرســتان 
طبــس از نجــات و رهــا 
ســازی یــک قــالده کفتــار 
گرفتــار در تلــه آهنــی در ایــن شهرســتان خبــر 

داد.
کــرد:  اظهــار  خبرنــگاران  جمــع  در  حاتمــی، 
براســاس گــزارش دریافتــی مبنــی بــر مشــاهده 
یــک قــالده کفتــار راه راه گرفتــار در تلــه آهنــی 
شهرســتان  آزاد  مناطــق  زیســتگاه های  در 
ــت  ــط زیس ــن محی ــه مأموری ــس،  بالفاصل طب
ــش  ــن آت ــی از مأموری ــی یک ــا همراه ــس ب طب
ــدند. ــزام ش ــر اع ــورد نظ ــه م ــه منطق ــانی ب نش
رســیدن  از  پــس  مأموریــن  داد:  ادامــه  وی 
ــی از  ــکاری یک ــا هم ــر ب ــورد نظ ــل م ــه مح ب
معدنــکاران منطقــه یــک قــالده کفتــار را در 
حالــی کــه تلــه آهنــی  گرفتــار شــده بــود 

کردنــد. مشــاهده 

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
شهرســتان طبــس تصریــح کــرد: مأموریــن 
محیــط زیســت بــا همــکاری مأمــور آتــش 
نشــانی طبــس اقــدام بــه رهاســازی پــای 

آهنــی کردنــد. تلــه  از  کفتــار 
ــوان دچــار شکســتگی  ــای حی حاتمــی گفــت: پ
ــی  ــد عفون ــار و ض ــس از تیم ــود و پ ــده ب نش
زیســتگاهش  در  حیــوان  جراحــات  و  زخــم 

ــد. ــازی ش رهاس
ارزشــمند  مخلوقــات  از  یکــی  را  کفتــار  وی 
خداونــد و شهرســتان طبــس را یکــی از بهتریــن 
ــادآور  ــوان برشــمرد و ی ــن حی زیســتگاه های ای
ــب  ــق نص ــش از طری ــات وح ــتار حی ــد: کش ش
تلــه اقدامــی بســیار ناپســند و نابخشــودنی 
ــرای شناســایی و برخــورد  اســت و تحقیقــات ب
قانونــی بــا عاملیــن ایــن اقــدام ناشایســت 

ــاز شــده اســت. آغ

بــزرگ  هــای  محمولــه  
زبالــه  هــای  حــاوِی 
ــه  ــکا روان ــتیکی آمری پالس
 کشــورهای فقیــر می شــود.
بــه گــزارش ایســنا، بــا ممنوعیــت ورود محموله های 
زبالــه پالســتیکی آمریــکا بــه چیــن، ایــن زباله هــا 
می شــوند. فرســتاده  فقیرتــر  کشــورهای   بــه 

دنبــال  بــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها  نتایــج 
زباله هــای  ورود  ممنوعیــت  در  چیــن  اقــدام 
پالســتیکی بــه ایــن کشــور، صــادرات محموله هــای 
ــه کشــورهای در حــال  ــکا ب ــه پالســتیکی آمری زبال
توســعه افزایــش یافته اســت.نزدیک بــه نیمــی 
ــکا  ــده از آمری ــادر ش ــتیکی ص ــای پالس از زباله ه
میــالدی   201۸ ســال  نخســت  مــاه  شــش  در 
بــه تایلنــد، مالــزی و ویتنــام فرســتاده شــده 
ــته،  ــال گذش ــرد. س ــرار بگی ــت ق ــورد بازیاف ــا م ت

آمریــکا بیــش از 70 درصــد از ایــن زباله هــا را بــه 
چیــن و هنگ کنــگ فرســتاده بود.ممنوعیــت ورود 
ــن  ــه بزرگتری ــن ک ــه چی ــتیکی ب ــای پالس زباله ه
ــت  ــرای بازیاف ــای پالســتیکی ب ــده زباله ه وارد کنن
ــی  ــد، کشــورهای غرب ــه حســاب می آی ــان ب در جه
روبــرو  زباله هــا  ایــن  از  باالیــی  حجــم  بــا  را 
ــن  ــان، ژاپ ــس، آلم ــکا، انگلی ــار آمری ــرد. در کن ک
هســتند کــه  جملــه کشــورهایی  از  مکزیــک  و 
ــه  ــتیکی را ب ــای پالس ــادرات زباله ه ــترین ص بیش
چیــن داشــته اند. کارشناســان معتقدنــد کــه در 
ــن  ــد قوانی ــورهای فاق ــکا از کش ــان آمری ــن می ای
زیست شــان  محیــط  از  حفاظــت  بــرای  کافــی 
ــای  ــن کارخانه ه ــد. همچنی ــتفاده می کنن ــوء اس س
آمریکایــی بــا نپذیرفتــن مســوولیت زباله هــای 
ــال  ــورهای در ح ــود از کش ــدی خ ــتیکی تولی پالس

بهــره وری می کننــد. توســعه 

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: امسال 2۴0 هزار هکتار گندم در استان کشت 
می   شود.

فاطمه نامجو
خبرنگار / پیام ما

آب شرب 
۱۰۰روستای بانه 

تامین خواهد شد

وته
آزادسازی زمین حیات وحش موته از دست متصرفانم

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت گلپایــگان 
از آزاد ســازی حــدود 2900 زمیــن تصــرف شــده 
در منطقــه حفاظــت شــده موتــه ایــن شهرســتان 
در ســال جــاری خبــر داد.قاســم حســومی در ایــن 
ــتگاهای  ــی دس ــن از یک ــدار زمی ــن مق ــزود: ای ــاره اف ب
خدمــت رســان در پناهــگاه حیــات وحــش موتــه تصــرف و تغییر 

کاربــری دادنــد.
ــای  ــری ه ــا پیگی ــی ب ــای متصرف ــن ه ــت: زمی وی اظهارداش
حفاظــت محیــط زیســت و همــکاری مراجــع قضایــی ایــن 
ــرد: تصــرف  ــح ک شهرســتان آزاد ســازی شــده اســت.وی تصری
زمیــن در پــارک هــای ملــی، پناهــگاه هــای حیــات وحــش غیــر 
ــان برخــورد جــدی  ــا متخلف ــط زیســت ب ــی اســت و محی قانون

ــرد. خواهــد ک
ــات  ــگاه حی ــی و پناه ــارک مل ــار پ ــان دارای چه ــتان اصفه اس
ــوم  ــه صــورت یــک زیســت ب وحــش اســت کــه ایــن مناطــق ب
ــور  ــی کش ــر طبیع ــت از ذخای ــتوانه حفاظ ــال، پش ــی فع طبیع
ــا  ــکار در آن ه ــت و ش ــه برداش ــود و هرگون ــی ش ــوب م محس

ــت. ــوع اس ممن

بــر اســاس آمــار اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
ــواع  ــش ان ــه محــل روی ــات وحــش موت ــگاه حی ــان، پناه اصفه
گیاهــان بوتــه ای و درختچــه ای بــه ویــژه درمنــه، گــون، خارشــتر، 
بــادام کوهــی، پســته کوهــی و انجیــر وحشــی اســت و ۴7۸ گونه 
گیاهــی متعلــق بــه 2۴0 جنــس و 53 خانــواده در ایــن منطقــه 
شناســایی شــده اســت.همچنین 25 گونــه پســتاندار، ۸۸ گونــه 
ــگاه  ــت در پناه ــه دو زیس ــک گون ــده و ی ــه خزن ــده، 25 گون پرن

حیــات وحــش موتــه شناســایی و ثبــت شــده اســت.
ــت  ــه در دش ــت ک ــوری اس ــن جان ــاخص تری ــی ش ــوی ایران آه
موتــه زیســت مــی کنــد؛ قــوچ و میــش، کل و بــز، پلنــگ، گربــه 
ــدگان،  ــواع جون ــراز، ان ــاه، گ ــرگ، شــغال، روب ــار، گ وحشــی، کفت
خزنــدگان، پرنــدگان از جملــه کبــک، تیهــو، کوکــر شــکم ســیاه، 
ــه و  ــان، دلیج ــاهین، باالب ــکاوک، ش ــواع چ ــک، ان ــواع چکچ ان

ــه اســت. ــن منطق ــوری دیگــر ای ــه هــای جان کرکــس از گون
پناهــگاه حیــات وحــش موتــه بــا مســاحت 205 هــزار هکتــار در 
شــمال غربــی اســتان اصفهــان از وســیع تریــن مناطــق چهارگانــه 
ایــن خطــه اســت و در شهرســتان هــای شــاهین شــهر و میمــه 

و گلپایــگان قــرار دارد.

نی
خو

گاو

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
گفــت: اولویــت نخســت مدیریــت زیســت محیطی 
اســتان اصفهــان تامیــن حقابــه تــاالب بیــن المللی 
گاوخونــی اســت. رحمــان دانیالــی در دومیــن 
ــط زیســتی  ــاد محی ــردم نه ــای م نشســت ســازمان ه
ــان در ســال جــاری گفــت: تشــکل هــای زیســت  اســتان اصفه
ــد نقــش مهــم و موثــری در پیشــبرد اهــداف  محیطــی می توانن

محیــط زیســت اســتان و کشــور داشــته باشــند.
وی اظهــار کــرد: تشــکل هــای محیطــی زیســتی اســتان ظرفیــت 
هــای بــزرگ اجتماعــی بــه شــمار مــی آینــد کــه بــا اســتفاده از 
ــر بســیاری از  ــوان در براب ــان مــی ت ــوان و پشــتوانه مردمــی آن ت

نامالیمــات زیســت محیطــی امــروز جامعــه تاثیرگذاربــود.
ــت  ــاد زیس ــردم نه ــای م ــازمان ه ــگاه س ــش و جای ــه نق او ب
محیطــی در تحقــق توســعه پایــدار اشــاره کــرد و افــزود: تامیــن 
حقابــه زیســت محیطــی زاینــده رود و احیــای تــاالب بیــن المللی 
بایســتی بــه عنــوان اولویــت نخســت مدیریــت زیســت محیطــی 
ــور  ــتان و کش ــووالن اس ــردم و مس ــه م ــد نظرمجموع ــتان م اس

باشــد.
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این صفحه می خوانیم
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احــد وظیفــه مدیــر کل پیش بینــی و هشــدار 
مــا  پیــام  بــه  هواشناســی  ســازمان  ســریع 
تنهــا  روز  ایــن چنــد  بــارش  مــوج  می گویــد: 
روی  و  اســت  کــرده  متاثــر  را  شــمال کشــور 
ــه  ــی نداشــته اســت. اینک ــر چندان ــاط اث ــه نق بقی
اینچنیــن بارشــی در ابتــدای پاییــز و اوایــل ســال 
زراعــی خــوب اســت یــا بــد؟ بایــد بگویــم کــه مــا 
شــرایط نرمالــی را پیش بینــی می کنیــم یعنــی 
نــه می گویــم کــه ســال بــدی اســت و نــه خــوب. 
ــی را  ــی نرمال ــال آب ــار س ــا انتظ ــن بارش ه ــا ای ب

ــم.  داری

ــد  ــن چن ــوع خشکســالی ای ــا وق ــد: ب ــی گوی او م
ــد  ــرده بودن ــی ک ــش بین ــی پی ــر، بعض ــال اخی س
می یابــد  پایــان  خشکســالی ها  امســال  کــه 
کــه بــاز هــم در جــواب چنیــن ســخنی بایــد 
بگویــم چنیــن حرفــی درســت نیســت چراکــه 
ــل  ــال های قب ــارش  در س ــود ب ــالی و کمب خشکس
ــر  ــادی ب ــار زی ــث فش ــه باع ــود ک ــدی ب ــه ح ب
ــارش  ــن ب ــد. میانگی ــی ش ــر زمین ــی زی ــع آب مناب
در ســال های گذشــته از حــد میانگیــن کمتــر 
بــود بــه خصــوص در ســال گذشــته کــه بــا کمبــود 
بــه همیــن  بــارش شــدیدی مواجــه شــدیم. 

دلیــل اگــر امســال هــم ســال آبــی خوبــی باشــد 
ــد. ــران نمی کن ــی را جب ــن وضعیت ــم چنی ــاز ه ب
وظیفــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه »چــه 
شــرایطی الزم اســت فراهــم شــود تــا بارش هــای 
ــوان  ــزد را بت ــرو می ری ــن ف ــر زمی ــه ب ــی ک خوب
ــام  ــه عنــوان ذخایــر ن اســتفاده کــرد و از آن هــا ب
بــرد؟« می گویــد: ایــن موضــوع بــه چندیــن 
»شــدت  آنهــا  از  یکــی  دارد.  بســتگی  عامــل 
بــارش« اســت. بــه عنــوان مثــال روز جمعــه 
در رودســر در یــک ســاعت ونیــم حــدود 1۸0 
ــی  ــی معــادل کل باران ــد یعن ــاران باری ــر ب میلی مت

کــه در ســه ســال در یــزد بــر زمیــن باریــده بــود. 
خــوب طبیعــی اســت ایــن بــاران بــا چنیــن 
ســرعتی کمتــر در زمیــن نفــوذ می کنــد و بیشــتر 
بــا تجمــع در رودخانه هــا بــه دریــا می ریزنــد.
بــه گفتــه وظیفــه، »شــیب زمیــن« عامــل دیگــری 
ــر  ــا اث ــن بارش ه ــدن ای ــع ش ــه در جم ــت ک اس
ــد  ــتر باش ــیب بیش ــن ش ــه ای ــت. هرچ ــذار اس گ
ایــن  نمی کنــد  نفــوذ  زمیــن  در  بارش هــا 
وضعیــت را در مناطــق کوهســتانی کامــال می تــوان 
ــا  ــه ت ــی ک ــن در زمین های ــرد. همچنی مشــاهده ک
ــاک  ــذ خ ــد، مناف ــده باش ــاران نیام ــال ب ــه ح ب
ــاران در ایــن زمین هــا  پوشــیده اســت و اولیــن ب
بــا غبــار آغشــته شــده و تبدیــل بــه گل می شــود 
ــد. مثــال  و قــدرت نفــوذ در زمیــن را پیــدا نمی کن
زمین هــا در فصــل بهــار معمــوال نــرم هســتند 
ــد  ــرای جــذب آب دارن ــادی ب این هــا آمادگــی زی
دلیــل  بــه  زمین هــا  تابســتان  فصــل  در  امــا 
ــه ســختی  ــاران، ســخت و ســفت اند و ب ندیــدن ب

آب را جــذب می کننــد.
»پوشــش گیاهــی« هــم در جــذب یــا پــس زدن 
آب اثــر گــذار اســت. هرچــه پوشــش گیاهــی 
ــه  ــتری را ب ــد آب بیش ــتر باش ــه بیش ــک منطق ی
ــای  ــه فعالیت ه ــس هرچ ــرد و برعک ــود می گی خ
انســانی ســبب تخریــب جنــگل، مرتــع و پوشــش 
ــدن  ــه محــض باری ــاران ب گیاهــی شــده باشــد، ب

ــود. ــذب نمی ش ــده و ج روان ش
ــری  ــل دیگ ــدها« دلی ــزداری و س ــه آبخی »حوض
چقــدر  ســدها  یعنــی  موضــوع  ایــن  اســت. 
آب هایــی کــه  دریافــت  ظرفیــت  و  گنجایــش 
پــس از بــاران بــه سمتشــان روان می شــود را 

داشــته باشــند.

ســامانه بارشی استان را ترک می کند
معــاون  رحمان نیــا  محمدرضــا  گفتــه  بــه 
گلســتان،  هواشناســی  توســعه  و  پیش بینــی 
پیــش بینــی می شــود ایــن ســامانه هوایــی، 
ــد. ــرک کن ــتان را ت ــتان گلس ــنبه اس ــح یکش صب

آنطــور کــه تســنیم می نویســد مدیــرکل مدیریــت 
ــه  ــت ک ــته اس ــردم خواس ــدران از م ــران مازن بح
ــزی  ــه، پنجــره فل ــرق، درخــت، رودخان ــار تیرب کن
ــی   ــه اینکــه نگران ــا توجــه ب و خــودرو نباشــند و ب
از وقــوع ســیالب در ارتفاعــات وجــود دارد، مــردم 
ــد. ــودداری کنن ــن خ ــای ناام ــردد در محل ه از ت

حدود سیزده روز از 
شروع پاییز و سال 
نگذشته  جدید  آبی 

است که خطه 
کشور شمالی 

شمالی  استانهای   (
خراسان  شامل 

گلستان،  شمالی، 
گیان و مازندران(

غرق در باران 
بسیاری  شد. حال 

این  معتقدند 
می تواند  بارش ها 
آغاز  از  نشانه ای 

سال آبی خوب و 
خشکسالی ها  رفتن 

باشد. از کشور 

پاییز از شمال شروع کرد
به گفته مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی، بارش های این چند روزه در شمال کشور، نوید سال آبی نرمال است

رییــس  و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون  پرهیــزکار  داود 
ــی از  ــازمان هواشناس ــت:  س ــور گف ــی کش ــازمان هواشناس س
طریــق تصویــر ماهــواره ای، نقشــه ها و داده  هــای دیده بانــی  
ــخیص  ــار را تش ــرد و غب ــمه های گ ــد چش ــی می توان هواشناس
دهــد. همچنیــن مســیر حرکــت گــرد و غبــار را معیــن می کنــد. 
شناســایی کانون هــا تــا ایــن حــد وظیفــه ســازمان هواشناســی 
ــس  ــورد جن ــر در م ــات دقیق ت ــب اطالع ــرای کس ــا ب ــت ام اس
خــاک، عناصــر و مــواد آالینــده موجــود در آن و ... ســایر 
ســازمان  و  زمین شناســی  ســازمان  جملــه  از  دســتگاه ها 

ــات  ــن عملی ــوند همچنی ــت وارد می ش ــط زیس ــت محی حفاظ
مهــار کانون هــای گــرد و غبــار وظیفــه ســازمان جنگل هــا 
ــدی و  ــد بع ــوع چن ــک موض ــار ی ــرد و غب ــن گ ــت. بنابرای اس

اســت. میان دســتگاهی 
بــه هــر حــال ســازمان هواشناســی در حــوزه هواشــناختی گــرد 
ــار، کار خــود را از دو ســال پیــش در »مرکــز ملــی گــرد و  و غب
خــاک« آغــاز کــرده اســت و کار شناســایی چشــمه های گــرد و 
غبــار همچنیــن پایــش، پــردازش و پیش بینــی آن را در مناطــق 
مختلــف انجــام می دهــد و اطالعیــه و اخطاریه هــای الزم را 

ــت  ــت اهمی ــه عل ــاک ب ــرد و خ ــی گ ــز مل ــد. مرک صــادر می کن
گــرد و خــاک خوزســتان در ایــن اســتان راه انــدازی شــد؛ امــا 
ــش،  ــز پای ــن مرک ــد. کار ای ــش می ده ــور را پوش ــر کش سراس
پــردازش و پیش بینــی گــرد و غبــار و ارائــه اطالعیــه و اخطاریــه 
اســت. طــی همیــن دو ســال بــه گفتــه مســووالن، اطالعیه هــای 
ــتان ها  ــرای اس ــدت ب ــای کوتاه م ــز در تصمیم گیری ه ــن مرک ای
بویــژه خوزســتان و حتــی بــرای برنامه ریزی هــای میــان  و 

بلندمــدت موثــر بــوده اســت.
در ایــن زمینــه حتــی یــک گام فراتــر رفته ایــم و قصــد داریــم 
ــوب  ــی گــرد و خــاک در جن کــه مســوولیت پایــش و پیش بین
ــازمان  ــا س ــه ب ــن زمین ــم. در ای ــده بگیری ــیا را برعه ــرب آس غ
البتــه کشــورهای  هواشناســی جهانــی مکاتباتــی کرده ایــم 
ــه  ــتند. ب ــه هس ــن زمین ــا در ای ــای م ــه رقب ــتان و ترکی عربس
ــم پایــش  ــا بتوانی ــم ت ــه کرده ای ــه مکاتب ــا ترکی ــت ب ــن عل همی
ــون  ــم چ ــام دهی ــه انج ــوان کار دو جانب ــه عن ــار را ب ــرد و غب گ
ــی اســت  ــل قبول ــات هواشناســی ایــن کشــور در حــد قاب امکان
ــر اســت.  ــن کشــور باالت ــران از ای ــش هواشناســی ای ــه دان البت
نیــروی کارشناســی ســازمان هواشناســی کشــور از لحــاظ دانــش 
باالتریــن ســطح ســواد را در خاورمیانــه دارد. بــرای همیــن هــم 
ســازمان هواشناســی ایــران یکــی از مراکــز منطقــه ای آمــوزش 
ــت و  ــی اس ــی هواشناس ــازمان جهان ــرف س ــی از ط هواشناس
ــای  ــزاری دوره ه ــوز برگ ــی، مج ــاد بین الملل ــن نه ــرف ای از ط

ــی را دارد. آموزش
متاســفانه ســازمان هواشناســی ایــران در زمینــه ســخت افزاری 
و زیرســاخت  ها بــه شــدت مــورد کم توجهــی قــرار گرفتــه 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــتر از س ــه بیش ــدر ک ــر چق ــت. ه اس

گرفته ایــم  قــرار  توجــه  مــورد  درخواســت کرده ایــم کمتــر 
ــتن  ــل داش ــه دلی ــه ب ــی ترکی ــه هواشناس ــت ک ــن درحالیس ای
بودجه هــای کالن، زیرســاخت های خــود را توســعه داده  اســت.
پرهیــزکار گفــت: بررســی های ســازمان هواشناســی نشــان 
ــار در  ــرد و غب ــمه های گ ــود چش ــر وج ــالوه ب ــه ع ــد ک می ده
کشــورهایی مثــل عــراق و عربســتان - کــه ایــران را تحــت تاثیــر 
ــمال  ــمه هایی از ش ــار چش ــرد و غب ــی گ ــد - گاه ــرار می ده ق
آفریقــا هــم بــه ایــران می رســد. بنابرایــن ســازمان هواشناســی 
ــا  ــمال آفریق ــا ش ــی ت ــف حت ــتره های مختل ــد در گس می توان
ــرد  ــمه های گ ــد و چش ــام ده ــار را انج ــرد و غب ــی گ پیش بین
ــات  ــون اطالع ــد چ ــایی کن ــورها شناس ــایر کش ــار را در س و غب
ــطح  ــم درس ــی کنی ــت م ــه دریاف ــی ک ــای هواشناس و تحلیل ه
ــار  ــی اســت. مطالعــات شناســایی چشــمه های گــرد و غب جهان
را از دو ســال پیــش در ایــران و ســایر کشــورها شــروع کردیــم 
ــک  ــاک ی ــرد و خ ــی گ ــز مل ــت. مرک ــل اس ــال تکمی ــه درح ک
مرکــز نوپاســت و کمبودهــای آن هــم زیــاد اســت. بــرای مثــال 
ایــن مرکــز زیرســاخت های الزم بــرای اندازه گیــری رطوبــت 
ــر  ــه یکــی از عوامــل موث ــدارد، در حالی ک ــار ن خــاک را در اختی
درخیــزش گــرد و خــاک، رطوبــت اســت و در صــورت بــاال 
ــن  ــا کمتری ــود و ب ــتر می ش ــاک بیش ــبندگی خ ــودن آن، چس ب
بــاد بلنــد نمی شــود. بنابرایــن نیــاز ضــروری در شــناخت 
ــاک  ــت خ ــزان رطوب ــری می ــار، اندازه گی ــرد و غب ــای گ منطقه ه
اســت کــه زیرســاخت آن بــرای هواشناســی وجــود نــدارد؛ امــا 
ســازمان هواشناســی بایــد بتوانــد میــزان رطوبــت خــاک را بــه 
عنــوان یــک مقولــه هواشــناختی در میدان هــای گــرد و غبــاری 

بســنجد. 

ایران به دنبال پیش بینی گرد و غبار خاورمیانه

مدیــر آب نــگاری و امــور جــزر و مد ســازمان نقشــه برداری کشــور 
گفــت: کاهــش تــراز آب دریــای خــزر بــه تغییــرات اقلیمــی و 
ــی 10  ــن پیش بین ــردد بنابرای ــی بازمی گ ــع آب ــتفاده از مناب اس

ســال آینــده دریاچــه خــزر امکان پذیــر نیســت.
ــه گفتــه »علــی ســلطان پور«، اطالعــات ایــن شــبکه در دهــه  ب
ــزان  ــه می ــزر ب ــای خ ــراز آب دری ــه ت ــد ک ــان می ده ــر نش اخی
یــک متــر کاهــش یافتــه کــه بــا توجــه بــه مســاحت 370 هــزار 
کیلومتــر مربعــی یعنــی آب ایــن دریاچــه 370 کیلومتــر مکعــب 
کاهــش یافتــه اســت. ســلطان پور اظهــار داشــت: بســیاری از 
اقلیم شناســان تغییــرات تــراز آب خــزر را چرخشــی می داننــد 
امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ایــن دیــدگاه در مــورد دریاچــه 
ــدد  ــی رود و مج ــن م ــه آب پایی ــود ک ــرح ب ــز مط ــه نی ارومی
بــاال می آیــد امــا ایــن اتفــاق نیافتــاد و ارومیــه خشــک شــد. 
ــرد:  ــد ک ــور تاکی ــه برداری کش ــازمان نقش ــگاری س ــر آبن مدی
اگرچــه مولفــه تغییــرات دوره ای آب و هوایــی در کاهــش تــراز 
آب دریاچــه خــزر مطــرح اســت امــا نبایــد نقــش انســانها را در 

کاهــش آب ورودی بــه خــزر فرامــوش کــرد.
ــزر  ــای خ ــراز آب دری ــدن ت ــم ش ــرد: ک ــد ک ــلطان پور تاکی س
باعــث می شــود کــه دریــا پــس روی کنــد و افــرادی کــه کنــار 
دریــا زندگــی می کننــد حریــم را بــه خوبــی رعایــت نکننــد و بــه 
حریــم دریــا تعــرض کننــد کــه ایــن موضــوع بــا افزایــش آب 
می توانــد بــه یــک چالــش بــزرگ تبدیــل شــود بنابرایــن بایــد 
ایــن مــورد نیــز بایــد رعایــت شــود. وی اظهــار داشــت: دریاچــه 
ــه ای  ــز منطق ــی( نی ــاخت )تکتونیک ــن س ــر زمی ــزر از نظ خ
اســت کــه می توانــد لرزه هایــی در آن ایجــاد شــود بــه دلیــل 
ــونامی در  ــد س ــود دارد و می توان ــف آن وج ــه در ک ــلی ک گس
خــزر ایجــاد کنــد و امواجــی در حــد متــر تشــکیل شــود کــه 
در حریــم دریاچــه همــواره بایــد بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
مــا بایــد امــکان مواجهــه بــا ایــن تغییــرات را داشــته باشــیم 
کمــا اینکــه اگــر قبــال بــرای دریاچــه ارومیــه آمادگــی داشــتیم، 

ــم. شــاید االن اقدام هــای دیگــری انجــام داده بودی

آینده دریای خزر قابل 
پیش بینی نیست

خبر

محیط بان فارس با گلوله 
متخلف، زخمی شد

روابـط عمومـی اداره کل حفاظت محیط زیسـت فارس 
اعـالم کـرد: محیـط بـان اداره حفاظـت محیط زیسـت 
مرودشـت هنـگام گشـت کنتـرل در منطقـه حفاظـت 
شـده بهشـت گمشـده با اصابت گلوله متخلـف، زخمی 
شـد. سـعید محمـودی مدیـر کل حفاظت محیط زیسـت فـارس افـزود: صبح جمعه 
13 مهرمـاه محیـط بـان امین هللا هوشـمندی در حال گشـت کنترل ارتفاعـات چاهو در 
مناطق شهرسـتان مرودشـت حین انجام وظیفه، در پی درگیری با متخلف از قسـمت 
پـای چـپ مجـروح شـد. محیط بان مذکور با مشـاهده متخلـف اقدام به اعـالم فرمان 
ایسـت کـرد و بـا وجـود اعـالم ایسـت، متخلـف کـه دارای یک قبضه اسـلحه شـکاری 

سـاچمه زنـی بـود به سـوی مامور شـلیک کـرد و گریخت.

برگزاری روز کودک و محیط زیست
مدیــر کل دفتــر آمــوزش ســازمان حفاظــت محیــط 
ــط  ــودک و محی ــاه روز ک ــت: 15 مهرم ــت گف زیس
زیســت نامگــذاری شــده و ایــن دفتــر برنامه هــای 
متنوعــی را بــرای ایــن روز در نظــر گرفتــه اســت. آرش یوســفی افــزود: هفتــه 
ــده را  ــعار آین ــا ش ــاری، ب ــال ج ــاه س ــا 20 مهرم ــخ 1۴ ت ــودک از تاری ــی ک مل
ــن  ــر ای ــه داد: ب ــی شــود. وی ادام ــزار م ــد ســاخت در سراســر کشــور برگ بای
اســاس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا همــکاری کانــون پــرورش فکــری 
کــودکان و نوجوانــان، کارگاه آموزشــی کــودک، توســعه پایــدار و آینــده را روز - 
شــنبه - در مرکــز آفرینــش هــای فرهنگــی هنــری برگــزار مــی کند.همچنیــن 
ــط  ــه مناســبت روز کــودک و محی ــاه ب ــرای 15 مهرم برنامــه هــای متنوعــی ب

زیســت تــدارک دیــده شــده کــه متعاقبــا اعــالم مــی شــود.

کشف محموله غیر مجاز چوب 
رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت آوج 
ــه صــورت  ــه ب ــه چــوب ک ــک محمول ــت: ی گف
ــررود  ــه خ ــم رودخان ــل حری ــاز از داخ غیرمج
ــع  ــا همــکاری اداره مناب ــود ب و اراضــی ملــی قطــع و برداشــت شــده ب
طبیعــی ایــن شهرســتان شناســایی و ضبــط شــد.مجتبی خاکپــور 
ــم  ــی و حری ــه از اراضــی مل ــه چــوب غیرمجــاز ک ــن محمول ــزود: ای اف
رودخانــه خــررود بــا اره برقــی قطــع و برداشــت شــده بــود بــا همــکاری 
ــف  ــی آوج کش ــع طبیع ــت و اداره مناب ــط زیس ــی محی ــوران اجرای مام
ــرم  ــه مراجــع محت ــی ب ــی مراحــل قانون ــت ط ــف جه ــط و متخل و ضب

ــد. ــی ش ــتان معرف ــالب شهرس ــی و انق ــرای عموم ــی در دادس قضای

خبر
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مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نهبندان با اشاره به طرح های آبخیزداری، گفت: با اجرای پروژه های 
بندخاکی شاهد احیاء قنوات و مهاجرت معکوس مردم بوده ایم.
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معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: 
پــروژه انتقــال گورخرهــا بــه پــارک ملــی کویــر 70 درصــد موفقیــت 
ــای  ــری کوتاهی ه ــه پیگی ــف ب ــود را مکل ــا خ ــت و م ــته اس داش
احتمالــی در ایــن بــاره می دانیــم امــا نبایــد بــا اعمــال فشــار بیــش 
از انــدازه جســارت تصمیم گیــری و انجــام اقدامــات مهــم را از 
ــزود:  ــی اف ــد ظهراب ــم. حمی ــات  وحــش ســلب کنی کارشناســان حی
ــوری در معــرض خطــر  ــرورش در اســارت گونه هــای جان ــر و پ تکثی
تهدیــد و انقــراض بــا هــدف معرفــی مجــدد گونــه بــه زیســتگاه اولیه 
و معرفــی گونــه بــه زیســتگاه های مســتعد شناســایی شــده از جملــه 
اقدامــات ســازمان حفاظــت محیــط زیســت طــی چنــد ســال اخیــر 
ــز  اهمیــت  ــوری شــاخص و حائ ــای گونه هــای جان در راســتای احی

اســت. 
ــایت ها در  ــن س ــدادی از ای ــی تع ــداث و جانمای ــزود: در اح وی اف
ــه  ســال های گذشــته، بعضــا نظــرات کارشناســی لحــاظ نشــده و ب
همیــن دلیــل نیــز بعضــی از ایــن مراکــز علیرغــم تحمیــل هزینه های 
قابــل توجــه، نتایــج قابــل قبولــی بــه همــراه نداشــته اند. بــه همیــن 
ــت  ــارت تح ــر در اس ــایت های تکثی ــاماندهی س ــوع س ــور موض منظ
مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در رابطــه بــا گونه هایــی 
ماننــد گورخــر، گــوزن زرد، مــرال، آهــو، جبیــر، قــوچ و میــش، کل و 
بــز و....  طــی دو ســال گذشــته بــا جدیــت از جانــب معاونــت محیــط 
ــا  طبیعــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و ضمــن هماهنگــی ب
ــن  ــرار داشــته اســت و طــی ای ــط در دســتورکار ق اســتان های ذیرب
ــول  ــورد قب ــی م ــر کارشناســی و فن ــه از نظ پروســه، ســایت هایی ک
ــت  ــه تقوی ــبت ب ــال نس ــد و متقاب ــد ش ــال خواهن ــتند، غیرفع نیس
ــت  ــش جمعی ــتای افزای ــول در راس ــل قب ــایت های قاب ــی س مابق
ــه  ــی مجــدد گون ــا و معرف ــی آن ه ــت ژنتیک ــدف، تقوی ــای ه گونه ه
بــه زیســتگاه اقــدام خواهــد شــد. او ســپس بــه موضــوع ســاماندهی 
ســایت های تکثیــر در اســارت گورخــر ایرانــی در کشــور اشــاره کــرد 
ــا  ــود ب ــر موج ــت گورخ ــدادی از جمعی ــال حاضــر تع ــت: در ح و گف
ــت  ــارت تح ــر در اس ــایت های تکثی ــد در س ــر ش ــه ذک ــی ک اهداف

ــداری می شــوند. ــط زیســت نگه ــارت محی ــت و نظ مدیری

موفقیت آمیز بودن پروژه 
انتقال گورخرها به پارک ملی
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تامین حقابه تاالب گاوخونی در اولویت استگاو
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
گفــت: اولویــت نخســت مدیریــت زیســت محیطی 
اســتان اصفهــان تامیــن حقابــه تــاالب بیــن المللی 
گاوخونــی اســت. رحمــان دانیالــی در دومیــن 
ــط زیســتی  ــاد محی ــردم نه ــای م نشســت ســازمان ه
ــان در ســال جــاری گفــت: تشــکل هــای زیســت  اســتان اصفه
ــد نقــش مهــم و موثــری در پیشــبرد اهــداف  محیطــی می توانن

محیــط زیســت اســتان و کشــور داشــته باشــند.
وی اظهــار کــرد: تشــکل هــای محیطــی زیســتی اســتان ظرفیــت 
هــای بــزرگ اجتماعــی بــه شــمار مــی آینــد کــه بــا اســتفاده از 
ــر بســیاری از  ــوان در براب ــان مــی ت ــوان و پشــتوانه مردمــی آن ت

نامالیمــات زیســت محیطــی امــروز جامعــه تاثیرگذاربــود.
ــت  ــاد زیس ــردم نه ــای م ــازمان ه ــگاه س ــش و جای ــه نق او ب
محیطــی در تحقــق توســعه پایــدار اشــاره کــرد و افــزود: تامیــن 
حقابــه زیســت محیطــی زاینــده رود و احیــای تــاالب بیــن المللی 
بایســتی بــه عنــوان اولویــت نخســت مدیریــت زیســت محیطــی 
ــور  ــتان و کش ــووالن اس ــردم و مس ــه م ــد نظرمجموع ــتان م اس

باشــد.

ــه پژوهــش و مطالعــات انجــام یافتــه توســط  ــا اســتناد ب وی ب
مراکــز دانشــگاهی دربــاره تبعــات خشــکی تــاالب بیــن المللــی 
گاوخونــی اظهارداشــت: خشــک شــدن ایــن تــاالب در درازمــدت 
منجــر بــه ایجــاد کانونــی بــرای تولیــد گــرد و غبــار خواهــد شــد 
ــل  ــرات غیرقاب ــد اث ــی توان ــری م ــعاع 500 کیلومت ــا ش ــه ت ک
ــد. ــر محیــط زیســت و ســالمت زیســتمندان وارد کن ــی ب جبران

دانیالــی در محورهــای فعالیــت تشــکلها در بهبــود مدیریت محیط 
زیســت اســتان گفــت: معرفــی مناطــق حفاظت شــده، شناســایی 
ــی  ــت محیط ــازی زیس ــگ س ــا، فرهن ــه راهکاره ــا، ارائ کمبوده
درهمــکاری و تعامــل بــا تشــکل هــای زیســت محیطــی میســر 
اســت و در ایــن راســتا تشــکل هــا مــی تواننــد بــا همــت بیشــتر 
گام هــای موثرتــری بردارنــد و تــالش مجموعــه محیــط زیســت 
اســتان اصفهــان بــر ایــن اســت کــه بــا جلــب مشــارکت مردمــی 
و بیــن بخشــی قــدم هــای خوبــی بــرای محیــط زیســت اســتان 

اصفهــان برداشــته شــود.
ــد  ــالم کرده ان ــووالن اع ــی مس ــد برخ ــر می نویس ــه مه ــور ک آنط
بــرای رفــع خشــکی زاینــده رود تصمیــم دارنــد در طرحــی، آب را 

ــد. ــده رود بچرخانن ــه طــور مصنوعــی در زاین ب

ون
کاروان شترها به بیرون تاالب هامون رانده شدندهام

ــتان و  ــت سیس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
بلوچســتان گفــت: محیــط بانــان زابــل حین گشــت 
ــک  ــون ی ــی هام ــن الملل ــاالب بی ــی در بســتر ت زن
کاروان 300 نفــری شــتر را از ایــن منطقــه حفاظــت 
ــار داشــت:  ــد. وحیــد پورمــردان اظه شــده بیــرون راندن
همــه ســاله گلــه هــای بــزرگ شــتر بــه صــورت غیرمجــاز وارد 
مناطــق حفاظــت شــده شــمال اســتان شــده و باعــث تخریــب 
گســترده پوشــش گیاهــی، اشــغال کــردن چشــمه هــا و مصــرف 
منابــع محــدود آب، فرســایش و نابــودی بافــت و خــاک و 

ســرانجام ایجــاد گــرد و خــاک مــی شــوند.
وی تاکیــد کــرد: چــرای بــی رویــه احشــام در داخــل تــاالب هامون 
موجــب نابــودی پوشــش گیاهــی مناســب آن و تشــدید پدیــده 
گــرد وغبــار در منطقــه سیســتان مــی شــود. مدیــر کل حفاظــت 
ــن راســتا  ــزود: در ای ــط زیســت سیســتان و بلوچســتان اف محی
یــگان حفاظــت محیط زیســت در شــمال سیســتان و بلوچســتان 
بــا تمــام قــوا و به صــورت شــبانه روزی در محــدوده تــاالب هامون 
بــرای جلوگیــری از نابــودی پوشــش گیاهــی ایــن تــاالب بــا چرای 

بــی رویــه ی دامهــا در حــال گشــت زنــی و مراقبــت اســت.

ــی  ــی هامــون در زمــان پرآب ــاالب بیــن الملل ــا ت ــه گــزارش ایرن ب
یکــی از تــاالب هــای مهــم دنیــا و بزرگتریــن دریاچــه آب شــیرین 
در سراســر فــالت ایــران محســوب مــی شــود کــه بــا مســاحتی 
حــدود 5700 کیلومتــر مربــع و دامنــه عمــق یــک تــا پنــج متــر در 
ناحیــه کویــری و بیابانــی شــرق کشــور، در منطقــه سیســتان واقع 
شــده اســت. ایــن تــاالب از ســه بخــش بــه نــام هــای هامــون 
ــری در شــمال و هامــون  ــوزک در شــمال شــرقی، هامــون صاُب پ
هیرمنــد در غــرب و جنــوب غربــی سیســتان شــکل گرفتــه اســت.
ــون  ــده هام ــمت عم ــوزک و قس ــون پ ــیعی از هام ــش وس بخ
صاُبــری در خــاک افغانســتان و بقیــه هامــون هــا در خــاک ایــران 

ــرار دارد.  ق
ــزان آب ورودی،  ــه می ــته ب ــا بس ــون ه ــک از هام ــر ی ــطح ه س
فصــول پــر بــارش، خشکســالی هــا و ترســالی هــا تفــاوت داشــته 
ــی  ــد، خروج ــه هیرمن ــه در رودخان ــان یافت ــی از آب جری و تابع
پشــت ســدها و رودخانــه هــای فصلــی دیگــر اســت کــه در زمــان 
پرآبــی هــر ســه هامــون بــه هــم متصــل شــده و تــاالب بــزرگ 

بیــن المللــی را تشــکیل مــی دهنــد.
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 9.6 ســال جاری  تابســتان  در  امینــی گفــت:  هاشــم 
درصــد کاهــش تولیــد آب داشــتیم کــه می توانســت 
ــا کاهــش  باعــث جیره بنــدی آب در اصفهــان شــود امــا ب
9 درصــدی مصــرف در بخــش شــرب از ایــن اتفــاق 

ــد. ــری ش جلوگی
وی افــزود: در ســال ۸6، ســرانه مصــرف آب بــه ازای هــر 
نفــر در بخــش خانگــی در اصفهــان 1۸9 لیتــر در روز بــود 
ــه 15۴  ــرد ب ــر ف ــه ازای ه ــون ب ــزان هم اکن ــن می ــه ای ک
ــای  ــزی ه ــق برنامه ری ــه و طب ــش یافت ــر در روز کاه لیت
ــه 130  صــورت گرفتــه ایــن میــزان در ســال های آینــده ب

لیتــر در روز خواهــد رســید.
مدیــر عامــل آب و فاضــالب شــهری اصفهــان اضافــه کــرد: 
ــی 96  ــال آب ــرای س ــی ب ــازمان هواشناس ــی س پیش بین
ــه  ــن آب ب ــناریوهای تامی ــود و س ــال ب ــالی نرم - 97 س
صــورت خوشــبینانه تعییــن شــد امــا پــس از بهمــن مــاه 
کــه کاهــش چشــمگیر در میــزان بارندگــی مشــاهده شــد، 

ســناریوی مــورد نظــر بــه مــدل بدبینانــه، تغییــر کــرد.
ــدید آورد  ــش ش ــا و کاه ــش بارش ه ــت: کاه ــی گف امین
ســد زاینــده رود وضعیــت تامیــن آب چهــار میلیــون نفــر 
در اصفهــان و 1.5 میلیــون نفــر در یــزد را بــا تنــش همــراه 
کرد.مدیــر عامــل آب و فاضــالب شــهری اصفهــان در 
ــده رود، گفــت: در ســال  مــورد میــزان آوردهــای ســد زاین
آبــی 95، یــک میلیــارد و 270 میلیــون متــر مکعــب آورد 
زاینــده رود بــود در حالیکــه در ســال آبــی 96 ایــن میــزان 

بــه 670 میلیــون متــر مکعــب کاهــش یافــت.
وی افــزود: بــر ایــن اســاس وزارت نیــرو کشــاورزان را از 
چرخــه تخصیــص آب حــذف کــرد، ســهم بخــش صنعــت 
را ۴0 درصــد و ســهم بخــش شــرب را 20 درصــد کاهــش 
داد تــا بتوانیــم از شــرایط پــر تنــش تابســتان عبــور کنیــم.
ــزی  ــوی برنامه ری ــه نح ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی ــی ب امین
ــیم،  ــته باش ــی آب را داش ــن قطع ــه کمتری ــم ک می کردی
ــدی و  ــث نوبت بن ــی بح ــه حت ــناریوی اولی ــزود: در س اف
ــز  ــت نی ــا هس ــای م ــط قرمزه ــزو خ ــه ج ــدی ک جیره بن
ــت بخــش  ــا مدیری ــا توانســتیم ب ــود ام ــرح شــده ب مط
ــان شــرایط  ــر مــردم در اصفه مصــرف و همــکاری کم نظی
را بــه گونــه ای مدیریــت کنیــم کــه نــه تنهــا دچــار 
جیره بنــدی نشــویم بلکــه مــردم نســبت بــه دیگــر نقــاط 
کشــور کمتریــن مشــکالت اجتماعــی را در خصــوص 

ــند. ــته باش ــان داش ــی در اصفه ــت آب محدودی

سرانه مصرف آب 
در اصفهان به ۱5۴ لیتر 

رییــس تعزیــرات حکومتــی شهرســتان در روز رسید
ــی  مســجد ســلیمان گفــت: ارزش ریال
شــامل:  انبــار  در  موجــود  کاالهــای 
ــد  ــات، قن ــواع حبوب ــن، ان ــج، روغ برن
ــوازاد و.....  ــک ن ــای، پوش ــکر، چ و ش
بالــغ بــر یکصــد و پنجــاه میلیــون 
تومــان در شهرســتان مســجد ســلیمان 
کشــف شــد. چراغــی افــزود: در گشــت 
اداره  و  انتظامــی  نیــروی  مشــترک 
ــلیمان  ــجد س ــتان مس ــت شهرس صم

انبــاری مملــو از کاالهــای احتــکار شــده 
ــی  ــرد: ط ــان ک ــد.وی بی ــف گردی کش
روزهــای آینــده کاالهــای کشــف شــده 
بــا هماهنگی اداره صمت شهرســتان در 
ــی هــای  ــزرگ و تعاون فروشــگاههای ب

ــی رســد. ــروش م ــه ف مصــرف ب
مســجد  تعزیــرات  اداره  رییــس 
ســلیمان تصریــح کــرد: مطابــق قانــون 
پرونــده  موضــوع  مقــررات  وفــق  و 
ــه صــورت فــوق العــاده مــورد  مذکــور ب

رســیدگی قــرار مــی گیــرد؛ و در فرجــه 
ــردد. ــی گ ــادر م ــی رای ص قانون

چراغــی عنــوان کــرد: بــا همــت نیــروی 
انتظامــی شهرســتان مســجد ســلیمان 
از خــرداد مــاه ســال جــاری تــا کنــون 
ــف  ــکار کش ــه احت ــون ب ــار مضم 5 انب
ــه بررســی  ــه ب ــا توج ــار ب ــه انب ــه س ک
ســوی  از  آمــده  عمــل  بــه  هــای 
کاالهــای  صمــت،  اداره  کارشناســان 
ــار ســازمان  ــع انب ــا در ســامانه جام آنه
ــره در  ــک فق ــده و ی ــت درج گردی صم
ــف  ــار کش ــوده و انب ــی ب ــت بررس دس
ــا  ــه کااله ــر اینک ــالوه ب ــی ع شــده فعل
ــز  ــم نی ــده مته ــت نگردی در ســامانه ثب

ــد.  ــی باش ــب م ــه کس ــد پروان فاق

مدیـر شـرکت ملـی پخـش فـرآورده هـای 
نفتـی منطقـه سـاری گفـت : در شـش مـاه 
اول سـال 97 تعـداد 25 دوره تخصصـی و 
عمومی آموزشـی بـرای کارکنـان ، پیمانکاران 
، راننـدگان و کارآمـوزان منطقه سـاری برگزار 

. شد 
حسـینعلی   ، عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
طالبـی مدیـر شـرکت ملـی پخـش فـرآورده 
هـای نفتـی منطقـه سـاری بـا بیـان اینکـه 
حیـات سـازمانها به دانش ، آگاهـی و مهارت 
هـای گوناگون و جدید وابسـته اسـت ، اظهار 
کـرد : همـه سـاله دوره های آموزشـی متنوع 

بـا هـدف ارتقـاء سـطح کیفـی مهـارت هـای 
فـردی و عملکـردی کارکنان در منطقه سـاری 
بـه اجـراء در مـی آیـد کـه از ابتـدای سـال تا 
کنـون تعداد 25 دوره آموزشـی بـرای کارکنان 
رسـمی ، قـرارداد مـدت معیـن و پیمانکاری ، 

راننـدگان و کارآمـوزان برگـزار شـد .
وی بـا بیـان اینکـه آموزش و توانمند سـازی 
نیـروی انسـانی سـبب مـی شـود تـا افـراد 
و  سـازمانی  تغییـرات  بـا  متناسـب  بتواننـد 
محیـط بـه طـور مؤثـر فعالیتشـان را ادامـه 
و بـر کارایـی خـود بیفزاینـد ، عنـوان کرد : 6  
دوره تخصصـی بـرای تعـداد 119 نفـر در 96 
سـاعت و مجمـوع 2000 نفـر سـاعت و یـک 

دوره بـه صـورت عمومی بـرای تعداد 3۴ نفر 
در 16 سـاعت و مجمـوع 5۴۴ نفـر سـاعت 
در شـش مـاه اول سـال 97 توسـط واحـد 

آمـوزش منطقـه سـاری برگـزار شـد .
وی رسـیدن به اهداف سـازمان را در روز آمد 
بـودن و توانایـی کارکنـان در انجـام وظایـف 
محولـه و انطبـاق بـا محیـط متغیـر دانسـت 
کارآمـوزان  از  نفـر   9 بـرای   : کـرد  اظهـار  و 
دانشـگاهی معـادل 1936 نفـر سـاعت دوره 

آموزشـی برنامـه ریـزی و اجـراء شـد .
طالبـی در ادامـه اظهـار کرد : در شـش ماهه 
و  مدیریـت  بـرای  هایـی  دوره  امسـال  اول 
نیـز  راننـدگان  و  پیمانـکاران   ، سرپرسـتی 

برگـزار شـد کـه در مجموع 2۴1۴ نفر سـاعت 
دوره آموزشـی برگـزار شـد .

طالبـی جمـع نفـر سـاعت آموزش در شـش 
ماهـه اول سـال 97 را 6۸9۴ سـاعت اعـالم 
توجـه  و  ریـزی  برنامـه  بـا   : تاکیـد کـرد  و 
جـدی بـه مبحـث آمـوزش درجـه اطمینـان 
موفقیـت فـرد و سـازمان افزایـش مـی یابد 
کـه منطقـه سـاری بـا برگـزاری دوره هـای 
آموزشـی مسـتمر ، متنـوع و تخصصـی برای 

نیـل بـه ایـن هـدف تـالش مـی نمایـد .
بـه  توجـه   بـا   : افـزود  طالبـی  حسـینعلی 
اینکـه تمرکـز امکانـات آموزشـی در منطقـه 
آموزشـی  هـای  دوره   ، دارد  قـرار  سـاری 
بـه  چالـوس  و  گلسـتان   ، گیـالن  مناطـق 
برگـزار  منطقـه  ایـن  در  متمرکـز  صـورت 

. می شـود 

کشف انبارهای موادغذایی 
در مسجد سلیمان

آغازاجرای طرح آمار گیری 
مسکن روستایی البرز

قبـل از ورود بـه بحـث اصلـی کـه آمار گیری مسـاکن روسـتایی کوهـدار ضمن 
اعالم وظایف بنیاد مسکن از اهمیت این آمارگیری را در تصمیمات کالن خبرداد 
.وی گفت : اجرای طرح هادی روسـتایی ،تهیه طرح هادی روسـتایی ،سـنددار 
کـردن مسـاکن روسـتایی ،تملـک و واگـذاری زمیـن به روسـتاییان ،بهسـازی 
و نوسـازی مسـاکن روسـتایی ،صـدور خدمات فنـی و پروانه سـاختمانی،طرح 
تامیـن زمیـن برای محرومین از حسـاب 100 شـمه ای از فعالیت بنیاد مسـکن 
در روسـتاها میباشـد.کوهدار افـزود شهرسـتان نظرآبـاد غربی ترین شهرسـتان 
اسـتان البـرز بالـغ بـر ۴0 روسـتا و آبـادی بـوده و دارای یـک شـهر بـا جمعیـت 
کمتـر از 25000 ) شـهر تنکمـان ( بـوده کـه تعـداد 27000 نفـر جمعیت یـا ۸060 
واحـد میباشـد .وی خاطـر نشـان کـرد : بـه لحـاظ فنـی و در خوشـبینانه ترین 
حالـت 20 درصـد از واحدهـای موجود در روسـتاها بی دوام و کم دوام میباشـند 
که این موضوع اهمیت آمارگیری مسـکن روسـتایی را دوچندان میکندو مهمتر 
اینکـه شهرسـتان نظرآباد به لحاظ پهنه بندی زلزلـه خیزی در پهنه خیلی خیلی 
پرخطـر واقـع شـده اسـت و در همیـن راسـتا سیاسـت بنیـاد مسـکن مقـاوم 
سـازی در روسـتاها بوده اسـت و با اختیارگذاشـتن وامهای 25 میلیون تومانی 
و کمک هـای بالعـوض 5 تـا ۸ میلیونـی بـرای اقشـار خـاص اقـدام بـه برطرف 

کـردن این موضـوع مینماید.

برگزاری حدود 7 هزار نفر ساعت آموزش در منطقه ساری

امینـی افـزود: قـراردادی بـا کارخانـه فـوالد 
ایـن  آن  طـی  کـه  داریـم  اصفهـان  مبارکـه 
فاضـاب  لوله گـذاری  ۶۰۰ کیلومتـر  کارخانـه 
خواهـد کـرد و بـا سـرمایه گذاری خـود یـک 
می کنـد  احـداث  فاضـاب  تصفیه خانـه 
احـداث  بخـش  در  سـرمایه گذاری  ایـن  کـه 
تصفیه خانـه و خطـوط لولـه فاضـاب مربوط 
مبارکـه  فـوالد  اسـت،  اصفهـان  شـهر   9 بـه 
می توانـد در ازای ایـن سـرمایه گذاری تـا ۳5 
سـال آینـده از پسـاب فاضـاب تصفیه شـده 

اسـتفاده کنـد.

وی بـا بیـان اینکـه آمـوزش و 
توانمنـد سـازی نیروی انسـانی 
بتواننـد  افـراد  تـا  سـبب مـی شـود 
متناسـب با تغییرات سازمانی و محیط 
بـه طور مؤثـر فعالیتشـان را ادامه و بر 
کارایـی خـود بیفزایند ، عنوان کـرد : ۶  
دوره تخصصـی برای تعـداد ۱۱9 نفر در 
9۶ سـاعت و مجموع ۲۰۰۰ نفر سـاعت 
و یـک دوره بـه صـورت عمومـی بـرای 
تعداد ۳۴ نفر در ۱۶ سـاعت و مجموع 
5۴۴ نفـر سـاعت در شـش مـاه اول 
سـال 97 توسـط واحد آموزش منطقه 

سـاری برگزار شـد .

تیراندازی به آمبوالنس 
2 زخمی برجاگذاشت

رئیـس مرکز فوریت های پزشـکی 
دانشـکده علوم پزشـکی و خدمات 
بهداشـتی درمانـی ایرانشـهر گفت: 
مسـلح  افـراد  تیرانـدازی  براثـر 
ناشـناس بـه آمبوالنس اورژانس 115 نوبندیـان چابهار در حین 
انجام ماموریت راننده و تکنسـین فوریت های پزشکی زخمی 
شـدند. محمـود رضا ناصـح اظهار داشـت: صبح روزگذشـته با 
تمـاس تلفنـی مبنی بر درخواسـت کمک به علت سـقوط یک 
نفـر از ارتفـاع بـه اورژانـس 115 نوبندیـان )از توابـع شهرسـتان 
چابهـار( یـک دسـتگاه آمبوالنـس به روسـتای بلوچی در سـه 

کیلومتـری نوبندیان اعزام شـد.

ایرانشهر

تعداد مسمومان الکلی 
بندرعباس به ۲۶۸ نفر رسید

امـور  و  عمومـی  روابـط  مدیـر 
علـوم  دانشـگاه  بین الملـل 
افزایـش  از  هرمـزگان  پزشـکی 
بـه  کننـدگان  مراجعـه  تعـداد 
مصـرف  از  ناشـی  مسـمومیت  اثـر  در  درمانـی  مراکـز 
مشـروبات الکلـی در بندرعبـاس بـه 26۸ نفـر خبـر داد.
فاطمـه نوروزیـان   بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: تعـداد 
مراجعـه کننـدگان بـه مراکـز درمانـی در اثـر مسـمومیت 
ناشـی از مصـرف مشـروبات الکلـی در حـال حاضـر بـه 
10 نفـر از ایـن تعـداد بـه  26۸ نفـر رسـیده اسـت کـه 

دارد.  تعلـق  هـا  خانـم 

هرمزگان

ورود غیرمجاز به حریم راه 
آهن جان جوانی را گرفت

مدیـرکل راه آهن شـمال شـرق 
 26 جـوان  گفـت:  کشـور   )1(
سـاله ای کـه از محـل غیرمجـاز 
بـه خـط آهـن حوالـی روسـتای 
بیابانـک شهرسـتان سـرخه وارد شـده بـود، جـان خـود 
در  جمعـه  شـامگاه  زادخـور  فرشـاد  داد.  دسـت  از  را 
گفـت وگـو بـا ایرنـا افـزود: سـانحه مرگ ایـن جوان در 
برخـورد بـا قطـار، حدود سـاعت 1۸ امروز بین ایسـتگاه 
هـای الهـورد و بیایانـک رخ داد. وی یـان کـرد: ایـن 
جـوان سـمنانی بـا قطـار محلی تهـران- سـمنان برخورد 

کـرد و در صحنـه جـان باخـت.

سمنان

تعمیرات اساسی مخزن 
۲۶۰ هزار بشكه ای  

مدیرعملیـات شـركت بهره بـرداری 
و  تعمیـر  از  آغاجـاری  و گاز  نفـت 
بازسـازی مخزن ذخیره سازی  260 
هـزار بشـكه ای واحـد بهره بـرداری 
شـماره ۴ ایـن شـركت برای نخسـتین بار خبـر داد.  محمدرضا 
گـودرزی بـا بیـان اینكـه این مخزن بـا تالش و همـت كاركنان 
این شـركت و بخش خصوصی انجام شـد، اظهار داشـت: ایمن 
سـازی، تعویض نقاط لوله آسـیب دیده گاز خروجی و سیستم 
گاز مخزن نمكدار توسـط همـكاران بخش بهره برداری پیگیری 
و مـواردی هماننـد تأمیـن و نصـب شـیر خـالء شـكن از جمله 

اقدامـات انجام شـده حسـاب می شـود.

خوزستان

ممنوعیت خروج کاالهای 
اساسی از مرزها انجام شود

مشـهد  اصنـاف  اتـاق  رئیـس 
گفـت: زمانـی که اختـالف قیمت 
بسـیار زیـاد باشـد، جلوگیـری از 
عـدم خروج کاالها بسـیار سـخت 
می شـود.محمود بنانـژاد در خصـوص خریـد عمـده کاالهـا 
توسـط تاجـران عراقـی و افغانسـتانی، اظهار کـرد: با توجه 
بـه افزایـش قیمـت ارز توجیه پذیـر شـده بـود کـه آنچـه 
تولیـد می شـود را از ایـران بخرنـد و بـه افغانسـتان و عراق 
ببرنـد. وی افـزود: ایـن امـر توجیـه اقتصـادی پیـدا کرده 
بـود امـا اکنـون با توجه بـه افزایـش قیمت هـا توجیه این 

مسـئله کمتر شـده اسـت.

خراسان

یم
سن

: ت
س 

عک

مهاجرت برای فقر

مسووالن در سال های اخیر به دنبال مهاجرت معکوس یعنی مهاجرت از شهر به روستاها هستند

داده هـای سرشـماری سـال 95 مـی گویـد 
30 هـزار روسـتای کشـور خالـی از سـکنه 
اسـت کـه ایـن یعنـی 30 هـزار منبـع مولـد 
پویـا از چرخـه اقتصاد کشـور حذف شـده و 
هـزاران نیـروی کار و تولیـد راهی شـهرهایی 
شـده انـد که بدون شـک برای همـه آنان در 
ایـن شـهرها فرش قرمز پهن نشـده اسـت. 
جمعیـت غالبـی از مردم ایران نام و نشـانی 
از روسـتا را در ذهـن خـود بـه یـادگار دارنـد، 
خاطـره ای کـه بـا سـایه سـارهای بـزرگ 
درختـان در کنـار رودهـای زالل و خنـکای 
نسـیم پیونـد خـورده و روسـتا را بـه عنـوان 
مکانـی پر از هیاهو و نشـاط تداعی می کند.
زنـان، مردان و کودکانی که هر یک بخشـی 
از کار تولیـد را بـه دوش مـی کشـیدند و 
سـختی کشـاورزی را در فصـول کاشـت، 

داشـت و برداشت با نیم نگاهی به نتیجه 
ایـن کار بـه جان می خریدنـد، آنهایی هم 
کـه دامـدار بودنـد هـر روز صبـح تا شـب 
بـه کار تولید اشـتغال داشـتند و این گونه 
بـود کـه روسـتا از صبـح تا غـروب زندگی 
معـاون  اظهـارات  اسـاس  بـر  مـی کـرد. 
عمران روسـتایی بنیاد مسـکن آمـار دقیق 
از روسـتاهای خالـی از سـکنه  و واقعـی 
در کشـور نداریـم امـا مطابـق سرشـماری 
سـال 95، تعـداد 30 هـزار روسـتا، آبـادی 
یـا سـکونتگاه موقـت که بـه لحـاظ اجرای 
پـروژه ای شـکل گرفتـه اسـت،در کشـور 

خالـی از سـکنه اسـت.
بـه گفتـه محمدرضـا شـاملو، حـدود 22 
میلیون نفر در روسـتاها سـاکن هستند که 
مطابق سرشـماری سـال گذشـته حدود دو 
درصـد از ایـن جمعیـت روسـتایی کاهش 
یافتـه که تبدیل روسـتا به شـهر و بخشـی 
نیـز مهاجـرت از روسـتا به شـهر عامل این 

کاهـش جمعیت اسـت.

بـر این اسـاس، از حدود 39 هزار روسـتای 
بـاالی 20 خانـوار در کشـور، طرح هـادی در 
2 هـزار روسـتا اجـرا نشـده و 99 درصـد از 
37 هزار روسـتای کشور مطابق سرشماری 

سـال 90 دارای طـرح هادی هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه طـرح هـادی 16 هـزار 
روسـتا در کشـور اجرا شـده و برخی از این 
طـرح هـا در مراحل مختلف اجرا هسـتند، 
گفـت: عملیـات بهسـازی و اجـرای طـرح 
هـادی در 3 هـزار و ۴00 روسـتا اجرایـی 
مـی شـود کـه بخـش عمـده ایـن طـرح 
هـا شـامل تکمیـل طرح هـای نیمـه تمام 
اسـت. یـک جامعـه شـناس و پژوهشـگر 
مسـائل اجتماعی می گویـد: از نظر جامعه 
و  طبیعـی  نـوع  بـه  مهاجـرت  شـناختی 

غیرطبیعـی دسـته بنـدی می شـود.
مهاجـرت  در  افـزود:  طهماسـبی  فرهـاد 
طبیعـی افراد تخصـص الزم در یک زمینه را 
دارند اما بسـتر مناسـب برای ارائه آن وجود 
نـدارد، بـه عنـوان مثال یـک فرد روسـتایی 

که پزشـک متخصصی شـده باید برای ارائه 
تخصـص خـود به شـهر مهاجـرت کند.

وی اظهـار داشـت: در مهاجرت غیر طبیعی 
افـراد بـه دالیـل غیرمنطقـی و نـه چنـدان 
مشـخص، مـکان جدیـدی بـرای زندگـی 
نـوع  ایـن  انتخـاب مـی کننـد کـه  خـود 
مهاجـرت مناقشـه برانگیـز اسـت و ممکن 
اسـت به روند توسـعه جامعه آسیب بزند.
وی با بیان اینکه مهاجرت های غیرطبیعی 
آسـیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگـی ایجـاد مـی کننـد تصریـح کرد: 
افـرادی کـه فاقد تخصص هسـتند و بدون 
دلیـل موجـه از روسـتا بـه شـهر مهاجـرت 
می کنند در نخسـتین چشـم انداز، موجب 
حاشیه نشـینی و ایجاد مشاغل کاذب می 
شـوند. مدیرکل امور روسـتایی اسـتانداری 
لرسـتان نیـز گفـت: بـر اسـاس آخریـن 
امار، ۴13 روسـتای اسـتان خالی از سـکنه 

است.
غالمرضـا عبداللهـی افـزود: کوچـک بـودن 
روسـتاها، طوالنـی و سـخت گذر بـودن راه 
بیـکاری، خشکسـالی،  نـزاع،  دسترسـی، 
کاهـش بارندگی و سـطح سـفره های آب 
زیرزمینـی از مهمتریـن دالیـل مهاجرت به 

شـهر و خالی شـدن روسـتاها اسـت.
تحصیـل  همچنیـن  داد:  ادامـه  وی 
روسـتاییان و آشـنایی جوانـان بـا زندگـی 
شـهری، رغبت آنـان برای ماندن در روسـتا 
را کاهـش مـی دهـد کـه بـا رفتـن آنـان از 
روسـتا نیـروی مولـد و تولیـد کننـد نیـز 

کاهـش مـی یـاد.
بـه گفتـه وی از مجمـوع سـه هـزار و ۴15 
روسـتای لرسـتان 396 روسـتا و یـا آبادی 

کمتـر از 3 خانـوار جمعیـت دارند.
وی ادامـه داد: یکهـزار و 569 روسـتاهای 
بـاالی 20 خانـوار و یکهـزار و 20 روسـتای 3 
تـا 20 خانـوار در لرسـتان وجـود دارد و در 
مجمـوع 616 هـزار و 770 نفر در قالب 173 
هـزار و 735 خانـوار در مناطـق روسـتایی 
اسـتان زندگـی مـی کننـد. مدیـرکل امـور 
اشـتغال  لرسـتان  اسـتانداری  روسـتایی 
مانـدگاری  در  مهمـی  بسـیاری  عامـل  را 
پرداخـت  گفـت:  و  دانسـت  روسـتاییان 
تسـهیالت به یکهزار و 31 طرح اشتغالزایی 
روسـتایی از سـال گذشـته تاکنون تصویب 
شـده که برخـی از این تسـهیالت پرداخت 
و قـرارداد نیمـی از آنهـا منعقـد و در مرحله 

پرداخـت اسـت.

ته
نک

مدیرکل امور روسـتایی اسـتانداری لرستان گفت: 93 دهیاری جدید 
در ایـن اسـتان تاسـیس شـده و مراحـل انتخـاب دهیـار در دسـت 
انجـام اسـت که با این مهـم ارائه خدمات به روسـتاییان و تخصیص 
اعتبارات عمرانی برای آبادانی روسـتاها تسـهیل می شـود.عبداللهی 
افـزود: این تعداد دهیاری در روسـتاهای تابعه شهرسـتان های ازنا، 
الیگـودرز، بروجرد، پلدختـر، خرم آباد، دلفان، دورود، دوره، سلسـله 
و کوهدشـت راه انـدازی شـد.وی تصریح کرد: هم اکنـون نیز مراحل 
انتخـاب دهیار برای معرفی به وزارت کشـور و معرفی شناسـه آنها در 
حـال انجـام اسـت.به گفته وی شـرط اصلی برای تاسـیس دهیاری، 
وجود دسـت کم 30 خانوار بر اسـاس سرشـماری نفوس و مسـکن 
اسـت که ایـن تعـداد دهیـاری دارای 30 یا تعـداد خانوار بیشـتری 
بـوده انـد. مدیر صنایـع تبدیلـی و غذایی سـازمان جهاد کشـاورزی 
لرسـتان نیز گفت: در سـه ماهه نخسـت امسـال 176 طرح از محل 
اشـتغال پایدار روسـتایی و اشـتغال فراگیر در بخش صنایع تبدیلی 
و غذایـی جهت دریافت تسـهیات به بانک های عامل معرفی شـد.

مرگ مرد 5۳ ساله براثر سقوط از صخرهای لردگان
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری گفت: مردی 53 ساله بر اثر سقوط از 
صخره های مجاور دریاچه سد کارون ۴ فوت کرد.

رتبه نخسـت شهرستان مرند 
در کشـف کاالی قاچاق

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان مرند با 
اشـاره به رتبه نخسـت این شهرستان 
در کشـف کاالی قاچـاق، گفـت: سـال 
گذشـته موفـق بـه کشـف حـدود 12 
میلیـارد تومـان کاالی قاچاق شـدیم.
سـرهنگ کاظـم دهقانـی پلیـس را 
و  دانسـت  مـردم  پناهـگاه  و  امیـن 
گفـت: بـا تعامـل و همـکاری مـردم 
نیـروی  عملکـرد  و  اقتـدار  روزبـه روز 
انتظامـی بیشـتر و ایـن امـر موجـب 
مـردم  آسـایش  و  امنیـت  افزایـش 
مشـکل  بـه  اشـاره  بـا  می شـود.وی 
اعتیـاد در جامعـه گفـت: بهتریـن راه 
جلوگیـری از آلودگی جوانان به اعتیاد 
اسـت. پیشـگیری  اقدامـات  انجـام 
دهقانـی در مـورد برخـورد پلیـس بـا 
مخـالن اقتصـادی در شهرسـتان نیـز 
گفـت: در ایـن خصـوص تاکنون سـه 
فقـره کشـف کاال های احتکار شـده به 
مبلـغ 600 میلیـون تومـان داشـتیم.

فرمانـده انتظامـی شهرسـتان مرنـد 
از  ناشـی  تلفـات  درصـد   70 دلیـل 
جـاده ای  و  شـهری  تصادف هـای 
را عامـل انسـانی دانسـت و افـزود: 
تعـداد تصادف هـای منجـر بـه فوتـی 
نفـر، هفتگـی  در کشـور روزانـه ۴3 
301 نفـر، ماهانـه 1290 نفـر و سـاالنه 
نزدیـک 16 هـزار نفر می باشـد که این 
آمـار فاجعـه اسـت.دهقانی همچنین 
فضای مجازی را از جمله آسـیب های 
اجتماعـی موجود در شهرسـتان مرند 
برشـمرد و گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه 
بـه  می توانـد  هـم  مجـازی  فضـای 
عنـوان فرصـت و هـم تهدیـد باشـد، 
لـذا امروز باید از آن در جهت انسـجام 
و وحـدت مـردم بهـره بـرده و مباحث 
فضـای مجازی را در این راسـتا پیش 

ببریم.

گزارش
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نشست فرمانداراسالمشهر با 
تولیدکنندگان بخش احمدآباد مستوفی

به گفته فرماندار اسامشهر هیچ کمبودی در زمینه کاالهای اساسی در کشور وجود ندارد

بــا  اسالمشــهر  فرمانــداری  نشســت 
بخــش  صنعتگــران  و  تولیدکننــدگان 
احمدآبــاد مســتوفی بــا هدف بررســی و 
رفــع مشــکالت ایــن واحدهــا در ســالن 

ــد. ــزار ش ــداری برگ ــات بخش اجتماع
ــور  ــن ام ــه معاونی ــت ک ــن نشس در ای
فنــی و عمرانــی و برنامــه ریــزی و 
ــه،  ــام جمع ــدار، ام ــی فرمان اداری مال
بخشــدار و شــهردار احمدآبــاد مســتوفی 
نیــز حضــور داشــتند، مســعود مرســلپور 
بــه پاســخ موشــکی و  در ســخنانی 
ســپاه  و  مســلح  نیروهــای  کوبنــده 
ــه  ــری ک ــزدوران تکفی ــه م ــداران ب پاس
ــهروندان  ــدادی از ش ــته تع ــه گذش هفت

رســاندند،  شــهادت  بــه  را  اهــوازی 
اشــاره کــرد و گفــت: موفقیتــی کــه 
در  کشــورمان  خارجــی  دیپلماســی 
ــب  ــل کس ــازمان مل ــر س ــت اخی نشس
و  اســالمی  ایــران  حقانیــت  و  کــرد 
ــی  ــع جهان ــکا را در مجام ــزوای آمری ان
اثبــات کــرد، بــا انتقامــی کــه از مســببان 
حادثــه تروریســتی اهــواز گرفتــه شــد، 

شــیرینی مضاعفــی یافــت.
دالیــل  تشــریح  بــه  ادامــه  در  وی 
ــای  ــرخ ارز در روزه ــده ن ــش فزاین کاه
ــت  ــزود: مخالف ــرد و اف ــاره ک ــر اش اخی
اکثــر کشــورهای جهــان بــا خــروج 
نشســت  در  کــه  برجــام  از  آمریــکا 
شــورای امنیــت تبلــور یافــت، توافقــات 
صــورت گرفتــه در زمینــه مســائل بانکــی 
بــا کشــورهای اروپائــی، ضربــه زدن بــه 
ــلیمانیه  ــرات، س ــل، ه ــزی در کاب مراک

و... کــه بــه دنبــال ایجــاد بحــران ارزی 
در کشــورمان بودنــد و مداخــالت موثــر 
بانــک مرکــزی در بــازار ارز، از جملــه 
ــد  ــاز رون ــث آغ ــه باع ــت ک ــی اس دالیل
کاهــش نــرخ ارز شــده و بــه نظــر مــی 
رســد ایــن رونــد کاهشــی همچنــان 

ــد. ــته باش ــه داش ادام
مرســلپور بــا بیــان اینکــه دشــمنان 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــد ت ــالش بودن ــا در ت م
از شــبکه هــای اجتماعــی در فضــای 
مجــازی، جنــگ روانــی را در کشــورمان 
ایجــاد کننــد، اظهــار داشــت: امــروز 
ــه از  ــتند ک ــرف هس ــا معت ــمنان م دش
ایــن طریــق نیــز نتوانســتند بــه اهــداف 
ــران در  ــاد بح ــت ایج ــان جه ــوم ش ش
ــت  ــر مل ــار دیگ ــند و ب ــورمان برس کش
ــا تحمــل مشــکالت و کاســتی  ــران ب ای
هــا و بــا وحــدت و همدلــی خــود ایــن 

ــرد. ــی ک ــز خنث ــمنان را نی ــه دش توطئ
وی بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم 
رهبــری دربــاره گــذر موفقیــت آمیــز 
ملــت ایــران از ایــن پیــچ تاریخــی 
ــت شــبانه  ــه دول ــزود: مجموع ــم، اف مه
روزی در تــالش هســتند تــا آرامــش 
کشــور  بــازار  و  اقتصــاد  در  ثبــات  و 
حاکــم شــود و در ایــن مســیر اصنــاف، 
بازاریــان، تولیدکننــدگان و صنعــت گــران 
ــتند. ــت هس ــد دول ــازوان توانمن ــز ب نی

اسالمشــهر  فرمانــداری  سرپرســت 
ــه  ــون حلق ــا همچ ــه م ــه داد: هم ادام
هــای زنجیــر بهــم متصــل هســتیم 
و همــه بایــد کمــک کنیــم تــا ایــن 
شــرایط بخوبــی و بــه نفــع هموطنانمــان 

مدیریــت شــود.
وی بــا بیــان اینکــه آرامــش و آســایش 
مــردم کــه از احســاس امنیــت نیــز 
اصنــاف،  دســت  در  اســت،  مهمتــر 
اســت،  صنعتگــران  و  تولیدکننــدگان 
زمینــه  در  کمبــودی  هیــچ  گفــت: 
کاالهــای اساســی در کشــور وجــود 
و  همــت  بــا  شــاءا...  ان  و  نــدارد 
آســایش،  عزیــزان  شــما  همراهــی 

آرامــش و رفــاه مــردم بیــش از گذشــته 
تامیــن خواهــد شــد.

تمــام  اینکــه  بیــان  بــا  مرســلپور 
تــا  موظفنــد  شهرســتان  مســئوالن 
مشــکالت تولیدکننــدگان و صنعتگران را 
کــه نقــش مهمــی در چرخــه اقتصــادی 
کشــور دارنــد را در اســرع وقــت برطــرف 
ســازند، افــزود: مجموعــه فرمانــداری از 
آمادگــی کامــل بــرای همراهــی و کمــک 
صنعتــی  و  تولیــدی  واحدهــای  بــه 

ــت. ــوردار اس ــتان برخ شهرس
جلســه  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
ــان  ــدگان و متصدی ــدادی از تولیدکنن تع
بخــش  صنعتــی  هــای  مجموعــه 
ــان مســائل  ــه بی ــاد مســتوفی ب احمدآب
ــد و سرپرســت  و مشکالتشــان پرداختن
فرمانــداری شهرســتان نیــز دســتوراتی را 
جهــت رفــع ایــن مشــکالت صــادر کــرد.

ــن جلســه  ــان ای همچنیــن پــس از پای
سرپرســت فرمانــداری اسالمشــهر از 
ــف  ــای مختل ــش ه ــد و بخ ــط تولی خ
ــودان،  ــا ف ــی آری ــع غذای ــرکت صنای ش
ــد  ــور بازدی ــه فیل ــه و کارخان شــرکت کال

ــرد. ک

ته
نک

مرسـلپور با بیان اینکه دشـمنان مـا در تاش بودند تا با اسـتفاده 
از شـبکه هـای اجتماعـی در فضـای مجـازی، جنـگ روانـی را در 
کشـورمان ایجـاد کنند، اظهار داشـت: امـروز دشـمنان ما معترف 
هسـتند کـه از ایـن طریـق نیـز نتوانسـتند به اهداف شـوم شـان 
جهـت ایجـاد بحـران در کشـورمان برسـند و بـار دیگر ملـت ایران 
بـا تحمل مشـکات و کاسـتی ها و بـا وحدت و همدلـی خود این 

توطئـه دشـمنان را نیز خنثـی کرد.
وی بـا اشـاره به بیانـات مقام معظم رهبـری درباره گـذر موفقیت 
آمیـز ملـت ایران از این پیـچ تاریخی مهم، افـزود: مجموعه دولت 
شـبانه روزی در تاش هسـتند تا آرامش و ثبات در اقتصاد و بازار 
کشـور حاکم شـود و در این مسـیر اصناف، بازاریان، تولیدکنندگان 

و صنعـت گـران نیز بازوان توانمند دولت هسـتند.
سرپرسـت فرمانداری اسامشـهر ادامه داد: همه ما همچون حلقه 
هـای زنجیـر بهـم متصل هسـتیم و همه بایـد کمک کنیـم تا این 

شـرایط بخوبـی و به نفع هموطنانمان مدیریت شـود.

می روم اما نه برای تصدی پست وزارت کار 
استاندار آذربایجان شرقی گفت: منتظر تعیین استاندار جدید هستیم.

ــت:  ــدران گف ــکی مازن ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
کمبــود ملزومــات پزشــکی بــرای ارائــه خدمــات 

ــدارد. ــود ن ــتان وج ــی در اس ــب درمان مناس
ــوی  ــاس موس ــید عب ــر، س ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
در شــصت و پنجمیــن کنگــره میــان دوره ای جامعــه 
ــی و  ــهای جراح ــوع چالش ــا موض ــران ب ــان ای جراح
راهکارهــای کاهــش عــوارض بــر پزشــکی مبتنــی بــر 
ــت  ــروزه صحب ــرد: ام ــرد و اظهارک ــد ک ــواهد تاکی ش
هــای غیــر تخصصــی و غیرکارشناســانه مــردم را 
تهدیــد مــی کنــد بــه طــوری کــه برخــی از ســودجویان 
ــاری  ــدید بیم ــبب تش ــاران س ــان بیم ــده درم ــا وع ب

مــی شــوند.
وی افــزود: برخــی از بیمارانــی کــه در مراحــل اولیــه 
بــا مراجعــه بــه پزشــک مــی توانســتند درمــان شــوند 
ــودجویان  ــاز س ــت س ــای دس ــرف داروه ــس مص پ

بیمــاری آن هــا تشــدید مــی شــود.
دکتــر موســوی بــه بــاور غلــط در جامعــه اشــاره کــرد 
و گفــت: بســیاری ازســودجویان بــا فضــا ســازی هــا 
ــال  ــه دنب ــکان ب ــد پزش ــه بگوین ــد ک ــی کنن ــعی م س
ــال  ــه پزشــک س ــی ک ــتند درحال ــی هس ــائل مال مس
ــان  ــه ج ــرده درحالیک ــت ک ــوزه فعالی ــن ح ــا در ای ه
ــمند  ــرای او ارزش ــت ب ــک امان ــوان ی ــه عن ــار ب بیم

اســت.
بــا  مازنــدران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
ــاس  ــد براس ــات بای ــکی اقدام ــه در پزش ــان اینک بی
کار مبتنــی بــر شــواهد صــورت گیــرد، افــزود: مــردم 
ــد  ــی پزشــکی را بپذیرن ــد مداخــالت علم ــه بای جامع
ــد  ــرد و نبای ــی گی ــورت م ــواهد ص ــاس ش ــه براس ک
ســالمتی را حــراج و آن را در اختیــار افــرادی کــه 

ــم. ــرار دهی ــد ق ــی دانن ــکی را نم ــای پزش الفب
ســختی  بســیار  کار  را  علمــی  شــواهد  ارائــه  وی 
دانســت و عنــوان کــرد: هــر دارویــی تولیــدی در دنیــا 
ــازار  پــس از گذرانــدن مراحــل مختلــف علمــی وارد ب
مــی شــود کــه ایــن مراحــل بیــش از 15 ســال طــول 
مــی کشــد تــا عوارضــی بــرای بیمــار نداشــته باشــد.

دکتــر موســوی بــه برگــزاری کنگــره جامعــه جراحــان 
ایــران اشــاره کــرد و گفــت: ایــن کنگــره بــا همــکاری 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران از 11 الــی 13 
مهــر مــاه در مجتمــع دانشــگاهی پیامبــر اعظــم 
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــان ح ــور جراح ــا حض )ص( و ب

ــی شــود. ــزار م برگ

بـا  رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران 
بیـان اینکـه بیـش از ۳۰۰ نفـر در ایـن کنگـره 
شـرکت کردنـد، افـزود: ایـن کنگـره مـی توانـد 
جامعـه  ارتبـاط  و  روز  بـه  را  علمـی  اطاعـات 
پزشـکان را تسـهیل کنـد و در حاشـیه این کنگره 
هـا کارهـای مشـترک بین حـوزه هـای مختلف 
شـکل مـی گیـرد.وی  گفـت: اتفاقـات در حوزه 
هـای اقتصـادی و اجتماعـی در حـوزه تاثیرگذار 
تاثیـرات  ایـن  کـه  شـده  تـاش  ولـی  اسـت 
حداقـل باشـد و بتوانیـم خدمات را بـه بیماران 

ارائـه دهیـم و تاکنـون موفـق بودیـم.

کرمانشاه

کرمانشاه بیش از 27۰۰ میلیارد تومان پروژه نیمه تمام دارد
رییــس ســازمان برنامــه و 
بودجــه اســتان کرمانشــاه 
 2700 از  بیــش  گفــت: 
پــروژه  تومــان  میلیــارد 
ــه  نیمه تمــام دســتگاه ها در اســتان قابــل واگــذاری ب

اســت. خصوصــی  بخــش 
حبیــب هللا وفایــی در جلســه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی 
ــد،  ــزار ش ــر( برگ ــه روز )1۴ مه ــاه ک ــتان کرمانش اس
از  یکــی  را  تمــام  نیمــه  پروژه هــای  واگــذاری 
ــه  ــرای مقابل ــه دولــت ب مهمتریــن برنامه هــای 12 گان
بــا تحریم هــا دانســت و افــزود: اقتصــاد ایــران 
ــای  ــذاری پروژه ه ــرای واگ ــی ب ــای بی بدیل ظرفیت ه
ــی دارد.وی  ــش خصوص ــه بخ ــام ب ــی نیمه تم عمران

ــام  ــای نیمه تم ــذاری پروژه ه ــدی واگ ــری ج از پیگی
ــه بخــش خصوصــی در کرمانشــاه هــم یــاد کــرد و  ب
ــم  ــالع دهی ــرمایه گذاران اط ــه س ــد ب ــه داد: بای ادام
ــذاری  ــل واگ ــرایطی قاب ــه ش ــا چ ــا و ب ــدام طرح ه ک
ــد  ــرمایه گذاران بدانن ــر س ــت: اگ ــی گف ــتند. وفای هس
چــه شــرایطی بــرای واگــذاری پروژه هــای نیمه تمــام 
ــوع  ــن موض ــتقبال ای ــه اس ــده، ب ــه ش ــر گرفت در نظ

می آینــد.
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان کرمانشــاه 
از  را  پروژه هــا  ایــن  می تــوان  خاطرنشــان کــرد: 
ــار  ــه در اختی ــاری ک ــی و اعتب ــای فن ــق کمک ه طری

ــرد. ــادی ک ــرمایه گذاران اقتص ــرای س ــم ب داری

بنگادش خواستار خرید 
خرما از سیستان شد

جمهـوری  در  بنـگالدش  سـفیر 
اسـالمی ایران در دیدار با اسـتاندار 
سیستان و بلوچستان گفت: کشور 
بنـگالدش با جمعیـت 160 میلیون 
نفـری کـه مسـلمان نیـز هسـتند، بـه ویـژه در مـاه مبـارک 
رمضـان بـه خرمـای تولیـدی اسـتان شـما نیازمنـد اسـت و 
مـا خواهان واردات خرما از سیسـتان و بلوچسـتان به کشـور 
خـود هسـتیم. مجیب الرحمـان بویـان در ایـن دیـدار افـزود: 
کشـور بنـگالدش در شـرایط رو به رشـد اقتصادی قـرار گرفته 
و عالقمنـد به توسـعه روابـط اقتصادی مورد مبـادالت تجاری 
برای حضور تجار ایرانی و سـرمایه گذاری دو کشـور هسـتیم .

سیستان

یک مامور پلیس 
جان 2 کارگر را نجات داد

گچسـاران  انتظامـی  فرمانـده 
یـک  موقـع  بـه  اقـدام  گفـت: 
نفـر   2 جـان  پلیـس  مأمـور 
شـیر  چـم  سـد  کارگـران  از 

داد. نجـات  حتمـی  مـرگ  از  را  گچسـاران 
از  نفـر  دو  افـزود:  موسـوی  محمـد  سـید  سـرهنگ 
کارگـران سـد و نیـروگاه چـم شـیر گچسـاران در حال 
گرفتگـی  گاز  دچـار  شـرکت  فاضـالب  چـاه  تخلیـه 
شـدند کـه توسـط یکـی از کارکنـان نیـروی انتظامـی 

از مـرگ حتمـی نجـات پیـدا کردنـد. گچسـاران 

گچساران

انهدام 30 باند قاچاق کاال 
در هرمزگان طی سالجاری

اسـتان  انتظامـی   فرماندهـی 
هرمـزگان گفت: نیـروی انتظامی 
بـا جرائـم و مخـالن  در برخـورد 
لحظـه ای کوتـاه  امنیـت  و  نظـم 
نیامـده و توانسـته بـا اشـراف اطالعاتـی، محیـط را بـرای 
مجرمـان نـا امـن کنـد و در برخـورد بـا قاچاق مـواد مخدر 

بـردارد. مثبتـی  گام هـای 
و    سـردار عزیزالـه ملکـی در مراسـم صبحـگاه عمومـی 
مشـترک نیروهـای نظامـی و انتظامـی اسـتان هرمـزگان، 
افـزود: هفتـه نیـروی انتظامـی بـا شـعار "پلیـس مقتـدر، 
امیـن مـردم" از 13 مهرمـاه بـا حضـور کارکنـان نیـروی 
انتظامی در نماز جمعه سراسـر اسـتان هرمزگان آغاز شـد.

هرمزگان

مرگ ۲ مازندرانی و
 تردد با قایق در معابر

میلـی   27۴ شـدید  بارندگـی 
دو کشـته  مازنـدران  در  متـری 
برجـا گذاشـت و مـدارس غـرب 
عیـن  در  و  تعطیـل  را  اسـتان 
را سـفیدپوش کـرد.  بـرودت هـوا کوهسـتان هـا  حـال 
علـی اصغـر احمـدی مدیـرکل مدیریـت بحـران مازندران 
دقایقـی قبـل در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر دربـاره آخرین 
وضعیـت اسـتان اظهـار داشـت: باران سـیل آسـا بیشـتر 
شـهرهای اسـتان را در برگرفتـه اسـت و از عصـر دیـروز 
درجریـان  اسـتان  هـای  شهرسـتان  تمـام  در  بارندگـی 
اسـت و تمـام رودخانـه های سـطح اسـتان بویـژه غرب 

اسـتان بـا باالآمـدن آب مواجـه بـوده انـد.

مازندران

سرما اردبیل 
را  فرا گرفت

و  ســرد  ســامانه  ورود  بــا 
ــا 11  بارشــی و افــت شــش ت
ــرما  ــوا س ــای ه ــه ای دم درج
ــر مناطــق اســتان اردبیــل  اکث
بویــژه مناطــق مرکــزی ایــن اســتان را فــرا گرفــت. 
ــوص  ــل در خص ــتان اردبی ــی اس ــرکل هواشناس مدی
ــا  ــتان ب ــن اس ــوی ای ــرایط ج ــی و ش ــت فعل وضعی
ــی  ــرد و بارش ــوب، س ــامانه مرط ــه ورود س ــاره ب اش
ــق  ــر مناط ــون در اکث ــم اکن ــزود: ه ــا اف ــت دم و اف
ــا 11 درجــه  ــای هــوا ت ــن اســتان دم و شــهرهای ای

ــت. ــه اس ــش یافت کاه

اردبیل

جلوگیری از مصرف 
دام ها از شبکه آب شرب 
سالم امکان پذیر نیست

محمدحسـین قرائتـی  گفت: عالوه 
بر این ۴5 درصد شـبکه آب رسـانی 
روسـتایی اسـتان اصفهان فرسـوده 
؛ برخـی  بازسـازی دارد  بـه  نیـاز  و 
متعلـق  آبرسـانی  هـای  شـبکه  از 
و  بـوده  انقـالب  از  قبـل  دوران  بـه 
فرسـودگی هـا منجـر به اتـالف آب 

شـده اسـت.
آب  از  درصـد   32 بیـان کـرد:  وی 
روسـتاهای اسـتان اصفهـان برابـر 
10 میلیـون متـر مکعـب بـه دلیـل 
فرسـودگی شـبکه هـدر مـی رود که 
بـا اصالح شـبکه های آبرسـانی این 
از هـدر رفـت جلوگیـری مـی شـود.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب 
روسـتایی اسـتان اصفهـان بـا بیان 
اسـتاندارد  و  نرمـال  میـزان  اینکـه 
آب در مصـارف روسـتایی بـرای هر 
مشـترک در هـر مـاه 15 مترمکعب 
اسـت، افـزود : برخـی از مشـترکان 
نگهـداری دام در منـزل  بـه دلیـل 
مصرفی بیـش از حد معمول دارند.
قرائتـی یادآوری کرد: اصالح شـبکه 
های آبرسانی در اولویت کاری آب و 
فاضـالب روسـتایی اسـتان اصفهان 
قـرار گرفتـه که بـا تخصیـص اعتبار 
از محـل صندوق توسـعه ملی انجام 

است. شـده 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اعتبـارات 
و  آب  شـرکت  و  دارایـی  تملـک 
فاضـالب روسـتایی بـه تنهایـی نیاز 
مالـی را پاسـخ نمـی دهـد، گفـت: 
ملـی  توسـعه  صنـدوق  اعتبـارات 
بـرای اجـرای پـروژه های آبرسـانی 
اعتبـار  ایـن  تخصیـص  و  کارگشـا 
بـرای سـال 9۸ از مجلـس شـورای 

اسـالمی مـورد انتظـار اسـت

کمبود ملزومات پزشکی اصفهان
در مازندران وجود ندارد

خبر

تجديد آگهی مناقصه کشتارگاهتجديد آگهی مزایده فروش زمین
شـهرداری ماهـان باسـتناد مجـوز صورتجلسـه شـماره  5/۸۸-۱9 مـورخ 

97/5/۱۰ شـورای محتـرم اسـامی شـهر ماهـان در نظـر دارد نسـبت بـه فـروش 
قطعـات باقیمانـده از زمیـن تفکیکـی پـاک ثبتی به شـماره 7۴۱۸) پـاک قبلی 
7۴5۱( بـا کاربـری مسـکونی واقـع در خیابـان شـهید رجایـی شـرقی و شـهرک 
خواجـوی جنوبـی اقـدام نمایـد. لـذا متقاضیـان مـی تواننـد حداکثـر تـا تاریـخ 
97/۰7/۲۲ جهـت کسـب اطاعـات الزم و دریافـت اسـناد مزایده بـه واحد فنی با 
امـور مالی شـهرداری مراجعه و پیشـنهادات خـود را تا تاریـخ 97/۰7/۲۴ به همراه 
ضمانتنامـه بانکـی و یـا پرداخت سـپرده )بـه حسـاب جـاری ۰۱۰۸۱۱۳۰۲۱۰۰۲ نزد 
بانـک ملی شـعبه ماهان بنام حسـاب سـپرده شـهرداری ماهـان( تحویـل نمایند.

مـورخ   ۱9-5/۱۱۳ صورتجلسـه  مجـوز  باسـتناد  ماهـان  شـهرداری 
97/۶/۱۲ شـورای محتـرم اسـامی شـهر ماهـان در نظر دارد بهـره برداری 
و نگهـداری کشـتارگاه شـهرداری ماهـان را بـا تمـام امکانـات بـه مـدت 
یـک سـال به بخـش خصوصـی واگذار نمایـد. لـذا متقاضیان مـی توانند 
حداکثـر تـا تاریـخ 97/۰7/۲۲ جهـت بازدیـد و کسـب اطاعـات الزم و به 
واحـد امـور مالـی شـهرداری مراجعـه و پیشـنهادات خـود را تـا تاریـخ 
97/۰7/۲۴بـه همـراه ضمانتنامـه بانکی و یا پرداخت سـپرده )به حسـاب 
جـاری ۰۱۰۸۱۱۳۰۲۱۰۰۲ نـزد بانـک ملـی شـعبه ماهـان بنـام حسـاب 

سـپرده شـهرداری ماهـان( تحويـل نمایند.
 نکته: 1- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 2- سپرده 

نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
نکته: 1- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 2- سپرده 

نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
عبدالمهدی رنجبر -شهردار ماهانعبدالمهدی رنجبر -شهردار ماهان

آگهی دعوت به افراز  
نظربــه اینکــه آقــای هوشــنگ کریمــی احــد 

ــی از  ــالک 1۸۴فرع ــاعی پ ــن مش از مالکی

706اصلــی بخش۴5کرمــان برابردرخواســت 

1397/06/31تقاضــای  9۸۸3مــورخ  بشــماره  وارده 

افرازســهام خــود از پــالک مذکــور واقــع در شــهرجیرفت 

اقامتــگاه  نبــودن  معلــوم  بعلــت  انــد  نمــوده  را 

لــذا  اقــدام گردیــد  سایرشــرکاءازطریق صدورآگهــی 

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 6آیی ــه اســتناد م ــن وســیله ب بدی

افــراز وفــروش امــالک مشــاع بــه ســایر مالکیــن 

وهمچنیــن بــه اشــخاصی کــه در پالکهــای مزبــور ذینفــع 

ــان در  ــراز ســهمی خواه ــه اف ــدارد ک ــالم می هســتند اع

ــوع  ــل وق ــح در مح ــاعت ۸صب ــه 1397/0۸/23س مورخ

ملــک مزبــور بعمــل خواهــد آمــد لــذا کلیــه افــراد 

ذینفــع میتواننــد در تاریــخ ذکــر شــده در محــل حضــور 

بهــم رســانند عــدم حضورآنــان مانــع از انجــام عملیــات 

ــود ایــن آگهــی مطابــق مــاده 17آییــن  افــراز نخواهــد ب

االجرابــه  الزم  رســمی  اســناد  مفــاد  اجرایــی  نامــه 

کلیــه افــراد ذینفــع ابــالغ وفقــط در یــک نوبــت آگهــی 

ــف ۴56 ــد ./م ال ــی یاب ــار م وانتش

جواد فاریابی – رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان جیرفت 

آگهی دعوت به افراز  
نظربــه اینکــه آقایــان داریــوش کامرانــی 

برخــوری  هللا  ســیف  و  داراب  فرزنــد 

تعــدادی  وغیــره  محمــد  فرزنــد  مهنــی 

بخــش  706اصلــی  پــالک  مشــاعی  مالکیــن  از 

10351مــورخ  بشــماره  وارده  برابردرخواســت  ۴5کرمــان 

ــور  ــالک مذک ــود از پ ــهام خ ــای افرازس 1397/07/09تقاض

ــوم  ــت معل ــد بعل ــوده ان ــع دراراضــی شــهرجیرفت را نم واق

نبــودن اقامتــگاه سایرشــرکاءازطریق صدورآگهــی اقــدام 

گردیــد لــذا بدیــن وســیله بــه اســتناد مــاده 6آییــن نامــه 

ــن  ــه ســایر مالکی ــروش امــالک مشــاع ب ــراز وف ــون اف قان

ــع  ــور ذینف ــای مزب ــه در پالکه ــخاصی ک ــه اش ــن ب وهمچنی

هســتند اعــالم میــدارد کــه افــراز ســهمی خواهــان در مورخــه 

1397/0۸/19ســاعت ۸صبــح در محــل وقئــع ملــک مزبــور 

ــد در  ــع میتوانن ــراد ذینف ــه اف ــذا کلی ــد ل ــد آم ــل خواه بعم

ــدم  ــانند ع ــم رس ــور به ــل حض ــده در مح ــر ش ــخ ذک تاری

حضورآنــان مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد بــود ایــن 

ــاد اســناد  ــی مف ــن نامــه اجرای ــاده 17آیی ــق م آگهــی مطاب

ــط در  ــالغ وفق ــع اب ــراد ذینف ــه اف ــه کلی رســمی الزم االجراب

ــف ۴56 ــد ./م ال ــی یاب ــار م ــی وانتش ــت آگه ــک نوب ی

جواد فاریابی – رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان جیرفت

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع مــاده 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م 3 قان
ــاختمانهای  ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی  ــند رس ــد س فاق
برابــر رأی شــماره 139760318019003254 ـ 1397/6/14 هیــأت اول 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش 
معافــی  قســمت  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
شکردشــت فرزنــد ســلطان بشــماره شناســنامه 24 صــادره از تالــش در 
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 13/21 مترمربــع 
ــالک 40  ــروز و مجــزی شــده از پ ــی مف ــالک فرعــی 11331 از 9 اصل پ
ــک رســمی  ــداری از مال ــالن خری ــک بخــش 28 گی ــه ری ــع در قری واق
آقــای محمدعلــی انتخابــی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع 
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات عم
ــی  ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک صورت
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت  ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماین خــود را ب
ــق مقــررات ســند  انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طب

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/7/1       

تاریخ انتشارنوبت دوم : 1397/7/15
رئیس ثبت اسناد و امالک تالش ـ فردین نورزاده     7244

                 آگهی رونوشت حصروراثت
فرزنــد   7884 شناســنامه  شــماره  دارای  کیرتــاش  باقــری  محمداســماعیل 
ــه  ــه کالس ــت و ب ــرح دادخواس ــهر بش ــادره از بهش ــد 53/8/9 ص ــم متول محمدابراهی
549/4/97 از ایــن شــورا در خواســت حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان محمدابراهیــم باقــری کیرتــاش فرزنــد اکبــر بــه شــماره شناســنامه 1123 در تاریــخ 
97/6/24 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه: 1- محمداســماعیل باقــری کیرتــاش نــام پــدر محمدابراهیــم شــماره شناســنامه 7884 
پســر متوفــی 2- محمــود باقــری کیرتــاش نــام پــدر محمدابراهیــم شــماره شناســنامه 683 پســر 
ــر  ــنامه 9607 پس ــماره شناس ــم ش ــدر محمدابراهی ــام پ ــاش ن ــری کیرت ــی باق ــی 3- مجتب متوف
متوفــی 4- فاطمــه جعفــری کیرتــاش نــام پــدر حســین علــی شــماره شناســنامه 46 همســر متوفی 
ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا  ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب اینــک ب
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف: 1545

رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم   7920  

   آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونــده : 97/8/20 ســاعت 9 صبــح – خواهــان: ســمیه ســنچولی خوانــده : 
منصــور محمــدی اشــتلق – خواســته: مطالبــه طلــب خواهــان دادخواســتي تســليم 
دادگاه هــاي عمومــي نمــوده كــه جهــت رســيدگي بــه شــعبه چهــارم ارجــاع گرديــده 
و وقــت رســيدگي تعييــن شــده بعلــت مجهــول المــكان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان 
ــه يــك نوبــت در  ــون آئيــن دادرســي مدنــي مراتــب ب و دســتور دادگاه و بتجويــز مــاده 73 قان
ــي  ــن آگه ــر آخري ــخ نش ــده از تاري ــا خوان ــود . ت ــي ش ــي م ــار آگه ــد كثيراالنتش ــي از جرائ يك
ــخه دوم  ــود نس ــل خ ــاني كام ــالم نش ــن اع ــه و ضم ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــاه ب ــك م ــرف ي ظ
ــم  ــت رســيدگي حضــور به ــاال جه ــرر ب ــت مق ــد و در وق ــت نماي ــم را درياف دادخواســت و ضمائ
رســانند چنانچــه بعــدا ابالغــي بوســيله آگهــي الزم شــود فقــط يكنوبــت منتشــر و مــدت آن ده 

روز مــي باشــد . م/الــف: 1546
مدير دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم    7921

آگهــی فقــدان / از بیــن رفتــن 
موضــوع  مالکیــت)  ســند 

.ثبــت( آ . ق  مــاده ی 120 
غالمعلــی بختیــار )مالــک( طبــق درخواســت بــه شــماره 
وارده 9053 مــورخ 1397/3/22 اعــالم داشــته  نظــر بــه 
ــت  ــه عبارتس ــی ) ک ــی 47/444 اصل ــالک ثبت ــه پ اینک
ــی  ــای احداث ــا بن ــن ب ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی از شش
بمســاحت 72 مترمربــع پــالک 444 فرعــی از 47 اصلــی 
ــریال  ــا س ــر 76 ب ــه 106 دفت ــت 11922 صفح ــل ثب ذی
چاپــی 574514 بنــام نامبــرده ثبــت و ســند صــادر شــده 
ــذا  ــت ل ــده اس ــود ش ــی مفق ــت جابجای ــه عل ــت ب اس
ــور  ــت مذک ــی ســند مالکی تقاضــای صــدور ســند المثن
را نمــوده اســت در همیــن راســتا وفــق مــاده 120 ائیــن 
نامــه اصالحــی ق. ثبــت مصــوب 1380/11/8 مراتــب در 
یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی 
حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از 
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز بــه ایــن 
ــا  ــت ی ــه اصــل ســند مالکی ــه و ضمــن ارائ اداره مراجع
ســند معاملــه اعتــراض خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی 
اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت 
ــت  ــند مالکی ــل س ــه اص ــدم ارائ ــا ع ــی و ی ــرر قانون مق
یــا ســند معاملــه المثنــی ســند مالکیــت پــالک مذکــور 
ــد  ــه متقاضــی تســلیم خواه ــررات صــادر و ب ــق مق طب
شــد.توضیحا پــالک 444 فرعــی تحــت  پــالک 12588 
فرعــی اســتاندارد ســازی شــده اســت . م/الــف: 1534

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
 سادات حسینی   7956

       آگهی حصر وراثت
پــدر  نــام  محمــدی   شــهرت  احمــد   آقــای 
از  صــادره   1754146384 بشناســنامه  ابراهیــم 
اهــواز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصروراثــت 
تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان  مرحــوم  ابراهیــم 
شــهرت محمــدی  بشناســنامه 680 صــادره شوشــتر در تاریــخ 
83/02/23 در اهــواز  اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت ورثــه اش 
عبارتنــد از : 1- متقاضــی بــا مشــخصات فــوق )پســر متوفــی( 
2- محمدرضــا محمــدی بــه ش ش 6 صــادره از اهــواز )پســر 
متوفــی( 3- حمیــده محمــدی بــه ش ش 7 صــادره از اهــواز 
)دختــران متوفــی( 4- طاهــره محمــدی بــه ش ش 4 صــادره 
ــادره از  ــه ش ش 5357 ص ــدی ب ــیما محم ــواز 5- س از اه
ــواز  ــادره از اه ــه ش ش 810 ص ــدی ب ــال محم ــواز 6- لی اه
7- مریــم محمــدی بــه ش ش 809 صــادره از اهــواز 8- زهــرا 
 محمــدی بــه ش ش 112 صــادره از اهــواز 9- هاجــر ســلطان 
ــی(. ــر متوف ــتر )همس ــادره از شوش ــه ش ش 643 ص زاده ب

اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک 
نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیــت 
نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
ــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیــت  ــه شــورا تقدی مــاه ب
نامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود 

ــار ســاقط اســت. از درجــه اعتب
رئیس شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان کارون        8007
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این صفحه می خوانیم
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و  شـهری  توسـعه  و  عمـران  معـاون 
روسـتایی وزیـر کشـور از ادامـه تـالش و 
چیـالت  مـرز  گشـایش  بـرای  رایزنـی 
نـوار مـرزی اسـتان  دهلـران در جنـوب 
ایـالم بـا عـراق برای تـردد زائـران اربعین 
خبـر داد. مهـدی جمالـی نـژاد روز جمعه 
هـای  زیرسـاخت  از  بازدیـد  جریـان  در 
نقطـه مـرزی چیـالت شهرسـتان دهلران 
اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه مهیـا شـدن 
راه  بـرای  ضـروری  هـای  زیرسـاخت 
انـدازی خروجـی مـرزی چیـالت در 30 
کیلومتـری شـهر دهلـران رایزنـی بـرای 
موافقـت طـرف عراقـی بـرای گشـایش 

این مرز بیشتر می شود.
رییـس کمیته زیرسـاخت سـتاد اربعین 

در وزارت کشـور افـزود: بـا 360 میلیـارد 
ریـال هزینـه اقـدام های مهمـی در حوزه 
تامیـن راه، آب و بـرق و فیبرنـوری مـرز 
چیـالت و مهیـا شـدن ایـن مـرز بـرای 

تردد زایران انجام شده است.
وی گفـت: بهسـازی 10 کیلومتر از مسـیر 
جـاده دسترسـی به چیـالت باقـی مانده 
کـه هـم اکنـون و بهسـازی آسـفالت آن 

جریان دارد.
و  شـهری  توسـعه  و  عمـران  معـاون 
روسـتایی وزارت کشـور خاطر نشـان کرد: 
بـه منظـور تسـهیل تـردد زائـران اقـدام 
هـای خوبـی در حوزه زیرسـاختی مناطق 
مـرزی محـل تـردد زائـران اربعیـن بـه 
خصـوص در اسـتان ایـالم انجـام شـده 

اسـت. وی بـه موافقـت دولـت ایـران و 
عـراق در خصوص بازارچـه مرزی چیالت 
هم اشـاره کـرد و افزود: تالش می شـود 
در خصـوص مـرز چیـالت نیـز مسـایل و 
موضوعـات را به وزارت خارجه منتقل و از 
ایـن طریـق پیگیری هـا دنبال شـود.اون 
جدیـد وزیـر کشـور در نخسـتین سـفر 
اسـتانی خود، اقدامات کمیته زیرسـاخت 
در  حسـینی  اربعیـن  مرکـزی  سـتاد 
اسـتان های خوزسـتان، ایالم و کرمانشـاه 

را بررسی می کند.
مهـدی جمالی نـژاد کـه هفتـه جـاری بـه 
عنـوان معاون وزیر کشـور معرفی شـد به 
عنـوان اولیـن سـفر اسـتانی و کاری خود 
دراین سـمت راهی مناطـق مرزی جنوب 

آمادگی هـای  از  تـا  شـده  غربـی کشـور 
مرزهـای  در  شـده  ایجـاد  زیرسـاختی 

خوزستان ، ایالم و کرمانشاه بازدیدکند.
بررسی اقدامات دسـتگاه های اجرایی در 
راه هـای  از  اعـم  زیرسـاخت  حـوزه 
مواصالتی، شـبکه های آب و برق، تکمیل 

پایانه هـای مـرزی، تکمیـل پارکینگ های 
و  عمومـی  و  شـخصی  خودروهـای 
پروژه هـای  سـایر  فیزیکـی  پیشـرفت 
مـوارد  جملـه  از  زیرسـاخت  بـا  مرتبـط 
بررسـی معـاون وزیـر کشـور در بازدیـد از 

مهران و دهلران است.

ــرق  ــت ب ــران صنع ــت بح ــورای مدیری ــس ش ریی
ــه و بویراحمــد  اســتان هــای خوزســتان و کهگیلوی
گفــت: مشــکالت شــبکه برق خوزســتان شناســایی 
ــت  ــای الزم جه ــه ه ــا و برنام ــل ه ــده و راه ح ش
حــل آنهــا تدویــن و بخشــی از ایــن مشــکالت حــل 

شــده اســت، اکنــون نیازمنــد پشــتیبانی و حمایــت 
مالی برای اتمام این مشکالت هستیم.

محمــود دشــت بــزرگ در جلســه کمیتــه مدیریــت 
ــتان و  ــای خوزس ــتان ه ــرق اس ــت ب ــران صنع بح
کــرد: جلســات  اظهــار  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
کمیتــه بحــران تــا آخــر ســال تــداوم خواهــد 

داشــت و مهــم تریــن هــدف آن پیشــگیری از 
ــرق  حــوادث طبیعــی و غیــر طبیعــی در صنعــت ب

است.
وی ادامــه داد: بایــد در صنعــت بــرق مســاله یابــی 
ــه مســئوالن و  ــن مســائل ب ــال ای ــا انتق شــود و ب
ــعه داده  ــالح و توس ــرق اص ــبکه ب ــا ش ــک آنه کم

شود.
ــرق  ــت ب ــران صنع ــت بح ــورای مدیری ــس ش رئی
ــه و بویراحمــد  اســتان هــای خوزســتان و کهگیلوی
ــا در فصــل  ــت م ــن فعالی ــم تری ــرد: مه ــه ک اضاف
ــران  ــا و بح ــا ریزگرده ــه ب ــش رو مقابل ــای پی ه
ــا توجــه  ــرق اســت، ب هــای محتمــل در صنعــت ب
بــه داشــتن فرصــت الزم، بایــد بــا تامیــن بودجــه 

پــروژه هــای مختلــف بــرق رســانی و پایدارســازی 
در اولویــت قــرار گرفتــه و هرچــه ســریعتر عملیــات 

مقاوم سازی و پیشگیرانه به اتمام برسد.
دشــت بــزرگ در بخــش دیگــری از صحبــت هــای 
ــد و اجــرای پوشــش  ــروژه هــای خری ــه پ خــود ب
عایقــی، تعویــض زنجیــر مقــره و شستشــوی 
پســت هــا و خطــوط انتقــال و فــوق توزیــع اشــاره 
ــود و شــش ۴1 پســت  ــزود: در ســال ن ــرد و اف ک
ــام  ــرای انج ــاز ب ــه ف ــع در س ــوق توزی ــال و ف انتق
پوشــش عایقــی انتخــاب شــدند کــه از ایــن تعــداد 
12 پســت انتقــال فــوق توزیــع انجــام شــده و 
ــا  ــد پوشــش عایقــی ی ــه خری مابقــی آن در مرحل

بررسی و ارسال در دفتر قرار دادها است.

ــده نیــروی انتظامــی شهرســتان قائمشــهر  فرمان
ــک  ــرگ ی ــت م ــت: عل ــدران گف ــتان مازن در اس
ــودک  ــتان ک ــن شهرس ــاله در ای ــار س ــر چه دخت
آزاری بــوده و پــدر و مــادر ایــن کــودک بــه عنــوان 

متهمان اصلی دستگیر شده اند.
ــاع روز )چهارشــنبه(  ــی دف ــن کــودک ب مــرگ ای
ــت  ــدران هــم عل ــی مازن رخ داد و پزشــکی قانون

مرگ را ضرب و شــتم اعالم کرده است.
 ســرهنگ محمــد ولــی مــرادی  فرمانــده نیــروی 
انتظامــی شهرســتان قائمشــهر در ایــن بــاره 
گفــت: بازجویــی از متهمــان در حــال انجــام 
اســت و جزئیــات بیشــتر پــس از پیشــرفت 
قــرار  رســانه ها  اختیــار  در  پرونــده  قضایــی 

خواهد گرفت.

 مدیــرکل پزشــکی قانونــی مازنــدران نیــز گفــت: 
قانونــی  پزشــکی  کارشناســان  از  یــک گــروه 
شهرســتان قائمشــهر کــه بــرای پی گیــری و 
ــد،  ــده بودن ــزام ش ــه اع ــه منطق ــرگ ب ــت م عل

کودک آزاری را تایید کردند.
ــه  ــی عباســی افــزود: اگــر چــه بررســی اولی  عل
جســد ایــن کــودک نشــان داد کــه کــودک آزاری 
ــتور  ــه دس ــته ب ــی روز گذش ــه ، ول ــورت گرفت ص
مقــام قضایــی جنــازه بــرای تعییــن علــت اصلــی 
ــه  ــی ب ــات الزم تخصص ــام آزمایش ــرگ و انج م
ســردخانه پزشــکی قانونــی قائمشــهر انتقــال 
ــرانجام   ــی س ــکی قانون ــان پزش ــت. کارشناس یاف
پــس از  معاینــات مختلــف مــرگ ناشــی از 

کودک آزاری را تایید کردند.

رایزنی برای گشایش مرز دهلران در ایام 
اربعین جریان دارد
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دستگیری والدین کودک کش در 
قائمشهر

کرماناصفهان

شفافیت در وصول مالیات ، 
با ارائه اطاعات صحیح 

اقتصادی توسط مودیان
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان گفــت: شــفافیت 
در وصــول مالیــات ، بــا ارائــه اطالعــات صحیــح اقتصــادی 

توسط مودیان مالیاتی محقق می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور مالیاتــی اســتان 
کرمــان ، محمــد ســلمانی، در نشســت بــا اعضــای هیــات 
مدیــره اتحادیــه آهــن فروشــان کــه بــا حضــور رئیــس اتاق 
ــا تعامــل و  اصنــاف اســتان برگــزار شــد، اظهــار داشــت: ب
و  موانــع  رفــع  اصنــاف درصــدد  اتــاق  بــا  همفکــری 
ــه وصــول درآمدهــای مالیاتــی  مشــکالت موجــود در زمین

در استان هستیم.
وی افــزود : بــا ارائــه اطالعــات صحیــح اقتصــادی توســط 
مودیــان زمینــه مســاعد دســتیابی بــه درآمدهــای پایــدار 
ــای  ــت ه ــی فعالی ــات واقع ــاس اطالع ــر اس ــی ب مالیات

اقتصادی واحدهای صنفی فراهم خواهد شد.
ــت  ــی اســتان کرمــان گفــت : اولوی ــور مالیات ــر کل ام مدی
ــات«  ــر »اطالع ــکا ب ــز و ات ــی، تمرک ــور مالیات ــت ام نخس
مالیاتــی،  عدالــت  برقــراری  زمینــه  تــا  بــود  خواهــد 
رضایتمنــدی مــردم و شــفاف ســازی اقتصــادی در اســتان 

بیش از گذشته فراهم گردد.
ســلمانی تاکیــد کــرد: هنگامــی کــه اطالعــات مــورد نیــاز 
امــور مالیاتــی توســط مودیــان مالیاتــی بــه پایــگاه 
ــود،  ــال ش ــان ارس ــای مودی ــد و هزینه ه ــات درآم اطالع
ایــن امــکان وجــود خواهــد داشــت کــه مالیــات عادالنــه و 
ــول  ــادی وص ــاالن اقتص ــی فع ــد واقع ــاس درآم ــر اس ب
شــود.در ادامــه ایــن نشســت یوســف جعفــری ، رئیــس 
اتــاق اصنــاف اســتان کرمــان ضمــن قدردانــی از تعامــل و 
همــکاری دو جانبــه اداره کل امــور مالیاتــی و اتحادیــه 
ــی  ــور صنف ــع ام ــرد: مجم ــان ک ــر نش ــی خاط ــای صنف ه
همــواره همــکاری الزم را بــا اداره کل امــور مالیاتــی خواهــد 
داشــت.وی اظهــار داشــت : در حــال حاضــر تعامــل بیــن 
ــاق اصنــاف و اداره کل امــور مالیاتــی اســتان پــرر نــگ  ات
تــر از قبــل شــده کــه امیدواریــم بــا ایــن تعامــالت، 

مشکالت مالیاتی اصناف در استان حل شود.

دستگیری 
کاهبردار یک 

میلیون یورویی
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام فرمان
قالــب  در  کــه  زنــی  گفــت: 
از  یکــی  از  تجــاری  فعالیت هــای 
یــک  اصفهــان  اســتان  بانک هــای 
میلیــون و 210 هــزار یــورو کالهبرداری 
شد.ســردار  دســتگیر  بــود،  کــرده 
ــی  ــت: در پ ــی گف ــدی معصوم بیگ مه
دریافــت حکــم جلــب زنــی بــه اتهــام 
از  ارزی  کالهبــرداری  در  مشــارکت 
ــوع  ــتان موض ــای اس ــی از بانک ه یک
پلیــس  مامــوران  کار  دســتور  در 
اصفهــان  اســتان  عمومــی  امنیــت 

قرار گرفت.
وی افــزود: در بررســی های صــورت 
بــا  زنــی  شــد  مشــخص  گرفتــه 
همدســتی 2 نفــر از اعضــای خانــواده 
یــک  تاســیس  بــه  اقــدام  خــود 
ــود  ــا وانم ــرده و ب ــاری ک ــرکت تج ش
غیــر  و  واهــی  اختیــارات  کــردن 
زمینــه  در  تخصــص  واقعــی، 
داشــتن  و  بازرگانــی  فعالیت هــای 
ــام  ــت انج ــی جه ــوان مال ــدرت و ت ق
و  واردات  و  اقتصــادی  پروژه هــای 
بانک هــای  از  یکــی  از  صــادرات، 
اســتان تقاضــای گشــایش اعتبــار 
ــه  LC و درخواســت ثبــت ســفارش ب
مبلــغ یــک میلیــون و 210 هــزار یــورو 
انتظامــی  اســت.فرمانده  کــرده 
اســتان اصفهــان افــزود: در ادامــه 
متهــم به رغــم تعهــد بــه پرداخــت 
وجــه اســناد ارزی  هنــگام وارد کــردن 

کاال متواری می شود.       

رنا
:ای

س
عک

سودوکو شماره ۱۲۸۱

پاسخ سودوکو شماره ۱۲۸۰

افقی
1 - سناتور ایالت نوادا و رهبر جناح 

اکثریت مجلس سنای آمریکا - اقتصاد 

این کشور از توانایی های نرخ ارز باال برای 

 مقابله با تورم سود می برد

2 - از عوامل و متغیرهای مهم در 

 صادرات اروپا - طایفه

 3 - خردمندان - ظلم - سروش غیبی

 ۴ - تازگی - حیله - مخفف که ای

 5 - تردید - صورتگر - از اعداد ترتیبی

6 - فرق سر - بزرگان - بد بوی 

 پرخاصیت

7 - کارشناس موسسه اقتصاد جهانی و 

روابط بین المللی آکادمی علوم روسیه - 

 نامی زنانه - خون بها

۸ - تصدیق آلمانی - جاسوس - 

 ساده لوح - ضمیر جمع

9 - دنباله - رج و صف - اقتصاددان 

بزرگ و فقید سوئدی که نظام 

آموزش های نامربوطه را مطرح کرده 

 است

10 - حرف درد - ریاضت - واحدی 

 برای اندازه گیری

11 - مرکز استان گیالن - سرگرمی - 

 نوعی زغال سنگ

 12 - مخفف سیاه - انجیر - درجات

13 - خط کج شده - به جا آوردن - 

 خوشحالی و مسرت

1۴ - خدای باستان - از ارزهای موفق 

 در بازار تبادالت ارزی

15 - رییس بانک مرکزی استرالیا - 

دستگاه مولد نیرو.

عمودی 
 1 - از ادات تنبیه - جنبیدن - گندمگون

2 - نکوهش - شایسته - نوعی گیاه 

 خوردنی

3 - گمان - حرف صریح - کانال های 

آبیاری آبپخش در این استان ساخته 

 خواهد شد

۴ - شهر شرقی آلمان - نخجیر - 

 گوشت آذری - شر

5 - راه کوتاه - تنها - کمک و مساعدت 

 - نوعی حلوا

 6 - کشنده شتر - سودمند - ترازنامه

 7 - امضا - کتاب شعرا - خاک سرخ

۸ - زمینه - کادر - چاالک - عدد 

 فوتبالی

 9 - یار سوزن - از پای درآمده - مادون

10 - آنکه افزون بر شغل خود مسوولیت 

کار دیگری را نیز عهده دار باشد - 

 آسودگی - اسب کوتاه با یال و دم دراز

11 - گشوده - چک - دهان - حرف 

 راندن حیوانات

 12 - زاج - دیروز - پل معروف - جوان

13 - از پرفروش ترین محصوالت شرکت 

خودروسازی هنداموتورز ژاپن - تصدیق 

 روسی - استاندار

1۴ - تمام نشده - بردش معروف است 

 - شریعت

15 - از شرکت های قطعه سازی 

زیرمجموعه جنرال موتورز آمریکا - نادانی 

- پدر بزرگ.

جدول شماره ۱۲۸۱

کرمان

کاهش ۴۳ درصدی قتل های 
مسلحانه در کرمان

ــی  ــان از اجرای ــتان کرم ــی اس ــروی انتظام ــده نی فرمان
شــدن طــرح تجمیــع 110 در جهــت افزایــش امنیــت 
مــردم خبــر داد و بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه حــدود 
110 عملیاتــی و  بــه ســامانه  33 درصــد تماس هــای 
نیــز راهنمایــی و  ایــن تماس هــا  حــدود 6۴ درصــد 
مشــاوره اســت، در ایــن طــرح تجمیــع 110 شــهروندان در 
هــر کجــای اســتان بــا پلیــس 110 تمــاس بگیرنــد، 

مرکز اســتان به آنها تماس پاســخ خواهد داد.
مشــترک  صبحــگاه  در  بنی اســدی فر  رضــا  ســردار 
نیروهــای نظامــی و انتظامــی مســتقر در کرمــان بــه 
مناســبت هفتــه ناجــا گفــت: در ایــن هفتــه گــزارش 

خدمــات پلیس را ارایه خواهیم کرد.
ــر  ــه صف ــی از نقط ــروی انتظام ــه نی ــان اینک ــا بی وی ب
مــرزی تــا عمــق جامعــه و حتــی در فضــای مجــازی بــا 
می زنــد،  لطمــه  جامعــه  امنیــت  بــه  معضالتــی کــه 
رســانه  ســالح  اگــر  عنــوان کــرد:  می کنــد،  مقابلــه 
ــن  ــه ای ــی ب ــر سیســتم های امنیت ــت نشــود و اگ مدیری
مقولــه توجــه نکننــد، ماننــد ســالح شــیمیایی رفتــار 
ــا  ــب ب ــا متناس ــتیم م ــر هس ــذا ناگزی ــرد ل ــد ک خواهن
ــه  ــص را ب ــه و تخص ــالمی، تجرب ــه اس ــدات جامع تهدی
بــه  اشــاره  بــا  فــر  اســدی  کنیم.بنــی  روزرســانی 
ناآرامی هــای دی مــاه ســال گذشــته، اظهــار کــرد: شــاهد 
بودیــم کــه  ناآرامی هــای در دی مــاه ســال گذشــته 
نیــروی انتظامــی اســتان کرمــان بــه رغــم آســیب دیدگی 
ــا از آن  ــت ام ــلحه داش ــس اس ــه پلی ــود اینک ــا وج و ب
اســتفاده نکــرد و بــا حوصلــه و ســعه صــدر موضوعــات را 
مدیریــت و صــف بذهــکاران را از مــردم جــدا کــرد ضمــن 
ــا آرامی هــا  ــن ن ــه در اتمــام ای ــرد ک ــد توجــه ک آنکــه بای
ــی اســتان  ــروی انتظام ــورد شــکایت از نی ــک م ــی ی حت
ــی  ــتیم.فرمانده انتظام ــی نداش ــع قضای ــان در مراج کرم
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری بــه 
رغــم اینکــه دشــمنان تبلیغــات زیــادی کردنــد امــا 
مــردم صــف خــود را از آنهــا جــدا کــرده انــد بیــان کــرد: 
هــزار   1۴ حــدود  تحصــن  شــاهد  جــاری  ســال  در 
کامیــون داران بودیــم کــه دســتگاه های متولــی ایــن 
ــف را  ــرای رفــع مشــکالت ایــن صن امــر اقدامــات الزم ب
بــه خوبــی صــورت دادنــد.وی عنــوان کــرد: در ســال 
جــاری شــاهد مشــکالتی در زمینــه اقتصــادی بــه دلیــل 
ــد  خشکســالی ها و ســرمازدگی در اســتان هســتیم و بای
شــاخص های  بــر  اقتصــادی  مشــکالت  بدانیــم کــه 
امنیتــی تاثیــر می گــذارد، لــذا نیــروی انتظامــی بــه 
ــن  ــت ضم ــده امنی ــن کنن ــردم و تامی ــن م ــوان امی عن
رصــد امنیــت در راســتای رفــع معایــب و تقویــت نقــاط 
قــوت خــود گام برداشــته ایــم تــا امنیتــی کــه شایســته 

این مردم اســت را تامین کنیم.      

 پیام
استان ها

ان
رم

ی ک
دار

راه
س: 

عک

جان باختن کودک سه ساله منوجانی در دیگ آش
براثر بی احتیاطی والدین ، کودک سه ساله منوجانی در دیگ آش افتاد و جان باخت.

بخشدار آسمینون با تایید این خبر گفت: این دختر بچه هنگام پختن آش در روستای عباس آباد 
پاتک در غیاب والدین به داخل دیگ سقوط کرد و به بیمارستان منتقل 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

با احمدرضاخان درویش، مردی که تا ابد مدیون اعتمادش خواهم بود، 
سایه تون مستدام.

@dirbaz_kambiz

علی دایی با انتشار تصویر زیر از احضارش به دادگاه حهت ارائه توضیحات در 
ارتباط با مبالغ جمع آوری شده برای بازسازی کرمانشاه خبر داده.

@alidaei

ظریف همچون داوود زمان برای دفاع از منافع کشورش با جالوت روبرو شده 
است. بخشی از مقاله بوستون گلوب آمریکا.

@hamid_baeidinejad

این کاربر تصویر زیر را از هتل داد یزد با دنبال کنندگان خود به اشتراک گذاشته.

@amirabhari

یاهــو کــه اوایــل ســال جــاری فعالیــت 
پیام رســان یاهــو مســنجر را متوقــف 
بــه  تــازه ای  مســنجر  بــود،  کــرده 
منتشــر  را   Yahoo Together نــام 
ــایر  ــا س ــت ب ــد رقاب ــو قص ــرد. یاه ک
موجــود  پیام رســان  اپلیکیشــن های 

دارد. را   Slack مخصوصــا 

ــت دو  ــد از گذش ــا بع iOS 12  تنه
هفتــه، موفــق شــد بــه آمــار نصــب 
نزدیــک بــه پنجــاه درصــد )بــه 
طــور دقیــق تــر ۴6.57 درصــد( 
از آیفون هــا و آیپد هــای ســازگار 

ــد. برس

ــدش  ــی جدی ــام ویژگ ــتاگرام ن اینس
را »nametags« گذاشــته کــه بــه 
ــا اســکن کــردن یــک کــد  ســادگی ب
-مثــل چیــزی کــه در اســنپ چت 
ــبت  ــد نس ــم- می توانی ــاهد بودی ش
ــدام  ــردن دوســتان تان اق ــو ک ــه فال ب

ــد. کنی

خبر
اینستاگرام

آمار
iOS ۱۲

خبر
یاهو

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
عباس طهماســبی زاده می گوید:

و  جگرکــی  می بــردم  رو  ســیگاریم  دوســتای  داشــتم  عــادت  قبــال 
می گفتــم تــرک کنیــد جایزتــون اینــه کــه هــر هفتــه بیایــم اینجــا.

ــار ســیگار رو تــرک کــردن راه  االن کــه ســیگار گــرون شــده دوســتانی کــه باالجب
ــم جگرکــی. ــا بری ــم. بی ــرک کردی ــا ت ــا م ــن بی ــگ می زن ــه راه زن ب

ســارا معصومی می گوید:
بعــد ایــن همــه ســال دلــم می خــواد مثــل همــه آن روزهــا آنقــدر 
بیخیــال دنیــا باشــم كــه موبایــل را ســایلنت كنــم، راه بیفتــم ســمت جــاده فشــم 
ــی  ــن می كن ــا م ــه ب ــد ك ــن عه ــه ای ــن اول روز دانســتم ك ــراج: م ــا صــدای س ب
ــا چنــد كتــاب  ــه ب ــار رودخان ــه همــان رســتوران دنــج كن محكــم نباشــد. برســم ب

ــه. ــرای دردان ــا نوشــته ب ــه آن ه ــه اول هم شــعری ك

صــدرا محقق می گوید:
ــپ  ــا از دوره ترام ــردن، ام ــر می ک ــظ ظاه ــل حف ــا حداق ــال حکومت ه قب
رســما قانــون جنــگل حاکــم شــده! خــود آمریــکا کــه همــه معاهده هــای 
هــم  عربســتان  دوســتش  زبالــه،  ســطل  تــوی  پــرت کــرد  رو  بین المللــی 
ــن  ــم چی ــن ه ــده، ای ــرد اســتعفا ب ــورش ک ــد و مجب ــان رو دزدی نخســت وزیر لبن

کــه رئیــس پلیــس بین الملــل )اینترپــل( رو بازداشــت کــرده!

آیدین سیارســریع می گوید:
راننــده داشــت می گفــت دالر پاییــن اومــده ولــی قیمــت اجنــاس 
ــه  ــم بل ــه باهــاش همــراه بشــم گفت ــاری همدالن ــری نکــرده. اومــدم در گفت تغیی
ــوب  ــت خ ــرد گف ــی ک ــو قاط ــن! یه ــدن 13 توم ــی رو می ــیگار 5 تومن ــا... س آق
ــه... دســتمال...  ــم بل ــه ســیگار. گفت ــت ب ــن، ایشــاال بشــه 100 تومــن. لعن می کن

ــده. ــرون ش ــدر گ ــت چق ــتمال توال دس

احســان رمضانیان می گوید:
وقتــی زمزمــه چنــد برابــر شــدن عــوارض خــروج از کشــور شــروع شــد، 
ــا  ــته، ام ــان نگذش ــال از آن زم ــک س ــوز ی ــت. هن ــمان رف ــه آس ــا ب ــه م داد هم
ــا  ــم و ی ــادت کردی ــد ع ــع جدی ــه وض ــاید زود ب ــم. ش ــوش کرده ای ــی فرام همگ

ــدارد. ــت ن ــان موضوعی ــی برایم ــفر خارج ــر س ــاید دیگ ش

ســمیرا شیرمردی می گوید:
ــوی کار  ــان ت ــرار دارن همچن ــدر اص ــته های اینق ــرا بازنشس ــم چ نمی دون
ــدم  ــم، بع ــاه می خواب ــه م ــه ی ــرم خون ــم، اول می ــته بش ــن بازنشس ــن! م بمون

ــی… ــن زندگ ــن می گ ــه ای ــافرت... ب ــش مس هم

پس از تحقیر عربستان سعودی توسط رئیس جمهوری 
آمریکا، کاربران بسیاری نسبت به این موضوع ابراز 
انزجار کردند. در همین حال وزیر امور خارجه کشورمان 

نوشت: همسایگان ما، بیایید باهم منطقه ای قوی بسازیم.

پویشی در فضای مجازی با عنوان #زاینده _رود_ایران 
به راه افتاده که کاربران با این هشتگ نسبت به خشک 

بودن زاینده رود ابراز ناراحتی می کنند. این پویش پس 
از اینکه طرح »بازچرخانی پساب تصفیه شده در محدوده 

پل های تاریخی اصفهان« مطرح شد، آغاز به کار کرده.

کاربران بسیاری در توییتر حضور دارند که به شغل معلمی 
مشغولند و تعدادی از ایشان در مناطق محروم مشغول به 
کارند. این کاربر به مناسبت »روز جهانی معلم« تصویری از 

مدرسه محل اشتغال خود به اشتراک گذاشته و وضعیت 
آن را شرح داده.

از زمانی که سیستم عامل iOS 11 ارائه شده بود، وقتی 
سافاری را روی حالت »خواندن« قرار می دادید نوشته ها را با 
فونت اردو نشان می داد. حاال پس از یک سال و ارائه نسخه 
دوازدهم iOS این مشکل حل شده و قابلیت تغییر 

فونت به سافاری اضافه شده.

انقــالب مــردی در شــهر  از  قبــل  گوینــد 
 )terman( ــان ــه او ترم ــه ب ــود ک ــوی ب خ
بــود  شــیرین عقل  بســیار  او  می گفتنــد. 
عجیبــی  حکیمانــه   ســخنان  گاهــی  و 
می گفــت. روزی از او پرســیدند: »مصــدق 
ــو  ــرای ت ــا ب ــو ت ــا شــاه؟ بگ خــوب اســت ی
 2 »از  گفــت:  ترمــان  بخریــم.«  شــامی 
ــی داد،  ــن خواه ــام م ــرای ش ــه ب ــی ک تومن

ــر لبــت  ــی بخــر ب ــار بگــذار و قفل ــال کن 2 ری
بــزن تــا ســخن خطرنــاک نزنــی!«

 
ســال  در  می کــرد،  نقــل  پــدرم  مرحــوم 
13۴5 بــرای آزمــون اســتخدامی معلمــی 
ــتم. ــز را داش ــه تبری ــفر ب ــد س ــوی قص از خ
ــم  ــوی رفت ــی خ ــح گاراژ گیت ــاعت 10 صب س
و بلیــت گرفتــم. از پشــت اتوبوســی دود 

ــدم ــم دی ــک رفت ــدم، نزدی ــیگاری دی س

ترمــان زیــرش کارُتنــی گذاشــته و ســیگاری 

5 تومانــی  دود می کنــد. یــک اســکناس 
کســی  از  او  بدهــم.  او  بــه  نیــت کــردم 
ــال  ــدون دلیــل پــول نمی گرفــت. بایــد دنب ب
ــن  ــول را از م ــن پ ــا ای ــتم ت ــی می گش دلیل
ــان را  ــن 5 توم ــان، ای ــم: »ترم ــرد. گفت بگی
بگیــر بــه حســاب مــن ناهــاری بخــور و 
دعــا کــن مــن در آزمــون اســتخدامی قبــول 

ــوم.« ش

چنــد  »ســاعت  پرســید:  مــن  از  ترمــان 
اســت؟« گفتــم: »نزدیــک 10.« گفــت: »ببــر 

ــی تعجــب کــردم کــه  ــازی نیســت.« خیل نی
ــن  ــه پیشــنهاد م ــن ســوال چــه ربطــی ب ای
داشــت؟ پرســیدم: »ترمــان، مگــر ناهــار 
دعوتــی؟« گفــت: »نــه. مــن پــول ناهــارم را 
ــه  ــازه صبحان ــرم. االن ت ــر می گی ــک ظه نزدی
از تــو  را  ایــن پــول  اگــر االن  خــورده ام. 
ــرده و  ــا خــرج ک ــم، ی ــم می کن ــا گ ــرم ی بگی
ــا خــودم  ــن باره ــم. م ــار گرســنه می مان ناه
ــد پــول ناهــار مــرا بعــد  را آزمــوده ام؛ خداون

ظهرمی دهــد.« اذان 

عصــر  و  رفتــم  شــدم.  متحیــر  واقعــا   .
برگشــتم و دنبــال ترمــان بــودم. ترمــان 
کجــا  »ناهــار  پرســیدم:  پیــدا کــردم.  را 
خــوردی؟« گفــت: »بعــد اذان ظهــر اتوبــوس 
آتــش  مــن  از  جوانــی  رســید.  تهــران 
خواســت ســیگاری روشــن کنــد. روشــن 
کــردم مهــرم بــه دلــش نشســت و خندیــد، 
ــرا  ــدیم و م ــت ش ــم دوس ــا ه ــدم و ب خندی
بــرای ناهاربــه آبگوشــتی دعــوت کــرد.«

ناهــارش  پــول  بــرای  دیوانــه  ترمــان 

مــا چنــان  از  بســیاری  امــا  نمی ترســید، 
داریــم  وحشــت  و  می ترســیم  آینــده  از 
کــه انــگار در آینــده دنیــا نابــود خواهــد 
ــای  ــاد و آرزوه ــال زی ــردن م ــع ک شــد؛ جم
ــی )ع(  ــرت عل ــم. حض ــی و دراز داری طوالن
می فرماینــد: از آنچــه کــه داری، فقــط آنچــه 
کــه می خــوری مــال توســت، سرنوشــت 

بقیــه امــوال تــو٬ معلــوم نیســت.

@geniusergenius

ایرانسل و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره(، همزمان با نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و 
اطالع رسانی، ایران تلکام 201۸، تفاهم نامه اجرای سامانه مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل در این شهر را امضا 

کردند. در فاز نخست آن، بالغ بر 70 خودروی این شهر فرودگاهی به سامانه هوشمند مجهز می شوند.

#رشتو
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طنزیمات

صـــدای اصالحـــات نوشـــت:»قرمه ســـبزی 3۴ هـــزار 

تومـــان، چلوکبـــاب 75 هـــزار تومـــان«

تغـــار و تغارنـــاز ۸ هـــزار تومـــان حاصـــل از فـــروش 

اســـکناس یـــک دالری طنزیماتچـــی را بـــه رســـتوران 

ـــد. گارســـون؛ فهرســـت غـــذا را روی میـــز گذاشـــت.  بردن

ــی  ــی مـ ــه ای زد و گفت:»چـ ــد متأهالنـ ــار؛ لبخنـ تغـ

ـــاز ســـرش را پاییـــن انداخـــت.  خـــوری عزیـــزم؟« تغارن

لـــب هایـــش را غنچـــه کـــرد. زیـــر چشـــمی نگاهـــی 

ـــی  ـــما بخول ـــی ش ـــل چ ـــت و گفت:»َه ـــار انداخ ـــه تغ ب

تحلیـــل جـــون؟!« تغـــار فهرســـت را نگاهـــی کـــرد و 

ـــران شـــد  ـــاز نگ ـــد. تغارن ـــاز مان ـــه اش از تعجـــب ب دهان

و گفـــت:»وا خـــدا َملگَـــم بـــده تحلیـــل جـــون! ِچـــال 

اینجولـــی شـــدی؟ َســـنِدُلم دهانـــه گلفتـــی؟« تغـــار؛ 

ــک  ــن کشـ ــم آورد و گفت:»مـ ــه هـ ــه اش را بـ دهانـ

ــاز گفت:»خـــب منـــم کشـــک  ــورم؟« تغارنـ مـــی خـ

مـــی خولـــم!« تغـــار صـــدا زد:»گارســـون!« گارســـون 

قربـــان!«  و گفت:»بفرماییـــد  آمـــد  میـــز  بـــاالی 

ــًا!«  ــون لطفـ ــک هامـ ــدد کشـ ــک عـ ــار گفت:»یـ تغـ

گاســـون گفت:»دیگـــه؟« تغـــار گفت:»دیگـــه نـــداره؟ 

مـــا قرارمـــان بـــر ایـــن بـــود کـــه ُلنـــگ بپوشـــیم و 

نـــان خشـــک بخوریـــم. گفتیـــم حـــاال کشـــکی هـــم 

باشـــیم!« گارســـون گفت:»ببخشـــید قربـــان!  زده 

مـــی تونـــم شـــغل شـــریفتون رو بپرســـم؟« تغارنـــاز 

ــل  ــلیف تحلیـ ــغل شـ ــه شـ ــه کال بـ ــما چـ گفت:»شـ

ـــرد  ـــم ک ـــش را تنظی ـــون کراوات ـــن؟« گارس ـــون دالی ج

و گفت:»آخـــه فقـــط مشـــتری هـــای ســـی و هفـــت 

ــاز  ــن!« تغارنـ ــی زنـ ــا مـ ــن حرفـ ــا از ایـ ــغله مـ شـ

ـــا ژن  ـــم. ام ـــغل ندالی ـــا ش ـــت ت ـــی و هف ـــا س گفت:»م

مـــون عالیـــه. مـــا تغـــال هـــای اصیلـــی هســـتیم.« 

ــدد  ــک عـ ــا یـ ــت و بـ ــرد و رفـ ــکر کـ ــون تشـ گارسـ

کشـــک رامـــک برگشـــت. تغـــار گفت:»ایـــن کـــه 

رامکـــه!« گارســـون بـــا دســـتپاچگی گفت:»بلـــه، بلـــه 

ــردا  ــروز و فـ ــم. امـ ــون نداریـ ــک هامـ ــته. کشـ درسـ

ـــتی  ـــم و راس ـــی کنی ـــام م ـــم تم ـــک رو ه ـــک رام کش

راســـتی همـــه مـــردم بایـــد ســـی و هفـــت شـــغله 

بشـــن!« تغارنـــاز گفت:»یعنـــی بایـــد نـــون خشـــک 

ــا! آدم  ــغله هـ ــت شـ ــی و هفـ ــه سـ ــم. بیچالـ بخولیـ

جیگلـــش کبـــاب میشـــه. حتمـــًا بایـــد بلیـــم تـــوی 

کاخ ســـعد آبـــاد حاشـــیه نشـــینی هـــم بکنیـــم!«

ــد  ــدر ناامیـ ــن قـ ــزم! ایـ ــاز عزیـ ــار گفت:»تغارنـ تغـ

ـــه اونجاهـــا نمـــی  ـــه ســـر و کارمـــون ب ـــاش! ایشـــاال ک نب

ــووالن تـــالش  ــه مسـ ــه کـ ــن اینـ ــل مـ ــه. تحلیـ کشـ

مـــی کنـــن و نهایتـــًا همـــون لنـــگ و نـــون خشـــک 

نصیبمـــون میشـــه! امـــا مصیبـــت زندگـــی در ســـعد 

ــه عهـــده مـــی  ــداکاری بـ ــا فـ ــاد رو خودشـــون بـ آبـ

گیـــرن!« تغارنـــاز گفت:»خـــدا خیلشـــون بـــده. چـــه 

ـــن  ـــاز اولی ـــار و تغارن ـــم!« تغ ـــی دالی ـــووالی مهلبون مس

ـــد و  ـــان را خوردن ـــزدی ش ـــترک دوران نام ـــک مش کش

ـــتند. در راه  ـــوز برگش ـــه تغارنی ـــادمان ب ـــرخوش و ش س

ــال ســـی و هفـــت  ــه حـ ــد و بـ ــده مـــی گفتنـ از آینـ

ـــاد روزگار  ـــه در ســـعد آب ـــی دل ســـوزاندند ک شـــغله های

ســـختی را مـــی گذراننـــد.

یاسر سیستانی نژاد
طنزیماتچی

کشک و ُلنگ و نان خشک

در روزنامه سال قبل پیام ما به 
نامعلوم بودن سرنوشت سود سهام 

عدالت پرداختیم 

ابراهیم فروزش، مرضیه برومند، مسعود 
کرامتی، عزیزهللا حاجی مشهدی و آنتونیا 
شرکاء دوشنبه 16 مهر ساعت 1۸ در سالن 

استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران به 

بررسی چهل سال سینمای کودک ایران می پردازند.

نشستسال گشت

رسانه در آینه تصویر
ماهنامه سرزمین من، همزمان با سالگرد 10 سالگی مجله 

 منتشر شد.

اکران فیلم سینمایی 

»پیشونی سفید ۲«
به کار گردانی سید جواد هاشمی 

از 1۸ مهر ماه آغاز می شود.

به پاس نیم قرن تالش برای احیای 
شعر فارسی و موسیقی ایرانی

نشان عالی »هنر برای صلح« به 

»هوشنگ ابتهاج« اهدا شد

نمایش »خنده و فراموشی« 
به کارگردانی بهمن معتمدیان از 1۸ تا 20 مهر 

در ساعت 17 در عمارت نوفل لوشاتو روی 
صحنه می رود.

میدونی چرا مادرم رفته سراغ اون مرتیکه 
 کثافت؟؟؟

چون شبیه توئه....

گذشته

شعرفیلمنمایش دیالوگ

ای همه رندان مرید پیر ساغر گیر ما

گر شدیم از باده بدنام جهان تدبیر چیست

همچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما

سرو را باشد سماع از نالٔه دلسوز مرغ

مرغ را باشد صداع از نالٔه شبگیر ما

داوری پیش که شاید برد اگر بی موجبی

خون درویشان بی طاقت بریزد میر ما

هم مگر لطف تو گردد عذر خواه بندگان

ورنه معلومست کز حد میرود تقصیر ما

صید آن آهوی روبه باز صیاد توئیم

ما شکار افتاده و شیر فلک نخجیر ما

تا دل دیوانه در زنجیر زلفت بسته ایم

ای بسا عاقل که شد دیوانٔه زنجیر ما

از خدنگ آه عالم سوز ما غافل مشو

کز کمان نرم زخمش سخت باشد تیر ما

ره مده در خانقه خواجو کسی را کاین نفس

با جوانان عشرتی دارد بخلوت پیر ما

خواجوی کرمانی 

حالِ من خوش نیست،دورِخانه ام

 بی خودنگرد 

با خودت ای عید 

اگر»او«را نیاوردی،نیا

احسان پریسا

عکس نوشت

عکس: 
محمد آشنایی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم /  سای

شرح دیدار نخستین هیات 
دیپلماتیك دائم ایران درچین

نهـم اكتبـر سـال 516 میـالدی )مهرمـاه( 
نخسـتین سـفیر دائمـی ایـران در چیـن كه 
بـا 90 َتـن همراهان خـود وارد پایتخت این 
كشـور شـده بـود طـی تشـریفات مفصلـی 
نامـه خود را بـه وودی Wudi امپراتور وقت 
تسـلیم و همرانـش را معرفی كـرد. درمیان 
همراهـان سـفیر؛ یـك موبـد زرتشـتی، 21 
نظامـی، سـه دیپترتـار )دفتردار ـ منشـی(، 
مـی  دیـده   ... و  معمـار  دو  مترجـم،   ۴
شـدند. ایـن نخسـتین بـار بـود كه ایـران با 
یـك هیـات دیپلماتیـك، روحانـی بـه یـك 

كشـور بیگانـه مـی فرسـتاد. 
توضیـح  چیـن  امپراتـور  بـه  ایـران  سـفیر 
بنـای  سـاختن  بـرای  معمـاران  كـه  داد 
سـفارتخانه و نظامیـان بـرای محافظـت از 
جـان هیـات دیپلماتیـك، و موبـد نیز برای 
اعضـای  بـرای  دینـی  هـای  آییـن  اجـرای 

از  اضافـه كـرد  و  انـد  آمـده  او  بـا  هیـأت 
آنجاكـه »سـفارتخانه« قلمـرو ایران بشـمار 
خواهـد آمـد، ما نمـی توانیـم نگهبانی از آن 

بـه خارجـی بسـپاریم.  را 
 سـفیر ایـران بـه امپراتـور چیـن گفـت كـه 
بعـد از قسـطنطیه )پایتخـت روم شـرقی ـ 
اسـتانبول(، ایـن دومین هیـات دیپلماتیك 
دائـم ایـران در یـك كشـور خارجـی خواهد 
بـود و افـزود كـه از زمان »قباد ساسـانی«، 
)افغانسـتان  خـاوری  ایـران  در  بودائیـان 
امـروز( آزادی مذهبـی به دسـت آورده اند، 
زیـرا كـه بانـوی قبـاد، دختـر رئیـس هـون 

هـا، آییـن بودایی داشـت.
»دواگرلینـك« بانـوی امپراتـور چین و قائم 
مقـام او كـه در مراسـم حضـور داشـت ابراز 

تمایـل بـه بحـث و گفتگـو با موبـد كرد.
نوشـته هـای دیگـر حكایـت دارد كـه بانوی 
امپراتـور پـس از چند جلسـه بحـث با موبد 
اعزامـی، بـا این که شـاخه ای از بودائیسـم 
Mahayana « در  بـه »ماهایانـا  موسـوم 

پایتخـت چیـن )در آن زمـان شـهر لوایانگ
داشـت،  فـراوان  پیـروان   )Luoyang
شـیفته آییـن زرتشـت شـد و موبـد اجـازه 
و  معبـد  ایجـاد  و  چیـن  در  را  آن  ترویـج 
چهـار  سـال   15 ظـرف  و  یافـت  آتشـكده 
آتشـكده در چین سـاخته شـد. سـاختمان 
سـفارت نیز ظرف سـه سـال بپایان رسـید. 
رفتـار دوسـتانه چینیان نسـبت بـه ایرانیان 
سـبب شـد كـه در اواخر سـده بعـد گروهی 
از سـلطه  ناخرسـند  ایرانیـان  ـ  ایرانیـان  از 
هـم  چیـن  بـه  هنـد،  بـر  عـالوه  ـ  عـرب 

مهاجـرت كننـد. 
ساسـانی  شـاه  آخریـن  سـوم  یزدگـرد 
اسـتقرار  و  نشـینی  عقـب  از  پـس  ایـران 
اسـتمداد  چیـن  امپراتـور  از  خراسـان،  در 
کـرده بـود کـه اجابت نشـد. با و جـود این، 
فیـروز پسـر یزدگـرد سـوم بـه چیـن رفـت 
تـا بـا جمـع آوری نیـرو از پیشـروی اعراب 
در شـرق ایـران جلوگیـری كنـد کـه موفـق 
نشـد و بـا دسـت خالی بـه ایران بازگشـت 

نمایش »کلوچه های خدا« به 
کارگردانی آرش شریف زاده به مناسبت 
روز جهانی و هفته  ملی کودک از 15مهر در مرکز تئاتر کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه می رود.

نمایش


